חדשות היום
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נתניהו;״הרינהפנשתינית,
אבל עםפירוז והכרהבנו״

רה״ם :מדינה פלשתינית
 $DN2$עם פירוז והכרה בנו
אבל

$TS1$אבל$TS1$

אחר בכנסהרצליה" :מציע למחמוד עבאס לדבר בבד
5.6
ישראל; לא רואה הסדריציב בתקופת חי
שמענו משום מנהיג שמובן להמר במחנת

שטם"

שלנזה
שלתה

כתבנו

צזנה,

םכנם הרצליה של
נתחומי והציג ארנ

שלו מולהפלשתינים.
הוא בעד פתרון
הבהיר כי הוא

ועם

נאם אתמול

מאפשרת

המרכז הכי-

המתווה המדיני

לתה
$DN2$יכולתה $DN2$להקל על

תומך

המדינות,

אך

ביטחוני

ביהודה ושומרון

סידורי םיטחון אמיתיים ואפקטי־
$TS1$ואפקטיםיימ$TS1$

בפנינו נעוצה

םיימ
ימ $DN2$והכרה של המדינה הפלשתינית
שתוקם כמדינתישראל.
בכך

אישרר

בר־אילן
בנאום

נתניהו

את

איילת

פירוז והכרה במדינתישראל .״לא מרו־
$TS1$מרובר$TS1$
אפשר

רה״מ ציין כי הוא מסכים עם האמ־
$TS1$האמריקנים$TS1$,

מצב

שיקום

בחומרי

שיקום

התושבים.

בחיזוק

הקשרים עם בני

אמרה

המשפטים

נתניהו.

"עשיתי

במו״מ

דברים

שקשים עבורי״

שרת

שקד ,החברה בקבינט המדיני־
$TS1$המדיניביטחוני$TS1$,

$DN2$המדיניביטחוני$DN2$,״לאורך
ביטחוני,

והזכיר גם את הסייגים:

 $DN2$בנחמות" ,אמר נתניהו ,״איך
בר

בן מאיר,

עזה ועושה ככל יכו־
$TS1$יכולתה$TS1$

העם הכורדי״,

הצהרתו

להבטיח שלא יחפרו מנהרותמקלקיליה
הישראלי? איך אפשרלהבטיח שלא
לצד
יפעילו מחרטות נשקמרמאללה? מיילך
לשםויעצור זאת?״

כי״ישראל

הרצועה הוא בסיםלשימור
מלבד המו״מ המדיני ,במהלך הכנס
בהרצליה נרשמה גם התייחסות ראשונה
של בכיר בישראללבחירות בטורקיה.
שניצבת
״ההזדמנות הגדולה ביותר

בהקמת מרינה
״משטר

ראש

המחקר

שקט ארוך״.

אמר כי

נתניהו

חטיבת

הכנסת סיוע

אזרחילרצועת

שתי

פלשתינית רק עם
מתמשך״ של ישראל

השר

$DN2$והביטחון $DN2$אמר אתמול
טחון
באמ״ן ,תא״לאלי

המדיני

רה״מ בנימין נתניהו

חש" :לא

השנים הקפידו הכור־
$TS1$הכורדים$TS1$

$DN2$הכורדים$DN2$לקיים דמוקרטיה למופת
דים
ולהעניק
זכויות שוות לגבריםולנשים .לראיה
ניתן לראות גם את המפלגה הכורדית
בטורקיה ,שהגיעה השבוע להישג הח־
$TS1$החשוב$TS1$
$DN2$החשוב $DN2$של חציית אחוז החסימה בבחירות,
שוב
הנהגתהחולקים שני מנהיגים
כשאת
צילום :גדעוןמוקוביץ׳
גבר ואישה״.

נורות עם הכוונה מדויקת .זה

ברמאללה,

$TS1$למניעת$TS1$
למני־
קנים $DN2$,שהעניקו בעבר פתרון
ריקנים,
 $DN2$הברחת נשק מעבר הירדןליו״ש,
עת
של ישראל .השאלה של פירוז יהודה
תשובה כיצר
אך הבהיר כי לאיש אין
ושומרון היא לא מובנתמאליה.
השטח שיעבור לפלשתינים ביו״ש לא
עלינו
מתמשך שנו־
$TS1$שנותן$TS1$
משטר ביטחוני
יהפוךלאזור בשליטת חמאם או דאעש .להבטיח
השתתף
גם שר הביטחון משה
לבעיותהאלה ,מתוך הנחה
$DN2$שנותן $DN2$תשובות
תן
הברחת
״היום הבעיה בעזה היא לא
יעלון
בכנס והתייחס למו״מ המדיני .״המרי־
$TS1$״המריניות$TS1$
שהאזור נשאריציב״ ,הדגיש נתניהו.
wr/1$1ST$יצ$1ST$צי־
נשק ,אלא ייצור עצמי .מייצרים
הישראלי־פלשתיני
$DN2$״המריניות $DN2$שלנו בסכסוך
ניות
להגיע להסכם
עוד אמר רה״מ כי כדי
יעלון,״איננו רוצים לש־
$TS1$לשלוט$TS1$
ברורה״ ,הבהיר
עם סידורי ביטחון אמיתיים ואפקטי־
$TS1$ואפקטיביים$TS1$
wr/יצ $2ND$ראש חטיבת
wr/1
$DN2$לשלוט$DN2$בפלשתינים ואנו שמחים שיש להם
$TS1$למחמוד $TS1$לוט
$DN2$ואפקטיביים $DN2$צריך לנהל מו״מ .״אני מציע למ־
ביים
פוליטית .אנו מוכנים לשבת
$DN2$למחמוד $DN2$עבאס לדבר כבר שש וחצי שנים.
חמוד
עצמאות
המחקרבאמ״ן:
לצערי ,מאזאוסלו ועד היום
לטובת הניסיון הזה עשיתי דברים שהיו ולדבר ,אך
.-/
י׳ישראנ מאפשרת
הסרבנותהפלשתינית מאוד ברורה .לא
מאוד קשיםעבורי ,אבל עשיתי אותם...
הנשת סיוע לעזה ועושה
שמענו משום מנהיג שמוכןלהכיר במ־
$TS1$במדינת$TS1$
הוא בורחמשולחן המו״מ ומאשים אות־
$TS1$אותנו$TS1$
מצב
נננינונתה נהקנ על
$DN2$במדינת $DN2$ישראל ובזכותהלהתקיים כמדינת
דינת
$DN2$אותנו $DN2$שאנחנו לאמעוניינים במו״מ .הם
נו
$TS1$לפעול $TS1$הלאום של העם היהודי .לכן אני לא
מסרבים להתחיל במו״מ וממהרים לפ־
התושבים .שיקום הרצועה
רואה הסדר יציב בתקופתחיי״.
$DN2$לפעול $DN2$נגד ישראל בזירההבינלאומית
עול
הביטחון

כי

בסופו

של

לא

קורה

נתניהו התייחס גםלאיום
ואמר כי החשש שלאיראן
גרעינית קיים ,גם אם הם לא יפרו את
לדבריו,
ההסכם
המתגבש עם המערב.
האיראנים
יוכלו
לפעול
בתוך עשור
בקלות להרכבת פצצה.
האיראני

דבר,

שדרת

המרכזית היא כוחות הביטחון

תהיה

פצצה

••

הוא בסיסנשימור שקט״

ובקידום חרמות״.

בתוך כך ,בדיון בוועדת החוץ והבי־
$TS1$והביטחון$TS1$

השרה
לדברי
והעם הכורדי חולקים

שקד,

ארוך,

קשר

ואינטרסים

המבוסס

״העם

היסטוריה

על

כבוד הדדי
האינטרסים

משותפים.

כיום ברורים מאי פעם :הם
במאבק

ראעש

היהודי

של

מתמקדים

בגורמים

הקיצונייםובבלימת

משימה

שהכורדים בעיראק

ובסוריהנלחמיםלמענה

icif

בחירוף נפש״.
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שמחים שיש
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לפלשתינים

פוליטית.אנומוכנים
עצמאות
ולדבר ,אדלצערי מאן
לשבת
אוסלו ועד היום הסרבנות

הפלשתינית מאודברורה״

