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 ?ציר פילדלפי: מאיום צבאי לסכנה מדינית

26.10.2006 

ציר פילדלפי להשתלטות מחודשת על הברחות אמצעי הלחימה לרצועת עזה, מתחזקות הקריאות בישראל לנוכח 
שוי לאחר שהייה של שבוע, אולם נמסר כי הוא ע ציר פילדלפייצא אתמול מה"ל . צ(Ynet ,24/10/06)מרסיאנו, 

 .(24/10/06, גל"צ) באזור הציר בהמשך השבוע לחדש את הפעילות המבצעית

 ,כלפי הפלסטיניםהישראלית המלאה את האחריות  עלולה לחדששנוכחות קבע בציר פילדלפי  מכון ראות טוען
 . ההברחות בצירהקרקע לפתרון מדיני לסוגיית להכשיר את , על ישראל במקביל לפעולה הצבאיתולפיכך, 

  הסוגיה?ה מ

צרים מ-גבול עזהב הת( על שליט11/05) המעברים סכםהסגרת מבשראל ויתרה י (8/05התנתקות )האחר ל 
 והעבירה את האחריות לסידורי הביטחון למצרים, האיחוד האירופי והרש"פ.)ציר פילדלפי( 

פ לא ולרש" צריםמל כןשאחר ההסכם, היקף ההברחות של נשק וסחורות לעזה עלה באופן משמעותי, ל 
 , ולפקחי האיחוד האירופי לא היה המנדט לכך.ןהיו הרצון או היכולת למנוע אות

 לבנוניזציה' של הרצועה ע"י הברחת נשק אסטרטגי לתוכה.'מנוע לועדה נעולת ישראל בציר פילדלפי פ 

 למה עכשיו? ?זה חשובמה ל

רצועה. עם זאת, להשתלטות מחודשת סוגיית הברחות הנשק לל נראית כפתרון היחיד פעילות צבאיתבעת הנוכחית, 
 : השלכותמספר ישנן ציר פילדלפי על 

 .לסטינים הוא אינטרס קיומיפל הע חריותאסיום הש יימת הסכמה רחבהקישראל ב האחריות: ידושח 
שליטה  כלפי עזה. ישראל סיום אחריותפקטו ב-דהלקבל הכרה נועדה ההתנתקות מפילדלפי אחרי היציאה 

  .את הטיעון לסוף אחריות בעזהמאיינת ו הסכם המעבריםסותרת את י ציר פילדלפמחודשת ב

, וליציאה של הארגונים הבינ"ל הרש"פ אשר תביא לקריסתפלסטינית חים זרמלחמת אפרוץ זאת ועוד, 
 .רצועהבגדה ובלגלגל את האחריות לפתחה של ישראל כ"כובשת" עלולה 

חזרה ישראלית לרצועה פחות משנה לאחר יישום ההתנתקות, יכולה  צדדית:-חיקת האופציה החדש 
תלויה צדדית ישראל -בהיעדר חלופה חדקיימא. -צדדית בת-להתפרש כהוכחה לכך שלישראל אין חלופה חד

 . יהםהסכמה פלסטינית בכל תסריט מדיני שנועד לסיים את השליטה עלב
 .יכולתה של ישראל לסיים את שליטתה בפלסטיניםפוגעים בצדדית -חידוש האחריות ושחיקת האופציה החד

 כיווני חשיבה ופעולה 

בעת הנוכחית, המענה היחיד של ישראל להברחות הנשק לרצועה הוא צבאי. ואולם, בטווח הארוך נוכחות קבע 
צבאית ברצועה תחתור תחת אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. לפיכך, ישראל צריכה להכין את הקרקע 

 פתרון מדיני. הכנת הקרקע לפתרון מדיני יכולה לכלול:ל

מודל הנוכחי של הסכם המעברים לא נותן מענה הפיכת מעבר רפיח מ'שער במדבר' ל'שער בחומה': ה 
 לתופעת הברחת הנשק ולכן על ישראל לשקול מודל חלופי לשליטה ישירה בציר פילדלפי אשר יתבסס על:

 פילדלפי כולו ולא רק במעבר רפיח;בציר  רחבת המנדט של הכוח הבינ"לה 

למרות שישראל הסכימה להצבת כוחות מצרים נוספים מעבר למה  – גברת האחריות המצריתה 
שהוסכם בין שתי המדינות בהסכמי השלום, מצרים לא עשתה מאמץ אמיתי לסתום את הפרצות 

ת לפעול למניעת בגבולה עם עזה. על ישראל להפעיל מנופים מדיניים על מצרים כך שתהיה מחויב
 ההברחות מתוך שטחה.
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קיימא תלויה בקיומה -יכולת של ישראל ליצור הפרדה בתהימנעות מפגיעה ביכולת של הרש"פ למשול: ה 
 יה והפועלת למניעת טרור נגד ישראל. מספקת שירותים לאזרחה של כתובת מדינית פלסטינית


