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כותרת :שאול אריאלי ,לשעבר מח"ט עזה ,סיפר
על מדרי שה הוציאו בנושא יציאה
קרן נויבך :ואני רוצה להגיד שלום לאל"מ במילואים שאול אריאלי,
לשעבר מח"ט עזה ,היום איש יוזמת ג''נבה ,אתם מוציאים יוזמה,
אני אומרת ,הייתי אומרת די מקורית ,המדריך ליציאה מעזה ,שזה
מן סוג של מדריך שאמור להיות מופץ לציבור ,שמה אתם מנסים
להסיר בו ,איך היה צריך לצאת מעזה ,וזה לא נעשה?
שאול אריאלי :אנחנו מנסים להסביר בעזרת המדריך הזה ,שבעצם
אנחנו אמורים לצאת ממהלך חד-צדדי בדפוס ההתנתקות או
היציאה מעזה ,ולעבור למהלך דו-צדדי שמחייב הדברות לקראת
משא-ומתן!
קרן נויבך :או.קיי ,.תראה ,אתה לוקח אותי וזה יפה ,ונגיע לזה
למישור הרחב יותר המדיני הרחב יותר ואתה

צודק שצריך גם

להתיייחס גם אליו ,אבל בוא רגע נתעסק בפרטים הקטנים ,אתה
היית מח"ט עזה ,ואתה מכיר את השטח ,ואתה רואה את
   
 

 



התמונות ,האלה שאנחנו רואים אותם היום

והזכרנו כבר בשיחה

עם יום-טוב סמיה ,את צה"ל שמתמודד עם קאסמים מכאן
ומתנגדי ההתנתקות מכאן ,האם הדרך שבה צה"ל מתמודד צבאית
ואזרחית היא נכונה לטעמך?
שאול אריאלי :ללא ספק ,צה"ל נע כעת במתחים כמעט
בלתי-אפשריים ,והוא מתמודד איתם .מצד אחד הוא מחוייב
להגנתם של אותם תושבים ,לרבות אותם ישראלים שייכנסו לתוך
הרצועה גם אם הם

יפרו את הצו ,ומצד שני הוא צריך להילחם

בכל הפרות החוק שמתבצעות על-ידי אותם מתנגדי התנתקות.
קרן נויבך :אתה יודע חטיבת גולני שהיא באמת אחת הכוחות
המרכזיים ,ביותר בצה"ל היום ,אחת הכוחות הבולטים באינתיפאדה
האחרונה ,שליש מתוכה הם חובשי כיפות סרוגות .האם זה יוצר
בעיה אמיתית לדעתך ,או שמרביתם של חובשי הכיפות הסרוגות
בסופו של דבר ישתפו פעולה ויעשו את אשר נאמר להם על פי
הפקודות הצה"ליות?
שאול אריאלי :ללא ספק ,גם אם שליש הם חובשי כיפות ,צריך
לזכור שכולם נשבעו אמונים לצה"ל ולמדינת ישראל ומחוייבים
לעניין הזה,

וגם החטיבה המהוללת הזאת ,והיא באמת חטיבה

מהוללת" ,גולני" ,החיילים שם מבינים את המשמעות של דו-ריבון
בצבא ,או להישמע למקור סמכות אחר שהוא לא המקור הלגיטימי

 

  

והנבחר של מדינת ישראל ,והצבא בכלל זה מחוייב לעניין הזה,
החיילים מבינים את הדברים האלה ,החיילים מסבירים ,המפקדים
מסבירים להם את הדברים האלה השכם והערב ,ואני סומך על
אותם חיילים.
קרן נויבך :או.קיי ,.בוא נדבר באמת על ההיבט היותר רחב שאתם
מנסים למשוך איליו באותו מדריך שלכם" ,המדריך ליציאה מעזה",
תראה ,יש החלטת משלה ,ישבו טובי-המוחות בצה"ל ,עבדו על
היציאה מעזה ,מה הבעייתיות שאתם רואים כאן?
שאול אריאלי :אנחנו סבורים שההתנתקות היא צעד בכיוון הנכון,
אבל הוא לא פתרון של הסיכסוך ,אנחנו סבורים שראוי שהציבור
ידע להעריך נכון יותר את המציאות שאמורה להתקיים יום אחרי
ההתנתקות ,וישנם  2תרחישים בסיסיים,
קרן נויבך :תראה ,אריאל שרון ,אומר באופן מאוד ברור מה יקרה
יום אחרי ההתנתקות ,כלום מבחינתו ,מבחינת נסיבות נוספות
שאול אריאלי :לכן,
קרן נויבך :הוא אומר ,גם דיבר יועצו הקרוב דב וייסגל על שימור
בפורמלין של המצב הקיים!
שאול אריאלי :זאת בדיוק הסיבה שאנחנו יוצאים לציבור ואומרים
לו הערפל של ההתנתקות עומד להתפזר ,אתם תעמדו שוב בפני
אותה מציאות כמו יום לפני ההתנתקות ,וצריכה לבוא כאן
   
 

  

החלטה ,האם אנחנו הולכים מחדש ,לסבב נוסף של אלימות עם
הפלסטינים ,או שאנחנו מנסים אפשרות אחרת של הדברות,
וההתנתקות היא מבחינתו איזשהי פלטפורמה ,איזשהי מומנטום
שצריך לנצל אותו כדי להגיע להידברות ,ושם אנחנו מונים את
הגורמים המשפיעים על האפשרות לעשות את העניין הזה.
קרן נויבך :או.קיי ,.שאול אריאלי ,אני מאוד מודה לך על הדברים,
תודה שבאת לאולפן.
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