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כותרת :אל"מ מיל'' שאול אריאלי דוחה הצעות
אית והנגבי
איילה חסון  :אני רוצה ברשותך לצרף שניים לדיון חבר הכנסת
אפי איתם האיחוד הלאומי ערב טוב לך ובאולפן שלנו בת"א
שאול אריאלי מיוזמת ז''נבה ערב טוב לך
מר שאול אריאלי  :ערב טוב.
איילה חסון  :אתה יכול למצוא חבר הכנסת

אפי איתם בין

השאיפות של חבר הכנסת הנגבי לבין השאיפות שלך?
אפשר להגיד שאולי צחי הוא

ח"כ אפי איתם  :ממש לא,

מהסנוניות הראשונות של ההתפכחות בקדימה וההבנה שבעצם
הקונספציה שהובלה במשך קרוב ל 15-שנה התחילה באוסלו אבל
נמשכה דרך הבריחה מלבנון,

דרך הבריחה מעזה,

כל הקושי ואת חוזרת על זה

קרסה .עם

שהיינו כבר בלבנון והיינו כבר

בעזה ,המצב היה שונה בתכלית ,גם בלבנון אני פיקדתי שם על
האוגדה במשך כמעט שלוש שנים  .נכון ,לוחמים נפלו ,אבל בצפון
  
 

 

בסך הכל חיזבאללה היה תחת לחץ ,לא היו לו קטיושות ,הוא
לא הצטייד ,הוא לא ירה ,אותו דבר בעזה .אני רוצה

להזכיר

מה היה לפני כמה שנים ,עוד פעם לא אידיאל ,אבל

ברמה

לאומית

דבר שונה לחלוטין מהעובדה שאנחנו מותקפים עכשיו

בלב הערים הריבוניות של ישראל .הנסיגה,
אותה

הבריחה ,שהתחיל

אהוד ברק בלבנון המשיך אותה מופז בעזה,

היא עכשיו

טופחת על פנינו
איילה חסון  :זאת אומרת שחבר הכנסת

אפי איתם אתה אומר

שאין פתרון ,יש רק מציאות אחת שבה יכולה ישראל להתקיים,
שהייה בכל מוקדי השינאה והשיגור לעבר ישראל  .ברגע שנצא
משם..
ח"כ אפי איתם  :איילה יש פתרון מאוד פשוט שאנחנו נוקטים בו
למעשה מיום הקמתה
להמשיך לפתח

של ישראל ,זה להתגונן ,לשמור על חיינו,

המדינה ,להמשיך לפתח את הכלכלה .אנחנו

רואים שהיא לא מושפעת מן הענין הזה ,היא הרבה יותר מושפעת
מהסוגיות של השוק האמריקאי ולא לחפש עכשיו
עם האוייבים האלה שנותרו לנו אגב

שום הנחות.

עם אוייבים אחרים גם כן

אחרי מלחמות מרות עשינו שלום .עם האוייבים האלה כנראה אין
אפשרות לשלום וצריך להכריע אותם.
איילה חסון  :מה שונה האוייב המצרי שהיה בזמנו והייתה לנו
איתו מלחמה עקובה מדם ובסוף כן הגענו
 
 

  

להבנה ,הם שונאים

חלק מקבלים אותנו ,אבל יש שקט שלא מזיק

אותנו בחלקם,
לאף אחד

ח"כ אפי איתם  :זו דוגמה מצויינת,

בכל המקומות שהיו לנו

הייתה לנו כתובת מדינתית ,אחרי מלחמות

קשות אגב,

עשינו

שלום וזה יחסית יציב .בכל המקומות שאין כתובת מדינתית
ואנחנו

נמצאים שם ,זה ביהודה ושומרון וברמת הגולן ,יש שקט

יחסי .בכל המקומות שלא הייתה לנו כתובת וברחנו שם בעצם
נתקלנו מחדש במשטרי טרור ,בכנופיות טרור,

אני רוצה לומר

דבר אחד שנורא מתסכל אותי ,זה לא שלא הזהרנו,
זוכר את עצמי ואחרים אומרים בדרך הזאת שום
בלבנון,

אני עוד
דבר לא פתור

יהיו טילים על אשקלון וזוכה לקיתונות של בוז וזלזול

ואי הבנת התהליכים המופלגים שהעולם מעורב בהם .אנחנו עכשיו
בנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו צריכים לעשות שני דברים ,א(
מה שצחי אמר צריכים להיכנס
את השטח,
יקומו

ואז

לעזה ,להפיל את המשטר ,לנקות

לחשוב יחד עם פרטנרים נוספים שאחרת לא

אם לא ננקה את השטח מה עתידה של עזה.

והדבר

השני ,ואני אומר את זה ברור ,כל האסכולה הזאת שהובילה
למעלה משני עשורים של ביטחון לאומי פיקטיבי צריכה ללכת
הביתה .לא יכול להיות שאהוד ברק
את הביטחון הלאומי

ושאול מופז ,ימשיכו לנהל

שלנו כאילו הופס וטעינו .זאת שגיאה

קולוסלית אסטרטגית ,עד שלא

יחליפו את

    
 

 ! "#

כל האסכולה הזאת

יהיה

קשה לתקן.

איילה חסון  :עד שלא יחליפו את כל
ח"כ אפי איתם  :בעיקר לאסכולה

ההנהגה אתה מתכוון,

הביטחונית,

איילה חסון  :אתה מקבל את הפתרונות שמוצעים כאן?
נראה לי שחברי הכנסת

מר שאול אריאלי  :בודאי שלא,

הנכבדים מתעלמים ממה שרואים כבר היום בחדשות וזה התגובות
שאנחנו מקבלים ביו"ש ,בגדה המערבית או
שהכיבוש של עזה

מלבנון .ברור

מעבר למחירים של הכיבוש של עזה והמחירים

הכבדים יותר באחזקה של עזה ,דבר שכבר חווינו אותו ,התגובות
שיכולות ללוות את העניין מיו"ש
את ישראל

ומלבנון ,בעצם יכולים לגרור

לעימות אדיר ואז המשמעות היא שגיוס מילואים

כמו תפיסת פילדלפי אנחנו נצטרך לחזור לכל בית ולכל עיר
בגדה המערבית .לכן הפתרון הוא אחר ,אנחנו צריכים למנף את
הפעולה

שאני חייב להגיד שזאת פעולה הכרחית להסלמה

שהחמאס נקט.

אבל את הפעולה הזאת צריך למנף היום

כדי להגיע להפסקת אש בשלב הראשון,
תוחלת במבצע הזה

כי כולם יודעים שאין

להכנעת החמאס .והפסקת האש יכולה לשר

את ישראל היום לא פחות מאשר היא
כי אנחנו מדברים על השלמת
והכי חשוב זה בדיוק הזמן

יכולה לשרת את החמאס.

כיפת ברזל והשלמת המיגון
שישראל דרוש לה על מנת לחדש

את המו"מ עם הפלשתינים ,עם אש"ף עם אבו מאזן,
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מחמוד

עבאס על מנת ליצור
הפלשתיני

פעם אחת אלטרנטיבה ראויה בפני הציבור

לקראת ההמשך התהליך שלנו איתם.

ח"כ צחי הנגבי  :אני חושב שאיילה שנס גדול היה לנו שהתפיסה
המעוגנת במה שקרוי הסכם ז''נבה ,היא למעשה הבסיס של
התפיסה,

הקונספציה של אוסלו,

שתי התפיסות האלה למזלנו

לא הבשילו לכלל תרגום לחיי המעשה .כי מטרתן הייתה לכונן
מדינה פלשתינית ,כפי שיש ברצועת עזה למעשה חופשית לחלוטין
ביו"ש ואז את הויכוח הזה היינו מקיימים לא פה באולפן
בירושלים אלא באחד המקלטים ,כמו כל ערי ישראל שפשוט היו
מטווחות

באופן שחיינו כאן

יום יום

לא היו חיים

איילה חסון  :אבל מ מנהל ראש הממשלה שאתה חבר

במפלגה

שלו ומקבל מאוד את עמדותיו על מה הוא מנהל דיאלוג?
ח"כ צחי הנגבי  :למעשה ראש הממשלה

הבהיר ,כולל

באנאפוליס,
איילה חסון  :כן
ח"כ צחי הנגבי :

שכל הדיאלוג שמקיימים עם הצד המתון

בעולם הפלשתיני ,מהצד הפרגמטי הוא כל כולו יכול להגיע לכלל
ייתכנות אך ורק אם

הטרור ייפסק ,אם עזה למעשה תפסיק

איילה חסון  :זה לא מעגל כזה שהוא מזין אחד את השני
ח"כ צחי הנגבי  :כן זה מעגל
איילה חסון  :הטרור לא ייפסק ואנחנו לא נפסיק...
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נכריע אותו הוא ייפסק

ח"כ אפי איתם  :אם

איילה חסון  :אפשר להכריע טרור
ח"כ אפי איתם  :בודאי בודאי
איילה חסון  :אפשר להכריע מלחמה אסימטרית?
ח"כ אפי איתם  :איילה
איילה שנייה שנייה ,אנחנו חוגגים היום

ח"כ צחי הנגבי :

שישים שנה ,לא היום בשנה הזאת
איילה חסון  :טוב זה מסיבה קצת מוגזמת
ח"כ צחי הנגבי  :שעשינו דברים נפלאים אבל חלק מהדברים היו
שהגנו על עצמנו ואני זוכר את עצמי כילד ,בגיל

כרוכים בעובדה

עשר ,שואלים אותי בויכוחים בבית הספר

הפשיסט של הכיתה,

מה זה הלנצח נאכל חרב? כן  ,אין לנו ברירה .אנחנו חייבים
לאחוז בחרב כי הצד השני מעולם לא השיב את חרבו לנדנה .אז
יש שני הסכמי
שבעתיד

שלום שנותנים מקום לתקווה ולאופטימיות

יצטרפו אליהם נוספים אבל עדיין את החרב הזאת צריך

להחזיק איתן.
כן רוצה שתתייחס לנקודה אם

איילה חסון  :כן אפי איתם אני

יש אפשרות בכלל לנצח מלחמה אסימטרית ,צבא גדול ,חזק ,איתן
מול ארגוני גרילה?
ח"כ אפי איתם :
לא

בודאי שאפשר לנצח,

לדישדוש
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רק צריך ללכת להכרעה

איילה חסון  :הכרעה זו מילה
אני אומר ברור ,צריך לכבוש את

ח"כ אפי איתם  :זו לא מילה,

כל רצועת עזה ,צריך לשלח את משטר החמאס לעולם שכולו טוב,
צריך לשלוט בציר פילדלפי וצריך

אנחנו יודעים מי נמצא שם.

לדון עם גורמים בינלאומיים ,עם

לנקות את השטח ואחרי זה

גורמים פלשתיניים מי ינהל את עזה .אבל לא ינהל אותה אף
אחד חוץ מחמאס עד שאנחנו לא
רוצה לומר

לך

אפשר להכריע
שעריה בעצם

נמגר את הדבר הזה .ואני

העניין הזה שאנחנו מספרים לעצמנו שבעצם אי
בסיפור המחירים

מדינה לא יכולה לעמוד במחיר

נמצאות

איילה חסון  :תהיינה מופגזות
ח"כ אפי איתם  :תהיינה מופגזות תחת קטיושות.
איילה חסון  :הנקודה ברורה
ח"כ אפי איתם  :לכן סוגיית המחיר בהרוגים ,ככל שנהסס יותר
נשלם יותר ואגב מילה אחרונה ,כל המזרח התיכון ,גם הסורים
וגם הלבנונים מתבוננים לראות מה קרה
איילה חסון  :כן כך אמר היום ראש אמ"ן בישיבת הממשלה
ח"כ אפי איתם  :אם נובס בעזה אין למדינת ישראל הרתעה,
נהיה ערומים מהרתעה.
מר שאול אריאלי  :איילה
איילה חסון  :כן שאול אני שומע אותך
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מר שאול אריאלי  :אני רק רוצה שוב ולהזכיר לשני חברי הכנסת
שהיו גם שרים באותה ממשלה שהחליטה להפוך את סדר הדברים
ותבעה קודם כל ביטחון ,אחרי שנצרוב את התודעה ,אחרי שנילחם
בטרור ונכריע

אותו ,מזה שבע שנים ,אחר כך נוכל לדבר

על

שלום .והמדיניות הזאת ,זאת המדיניות שהובילה אותנו בסופו של
דבר לצאת מעזה,
בהנהגת ...

זאת המדיניות שגרמה

לרשות הפלשתינית

לקרוס ,זאת המדיניות שהעלתה את החמאס ,וזאת

המדיניות שמביאה אותנו עד היום .ולכן אני אומר על מדינת
ישראל לאחוז בצעדים כפולים ,גם מלחמה בטרור אבל גם הצגה
אלטרנטיבה ראויה.

ומזה אי אפשר להתעלם ,את כל הפטנטים

שאפי איתם מציע לנו נראה לי שכבר כולנו מכירים שהם פשוט
לא עובדים יותר.
איילה חסון :אוקיי נראה לי שחבר הכנסת אפי איתם
בהזדמנות אחרת .תודה רבה לך שאול אריאלי,
חברי הכנסת צחי הנגבי ואפי

תודה רבה לכם

איתם שבאתם אלינו לאולפן

מר שאול אריאלי  :תודה לך.
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