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מילשטייןמיכאלד"רבחזיתעומד
ישראלערבייועלהפלסטיניםעל

עבאס:מנסורשללהזדמנותסנוואריחיאשלהאינטרסיםבין

החזיתותכלאתמנתחמילשטיץמיכאלבמיל׳אל"

אלונייוסיצילום:לב־רםטל

מספיקהיינו"דא
עמודוע?יציבים
שקנווקנינושדרה,
שהמאסבליבעזה

מהיר,,שילם
אל"םליווהשניםמ־52יותרמשך
הזי־אתמילשטייןמיכאלבמיל׳

רה

$TS1$הזירה$TS1$

$DN2$הזירה$DN2$הזירהכראשהפלסטינית

וכיועץצה"לשלהמודיעיןבאגף
מתאםשלפלסטינייםלעניינים

רביםבשטחים.הממשלהפעולות

בעיקרבישראל,הבולטיםמהערביסטיםאחדבורואים
שהעביררבותמשעותמביאהואניסיונורובשאתמשום

הפ־בזירהמפתחדמויותעםשרקםומהקשריםבשטח

לסטינית,
$TS1$,הפלסטינית$TS1$

$DN2$,הפלסטינית$DN2$שלושלפניצעיר.מגילמכירהוארובםשאת

באקד־הצבאאתמילשטייןהמירכשהשתחרר,שנים,
מיה,

$TS1$,באקדמיה$TS1$
$DN2$,באקדמיה$DN2$,מדוברתערביתללימודציבוריתבפעילותבמחקר

בישראל.הערביתלחברהחיבוריםוביצירתהספרבבתי
והמתיחותהאחרונההתקופהשלהטרורגלרקעעל

טעותעושהשישראלמילשטייןסבורהבית,הרסביב

הכ־אתומפספסתעזה,ברצועתלחמאסביחסחמורה

וונות

$TS1$הכוונות$TS1$

$DN2$הכוונות$DN2$והכ־חמאסשלמטורפתהסתה"ישהארגון.של

וונת

$TS1$והכוונת$TS1$

$DN2$והכוונת$DN2$כאשרהישראלית,למדיניותקשורוזהמעזה,טרור

אומר.הואשלו",המעשיםעלמחירמשלםלאחמאם

הבית,בהרההסלמהתימשךשאםיודעגםחמאםאבל

לעזה.גםלהגיעעשויההמהומה
עו־סנוואריחיאחמאסמנהיגשלהשיטהעכשיו"עד

בדת

$TS1$עובדת$TS1$

$DN2$עובדת$DN2$,למרותעזהברצועתהסלמהאיןלעכשיוונכוןלו
באופןמביןשסנווארסבוראנימייצר.שהואהמתיחות

סבוכה,כךכלהישראליתשהפוליטיקהיותרעמוק

הואבעזהלמבצעעכשיותצאשישראלשהסיכויעד

עלדרמטייםמאודדבריםלעשותיצטרךוהואנמוך,
לה־מבקשהואבינתייםמערכה.כאןשתתפתחמנת
ראות

$TS1$להראות$TS1$
$DN2$להראות$DN2$אזוריםלחמםהלהבות,בגובהלשלוטיודעשהוא

שהואובליאליויגיעשזהבלילרצועה,מחוץאחרים

לומעניקהישראלהזההפרסאתמחיר.כךעלישלם

האילו־סדאהמביןסנווארלשקט.הרצוןבגללבחינם
צים

$TS1$האילוצים$TS1$
$DN2$האילוצים$DN2$הבעיות,ושללהפוליטיתהמציאותאתישראל,של

ומנצלבדרום,בשקטוהרצוןכלכלהענייניועדמאיראן
כלתקדים.חסרותהטבותמקבלוגםלטובתוהמצבאת
אתמובהקבאופןמזהיםשבישראלבשנהמתרחשזה

להסלמהלהובילעכשיו,עדשנכשלושלו,הניסיונות
ושומרון".ביהודהוכאוס
אתשלובניתוחלטעותיכולשסנווארחושבלאאתה

בעבר?כברשקרהכפיישראל,

הואטעה.הואהחומותשומרבמבצעגם"בהחלט.

עצמואתומצאהסלמה,לסבבשניכנסמשוכנעהיה

עלמסתכלהואעכשיוימים.עשרהשנמשכהבמערכה
פוליטייםבענייניםשמסוככתישראל,שלהפנימיהמצב
ומ־הצפוניתוהזירהאיראןכמואחרותלבעיותוכבולה

עריך

$TS1$ומעריך$TS1$

$DN2$ומעריך$DN2$בעזה".בעימותענייןאיןשלישראל

לטובתו?חמאםמנצלהזההנתוןואת

מלח־בין)מערכהמב"םשלסוגלנועושההוא"כן.
מות

$TS1$מלחמות$TS1$
$DN2$מלחמות$DN2$.)מבצעשלגודלבסדרשאינהמערכהמייצרטל"ד

והכוונתהסתהדרךישיר,עימותשללתדרומתחתגדול

באמצעותעלינויורהואפילוישראלערבייבקרבטרור

להבעירמעונייןהארגוןלבנון.מדרוםרקטותצפוניסניף
ולהרתיעירושליםכמגןלהצטיירושומרון,יהודהאת
שנהישיר.מחירשישלםבליבעזה,מעימותישראלאת

יזמתילעצמו:לומריכולסנווארהחומות,שומרלאחר

חסריהישגיםהשגתיגסה,ברגלהבנותהפרתימבצע,

והתעצ־בשיקוםממשיךאניהאזרחי,במישורתקדים

מות,

$TS1$,והתעצמות$TS1$

$DN2$,והתעצמות$DN2$אתחיזקתילגדה,טרורומכווןהביתבהרמסית

להיותממשיכהוקטארהפלסטינית,הרשותמולמעמדי

ליישזהכלואחריברצועה,בתמיכהמשמעותיפקטור
פועליםאלף20שללמעברישראלמצדהסכמהביד
נעלמהוהנעדריםהשבוייםסוגייתלזה,מעברלעבודה.

אז־בסוגיותהתקדמותלהמשךכתנאימהשיחלחלוטין

רחיות

$TS1$אזרחיות$TS1$

$DN2$אזרחיות$DN2$."נוספות

שקטרוציםאנחנוכן,לך:יגידוהביטחוניתבצמרת
ביציעלשבתאפשראיאחרים.אינטרסיםוישמעזה

לזה?עונהאתהמההנחיות.ולחלק
יותר,ודחופותדרמטיותבעיותשישלכךמודע"אני

עכשיוקוניםשאנחנובחשבוןלקחתשישאומראניאבל

אניטווח.ארוךמשמעותיאסטרטגימחירלושיששקט

וצו־הולךחמאסאהורואה2030שלעזהעלמסתכל

בר

$TS1$וצובר$TS1$

$DN2$וצובר$DN2$יכולאזכיום.לחיזבאללהשישכמוצבאיות,יכולות
אבלשם,הכלכליהמצבאתמשפריםשאנחנולהיות

ומ־הבאלמבצעשלוהתוכניותאתמכיןחמאסבמקביל

שפר

$TS1$ומשפר$TS1$

$DN2$ומשפר$DN2$כלשלההנהגהאתלכבושבדרךשלוהעמדותאת
יתקייםהפחותשלכלמצפההייתיהפלסטינית.הזירה
קדימה.שניםבעזההמדיניותההשלכותעלדיוןאצלנו
הואשבומצברואהלאאנילהישאר.כדיכאןחמאם

להיותצריכיםשאנחנוכךברצועה,השלטוןאתמאבד
לאאנילהפך.ולאהמשחקכלליאתשמעצביםאלה
ההסתהמדאתלהורידשאפשרחושבלאאנינאיבי.

אנחנושאותםאדומיםקוויםישאבללאפס,חמאסשל

לקבוע".צריכים
לשלם?חמאםשעלהמחירלדעתךמה

ובצורהחמאסלצמרתבאלאשלנומהצדאחד"אף

פו־אלף20רוציםאתםתקשיבו,להםאמרמסודרת

עלים
$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$עםלעבודיכוללאזהבישראל?שיעבדומעזה

מעזהגורמיםעםבשיחותהגדה.אתלהבעירניסיון

בעבר,החדש.הדיגמרחבהואהפועליםשנושאעולה

לצ־נוהגתהייתהישראלמהרצועהרקטותירילאחר
מצם

$TS1$לצמצם$TS1$
$DN2$לצמצם$DN2$לוקוס,ישהיוםאקורדיון:כמוהדיגמרחבאת
אםעכשיו:וגםאזתוצאותהביאלאזהאין.מחר

ותסגורהפתחאלפועלים,להכניסהחלטתםכבר

הערה




הביטחונית,והמתיחותהטרורגלרקעעל
הפורוםראשמילשטיין,מיכאלד"רבמיל'אל"ם

מונהדיין,משהבמרכזפלסטינייםללימודים

כימצהירחמאס,מולישראלשלהטעויותאת

החברהשלקינגלותרהמרטיןהואעבאסמנסור

אותו:שמטרידהתרחישאתומשרטטהערבית

הישותשלהתמזגותעינינומולאל"מתרחשת

ואניהפלסטינית,עםהישראלית

לחיבורעדמוחלט,לטשטוששנגיעחושש

הירוקה"לזוכחולהזהותתעודתבעלישבין

הערה




דיג.למרחבזהאתתהפוךאלרגע.כלהמעבראת

לושישהאחרונההביטחוניתהמתיחותלאחרעכשיו,

אנחנולוולהגידלחמאסלבואאפשררבות,מניותבה

רוצהפועלים?רוצהאהההמשחק.חוקיאתמשנים

נתחילהרצועה?שלשיקוםשלבינלאומייםפרויקטים

רסןובמקבילוהנעדרים,השבוייםבנושאבהתקדמות
דרישות,עודוישושומרון,ביהודההטרורהכוונותאה

לאאבלהאחרון,המבצעלאחרזהעםהתחלנוכמובן.
שקטוקנינושדרה,עמודועםיציביםמספיקהיינו

מחיר".שילםשחמאסבליבעזה

לאנליסטיםנוערביסטים

מבריתשעלווצבי,רג׳ינהשלבנםהואמילשטיין

בשכונההרכבתבבתיגדלה־06.שנותבסוףהמועצות

לציון.לראשוןעברובהמשךבירושלים,הנביאשמואל
בכירהפסיכיאטריתנועה,רעייתועםמתגוררהואכיום

אונו.בקרייתילדיהםושלושתבשניידר,

הערבית?ולשפההמועצותמבריתלעוליםלבןמה

לאמעולםלשם.אותישלקחההיאהסקרנות"אולי
אנישאותההוריי,ולשפתשלילמוצאעורףהפניתי

המ־עלללמודרציתיהמקום,כבןזאת,עםיחדדובר.

רחב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$הריאליתבגימנסיההיחידהייתיוכךחי,אנישבו
משםמדוברת.בערביתבגרותשעשהלציוןראשוןשל

21ומגילהתיכון,המזרחבלימודילעתודההמשכתי

ה־09,שנותבתחילתהפלסטיני.בתחוםאניהיוםועד
שרקהפלסטיניתבזירההמחקרבחטיבהדרכיבתחילת

הפלסטינית.הרשותאתלחקורמשימהקיבלתיהוקמה,
אחרת.הדבריםאתלעשותרוצהשאניידעתיאזכבר

עלומחקרעמדהניירותוכותבבחדריושבאתהכאשר
מוש־רבותופעמיםמתורגםשמגיעומידעדיוניםבסיס

פע

$TS1$מושפע$TS1$

$DN2$מושפע$DN2$בשטח,מהמציאותולאשלנוהמערבייםמהמוחות

לעסוקולאבדבריםלגעתרוצהשאניהבנתיבעיה.יש
התיאורטית".ברמהבהם

במשקפייםהסכסוךעלמסתכליםאנחנורבותפעמים
שדבריםמכךמחדשמופתעיםפעםובכלמערביים

במציאות.אחרתמתרחשים

לאשלו.האויבשפתאתלדעתחייבמודיעין"קצין

ירדןאוהפלסטיניםסוריה,זירתשלשחוקרלהיותיכול

האחרונות,בשניםוגדלשהולךפערזהערבית,יידעלא
הול־במודיעיןגםהערביתדובריכמותעליו,מצרואני
כת

$TS1$הולכת$TS1$
$DN2$הולכת$DN2$,לאנליסטים".מערביסטיםהופכיםואנחנוופוחתת

תרבות,שלמפענחהואמודיעיןאישמילשטיין,לדברי

שהופכיםמודיעיןשאנשיהיאהבעיהוהיסטוריה.שפה

שלהםהאישיתהלוגיקהאתלהחילמנסיםלאנליסטים,

דמו־אתלפענחמבקשאתה"כאשרהאויב.התנהגותעל

תו

$TS1$דמותו$TS1$

$DN2$דמותו$DN2$ני־מספיקלאלמשל,חמאס,מנהיגסנוואריחיאשל

תוח

$TS1$ניתוח$TS1$

$DN2$ניתוח$DN2$להביןחייבאתהצעדיוושלשלופסיכולוגיאולוגי
אומר.הואהמקור",בשפתשלוהחשיבהצורתאת

פל־ללימודיםהפורוםכראשהאקדמי,התחוםלצד
סטיניים

$TS1$פלסטיניים$TS1$
$DN2$פלסטיניים$DN2$למדיניותבמכוןבכירוחוקרדייןמשהבמרכז
מילשטייןבהרצליה,רייכמןבאוניברסיטתואסטרטגיה
במהוערבים,יהודיםביחסימעשיותבסוגיותעוסק

החיבורים"."העמקתקוראשהוא

כמתווך?
שתחייבפרלמנטריתחקיקהבקידוםוגםכמתווך"גם

במקוםהממלכתייםהספרבבתימדוברתערביתלימוד

ע׳"ד
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הערה




.יי

איךלראותשננסה"כדאי
עלקדימהמסתכלים

תחריםלאואיךכאןהחיים

מהומותהקשים".למראות

החומותבשומרברמלה

אניאםתיכוני,מזרחישראלי,כאזרחספרותית.ערבית

לדעתצריךאניקיים,אנישבוהמרחבאתלהביןרוצה
אתמביןלאאניאותה,מביןלאאניאםהשפה.אתגם

האיומים".אתלאוגםהחלומותואתהכמיהות

כאבא?אומודיעיןכאישאומראתהזהאת

עםוהיכרותבסיסיתשפהשלמפתחיהיהלא"אם

וחיכוך".ניכוריהיהדו־קיוםכאןיהיהלאהתרבות,

מיל-עוסקהשפה,הוראתבקידוםלפעילותובנוסף

עד"ראינוהערבית:בחברההפשיעהבסוגייתגםשטיין

חוקי,בלתינשקושלאלימותשלהללו,התופעותכמה

המגזר".שלפרטיתבעיהלאהן

מרגישאתההאחרונים,החמוריםהאירועיםולמרות

שינוי?שיש

נתוניםמאחורילעמודיודעאנימרגיש,שאנירק"לא

ירידה".שלמגמהשמראים

ירידה?

לאח־שקורהמהראהטוב,לאמאודבמצבכמובן"אנחנו
רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$מספרעלכשמסתכליםאבלנוספים.ובמקומותברהט

מספרהאמל"ח,תפיסותמספרהירי,היקףעלהקורבנות,

אנ־שיפור.שלבמגמהאנחנוהמעצריםהתיקים,פתיחות

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$סקפטייםעדייןהערביתבחברהאיהםמשוחחשאני

תקווה,שלקטןפתחמציגיםזאתעםיחדאבלוזהירים,
מת־זאתשבכלנכון,משהוקורההאחרוניםשבחודשים

חילים
$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$הממשלהשאםהבנהגםוישלעומק.בבעיותלטפל
יקרום".הזהמהמאמץגדולחלקתיפול,הנוכחית
אחורה?הולכיםאזמתפרקת,הממשלהאםכלומר,

והפשיעה,האלימותממיגורהתחומים:ובכל"כן,

בחברההשתלבותכמולנושאיםועדחוקיהבלתיהנשק

היטב".זאתמביןעבאסמנסורגםהישראלית.

מנד־ה־4מקרבאנשיםאותםעםמדבראתהאולי

טים

$TS1$מנדטים$TS1$

$DN2$מנדטים$DN2$רובישאבלעבאס.בראשותלרע"םשהצביעו

אתהמזה,ויותרלו.הצביעושלאהערביתבאוכלוסייה

שהק־המשותפתהרשימהשלהנגדתגובתאתרואה
צינה

$TS1$שהקצינה$TS1$
$DN2$שהקצינה$DN2$עמדותיה.את

ההער־אבלקטבים.בהישקרועה,הערבית"החברה

כה

$TS1$ההערכה$TS1$

$DN2$ההערכה$DN2$להשתכנעשמתחיליםאנשיםיותרהרבהשיששלי
שלהמנכריםמהרעיונותופחותעבאסשלמהחזוןכיום

שלהפוליטיהכוחלהערכתי,טיבי.ואחמדעודהאיימן

מנדטיםגםלהביאיכולוהואבעלייה,נמצאעבאם

לצעיריםנותןהואהאחרים,לעומתהבאות.בבחירות
היחידההחלופהזואבלאידיאלי,לאזהלעתיד.אופק

והע־היהודיתהאוכלוסיות,שתיביןהתנגשותלמניעת

רבית,

$TS1$,והערבית$TS1$

$DN2$,והערבית$DN2$כאן".שחיות

קינגלחזו־כוו־טץשלהמקבילה $TS1$לחזוקינג$TS1$$DN2$לחזוקינג$DN2$

ישראלנגדמאייםנאוםסנווארנשאשעברבשבוע
הצט־בגללבבגידהאוהוהאשיםלעבאס,ישירותופנה

רפותו

$TS1$הצטרפותו$TS1$

$DN2$הצטרפותו$DN2$בחודשנסלח",ולאנשכח"לאוהוסיףלקואליציה

הותקףאל־פחם,באוםשהתקיימההפגנהבמהלךמרץ,
"עבאס"בוגד".קריאותנגדועלושםגםרע"ם.יו"ר

יכוללאהואכזה"ובאיוםמילשטיין,אומרמאוים",

יהודי".אוערבישליהיההאקדחשלהכדוראםלדעת

בו?לפגועירצהשיהודילמה

מחבלשעבאסהואאצלנולעתיםשמתנהלהשיח"אם
הולךהזהוהמסרולסנוואר,חמאסלאישמקבילוהוא
יקוםשלאלמההציבורית,בתודעהלאט־לאטושוקע
קץ?".לזהלשיםצריךשהואלעצמושיגידאדם
בח־קיצוניםמקרבהואעליויותרהגדולהאיוםאבל

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$.הערבית

הואכלפיו,וההסתההאיומיםעלמדבר"כשעבאס

לע־בסביבתוהערבית.החברהמקרבאיומיםעלמדבר
תים

$TS1$לעתים$TS1$
$DN2$לעתים$DN2$שלוהלבאומץבגללמתאבד,כעלעליומדברים

בעבר".ונאמרונעשושלאדבריםולעשותלהגיד

דבריםמדבריםערביםשפוליטיקאיםאצלנוטוענים

הערבי.לציבורובערביתהיהודילציבורבעבריתשונים

בע־אותוושומעקוראאניעבאס.אצלהמצבלא"זה

רבית,

$TS1$,בערבית$TS1$

$DN2$,בערבית$DN2$טרורמגנהכשהואהדבריםאותםאתאומרוהוא

שומרמבצעבמהלךבלודשהושחתכנסתלביתהולךאו

לאמעולםהואציוני.לאבוודאיהואעבאסהחומות.
בגישותשמחזיקהאסלאמיתהתנועהאישהואכזה.היה

הכיהדברהואאבלשליהגישותאתסותרותשרובן

במדינה".לערביםיהודיםביןליחסיםשקרהטוב

טוב?הכי

היאמייצגשהואהדרךמזה,ויותר"חד־משמעית.

ביןיחסיםשלתקיןלעיצובבעינייהיחידההחלופה

הערה




החומות,שומרלאחר"שנה
לעצמו:לומריכולסנוואר
הבנותהפרתימבצע,יזמתי

הישגיםהשגתיגסה,ברגל

במישורתקדיםחסרי

ממשיךאניהאזרחי,

מסיתוהתעצמות,בשיקום

סרורומכווןהביתבהר

מעמדיאתחיזקתילגדה,

הרשות"מול

לאבוודאיהוא"עבאס

היהלאמעולםהואציוני.

התנועהאישהואכזה.

שמחזיקהאסלאמית
סותרותשרובןבגישות

אבלשליהגישותאת
שקרהסובהכיהדברהוא

יהודיםביןליחסים

במדינה"לערבים

מאוים,עבאס"מנסור
יכוללאהואכזהובאיום

שלהכדוראםלדעת

אוערבישליהיההאקדח

שמתנהלהשיחאםיהודי.

שעבאסהואאצלנולעתים

יקוםשלאלמהמחבל,
שהואלעצמושיגידאדם

קץ?"לזהלשיםצייר

היחידותהאופציותאזנופל,הואאםלערבים.יהודים

אזרחיה,כללמדינתשחותרעודה,איימןהםלנושיש
ומוס־המדינהעםמגערוצהלאשבכללסלאח,וראאד

דותיה,

$TS1$,ומוסדותיה$TS1$

$DN2$,ומוסדותיה$DN2$צעיריםואותםדאע"שכמויותרקיצונייםוגופים

האחרונים".הפיגועיםאתשביצעו

קצר?הזדמנויותחלוןלנוישאז
שתלויומאוים,קצרהזדמנויותחלוןשכן.חושב"אני

הפוליטיות".בנסיבות
זההיהנתניהובנימיןלשעברהממשלהראשלמעשה

למג־הראשונהבפעםהדלתאתפתחמסויםשבמובן

סור

$TS1$למגסור$TS1$

$DN2$למגסור$DN2$.איתופעולהשיתופילהיותיכוליםלאלמהעבאס

בעתיד?

יותרקלהיההאסלאמיתלתנועהמעשית,"מבחינה

הממשלהעםמאשרימיןממשלתעםרביםבנושאים
לתנועהישותרבותיים,חברתייםברבדיםהנוכחית.

אינטרסיםוגםבישראלהחרדיותלמפלגותדמיוןקווי

האופוזיציה,שלכיוםהנגטיביתהגישהאבלמשותפים.

שלהפעולהשיתוףאתשלההביקורתבמרכזששמה
האפשרותאתהופכתעבאס,מנסורעםבנטממשלת

אפשרי.בלתיעדמאודלקשהעתידיפעולהלשיתוף

הופךכשנה,לפניטבעילכאורהלהיותאמורשהיהמה

ועלעבאסעלהאישיותשההתקפותבגללכיוםלקלוש
ונוקשות".לאידיאולוגיותהפכומייצג,שהואמה
מזוויתזהעלמסתכלפרטי,וכאדםכחוקרואתה

פוליטית?שאינה
אניכיוציונית,אסטרטגיתמזוויתזהעלמסתכל"אני

שליוותהנוסחההייתהלאהיוםועד1948שמאזמבין

הזו,במדינהלערביםהיהודיםביןהיחסיםאתוהסדירה

,18בןערביצעירהעצמאות.במגילתוחצישורהמלבד

להס־שמתחילהיחידהואעבאסכיום?מחויבהואלמה
דיר

$TS1$להסדיר$TS1$
$DN2$להסדיר$DN2$הזה".הענייןאת

הערבית?החברהעבורלבן־גוריוןמקבילבורואהאתה

בחברהשגדלביותרהחשובהמנהיגהוא־הוא"לדעתי

ביותרהקרובהדברמסוימתבמידההוא.1948מאזהערבית

שמ־מנהיגכלומר,הערבית.החברהשלקינגלותרלמרטין

נסה

$TS1$שמנסה$TS1$

$DN2$שמנסה$DN2$ולהיפתחהסגורההקהילהשלהמסגרותאתלפרוץ

שוויון".שלרעיוןמתוךבהולהשתלבהרחבהלקהילה

לאיבנדשהולךהדור

מו־אסטרטגית",הזדמנותפהישהיהודים,"בשבילנו,

סיף

$TS1$מוסיף$TS1$

$DN2$מוסיף$DN2$.מנקיםאנחנואיךלראותשננסה"כדאימילשטיין
לחשובומתחיליםאידיאולוגיותמסטיגמותעצמנואת

למ־חוזריםלאואיךכאןהחייםעלקדימהמסתכליםאיך
ראות

$TS1$למראות$TS1$
$DN2$למראות$DN2$החומות".שומרבמבצעורהטועכולודשלהקשים

השתלבותשלשהרעיוןתמים,שאתהאנשיםלךיגידו
מחר.שלההתנגדותאתמסתירהיום

רע"םשללאנשיםתלךשאםמניחאניתמים.לא"אני

חזיונותלהםשישתמצאאתההאסלאמית,התנועהושל

פלסטי־שלוחלומותמחזיונותשוניםשלאטווחארוכי

נים

$TS1$פלסטינים$TS1$

$DN2$פלסטינים$DN2$.זוברע"םשמיוחדמהאבלציונים,לאהםאחרים

ולע־לעתידהווהביןהבחנותולעשותלמסגרהיכולת
תיד

$TS1$ולעתיד$TS1$
$DN2$ולעתיד$DN2$,ובדורבתשתיותבפשיעה,לטפלהואוהרצוןהרחוק

לאיבוד".הולכיםממנושרביםהצעיר,
בהיקפיםקהילתיאולאומילשירותמוכנותגםיש
גדולים?

הצעיר.הדורעםאמיתיתמצוקהישהערבית"בחברה

כמותלומדים.ולאעובדיםלאה־81־42מבני30%

לחלוטיןשתלושיםצעיריםאלףכ־07שלאדירה

הערה




גורמיםנגדיוצא"אני

שמשייכיםפוליטיים

המסוכנותהמגמותאת

לקיפוחהערביתבחברה
אבלקיים,זהולמצוקות.

פרועההסתהדוכלקודם

אידיאולוגירקעעל
והיאהערביתבחברה

צריכהכולםשלפניזו

הבעיות"אתלפתור

-F־A־'-*?

יי

שבועייםלפנילישראלמעזהרקטותירינמוך".בעזהלמבצעעכשיותצאשישראלשהסיכוימביןסנוואר

שעומדמישלהפרופילאתמפלחכשאתהמסגרת.מכל

בלוד,החומותשומרשלהחמוריםהאירועיםמאחורי
תמצאהבית,בהרבהתפרעויותכיוםוגםוברהטבגליל

באנר־בפשיעה,באלימות,מעורביםהםשם.מהםרבים

כיה,

$TS1$,באנרכיה$TS1$

$DN2$,באנרכיה$DN2$עלו־לטרורהדרךומכאןהמשטרהמולבעימותים
לה

$TS1$עלולה$TS1$
$DN2$עלולה$DN2$מקרבלטרורשהפוטנציאלמעריךאניקצרה.להיות
הבעיהאםאבלמאות,כמהעלעומדהזוהקבוצהבני

מבי־הערביתבחברהלאלפים.להגיעעלולהואתחריף,

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$לכןבפנים.להםגםמתפוצץהואאיתם,הקושיאת
עלמדבריםלאקהילתי.לשירותיותרגדולהנכונותיש
חולים,בבתיכןאבלוהמשטרה,הצבאבמסגרתשירות
נוספים".גופיםובעודבמד"אאבות,בבתי

תתעורר.לךיגידוהללוהדבריםאתשיקראואנשים

לפנישהיוהשנאההפגנותהחומות,בשומרהאירועים
האחרוניםהפיגועיםובעיקראל־פחםבאוםחודשיים

לדבריכולאתהאיךישראליםערביםידיעלשבוצעו
שייכת?להיותלהתחבר,הערביתהקהילהשלהרצוןעל

והמגמותהתופעותאתממזערלאשאנירק"לא

שמ־פוליטייםגורמיםנגדיוצאגםאניהמסוכנות,

שייכים

$TS1$שמשייכים$TS1$

$DN2$שמשייכים$DN2$ולמצוקותמתמשךלקיפוחהללוהמגמותאת
הסתהזוכלקודםאבלקיים,זהוכלכליות.חברתיות

הערבית,בחברהשרצהאידיאולוגירקעעלפרועה
אבלהבעיות.אתלפתורצריכהכולםשלפניזווהיא
ול־לצמצםיכולהשהמדינהדבריםשישחושבאני

עשות

$TS1$ולעשות$TS1$

$DN2$ולעשות$DN2$בבעיותלטפלהערביתלחברהלעזורמנתעל

הערביתבחברהאנשיםהצעיר.הדורבניעםלהשיש

בי־כאיוםהזוהקבוצהאתחוויםאתםלי:אומרים

טחוני.

$TS1$.ביטחוני$TS1$

$DN2$.ביטחוני$DN2$והמ־החייםמרקםאתמערעריםהםעבורנו

בנה

$TS1$והמבנה$TS1$

$DN2$והמבנה$DN2$.כאוספאודהלנולעשותעלוליםהםהחברתי(

שלחדשיםרעיונותשרוכשיםאלהבמיוחדטל"ר(,

דתיים".קיצונייםושלדאע"ש

בנצרת,לאחרונהשאירעמקרהעלמספרמילשטיין
עץשלובחצרהציב"אדםההקצנה:אתממחיששלדבריו
מו־שלו,השכןשלהבןשנה.בכלכמוהמולד,חגלכבוד

סלמי

$TS1$מוסלמי$TS1$

$DN2$מוסלמי$DN2$שעות24לושישלואמרדאע"ש,לפעילשהפך

שי־למהאחראילאהואאחרתמהחצר,העץאתלהעיף

תרחש.

$TS1$.שיתרחש$TS1$

$DN2$.שיתרחש$DN2$הודהוזההמוסלמישללאביוניגשהנוצריהבחור

הבן.עללהשתלטמסוגללאשהואלעשות,מהלושאין
ההוריםדורשליכולתוחוסרמתגברתעוינותהסיפור:זה

ובמ־המסגרותבכלשבועטיםצעיריםאותםעםלהתמודד

קורות

$TS1$ובמקורות$TS1$

$DN2$ובמקורות$DN2$הערבית".החברהשלגםאבלהמדינה,שלהסמכות

הער־בחברהשפועליםכוחותשנימצייןמילשטיין

בית:

$TS1$:הערבית$TS1$

$DN2$:הערבית$DN2$ההשתלבותברעיוןשמצדדיםהמתוניםאחדמצד
יותר.ומסוכנתלאלימהשהופכתהנגד,מגמתלעומת

ישראללמדינתאסטרטגיבאתגרמדובראומר,הואלכן,

הערבית.החברהשלפנימיבענייןרקולא

מש־אכיפהפעילותכוללעליומדברשאתההתהליך

טרתית

$TS1$משטרתית$TS1$

$DN2$משטרתית$DN2$המ־הערביתהחברהשלשילובלצדיותררבה

תונה,

$TS1$,המתונה$TS1$

$DN2$,המתונה$DN2$נגד.בתגובותקיצוניםלעוררצפויזה

ול־קשהמאודלהיותעלולההזווהדינמיקה"נכון,

לקחתהערביתמהחברהכלקודםדורשוזהזמן,קחת
אחרת".חלופהאיןאבלאחריות,

הפעםהייתהשלאהבית,בהרהמהומותעםועכשיו

קריאותשמענולאשלהן,להתפרצותמיוחדתסיבה
ערביים.מנהיגיםשלגינוי

ערבייםמנהיגיםמצדגםמאוד,מאכזבאכן"וזה

וחפש־פעולהשיתופיעלאיתםחתמנולאחרונהשרק

רנו

$TS1$וחפשרנו$TS1$

$DN2$וחפשרנו$DN2$.הביתבהרהפורעיםשללגינויציפיתילאיחסים

הפחותלכלמצפההייתיאבלפרו־ציוני,קובבחירתאו

הצ־ולכלמורכבתבמציאותשמדובראומריםהיושהם

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$עשתהשישראלהעובדהלאורבמיוחדאחריות.יש

להורידמנתעלהרשות,כלפימחווהשלנכוניםצעדים

הירדניםגםלפיצוץ.סיבההייתהלאהלהבות,גובהאת

זהעלינו.הוטלההאחריותזאתולמרותמעורבים,היו

ונפיץ".משמעותיהביתהרכמהעדממחישרק

הגבולותטשטוש

וזההפסד,נחלחמאסזאתשבכלטועןמילשטיין

ביהודההפלסטיניהרחובאתלעוררשלוהיכולתבחוסר

הנו־הטרורגלשלישית.לאינתיפאדהולהובילושומרון

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$בבארהפיגועיםבשניישראל,ערביימקרבהתחיל

בבניהבאים,הגדוליםהפיגועיםשניאתובחדרה.שבע

וממחנהמיעבדמחבליםביצעוכבראביב,ובתלברק

בהרהמהומותעםנמשךהאירועיםגלג׳נין.הפליטים

עלשבוצעמלבנוןויריעזהמרצועתרקטותיריהבית,
חמאס.שלתשתיתידי

אירוע,רודףאירועשבההמתוחה,התקופהלמרות

הרמ־במהלךבוער.לאעדייןושומרוןביהודההשטח

דאן,

$TS1$,הרמדאן$TS1$

$DN2$,הרמדאן$DN2$עסוקיםהיובגדההאוכלוסייהשלהמוחלטהרוב
ואזרחיותכלכליותלסוגיותגםלרחוב.יצאוולאבעצמם

בכלכלההשקעהלאועדיין,מילשטיין.סבורגבול,יש
לחו־אולמחבלשתגרוםהיאהחייםרמתבהעלאתאו
ליית

$TS1$לחוליית$TS1$
$DN2$לחוליית$DN2$פיגועים.מביצועלהימנעטרור

והואמילשטייןאתשמטרידאחדתרחישישובינתיים,

בדברהאסטרטגיותהמודיעיניותההתרעותאתסותר

שלי־אינתיפאדהופריצתהפלסטיניתהרשותקריסת

שית.

$TS1$.שלישית$TS1$

$DN2$.שלישית$DN2$השסתומיםניהולהצה"לית,המבצעיתהפעילות

התרחישאתהפכוהרשותעםהדוקותיאוםהכלכליים

אותי",מטרידשבאמת"מהנמוכה.סבירותלבעלהזה
הבי־מהעיןשנסתרובאופןאטי,"שבקצבאומר,הוא

טחונית

$TS1$הביטחונית$TS1$

$DN2$הביטחונית$DN2$,התמזגותעינינומולאלמתרחשתוהמדינית

בתש־הפלסטיניתעםהציוניתהישראליתהישותשל

תיות,

$TS1$,בתשתיות$TS1$

$DN2$,בתשתיות$DN2$,שאיןלמרותהגבול.ובקובכלכלהבדמוגרפיה
שנגיעמאודחוששאנילזה,תכנוןלאובטחרצוןלנו

שביןלחיבורעדהישויות,ביןמוחלטטשטוששללמצב
שמדוברסבוראניהירוקה.לזוכחולהזהותתעודתבעלי

בעתידכיהנמנעמןולאהציוני,לחלוםמטורףבאיום

שר־הבנתםלאורישראלים,כאזרחיםזכויותיבקשוהם

עיון

$TS1$שרעיון$TS1$

$DN2$שרעיון$DN2$וקורס".הולךהמדינותשתי

להאמיןמתחיליםפלסטיניםשבותהליךמזההאתה
האחת?המדינהברעיון

לראותואפשראליו,שכמהיםפלסטיניםמעטלא"יש
שמביןפלסטיני,צעירבחורהקהל.דעתבסקריזהאת
שמתר־למהכיוםשערמושחת,שלוהממשלכמהעד

חש

$TS1$שמתרחש$TS1$

$DN2$שמתרחש$DN2$חייםלעצמומבקשהחברתיות,הרשתותדרךבעולם

סו־זכויותכלכלית,רווחההשכלה,רוצההואטובים.

ציאליות.
$TS1$.סוציאליות$TS1$

$DN2$.סוציאליות$DN2$מנתב"ג,המלךבדרךלחו"ללצאתמעונייןהוא
אלנבי".ממעברולאמטייבהמשפחתוקרובכמו
הפלסטינית?הלאומיתהזהותלגביומה

בהלכיאבלנשכחת,לאהפלסטיניתשהזהות"ברור
הד־להיבטגםגדולהמשמעותניתנתהפלסטינייםהרוח

מוגרפי,

$TS1$,הדמוגרפי$TS1$

$DN2$,הדמוגרפי$DN2$ייקחאםגםבסוף,והואגדולהמשמעותלושיש

לאלי,אמרההפלסטיניתברשותבכירהיכריע.שנים,

תה־כעתשמתרחשפרגמטי,בניתוחאלאבהתלהמות

ליך
$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$תוךאלותיספגתלךהרשותשבוומתיש,הדרגתי
וההפרדותקטןשלהםשהמשקמשוםהישראליתהחברה

הפלסטיניםשלהתלותהיוםכברומיטשטשות.הולכות
בגישהבאנרגיה,בתשתיות,במים,מובהקת:בישראל

התקניםמכוןאפילוהסלולרית.לתשתיתהים,לנמלי
פלסטי־למפעליםהכשריםשנותןזההואאביבברמת

ניים.

$TS1$.פלסטיניים$TS1$

$DN2$.פלסטיניים$DN2$הזההמיזוגדברשלשבסופוהוסיפהבכירהאותה

התנחלויותביןשומרוןביהודהגםהגבולותוטשטוש
העולמיתשבתודעהלכךיביאפלסטיניים,ליישובים
ואפ־אפרטהיידשלמשטרשמנהלתכמיתיתפסישראל

ליה
$TS1$ואפליה$TS1$

$DN2$ואפליה$DN2$של׳בסופוהבינלאומי.בלחץלעמודתתקשהוהיא

אזרחות׳.לנולתתאתכםיחייב׳זהלי,אמרההיאדבר׳,

מקרהובכלבדמיוני,כיוםנראהאומנםהזההתרחיש
המדינהשרעיוןשמאמיניםהפלסטיניםשלבחזיונותגם

עש־שלבתהליךמדוברוגידיםעורלקרוםיכולהאחת

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$ביהודהפלסטיניםויותריותרישאבלקדימה,שנים

מדי־מאשריותרסבירתרחיששזהשמאמיניםושומרון

נה

$TS1$מדינה$TS1$

$DN2$מדינה$DN2$עצמאית".פלסטינית

בעין.נראהלאמדיניפתרוןאותנו?משאירזהמהעם

ביש־היוםשנתפסכפיהסכסוך,ניהולשל"הרעיון

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$אתעוצםאתהאםאלאזמןלאורךלהחזיקיכוללא

משמעויותויקבעובשטחמתרחשיםהתהליכיםעיניך.

המדינות,שתישלשיחאתלדעתילעתיד.אסטרטגיות

וסימוןהפרדהשלבשיחלהחליףצריךישים,שאינו
הואאיפהברורושיהיההפלסטינים,לביןבינינוגבול

מדיניתמבחינהנכונההתנהלותנגמר.הואוהיכןמתחיל

שישנאמייהיהתמידהתיכון.במזרחשקטמבטיחהלא

שיתופיגםשלך.ביציבותולפגועבךלהרוגוינסהאותך

עללמדנוזהואתשקט,מבטיחיםלאכלכלייםפעולה
ול־מפוכחתלראייהזקוקיםאנחנואבלמאוסלו.בשרנו

מנהיגות

$TS1$ולמנהיגות$TS1$

$DN2$ולמנהיגות$DN2$החיכוךאתלהקטיןמנתעלהחלטותבקבלת
מולברורהמדיניותלהגדירבאיו"ש,הפלסטיניםעם

ערביישלוהזכויותהחובותאתולהסדירבעזהחמאס

שילו־להעמקתכיוםשישההזדמנותאתולנצלישראל,

בם

$TS1$שילובם$TS1$

$DN2$שילובם$DN2$הישראלית".בחברה

רויטרסצילום:

הערה



