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 למשברים מעל עיתונים מתעלים רתוקות לעתים רק

 חרג תאחרון בשבוע בינלאומיים. או פנימיים המיידיים,
 ראשי במאמר מהשערה. טיימס, סאנדיי הבריטי, השבועון

 אנגלית, המעטה לשון כל ללא וברורה, בוטה בלשון הכתוב
 המדע־ בתחום כמעט היה שבעבר בנושא העיתון עוסק

 זועקת שלישית, מילחמידיעולם למנוע כיצד הבידיוני.
 ממעשי כמה העורך מונה לצידה מאירת־עיניים. כותרת
:ארץ כוכב־לכת של הטירוף

 העולם, לאוכלוסיית מחוסרי־עבודה. מיליון 18 עתה יש
 סוף ער ימים. חמ״שה כל בני־אדם מיליון נוספים
 אנשים מיליארד שני להאכיל העולם יצטרך המאה,

 בני־אדם, מיליון 800 בעולם חיים עתה, כבר נוספים.
לכל מתחת הרבה מוחלט, באורח מרודים עניים שהם

יעצמו: ברנדט וילי כך על אומר
 אדמה הבאים לדורות להורי־ש אנו עומדים ״האומנם

חולהו טבעית וסביבה מדולדל נוף ,מידבריות, חרוכה,
 פוגע• העוני מוסרית. חובה רק אינו העוני ״ביטול
 סבל חוסר־ביטחון, עימו ומביא כולם׳ של באינטרס
וחורבן.״

 כיתות- 1000 לממן אפשר אחד טאנק במחיר 0
 40,000 לבנות ניתן מודרני מטום־קדב במחיר לימוד.

השלישי. בעולם כפריים בתי־מרקחת
 מאוכלוסיית רבע חיה ~הארץ1כדו של הצפוני בחלק <•׳:

 ההכנסה מכלל אחוז 80מ־ נהנים הצפון תושבי העולם.
 וצורכים הייצור מיכולת אחוז 90 על שולטים העולמית,

הדלק. סכל־תיצרוכת אחוז 85
 בעולם הצבאיות ההוצאות של חצי־יום י במחיר 0
 בני״ מיליארד על המאיימת המלריה את להדביר אפשר
אדם.
 מיליון 10 נהרגו השנייה מילחמת־העולם תום מאז 0•

השלישי. העולם ברחבי בני־אדם
 לאו״ם שהוגש בדו״ח השאר, בין נכללים, אלה נתונים

הדו״ח לשעבר. גרמניה קאנצלר ברנדט, וילי ועדת על־ידי

כרנדט וילי
מדולדל ונוף חרוכה אדמה

 — צפון־דרום :בפשטות הנקרא ספר בצורת מופיע
 במשך הדו״ח על שעבד ברנדט, להישרדות. הדרו

 האורבות המחרידות הסכנות את ומונה מנתח שנתיים,
 קיומו לעצם האיום את הבאות. השנים בעשרים לעולם

 כוללני במישפט לסכם אפשר ברנדט, אומר העולם, של
 עירעור וגוברת, הולכת אבטלה אינפלציה, רעב, אחד:

 וחסרת־ חפדת־פשחות תחרות הבינלאומית, שיטת־המטבע
ומקו גלם חומרי על התעשייתיות המדינות בין תיבנון,

 התפשטות התעשייה, התפוצצות המשך אנרגיה, רות
 הביא לא (ברנדט הירוקים האזורים לתוך המידבריות

 גוש־אמונים...), אנשי של הקטנה תרומתם את בחשבון
 ומעל והמים האוויר זיהום הדגה, והידלדלות עודף דיג

החימוש. מירוץ לכל,
 מסתפק לא ברנדט דו״ח אפיונים. מיליץ 800

 ממש ישלו הנתונים זעם. ובנבואות מופשטים בתיאורים
מתמו העולם כלכלת עצורה. בנשימה נקראים מרתקים,

התעשייתי במערב הסוציאל־דמוקרטי. המנהיג טוען טטת,

0 1 1 * 0 9 1 1 1

 בארצות במערב. הנהוגים ״קו־העוני״ של אטות־המידה
 לגיל הגיעו לפני ארבעה מכל אחד ילד מת המתפתחות

חמש.
 הם במיוחד׳ עניות ארצות 34 מאוכלוסיית אחוז 80כ־

 את מדלדלת וחומרי־הגלם האנרגיה צריכת אנאלפביתים.
 היערות ביעור האנושות. בעתיד ופוגעת אוצרות־תפל,

 תושב .2000 בשנת לחצי, עד בעולם העץ כמות את יפחית
 תושבים 1072 כמו אנרגיה צורך בארצות־הברית, אחד

בנפאל.

 מקוראיו. דמעות לסחוט כלל מתכוון לא ברנדט
 בהנחתו היטב מעוגנות חדש, עולמי לסדר הצעותיו

 ושל ׳שלהם לאינטרס בהתאם יפעלו שמדינאים הבסיסית,
 עובדה על מבוסס להיות חייב פתרון כל מדינותיהם.

זו. פשוטה
 הצפון בין שיתוף־הפעולה עולמי. .הכנסה מס
 והומני בטחוני הכרח רק אינם העני, והדרום העשיר
 תעסוקה להבטיח העשוי כלכלי, כורח גם הוא לעולם.
 הראשון העולם בין הסחר לדרום. בחיים והישרדות בצפון

התע בארצות מישרות מיליון 5 יצר השלישי, והעולם
 הארצות של מהייצוא שליש .1977ל־ 1973 בין שייתיות

 כדי המתפתחות. לארצות עתה כבר מופנה הצפוניות,
 זקוקות הן ולצרוך, להתפתח יוכלו העניות שהארצות

 העשירות הארצות בין הפער גישור לכן מירבי. לסיוע
 פותח הוא הומניטרי. צעד מסתם יותר הוא והעניות,

 שני של פוטנציאלי שוק התעשייתיות הארצות בפני
 העשירות, הארצות בין ההגנה תעריפי בני־אדם. מיליארד
 העולם כלפי עושק ׳מעשי הם האירופי, השוק כדוגמת

 אירופה שווקי את לפתוח דורש, ברנדט השלישי.
 מאמריקה־ יותר זולות סחורות בפני ואמריקה־הצפונית,

ואסיה. אפריקה הלטינית,
השנה, עוד עולמית לוועידת־פיסגה קורא דו״ח־ברנדט

 אנרגיה, לצריכת תוכנית־חירום ביצוע על להחליט כדי
ש ורפורמת־מטבע־בינלאומית, מזון של גלובאלי תיכנון
 שונה עולם של החדשים לצרכים השיטה את תתאים

עינינו. לנגד עתה המתהווה לחלוטין,
 אוטומטית כספים העבדת של שיטה מציע ברנדט

באמ שימומן עולמי, לתקציב בהתאם נצרבות, לארצות
 לנפש. הלאומית ההכנסה לפי עולמי, מס־הכנסה צעות
 כלפי מעצמות־על של סחטנות למנוע מבקש הוא בכך

בינלאו קהילה של בניין־העל את ולמסד קטנות, מדינות
הדדית. אחריות פעלת מית

 לפתרון ברנדט וילי של הצעותיו חיסכון~כדלק~
 שלו, העולם בהשקפת היטב מעוגנות הדלק, משבר

 ברנדט בעולם. הדדית וערבות שותפות על המבוססות
 פחות, לצרוך יתחייבו התעשייתיות שהארצות מציע

 סדירה. דלק לאספקת הנפט יצרניות של הבטחה תמורת
 ויובטחו העולמית, לאינפלציה צמודים יהיו מחירי־הדלק

בערך־המטבע. פיתאומיות קפיצות מפני

 אוטו־ אינם וחבריו ברנדט וילי מציאותי. ?}ולס
 רחוקות הצעותיהם חסרי־ניסיון. אידיאליסטים או פיסטים
 דיו. ראדיקלי אינו שלהם והניתוח מספקות, מלהיות

 טיימס, הסאנדיי בצדק שמציין כפי חיים, הם זאת עם
 המרה המציאות וראיית הגלובלי, החזון המציאות. בעולם

ה הפרובינציאלית מהעיירה אותנו מוציאים שהיא, כפי
 ניו־ פרבר או קייב מנצ׳סטר, חדרה, זו ׳תהיה קטנה,
 כיחידה כולו העולם לראיית אותנו ומחזירים יורקי,
אחת.

 אידיאולוגי מצע לחבר כלל, התכוון ■לא ברנדט וילי
 לקראת חדש כיוון מתווה שלו התוכנית אבל חדש,

 שהפך האנטי־נאצי, הלוחם עולמית. מדינת־רווחה
 הסוציאליסטי, האינטרנציונל ולראש גרמניה לקאנצלר'

 ומרפת^ ניחליסטית לא אבל מאד, פסימית תמונה צייר
כלל־עולמית.* לשואה להביא עלולה תוכניתו דחיית ידיים.
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מרד

הכמרם

הרדיקלים
פופו הוא השני, יוחנן-פאולוס שהאפיפיור, ייתכן

 קמה הקאתולי העולם ברחבי אבל בפולין, מאד לארי
 ונגד הסמכותית, אישיותו נגד משמעותית אופוזיציה

 השיחרור בתנועות להילחם כדי היקאתולית, הדת ניצול
 הראדי־ הכמרים העולם־השלישי. ברחבי המתקדמות

 השבוע הלאטינית. באמריקה בעיקר מתחזקים קליים׳
 להתוות כדי סאן־פאולו, בראזיל, בבירת מתכנסים הם

 ב־ הילממיים במאבקים הדת, כוהני להשתלבות דרך
השכבות ונגד ארצות־הברית, נגד אמריקה־הלאטינית,

השני פאולוס יוחנן־ האפיפיור
האופוזיציה פני מול

 הפועלים את לדכא כדי בצבא הנעזרות באוכלוסיה,
 הגנראלים של הרבה לזוועתם העניים. והאיכרים
 סאן־פאולו, כינוס מארגני הפיצו בבראזיל, השולטים

 טיפוסי. מרכסיסטי בדארגון המנוסח פוליטי מעשר
 הנחרצת התנגדותם על הכמרים מצהירים השאר, בין

 נגיע האם בכלכלה״. הרכושנית השיטה ל״שליטת
המשיח? ימות לפני בישראל כאלה לרבנים


