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טלויזיה ישראלית

כותרת :פרופ'' דרור זאבי ,אונ'' ב גוריו ואל"מ
במיל'' שאול אריאלי  תומ ברגיעה
דן מרגלית :

אנחנו ביקשנו משניים להתראיין

אצלנו במקרה

התברר לנו ששניהם תומכים בהפוגה לרבות פתיחת המעברים,
אני מבקש ממך לראות את זה ואחרי זה לשמוע את הערתך.
הנה.
ערב טוב לך הפרופ'' דרור זאבי מאוני'' בן גוריון
פרופ''

דרור זאבי  :ערב

דן מרגלית  :וערב טוב

טוב
לך אל"מ במיל'' שאול

אריאלי שהיית

מפקד חטיבת עזה.
אל"מ מיל'' שאול אריאלי,המועצה לשלום ובטחון  :ערב טוב
דן מרגלית  :מקרה יצא ששניכם תומכים ברגיעה ,למה בעצם?
אתה לא רואה את הסכנות כאיש צבא?
אל"מ מיל'' שאול אריאלי :

רואה את הסכנות אבל אני

אני

תומך ברגיעה משתי סיבות  ,סיבה אחת שהבנו שהתוחלת של
 
 



הפעילות המבצעית הזאת היא בלתי אפשרית.

זאת אומרת נשפך

דם לשווא משני הצדדים .זה לא מקדם את העמדות ,לא של
ישראל ולא של החמאס ואנחנו נשארים תקועים ומדשדשים כבר
למעלה משנה .והסיבה השנייה היא כמובן הסוגייה של שליט,
בניגוד אולי לאחרים

אני סבור שדווקא הרגיעה בשלבים הבאים

שלה יכולה לאפשר ולקדם את אפשרות שיחרור

של שליט

דן מרגלית  :מיד נדבר על זה .אתה עברת לשדרות נכון?
פרופ''

דרור זאבי  :כן לפני חצי שנה

דן מרגלית  :אתה פרופ'' למז'' תיכון ועברת לשדרות ואתה גר
שמה וצבע אדום זה לא החולצה של הפועל
פרופ''

דרור זאבי  :כן אני כבר

רק,

רגיל לחריקה הזאת של

הרמקול לפני הטיל כן
דן מרגלית :וכמה זמן תישאר שם?
פרופ''

דרור זאבי  :אין לזה גג ,את אומרת אני אשאר שם כמה

שצריך,
דן מרגלית :למה עברת?
פרופ''

דרור זאבי  :עברתי משתי סיבות ,אחת מכיוון שהרגשתי

שיש איזשהו

נתק עצום בין החיים

הפשוטים והנוחים שלי

בת"א לבין מה שקורה שם והסיבה השנייה היא שהרגשתי
שאיפשהו אנחנו צריכים לעצור את זה ,שאי אפשר לברוח יותר,
שאנשים בורחים משדרות

לאשקלון ומאשקלון יברחו לאשדוד
  

 

  

ומאשדוד יברחו לת"א,

כדאי לעצור את זה כבר שם.

דן מרגלית  :אתה בעל טור ב YNETגם כתבת בנושא הזה אבל
שואל אותך אתה לא רואה את הסכנה שעכשיו הם יתחזקו,
שעכשיו תהיה פה פרשת חיזאללה ב'' ,שעכשיו יהיו יותר קנים,
יותר מדוייקים ,יותר ארוכי טווח והסיבוב הבא יהיה הרבה יותר
קשה כי אנחנו נותנים להם
פרופ''

זמן להתארגן ולהתאמן?

דרור זאבי  :תראה הסיכון הזה

קיים ,אבל

ראשית אני

מניח שגם אם הם יתעצמו מאוד ,היכולת שלהם להתעצם היא
מוגבלת מכיוון

שהם מבריחים דרך מינהרות .גם אם הם יתעצמו

מאד צה"ל עדיין יהיה בסדרי גודל עצומים

הרבה יותר חזק

מהם זה אפילו לא החיזבאללה
דן מרגלית :

אבל אם הוא לא יכול להכריע

עכשיו למה לתת

להם
פרופ''

דרור זאבי  :הוא יכול להכריע גם עכשיו,הוא לא קיבל

את התשובה .העניין הוא שאין לעניין הזה תשובה צבאית ,גם לא
תהיה אף פעם

 ,אדם צריך להסתכל רחוק תסתכל בעוד חצי

שנה שנה ,ניצחת אותם

הבסת אותם מה אז? מה יצא? תצטרך

לצאת עוד פעם זה יהיה .בסופו של דבר אתה צריך לדבר איתם
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :זאת בדיוק הנקודה כי הסיכונים
שדיברת עליהם קודם הם לא סיכונים בהתעצמות הצבאית כי
התעצמות צבאית מתקיימת אנחנו רואים שהיינו שם,
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שיצאנו

משם לאורך כל הדרך .הסיכונים שאני רואה ברגיעה זה בעצם
ההתעצמות המדינית

של החמאס למול אש"ף

ובחברה

הפלשתינית ,זו הבעיה המרכזית שלנו לכן אני אומר
בעזה או ברגיעה חזות הכל זאת טעות .ישראל צריכה
במגרש אחר כדי להכניע

שלראות
לשחק

את החמאס לא במגרש הצבאי ,שם

היכולות שלה מוגבלות והאילוצים שלה רבים ,היא צריכה

לשחק

המגרש המדיני ,מול אבן מאזן
דן מרגלית  :אבל תשמעו רגע היות ושניכם בערך בעלי אותה
דעה אז אני אציג עמדה הפוכה ואני אומר לכם ככה ,תראו
ישראל הוכיחה שהיא עוד פעם לא

מסוגלת להגיע ליעדיה אחרי

שהיא נשבעה ונדרה שהיא לא תתנהל עם החמאס .ישראל יכלה
להרחיב

את רמת הלחימה הנוכחית בלי במבצע צבאי בעזה ,אבל

להגדיל את הנפח של הפעילות עד כדי כך שהחמאס בכל זאת
היה נשחק ,ודבר שלישי אם אתה פותח את המעברים ,אם אנחנו
פותחים את המעברים בלי שקיבלנו את גלעד שליט יש סכנה
גדולה שהוא דרך רפיח יגיע לאיראן ,לכן זה לא נכון שהרגיעה
תגדיל את

הסיכוי שהוא יחזור הביתה.

אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :א( יש את הסיפור של ההתניה שגם
של פתיחת רפיח למול שיחרור שליט ,ואני דווקא חושב שההתניה
הזאת המדורגת במספר שבועות דווקא מחזקת

את האפשרות

שהרגיעה תישמר .אני אומר שוב החשש הוא לא בהתעצמות .אנחנו
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רואים את ההתעצמות .אני אומר החשש הוא בזה שהדרך כפי
שהחמאס מכנה אותה דרך ההתנגדות ודרך הטרור היא הדרך
שתכריע
דן מרגלית  :ועדיין אתה תומך בזה
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :בודאי שאני תומך
דן מרגלית  :ואתה מוכן לתת לזה הישג
אל"מ מיל'' שאול אריאלי :
משני הצדדים מיותרת,
לעבור למגרש האחר

בגלל שאני אומר כי שפיכות הדמים

אבל מה שאני אומר שישראל צריכה
שהחמאס לא יכול לשחק בו וזה

ה..

דן מרגלית  :ואז הוא יירה
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :אז הוא יירה ואז הוא מפר
דן מרגלית  :ואז מה?
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :ואז אבו מאזן..
דן מרגלית  :מה הוא מתבייש להפר?
דן אבו מאזן מגיע עם

אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :לא

אלטרנטיבה מדינית שיכולה להצדיק
שהפת"ח ואש"ף נקטו
פרופ''

את

הדרך המדינית

בהם

דרור זאבי  :תשמע ראשית אני חושב שההיסטריה הזאת

מהחמאס היא לא  ,היא לא במקום ,בתור איש שקורה הרבה
מאוד עיתונות ערבית וחומר ערבי .ההבדלים

הם לא כאלה

תהומיים זה מוזר להגיד אבל ההבדלים בין חמאס לבין אש"ף
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חמאס בסופו של דבר הוא ממשלה

הם לא כאלה תהומיים,

נבחרת הוא ממשלה אחראית ,בכל מה שהוא עשה עד היום הוא
הציג

רמה מסוימת של אחריות

דן מרגלית  :שרק בניגוד לאש"ף הוא לא מוכן להכיר בזכות
קיומה של ישראל
פרופ''

דרור זאבי  :הוא לא מוכן להצהיר הוא לא מוכן להכיר
מתקוע חושב שארץ ישראל תמיד תהיה

כמו שנניח הרב פרומן
שייכת לעם ישראל
דן מרגלית :

אבל הוא לא אומר שהוא רוצה שליטה ריבונית

מלאה

בה אז יש הבדל

פרופ''

דרור זאבי  :גם חמאס שינה מאוד את ההצהרות שלו

שינה מאוד את המדיניות שלו ,במשך השנה וחצי האחרונות וגם
יותר .כשמסתכלים על זה לאורך שנים

יש שינוי דרסטי ודרמתי

בחמאס ואני חושב שאנחנו צריכים לעודד אותו .וזו אחת הדרכים
לעודד אותו

ואני חושב שבעניין הזה מדינת ישראל עשתה צעד

נבון מאוד.
דן מרגלית :

פרופ''

רוצה לשאול אותך על החיים

זאבי אני

בשדרות ילדיך באים לבקר אותך?
פרופ''

דרור זאבי :כן הם באים

דן מרגלית  :הם מפחדים?
פרופ''

דרור זאבי  :מפחדים,

כולם מפחדים קצת ,תשמע זה
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לא נעים
טילים

לשמוע את האזעקה וזה בטח שלא נעים כשנופלים
לידך ,זה מסוכן .אבל אני חושב שלהם ברור,אולי

שגידלנו אותם ככה ,שזה חלק מחובתם
דן מרגלית  :מה אתה עושה
פרופ''

בגלל

כאזרחי מדינת ישראל

כשיש "צבע אדום"

דרור זאבי  :אני ,האמת היא שאני בחרתי את הדירה הכי
לא ממ"ד ואין לו

גרועה בשדרות אני חושב ,במקום שאין

הגנה,אני נכנס לאמבטיה ומחכה שזה יעבור,

זאת השיטה שלי.

דן מרגלית  :לא יותר טוב לצאת לרחוב?
פרופ''
אני

דרור זאבי  :לא ,יותר טוב לצאת לחדר המדרגות ,אבל
קצת מתבייש מה ..מהעניין הזה.

דן מרגלית :

אתה

היית חושב שאתה יכול לחיות בשדרות לא?

אל"מ מיל'' שאול אריאלי :

קודם כל אני נולדתי וגדלתי

באשקלון והמשפחה שלי אימי וכולם באשקלון וגם החברים הם
מעוטף עזה ואני מרבה לבקר שם.

אפשר לחיות את המציאות

הזו  ,לא צריך לחיות את המציאות הזאת.
דן מרגלית  :שאול אריאלי אני חייב לשאול אותך בעניין אחר,
האם יהיה נכון לומר

שתמיכתך בגדר ההפרדה ואתה לא היחיד

פה שתמך בגדר ההפרדה ואנחנו לא יודעים

על פרופ'' זאבי

אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :נכון נכון
דן מרגלית :האם יכול להיות שגדר ההפרדה היא שהביאה
את הקאסמים?
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עלינו

אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :לא
דן מרגלית  :כשהם לא הצליחו לחדור אותה ,היא הייתה סיפור
הצלחה גדול יותר מדי טוב כדי להיות אמיתי,
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :זה המשחק הקבוע כשיש לך עימות,
כל צד משכלל את שיטותיו ,ברגע שיש לך חסימה של מעבר רגלי
מעל פני השטח ,חוזרים במינהרות ,חוזרים לקאסמים,
מבחינת הגדר בעזה זאת הייתה ללא ספק הצלחה

ולכן
מבצעית.

דן מרגלית  :גם ביו"ש
אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :גם ביו"ש רק לצערי ביו"ש אנחנו
עדיין לא השלמנו אותה.
דן מרגלית  :מה אתה אומר.
פרופ''

דרור זאבי  :בפירוש כן ,זאת אומרת

הביאה לקאסמים,

כי זה

גדר ההפרדה

כמו מערכת של מים ,כשאתה סוגר

פירצה אחת זה נוזל ממקום אחר ,כשאתה מונע..
דן מרגלית  :אז זה היה שווה אולא?
פרופ''

דרור זאבי  :זה שווה כי בטווח הארוך אני חושב שזה

נותן יותר ביטחון.
ואני חושב

את הפרצות האלה צריך לסגור אחת לאחת

שבשילוב של פעולה צבאית נבונה

ושל היגיון מדיני

אפשר לסגור את המערכת הזאת.
דן מרגלית  :רבותיי אני מאוד מודה לכם על הדיון הזה.
פרופ''

דרור זאבי  :תודה רבה.
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אל"מ מיל'' שאול אריאלי  :תודה רבה.
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