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לעזה הקלות שורת הביטחוני": השקט "לאור
הכהן .1 האת ■

ביט מצב הערכת בתום
 המדיני, הדרג ובאישור חונית
 מרחב הוגדל שישי מיום החל
 משישה עזה ברצועת הדיג

 וכן ימיים, מיילים לתשעה
 גלם חומרי הכנסת אושרה

 חיוניים אזרחיים למפעלים
שלום. כרם מעבר דרך

 הממשלה פעולות מתאם
 הצעד כי מסר בשטחים

הביט השקט "לאור אושר
 עוד האחרון". בשבוע חוני

 האזרחיים "הצעדים כי נמסר
המדי הדרג על-ידי שאושרו

 השמירה בהמשך מותנים ני
הביטחונית". היציבות על

 הגיעה ישראל הודעת
 השבוע ששיגרו האיום אחרי

 ברצועה, הטרור ארגוני
 להפריח יחזרו הם ולפיו

 באלימות ולפעול בלונים
 אף ברצועה הגבול, גדר על

 הרקטות לירי שיחזרו רמזו
תספק לא שישראל במקרה

 אזרחיות הקלות לרצועה
 המעברים, פתיחת כמו

 והכנסת הדיג מרחב הרחבת
הקטארי. המענק

הפ הפלגים בהודעת
 נמסר ברצועה לשתיניים
 מזהירים "אנחנו השבוע:

 ובעלי הישראלי האויב את
 והוד מדחיינות בריתו

 המצור, בהסרת מהמהות
 הסרת בצעדי מאי-עמידה

 בעבר כבר שבוצעו המצור
 השיקום. תהליך ומעיכוב

 ישתקו, לא וההתנגדות עמנו
מוכ שאנחנו יראה והאויב

 נתנגד האפשרויות. לכל נים
 העממיים האמצעים בכל

 כי ציינו עוד והנוספים",
 במדיניות יצליח לא "האויב

 ללחץ נסכים ולא הסחטנות
 לקשור לניסיון או עמנו על
 שבויים - שונות סוגיות בין

לשבויים". בתמורה
 גנץ, בני הביטחון, שר

 רצועת לשיקום התייחס
הלחימה סבב בעקבות עזה

 מצד ולאיומים האחרון,
 :הארגונים ושאר חמאס

 להפנים צריך בעזה "חמאם
 בעזה אם נחושים. שאנחנו

 ובפיתוח בשיקום רוצים
 שיעשו העת הגיעה כלכלי,
 על לשמירה בשטח צעדים
ההתחמ להפסקת השקט

 הביתה. הבנים ולהשבת שות
 לצעדים נחושים גם אנחנו

המ את לשנות כדי מרחיבים
 עזה, תושבי לטובת ציאות

 משום טרור נסבול לא אך
 החזקת עם נשלים ולא סוג

 של הפרה תוך בשבי בנינו
הבינלאומי". החוק

 נפגש יותר מוקדם
 יחיא ברצועה, חמאס מנהיג

 האו״ם שליח עם סינוואר,
 וונסלנד. תור התיכון, למזרח
 סינוואר אמר הפגישה בתום
 ותד "רעה". הייתה שהיא
 במשא דנו וסינוואר סלנד
 ישראל, עם לרגיעה ומתן

 מבלי הסתיימה הפגישה אך
הסף תנאי את קיבל שחמאס

 בשיחה לישראל. שהציב
 עיתונאים עם שערך קצרה
 אמר הפגישה בתום בעזה,

 לסיים כוונה "יש כי סינוואר
בר ההומניטרי המשבר את

 ממשיכה ישראל עזה. צועת
 נגד מדיניותה את ליישם

האסי נגד הפלשתיני, העם
 ומנסה - עזה רצועת ונגד רים

 בסוגיית אותנו לסחוט
 של החיים תנאי על ההקלה
לנ הודענו הרצועה. תושבי

 זאת. נקבל שלא האו״ם ציגי
 לא היא רעה, הייתה הפגישה

בכלל". חיובית הייתה
 עמוס במיל׳, הצבא בכיר

 לכלי בראיון טען גלעד,
 כי ׳ידיעות׳ של תקשורת

 המציאות בהבנת פער יש
 לישראל חמאס ארגון בין

 למערכה להוביל שעלול
 להבין "צריך עזה. עם נוספת

לת הנוגע בכל עקרוני דבר
 ושל חמאס של העולם פיסת

 ובעולם, בעזה חמאס הנהגת
לדבר שואפים חמאס אנשי

 את להשמיד וזה בלבד אחד
 כמה להם אכפת לא ישראל,
 כמה לא להם, יהיו הרוגים
 נזקים איזה ייפגעו, העזתים

 גלעד אמר בדרך", להם יהיו
 המציאות "בתוך והוסיף:

 יש עצמו סינוואר ליחיא הזו
 ׳משיחית׳, עצמית תפיסה

 ממשיך בעצמו רואה הוא
א-דין". סאלח של דרכו

 הסביר גלעד בנוסף,
 בעימות רואה סינוואר כי

 הצלחה ישראל עם האחרון
 הוא "מבחינתו גדולה.

 התסיס המדינה, בכל פגע
 ושומרון יהודה ערביי את
 ערביי בתוך מרד חולל וגם

המע בראייה לכן ישראל.
מה יצא חמאס שלו וותת

 העליונה, על כשידו מבצע
 במו״ט מתנהל הארגון ולכן

מאוד". קשוחה בצורה
 רוצה לא ישראל "מנגד,

 רוצה אלא עזה את להשמיד
 עוד כל מבחינתה ולכן שקט,
עזה ותושבי תוקף לא חמאס

 טוב", המצב אז רעבים לא
 הפער "וכאן גלעד, המשיך
 מתכוון סינוואר - הגדול
 ההצהרות ישראל, את לתקוף

 ואילו רציניות ממש שלו
 כמי חמאס את רואה ישראל
 כי משמעותי באופן שהוכה
 ההגנה במנהרות לו פגענו

 בהר המהומות על והשתלטנו
וישראל". יו״ש וברחבי הבית

 חמאס ישראלית, "בראייה
 יתקוף אם יותר הרבה ייפגע

 כבר שלו המפעלים כי עכשיו
 יותר קשה לו ויהיה פגועים
 בא כאן גם אבל עלינו, לירות

 בתפיסה הפער ביטוי לידי
 של התפיסה לעומת שלנו

 להיות חייבים ולכן חמאס
 גם חמאס לפעילות מוכנים

אמר. שלנו", ההיגיון נגד


