
 

 

 משא ומתן ופתרון אפשרי

 

לאחר לחץ אמריקאי אינטנסיבי, ישראל והרשות הפלסטינית ברמאללה הסכימו להתחיל 
 סבב שיחות חדש, עם התקווה להשגת שלום בר קיימא.

חדש. פלסטינים רבים ההתנגדות חזקה למשא ומתן  ישהן בישראל והן בשטחים הפלסטיני 
מאמינים כי ישראל מבינה רק כוח, ולכן הם חייבים להמשיך עם מה שהם מכנים 

"התנגדות" )אלימות נגד יהודים(. לפלסטינים יש תמיכה רחבה של הקהילה הבינלאומית 
נותנת להם התקווה כי ניתן להשיג את הדרישות שלהם ללא משא ומתן עם האויב. ה

בישראל, אנשים רבים מאמינים שמדינה פלסטינית בגדה המערבית ובעזה תהיה איום רציני 
 על חיי תושבי ישראל.

משא ומתן הקודם שבו הציפיות למשא ומתן הזה נמוכות, לא מעט בגלל הניסיון של ה
, והחליטו דחו את הפשרהפלסטינים )כמעט( כל מה שהם רוצים, ובכל זאת הם להוצעו 

להמשיך באלימות. ישראלים רבים מזכירים את הניסיון של "שטחים תמורת שלום", כפי 
שנעשה בעזה בשנת 5002. לאחר שישראל פינתה כמה אלפי יהודים שגרו ברצועה עזה 
והסיגה את כל כוחותיה ל "גבול של 7691".  התשובה הפלסטינית הייתה טרור חמאסי 

ואלפי רקטות לערים ולכפרים שלהם. ישראלים רבים מאמינים שזה יהיה טירוף לנסות זאת 
.שוב בסמוך למרכז הארץ  

. לאחרונה, שמעתי את שלהםהומור חוש האת את התקווה ולא  ובדיישראלים לא אהאבל 
א:הבהסיפור   

 

אלוהים מזמין שלושה אנשים חשובים לפגישת חירום. נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה וראש 
.ממשלת ישראל  

האנושות והחלטתי לשים קץ לכל  נמאס לי מהמלחמות והסכסוכים שלכםהוא אמר להם, 
.שלושה שבועות מהיוםבעוד בדיוק על פני כדור הארץ. זה יקרה   

מסיבת עיתונאים גדולה עם שידור חי בכל  מכנס ומידנשיא ארצות הברית חזר הביתה 
אמריקאים אומר הנשיא, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. חדשות ה. עמיתי רשתותה

סוף  מתכון לעשותהיא שהוא  ההרע שהיא שיש אלוהים ושפגשתי אותו. החדטובות ה
וזה יקרה בעוד שלושה שבועות. ותלאנוש  

מסיבת עיתונאים גדולה עם שידור חי בכל  מכנס ומידהביתה  הבריתחזר נשיא רוסיה 
כול הזמן טעינו ש יאה נהחדשות רעות: הראשו שתי מר הנשיא, יש ליוחברים, א .רשתותה

לנו ויש , סוף לאנושות מתכון לעשות היא שהוא השנייה הרעה ה. החדשובאמת יש אלוהים
.עמנלהתכונן לסוף הבלתי נשלושה שבועות  . 

שידור חי בכל ב מסיבת עיתונאים גדולה מכנס ומידראש ממשלת ישראל חזר הביתה 
חדשות טובות:  שתייקרים, יש לי ה ישראל ואומר: אזרחילדוכן  מחייךעולה הוא  .רשתותה

ברהם, יצחק אלוהים שלנו, אלוהי אההוא  , ובאמתשפגשתי את אלוהים יאה ונההראש
!מדינה פלסטינית תקוםלעולם לא  ... היא ה השנייהטובה החדשהויעקב.   
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