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כותרת :שאול אריאלי ,לשעבר מח"ט עזה  אי
ישפיע המצב בעזה על ישראל
נסלי ברדה  :איך ישפיע המצב בעזה על המציאות בישראל ,איתנו
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי ,לעבר מח"ט עזה ,בוקר טוב.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי  :בוקר אור.
נסלי ברדה  :אז באמת איך זה ישפיע עלינו ,לפחות בטווח של
השבועות הקרובים.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי  :תראי בשלב הראשון אני מניח
שבימים הקרובים ואולי בשבועות הקרובים ייקח זמן למה שנאמר
איך  ...מסתדרים  ...מבחינת ההתארגנות של אבו מאזן והפתח
בגדה ,ומבחינת ההתארגנות המחודשת של החמאס ברצועה .אבל
בכל מקרה אנחנו צפויים מצד החמאס לנסיונות להגיע לאיזשהו
מאזן הרתעה אחר כלפי ישראל ,וזה כמובן כרוך בהברחת נשק
משמעותית יותר עקב השליטה שלהם בציר פילדלפי פנימה לתוך
הרצועה.
  
 

 

אריאל מרגלית  :בוא נקרא לילד בשמו ,אתה מדבר על הברחות
משמעותיות ,במעריב הבוקר הזה כבר מתריעים הקטיושות בדרך,
וזה אומר טילים ארוכי טווח שיגיעו ממצרים דרך פילדלפי הפרוץ
לתוך ישראל .שינוי גדול העובדה שאנשי המשמר הנשיאותי של
אבו מאזן וכוחות בינלאומים כבר לא נמצאים בפילדלפי.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי  :ללא ספק זה מקל על העניין,
אבל אנחנו היינו עדים לכך שבשנה האחרונה החמאס ניסה כל
הזמן והצליח בהרבה פעמים להבריח נשק מסוג אחר ארוך טווח,
הוא נמנע מהפעלתו מסיבות שהוא רצה למנוע את כניסת צה"ל
לתוך הרצועה ,אבל כעת יהיה לו הרבה יותר קל לעשות את
העניין הזה.
אריאל מרגלית  :בתור מי שהיה מח"ט עזה אתה מכיר היטב את
הפעילויות של צה"ל המסורתיות בעיקר שם בעזה ,היום בבוקר
כבר בסאנדי טיימס פרסום שברק שוקל כמובן בין היתר פעולה
בעזה ,מה צריך לעשות בשטח בעזה צה"ל.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי  :פעולה בעזה נשקלת כל הזמן
מתוקף  ...כשר הבטחון ושל ממשלת ישראל ,ואנחנו היינו עדים
לכך בשנה האחרונה .השאלה היא כמובן מתי והאם ראוי להפעיל
את זה ,ולכן על ישראל להסתכל על העניין הזה בצורה קצת
יותר רחבה ומצד אחד להפעיל את מה שהיא יכולה במסגרת מה
שנקרא הגזר כלפי הגדה כלפי חיזוקו של אבו מאזן שלכך יש
  
 

  

הרבה משמעויות אופרטיביות בשטח בגדה המערבית ,ולעומת זאת
זאת הזדמנות טובה להפעיל את המקל מול החמאס .ההפעלה
הזאת במידה והיא תנבע מצורך בטחוני ,ז"א ירי קטיושות שיפגעו
בטווחים אחרים או פיגועי התאבדות מסיבים מחדש ,המשמעות
שצה"ל יצטרך להיכנס מחדש ולתת תשובה ובטחון לתושבי עוטף
עזה ותושבי ישראל בכלל ,זו חובתה של מדינה ברגע שזה מגיע
לעניין הזה.
נסלי ברדה  :אם אנחנו באמת מדברים על סכסוך שהולך
ומתקרב חלילה בעזה ,יש בכלל גישה לעניינים הומניטרים לצבא
עכשיו בעזה כשהחמאס שם נוטל את המושכות לידיים ,יש בכלל
סיכוי לסייע לאזרחים או שזה יצטרך להיות חו"ל אירופה ארה"ב,
ולישראל לא תהיה שום שליטה על העניין הזה.
אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי  :זה בדיוק העניין ,יחד עם
המצב החדש שנוצר ואמרנו שהוא פותח הזדמנות ,ללא ספק
ישראל תצטרך לתת מענה לפחות לשלושה דברים עיקריים ,אחד
כפי שאמרנו הסיפור של פילדלפי ,שניים הסיפור הכלכלי של
מעטפת המכס האם עזה נשארת או לא נשארת עם כל ההשלכות
של המיסים וכן הלאה ,ושלוש זאת השליטה במעברים שהיום
נמצאת בצד השני בעצם בשליטת החמאס ,קרי קרני וארז .וישראל
צריכה למצוא את הדרך ,כל דרך להושיט סיוע הומניטרי לתושבי
עזה ,שלא באמצעות החמאס כי אנחנו יודעים שגם  ...של החמאס
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עקב פיזור הממשלה אבדה.
אריאל מרגלית  :אלוף משנה במיל'' שאול אריאלי תודה רבה.
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