מסרבים
נתניה! :הפלשתינים
לנהל מו״מ ואז קוראים לחרם
ראה״מ טעו גם כי הוא ״מנסה לדבר עם אבו מאח כבר שש
וכי :אנחנו לא רוצים הסלמה מול חמאס ,אבל אנחנו מוכנים ומתכוננים

וחצישנים׳/

ש.בלוי
מאת ט.

לדבריו,
אבו

מאזן

הוא

כבר

״מנסה
שש

לדבר

עם

נתניהו

שנים״
$DN2$שהתחדש$DN2$
תחדש
וחצי

$TS1$שהתחדש$TS1$
שה־
התייחסלירי מעזה
בשבועות

האחרונים,

ואמר

כי חמאס אחראילו.
והוסיף כי לטובת הניסיון הזה הוא
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו,
עשה ״דברים שהיו מאוד קשים הסלמה ,אבל
אמש בכנס הרצליה ה15 -
התארח
הדואגת
$DN2$ומתכוננים $DN2$.ישראל היא היחידה
ננים.
כמו
עבורי
הקפאתההתנחלויות
הבינתחומי בהרצליה,
במרכז
לשיקומה של עזה .זו עובדה .המון
בחודש העשירי
במשך כשנה .רק
ואמר כי הוא ״מחויבלפתרון שתי
משאיות נכנסות מדי יום לעזה.
אבו מאזן הסכיםלהיפגש .נפגשנו
המדינות״ .נתניהו הוסיף כי אין הוא
ובירושלים ,והייתה אני חושב שזה חשוב שבישראל
בשארם א־שייח
״מעוניין בפתרון של מדינה אחת,
מאוחדים כנגד עיוות
אלא
האמת
יהיו
עוד הקפאה״.
לו דרישה אחת
רוצה שהפלשתינים יכירו
הזאת״.
״אמרתילו :׳בוא נדבר על הד־
$TS1$הדברים׳$TS1$,
במדינה יהודית.הפלשתינים מצפים
$DN2$הדברים׳ $DN2$,קראתי לו לבוא לנהל מו״מ
ברים׳,
האיראנית,
בהתייחסו לסוגיה
מאיתנו להכיר במדינהפלשתינית
״ההסכם עם איראן
אמר נתניהו:
הוא
משלהם ,אבל הם לא מכירים בנו בלי תנאים מוקדמים ,אבל
יכול לעשות דברים בלי לדבר עם
יעניק להם הרבה כסף .ברגע שמעל
כמדינהלאומית״.
הסנקציות ,קופת
איראן יוסר לחץ
הבינלאומית.הפלשתינים
נתניהו הדגיש כי על המדינה הקהילה
מסרבים לנהל מו״מ ,ואז קוראים
המלחמה והטרור שלה תתמלא
הפלשתינית
שתקום ,להיות מפו־
$TS1$מפורזת$TS1$,
דולר״.
ולסנקציות על ישראל כי היא בלא פחות מ150 -מיליארד
$DN2$מפורזת $DN2$,ואמר כי ״על מנת שנבטיח לחרם
רזת,
נתניהו הסביר כי כסף זה עלול
אינה מנהלת מו״מ .הסכנות שאנח־
$TS1$שאנחנו$TS1$
הגדה לא
את
נעזוב
שכאשר
העקיפה
הנשק
תעשיית
לשמש את
מתמודדים איתן הן סכנות .אני
נו
$DN2$שאנחנו$DN2$
האימה
תסריטי
עצמם
יחזרו על
המתנהלת בה 50 .אלף איש עוב־
$TS1$עובדים$TS1$
חושב שהם מבריחים אתהשלום״.
שהתרחשו בעזהובלבנון ,ולא
מרשימה
בתעשייה הזו בצורה
דים
$DN2$עובדים$DN2$
ראש הממשלה התייחס למאבק
ייחפרו מנהרות מקלקיליה לכפר
ובמהירות ,ומייצרים נשק
מתוחכם
משטר
המתקיים בבית הדיןהבינלאומי
צריכים להבטיח
סבא.
ממשי
שהופךלהיות איום
ומדויק
בהאג ,ואמר כי״כולם צריכים לה־
$TS1$להתנגד$TS1$
המעניק
פתרונות לכל
ביטחוני
לוויינים וכל סוגי הנשק״.
$DN2$להתנגד $DN2$לובישראל .הוא אינו צודק ,צוללות,
תנגד
הדבריםהאלו .אלו אינם תירוצים
״אין ביטחון בליכלכלה״ ,אמר
הבעיות
והוא מרחיק את השלום.
אלא דברים אמתיים״.
נתניהו ,והוסיף כי ״על אף
שהצעתי
שתיארתי
שהאזור
וההצעות
״צריך לנהל מו״מ כדי להשיג
שלנו רווי איומים ואתגרים ,הוא גם
הדדית של שתי
דורשות מו״מ עמוק ,כי הקורבנות
הכרה
הסכם של
מבוט־
$TS1$מבוטלות״$TS1$.
פותח בפנינו הזדמנויות לא
הראשונים של מו״מ לא טוב פה,
מדינות לאום ,וזה כולל סידורי
לדבריו ,״ישראל חזקה תוכל
ביטחון אפקטיביים בצד השני של יהיו גם הם״.לכן ,לדברי רה״מ לות״.
$DN2$מבוטלות״$DN2$.
הקשה שבו
במרחב
״צריךלנהל מו״מ אמיתי על מדינה לא רק לשרוד
איפה יהיה
הגבול .חשוב לקבוע
מפורזת ועל הכרה במ־
$TS1$במדינת$TS1$
אנחנו נמצאים ,אלא גם לעשות
הגבול ,אבל לא פחות חשוב לדעת פלשתינית
שלום״.
$DN2$במדינת $DN2$ישראל כמדינתלאום״.
דינת
לגבול״ ,אמר.
מה יהיה גם מעבר
״איננו

רוצים

$TS1$ומתכוננים$TS1$.
ומתכו־
אנחנו מוכנים

