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כותרת :שאול אריאלי ,דני זיידמ מפגעי
בירושלי ה תושבי ישראל
גל גבאי :עוד פיגוע היה אתמול בירושלים ושוב מי שעשה אותו
הוא פלסטיני ממזרח ירושלים .ישראל בנתה גדר מסביב לעיר אבל
השאירה בתוכה  250אלף פלסטינים בלי שום מחסום בינם לבין
מערב העיר ועם תעודות זהות כחולות ,בלי שום מחשבה ,ועם
ואקום שלטוני אחד גדול .שלום לאלוף משנה במילואים ,שאול
אריאלי ,ולך ,עורך הדין דני זיידמן ,תושב ירושלים ,מעמותת עיר
עמים .אז אני רוצה לשאול אותך ,שאול ,אנחנו בעצם מול ברוך
בטחוני חדש ,ייחודי? מזרח ירושלים ,ירושלים היא סיטואציה עם
מאפיינים בטחוניים חדשים?
שאול אריאלי :היא סיטואציה ייחודית כי בראש ובראשונה היא
מנפצת את האשליה שחוק ירושלים והקמת החומה מסביב
לירושלים המאוחדת יהפכו את הפלסטינים לחובבי ציון .במקרה
הייחודי הזה ,אנחנו יכולים לראות את הפלסטינים נמצאים בכפיפה
  
 



אחת יחד עם הישראלים ,בניגוד למטרה המוצהרת בהקמת הגדר,
שנועדה להפריד בין ישראלים לבין פלסטינים .לכן במזרח ירושלים
יש לנו ,כפי שציינת ,תנועה חופשית ,לא מבוקרת ,לתוך מערב
העיר ,לתוך ישראל,
גל גבאי :שזה תעודות הזהות הכחולות והיעדר המחסום.
שאול אריאלי :והיעדר המחסום ושום בקרה למערב העיר .צריך
לזכור שהם תושבי ישראל ,הם לא אזרחיה ,הם תושבי ישראל
והם נהנים מהזכות הזאת.
גל גבאי :ונוסיף לזה את הסגנון החדש ,סגנון הטרור החדש ,אם
אפשר לומר את הפרטת הטרור ,כל אחד לעצמו ,עם הג''וק שלו
בראש ,קשה להתחקות ולעקוב אחריהם ,אז בעצם מדובר
בסיטואציה מאוד קשה מבחינה מודיעינית.
שאול אריאלי :נכון ,כי הרעיון היה בהקמת הגדר זה למנוע בדיוק
מהמפגע הספונטני הזה את היכולת ,את הקלות הבלתי נסבלת,
כפי שהגדיר את זה בזמנו שר הביטחון ,לחדור לתוך מדינת
ישראל .אבל הדבר הזה לא חל על ירושלים ,ואין הפרדה בין
השכונות היהודיות לשכונות הערביות ,השכונות הפלסטינאיות ,ולכן
קל מאוד לבצע את העניין הזה.
גל גבאי :וישראל הלכה לזה בעיניים פקוחות? היא יכולה הייתה
לנחש שזה מה שיקרה? כיס בטחוני כזה?
דני זיידמן :אנחנו ניבאנו שאותם אמצעים שאנחנו משתמשים בהם,
   
 

  

ובצדק ,כדי למנוע ממפגע בודד להגיע לירושלים ,החומה תביא
להקטנה של האוכלוסיה במזרח ירושלים וזה בדיוק מה שקורה.
גל גבאי :כי?
דני זיידמן :הפלסטינים במזרח ירושלים אינם ישראלים ,לא
פורמלית ,אין להם אזרחות ,ולא מהותית ,מעולם לא התייחסנו
אליהם כישראלים והם לא התייחסו לעצמם כאל ישראלים.
גל גבאי :גם אין שם נוכחות שלטונית.
דני זיידמן :ויש שם ,יש שם ואקום.
גל גבאי :רק סיפוח פיזי ,גאוגרפי? הנחנו אותם ,במקרה בצד הזה
של הגדר?
דני זיידמן :אנחנו עשינו משהו יותר גרוע .הפלסטינים חיו עד
להקמת החומה חיים רב משמעיים .פוליטית ,תרבותית ,לכיוון
הגדה ,כלכלית לכיוון ישראל ,וזה הקנה לנו הרבה מאוד שקט.
אנחנו היום ניתקנו אותם מסביבתם בגדה ,סיפחנו אותם פיזית
למדינת ישראל בלי לקלוט אותם ,הם לא רוצים להיקלט ,ולכן יש
כאן מהלך של הקצנה .וככל שאנחנו נתייחס,
גל גבאי :אבל רוב האוכלוסיה שם ,אם תשאל אותה ,בוחרת
להישאר בחלק הזה של ישראל ,החלק שמאפשר לה בכל זאת
להתפרנס ,לחיות טיפה יותר טוב.
דני זיידמן :היא בוחרת להתפרנס ,רמת החיים היא גבוהה פי
ארבע מרמת החיים בגדה ,הרבה יותר נמוכה מישראל ,אבל זה
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לא ,אנחנו לא נקנה אותם ,אנחנו על ידי הקמת הגדר בעצם
הצבנו תכתיב שמעולם לא הצבנו בעבר ,הלנו או לצרינו ,מספיק
שכ 5%-יענו לצרינו ,אנחנו נראה יותר פיגועים דוגמת זה שהיה פה.
גל גבאי :אז איך נכנסים לברוך בטחוני כזה?
שאול אריאלי :ראשית הייתה הצעה ,יותר מהצעה אחת כיצד ניתן
לבנות מכשול בין השכונות היהודיות לשכונות הערביות מבלי לפגוע
במעמד העיר ,מבלי לפגוע בזכויות הסוציאליות של התושבים ,את
הדברים הללו אנחנו משאירים באפשרות של הסדר קבע .ולכן
ישראל ,בכל התיקים שהתנהלו בבית המשפט העליון ,שדן בגדר
ההפרדה בירושלים ,הודיעה בצורה חריגה וחד משמעית שלגדר
בירושלים יש השלכות מדיניות ,ולכן ביטחון לחוד והשלכות
מדיניות לחוד ,וישראל בחרה בעניין הזה את הדיוידנט האפשרי
לסיפוח חלקים מתוך מזרח ירושלים הערבית ובתמורה לזאת
הפקרנו את הביטחון שלנו.
גל גבאי :מה שאתה אומר לי ,ישראל הלכה בעיניים פקוחות אל
תוך הברוך הבטחוני הזה ,לקחה בחשבון את הסיכון הבטחוני
והעדיפה לקחת אותו ,העדיפה אותו ובתמורה לזה להשיג את
היתרונות הלאומיים הפוליטיים,
שאול אריאלי :בפירוש,
גל גבאי :של סימון הגבולות.
שאול אריאלי :כן ,ואני יכול לצטט לך למשל את שר הביטחון
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הנוכחי ,שבזמנו היה גם שר ביטחון וראש ממשלה ,וב 2001-הוא
אמר שהוא דאג ,שהתכוון לבניית גדר ,הוא אמר ,בירושלים צריך
לבנות שתי גדרות ,גדר אחת בטחונית ,אני מצטט ,בטחונית בין
השכונות היהודיות לערביות וגדר מדינית שתקיף את כל מרחב
ירושלים .אבל ברור היה שהביטחון עובר בהפרדה בין ישראלים
לבין פלסטינים ולא בין פלסטינים לבין פלסטינים ,מצב שיוצר את
כל התופעות שדן דיבר עליהן.
גל גבאי :אילו הגדר הייתה באמת משאירה את כל 250,000
הפלסטינים האלה בצד הפלסטיני ,בצד השני ,זה היה עוזר?
דני זיידמן :לדעתי לא.
גל גבאי :כי?
דני זיידמן :כאן אני חולק על שאול .מפני שקו התפר בירושלים
לפעמים עובר בחצרות הבתים .ואנחנו רואים לפי הגבול של עזה,
המהלך החד צדדי נכשל ,אין מקום טוב לגדר הפרדה בירושלים,
נקודה .אנחנו פעלנו במשך  40שנה על מנת להרחיב את השכונות
הישראליות והשכונות הפלסטיניות ,לצערנו הצלחנו .ולכן,
גל גבאי :ואז אני מחברת את מה שהוא אומר למה שאתה אומר,
הגדר אולי יכולה לעזור מעבר של אמל"ח ,מעבר מהגדה של
מחבל מתאבד ,אבל לא את הלך הרוח.
דני זיידמן :הפיתרון הוא מדיני והגדר יכולה לעצור כל דבר חוץ
מהלכי רוח והלכי רוח הם הלכי רוח היום של הקצנה .והכלים
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שאני מציע ,שהם בלתי מספקים ,לשטוף את מזרח ירושלים
בשירותים ,יש מחסור של  1,500כיתות לימוד בירושלים ,שלילת
החינוך של תושבי מזרח ירושלים זו המתנה הגדולה ביותר
שמדינת ישראל נתנה אי פעם לחמאס.
גל גבאי :רבותי ,אני מאוד מודה לכם.
שאול אריאלי :תודה.
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