השר פרי :לא ניתן למוטט

את

החמאם
מנחם

מאת א .בן

שרי הממשלהניצלו את פתיחת שנתהלימודים במגזרהכללי,
משנתם
להרצות את
השר יעקב פרי בחר
הפוליטית־מדינית בבתי הספר.
להרצות בפניתלמידי המועצה האזורית חוףאשקלון ,שהייתה יעד לפצצות
בכדי

המרגמהולרקטות בעת מבצע ״צוק איתן״.
התלמידים הרבו בשאלות לשר ,בנוגעלפעילות
לאורך כל המבצע .פרי הדגיש בפניהתלמידים ,שהמלחמה של ישראל
היא לא מול תושבי עזה ,אלא מול ארגון הטרור האוחז בפלשתינים
ערובה :״המלחמה של מדינת ישראל אינה עם
שם כבני
המתגוררים
חמאס המחזיק
מיליוניהפלשתינים החיים בעזה ,אלא נגד ארגון הטרור
בהם כשבויים .צה״ל נקט במגוון צעדים ערכיים ומוסריים כמונוהל ׳הקש
מפגיעות
חפים
באזרחים
בגג׳ ודומיו ועשה ככל שניתן בכדי להימנע
מאמצים
פשוטהכלל ,דורשת הרבה מאוד
מפשע .לחימה מסוג זה אינה
חשוב קודם
כירורגיים ,וגוררת אחריה ביקורת
בינלאומיתגדולה .אךלנו
כללדאוגלביטחונם של אזרחיישראל״.
במנהרותלאורך זמן,
במענה לשאלה מדוע הזניחה ישראל אתהטיפול
שהאיום היה ידועלגורמי המודיעין ,השיב השר פרי :״מדינת
זאת למרות
מחושב .כל עוד צה״ליכול היה
ישראל נקטהבניהול סיכונים באופן
לתצפת ,לאסוף מודיעיןולעקוב אחר
התפתחות האיום ,ההחלטה הייתה
לא לבצע פעולה התקפית .משהתחיל המבצע ,החליטה מדינת ישראל
לצאת במבצע ממוקדלסיכול המנהרות לאור
כאשר
התגברות האיום״.
המשא ומתן בין ישראל לחמאס ,שב
נשאל השר לדעתו בנוגע לתוצאת
משא ומתן עם ארגון טרור:
השר על המנטרה לפיה ישראל לא מנהלת
״מדינת ישראל לא מנהלת משא ומתן עם ארגוני טרור .אנחנופועלים מול
מדינת ישראל לא תסכים בשלב
הדעותגדולים מאוד
מצרים.חילוקי
זה לנמל ימי ולשדה תעופה .ייתכן שאי הסכמה זותוביל למשבר שעלול
שהפתרון צריךלהיות פתרון
בסבב נוסף .באופן אישי אני סבור,
להסתיים
הצבא

המשלב

אזורי

ומדינות
פרי

מזון

את המדינות

המפרץ,

הצדיק

המתונות

למעט קטאר .בכל
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מקרה,

שבמשך ימי

העובדה
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מצרים ,ירדן,
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הפתרון יהיה

המבצע,

הומניטארי

בעזה

והדרג המדיני

המשיכה ישראל לספק
הוא תרחיש שאנו לא

לסיטואציה,
מעוניינים בו .מי שיורהעלינו דינו מוות ,אבל מי שנקלע
שלנו״.לבסוף שאל אחדהתלמידים מדוע מדינת ישראל לא
הוא לא האויב
החמאס .השר ענה כי טרור זו
״מוחקת״ את
אידיאולוגיה ולא רקפעולות,
וכי הוא
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