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הירידה ככוח הקנייה שד מעמד
העובדים ,כתוספת הריבית ׳ה
נכוחה ,גורמות להתמוטטות מיפ■
עדים רכים כארצות המתועשות,
והדבר מתכטא בזעזועים גדולים
ככורסה הניו־יורקית — כפי שאי
רע לפני שבועיים — שמאיימים
בהתמוטטות.

§ן

העת במחירי הנפט כסיכה לאינ
פלציה ,וכשער הריכית הגכוה כ
סיכה לאכטדה ,שהיא חיונית ל
מיל חמה באינפלציה.
לברית הזיו ,שבין אילי הבנקים והנפט,
יש שיטה עוד יותר משוכללת לשדוד —
״להעביר הכנסות״ — את הארצות המת 
פתחות ,שאין להן כסף1לשלם בעד הנפט,
ושאחיותיהן באופ״ק לא נותנות להן הנ 
חות• הבנקים הגדולים שבעולם מלווים
להן את הכסף לשם קניית הנפט; זהו
אותו כסף שארצות אופ״ק מפקידות אצלן
כעודפים מהכנסות הנפט .כך התוצאה:
מסכום מסויים שמקורו בהכנסות הנפט
נהנה אופ״ק שלוש פעמים — הן מן
המחיר הגבוה ,הן מהריבית מן הבנקים
שבהם ■מופקדים הכספים ,והן מן ההלוואות
הניתנות מכסף זה לארצות המתפתחות,
כדי^שתיקננה״בו נפט•
הפנקים "נהניס׳'כמובן ,מריבית גבוהה
יותר מן הארצות המתפתחות מאשר הם
משלמים לאופ״ק .כך מתעשרים הן אופ״ק
והן הבנקים ,על חשבון הארצות המת
פתחות ההולכות ומתדלדלות .קוראים לזה
.£ת011ץ.€£מ .מול כ־ 120מיליארד דולרים
עודפים במאזן התשלומים המאוחד של
 50מיליארד דולריםשל
אופ״ק ,עומדים
במאזן התשלומיםשל הארצות
גדעון
המתפתחות ורק  70מיליארד דולרים של
במאזן התשלומים המאוחד של
גרעון
הארצות המתועשות.
אם נשווה גרעונות אלה לתוצר הלאומי
של הארצות המתאימות ,הרי בתר ש־50
מיליארד הוא הרבה יותר ,באחוזים מן
התוצר ,מאשר  70מיליארד דולר.

יש סכנה של איבוד השליטה על ה־
סטגפלציה .יש סכנה שהשיטה הזו תמיט
על העולם משבר כלכלי גדול .עם אובדן
היכולת של הארצות המתפתחות לשלם
עבור הנפט ,עם סכומי־עיתק של פטרו-
דולרים משווקי הכספים ,שאין מה לעשות
בהם ,עם הזעזועים בבורסות העולמיות
ועם ההפגנות של מחוסרי העבודה באנ
גליה ,הפכה סכנה זו ממשית מאוד.

מצב זה טומן כחוכו סכנת מיל■
חמה .יש כוחות גדולים שמעדיפים
מידחמה על פני משכר .לאחרונה
נשמעים קולות כאלה בהכרזות
רמות מעבר ■דים .אל דנו לשמוח
אם ארצות־חכרית נותנת ״אור
ירוק״ כדי לנוע אד תוך לכנון.

איבוד
ה שליטה
*ץ כל היה טוב ויפה ,אם אפשר היה
 1י  1להמשיך כך .אך ,כמובן ,שזה בלתי
אפשרי .הארצות המתפתחות אינן מסוגלות
יותר לשלם את חובותיהן לבנקים הגדו
לים ,ולכן אין הן זוכות להלוואות נוספות.
)מעניין לציין ,שבזמן שהמדינות המתו־

שדה-נפט בסעודיה
אש בלב המידבר
עשוית אינן מוכנות לתת הלוואות לארצות
העניות מתקציביהן ,הן מוכנות להשקיע
את עודפי הכספים של אופ״ק באיגרות־

■ש  □ 11מי
״בוקר של שלום״ או מר הליכוד .ב א מ ת י . . .
לדבר על ״שלום״ בזמן של שפיכות ד מים בלתי פו ס ק ת
ב שטחים הכבו שים ושל סכנ ה איו מ ה ,שממשלת בגין
תפ ת ח ב מ ל ח מ ה נגד סורי ה ולבנון .״ שלום״ כזה הינו
פועל יוצא מכשלון עי ס ק ת ״קמפ-דייוויד״ ו תוכני ת
״ ה או טונו מי ה ״ ,להן רק חד״ש התנגדה מרגע הופעתן.

״ישראל חז ק ה ״ ,מב טי ח המערך .ב א מ ת י
למערך אין תוכני ת אל טרנ טיבי ת ,שתחלץ א ת ה מדינ ה
מהמשבר הק שה ביותר ב תול דו תי ה .אנשי המערך,
שעדיין מדברים על ״האופציה הירדנית״ ,ולד שמת
ב טרם נולד ,תו מ כי ם למעשה ב מ ל ח מ ה בלבנון.

חוב צמודות אצלן ,ולשלם את הפרשי
ההצמדה מתקציביהן ישר לכיסיהם של
יצרני הנפט(.

אם עודפי הנפט מאיימים על השלום
במזרח התיכון ,הרי התמוטטות השיטה
הסטגפלציונית מאיימת להרחיב מילחמה
זו .מה גם שידוע כי המעצמות הגדולות
מעורבות בסיבסוך שלנו עם סוריה ויתכן
שנמצא מי ששמח בצד הסובייטי נוכח
הסיכוי שתפרוץ מילחמה ,שכן המילחמה
עשויה לסייע לאי חוד המחנה■
זה הרקע 'לעימות שלנו עם סוריה.
כוחות גדולים וחזקים דוחפים הן למיל-
חמה ■והן להרחבתה ,למילחמה עולמית
קרה או חמה ,לשם קיום האינטרסים של
אילי ההון ,הנפט והבנקים .אלה הם
הגורמים היחידים שיפולים• באמת להרוויח
ממילחמה כזאת.
את הניגודים שלנו עם סוריה אפשר
לפתור בדרכי שלום .שהרי כל הבעיות
העומדות להכרעה לא תיפתרנה במילחמה.
האינטרס שלנו ושל סוריה ,של הלבנונים
ושל הפלסטינים ,של הנוצרים ושל ה 
מוסלמים הוא פיתרון בדרכי שלום .עמי
האיזור צריכים להיות ערים לכך ,שדמם
לא יוקז למען אינטרסים לא להם.

לדבר!

ל תוכני תנו יש פרטנר :
תוכני ת זו מ קו ב ל ת על אש״ף,
על ה מ דינו ת ה ערביות ה שכנות
ועל ה ק הי לי ה ה בינ ל או מי ת.
י ש

ב ר י ר ה !

ה א ל ט רנ טי ב ה
ה פו לי טי ת הי חיד ה:

למילים שלהם אין כיסוי ,לדברנו יש כיסוי.
ב חד״ ש ה ש לו ם פירו שו  :״ ה או פ צי ה ה פ ל ש תיני ת ״
ה ת מו דדו ת עם לב ה סי כ טו ך ,בלו מר ה סדר עם
העם הערבי הפל שתינאי על ב סי ס הדדיות —
שתי מ דינו ת לשני ע מי ם  ,ה ס דר שלהשגתו יש
לכנס ועידה בינל או מי ת ,בה י טלו ח ל ק גם ממ שלת
ישראל וגם האירגון היציג של הפל ש תינ אי ם,
א ש״ף; ה סדר שיכלול ה ק מ ת מ דינ ה פ ל ש תינ אי ת
ע צ מ אי ת )בגדה המערבית ,ברצועת עזה ובמזרח
ירושלים( בצד מ דינ ת י שראל ,ב מ סג ר ת של ה סדר
שלום כולל ובר־ קיי מ א.

ה חזי ת ה ד מו ק ר טי ת ל שלום ולשוויון
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ,אירגון הפנתרים השחורים,
ראשי מועצות מקומיות ערביות ,שמאל סוציאליסטי ישראלי,
ועד היוזמה הדרוזי ,חזיתות מקומיות וחוגי ציבור יהודים
ת.ד ,4885 .תל־אביב
וערבים
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