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מלחמה בשער

" נשק-קואליציית הנפט. "בוש
 איי פי: צילום 
 

 32: עוד עלייה במחירי הנפט
 דולר לחבית

 -הזהב והנפט מתייקרים 
 עקב חשש ממלחמה בעיראק

גני ילדים : המלחמה בעיראק
 לילדי עובדי הבינלאומי 

ב רוצה להשתלט על "ארה"
 "הנפט העיראקי

מלחמה בעיראק עלולה "
 "להבריח הון מישראל

כתבות נוספות 

 

 

 

 "חשבון מנהלים"
מעבירים . טפחות-מזרחי

משכורת ונהנים מהטבות 
 ייחודיות

 !סדנת מסחר חינם
לימודי מסחר בבורסה מסוחרים 

 מידע מס מקומות מוגבל.פעילים

 השוואת מנהלי תיקים
קבלו הצעות אטרקטיביות 

 ממספר מנהלי תיקים מובילים

 ח"ש 18,000מלגה עד 
לנרשמים לתואר ראשון במנהל 

 יום פתוח. עסקים ובמשפטים

 !!!AIG-דצמבר הגדול ב

 

"המלחמה מבשרת עידן של משברים כלכליים"

 מנסה ממשל בוש, "הכלכלה החדשה"על רקע החולשה של : ר שמשון ביכלר"ד
 הוותיקה והתוצאה תביא לעלייה" נשק-קואליציית הנפט"לשקם מחדש את 

 מחודשת בתקציבי הביטחון והסלמה מחדש בקונפליקטים הצבאיים במקומות
  שונים בעולם

  אמנון אטד

והמלחמה המתוכננת בעיראק מבשרים את " ציר הרשע"האיומים של ממשל בוש כלפי מדינות 
כך . תחילתו של עידן חדש של קונפליקטים צבאיים ומשברים כלכליים במקומות שונים בעולם

המלחמה בעיראק , לדבריו. מרצה לכלכלה פוליטית באוניברסיטת חיפה, ר שמשון ביכלר"מעריך ד
שנחלשה , הוותיקה" נשק-קואליציית הנפט"הנוכחי לשקם את היא ניסיון של הממשל האמריקני 

במהלך כהונתו של הנשיא 
. קלינטון

לדברי . קבוצות הנפט וקבוצות הנשק: מדובר בשתי הקבוצות המובילות באליטת הכוח האמריקנית
ב לאחר נסיגת "האינטרסים של שתי קבוצות אלה הכתיבו את מדיניות החוץ של ארה, ביכלר

, מדינות זו באה לידי ביטוי בהגברת התקציבים המקומיים לרכש צבאי. הצבא האמריקני מווייטנאם
שמאז סיומה ", אומר ביכלר, "זאת הסיבה. "ובמקביל במדיניות חוץ תוקפנית שעודדה יצוא נשק

". של מלחמת וייטנאם הפך המזרח התיכון ליבואן הנשק המרכזי בעולם

המלחמה הקרה דעכה והקונפליקטים : התהפכה המגמה 90 -אולם במחצית השניה של שנות ה
התוצאה העיקרית של שינויים אלה היתה ירידת כוחה של . במזרח התיכון הפכו למיותרים

, טק-ועליית כוחם של המיזוגים הגדולים בשוק ההון ושל חברות ההיי, "נשק-קואליציית הנפט"
". הכלכלה החדשה"שזכו לכינוי 

הכלכלה "על רקע החולשה של . חלה שוב תפנית בסדר העולמי, אומר ביכלר, 2001בשנת 
, להערכתו. הוותיקה" נשק-קואליציית הנפט"מנסה ממשל בוש לשקם מחדש את , "החדשה

עלייה מחודשת בתקציבי , התוצאה של מהלך זה תהיה חזרה לעידן הסטגפלציה ומירוצי החימוש
. הביטחון והסלמה מחדש בקונפליקטים הצבאיים במקומות שונים בעולם

ספר , קנדה, ר יהונתן ניצן מאוניברסיטת יורק בטורונטו"יחד עם ד, בשנה שעברה פרסם ביכלר
את מחזורי , בין היתר, שבו ניתחו השניים, "מרווחי מלחמה לדיבידנדים של שלום"בשם 

" המשטר הישן"טק ושקיעת -צמיחת ההיי, ב"ארה-יחסי ישראל, המלחמות במזרח התיכון
. בישראל
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  שלחו כתבה  הדפסת כתבה  תגובה לכתבה

עוד 

בערוץ

הירוקים יוצאים למאבק 
בתוכנית הטיילת 

בהרצליה 

שינוי מבני בחוגלה 
תחולק לשלוש : קימברלי
חטיבות 

מקם אתרך כאן - מרליןמודעות ממומנות

.

לרוכשים ביטוח  MP4מצלמה דיגיטלית עם 
 מידעמקיף וחובה 

!!!AIG-דצמבר הגדול ב
קבלו הצעות אטרקטיביות ממספר מנהלי תיקים 

 מובילים 

השוואת מנהלי תיקים

לנרשמים לתואר ראשון במנהל עסקים 
 יום פתוח . ובמשפטים

ח"ש 18,000מלגה עד 
בואו להתרשם היום מהדירות הגדולות ביותר 

  תמונות! במוצקין

XLתתחילו לחשוב 

.
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 MP4מצלמה דיגיטלית עם 
 לרוכשים ביטוח מקיף וחובה

 מידע

 ?רוצה להרוויח בבורסה
בוא ליהנות מהעמלות הנמוכות 

 מידע!!! ביותר בשוק

 !השוואת ביטוחי רכב
קבלו הצעות מחיר תוך דקות 

 !מהחברות המובילות בארץ
 מידע

 ע"השוואת עמלות בני
? מנהל תיק השקעות עצמאי

 ע"בוא והשווה עמלות מסחר בני

 ₪ 200קבל  -מפרסם
 ...לפרטים! מתנה

 

 

לקריאת כל התגובות ברצף   תגובות 17לכתבה זו התפרסמו  

!!! כלכלנים מרקסיסטיים בידיעות -לא ייאמן  .1
)24.12.02( קארל מארקס 

שאלה למר ביכלר מברבור  .2
)24.12.02( אגם ,  ברבור 

! הבנתי, הה .3
)24.12.02( מעלה גמלה ,  טובי 

?? וכלכלה חדשה?? אז אין יותר מזרח תיכון חדש .4
)24.12.02( ?? אז פרס טעה,רגע 

יש יותר משמץ של אמת בתיאוריה הזו  .5
)24.12.02( פרוטוקלס 

. שמאלן קשקשן .6
)24.12.02( א "ת,  יהונתן 

תיאוריה מצוינת  2תגובה ל  .7
)24.12.02( העראקי 

תשובה לקארל מרקס ולטובי  .8
 )24.12.02(

בוש חכם על חלשים  .9
)24.12.02( אחמד 

)לת( , אם לא ימחקו להם את הטכנולוגיות , המוסלמים ימחקו את העולם .10
 )24.12.02(

עכשיו אני יודע איפה השבלונה שאיבדתי , וואו .11
)24.12.02( ההוא מהחבית , דיוגנס

)לת( ? ואני מניח שבין לאדן שותף של בוש נכון .12
 )24.12.02(

? אינך יודע , אחרי מלחמות תמיד ישנה פריחה בשווקים? אתה ליצן  .13
 )24.12.02(

 4 -ל, רק לחשוב טיפה .14
)24.12.02( נונה 

 7 -תשובה לעירקי מ  .15
)24.12.02( אגם ,  ברבור 

)לת( !!!!!!! להחזיר את ההסתדרות הישנה והפנקס האדום .16
)24.12.02( חושיסטאן ,  הסוציאליסט האחרון 

קשה  .17
)25.03.04( בודאי 
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