
62% מכלל הסטודנטים במוסדות האקדמיים הפלסטיניים כיום הן נשים. רכישת ההשכלה מאפשרת לנשים להשתלב בשוק העבודה, 
לפתח קריירות ולבסס השפעה במרחבים הציבורי והממשלי. 

פלסטין: הדור הבא

ריאיון

“כוחות צבאיים ויכולת לסכל טרור, טובים בממד הביטחוני. לצד זה יש לוודא שגם השריר 
האזרחי מפותח דיו כדי לשמור על רגיעה בגזרה". ריאיון מערכות עם אל"ם )מיל'( מיכאל 
ואסטרטגיה  וחוקר בכיר למדיניות  דיין  ללימודים פלסטינים במרכז  מילשטיין, ראש הפורום 
באוניברסיטת רייכמן, לרגל הוצאת ספרו לא פה לא שם – דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני 

בהוצאת מערכות

לדעת  צריכים  תמיד  אנחנו  השוטפות,  להתפתחויות  “מעבר 
בהקשר  מאוד  בולטים  הם  העומק.  זרמי  על  היד  את  לשים 
הפלסטיני ובהקשר הביטחוני. בנושא הפלסטיני אנחנו כל כך 
מפספסים  שאנחנו  ובאסטרטגי,  בביטחוני  בשוטף,  עסוקים 
קצת את המגע, את הדופק עם זרמי עומק. כשאלה מתפרצים, 
כמו לדוגמה באנתפאדה הראשונה או באנתפאדה השנייה או 
עם עליית חמאס לשלטון וההשתלטות שלה על עזה ב־2006–
את  לנו  ומשנים  אותנו  מפתיעים  האלה  העומק  זרמי   ,2007
לצד  אחרת.  להיערך  אותנו  מחייב  הדבר  המציאות,  תמונת 
העיסוק בסוגיות השוטפות או הביטחוניות, יש הכרח הן בדרג 

הביטחוני הן בדרג המדיני וכמובן בדרג הצה"לי לפקוח עין על 
זרמי העומק. הדור הצעיר הפלסטיני בעצם ניצב ממש במוקד 

הסיפור הזה, ולכן חשוב פי כמה להכיר ולהבין אותו". 
הפורום  ראש  מילשטיין,  מיכאל  ד"ר  )מיל'(  אל"ם  אמר  כך 
אביב  תל  באוניברסיטת  דיין  במרכז  פלסטינים  ללימודים 
רייכמן.  באוניברסיטת  ואסטרטגיה  למדיניות  בכיר  וחוקר 
מתאם  של  ויועצו  באמ"ן  הפלסטינית  הזירה  ראש  לשעבר 
פעולות הממשלה בשטחים. מילשטיין מתראיין לרגל הוצאת 
הפלסטיני  הצעיר  הדור  של  דיוקנו   – שם  לא  פה  לא  ספרו 

בהוצאת מערכות.
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ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות

למה כל כך חשוב להכיר את הדור הצעיר? למה לטענתך 
הוא אחד הגורמים המרכזיים? 

חשוב שאנחנו הישראלים נכיר שאנחנו לא מדברים על סוגיה 
שהיא פלסטינית, רוב מה שקורה בזירה הפלסטינית לא נשאר 
בזירה הפלסטינית אלא ממש מקרין ונוגע לישראל. במקרה של 
השינוי  את  לנו  שמשקפת  בועה  של  בסוג  מדובר  הצעיר  הדור 
הדרמטי שחווה כל הזירה הזאת. אנחנו התוודענו לסיפור של 
הדור הצעיר סביב סוף 2015 כשהתחיל הסיפור של אנתפאדת 
גם  )התפרצות(.  “הּבה"  מכנים  שהפלסטינים  מה  הסכינאים, 
אתגר  של  חדש  סוג  ראינו  הפלסטינית  ההנהגה  וגם  אנחנו 
ביטחוני, של איום או של תופעה שלא הייתה מוכרת בעבר: דור 
שפועל בצורה אינדיווידואלית יחסית עם הרבה מאוד הקרנה 
וגם  שלו  מהסביבה  גם  “ניכור"  מאוד  הרבה  עם  הרשת,  של 
מההנהגה שלו, עם הרבה מאוד התרסה – לא רק כלפי ישראל 
אלא גם כלפי המנהיגות שלו. בהרבה בחינות הדור הזה קשה 
של  המהות  לתוך  צוללים  בעצם  אנחנו  ומכאן  לשליטה,  מאוד 
הספר, שהיא ניסיון לסרטט את הדיוקן של הדור הזה ולהבין 

מה ישראל צריכה להבין מתוך העלייה שלו.

כשאנחנו מדברים על הדור הצעיר, על אילו גילאים
אנחנו מדברים? מה מאפיין אותם? 

אלה פלסטינים שנולדו סביב שנת 2000, בגילאי ה־20 ומטה. 
יש להם מאפיינים רחבים של דור ה־Y העולמי. בכל הגלובוס, 
כולל בישראל, אלה אנשים אינדיווידואליסטים מאוד, מעניקים 
חשיבות לפנאי, לצרכנות, למיצוי העצמי, והם מנותקים מאוד 
את  מייחדות  הפלסטיני  בהקשר  ואידיאולוגיה.  מפוליטיקה 

הדור ארבע תופעות מרכזיות: 
זה דור שחי חיים היברידיים, חי באווירה שהוא נמצא תחתן  	•
שלטון פלסטיני, גם באיו"ש וגם בעזה, אבל מונחה כל הזמן 
להמשיך להיאבק, מונחה כל הזמן להבין שהוא נמצא במצב 

של כיבוש ובמצב לא רגיל.
מכל  הצעיר  הדור  של  והניכור  הייאוש  מאוד  בולטים  	•
בעשורים  הפלסטינית  הזירה  את  שהניעו  האידיאולוגיות 
חמאס.  של  ההתנגדות  וגם  ומתן  המשא  גם   – האחרונים 
הדור הזה אומר “אני לא רוצה – לא את זה ולא את זה. הם 
דנה נעיש" –  לא הניבו שום תוצאות, אני רוצה דבר אחר, “ּבִ

אנחנו רוצים פשוט לחיות".
אחד המאפיינים הכלכליים והחברתיים הוא שהדור הצעיר  	•
כמעט  היום  לו.  שקדמו  הדורות  מאשר  משכיל  יותר  הרבה 
ראשון  תואר  בעלי  הם  הפלסטינית  מהאוכלוסייה   16%
ומעלה, ומספר בוגרי התיכונים והמצטרפים לאוניברסיטאות 
יותר מבעבר. אבל לצד זה יש תסכול אדיר שנוצר מן  גדול 
מוצא  לא  השכלה  שרוכש  מי  מכל  הגדול  שהרוב  העובדה 
שהוא  ההשכלה  את  שתואמת  כזאת  לא  בטח  עבודה,  שום 

רכש. כשיחיא ִסנַואר הולך לישון בלילה מה שמטריד אותו 
לדעתי, לפני ישראל ולפני הג'יהאד האסלאמי ולפני הרשות, 
זה אותו דור צעיר שאין לו שום יכולת לתת לו מענה, ושבכל 

רגע נתון הדור הזה יכול להתהפך עליו.
הייתה  שלא  הצעיר  הדור  על  אדירה  השפעה  יש  לרשת  	•
בעבר. העולם הווירטואלי מעביר אותך בהינף הקלקה אחת 
יודע מה קורה בעולם ואתה  מעולם כזה לעולם אחר, אתה 
פתוח לרעיונות, אבל יחד עם זה הכול ניתן לך בצורה מאוד 
הפלסטינים  את  מאוד  שמטרידים  הדברים  אחד  שטחית. 
הוא שחלק גדול מהדור הזה מביע המון זעם “על המקלדות", 
אבל כשצריך לצאת החוצה להפגנות, לפיגועים, אתה רואה 
ההשפעה  הפלסטינים  מבחינת  יותר.  מוגבל  שהעסק 
להפצת  מנוע  היא  אחד  מצד  דו־כיוונית,  היא  הרשת  של 
גם  היא  שני  ומצד  להתארגנות,  מסרים  והפצת  רעיונות 
דוחקת אנשים רבים, בעיקר צעירים, לסוג של פסיביות – 
אתה נמצא בתוך העולם הווירטואלי, ואתה לא צריך לרדת 

למטה ולעשות את המעשה. 

אחרי שנים של מאבק שלא הביא לשום 
הישג משמעותי. יש ניכור גבוה של 

הציבור מההנהגה, הצעירים הפלסטינים 
של היום לא נמשכים מהר אחרי קריאות 

של ההנהגה, בטח ברשות, לצאת 
ולהתנפץ על מחסומים או לעשות סוג 

של אנתפאדה עממית

האנתפאדה הראשונה היא הדבר הבולט ביותר שמבדיל
בין הילדים של חורף 2000 לילדים של חורף 1987? 

זה אחד הדברים המרכזיים שמבדילים ביניהם, אבל לצד זה יש 
עוד שני רכיבים חשובים: הראשון הוא הכמיהה שלהם למיצוי 
עצמי ולביטוי עצמי שהייתה פחות בולטת בקרב הדור של נגיד 
הקולקטיבית,  ההתגייסות  של  לנושא  רב  משקל  שנתן   ,1987
ההקרבה, היכולת למצות את עצמך באמצעות המאבק. הדבר 
השני שבולט בין שני הדורות קשור מאוד לישראל והוא שהדור 
הזה לא מכיר את ישראל, אלה אנשים שנמצאים במגע מינימלי 
עם ישראלים. הדור של ההורים היה כאן בעבודה או היה בכלא 
גם  יודע  או שאנחנו הגענו אליו בקניות בסופי שבוע, אז הוא 
עברית. הדור הנוכחי כמעט לא נמצא במגע עם ישראלים. ואני 
חייב לומר, מישיבה שלי עם הרבה צעירים פלסטינים, שזה מצע 
מעולה להתפתחות של דימויים דמוניים לגבי ישראל, שמועצם 
מאוד על־ידי חמאס ועל־ידי המדיה של חמאס, שבדיוק עובדת 

על חוסר ההיכרות הזה. 

בהקשר השינויים בין הדורות והרשתות החברתיות,
אפשר אולי לתהות איך האביב הערבי טלטל את כל המזרח 

התיכון ופסח על הזירה הפלסטינית ועל הצעירים האלה. 
מדהים,  אירוע  באמת  זה  הדולר,  מיליון  שאלת  ממש  זאת 
"האביב הערבי" טלטל כאן כמעט את כל הישויות באזור, ואחד 
המקומות  אחד  הוא  עליהם  פסח  שהוא  היחידים  המקומות 
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הזירה  וזו   – התיכון  במזרח  “נוקשים"  והכי  תוססים  הכי 
ההסבר  “מה  הפלסטינים  את  שואל  כשאתה  הפלסטינית. 
לדבר המשונה הזה?" התגובה הכמעט רשמית היא “אנחנו כבר 
אחרי זה, אנחנו אלה שהיינו בעצם הסנונית הראשונה שבשרה 
לעולם הערבי עוד באנתפאדה הראשונה מה זה לצאת לרחובות 
לא  אנחנו  אז  המציאות,  את  לשנות  זה  ומה  להתאגד  זה  ומה 
יותר  עמוקה  היא  האמת  אבל  עכשיו".  זה  את  לעשות  צריכים 
וקשורה מאוד לדור הצעיר – הזירה לאה ועייפה מאוד, אחרי 
ניכור  יש  משמעותי.  הישג  לשום  הביא  שלא  מאבק  של  שנים 
גבוה של הציבור מההנהגה, הצעירים הפלסטינים של היום לא 
נמשכים מהר אחרי קריאות של ההנהגה, בטח ברשות, לצאת 
ולהתנפץ על מחסומים או לעשות סוג של אנתפאדה עממית. 
מבחינת חלק גדול מהפלסטינים, וגם הצעירים כמובן, ישראל 
היא המגנט, היא הכליא ברק שאמור למקד את רוב האנרגיות 
כאן  נמצאים  אנחנו  לכן  הפלסטיני.  הממשל  ולא  הציבוריות 
בעשור שבו לא היו לא אנתפאדה שלישית ולא אביב פלסטיני, 
בדיוֹקן  נתונות  הזאת  המוזרה  התופעה  לכל  והתשובות 

ובהתנהלות של הצעירים הפלסטינים. 

כמה אנחנו רחוקים לדעתך מאנתפאדה שלישית?
אנחנו אחרי עשור שבו ניתנו אין ספור התרעות להתפרצות של 
האיום הזה, ואנחנו נמצאים כמעט במצב שבו אחרי כמעט כל 
התרעה כזאת מתחוור שיש שקט בסיסי מאוד שנובע מהזיכרון 
הקולקטיבי של רוב הפלסטינים, שממש לא מעוניינים לגלוש 
ברחובות  טנקים  של   ,2000 שנת  של  האלה  למראות  מחדש 
רמאללה ושל חמושים שמשתלטים על המרחב הציבורי בשכם 
להבין  מהפלסטינים  גדול  לחלק  גורמים  אלה  כל  בג'נין.  או 
שהמציאות שלהם היום ב־2021 היא לא אידיאלית, אבל היא 
פני כל מיני מציאויות אחרות שיש במזרח התיכון,  עדיפה על 
כמו לדוגמה במצרים או בסוריה או אפילו בעזה. נכון לעכשיו 
שמוסיף  גורם  עוד  שלישית.  לאנתפאדה  מגלישה  רתיעה  יש 
זאת  בעיקר  הישראלית,  ההתנהלות  היא  הזה  לשקט  מאוד 

ועל־ על־ידי הצבא  ובממד האזרחי  שמובלת בממד הביטחוני 
בשטחים(,  הממשלה  פעולות  תיאום  )ִמפקדת  המתפ"ש  ידי 
ב־2021,  החיים  מרקם  שימור  של  החשיבות  את  שמבינים 
שם  אני  יתממש.  לא  הזה  הקטליטי  שהתרחיש  לכך  ותורמים 
כאן הערת אזהרה גדולה שאומרת לא לעולם חוסן. זה לא אומר 
שעכשיו מצאנו את הנוסחה לכך שתמיד נוכל למנוע אנתפאדה 
שלישית, זה תקף למציאות של היום, לכלכלה של היום ובעיקר 
לצעירים של היום, שיכול מאוד להיות שחלק מהם לא יזכרו את 
יותר מחסמים,  יהיו משוחררים  כל הטראומות האלה ובעתיד 

וגם את זה אנחנו צריכים להביא בחשבון. 

תחדד לנו מה החשיבות של ההבנה של הדור הצעיר מנקודת 
שטמונים  וההזדמנויות  האתגרים  ומה  הישראלית  המבט 

בסוגיה הזאת?
להבין את הדור הפלסטיני הצעיר זה בעצם להבין את העתיד 
את  להנהיג  הולך  דבר  של  שבסופו  הדור  הרי  זה  הפלסטיני, 
המערכת הזאת כמעט בכל תחום – בתחום הכלכלי, החברתי, 
הפוליטי והביטחוני. בזמן שישראל חושבת גם היא על העתיד, 
ועל הדרך להתמודד עם הנושא הפלסטיני, היא  על האתגרים 
 – הצעיר  בדור  שלה  מהמאמצים  גדול  חלק  למקד  חייבת 
להבין אותו ולתת מענה לבעיות שלו. לדור הצעיר יהיה הרבה 
הזירה  של  ערעור  לאפשרויות  שנוגע  מה  בכל  משקל  מאוד 
הפלסטינית, בין אם בגלל אנתפאדה שלישית שיכולה לפרוץ, 
בין אם בגלל אביב פלסטיני שעלול להתפתח ביום שאחרי אבו 
מאזן, אם לדוגמה המוני צעירים לא יסכימו להמשיך לקבל את 
הסדר הקיים וירצו משהו אחר. גם המציאות בעזה, אף על פי 
להשתנות  יכולה  ציבורית,  מבחינה  רגועה  נראית  היא  שכיום 
ברגע בגלל הזעם האדיר של הצעירים, היא יכולה להתהפך על 
יחיא סנואר וממנו “להסתבסב" לכיוונה של ישראל. עם זאת 
לא  הצעירים,  של  הגל  ש"התפרץ"  לאחר  שנים  שש  היום,  עד 
הנהגה  עם  ככוח  אמיתי,  ככוח  מתארגנים  הצעירים  את  ראינו 
ומסגרת ומשנה סדורה. אבל הדברים האלה יכולים להשתנות 

באסל אל־אערג', פעיל חברתי מאזור ראמאללה שהפך למבוקש ונהרג בקרב עם כוח צה"ל במרס 2017. אל־אערג' זוכה להערצה 
על־ידי צעירים פלסטינים רבים ודיוקנו הפך לאייקון שכיח על־גבי קירות ברחבי הגדה המערבית.
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במהירות, המזרח התיכון של עשר 
השנים האחרונות הוכיח לנו מהי 

השתנות מהירה. 
לנסות לתת מענה  חייבת  ישראל 
לבעיות של הדור הצעיר, לדוגמה 
המהלכים  קידום   באמצעות 
גם  והכלכליים,  האזרחיים 
הרצועה,  כלפי  וגם  הגדה  כלפי 
בשנים  בו  נוקטת  שהיא  קידום 
על  דגש  להיות  חייב  האחרונות. 
הדור הצעיר, הכשרות מקצועיות, 
לסייע  אולי  בעבודה,  קליטה 
לארץ.  בחוץ  עבודה  במציאת 
להתפתח  צריך  התודעתי  בהיבט 
ישראלים,  גורמים  בין  ישר  שיח 
של  האינטרנט  אתר  לדוגמה 
בשפה  הצעירים  לבין  המתפ"ש 
עם  שלהם,  ובמסרים  שלהם 
היכולת להקרין מהי ישראל מעבר 
שיש  התודעתיים  החסמים  לכל 
אלה  כל  הפלסטינית.  במערכת 
המתמשך  המאמץ  לצד  כמובן 
לבלימת  שנים  שש  כמעט  זה 
שקשורים  ביטחוניים  אתגרים 
לדור הצעיר, כמו למשל אמצעים 
ולסיכול  לניטור  פיתחה  שישראל 
כל  זאת  עם  היחידים.  פיגועי 
לקדם  נדרשת  שישראל  הדברים 
להיות  יכולים  לא  הצעירים  מול 

בנושא  ישראל  של  ומבודל  ממוקד  טיפול  לא  זה  באוויר. 
הצעירים הפלסטינים, הוא חייב להיות רכיב בתוך אסטרטגיה 
רחבה יותר שישראל צריכה לגבש מול המערכת הפלסטינית, 
שהיא הרבה יותר מאשר כל “הפלסטרים הכלכליים" שאנחנו 
מדביקים כבר הרבה שנים על הנושא הפלסטיני, וכמובן חלק 
מתוך הכרעות בנושא הזה שצריכות מתישהו להתקבל לכאן 

או לכאן. 

יהודה ושומרון והצעירים של עזה הם מקשה  הצעירים של 
אחת, או שיש משהו מבדל ביניהם?

בגדה  גם  משותפים  מאפיינים  הרבה  יש  אחד  מצד  וגם.  גם 
המערבית וגם ברצועת עזה, כל מה שנוגע לדור ה־Y, לחיבורים 
הגבוהים של ההשכלה  לנתונים  עצמי,  למיצוי  לרשת, לחתירה 
ושל האבטלה. אבל כשעושים “זום אין" על העזתים, מגלים שני 

רכיבים שהופכים את הסיפור שלהם לייחודי:
מאשר  יותר  הרבה  קשים  עזה  ברצועת  הכלכליים  הנתונים  	•
לשלטון.  שם  עלתה  שחמאס  מאז  בעיקר  המערבית,  בגדה 
 70%–65% היום  יש  עזה  ברצועת   29–15 בגילאים 
חברתית  מבחינה  “פסיכי"  כמעט  מצב  זה  כלומר  אבטלה, 
אבל  בתקוות,  מלאים  בתסכול,  מלאים  צעירים  המוני   –
חברה  זמן,  פצצת  של  סוג  הם  אשליות,  של  בהתנפצות  גם 
בלי עתיד. הם כחומר ביד היוצר של כל מי שרוצה “לעשות 

בלגנים" ברצועת עזה.
המשטר שיש ברצועת עזה נבדל, עוין ושונה מאוד מזה של  	•

הדימוי  תחתיו  המערבית.  הגדה 
במסגרת  מותקף  ישראל  של 
שהוא  רב־ממדית  אינדוקטרינציה 
הפלסטינים,  הצעירים  מול  מקדם 
זה  אם  בין  במסגדים  זה  אם  בין 
במרחב  אם  בין  החינוך,  במערכת 
למיניהן.  בעצרות  אם  בין  הציבורי 
עמוקה  כמה  עד  רואה  אתה 
כשאתה  הזאת  האינדוקטרינציה 
נפגש עם בני נוער שיוצאים מרצועת 
צרכים,  מיני  לכל  לישראל  עזה 
לדוגמה לטיפולים רפואיים. חמאס 
המגע  את  למינימום  לצמצם  חותר 
ישראל  לבין  ברצועה  צעירים  בין 
שכנראה  יבינו  שהם  שלו  מהחשש 
זנבות  ואין  קרניים  אין  לישראלים 
כמו שהדמוניזציה עושה, ושכנראה 
מאשר  יותר  טובים  חיים  יש 
אותם,  לקדם  ואפשר  עזה,  ברצועת 
החמאס.  זה  אותם  שבולם  ומי 
את  מאוד  שמבדילים  דברים  אלה 
מהצעירים  הרצועה  של  הצעירים 
ירושלים  ומזרח  המערבית  בגדה 
והופכים באמת את החיים ברצועת 

עזה למורכבים בהרבה.

ממפקד  מצפה  היית  מה  לסיום, 
הצעיר  בדור  שנתקל  בצה"ל 
בפעילות  אם  בין  הפלסטיני, 
מבצעית בין אם במעברים בין אם 

בעבודה תומכת לחימה? 
מרמת  באיו"ש,  השטח  מפקדי  שעושים  המצב  בהערכת 
מעבר  שהוא  כוח  מולנו  שעומד  להבין  צריך  ומטה,  המח"טים 
לכל הדברים הרגילים שרגילים אליהם. יש כאן סוג של אנרגיה 
של  החשיבות  את  להבין  צריך  איתה.  להתמודד  לדעת  שצריך 

הרכיב האזרחי.
כוחות צבאיים ויכולת לסכל טרור או לבלום הפרות סדר טובים 
בממד הביטחוני. לצד זה יש לוודא שגם השריר האזרחי מפותח 
והסיפור  האזרחי  הסיפור  בגזרה.  רגיעה  על  לשמור  כדי  דיו 
מפקדי  על  הפלסטינית.  בזירה  ביחד  הולכים  הביטחוני 
וכאשר  שאם  לוודא  הצעירים,  של  לנושא  לב  לשים  השטח 
את  להביא  יש  שלהם  בגזרות  אזרחיים  מהלכים  מקודמים 
מפקדים  ואף  באיו"ש,  מפקדים  בחשבון.  הצעירים  נושא 
בעזה, צריכים להכיר את הנושא הזה ולהבין את המשמעות 

שלו לתמונת המצב הכוללת. 

לשמיעת הריאיון עם אל"ם )מיל'( 
הברקוד את  סרקו  מילשטיין  ד"ר 

מוצגת  החמאס,  מטעם  הפועלות  החברתיות  ברשתות 
רמאללה הלוחמת במהלך מבצע "חומת מגן" ב-2002, 
הרוקדים  הצעירים  את  מופגן,  לגלוג  תוך  ומנגד, 
פי  על  אף  בעזה,  המציאות  גם  העיר ב-2015.  ברחובות 
שכיום היא נראית רגועה מבחינה ציבורית, יכולה להשתנות 

ברגע בגלל הזעם האדיר של הצעירים
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