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כותרת :שאול אריאלי  אורח התכנית בנושא
ההינתקות
נפתלי מנשה :נתחיל איתך ,שאול .מה דעת הארגון שאתה מיוזמיו,
ארגון יוזמת ז''נבה או היוזמה הזו ,לגבי ההינתקות .אתם מרוצים
מהמהלך הזה ,מקבלים אותו?
שאול אריאלי :צריך לזכור שבבסיס היוזמה ,אנחנו מדברים על
הידברות ועל הסכם .יחד עם זאת ,אנחנו חושבים שההתנתקות
היא צעד בכיוון הנכון ,אבל היא לא יכולה להיות הפתרון של
הסכסוך .כי את הפתרון של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים,
שאנחנו רואים את זה כיעד אסטרטגי של מדינת-ישראל ,ניתן
בעצם לעשות רק באמצעות הידברות ובאמצעות הסכם מסודר .לכן
אנחנו

מניחים ורוצים לקוות ,שהשלב הבא אחר ההתנתקות יהיה

בעצם החזר הלהידברות עם הגורמים המתונים בצד הפלסטיני,
בראשותו של אבו-מאזן ,לקראת שיח והסדר קבע לסיום הסכסוך.
נפתלי מנשה :כלומר יש אנשים שרואים בהינתקות איזשהו סוג של
  
 

 



נקודה בתהליך ,ואילו אתה אומר ,זו רק נקודת ההתחלה.
שאול אריאלי :אני אומר שהיא צריכה להיות נקודת ההתחלה.
אתה התייחסת קודם לשאלה ,ליום שלאחרי .אנחנו תמיד טוענים
שהיום שאחרי ההתנתקות בעצם התחיל עם קבלת ההחלטה.
האופי הזה של היום של אחרי ,התקבל כתוצאה מהמהלך
החד-צדדי .אנחנו אומרים ,פספסנו את ההזדמנות הזאת ,את השנה
וחצי האחרונות פספסנו כדי ליצור קשר והידברות עם הגורמים
המתונים בצד הפלסטיני ,ואני מדגיש את הענין הזה ,הגורמים
המתונים בראשותו של אבו-מאזן ,ולכן אנחנו אומרים ,אנחנו
צריכים לתקן את זה .ביום של אחרי ההתנתקות ,שזה יכול להיות
גם היום ,להתחיל להידבר עם הפלסטינים .אין דרך אחרת.
אי-אפשר ..הסכסוך הוא לא בר-פתרון במהלכים חד-צדדיים .יש
כאלה שיגידו ,אנחנו גם לא רוצים את הפתרון של הסכסוך .יש
כאלה שיגידו ,אי-אפשר להגיע לפתרון הסכסוך .אני סבור שהיוזמה
שאנחנו מייצגים העמידה בצורה ברורה מודל אפשרי לפתרון של
הסכסוך .אפשר לצאת ממנו ,אבל צריך קודם-כל להתחיל ולדבר.
נפתלי מנשה :ההתנתקות היתה איזשהו סוג של מחשבה במודל
הזה שלכם ,זה עלה לדיון? או שהיתה הפתעה מוחלטת.
שאול אריאלי :אנחנו יודעים ולשמחתנו ,היה מי שאמר את זה
בצורה גלויה ,גם רה"מ אריק שרון וגם וייסגלס ,שההתנתקות

 

  

היתה איזשהי תגובה בין היתר גם ליוזמת ז''נבה .החשש מאכיפת
פתרון על-ידי הגורמים הבינלאומיים על הקיפאון ששירת את שרון
וממשלתו ,היה מה שהניע בין היתר את ..ללכת לתכנית
ההתנתקות .ואני חושב שהדוגמה שהשתמשת בה  -המטאפורה
שהשתמשת בה לגבי החלילית ,היא דוגמה מצוינת .תיכף העשן
הזה יתפזר ,העשן של ההתנתקות שמכסה על כל המחירים
והפשרות הכואבות שנדרשות משני הצדדים ,יתפזר ,ואנחנו נצטרך
לראו את הדברים האלו מחדש ,זה יקרה מהר מאד .בעוד חודש,
בעוד חודשיים ,בעוד שלושה חודשים .אבל הציבור יצטרך מחדש
להתמודד עם השאלה האמיתית לאן פניו מועדות בכל מה שקשור
לסכסוך עם העם הפלסטיני.
*
נפתלי מנשה :אנחנו מדברים על ההינתקות ועל היום שאחריה .עד
עכשיו ,עסקנו פחות או יותר ,כל אחד הרצה את עמדתו ועמדת
הארגון שהוא מייצג לגבי סוגיית ההינתקות .עכשיו ,אני מבקש
מכם להינתק מהדעות שאיתם אתם באים מראש ,מהדברים
שמלווים את חייכם בשנה ובשנתיים האחרונות ,בכל הקשור
להינתקות ולדון בסוגיה של ההינתקות כשהיא מתייחסת אלינו
כעם וההשפעה שלה עלינו כמדינה ,כעם ,כחברה.
ההתנתקות? שאול?
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מה עושה לנו

שאול אריאלי :אני חושב שהדבר כמובן קשור למה שנאמר כאן
על-ידי גבי ,לגבי היעדר הדמוקרטיה במהלכים שהביאו לביצוע
תכנית ההתנתקות .אני לא רוצה להיכנס למשקלו של מצע מפלגת
הליכוד ,אני רק רוצה להזכיר גם לציבור המאזינים וגם לפאנל
הזה פה ,שגם שרון ,בין היתר ,הבטיח לנו גם ביטחון ושלום.
הנקודה החשובה של המדינה הזאת ,יש מוסדות דמוקרטיים .שלוש
הרשויות של המדינה הזאת :הממשלה ,הכנסת והרשות השופטת -
ביהמ"ש העליון ,כולם קבעו ברוב מוחץ ,שתהליך ההתנתקות הוא
תהליך חוקי לחלוטין .אלו המוסדות שאני מכיר ,כי אני רוצה
לחיות במדינה דמוקרטית ,וכפי שנאמר ,שהיא מדינה בעלת אופי
יהודי .עכשיו ,שאני מדבר ,אני רק רוצה להדגיש שאני אומר ''אופי
יהודי'' כי לפעמים הציבור מתבלבל.
נפתלי מנשה :מה זה מדינה דמוקרטית!
שאול אריאלי :זו מדינה בעלת אופי יהודי.

עכשיו כשאני מדבר,

אני רק רוצה להדגיש שאני אומר אופי יהודי ,כי לפעמים הציבור
מתבלבל.
נפתלי מנשה :מה זו מדינה דמוקרטית?
שאול אריאלי :מדינה דמוקרטית זוהי מדינה שמקיימת שיוויון
זכויות ללא אפליה על שום רקע ,לכל הציבור ,גם ערבים וגם
יהודים וגם מבטיחה את הזכויות של המיעוט .זוהי מדינה
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דמוקרטית .ולכן אני אומר ,כשאני מדבר גם על מדינה יהודית
דמוקרטית ,אני לא מדבר על מדינה שיש בה את המתח בין
היהדות לבין הדמוקרטיה .לא! כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית,
אנחנו מדברים על מדינה עם רוב יהודי ,בעלת אופי יהודי ,בדיוק
כמו שהאבות המייסדים של המדינה הזאת ,של התנועה הציונית,
התכוונו שיהיה .ואני לא מתכוון להחליף את זה בשום-דבר ,לא
בסנהדרין ולא בשום-דבר דומה .ועם הענין הזה ,אני מוכן ללכת
לאורך כל הדרך ,כדי להגן על הזכויות של כל מי שנמצא במדינה
הזו.
נפתלי מנשה :אז מבחינתך ,אני רוצה ..אתה לא ענית לשאלה שלי,
שאול .אני שאלתי על השלכות ההינתקות עלינו כעם ,אבל אני
אנסה איכשהו לקשר את זה .אתה אומר ,ההינתקות ,דרך קבלת
ההחלטות בהינתקות ,ההסכמה שהיתה עליה בממשלה ובכנסת,
בעצם עושות לנו טוב כאיזשהו יצור דמוקרטי ,כאיזשהי ישות
דמוקרטית ,כעם .יש בה איזשהו ישום של הדמוקרטיה.
שאול אריאלי :אני לא מכיר משטר אחר שהייתי מעדיף אותו ,לכן
כשההתנתקות עברה במבחן של כל הרשויות הדמוקרטיים
במדינת-ישראל ועברה את המבחן הזה בהצלחה ,זה בדיוק למה
שאני מתכוון! אני לא מבקש..
ד"ר גבי אביטל :המבחן הראשון ההכרחי והבלתי-מספיק הוא דעת
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הציבור! זאת-אומרת ,היו בחירות פעמיים רצופות ,הם החליטו 70
מו  ,50ישנה תורה שבעל-פה ,לא כל-כך כתובה ,שיש שמאל -
ימין  -מרכז .מעולם לא היתה קואליציה בין מולדת לחזית
הדמוקרטית .זאת-אומרת ,יש איזשהו קו בין שני הזרמים האלה,
וטוב שיש שני זרמים .אבל התנאי ההכרחי הזה לא התקיים .כל
התהליכים אחר-כך

מאה אחוזים ,רק ששרון כראש הממשלה,

פיטר שלושה שרים על-מנת ליצור רוב מלאכותי ,זה לא
דמוקרטיה.
שאול אריאלי :מי קובע! למה אתה חושב שאתה קובע את זה!
למה אתה חושב

שרק משאל עם! פתאום צמח משאל עם!

יש

לנו מוסדות שהכל בכפוף לחוקי המדינה.
ד"ר גבי אביטל :המוסדות מתעריבם פה ,באים לידי ביטוי רק
אחרי בחירות דמוקרטיות.
שאול אריאלי :והם יתקיימו.
*
נפתלי מנשה :בשעה הקודמת סיימנו בדיון בשאלה ,האם אפשר
יהיה לחזור ולהמשיך לשחק במשחקים או בכללים ששיחקנו בהם
עד עתה .והאנשים ששמענו אמרו שכן ,בסה"כ .אבל אני מבין
שאתה ,שאול אריאלי ,חושב שזה לא יהיה ככה.
שאול אריאלי :אני חושב שהויכוח ימשיך להתקיים כי הסכסוך לא
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נגמר אחרי היציאה מעזה.
נפתלי מנשה :ויכוח ,בסדר .השאלה ,אם משחק על-פי אותם
כללים.
שאול אריאלי :זאת בדיוק השאלה .כי העמדות של שני הצדדים
כיצד לסיים את הסכסוך הזה ,הן עמדות שונות .עכשיו ,נשמעה
כאן ,הייתי אומר ,נשמעה כאן עמדה מאד עקרונית ,כי הויכוח
הוא מאד עקרוני לגבי מקור הסמכות .הרב האגר מדבר על המשך
המפעל הציוני ,אבל לאורה של תורה .אני רוצה להמשיך את
המפעל הציוני לאורו של חזונם של האבות המייסדים של התנועה
הציונית ,לקבל כאן מדינה דמוקרטית בעלת צביון יהודי ושאף-אחד
לא יפקיע ממני את היהדות שלי לצרכים אחרים .הויכוח הזה הוא
ויכוח עקרוני ,הגישה ,שכפי שתוארה גם קודם ,לגבי מהי הפשרה
האפשרית מבחינת התנועה והמחנה הזה ,מסבירה לנו שבעצם
אנחנו נמשיך להילחם .אני לא מחפש את זה .אני רוצה בסוף
להגשים ולהיות עם ככל העמים ,במדינה דמוקרטית,
במדינת-ישראל.
נפתלי מנשה :אני מבין שבעצם יהיו כאן שני עמים ,העם של
היהודים החילוניים שפועלים על-פי החזון הציוני שרקמו האבות
המייסדים של האומה; לעומת זאת ,יהיה העם של אנשים דתיים,
מתנחלים ,או מתיישבים  -כל אחד יבחר בשם שהוא מעדיף ,כפי
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שהרב האגר מציע ,או לא מציע ,שיפעלו בדרך שאותה הוא מציע.
או בעצם יהיו גם שני זרמים או שתי מדינות לשני סוגים של
יהודים?
שאול אריאלי :הזרמים הללו התקיימו במשך שנים ,ככל שהיה
ברור מהו מקור הסמכות .בסוף היכולת שלנו לשרוד כמדינה
יהודית ציונית דמוקרטית היא היכולת שלנו בחיי היום-יום להגיע
מחדש לאיזון הנדרש ולהבנות הנדרשות .אנחנו צריכים לבנות
מחדש את האתוס היהודי-דמוקרטי ,שהוא בסופו של דבר ,פשרה!
אבל אי-אפשר לקחת את הרעיון הציוני לקצה אחד מוחלט ,לקצה
המשיחי-גאולי .כי הדבר הזה לא מתאפשר במאה ה ,21-וזה לא..
אלו גם לא ערכים שלאורם אנחנו גדלנו.
נפתלי מנשה :ואתה ,מהכיוון שלך ,מוכן ללכת לקצה השני?
שאול אריאלי :אני תמיד מכבד את היהדות ,את האנשים
המאמינים .אני בעצמי כזה ,אבל עלינו להוציא את המימד
הדתי-משיחי ,מתוך הפוליטיקה .יש לזה תפקיד אחר .זה הצביון
התרבותי שלנו ,החוזק שלנו זה לא בגיוס של הסמלים הדתיים
לצרכים לאומניים .אנחנו צריכים לרדת מהענין הזה ,ידענו לרדת
מזה .ידענו לרדת מזה ב , ''47-ב ,''49-וגם ב .''67-מהיום שגייסנו
את הדת לצרכים לאומניים ,יצרנו מציאות שפוגעת בנו כמדינה
דמוקרטית .אנחנו מפלים לרעה ציבור של מליונים ושוללים ממנו
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את הזכות שלו גם להגדרה עצמית וגם לזכויות אזרח!
*
שאול אריאלי :גם כשתכנית ההתנתקות הושקה ,אני זוכר ,יצא לי
יותר מפעם אחת לבוא ולהגיד ,רבותיי ,טפלו במתיישבים .אתם
תטפלו במשפחות ,תדאגו לאנשים האלה ,כדי שייקלטו בצורה
הראויה בתוך החברה הישראלית מחדש ,בתוך גבולות הקו הירוק.
והדברים האלה ,לצערי ,גם

בממשלה וגם בהתנגדות שגילו חלק

מהגורמים ,לא הביא לידי ,הייתי אומר ,סיום מוצלח של המהלך
הזה .ולכן אני אומר ,גם היום ,ואני מציע ,מה שנקרא ,שבועיים
לפני ביצוע הפינוי בפועל ,גם למתנחלים ,לעשות רגע-חושבים
ולקחת את ההזדמנות הזאת מחדש ,למלא את הדברים .כי יום
אחד אחרי ההתנתקות ,אף-אחד לא יחפש אותם .אף-אחד לא
יחפש אותם .ולכן בסוף צריך לדאוג גם למשפחות שלהם ,וגם
לילדים שלהם ,ולהיקלטות הראויה שלהם בתוך החברה הישראלית,
בסוף זה הבית שלהם.
*
נפתלי מנשה :אולי בנקודה הזאת של צה"ל ובמעמד שלו ,יש
סיכוי להבנה בין שני הצדדים .איך משיבים לצה"ל את מעמדו
כצבא כל העם!
שאול אריאלי :א .אני סבור שאין מקום לדו-ריבון או למקור
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סמכות אחר לחיילי בצה"ל ,מלבד הרשויות המוסמכות .והמצפון..
* לחייל יש זכות למצפון?
שאול אריאלי :לחייל ללא ספק יש זכות למצפון .אני אומר ,הצבא,
בסופו של דבר ,זה הזרוע הביצועית שמחויבת בכל הפקודות
החוקיות שהיא מקבלת מהשלטונות המוסמכים .ואנחנו צריכים
להקפיד על הענין הזה .לכן אני באופן אישי ,מגנה סרבנות מכל
צד .הצבא במסגרת כזו ,לא יכול להרשות לעצמו סרבנות
קולקטיבית ,או הישמעות להנחיות מצד אחר .כל חייל בצה"ל
נשבע או הצהיר אמונים לשלטונות המוסמכים ,למפקדים שלו
ולחוקי מדינת-ישראל ,ולכן אם הפקודות הן חוקיות והן חוקיות,
ונקבעו שהם..
* חוקיות ואינן מוסריות.
שאול אריאלי :לפי תפישתך ,אבל אף-אחד לא מקבל את התפישה
הזאת.
* בוא נראה כמה חיילים יתייצבו עכשיו למילואים .בחומת-מגן,
 121%התייצבו .בוא נראה כמה היום יתייצבו למילואים ,וזה יראה
לך כמה החברה הישראלית שמחה למהלך הזה.
שאול אריאלי :בוא נראה את המספרים! אני לא מפחד מהאמירה
הזאת ,בוא

נראה

את המספרים .האנשים האלה ,בסופו של

דבר ,הם אחראים ,והם מבינים שבמהלך כזה של סרבנות המונית,
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הם פוגעים בצה"ל ובחוסנו של עם ישראל וביכולת שלו להגן על
עצמו .ישנם מקרי יחודיים שאני מאמין שהמפקדים בצה"ל יוכלו
לגלות את הרגישות ברמה האישית לכל חייל ,אם הדבר כרוך,
למשל ,בפינוי של בני משפחתו וביתו .אבל זה ברמה האישית .אבל
כהנחיות ,תמיכה בסרבנות קולקטיבית ,תמיכה באי-ציות פקודות,
אלה דברים שאין מקומם לא במדינה דמוקרטית ובטח לא
במסגרת של הצבא.
נפתלי מנשה :ואתה מרגיש או חושב ,שצה"ל ,הענין הזה לא יפגע
בו.
שאול אריאלי :צה"ל יעבור בענין הזה טלטלה ,אבל אני סמוך
ובטוח ,שכל אותם חיילים שהרב האגר דיבר עליהם ,מה
שנקראים ,החיילים הציונים-דתיים ,בסוף ,בעומק נשמתם ,מבינים
את המשמעות של סרבנות קולקטיבית ,והם והמפקדים שלהם ,לא
יתנו יד לקריסה של צה"ל.
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