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צעדהואאיתנוהדיאלוגשאיהמשךלואומר"הייתישאלתי.

הפלסטיניםכוללהפלסטיניולעםהפלסטיניתלרשותמזיק

והפלסטיניםישתנהלאדברשוםזושבדרךכיווןבעזה

לעמך.מזיק'אתהלואומרהייתימאחור.להישארימשיכו

ממצהאתהכיצדלבחוןשלךהעםכלפישלךהאחריותזו

לשלום'".ומתןהמשאאת

הפלסטיניםאתמשחדיםלא
במההראשוןהחלקהייתהבבחרייןהכלכליתהסדנה

חותרשאליוהכיווןאתחשפהוהיאהמאה""דילשמכונה

השליחשלדבריכלכלייםפתרונותגיבושטראמפממשל

החזון.שלהמדיניהפרקעםיחדשלוביםיהיוהאמריקני

טרםעמודים06שיכלולהבאהפרקפרסומומועד

לנושאיטראמפממשלשמציעהנוסחהשבינתייםכךנקבע

תעלומה.בגדרנשארתוירושליםהפליטיםהגבולות

הביתשיזםהכלכליתלסדנההוזמנהלאהרשמיתישראל

אתלהחריםבחרההיאאךכןהפלסטיניתהרשותהלבן.

בבסיסלעמודשאמוריםהדולריםמיליארדי05האירוע.

לפרויקטיםמיליון82מהםכלכלתםלפיתוחהתוכנית

הפלסטיניםהבכיריםאתשכנעולאוברצועהביו"ש

ערבמדינותבעתידם.העוסקלדיוןולהגיעלהתרצות

נציגיםשיגרוהאמריקניהממשלבלחץבכינוסשהשתתפו

הואכילנומספרגרינבלטג'ייסוןהכולולמרותנמוך.בדרג

מרוצים.מבחרייןחזרוהתהליךאתהמוביליםקושנרוג'ארד

המשתתפיםלדרגבנוגעשלפחותאומראםאטעה

התפללתםהזהלנערלאבוועידה

לראותשרצינוהדרגבדיוקהואשהגיעהדרג"לדעתי

התלבטנווכלכלי.מדיניחלקיםשניישהזהלחזוןנו.ושהזמ

אוהעתבבואשלםכמכלולהתוכניתאתלגלותהאם

החלקאתתציגו'אללנושאמרוהיוהפרסום.אתלפצל

אתמשחדיםשאנויאמרואנשיםשכןהמדינילפניהכלכלי

משדריםשהפלסטיניםהמסרבדיוקזהואכןהפלסטינים'.

'לקנות'כוונהכללנושאיןהצהרנופעמיםכמהמשנהולא

בעסקתנצליחאםכלכלתםאתלשפראלאהפלסטיניםאת

ממהלכםשתצמחהתועלתזוראו'הנהלהםאמרנוהשלום.

המסראבלושובשובזהאתאמרנועבורכם'.לבנותשננסה

אותנו'.לשחדמנסיםפשוט'אתםהיהשלהם

מדינהראשילבחרייןלהזמיןמקוםהיהלאכיסבורהוא

מדיניאופילאירועווהמשהיההדברשכןחוץשריאפילו

שאלתיבדיעבדשלבתירוציםמדוברהאםרצוי.בלתי

ערבמדינותגםאלאהפלסטיניםרקלאכישהתברראחרי

הוועידה.חשיבותאתלשנמךמנסות

צילום"להזדמנותיהפוךשהאירועונוהתכו"לא

מכיווןחוץשריולאכלכלהשרינו"הזמגרינבלט.אומר

מדיניות.מאמירותלגמריחופשייהיהשהפורוםשרצינו

להשמיעצורךחשיםהיוהםחוץשרימזמיניםהיינולו

טהרתעלועידהרצינוואנחנומדיניאופיבעלותהצהרות

שוניםובדרגיםשוניםבתחומיםמומחיםגםהגיעוהכלכלה.

כאשרעסקים.אנשישלגדולמבחרהיהשלחו.שהמדינות

ומוחמדמ"ט'בלקסטון'הגידורקרןמנכ"לשוורצמןסטיב

מוך

הגיע

ערבית

לחצות

ג'ייסון

מאוחרת.

הלילה

היה

גרינבלט

זה

שבין

לכותל

סיומו

חמישי

של

המערבי

לשישי

יום

שעבר

ארוך.

לתפילת

אחרילישראלבדרכואלנביגשראתחצההואבצהריים

היום''ישראלבוועידתלנאוםהספיקובערבבחרייןמפגש

ביןפניואתטמןלכותלניגשהתפילהאחריבירושלים.

תפילה.ונשאהאבנים

אומרמשמעותי"תמידהואבכותלביקור"עבורי

טראמפדונלדארה"בנשיאשלהתיכוןלמזרחשליחו

הואברוךשהקדושמתפלל"אניראשון'.ל'מקורבריאיון

להצלחתו.וכמובןבתהליךלהמשיךכדיבחוכמהאותייחון

בביתהייתילכןקודםימיםכמההשלום.למעןמתפללאני

בשלבעיקרמאודאותישריגשביקורבבחרייןהכנסת

שלאלעצמךמתאראתהשם.שהתארגןבמנייןהשתתפותי

ערביתבמדינהכאלהבנסיבותלהתפללזוכהאנייוםבכל

ייחודימרגשרגעהיהזהזעירה.יהודיתקהילהבהשיש

מאוד".ורוחני

ממשכילגרינבלטהתברראלנביבגשרשעבראחרירק

ההפוך.בכיווןלירדןדרכואתאבומאזןעשהשעהבאותה

לו"אומרהיית"מהמפטיר.לקפה"נפגשנו"חבל

מתוצאותמרוצהגרינבלטג'ייסוןהפלסטיניתוהסרבנותהישראליתההיעדרותלמרות

סדרבראשעומדישראלש"ביטחוןמצהירהתיכוןלמזרחטראמפשלשליחובבחריין.הוועידה

ריאיוןהיהודית.מההתיישבותמתעלםהממשלשלהכלכליהמתווהמדועומסבירהעדיפויות"

השליח

אבומאזן
APE צילום

בוועידתגרינבלט

היום''ישראל

שעברבשבוע
09פלאשקרוןאהרוןצילום

טוכפלדמיכאל
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מ"טהאמירויותבאיחודבכירעסקיםאישאלעבאר

השגהברהואהחזוןכמהעדואומריםהבמהעלמדברים

המסרזהובייחודיותו.בהישגיותלהפריזשקשהמשהוזה

שרצינו".

עשרעדמאחדהוועידהאתלדרגמגרינבלטביקשתי

העסקהלקידוםותרומתהחשיבותהתוצאותיהמבחינת

אתומסבירעונההוא"עשר"רוקח.שהממשלהאזורית

האזוריהשיחאתלשנותהתחילהשהיא"במובןכוונתו

ביניהםמדבריםוערביםפלסטיניםישראליםשבולמצב

אנחנושלוםהשגתלקראתההתקדמותמבחינתברצינות.

צעדים.ורבתארוכהבדרךראשוןצעדהדרךבתחילתעדיין

שהמזלנקווהאותו.לדרגשאוכלמכדימדימוקדםשלבזה

הארוכה".בדרךלהתקדםושנוכללנוישחק

הוזמנהלאכללישראלמדוע

ומכיווןמדיניתלהיותנועדהלאשהוועידה"מכיוון

מראשולהודיעתחתיהלחתורבחרההפלסטיניתשהרשות

להיותהולךמהבכללשידעהלפניאותהמחרימהשהיא

דברתיוצגלאישראלממשלתשגםנכוןיהיהשזהחשבנו

הכוונה.הייתהלאוזומדיניאופילוועידהמשווהשהיה

החלקאתלחשוףאלאבנורמליזציהלדוןלאהייתההמשימה

הלבתשומתמלואאתעבורוולקבלהתוכניתשלהכלכלי

הםואכןופלסטיניםישראליםעסקיםאנשיהזמנווהעצות.

באו".

שיואשמואיומיםספגוהפלסטיניםהעסקיםמאנשיכמה

אפילומחברוןאבומיאלהסלאחמהםבבגידה.

מהוועידה.בשובונעצר

עלללבנוגעבאופןשדיברבסרטןחולהאדם"הוא

לאחיולעזוררוצהשהואכיווןמחלתולמרותשהגיעכך

הכלכלהאתלשפרכדילעשותניתןמהולחשובהפלסטינים

מאסרועלשבתבמוצאיכששמעתיהזדעזעתיהפלסטינית.

תפגעהפלסטיניתהרשותאםשוחרר.הואשבינתייםוהבנתי

בנינוהגיםשתתביישלבחרייןשבאובאנשים

אנוש".

לבדמסתדרתישראל
ופרויקטיםובמיםבתשתיותהקשוריםמיזמיםלצד

גםכוללתהמדוברתהתוכניתהפלסטיניםלרווחתנוספים

הואמהםאחדעמם.לחיותקשהיהיהשלישראלסעיפיםכמה

לאזורעזהרצועתביןהבטוח""המעברבחידושהדןהפרק

שלבתקציבאוסלובהסכמיעליושדוברושומרוןיהודה

ישמשהזההצירבעברשכמוהואהחששדולר.מיליארד

לאפשרעלולוהואמהרצועהלחימהואמצעיטרורלזליגת

ביו"ש.מקלטלמצואאוישראללתחומילחדורלמחבלים

ישראלביטחוןאתמעמידהלגרינבלטאמרתיכזוהצעה

חמאסלזליגתמחששמקובלתאינהאבומאזןעלוגםבסכנה

ליו"ש.

לאהפלסטיניתהרשותוראשישראלממשלתראש"אם

גרינבלט.תתבצע"היאהזוהתוכניתיאהבו

ואםמזכירשאתהלסכנותמענהיינתןלאאםגםיהיה"כך

יקרה".לאפשוטזהכראוי.מאובטחיהיהלאהמעבר

שביהודהמהעובדהלחלוטיןמתעלמתהזוהתוכנית

הפתרונותכליהודים.מיליוןלחציקרובגםחייםושומרון

כמוהפלסטיניתבאוכלוסייהעוסקיםבההמוצעים

ושדותיהםצמאיםאינםהמתנחליםהאםהמים.חלוקת

להשקיהזקוקיםאינם

לפלסטיניםאלאלישראלמיועדאינוהזההכלכלי"החזון

השלוםבחזוןנצליחאםגםללבנון.גםואולילמצריםלירדן

באופןמצוינתהיאלעזרתנו.זקוקהאינההישראליתהכלכלה

מהכלל".יוצא

בבתולאחלקיםבשניהדילאתלחשוףהחלטתםמדוע

אחת

מקיפהכהתוכנית'לעכל'קשהיהיהסיבות."משתי

תשומתתינתןלאכולהאתנחשוףואםאחתבבתומפורטת

גילויבאמצעותכןכמוהשונים.למרכיביההראויההלב

בעצםאנחנוסדנהשלבמתכונתבוועידההכלכליהחזון

איט'ליבאוראיטב'טייקמדוברשלאלכולםמאותתים

ידיעלושכלוללפיתוחשזקוקיםמקיפיםרעיונותאלא

עסקים.ואנשיהתורמותהמדינותהפלסטיניםהישראלים

שנעשהמהוזההצדדיםמכלמשובלקבלמעונייניםאנו

אתלחשוףהזמןיגיעשכאשרהיאהתקווההבאים.בחודשים

הכלכליהחלקלהשלמתיותרקרוביםנהיההמדיניהחלק

יותר".טובמוצרלהציגשנוכלכךהחזוןשל

עדנדחתההיאהאםהמדיניתהתוכניתתיחשףומתי

לגלותיותרנכוןהיהלאוהאםבישראלהבחירותאחרי

עליהלנהליהיהשניתןכדיהבחירותלפניכעתאותה

משמעותיציבורידיון

החלקלחשיפתהנכוןהתזמוןמהוהחלטנולא"עדיין

בנאומולקונית.בתשובהגרינבלטמסתפקבחזון"המדיני

בליכלכלישלום"איןהכריזהואהרצליהבכנסהשבוע

גםשתהיהמבלימדיניתתוכניתאיןאךמדינישלום

לתתמנסהולאקדימהשניםמביטהחזוןכלכלית.תוכנית

בודדות".לשניםזמניפתרון

השולחןמעל
דייווידבישראלארה"בשגרירחנכוהשבועבתחילת

בעירהרגלעולימעבראתגרינבלטוהשליחפרידמן

רשמייםנציגיםשבההראשונההפעםזוהייתהדוד.

במזרחזהמעיןבטקסהשתתפוהאמריקניהממשלשל

סמליבאופןהאוחזיםהשנייםשלתמונותיהםירושלים.

התגובותהעולם.ברחביפורסמובמנהרהוחוצביםבפטיש

המפהשלהשמאלימהצדגםכמוהקשותהפלסטיניות

לבוא.איחרולאבישראלהפוליטית

טראמפבנשיאהאמוןאתאיבדומזמןהפלסטינים

בזלזולמכניםהםפרידמןהשגרירואתאותךובשליחיו.

שאינכםוטוענים"המתנחלים"אוהיהודים""שני

איתםלהגיעניתןאיךהגון.מתווךלשמשיכולים

אלהבתנאיםלהבנות

יחסיםלהםהיואובמהממשלהקודםהממשל"עם

השלוםלתוכניתהשיבולאאפילוהםמזהיצאומהמצוינים

מייחסלאשאניכךבו.אמוןלהםשהיהאףאובמההנשיאשל

דעהכבעליאותנולתארמנסיםשהםלכךחשיבותשום

סוגלושאיןאדםשאיןחושבבכללאנימוטים.אוקדומה

מדוברלאהרישנידברהזה.לסכסוךבאשרקדומהדעהשל

שיצרנומאמיניםאנחנופרידמן.בדייווידאובג'ארדבי

ובסופואיתהלעבודלהתחיליכוליםהצדדיםששניתוכנית

אוישראלואםטועיםאנחנואםהסיום.לקולהגיעדברשל

לזהאיןאבלהלאהלדוןמהאיןכךחושביםאינםהפלסטינים

שובאבללא.אואחדלצדמוטיםאנוהאםלשאלהקשרשום

יראוהצדדיםאכןאםלדעתואיןפורסמהלאעדייןהתוכנית

הגמר".לקוולהגיעאיתולעבודשניתןמשהושלהתחלהבה

עשרותשאחרילחשובמצדכםיומרנותשלסוגכאןאין

הנשיאאפשריתדרךכללמצואניסושבהןשנים

הקסםלפתרוןלהגיעתוכלוואתםטראמפ

לאמעולםאנחנואבל'יומרני'הביטויעללך"אסלח

אומריםשאנומהתצליח.אכןמגבשיםשאנושהתוכניתטענו

תסלחלאושההיסטוריההזהבסכסוךהשתנושהנסיבותהוא

ננסה".לאאםלנו

עמוקותתמורותחלוהתיכוןשבמזרחמאמיןגרינבלט

ומשפריםהמאה"ל"עסקתבהרבהנוחיםתנאיםהמציבות

למשלבעבר.היולאשכמותםהצלחתהסיכויי

הכתביםשלבפגישתםגםערב.ומדינותישראליחסיבתחום

חשובדרךציוןרואההואהבחרייניהחוץשרעםהישראלים

ומשמעותי.

לתפקידנו"שנכנסנולפניגםקיימיםהיוכאלה"יחסים

'מתחתמכניםשאנשיםבאופןהתנהלוהם"אבלאומרהוא

החדששהממשלמאזהאחרונותוחציבשנתייםלשולחן'.

המישוראלועלוצפושהםרואיםאנחנולתפקידונכנס

לאאנימשמעותי.באופןוהתעצמוהשולחןמעלהגלוי

מילאנורקאנחנובלעדית.לכךאחראיםשאנחנואומר

מגיעלכולםהאזור.ומנהיגיישראללממשלתבדומהתפקיד

לשמרדאגנורקאנחנותפקיד.מילאכאןאחדכלקרדיט

שללנתיבאותהלתעלנוכלאםולראותאנרגיהאותהאת

הישראליתפלסטינית".לסוגיהפתרון

שתי"פתרוןשמכונהמהשובעומדהדילבבסיסהאם

בעברשכשלהמדינות"

שוניםאנשיםלעולם.בומשתמשלאשאניביטוי"זה

לתארמנסיםלאשאנוכךשונותבצורותאותומפרשים

נשחקהשכברמיליםשלושבתבסיסמהסבוךכהסכסוך

שבכךיודעאניאחד.לאףמועיללאזההאחרונים.בעשורים

אנשיםמרגיזיםאנחנואלהבמיליםמשתמשיםלאשאנו

נהוגהשהייתהחוץמדיניותבכךנוטשיםשאנואומריםויש

המדיניהפתרוןאתתראוכאשרלהשקפתישנים.עשרות

הצדדיםאםלעבוד.יכולשהואחושביםאנוכיצדתבינו

מצוין.יהיהזהלעבודולהתחיללהצטרףרוציםשהםיחליטו

להגיעיצליחולאאךהנוסחהאתיקבלוהםאםאולאאם

להשתמשתועלתכלאיןאבלבסדר.עדייןזהלהסדר

הזו".בסיסמה

מדינהאוטונומיהשלסוגעלמדבריםרבים.הניחושים

לאמתקרובהכימהאחרות.וצורותמינוס

התוכנית.מפרטיפרטלשוםלהיכנסרוצהלא"אני

ידלפולאשפרטיהמשמרמכלשמרנוהאחרונותבשנתיים

יתחילוהמתנגדיםמתוכהסעיפיםלגלותנתחילאםכי

בגילויתועלתכלאיןבמאמצינו.ולחבלנגדהלהילחם

משהועלבהגנהמדוברכולה.התוכניתגילוילפניהפרטים

וגםמחמאותגםנקבלתיחשףהיאכאשרביותר.עדין

נחשוףלאגמור.בסדרוזהמהכלליוצאללאמכולםביקורת

כולו".הדילאתלעולםשנגלהלפניפרטשום

אובייקטיביתהדילללאאבל

הלקחיםאחריגורליתשגיאהתהווהלאפלסטינית

מעזהמההתנתקותללמודשניתן

בביטחוןמשמעותיתבצורהממוקדתשלנו"התוכנית

שישראלגורלישיעורבהחלטהיאמעזהההתנתקותישראל.

רקמדוברלאאבללמדנו.כולנואלאהיארקולאלמדה

בסוריה.שקרהובמהבלבנוןבחיזבאללהגםאלאעזהבלקחי

מוותרתהייתהישראלאםלקרותיכולהיהמהלעצמךתאר

הגולן".רמתעל

אתלמסורשרצובעברממשלהראשיכמהלנוהיו

הגולן.

בנדמהמשחקאופניםשמעמידממשללאאנחנו"נכון.

לומרמפחדיםלאאנחנוהאמיתי.בעולםפועליםאלאלי

אנחנואבלאנשיםמרגיזיםאנחנושלפעמיםיודעואניזאת

עומדישראלביטחוןוברורהגלויהבצורהלומרנבוכיםלא

מהצלחתתועלתיפיקוכולםשלנו.העדיפויותסדרבראש

כולםהמצרים.הירדניםהפלסטיניםישראלהתוכנית

מצבשתיצורהצעהנציעאםשנציע.הביטחוןמסידוריייהנו

לפנילכולם.נוראיהיהזהבלבנוןאובעזהלמתרחשהדומה

אנימקום.לשוםנתקדםלאזאתויקבלויבינושאנשים

יעמידלאלעולםטראמפממשלברורהבצורהלומריכול

כזה".מצבבפניישראלאת

הרצליהבכנסבהופעתוגםשעשהכפימדגישגרינבלט

הישנותהשלוםבתוכניותשכיכבולמושגיםמקוםאיןשובכי

הפלסטיניתהרשות"אם

שבאובאנשיםתפגע

שתתביישלבחריין

אנוש"בנינוהגיםלאכך

טראמפדונלד
PFA צילום

קושנרג'ארד
PFA צילום

בעמודהמשך

ופרידמןגרינבלט

עולידרךבחנוכת

השבועהרגל
טופלברגרונןצילום

דודעירבאדיבות
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היההזהשהביטוי"ייתכןיו"ש.פירוזאוהערביתהיוזמהכמו

הפירוזהאםהיוםאבלשנהעשריםעשרלפניהגיוני

מפניאובעזהאומלבנוןהמנהרותמפניישראלעליגן

אתפיתחנואנחנומספיקה.אינההזוהמילההטרורבלוני

שניעלומקובלהגיונייותריהיהשהיוםלמשהוהרעיונות

הביטחון'.מועצתשל242'החלטההמושגאתקחהצדדים.

פניםלהעמידאפשראותה.לפרשאיךאינסופידיוןיש

העולםמכלדיפלומטיםעםנפגשאניאבלהפתרוןשזה

היהזהאותםושואלושובשובבמושגהמשתמשים

כאן"יושביםעדייןאנחנופשוטכך

לצדדיםשיאפשרברורמסמךלהגישהיאלדבריוהמטרה

מכלהנדרשותהפשרותמהבוהכלוליםהמושגיםאתלהבין

גםליוזמהלהצטרףהאםולהחליטשבוהיתרונותומהאחד

קשות.בהחלטותכרוךהדבראם

יענושהפלסטיניםלמקרהמגירהתוכניתלכםיש

המאהלדילבשלילה

מגעלנתקקיבלההפלסטיניתשהרשות"ההחלטה

חייביםשונותדעותכשישגםאיומה.החלטהזומאיתנו

שנושאזהאתהמלשוחחעצמךאתמנתקאתהאםלדבר.

ואםשלנוהמאמציםתחתלחתוררוציםהםאםבתוצאות.

הואהיחידהפתרוןלעשות.שנוכלדבראיןבגללםניכשל

יכוליםשאנחנומהלישראל.הפלסטיניםביןומתןמשא

להתגברלהםולעזורהצדדיםאתלעודדרקהואלעשות

בעצמם".לקבלצריכיםהםההחלטותאתאךהקשייםעל

אכןהפלסטיניםוביןביניכםההידברותערוציכלהאם

מנותקים

עלמדבראתהכאשרמתכווןאתהלמי"השאלה

הזמןכלמהשורהאנשיםעםנפגשיםאנחנו'הפלסטינים'.

לפחותאושלנוהמדיניותעלחולקיםאולישהםאומריםוהם

בתוכניתישמהלראותמצפיםהםאבלממנהחלקיםעל

אתלדרבןמעונייניםהםאםלהחליטשיוכלוכדיהמדינית

אומרלאזהישיר.באופןישראלעםולתתלשאתהנהגתם

הםאותהראוכמובןהתוכניתיאמצושהם

משקיעהזהשהממשלוהרצינייםהכניםהמאמציםאתמבינים

מהאיןחמאסעלדבר.שלבסופוהשלוםאתלראותכדי

כמעטשללסבלהגורםטרורארגוןחמאסזהחמאסלדבר.

אותההיאהפלסטיניתהרשותבעזה.פלסטיניםמיליוןשני

אומללה".החלטהזוולדעתיאיתנולשוחחשמסרבתקבוצה

מיטיבהואאךשחוקלשוןלמטבעכברשהפךהמשפט

החמיצולאמעולםשהםהואהפלסטיניםאתלתאר

נדבךנוסףעכשיוהאםהזדמנות.להחמיץהזדמנות

בהחמצהנוסף

עבורלבנותמנסיםשאנושבעודהואהאירוני"הדבר

וליצורלעשותלדברניתןשבהחופשיתחברההפלסטינים

מנסיםשאנומהלאזהאנשים.כולאיםהםחופשיבאופן

עבורם".לעשות

טראמפאתפגשתיאיך
ניוג'רזימטינקגרינבלטמשפחתהמנחההקו

"snoitasrevnoc.המשפחהשיחות

מנהליםילדיהםוששתנעמיאשתו25ג'ייסון

לחלוקהגולשיםאתמעודדיםהםשבומגווןאינטרנטאתר

לבעיותפתרוןודרכימחשבותאישייםסיפוריםזולתםעם

הביןאישי.השיחעידודבאמצעותומשפחתיותאישיות

מציע.אנישלכםבאתרלגלושלאבומאזןכדאיאולי

ביכולתנואיןלשוחחרוציםלאהם"אםצוחק.גרינבלט

אלבכוחאותםלהביאיכוליםלאאנחנועליהם.זאתלכפות

לישראל.ביחסדבראותולעסקה.להסכיםאוהדיוניםשולחן

שלוההנהגהדברשלבסופואםהפלסטינילעםטרגייהיהזה

לעסקה".להצטרףלאתחליט

להצהרותתרשו"אללפלסטיניםגרינבלטקראהשבוע

פוליטיקאיםכמהידיעלהנשלטתולתקשורתפוליטיות

כמוהאמריקניתבמדיניותתתמקדואלאתכם.להטעות

הרעיונותאתקחובחזון.אלאלירושליםהשגרירותהעברת

לקבלם".מנהיגיכםאתועודדוברצינותשלנו

ביוניראשון'ל'מקורפרידמןהשגרירשנתןבריאיון

טראמפהנשיאניצחשבהןהבחירותלפנישנהחצי6102

כיאמרהואדיןכעורךשימשעודעצמופרידמןוכאשר

כיהקביעהאתיקבלשלאהראשוןיהיהטראמפ"הנשיא

מדועמביןאינוהנשיאוכיחוקיותאינןההתנחלויות

יורקלניובריאיוןשעברבשבועשם".בונהאינהישראל

לשמורהזכותאתיש"לישראלכיפרידמןאמרטיימס

שאלתיכולה".אתלאכיאםהמערביתמהגדהחלקעל

הסכמהיביעאויקבלטראמפהנשיאהאםגרינבלטאת

סיפוחשיכלולישראלמצדחדצדדילצעדשבשתיקה

C. מאזורחלקיםאוישובים

השליחחומקתיאורטי"לשיחלהיכנסמתכווןלא"אני

השתמשלאפרידמןהשגריר"גםהנפיץ.מהאזורגרינבלט

בהחלטואניבקפידהמילותיואתבוחרהוא'סיפוח'.במלה

מדגישאבל"להומסכיםשאמרמילהמאחוריעומד

ששוםמקווהמאד"אניהתיכוןלמזרחטראמפשלשליחו

תפורסם".שהתוכניתלפניחדצדדייםצעדיםיבצעלאצד

לנתניהוטראמפהנשיארמזהראשונהבפגישתם

ושומרון.ביהודההבנייהאתמעטלרסןרצוישאולי

לקראתזאתלעשותמישראלדרישההועלתההאם

בעסקההמדיניהחלקפרסום

פארסהזולשלוםכמכשולההתנחלויות"האשמת

כשעירבהןהשתמשו"תמידגרינבלט.אומרמוחלטת"

מסכיםאנישלום.איןמדועלהצדיקבאוכאשרלעזאזל

ולכןלשלוםתורמתאינהמרוסנתבלתישבנייההנשיאעם

המצב".אתלנהלהמיטבאתכיוםעושהשישראלסבוראני

1E באזורהבנייההקפאתהמשךאתכוללזה

מסוים".לאזורלהתייחסרוצהלא"אני

אבומאזןשלבנוגרינבלטנפגשכשנהלפני

כיממנושמעהואבניויורק.האו"םעצרתבשוליעבאס

והערבים.היהודיםאתשתכילאחתלמדינהלחתורישלדעתו

זמבישהשםאתהמתנחלים.נציגיעםנפגשהאםאותושאלתי

כולם.עםנפגשהואכיהשיבאךהכירממשלאהוא

חשובהיה7102במארסלראשונהלכאןהגעתי"כאשר

גרינבלט.אומרבדבר"הנוגעיםהצדדיםכלעםלהיפגשלי

דחיתיאךפליטיםאומתנחליםלפגושלאלחציםעלי"היו

עםלהיפגשבהחלטמתכווןשאניוהודעתיהלחציםכלאת

אחראחדכלכמובדיוקמהסכסוךחלקשהםכיווןכולם

בחשבון".ולהילקחלהישמעצריךוקולם

לכורלחזורהזדמנותלוהייתהאםגרינבלטאתשאלתי

בעבר.למדשבההרעציוןבישיבתולבקרנעוריומחצבת

שבאומהרעציוןחבריםהיו"אבלמחייךהואלא""עדיין

אבקראניאבלבדקותמחושבשליהזמןכאן.אותילבקר

ספק".שוםללאבקרובשם

וכאמוריוניברסיטיהישיבהבוגרהואגרינבלטג'ייסון

הדוקטורתואראתבאלוןשבות.עציוןהרבישיבתגםלמד

גרינבלטשלדרכיהםניויורק.באוניברסיטתקיבללמשפטים

הגדולההדיןעורכילחברתכאשרהצטלבוטראמפודונלד

"לאבנייה.חברתעםלהיפגשהצעהאחדיוםהגיעהעבדשבה

נכנסואזהמנכ"לעםנפגשתיבתחילהמדובר.במיליאמרו

פגישהלנוהייתהמאודממנוהתרשמתיטראמפ.דונלדלחדר

עובדשובואניהנשיאהואמכןלאחרשנה22והנהנהדרת.

נשיאהואמוכשר.מדהיםאדםהואלגמרי.אחרבמישורעבורו

שמייחדמההיהודי.העםושלישראלשלאמיתיחברגדול

שהואלתפקידאותימינהשהואלפניעודזאתואמרתיאותו

להגיעלפלסטיניםלעזורגםרוצהאבללישראלאמיתיידיד

שיצליח".הסיכויאתמגדילהזההצירוףלשלום.

לדעתךלנשיאשובייבחרוהוא

שחלקהתיעובלמרותנהדריםשלו"הסיכויים

הדבריםאתמביניםאנשיםכלפיו.רוחשתמהתקשורת

אמריקה".עבורעושהשהואהגדולים

טוכפלדמיכאל
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