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מצע ישראל ביתנו ,אל"מ במי''ל שאול
אריאלי ,מרצ ,חבר במועצה לשלו

ירון :עכשיו לנושא שהצגתי ,אני אציג אותו שוב בקצרה ,מפלגתו
של ליברמן אומרים הסקרים  10מנדטים?
מוטי :עכשיו אפילו יותר 10 ,פלוס
ירון :והיא עומדת על שני עדנים :אחד זה חוק וסדר  -ליברמן
מייצג את החוק והסדר ,הוא ישליט פה סדר נכון?
מוטי :העיקר עשיתי ,נתתי מכה ,אמרת חוק וסדר נתתי מכה
לונדון :נתת מכה ,והשני זה חלופי שטחים :וויתור על וואדי עארה
על הפלשתינאים אזרחי ישראל שחיים בו,
מוטי :בתמורה על קבלת שטחים ב
לונדון :המטרה היא הומוגניות של החברה הישראלית להתפטר
מאזרחי ישראל הערבים
מוטי :דמוגרפיה
לונדון :וזה קונה ,זה צד אוזניים ,זה קונה לבבות
מוטי :בהחלט ,בהחלט
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לונדון :בואו רק נבדוק אם זה אפשרי ,ומה ערכה של ההצעה הזו
אם אמנם תיושם,

לצורך זה אנחנו הזמנו את שאול אריאלי,

שלום ,אז מה אתה אומר?
מוטי :צריך רק לציין ש
לונדון  :הוא מזוהה פוליטית
מוטי :הוא מזוהה פוליטית ,הוא ממרץ ,צריך לזהות
שאול :נכון ,ועוד דבר אחד שיחד אתי בעבודה הזאת השתתפו גם
דובי שוורץ והדס תגרי ,תראה ,הרעיון של מדינה יהודית
דמוקרטית זה אינטרס משותף לכל הציבור היהודי ,רוב הציבור
היהודי בישראל ,ורעיון נוסף של חלופי שטחים שתחילתו בתהליך
אוסלו ,זהו דבר שבא בעצם לגשר בין הרצון הישראלי להשאיר את
גוש ההתיישבות בריבונות ישראל לבין התביעה הפלסטינית לנסיגה
פחות או יותר ל ,''67 -על העניין הזה הולבש נושא מסוג אחר
לגמרי ,ובעצם ,כשאנחנו מדברים על מהלך שהוא מהלך כפוי ,כי
אם אנחנו מדברים על מהלך בהסכמה ששלושת הצדדים מסכימים,
ישראל ,הפלסטינים וערביי ישראל האמורים ,אין בעיה עם העניין
מבחינה חוקית ,אפשר לעשות את זה ויש לעניין הזה תקדים ,אבל
אנחנו מדברים על מהלך בכייה)?( ,שמטרתו בעצם או המשמעות
שלו זאת שלילת אזרחותם בכוח של ציבור פלסטיני שמונה קרוב
ל 200 -אלף איש עפ"י משנתו של ליברמן
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לונדון :למה אתה אומר ?200
שאול :כי הוא כולל בנשימה אחת את הישובים הערביים בוואדי
עארה ובמשולש ,אבל ,במחקר שאנחנו קיימנו ,ופה אולי הנקודה
החשובה ביותר ,שאנחנו מוכנים את השטח הזה ,על פי מספר
פרמטרים ,כמו למשל שלא נרצה להעביר ישובים ערביים מצד אחד
של הקו הירוק ,קרי ,במדינת ישראל ,שעה שמנגד יש לנו ישובים
שאנחנו מבקשים לספח אותם ,אי אפשר להעביר את כפר קאסם
שאנחנו רוצים מצד שני להשאיר את אורנית ,את שערי תקווה ,את
אלקנה בריבונות
לונדון :הם מזרחית להם
שאול :מזרחית להם ,או לדוגמא,
מוטי :בואו נדבר בעיקר על וואדי עארה,
שאול :והוא מדבר על וואדי עארה ועל המשולש הקטן ,הוא בזמנו,
בראיון מפורסם שהוא נתן במאי  ,2004הוא דיבר ואני מצטט" :ש-
 90אחוז מערביי ישראל יצטרכו למצוא את מקומם בישות הערבית
שתקום" ואח"כ הוא די מיתן את עצמו
לונדון :וזה לא עובד כי ערביי מערב הגליל ,או נצרת ,זה כבר לא
נכנס שם יותר
שאול :הנקודה היא ,שראשית ,מבחינה ,מבחינה משמעותית ,אין
משמעות לאותם  120 ,100אלף ערבים שהוא דן בם ,כי אנחנו
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מדברים על משהו בין  8ל 10 -אחוז מערביי ישראל .אני מדבר
עכשיו ממש ברמה המעשית ,לא המוסרית ולא המשפטית ,גם
מבחינת השטח שהישובים האלה יושבים עליהם ,עליו ,זה מדובר
משהו כ 2 -אחוז ,זה שונה מאוד מעשרות האחוזים שמתכוונים
לספח באמצעות הגדר או דברים אחרים בגדה המערבית ,וגם
הרעיון הזה הוא רעיון כושל ,הוא לא עומד בחוק הישראלי ,הוא
לא עומד במשפט הבינלאומי
לונדון :רגע ,בוא קצת נתעכב על המספרים ,אתה אומר  200אלף
ערבים חיים באותו שטח שמר ליברמן מגדיר ,כעל שטח שעליו
ניתן לוותר,
שאול :אכן
לונדון :זה בערך  20אחוז מכלל אוכלוסיית
שאול :קצת פחות ,מדובר ב 17 -אחוזים כי אנחנו כוללים גם את
ערביי מזרח ירושלים
לונדון :אבל אם נניח אנחנו מדברים על תחומים ,על ערבים שחיים
מערבית מכביש וואדי עארה למשל ,כי הרי לא נוותר על כביש
וואדי עארה  -שהדרך לעפולה ולמרכז  -אז על כמה ערבים
בסה"כ אפשר לדבר על פי השקפתו של מר ליברמן? אתה אומר
 125אלף?
שאול :אנחנו מדברים על בין  120ל147 -
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לונדון :יותר מ 10 -אחוז מהאוכלוסייה הערבית בישראל בערך
שאול :פחות אפילו ,מדובר על  10אחוזים
מוטי :שזה כמחצית מערביי מזרח ירושלים שאנחנו מספחים אלינו
שאול :בדיוק ,וזו בדיוק הנקודה ,לכן ,גם ההצעה הזאת היא
חסרת משמעות מעבר לזה שהיא חסרת התכנות ,אני אומר מבחינה
משפטית ומבחינת המשפט הבינלאומי ,אבל ,החמור מכך ,היא
פותחת תיבת פנדורה ענקית בכל היחסים של בין מיעוט ורוב
במדינת ישראל .היא מערערת על קיומם של גבולות  ''67כבסיס
להסכם כי אם אתה פותח את זה על בסיס דמוגרפי מה קורה
עם הגליל? מה קורה עם הנגב בחלקים מסוימים? היא פותחת את
סוגייה של הפליטים הפנימיים עם הרכוש שלהם ,אם היא בכלל
מבנאמת את כל היחסים בינינו לבין רוב ,בין רוב למיעוט
לונדון :אני בדקתי וגם כתבתי על כך  -כמה? איזה שיעור מערביי
ישראל תלויים בפרנסתם במפעלי תעשייה? במקורות תעסוקה שהם
מחוץ ליישוביהם? נדמה לי שבאוסף הנתונים של ,באוסף של עלי
ח''יידר ,שכתב לא מזמן על ערביי ישראל ,אם אני זוכר נכון,
נדמה לי  80אחוז מערביי ישראל מתפרנסים מחוץ ליישוביהם ,אם
מדובר על יישובי המשולש בוואדי עארה אני מתאר לעצמי שכמעט
כולם מתפרנסים בחדרה ,בנתניה ,ובת"א
שאול :נכון
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לונדון :כלומר ,אין שום סיכוי שהערבים האלה מרצונם הטוב
יוותרו על מקורות
משתתף :באום אל פאחם יותר מ 90 -אחוזים מתנגדים לעבור
לישות הפלסטינית ועוד בימים הטובים גם סירבו לעבור
שאול :וודאי ,הציבור שם מתנגד לעניין באחוזים כפי שצוינו כאן,
יש כאלה גם טוענים אולי נחזיר אותם למרקם חייהם הישן ,כי
הרי יודעים שקיבלנו אותם במסגרת הסכמי שביתת הנשק ,אבל רק
 3אחוזים שם הם מעל גיל  ,65ז"א ,אנחנו ,ליברמן מציע לעשות
איזו שהיא נכבה חדשה לטובת הצעירים האלה שגרים באום אל
פאחם ,וכאן אני אומר ,שוב ,התכנית לא מועילה ,היא רק מזיקה,
והיא חסרת כל היתכנות בכל מימד שבדקנו את זה
לונדון :עכשיו ,אתה לא היית אמור להיות פה הפועל היחיד ,מוטי
יסביר
מוטי :אנחנו כמובן רצינו שמולך ישב מישהו מ"ישראל ביתנו" ויוכל
להגיב על הערעור שלך למצע על מרכיב כל כך רציני במצע,
וביום חמישי כבר סגרנו עם ליברמן שהוא יופיע בתכנית אבל
כשהוא גילה שיש עימות הוא ביטל ,ביקשנו חלופה ,הציעו את
פרופ'' גדעון ביגר ,גיאוגרף ומחבר המצע המדיני של ישראל ביתנו,
לונדון :ממחברי
מוטי :כן ,ממחברי ,ביגר נתן את הסכמתו ולקראת השידור חזר בו,
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בין היתר ,מחשש שיתפרש כאילו הוא עדיין פעיל פוליטית .פנינו
לדובר המפלגה ,אבי פלד ,פלד אמר כי הם לא מתעמתים בנושא
זה והציע שנפנה לאיחוד הלאומי כי הם חושבים כמו ישראל ביתנו
בעניין חלופי השטחים .טוב ,לא פנינו כבר גם ל"ישראל ביתנו",
יכול להיות שמשם היו מפנים אותנו למפלגה אחרת ,אולי למרזל
ואחרי זה לבלד ,בסוף היינו מגיעים לבלד ,כנראה ברצף הזה ,אבל
השאלה היא האם ישראל ביתנו מתביישת במרכיב כל כך מרכזי
במצעם? אני חושב שצריך לתת לזה תשובה באיזה שהיא צורה!
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