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התפכחות

ב

חודש אוגוסט  2005ביצעה מדינת ישראל את
תוכנית ההתנתקות שכללה נסיגה ועקירה
מגוש קטיף וצפון השומרון .איש לא טרח
לספק הסברים ,העיתונות לא דרשה אותם ,והמבצע
המסובך ,היקר והכואב  -יצא לדרך ללא סימני שאלה.
בתוך ימים ספורים נהרס עולם שלם של חיים ,צבעים,
קולות ,ריחות ומראות .מגדל מפואר של שלושים
שנות ציונות בגוש קטיף הוחרב בהינף בולדוזר כאילו
היה מגדל קלפים.
הניסוי כשל .רבים ממתכנניו ומבצעיו הכירו בכישלון,
חלקם מודים בכך בקול רם וצלול.

המשפחות שנגררו בכוח ממחוז חייהם מתקשות עד
היום להשתקם .הרוח הגבית שניתנה לטרור נשבה
מהדרום והגיע עד מפרשי חיזבאללה בצפון.
האם היה המחיר שווה את תמורתו? היום ,באיחור
טראגי ,נפל האסימון.
תהליך ההתפכחות כואב ,אולם המחיר ששילמו
עשרת אלפים מטובי האזרחים כואב עוד יותר .אנחנו,
שמתקשים לשכוח את הפצע הפעור בתוכנו ,אספנו
כאן את מיטב ההתבטאויות של מצעד המתפכחים
והמכים על חטא.
בתקווה שהלקח נלמד.

הנסיגה מפינת הארץ הקטנה הזאת אפשרה את
הקמתה של מדינת טרור בפאתי הנגב ,עם גבול פתוח
לכיוון מצרים ועם מעט מאוד אפשרויות פעולה של
ישראל בתוכה .טווח האיום הרקטי על מדינת ישראל
התרחב ומכסה היום כמעט את כל דרום ומרכז
הארץ מבאר שבע ראשון לציון אשדוד ותל אביב.
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שמעון פרס

"

רעיון ההתנתקות או ההתכנסות
החד–צדדית נגמר.

בראיון לסבר פלוצקר ,ידיעות אחרונות8.9.06 ,

מ

מה שתופס אותך בהפתעה בכל
שיח עם שמעון פרס הוא יכולתו
לשנות דעה כשמשתנה המציאות...
פוליטיקאי ישראלי מצוי חש בנוח כשהוא חוזר
על דברים שאמר בעבר .שמעון פרס חש בנוח
כשהוא אינו חוזר עליהם.
תהיה התכנסות? ישראל תיסוג חד–צדדית
מחלקים גדולים של יהודה ושומרון ,נסיגה
שהייתה הציר המרכזי של מצע קדימה?
רעיון ההתנתקות או ההתכנסות החד–
צדדית נגמר .הוא נגמר פוליטית ,פסיכולוגית
ומבצעית .לא תהיה ביהודה ושומרון חזרה
כפולה ומכופלת על הנסיגה מעזה .לא יהיה
פינוי מאסיבי של התנחלויות.
מה מניע אותך לקביעה כה נחרצת?
רעיון ההתכנסות מת משלוש סיבות .האחת:
יורים עלינו מרצועת עזה אחרי שנסוגונו ממנה.
השנייה :הפוליטיקה הפלשתינית מפוצלת,
מפולגת ,ואין בה מי שייקח אחריות .והסיבה
השלישית :ישראל היא דמוקרטיה ,ודעת הקהל
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"

שוללת היום את הרעיון של התנתקות חד–
צדדית נוספת .לכן היא לא תהיה לפחות לא
בחמש שנים הבאות ,או אפילו בעשור הקרוב.
מה אתה מציע במקום פעולות חד–צדדיות?
קיפאון? משא–ומתן עם החמאס?
אין ולא צפוי משא–ומתן עם החמאס ,כי הם
לא קיבלו אפילו חלק מהתנאים שהציבו
להם ממשלת ישראל וממשלות העולם לשם
דו–שיח .חמאס לא יתפשר :ראשיו לא רוצים
להכיר בנו ובקיומנו .אז על מה נדבר?

וואלה 28.10.2008 ,

א

ם ההתנתקות היתה הצלחה ,היינו
חוזרים עליה גם בגדה המערבית.
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רא"ל (מיל ).משה (בוגי) יעלון
הארץ  ,ראיון לארי שביט 5.7.2006 ,

"

ההתנתקות הייתה טעות
אסטרטגית מהמעלה הראשונה .היא
נתנה רוח גבית לטרור

א

ין כל ספק שההתנתקות נכשלה .הכישלון
הזה היה צפוי .הוא נובע מכך שביסוד
ההתנתקות היה רעיון חסר שחר .היא לא
נבעה מתוך ניתוח אסטרטגי מעמיק אלא מתוך
מצוקה פוליטית ואישית של מי שהיה אז ראש
ממשלה ,אריאל שרון ...ההתנתקות היתה במידה
רבה ספין תקשורתי  ....המהלך החד צדדי של
ההתנתקות חיזק את הנרטיב הפלשתיני והחליש את
הנרטיב הישראלי .הוא קיבע את הציפייה לנסיגות
נוספות בגדה המערבית ללא הסכם וללא תמורה.
הוא שלל מישראל נכסים מבלי להעניק לה נכסים.
ההתנתקות הייתה טעות אסטרטגית מהמעלה
הראשונה .היא הביאה לניצחון החמאס .היא נתנה
רוח גבית לטרור .היא הזינה את המאבק הפלשתיני
למשך שנים .היא יצרה תחושה אצל האיראנים ואצל
האחים המוסלמים ואצל אל קאיעדה שאפשר לנצח
את ישראל .שישראל היא באמת חברת קורי עכביש
כפי שנסראללה טוען או עץ רקוב כפי שאחמדינג'אד
טוען .ועל כן ההתנתקות לא רק פגעה בנו קשות,

 | 8התפכחות

"

אלא גם באסטרטגיה האמריקאית האזורית של
מלחמה בטרור ...בדיוק כפי שהזהרתי רצועת עזה
הופכת לחמאסטאן ,חיזבאללסטאן ואל קאעדסטאן.
ככל שיעבור זמן המצב יחמיר .כישלון ההתנתקות
יהיה יותר ויותר מוחשי .מצדדי ההתנתקות טענו
שהיא תעניק לנו תמיכה בינלאומית ,אבל האשראי
הבינלאומי שקיבלנו היה מוגבל וזמני וכבר עכשיו
הוא אוזל .הם גם טענו שהיא תשפר את מצבנו
הביטחוני .נכון שמבחינה צבאית צרה הפרישה
הנוכחית נוחה יותר לצה"ל אבל מצבנו הביטחוני
הכולל הורע בעקבות ההתנתקות .אין חיסכון בכוח
ובכסף כפי שהובטח .אין רגיעה ויציבות .יש פגיעה
קשה בתשתית האזרחית ב שדרות ובאשקלון .לכן,
אם ננסה כעת להמשיך את ההתנתקות שכשלה
בהתכנסות ,התוצאה תהיה חמורה .ניתן רוח גבית
נוראה לטרור .ניתן רוח גבית לאסלאם הרדיקלי בכל
האזור .ניצור איום אסטרטגי על ירושלים ועל נתב"ג
ועל מרכזי האוכלוסייה במישור החוף .הקסאמים
והקטיושות כבר לא יהיו בעיה של שדרות .הקסמים
והקטיושות יגיעו אל פתח הבית בתל אביב.
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"

ההתנתקות היא אחד האסונות האסטרטגיים
הקשים שידענו כאן מאז קום המדינה.

בן כספית
מעריב 30.10.11 ,

י

בוא יום בו נצטרך לברר איך זה קרה לנו .מה
הפך מיליון וחצי ישראלים המתגוררים במחצית
הדרומית של הארץ לבני ערובה של כל זב
ומצורע ברצועת עזה .איך איבדה ישראל את ריבונותה.
איך הצליחה המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון
(ואחת החזקות בעולם) לארגן לעצמה קבוצות טרור
מזויינות בעשרות אלפי רקטות גם על הגדר הדרומית
וגם על הגדר הצפונית.
איך כל רגע נתון יכול מישהו ברצועה כזו או מובלעת
אחרת לקבל עצבים ,לשלוף כמה קני שיגור ולהכניס
מיליון אזרחים תמימים למקלטים (ואולי גם לפגוע
בכמה מהם באותה הזדמנות) .ובמילים אחרות :איך
אנחנו מצליחים לשחרר בני ערובה בודדים (גלעד
שליט ,אילן גרפל) מכלאם ,ובמקביל להפוך את
המדינה כולה לבת ערובה .כי זוהי האמת .כולנו בני
ערובה.
כשנחליט לבדוק איפה טעינו ואיך זה קרה לנו ,נצטרך
ללכת לפחות עשור אחורה .הנסיגה ההיא מלבנון,
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"

שהייתה בעצם בריחה ,ניפחה את חיזבאללה לממדי
ענק וחמור יותר ,אפשרה לו אחר כך לחטוף ולהפגיז
כרצונו .אהוד ברק ,שהבטיח ש"נדע מה לעשות
אם הם יעזו לתקוף אותנו" ,הביט בסקרנות איך הם
חוטפים והורגים אותנו ולא עשה כלום.
בעקבות הבריחה ההיא פרצה גם האינתיפאדה
השנייה .כאן ,תודה לאל ,דווקא ידענו מה לעשות.
מבצע "חומת מגן" ,שבא יחד עם גדר ההפרדה ,סיפק
את הסחורה .עובדה ,מיהודה ושומרון אין כמעט טרור
ואחר כך באה ההתנתקות .אריאל שרון הוא ,בנוסף
לברק ,אחד מגדולי האחראים למצב הנוכחי.
ההתנתקות היא אחד האסונות האסטרטגיים הקשים
שידענו כאן מאז קום המדינה .לא בגלל היציאה
מעזה .היה צריך לצאת מעזה .בגלל העובדה שזה
נעשה חד צדדית .שרון עשה לחמאס מה שברק עשה
לחיזבאללה .ניפח אותו לממדי ענק .בדרום כמו בצפון,
הוכח שישראל מבינה רק כוח .יוצאת רק תחת אש.
וחד צדדית .לא בהסכם ,חס ושלום.

מירב מיכאלי
19.2.07 ,YNET

צ

ריך להגיד :כל מה שקורה לנו כמדינה
בימים אלה הוא האפטר–אפקט של
שלטון שרון .היום אנחנו משלמים את
המחיר על חמש שנים של שיכרון חושים ,בהן
אהבנו לחשוב שיש לנו מנהיג חזק וחכם וכל–
יכול... .שרון הצליח לנהל שלטון ללא–מצרים
על–ידי קבוצה מצומצמת של מקורבים ,שריכזו
בידיהם  -לרוב באופן לא פורמלי  -כמות
אדירה של כוח .היה להם שם נורא יפה" :פורום
החווה" .זה נשמע חקלאי כזה .יחד איתם
הוא עשה בישראל כבתוך שלו ,תוך שהוא
מצליח לסמא את עיני העיתונאים והאזרחים

בקור הרוח שלו ,בקסם האישי ,במיומנות
התקשורתית המשובחת של מקורביו וגם
בעצם שפשוט עשה מה שרצה .... .ההתנתקות
השאירה אלפי משפחות בלי בית ,בלי עבודה,
בלי קהילה ,הסלימה את המצב בעזה ולא
קידמה כהוא–זה את מצב הביטחון .כשיתחיל
לשקוע האבק ,אנחנו חייבים לזכור לא ליפול
שוב בפח הזה ,באחיזת העיניים הזאת של
מישהו "חזק" ,ששותק ולא נותן לנו דין וחשבון.
והוא מעולם לא נתן דין וחשבון .לא לנו ולא לבן
שלו ,שעומד להיכנס בשבילו לכלא .עד כדי כך
חזק הוא לא היה.

"

ההתנתקות השאירה אלפי משפחות בלי בית ,בלי
עבודה ,בלי קהילה ,הסלימה את המצב בעזה ולא קידמה
כהוא–זה את מצב הביטחון.

"
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צחי הנגבי

ציפי ליבני

רשת ב' של קול ישראל 5.10.2006 ,

מתוך דברים שנאמרו במרכז לשלטון מקומי4.1.07 ,

ד

יברנו במונחים של 'ניקח את גורלנו בידינו',
אבל בפועל נסוגנו מרחובות עזה .זה לא
נתפס כהישג של המתונים .אמרנו שנעשה
את זה לבד ,ואכן הורדנו התנחלויות ולא דיברנו
איתם .ומה הייתה התוצאה? חיזוק הקיצונים ולא
המתונים .ברחובות עזה ראינו את הסיסמא שקראה
'עשר שנות משא ומתן  -לא קיבלנו שום דבר; קצת
טרור  -והם עוזבים' .לא צריך לוותר לטרור ,ולא צריך
לעשות ויתורים במקום שזה נתפס כהישג לטרור...
ככל שאנחנו מוציאים את הצבא מחוץ לשטחים,
מתפתחים יותר קני טרור.

"

ככל שאנחנו מוציאים
את הצבא מחוץ לשטחים,
מתפתחים יותר קני טרור.

"
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ה

ההתנתקות הייתה טעות ,התפרשה
כחולשה והחולשה הזו הזמינה מתקפה
בעזה ובגבול הצפון ,ההתנתקות לא
תרמה לביטחון ולא תרמה לשלום .... .ולכן
הצבעתי כמה וכמה פעמים נגד ,אמרתי שגם
אם יש בה תרומה כזו או אחרת היא לא עולה
כנגד העוצמה הנוראית של הפגיעה שקרתה
כתוצאה מפינוי תושבים מבתיהם.... .ההתנתקות
לא הוכיחה את עצמה בחלק גדול מהמובנים .אני
מתייחס למה שקיוו שתביא ,שתביא להתפכחות
בצד השני ,שתביא לסוג של כניסה נפשית של
הפלסטינים לתהליך של דיאלוג אתנו ,וראינו
כנראה התפתחויות הפוכות .ההתנתקות התפרשה
כחולשה שהזמינה מתקפה ,ומתקפה זו באה
לפתחנו גם בעזה וגם הייתה פרובוקציה לא קטנה
לאורך זמן גם בגבול הצפון

"

ההתנתקות הייתה טעות ,ההתנתקות
לא תרמה לביטחון ולא תרמה לשלום

"
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אברי גלעד

האלוף (מיל ).יפתח רון-טל
עלון שבת חב"ד4.10.2006 ,

ת

גלי צה"ל26.6.06 ,

מ

כנית ההתנתקות ,היא התאבדות
שפגעה ברוחו של צה"ל ובמוכנותו
למלחמה .מדינה שמוכנה לוותר
על חלקים מאדמתה משולה בעיניי למדינה
מתאבדת .גם השימוש בצבא כגוף המפנה
יישובים פוגע קשות בכוחו של הצבא  -ואני
מקווה שהפגיעה אינה אנושה.

מבחינה פרקטית ,פרגמטית וראיית
המצב כפי שהוא ,הכתומים צדקו.
ההתנתקות הייתה צעד שתוכנן על–
ידי אדם קצר–רואי ,שהמיט בראייתו קצרת–
הרואי לא פעם אסונות על העם .המהלך תוכנן
ברישול ,באופן גחמני ,ונסמך על–כך שחלקים
גדולים בציבור תמכו בו מבחינה אידיאולוגית
כללית .לכן ניתן היה להעלים את כל הכשלים
העמוקים ,החמורים והבלתי נסבלים שהיו
בו.אני מקווה שאותו ציבור ,שהפך את
ההתנתקות לדגל כחול לנופף בו ,כאשר תגיע
תוכנית ההתכנסות ישים לב יותר לפרטים
ויוודא שאם תוכנית כזאת תתבצע  -היא
תתבצע באופן שיבטיח שמשהו ממה שהיא
מבטיחה יתקיים ולא רק החרפה של המצב
בגבולות בלתי אפשריים.
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גלי צה"ל30.7.2009 ,

ה

החלטה לפנות את יישובי גוש קטיף
הייתה שטות מוחלטת .היום ברור
לכולם ,מה שאז היה וויכוח שמדובר
באירוע קשה ,שהיה שטות מוחלטת מבחינה
בטחונית

מתוך ראיון באתר 23.1.2007 ,NRG

ת

תמכתי ,וטעיתי .האופן שבה
בוצעה ההתנתקות  -פשע...אריאל
שרון  -אבי הטומאה הפוליטית
בישראל .אהוד אולמרט  -ממשיך דרכו של
שרון

"

ההתנתקות הייתה צעד
שתוכנן על–ידי אדם קצר–
רואי ,שהמיט בראייתו
קצרת–הרואי לא פעם
אסונות על העם.

"

פרופ' אהרון צ'חנובר

ירון לונדון

זוכה פרס נובל בכימיה לשנת ,2004
מתוך ראיון משותף עם פרופ' אומן" ,ידיעות אחרונות" 27.10.06

YNET, 26.6.06

ה

התאמתו אזהרותיהם של מתנגדי
ההתנתקות .מבעד למבואותיה
הפרוצים של הרצועה הוברחו כמויות
עצומות של נשק ...הגדר אינה מבטיחה שקט:
הקסאמים חולפים מעליה ומחבלים מסוגלים
לחתור מתחתיה ...דבר לא נבנה על ההריסות
חוץ מאשר מחנות אימונים למחבלים.

"

דבר לא נבנה על
ההריסות חוץ מאשר
מחנות אימונים
למחבלים.

"

ב

שנה שעברה אני הייתי בעד רעיון
ההתנתקות ,שנראה לי כאקט
של נדיבות חד–צדדית כלפי
הפלסטינים .קיוויתי שישיבו לנו כגמולנו,
אך טעיתי :אחרי הנסיגה החד–צדדית
קיבלנו רק טרור ועוד טרור .רעיון החד–
צדדיות פשט את הרגל ויחד עימה פשטה
את הרגל מפלגת בועת הסבון שקמה על
בסיסו .היא אומנם נותרה בשלטון אך מה
בשורתה כיום? אני מצפה מראש הממשלה
ושר הביטחון ומשרי הממשלה שיקומו
בבוקר משנתם וישאלו את עצמם :אחרי
חצי שנה בשלטון ,מה עוללנו למדינה הזו?
האם השגנו ולו יעד אחד שהצבנו לעצמנו
ולבוחרינו? זה הרי המינימום המוסרי
המתבקש מהם .אני תוהה ,איך הם יכולים
לחיות בשלום עם הכישלון שיצרו במו
ידיהם?

"

טעיתי :אחרי הנסיגה החד–
צדדית קיבלנו רק טרור ועוד טרור
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"
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בנימין (פואד) בן-אליעזר

יהושע סובול

רדיו "רדיוס"14.08.09 ,

רשת ב' של קול ישראל27.7.06 ,

ה

מלחמה גרמה לי לבחון מחדש דעות
שהחזקתי בהן הרבה זמן ואמונות
שהאמנתי בהן ,בין השאר שאם אנחנו
נחזור לגבולותינו המוכרים לא תהיה יותר
עילה לתקוף אותנו .האמנתי שהנסיגה מלבנון
והחזרה לגבול הבינלאומי שלנו בצפון תביא
לשלום בגבול הזה .האמונה הזאת התבדתה.
ציפיתי שההתפנות מרצועת עזה ומסירת כל
שטחי הרצועה לידי הפלשתינים תביא אותם
לידי כך שהם יניחו שם את נשקם ויתחילו
לעסוק בבנייה ובשיקום של הרצועה וביוזמות
שלום בתוך הרצועה ,לטובתם הם ,ויתחילו
להראות לעולם שכשנותנים להם הם יודעים
לבנות חברה ויודעים לבנות מדינה .במקום

זה ,ביום שלמחרת הנסיגה מהרצועה ,התחילו
לעוף קסאמים .לא נבנה שם כלום בימים
האלה ,כלום ,כלום ,רק פעולות הרס .ההנחה
הזאת ,שדי בכך שאנחנו נצא מהשטח ונתקפל
לתוך גבולותינו כדי שהצד השני יפסיק את
תוקפנותו ,התבדתה .מתברר שהגורמים
לתוקפנות כלפינו הם כנראה עמוקים יותר
מאשר התביעות לחזור אל גבולותינו .אני
בפירוש לא הייתי רוצה שוב לראות מצב שבו
אנחנו נתקפל ,נאמר ,מיהודה ושומרון ולמחרת
היום יתחילו לעוף קסאמים על כפר סבא ועל
רעננה והרצליה בשלב ראשון ,ואנחנו נצטרך
גם שם להתחיל להגיב.

"

ההנחה הזאת ,שדי בכך שאנחנו נצא מהשטח
ונתקפל לתוך גבולותינו כדי שהצד השני יפסיק
את תוקפנותו ,התבדתה.
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"

ב

תשובה לשאלה:
האם לדעתך עשינו טעות שיצאנו מרצועת
עזה ,אמר בן-אליעזר:

במפורש כן .תמכתי תמיכה מוחלטת בהינתקות ,היום
אני אומר  -טעינו טעות גדולה מאוד .מה שקרה זה
שהכוונה הייתה ללכת על מודל שיראה לאחרים  -הנה
ישראל מוכנה להרוס במו ידיה אפילו את היישובים
שהיא בנתה .הרמתי טלפון לאבו מאזן למחרת ואמרתי
לו  -מהיום אין לך חייל ,מתנחל או התנחלות והבעיה
מעכשיו היא בינך לבין החמאס ,זו הזדמנות גדולה
מאוד.
"הלקח שנלמד פה  -לעולם אל תמסור שטח בצורה
חד-צדדית ,רק אם אתה מוסר אותו לידיים שלוקחות
עליהן אחריות ...הניסיון הזה לקום ולעזוב הביא עלינו
אסון  10 -שנים של קסאמים שלא מפסיקות .הלקח
הוא אחד :כן מהר להיכנס למו"מ כדי להגיע להסדר,
אבל ברגע שסיימת את זה ,צריך למסור את זה לידיים
אחראיות ...הוויתור במיוחד ביו"ש בלי מסירה מאורגנת
הוא סכנה למרכז מדינת ישראל".
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אמיר אורן

האלוף (מיל ).אורן שחור

רשת ב' של קול ישראל 5.10.2006 ,

ערוץ 22.1.08 , 7

ל

מרות שבזמן התוכנית חשבתי אחרת
כיום אני יודע כי ההתנתקות היתה
שגיאה וטעות .התוצאה שלה היא
מדינת חמאסתן בעזה ,אני לא ראייתי שהדברים
השתפרו וצריך להגיד את הדברים באומץ ,וחוץ
מזה יש אוכלוסייה שלימה שנשארה ללא בתים
והבעיות שלה לא פתורות ,ואנו מדברים על
אלפים רבים ,זה דבר שצריך להודות בו בפה
מלא ההתנתקות הייתה טעות.

ש

שנתיים לאחר הנסיגה מעזה ברור
כי היא נכשלה ,למעט ההצלחה
שבפינוי ההתנחלויות .הכישלון,
כפי שנחזה והוזהר מראש ,היה בפינוי ציר
פילדלפי ואתרים צבאיים שולטים ,בלא
להעבירם לסמכות אחראית שתסכל פיגועים,
ירי והברחות .מה גם שבתוך פחות משנה נכנעו
שרון ואולמרט ללחץ אמריקאי אווילי להתיר
לחמאס להשתתף בבחירות למועצת הרשות
הפלשתינית.

"

"

זה דבר שצריך להודות
בו בפה מלא ההתנתקות
הייתה טעות

"
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הכישלון ,כפי שנחזה
והוזהר מראש ,היה בפינוי
ציר פילדלפי ואתרים
צבאיים שולטים

"
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עמירה דותן

בן דרור ימיני

ערוץ 6.10.2006 , 7

מעריב22.8.2008 ,

ע

ברו שלוש שנים .ההתנתקות ,כפי
שבוצעה ,הייתה טעות .הרעיון היה
נכון .ההמשך הפך לאסון .הכל התחיל
בשליפה .לא תכנון .לא עבודת מטה רצינית.
כלום .זה היה ברור אז .עינינו ,עיני התומכים,
לא טחו מראות .אבל המטרה קידשה את
המחדלים.

"

א

נחנו כאזרחים של המדינה הכנו את העוול
כבר בהתנתקות ,ואני אומרת את זה בריש
גלי ,ואני מתביישת על מה שעשיתי.

החבר'ה האלה הלכו עם הסרטים הכתומים ואנחנו
המצאנו סרטים כחולים כאילו עשינו – הם ואנחנו .אני
חושבת שאנחנו צריכים כולנו להתבייש ואני בראש
ובראשונה".

ההתנתקות ,כפי
שבוצעה ,הייתה טעות

"
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יו"ר הכנסת דליה איציק

לימור ליבנת

נאום בכנסת30.5.07 ,

ערוץ 22.10.2009 , 7

ה

מדינה צריכה להעניק העדפה מתקנת
לאוכלוסיית המפונים .אני חשה צער
גדול וחרטה עמוקה ומבקשת מכם
סליחה אישית על שהצבעתי בעד ההתנתקות
בממשלת שרון".

"

אני חשה צער גדול
וחרטה עמוקה ומבקשת
מכם סליחה אישית...

"

 | 24התפכחות

כ

כדי להשיג שקט ברצועת עזה לא הססה
ישראל לפנות נכסים טריטוריאלים,
ומעל הכל כעשרת אלפים מתיישבים
שהפכו שממות לגן פורח ונעקרו מבתיהם,
לאחר שהולידו שם ילדים ונכדים .וכל זה
למרבה הצער כמעט לשוא.

"

וכל זה למרבה הצער
כמעט לשוא

"
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אריה עמית

אלוף (מיל ).דן הראל

לשעבר מפקד מחוז ירושלים במשטרה ,רשת ב' של קול ישראל 23.7.2010 ,

פגוש את העיתונות6.11.2010 ,

ה

תנתקות יצרה ברצועת עזה איראן
קטנה ,תמכתי בעקירה אך אופי
הביצוע היה טעות שגרמה נזק
למדינת ישראל .בעבר קראתי לזה חמאסטן,
היום אני אומר שזו ממש אירן.

"

בעבר קראתי לזה
חמאסטן ,היום אני אומר
שזו ממש אירן

"

כ

אני הייתי בהנהלה של המועצה לשלום
ובטחון הובלנו קמפיין גדול מאוד לטובת
ההתנתקות ,אני מגדיר את התקופה הזאת
אצלי אישית כעידן התמימות ואני כבר מזמן עברתי
את עידן התמימות הזה .אני אישית מאוד האמנתי
שאפשר כן להתקדם בתהליך  ,השורה האחרונה
היא כזאת ,קודם כל אם היה צורך לצאת למבצע
עופרת יצוקה אז ברור שלאורך הזמן הייתה תקלה
גדולה ואסטרטגית עם כל סיפור הפינוי .המסקנה
האישית שלי היא שהפעילות החד צדדית הזאת
הייתה דבר מוטעה מעיקרו כי ברור לנו כבר
שכשאנחנו עושים מהלכים שהם לא מקובלים על
הצד השני  ,או לא התקבלו אחרי שהצד השני נתן
את שלו אז אנחנו פשוט מפספסים.
בנוסף לזה הטיפול בעקורים לדעתי הוא מחדל
איום ונורא ברמה הרבה יותר גדולה מלהגיד אוי
ואבוי מסכנים ,פה מדינת ישראל עשתה משהו
איום ונורא עם הרבה מאוד מאזרחיה ,בקיצור
כשאני מסתכל בראי אני לא בטוח שהמהלך שאני
בזמנו כל כך חשקתי בו הוא באמת מהלך טוב.
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פרופ' גבריאל מוקד

אהוד אולמרט

ערוץ 13.2.2008 ,7

 ,בראיון לתקשורת בסין9.1.2007 ,

מ

הלכים מדיניים חד צדדיים אינם אלא
משגה ,יש לשאוף למהלכים מתואמים
והדדיים ,החד צדדיות הוא רעיון
שלא הוכיח את עצמו ועל כן בכוונתו לקדם כל
תהליך מדיני מול הנהגת הרש"פ כתיאום ובאופן
הדדי .הניסיון הקודם הן בעזה והן בלבנון ,שם
הוכח שנסיגה הובילה לעידוד הטרור וקירוב
המלחמה הבאה .לאחר שישראל יצאה מלבנון
קידם המהלך את החיזבאללה להיערכות
שהובילה למלחמה האחרונה ,והנסיגה מעזה
הובילה לירי בלתי נפסק של טילים ורקטות
מארגוני הטרור הפלשתיניים לעבר אזרחי
ישראל.

ה

תנתקות הייתה טעות ושגיאה חמורה,
היציאה החד צדדית מרצועת עזה
ללא הסכם הובילה להשתלטות
החמאס ולירי המאסיבי על תושבי עוטף עזה.
 ..אנו משויכים לשמאל הישראלי ועם זאת
סבורים שמדובר במחדל התואם את כשלי
הבריחה מלבנון ,התנתקות הובילה למצב
הנוכחי בדרום ואף את ההססנות במלחמת
לבנון השנייה... .אין מדינה בעולם שהייתה
מאפשרת ירי על עריה ללא תגובה .האם
הבריטים היו מקבלים ללא תגובה ירי מאירלנד
על ליברפול? זה מקרה יחיד מסוגו בעולם
שתחת מעטה של זכויות אזרח לא מגיבים.
מפקירים את האוכלוסייה הזו כי היא חלשה

ואין לה די ייצוג עיתונאים ב'הארץ' ועיתונאים
בעולם טוענים שפוגעים בזכויות האזרח ,אבל
זה לא על אזרחים שלנו .הרי התנתקנו כדי
שלא יהיו תחת האדרת שלנו כמוגדרים 'חצי
אזרחים' .אנחנו מטפלים באזרחים שלנו .זהו
הומניזם מזויף .אני הרי הייתי ראשון נגד כל
פגיעה בערבי ,אבל זאת בתנאי שיש שקט.
החמאס כארגון פשיסטי ,רצחני ,אנטישמי
ובעל מנטאליות נאצית .החמאס הרי יכול היה
לפתח ריוויירה על חוף ימה של עזה .כל העולם
מוכן להשקיע מיליארדים ,אבל הם מעדיפים
להמשיך בדרך הטרור וקובעים שפגיעה
באזרחי ישראל לגיטימית .צריך להפגיז חזרה.

"התנתקות הייתה טעות ושגיאה חמורה"
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התפכחות
"ההתנתקות" – הנסיון שנכשל
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