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תוכנית :מהיו למחר
תארי28/08/2005 :
שעה:
23:39:00
רשת:
טלויזיה ישראלית

כותרת :אל"מ מיל שאול אריאלי הסכ ציר
פילדלפי
קרן נויבך :אנחנו כאמור פותחים בציר פילדלפי ,ההחלטה שקיבלה
היום הממשלה שנויה במחלוקת .חילוקי דעות לא בהכרח קשורים
לזיקה הפוליטית .יו''ר וועדת חוץ ובטחון של הכנסת יובל שטייניץ
הוא המתנגד הידוע מכולם ,אבל היום בישיבת הממשלה התברר
למשל ,שגם ראש המועצה לבטחון לאומי האלוף גיורא איילנד
מתנגד לתכנית .אז מה יהיה בסופו של

ההסכם הזה האם יביא

לבטחון באותה רצועה צרה שישראל יוצאת ממנה כעת .שלום
לאלוף משנה במיל'' שאול אריאלי.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :שלום.

קרן נויבך :מח"ט עזה וראש מינהלת השלום אצל אהוד ברק
והיום גם

חבר ושותף ביוזמת ז''נבה.

חוות דעת בטחונית,

ההסכם שישראל חתנה עם המצרים בעניין הזה שזה הסכם
שמוגדר אם אני מבינה נכון הסכם בטחוני לא מדיני ,כדי שלא
    
 



להכנס לתוך הסכם השלום עם מצרים .האם ההסכם הזה טוב
לישראל הוא יבטיח שלא תהייה הברחת נשק שהשפלתינים
והמצרים לא יחגגו על הגבול.
אל"מ מיל'' שאול
מדינת ישראל

אריאלי :תראי ,הנחת העבודה שמחייבת את

היא מתקיימת כבר הרבה זמן ,שהפלשתינים ניסו

ומנסים להשיג איזה שהוא מאזן הרתאה בעזה למול דרום הארץ,
משהו בדומה אם לא באותו היקף למה שיש לנו בצפון .ולכן
הנסיונות של הפלשתינים להבריח אמל"ח ,אנשים ,ציוד וכל
הדברים הללו יתקיימו בעבר ,ישראל לא הצליחה למנוע את
הדבר הזה וכפי הנראה גם המצרים לא יצליחו למנוע את הדבר
הזה .ואז השאלה הגדולה בעצם מה היתרון .אז קודם כל

ביחס

למצרים אז שני דברים ,א( הבעיה עם ההסכם הזה שלדעתי הוא
בלתי הפיך כך הוא נקבע
קרן נויבך :מה זאת אומרת בלתי הפיך?
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :הוא בלתי הפיך ,זאת אומרת לא

יהיה מועד שבו יפוג תוקפו אלא ,בהסכמת שני הצדדים ולכן,
קרן נויבך :כלומר ,ישראל לא יכולה נניח בעוד

חצי שנה לבוא

ולומר לא נראה לנו ההסכם הזה לא טוב חייבים לשנות..
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :לא ,הפעם הראשונה שיבחנו את

האפקטיביות של ההסכם זה יהיה בעוד שנתיים לאור
    
 

  

קרן נויבך :שזה המון זמן.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :כן ,המצרים ביקשו חמש שנים

קרן נויבך :חמש שנים כן.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :נכון ,זה אינטרס מצרי ואני בטוח

שהאינטרס שלהם זה יותר למנוע בעתיד

הלא רחוק אולי

הברחות לכוון סיני מאשר לשמור בדיוק על הגבול של ישראל.
והדבר השני ומזה צריך להמנע בכל מחיר זה מאפשרות של אותו
מידרון

חלקלק כמו שהגדירו אותו ,לא

להיסחף לידי מצב

שיהיה לנו אלפי חיילים מצרים לאורך כל הגבול עם ישראל
מרפיח ועד אילת.
יש בבכסא הזה שאתה יושב ישב

קרן נויבך:

אז אתה יודע

מתן וילנאי

אני חושבת לפני חודש ימים או חודש וחצי עוד לפני

שהחל הליך הפינוי ,ובדיוק את התסריט הזה הוא תאר .הוא אמר
בעוד חצי שנה הם יבקשו עוד חיילים .ולא תהייה לנו ברירה
אנחנו ניתן להם עוד חיילים כי הם יצטרכו עוד חיילים בשביל
לשמור שלא יהיו הברחות וזה

יהיה בדיוק המדרון החקלקל

ומתן תמך השר וילנאי תמך היום בהסכם.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :אין הצדקה שמאזור של כרם שלום

ועד אילת יפרשו חיילים מצרים ,אנחנו שולטים בצד כמובן
הישראלי ולכן ישראל יכולה להקים שם גדר ומערך שלם למניעה
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של הברחות זה מערך של בט"ש מלא .עכשיו לגבי הסיפור עם
שלפלשתינים יהיה תמריץ לא

הפלשתינים ישראל צריכה לדאוג

להפעיל את המל"ח הזה כי את האמל"ח הזה אפשר גם להבריח
ואפשר גם לייצר אותו הם מפתחים אותו .ולכן ,התמריץ האמיתי
לא להפעיל אותו הוא תמריץ מדיני.
קרן נויבך :זאת אומרת אתה מסתכל כבר מעבר להסכם הצבאי
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :נכון

קרן נויבך :כי ההסכם ,לא יעזור כלום אם לא ניתן להם
אינסנטים מדיניים ימשיכו להבריח?
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :ללא ספק ,כי הם מבחינתם ינסו בכל

מחיר להגיע למצב של איזו שהיא הרתאה כלפי ישראל ולכן
הנסיונות להחדיר אמל"ח מכל סוג שהוא או לפתח אותו ימשיכו
ויתקיימו ,המצרים לא יוכלו לבלום את זה .לכן הסיכוי היחידי
לבלום את העניין הזה זה באמת תמריץ מדיני כמו למשל ,פתיחה
מחודשת

עם הפלשתינים ולהחזיר אותם

או הידברות מחודשת

חזרה לתמונה ולחייב אותם באחריות למה שקורה.
קרן נויבך :אוקי ,אז תיכף נדבר על

אופק מדיני אם יש כזה

בכלל ומה ישראל צריכה לעשות .אני רוצה לגעת אתך בעוד כמה
נקודות שקשורות לשאלות הבטחוניות ולא רק של הימים
האחרונים .בתור

מי שמכיר היטב את המצב הבטחוני בצד
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הפשלתיני ,מה דעתך בעניי פינוי בתי הכנסת היה על זה ויכוח
גדול בממשלה היום ,ואחת ההערכות אמר אותה גם שר הבטחון
אם

נשאיר את בתי הכנסת הם פשוט יהרסו אותם לחלוטין הם

ישחיתו אותם ,עדיף שנפנה אותם בעצמנו .מה גישתך?
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :אני חושב

שהגענו לפינה הזאת של

פינוי בתי הכנסת אני הייתי מעדיף לפנות את בתי הכנסת כדי
לחסוך ולו את האפשרות הקלושה שמישהו יחלל אותם .לצערי גם
אנחנו ביזינו אותם במהלך ההתנתקות ,אני לא רוצה לחזור ולראות
את התמונות הללו ,ואם המשמעות היא
קרן נויבך :אתה מדבר על

המאבק האלים שהיה בתוך חלקם

מבתי הכנסת.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :ולכן אני הייתי מעדיף לקחת את בתי

הכנסת לפנות אותם באופן מסודר ולהמנע מכל אפשרות של
ביזויים.
קרן נויבך :אוקי .אתה רואה קשר בין הפיגוע בבאר שבע שהיה
היום לבין ההינתקות איזה שהוא סוג של הסלמה שהפלשתינים
הקבוצות הקיצוניות בתוכם

לא הרשות נניח אבל כן ,ג''האד

איסלמי למרות שמי שנטל

על עצמו אחריות ראיתי לפני שירדנו

לשידור עצור בידי ישראל ,נקבו בשם של
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :נכון ,מישהו
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שעצור שנעצר אתמול.

קרן נויבך :אז הוא לא המחבל המתאבד זה ברור .ובכל זאת ,יש
כאן קשר או שזה פשוט כי הם מנסים כל הזמן לעשות פיגועים
והצליח להם.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :תראי ,הצליח להם גם לפני ההינתקות

אנחנו צריכים לזכור את הפעולות של הג''יהאד האיסלמי.
קרן נויבך :ברור לך אגב שזה ג''יהאד .מניתוח המצב הגיוני שזה
ג''יהאד ולא
אל"מ מיל'' שאול
הם לקחו את

אריאלי:

אני לא יודע להגיד אבל לפחות

האחריות ,כי אני לא בדיוק מחובר כעת לביפר

שמודיע מי לוקח את האחריות ואילו גילויים אחרים שישנם .אבל
בכל מקרה ,הפעילות הזאת מתקיימת לפני ההיחנתקות התקיימה
אחרי ההינתקות ואפשר

הרי לספור לה עוד מספר גורמים כמו

מה שקרה בשפרעם ומה שקרה בשילה וכן הלאה.
המאבק של הג''יהאד האיסלמי הוא מאבק מתמשך והשאלה
הגדולה היא ,איך אנחנו יוצרים אצל הרשות הפלשתינית

את

היכולת לשמור על הרגיעה שמתקיימת גם היום .ולכן כאן זאת
מערכת שיקולים מורכבת האם בנקודת זמן מסויימת כמו הפעולה
שלנו בטול כרם היא הייתה מחוייבת או לא מחוייבת.
קרן נויבך :נו ודעתך היא הייתה מחוייבת נזכיר חיסול של חמישה
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :שרק אחד מהם הוא בסוף נאמר
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שהוא איש ג''יהאד איסלמי ,לכן
קרן נויבך :למרות

שמערכת הבטחון טוענת כמובןם שגם שאר

הארבעה אינם מל"ו הצדיקים.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :נכון נכון אבל ,שוב צריך לראות את

זה בתמונה כוללת בנקודת הזמן הזאת ,אבל לא

נוכל להמנע

בסופו של דבר להחליט עם מי אנחנו הולכים לקראת הסדר או
לקראת הידברות ,וזה מחייב אותנו שיתוף פעולה מסוג אחר לגמרי
עם הרשות הפשלתינית.
קרן נויבך :אוקי ,שזה עכשיו תפרוט את זה לפרטים מה זה אומר
שיתוף פעולה אחר לגמרי.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי:זה אומר בשפה הכי פשוטה והכי

ברורה להתחיל ולדון בהסדר הקבע בינינו לבין הפלשתינים .אין
עתיד להינתקות נוספת זה יפגע באינטרס של מדינת ישראל ,זה
יפגע בכושר ההרתאה זה יפגע ביכולת של המתונים בציבור
הפלשתיני להוביל מהלך של פשרה מולנו.
קרן נויבך :כי יבואו ויאמרו שוב ושוב ,ישראל נסוגה חד צדדית
אז למה לתת לה משהו.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :כן ,אסור לנו לחזור

קרן נויבך :כמו שאומרים עכשיו שמענו את מוחמד דף אתמול
בלוחמה פסיכולוגית מאוד בוטה נגד הציבור הישראלי ,יצאתם
`_ ^ ] \ [Z
a bcde

f gch d

מושפלים הוא אומר.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :נכון .והיכולת שלנו להמנע מהמשך

התהליך הזה הוא רק בחיזוק

אותם גורמים מתונים ,אבל עם

הצבעה ברורה לקראת מה הולכים .ותראי,
קרן נויבך :כשההצבעה ברורה לקראת מה הולכים מה זה אומר
מתווה קלינטון?
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי:

כן כן
קרן נויבך :צריך לבוא ולומר להם זאת המפה?
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :כן כן ,מתווה קלינטון שמתווה

קלינטון הרי הוא

לא פרסם מפה ,אבל אפשר לשים גם מפה

היום על השולחן ולהתחיל להדבר להתחיל במשא ומתן .לאפשר
גם

לאבו מאזן להגיע לבחירות בינואר  2006עם איזה שהם

נכסים מדיניים למול מה שמצביע החמאס

כהישג שלו.

קרן נויבך :אוקי ,אמרת בחירות אמרת הכל ,כי בצד הישראלי
כנראה גם מדברים על בחירות ואני מתקשה לראות את
הפוליטיקה הישראלית פועלת לפי התסריט שתארת כעת של הצגת
מתווה מדיני מסודר בשנה הקרובה .זאת כנראה הולכת להיות
שנה מבוזבזת.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :ללא ספק ,לפחות מחצית השנה
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הקרובה הולכת להיות מבוזבזת אני מקווה שרק בדבר אחד היא
לא תתבזבז ,שישקיעו את הזמן ישלימו את הגדר גם בדרום
הארץ.
קרן נויבך :אוקי .אלוף משנה שאול אריאלי תודה רבה לך לילה
טוב.
אל"מ מיל'' שאול

אריאלי :לילה טוב.
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