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גלעדעמוסהאלוףעםהבטחוניתתש"פאתשרטטגולדמןמרדכיהנאה:הבטחוניתהשנה

לנהליתעקש!תניהו

המשפטיהמאבקאת

משרדמבאן.דווקא

הממשלהראש

משגשגתהתיירותבטחון,תחושתמורגשתישראלאזרחישבקרבלמרות

שהיהמיגלעד,עמוסבמיל׳האלוףבפועל,מלחמה,ערבשלאווירהואין

מפנימזהירהבטחון,במשרדהבטחוני־מדיניהאגףראשכשנתייםלפניעד

עדייןותמאסמאוד,נפיץבעזההמצבלדבריו,///ח"ומאודקשהשנה
מנשקהתתפרקשאיראןמעריךלאהוא///ישראלאתלחסלנחוש

חושביםשאנחנוממהעקשנייםהאיראניםכיוסבורכלכלי,לחץבעקבות

עלולטראמפהקרובהבשנהכיומזהירביו׳ש,מסיפוחחוששהוא///
ישלוטאוהדפחותהרבהדמוקרטיוממשלהלבןמהביתמודחלהיות

פורששניםלאורךביותרהבכיריםהסודמאנשיאחד///בוושינגטון

הקרובהלשנההבטחוניתתחזיתואת׳המבשר׳עםבשיחה
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באמ"ןקרהמחבתחטי

וסלוהסכםריאח

פניוכייעתרהוא

ותימאתשל

שההתתו

ייההשאדהבאינ

לותפעאםכמת

בשטחיםשלההמ

רוכותותיחהלני

אשמאזןאבועם

בטחוניהמדינהמטה

היהבטחוןשרשל

סיםהיעלקדופ

עםתרביויםרגי

מדינותרדןמצרים

לצדבדלעדאחרות.

ממשלהאשיחמישה

מרמידידקפוה

המקצועיתאמתאת

לאישגםשלו

מועמוכןיה

הבאהלשנהתוחזיפורשהוא'המבשר'עםחהשיכעת

יןהתושביםחושתיןפער"ישמיטיאוממשלאוהוא

כעתהמצבלכאורהאחד"מצדמראוהואפועל"המציאות

ירושליםבותברחוטרורשקטיםנוהגבולותטוב.מאוד

שלחושהישעזהמעוטףחוץייריםבתמלאותאביבותל

עת.עתמתבאשליהברמדולעדפישלאלא."בותויציחון

גריםואתגדולותסכנותלישראלבותאורלעיםהקמאחורי

מעלינו".קדרתמתעננים"חשרתקדים.חסרי

פוריםוציכחוליםשמיםנוחאווירלמזגזהאתמהמד"הייתי

ומנגדטוב.חוניהבטהמצב"הנמשללעדמראומצייצות

יעאפשרהאווירלמזגגודבנכבדיםענניםבאופק

נוישאחדמצדאמוריםבריםהדמהיעושלאעליהם

ידידיחסימשלנוהיושלאפיםנוישמאודחזקבא

מהמעלהאסטרטגילנכסמשולזהערב.מדינותעםבטחונית

הראשונה.

אתהמהלד

ברבעחהמזמסתכל

מקפצהתהיירדן

כחלקזריםות

לתמקואליציה

משלשיכולהרדן

יאהיוםלטרורבסיס

תוצאהזהולאזהלא

דופןצאתכת

פעולהופישישל

גםשראלחי

פהתקובליםסולא

חנואנמטרורוכהאר

שללאיוםנתוניםלא

וגםסדיריםות

נשקשללאיוםלא

משטריםבידיגרעיני

עוינים.

נושלהמצב"מנגד

אןעדין.מאוד

יקרה.שזהכדיהכליעשוקייםתתלאשישראלחושה

עהלהשפלחזורנחושיםהםגרעינינשקלפתחנחושיםהם

והםפעילהחזיתיהאתפוךנחושיםהםבעיראק

סיסימבצעייבסיסיםשלחזיתמוהםזהאתעשו

מיניכלשיעים.חייליםאלף001ייםאסטרטגבסיסיםמודיעין

צבאית.חינהמבמרשימותאגבשהןתכניות

הואגבולביירותיןלכאורהבוניתהרבנוןחבהמר"כל

עםאןשלחהיאשהבללהחיזבשליטתשטחבעצם

שכבהזהעלבנותמנסיםהאיראניםרקטות.אלף041-031

פועליםזריםסומיםפרעלפיחנוטיליםשלייה

חנוואננושלמהיכולותתוצאהמצליחיםלאהםחה

געברתנותלהששיכולתודעתימצבזהעהאבליעים.מר

מאותישמטעההואהטרורחזיתהשקטנוסףבר"ד

קשיםהתאבדותגועיכוללבישראלגועיםפיבצעניסיונות

מעיםשולאחנושאנבהוהסיוכו'.אביבתלפהחיבירושלים

מודיעינית.עליונותנוישתםאומסכלהשב"ככייאזהעל

ישמחרמופרתלהיותיכולהיאלעליונותודהכבכלעםאבל

חנוואנהפלסטיניתהרשותעםחוניהבטיאוםהתאתגםנו

פוךעושיםחנוואנתהלשהחאתמנועהכללעשותצריכים

אתלעגודבנמאזןאבובטחוניוןשוםבזהין

חנוואנעצום.ערךלזהישאלימות.מונעהואטרורנגדהוא

אבלזהמאחוריהפוליטיוןאתיןמבאניתואומחלישים

פוךצריכיםחנוואנבטחוניתחינהמבטיןוןחסרזה

."מההמגאת

עזהלשלוט
וט""ס

לעדלעמוסתרביוהמוכרותהגזרותחתיאעזהגזרת

גםופקבאוןפתרסתמןלאותלפשחהשניםרות

לעדברילדבעזהוןתרשלשנהיהתהלאבהקרהשנה

עזהעלהשולטהטרורגוןבבסיסהעומדתיהאידאול

שראלשלהקיוםבזכותכירלאמאס"חנתה.הש

יעד"המסבירהואמהישירומתןמשאינהללאולעולם

אתלסלקוןמרושודהליהויעהגהואמאסשלדיהמי

יחדהפלסטיניתמיותהלאואתילולהוהפלסטיניתהרשות

אליהמיםהמוסמהאחיםכחלקמוקההעיהאידאולעם

לאזוקיוםזכותיןשלישראלאומריםכשהםייךמשהוא

המשטרמודתיצעדבזהואיםהםהשקפהמולה

ידעלמסתכליםהםיעלם.שישראלשמקווההאיראני

מחריקרההיוםיקרהלאזהאםפיהיתטגטראסאייהבר

שנה".03ודאושניםחמשודאזמחרלאואם

והואאיתן''צוקמבצעמאזבשקטיושבבאמתלאחמאס

יהודהחביברגועיםפיחו"למעזהקדותמפבאמצעותיעמנ

"ןאמשב"כקבלשהתמודיעיןדיעלשסוכלווןושו

שב"כשלמנליפנובהישגבר"מדוצה"לשלחבהופעילות

ביהודהגועיםפיבצעניסיונותמאות"ישלעדאמרואמ"ן

צריכהתהייישראלמדינתשלהםהכוונותפיוןמרושו

אההמיתתכנעל
אמפטר

יתרוןמפ"יש
הממשלעלאדיר
סהמנלאהואהקודם

מדינותאתלהפוך
עללדמוקרטיותערב
אניביהמערודלפי
שלולודתומך

למרותהזאתישה
זעתמזשמעתשהיא

מסוימות"ייםוז

הפלסטיניתהרשותלשטחמעברגבולבישראלפיגועיםלבצעניסיונותמאותהיוםיש
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לאשאתההיחידההסיבהמרפים.לאגםהםבאש.לעלות

מבצעית".עליונותהיאעליהםשומע

השב"בשלההצלחותעלגלעדעמוסמדברהשיחהבמהלך

מבעבעת.העזתיתשהגזרהמודההואגםאבלטרור,בסיכול

אבלמעזה,רקטותירילמנועמצליחהלאשישראל"למרות

מסביר.הואהמאזן",אתלעשותחשוב

שגרמיאתמענייןכל־כךלאלהגידהולךשאני"מה

מנסיםהםהעליונה.עלידינוהכוללבמאזןאבלעזה,בעוטף

פיצוץהתאבדות,רצח,מאודקשיםפיגועיםמעזהלבצע

לנוישהמודיעינית.העליונותבגללמצליחיםולאאוטובוסים,

המנהרות,יכולתאתלשלוללנושמאפשרתדופןיוצאתיכולת

המערכתעל־ידימיורטותברובןהרקטותבדרום.וגםבצפון

האמצעיםהואלהםשנותרמהברזל.כיפתשנקראתהמופלאה

שלפוטנציאללהםוישמציקים,מאודשהםהפרימיטיביים

בשדרותבישיבהוהפגיעהוהשריפות,הבלוניםהתדרדרות

ריקה.שהייתה
ארגוןזהממדים.שנילנוישחמאםעםלעשותמה"לגבי

ליהודהלהגיעונחושתתקיים,לאשישראלשנחושרצחני

תסריטזהולהשתלט.אש"ףואתהרשותאתלסלקושומרון,

להסכמים.אתםלהגיעאפשרואישלהם,החזוןזהאבלבלהות

למדינהיהפוךשהואשנסכיםזהבעזהרוצהשחמאסמה

ושומרון.ליהודהשתקפוץעצמאית

הגבולות.אתולפתוחתעופהושדהימינמלרוצההוא"ולכן

היצירתיים׳׳הרעיונותכללמרותדעתי,עלמעלהלאאני

הממדאתישזה.אתשתאשרממשלהשיששמסתובבים,

הומניטרימשברהבטחון.לביןבינולהפרידוצריךההומניטרי

אםמזה.נסבולאנחנוגםפועל,לאבעזההביובאםכישלון.הוא

נסבול".אנחנומחלות,שםיהיו

המעטה,בלשוןנלהב,אינוגלעדהזה,התיאוראחריגם

מקבלשצה"ל"נניחהרצועה.אתיכבוששצה"למהאפשרות
לאזה.אתיעשההואחמאס.אתלסלקמהקבינטהוראה

שם?ישלוטמימה?אזאבלזה.אתיעשההואאבלבקלות,

לאאתהאםלעזהלהיכנסאסוראסון?מוכהבאזורישלוטמי

מכשירהואהכבוד,כלעםהצבא,שאחרי.ביוםיהיהמהחושב

אסטרטגית".תכליתולאאסטרטגי

במבצעעזהאתלכבושיישלחהצבא"אםגלעד:לדברי

פלסטיניםמיליון2.1עלצבאיכמושלשםיישארשבסופו

חוליםובתיחשמל,בלימלוכלכים,מיםו־%59קמ"רב־463

צה"ל,קציניעלייפולהזההנטלכלמתפקדים,שבקושי
החיילים.אתלאמןבמקוםבלמשולשיעסקו

כשאתהרוצה.אתהמהיודעאתהאםחייליםשולח"אתה

התבססותלמנועתכלית:לךישכיזהבסוריהלכאורהתוקף

לךוישעפותהנוצותבפוך:להכותכמוזהבעזה,האיראנים.של
המצריםשם?המצוקותבכליטפלמינוחתות.הןובסוףסיפוק,

בליתיכנסלאהרשותבעולם.סיכוישוםאיןלשם,ייכנסולא

ישיר?צבאילכיבושנישאבוחלילהחסאםמקיף.מדיניהסדר

סיוטיהיהוזהשלי,בחייםפעמייםעזהעלאחראיהייתיאני

גדול".

בעזה?נמל

נורא""רעיו!

עםגםעזה,לכיבושרעיונותבתוקףדוחהשגלעדלמרות

גלעדלרצועהדולריםלהזריםלקטארלאפשרההחלטה
גרועותהןההחלטותכל"בעזהמסביר,הוא"תראה",שלם.אינו

נחושההרשותאין.שם.טובותהחלטותאיןיותר.גרועותאו

קטארשלהם.האויבזהזהאתלהביןואפשריקרוס,שחמאס
יכולהקטאריהכסףאםאבלהמוסלמים.האחיםנציגתהיא

לדחותקצתויכולשםהחריףההומניטריהמשבראתלייצב

למרותאזעזה,אתלכבושהחלטהקבלתשלבמובןהקץ,את

לךישכןאםאלאתומך.אישיתאניזהאתאוהבלאמאודשאני
זה".אתרואהלאואניאחרת,אסטרטגיתתכנית

עללעימותנכוןהיהאיתן׳'צוקמבצעלפניחמאםגלעד,לפי
נוספת.להסדרהויובילהרצועהשלהקשההכלכלימצבהרקע

בסילוקושיסתייםלעימותנכוןהיהלאלדבריו,כךהארגון,
ההתבטאויותנגדנוקבתביקורתגלעדמתחכן,ועלמעזה.

הישראליתהמדיניותאתשחשפוהקבינטדיוניעלבתקשורת

רוציםלאשאנחנובתקשורתלקרואיכלו"בחמאםבנושא.

הסביר.סודי",מידעלאזהאותם,להפיל

;pma

2®3Si

ביירותחיזבללה.בשליטתהגבוללביןבינההמרחבכל

שאנחנואחדיוםישתכנעוהם"אםלדבריו,

ההתנהגותאתלשנותיכולזהאותםלהפילרוצים

חמאםכוונתעלהמודיעיניותההתרעותעלשלהם".

אבלמתריע,מידע"היהכיאמרממושךעימותבדבר

עלהמודיעין,שלהקלאסיתכהתרעההוצגלאהוא
צה"ל".עםולהתעמתבמנהרותלחדורהמוכנות

בהפרדההצורךהואגלעדלדבריהשניהלקח

הכלכלי.למצבעזהרצועתשלההומניטריהמצבבין

שהמצבסיכוישוםאיןשםברצועה,חמאסעוד"כל

כלינצלוהם"תמידגלעד.טעןסביר",יהיההכלכלי

יחסמובישראלהבטחוןגורמיתמידלטרור.דבר

בסינגפור?כמופורחתכלכלההזה.מהסוגתהליך

הפכים.שניזהלעזה.בינהלהשוותציניכךכלזה

תחתהםעודכלאבלמוכשר,עםזהפלסטינים

אזורייקומוולאייפתחולאהגבולותחמאסשלטון

תעשייה".

נמללהקיםהיוזמהאתגםגלעדתקףזהבהקשר

בסופונשק?להברחתנמל?יפתחו"למהבעזה.ימי

"איןטען.שקובעת",היאהאידאולוגיהדברשל
איןנתפסיםהםואםסרטן,חולילנצלבעיהלחמאס

אדישיםהםאותם.מענייןלאזהזה.עםבעיהלהם

שכמדיניותהוא,הלקחהמאבק.לטובתהכללסבל.

למצבההומניטריהמצבביןלנתקאלאברירהלנואין

בישראלממשלהלדמייןמצליחלאאניהכלכלי.

הגבולותאתיפתחואםגםואווירי.ימינמלשפותחת

80בגילאיש50יהיואלהלתעסוקה

להםיסייעולאגםהמצריםומעלה.

אויב.בהםרואיםשהםכיוןמדייותר

ההומניטריהמצבעללשמורחייבים

פוגעיםשלוהנזקיםכיגבוההברמה

מזדהמיםשלנוהתהוםמילמשלבנו.

סגירתכדיעדהרצועה,שלמשפכים

פעמים".כמהאשקלוןחופי

ההרתעה?
ינוד"הכד

להתפוצץ
ברגע"

אתהאותם,להאכיללהמשיךאלאאותםלסלק

מדוברלאמבחינתםארוכות.להסדרותללכתצריך

אנשישלעולמםתפיסתפיעללמעשה,בהסכם.

הסדרות.רקהסכמים,לישראלביניהםאיןחמאם,

למרבההמצריםלנו.חשוביםכךכלפההמצריםלכן

שקטארבעודבחולשההיואיתן׳׳צוקבמבצעהצער
מצריםבחסותישראלביןמסמךגובשחזקה.הייתה

הקטאריםכיעבדלאהואאבלהמבצע,בתחילתכבר
הסיתו.

חיוניגורםהםהקטאריםלהתבלבל,צריך"לא

אלאבאידאולוגיה.לחמאםנוטיםאבלכסףלהזרמת

הערביבעולםמדינותעםקטארהסתבכהשבינתיים

עושרהחרףוכיוםהסעודית,וערבמצריםכמו

היחידהגורםהםכיוםהקטאריםמבודדת,היא

עדיףזהעלוב,נשמעשזהכמההתמונה.אתשמאזן

מהם".להיזהרצריךעדייןכיאםמהידרדרות,

הכלכליהמצבביןההפרדהאותהבסיםעל

נפתחאיתן׳׳צוקמבצעכיגלעד,העריךלהומניטרי

הזההמצבלדבריו,לשיפורו.פעלולאבישראלכי

וחמאםישראלביןהרבהמתחבשלהיוםגםשורר

מצטרפותלכךברצועה.הכלכליהמצברקעועל

לדבריושפוגעותבישראל,הרבותההדלפות

בהרתעה.

חושבהואמהלהגידאמורשיושבבקבינטמי"כל

ההדלפותיוצא.לאשזהבתנאידעתושיקוללפי

ניסיונותעל

הפיגועים:

ניסיונותמאות"יש

ביהודהפיגועיםלבצע

הכוונותלפיושומרון.

ישראלמדינתשלהם
לעלותצריכההייתה

לאגםהםבאש.
היחידההסיבהמרפים.

שומעלאשאתה

עליונותהיאעליהם
ברורהמבצעית

אותם"שמסכלת

חלקתופסתבעזהההרתעה
חמאםביןשמתנהליםביחסיםנכבד

לאחריו.והןהמבצעלפניהןלישראל,

הארגוןצמרתעודכלגלעד,לטענת
מהשלטוןלסלקוכוונהשאיןמבינה
"חמאםמשתהה.ההרתעהברצועה,

שתביאכוללתממלחמהמורתע

משוכנעהואאבלוסילוקו,למפלתו

"לכןאמר.מלחמה",כזותהיהשלא
לאוהואהאפורבמרחבפועלהוא

מעימותים.מסתייג

רוצהלאאתהשאםמבין"חמאם
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זהלאמהלעשותוןמתהקבינטמהקוראשהאויבכךמו

מהרךשהדהתפיסהקבעתמתחמאסתרביוחמורבר

רךבדשנקטמאזןאבומענקיםמקבליםהםכיחהמצ

מחלישים".חנותואוהשלום

ישמניטריוההוהכלכליהמצבייןלעלעדלדעתודועזאת

לשפריכוליםלאחנו"אוהנעדרים.בוייייתסואתלצרף

חוזרים"לאשאולוןואגולדיןהדרודכלבעזההמצבאת

קבע

פתאכמהאויב.איזהעםעסקים.מתחנומיעם"תראה

וסיהאוכלמצבאתלשפרכדיחייליםשלגופותלהחזירלהם

הםייבעינערכיםלהםישתםאוייןמעלאזהשלהם

הםטיות.רלוונחסרשהואישראלישיפוטזהאבלמזויפים

האסיריםעליוןערךואיםשהםמהעלעקשיםמתמםעצ

שהםהגדרהמועמוכניםלאלהשתחררשצריכיםבויי

רוצחים.

חטפושנחיםאזשניגםנוישבוריםאלהיהם"בעי

הםאדםבניהיוהםאםאישיות.בותבנסיועהיעווהג

לאהיום.מוזהאיתן''צוקתמורה.ללאתםאומחזיריםהיו

ידמהטלבנלשאתיכוליםלאהםאוטוטוכלום.השתנה

חסינים".שהםחושביםשהםזהאותי

גשיתמעורביהכילעדפרסיבוייייתסובאשר

ששניבדההעורקעעלהמבצעמיומתןהמשאיך

אבלגשיתמושפעמיד"אניחמאסבידינמצאיםחיילים

שחזראחד"ברידעתי

אתכךירלאחמאסכךעלבייםטנסיאינדיוניםנו"היו

בכירמאודישעםויכוחלייהקוףתתאתהאםגםתומד

אני.'תםאונשבורחנותםאויאאבאני...'תראהלישאמר

שלהםבעקרונותגניםמעוהםכייצליחלאשהואאמרתי

לדעתימת.ייולאכמעטוסייהאוכלסבלשלהםישותוהר

שלהם".וסייהלאוכיותאכפתתריוישנו

יכולותההערכותוכלשבריריהכללעדשלתואיי

ילדיםבגןעהשפגחתקטהכפיבדיוקגעברלהתנפץ

צא"לצהנפשלאבדותמהגרשס"דבשנתבשדרות

כוללאיתן''צוקשלילקחוד"עבעזהבה'שומי'ימבצע

פרצההראשונההעולםחמתיהטווליםמסלשני

חנוחייהםמומיליוניםעשרותעצריורששלמרצח

ולמבצעלהיגררולעלחנובולמצבביםקרמתפה

כךשנרצהמבלי

בשדרות.ההסדרבתבישיעהשפגקטההראתמשל"קח

אםאשוןיוםעדחמישימיוםבסופ"שחופשהיצאושםכולם

כםואורתוקפםגביבטוחלאאניביוםקורהיהזהחלילה

תכןייועולה.הולכתהנפיצותכיחמאסעםנושלההסדריםשל

ישה".בגשינוייהיההחדשההממשלהקמתשאחרי

ארה"בולההפעשיתוף
ופלא"ומדיר"נ

שלתהטוהאחרונותבשניםמטייםהדהשינוייאחד

הנשיאבהובלתויןטוןמשבארה"בהשינוייאישראל

"אנשיםאמפהנשיאבהובלתאוהדטוןלשאמהאו

תריוטוביהלאמעולםהמדיניבנומצואומריםהיוםבאים

שלבמכלאבלבסדרנואתראמפשל"ברה

עלמסתמכיםחנוואנאתנוופחותפחותהדמוקרטיםאמפ

גבנונותניםבאמתמהוציעמיםגוועלטיםליהאוו

לעדמסביר

ידאמפ0202במברנובבחירותאםיקרהמה"אבל

פהמאיחקיםמתרחנושאנלזכוריךוציעלווהדמוקרטים

בקצבפהבאינושלמיותיטיהלאתמאבדיםהולכיםחנו

מאוד".מהיר

יקהאמרשלשארה"בהנפשאתמםזהאחד"מצד

מדינתשלהנצחיתתהכבבירושליםמכירהעלמתמעצ

אתמםזהלצדךייצבתמתיאלעולם.מסרזהישראל

חנוגרעינינשקיהיהלאאןלאאומריםשהםהנפש

ישדולהשאלהוזאתיאהשאלהמהםזהנמנע

עושהאתהמהמההסכםיצאתמעשיתיהטגטר

לאהובולאהוביךלהערלמדתייישנולאורךעכשיו

מהזהישראלחיאזעלאיומיםשמסכלתמעשיתמדיניות

ותינייןמידשת

הדברתיזה

חשוב.הכי

שאתהתחום"זה

בויעהגיב

יםיםלהי

יעהגיכולואתה

מודיםשגלהי

יאזהשלוךהתו

אלית.הישרמהוצ

שלאבל

מראוארהנשיא

באיוםחםאלני'א

מןתובאוהאיראני'

מתבססיםהאיראנים

יהיראקבע

אסדבשארשל

רתומ"ברהואם

יהיהלאבשאר

הואבסוףנשיא

ואםנשיאנשאר

יםנחניםהאירא

מתיתשתבנות

הואאזזהאתמנועוןמתהואיךמראולאאמפוטהגולן

בודהחצירקעשה

האיראניייןכישנראהלעדטועןיין"בדיוק"וזה

נאפשרלאחנואומרתארה"ב"אםמכלתריותואויד

רקלאכזהנשקלאיראניםיהיהבסוףגרעיני'נשקאןלא

יאלהבגםולעלזהבאזורביותערמדינותועלישראלעלאיום

תצפצףריאהקופוןשצנניחארה"בשלעהההבדןלאו

מדינותבותףאואןלאגרעינינשקעבירותארה"בעל

אתהכאלוהצהרותמצהירכשאתהבאיםאנואנהביות

מעשיתוכןלהןיהשיהחייב

ישראל"חוןשלאדירהמשענתיא"ארה"ב

הפעולהשיתוףחמישימהדורמטוסיםמקבל"אתהלעד

האמריקאיהעםשלועלאופומנדירהואודיעיני

העולם"לכליתעתהרשענתהואגרסהקונצעותבאמ

לעדמסביר

לאהואקודם.הממשלעלאדירוןתראמפ"יש

ודלהמ-פיעלטיותמוקרלדערבמדינותאתפוךמנסה

יאשהמרותהזאתישההגשלולמאודמךתואניביהמער

צריכיםחנושאנסבוראנימסוימות.לאוזנייםמזעזעתנשמעת

עלנשענתנושלהבטחוניתבותהמדינהחוןלדאוג

בעהשםחוללכשאתהביהערבעולםהנוכחייםהמשטרים

מים.המוסהאחיםמושחורכוחותמידקבלדמוקרטית

אחיםיאשמבטימוקריךיןבחוריךאני"אם

שיודעמישהוישאםבות.יציחראניבותיצייןמיםמוס

ביהערלעולםמופתמהטימוקרהדהמודלכלאתלהב

מהבומךתואניטימוקרבסיסעלביהערהעולםאתלשנות

פסמאואפסלזההסבירות

חסיםויבותיצימעדיףאני

באיוםלהתמקדציבים

מאודהואאמפהאיראני

שלואייההרפוליטיקריאל

הזה".בןמוחיהמאוד

ניתהירגלעד

קת'עסבצלבמצבמאודחדה

ידהשעהאמריקניתהמאה'

פהיןשאמקווה"אניבוא

חלקלסיפוחקרקעהכשרת

אחרכיושומרוןדהמיהו

תרביוולעימותנציתכך

אמריניםהפלסעם

'מחזיקחמאסשלתו"יוקר

תעלההנכונהרךהדאת

טיניהפלסברחובנוקראת

רךהד'הםכיזויכריהם

מאזןאבושלכושדמןבז

בסיפוח.מהיי

מודאגתרויותריו"אני

שבלאני"אוסיף.

יכולהאמפמתשיוז

'אתםידוהםתםחולשחםטיניםהפלסבכלליאלהמר

ממצבמודאגגםאניסיפוח'.שמשרתוןתרתנואוקירותפלא

התכניתאתגויצילאהםלהעיכשלהבריתארצותבו

מאזןאבושעםהואשמדהיםמהחהידוהתכניתהשנהבסוף

אשמובכיריםיםבדמלבריםמדלאהטרורנגדשיוצא

."השב"כ

יו"שסיפוח
כןסויך"תה

מיהודהחלקיםלסיפוחהאפשרותושובשובעלהונהבאחר

למצבטובוןתרברמדוכיהסבוריםביםוישוןמרושו

פעמים"לטוןנגושבוהאוהדטוןאתלנצלוישכבהמו

לעדטועןדוב"בוקחילהיותיכולבוקחי

שגרירלאהואמשלמןידדייווידבישראל"השגריר

הנשיאשלכזהמאמוןשנהניםהשגריריםהםמעטיםיל

סיפוחעלמצהירהואואםחבריקשראתוישירבקשרהוא

לדוסיכויתריויןשאמראוסיפוחזהאתמתכנןמישהואולי

אתםשלוםלהסכםסיכויתריויןטיניםהפלסעםקיום

חסיםבימליזציהנויהשאומריםמהגוד"בנ

הםאבלטיניםהפלסאתאוהביםלאהםכיערבמדינותעם

כלמליזציההנובליבהםבגודתםאוקירלהפמוכניםלא

עםלעץדומיםביםהערעםנושישגשיםמרהדיחסיםהי

תהיילאאןתואויללהפיכולפוליטישהוריקןאחדשורש

סףחיעל
הקטארי

ריהקסףהכ"אם
משבראתצבול
שםחריףיטריההומנ

לדחותצתול
שלבןבמוהקץאת
לכבושהחלטהקבלת

למרותאזזהאת
והבלאודשאני

אישיתאניזהאת
תומך"

לביןבינםאמוןרמתכזושיששגריריםאין
"בבארהישראלשגרירותהנשיא

עמוד 5



מייואויבהיוםזהפהאינושלאחותתהייינוידידגדולת

וצריכיםסגרירליוםלהתכונןצריכיםחנועיןעםבצירוף

בים.הערעםחסיםהישלהבסיסאתלהרחיב

לעדמוסיףהפוליטיותמהמגמותמוטרדמאוד"אני

יעהגהסיכויוןישלשלהדגלחתלסיפוח"ללכתמרואו

מדינהיהנהחנוהמדינהעלהשלכהגםלזהישלהסדר

להיפרדנצליחשלאוןמרושוביהודהטיניםפלסמיליוניעם

בשטחיםבונותלהחלתמהתכניתמתחלחלגםלעדמהם".

לאמןידהשגרירזהאתמביניםבארץשאנשיםמקווה"אני

זכותעלברמדכשהואפהליטותוקהאחדמולינראה

משקףהואואולילזהוןמתשהואחושבאנילסיפוח

ית.האמתהכוונה

להיותיכולדיסולאזהזהאתאמרשלההממאש"ר

הולכתיאאכזרית.בסוףיאיהטוהההזהלכיווןכושייל

עםחתמדינהיהנהחנוקבלות.שמתיותאמתהחלטותפי

גםהבלבריכדזהאתבטלובזהמכיםתואלהטינים.הפלס

אניחת.קהילהיהנהבסוףטיניםהפלסמספראתמעיטו

חוניהבטטלהנעלגםחושב

חסבאיושחזיקכזהברעללהגןנצטרךחנו"א

הסכםעלבנויהיאיעלם.ברשלפוסוהרשותוחלילה

אבלאוסלוהסכםעלקשהביקורתליישאש"ףיןבינינו

יאתבבסדרהרשותאתלסלקוצהאתהמציאותבסוף

ושלנהלזהכלכליטלאיזהיודעאתהאחרת.פה

מקווהאניהזההעסקאתינהלמיוןמרושויהודהשלבאי

בטוח".לאאניאבלזהעלשחושבים

חששברשותקשההכלכלילמצבחסיימתגםלעד

שאומרותכותרותיש"היוםמאזןאבוטוןקריסתמפני

שימנעכסףשיקבלמאזןאבואתלשכנעהכללעשותשמנסים

בתנאיםכסףלקבלמאשרלקרוסיעדיףהואאבלתוקראת

לעדמסבירלותרנומהכיעליוכופיםחנושאנ

ואלימותטרורנגדהצליחלאהואתואיי

חו.'חזיתמדיניחםיהאה'לפחותמראוהואאזצעירלא

אזלאברלכלידהואכוח.זהחולשהפעמיםולתוחולש

ייןמעלאכמעטזהתסכולילאהיהיהמהלחשוביך

ויכוחיםהכולזהלשיח.זכהלאזהבבחירותגםבורהציאת
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אתיםגשלהניםהאיראלמנוע
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