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מאפייני היסוד של הדור הצעיר 
הפלסטיני

בשינויים  לווה  אשר  עידן  של  תוצר  הם  הצעיר  הדור  בני 
חברתיים ותרבותיים מרחיקי לכת שבהם שולב כוח המשיכה 
העצום של השיבה למקורות. זאת, בעיקר על רקע התסכול 
בפלסטין  שלטו  אשר  האידיאולוגיות  בכישלון  שמקורו 
הקודמת,  המאה  של  וה־60  ה־50  בשנות  הערבי  ובעולם 
ישירות  הצעירים  אותם  את  המידע שקישרה  מהפכת  לצד 
יש  כי  התחושה  את  בהם  ועוררה  תבל  בקצות  לעמיתיהם 

בכוחם לשנות דברים.1
סלאם פיאד, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית
בשנים 2013-2007 

ניצבה הטענה  "דור"  למושג  בנוגע  מאנהיים  ניתוחו של  במוקד 

בסיס  על  ורק  אך  מאובחנת  אינה  חברתית  קבוצה  אותה  ולפיה 

העובדה שחבריה נולדו בתקופה מוגדרת. לשיטתו מדובר בביטוי 

לעולם  וכן  זהות  ולכמיהות  קולקטיביות  לחוויות  לזיכרונות, 

יוצר את מה שכינה  בין כלל הרכיבים  מושגים משותף. המיזוג 

מאנהיים "קבוצת גורל". ניתן להחיל את אותה האבחנה גם על 

רוויית  השתנות  של  בעידן  שצמחו  הפלסטיני  הצעיר  הדור  בני 

טלטלות מבית ומחוץ.

 23  ,www.maanews.net לל־בכאא'יאת״,  "ודאעאן  פיאד,  סלאם   .1
באוקטובר 2015 ]להלן: פיאד, 2015[.
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דור  של  גילום  רבה  במידה  הם  כיום  הפלסטינים  הצעירים 

לאחר  )שנולדו   Zה־ דור  ושל  וה־90(  ה־80  שנות  )ילידי   Yה־

עוצבה  הצעירים  אותם  של  תודעתם  כולו.  בעולם   )2000 שנת 

והרשתות  המידע  מהפכת  המסחריים,  הערוצים  עידן  בהשראת 

בילויים,  קניות,  עם  מזוהים  הם  השפע.  וכלכלת  החברתיות 

נהייה אחר מותגים ומוצרי אלקטרוניקה מתקדמים, לצד קידוש 

הצעירים  אותם  עצמי.  למיצוי  והשאיפה  האינדיווידואליזם 

עניין,  בחוסר  מגולמת  אשר  בדה־אידיאולוגיזציה  מתאפיינים 

אלמוג  ועוז  תמר  הפוליטיות.  המסגרות  כלפי  ובייאוש  במיאוס 

אשר  המרד"  אש  את  ש"כיבה  כמי  נתפס   Yה־ דור  כי  טענו 

אלה  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  הצעירים  הדורות  הציתו 

הביאו  ואשר  האנושות  בתולדות  ביותר  כמרדניים  שנתפסו 

הצעירים  לעומתם,  מישורים.  במגוון  לכת  מרחיקות  לתמורות 

בין  נובע  הדבר  עמוקות.  ופסיביות  אדישות  מפגינים  ימינו  בני 

היתר מהעובדה כי הדור הצעיר בן ימינו צמח בעולם המתאפיין 

בחוסר יציבות כרוני, אשר בו השינויים מתחוללים בקצב מהיר. 

הדבר נוסך בקרב הצעירים תחושה ולפיה אין בכוחם לשנות את 

המציאות, וכי במקום זאת מוטב להם להתמקד בטיפוח מאווייהם 

האישיים.2 

מאפיין היסוד הבולט ביותר בקרב בני הדור הצעיר הפלסטיני 

הוא ההוויה ההיברידית. הצעירים האלה צמחו בעידן של הסכם 

קיימת.  עובדה  בגדר  הייתה  בו הרשות הפלסטינית  אוסלו אשר 

השליטה  ובראשן   - העבר  חוויות  את  ברובו  מכיר  הזה  הדור 

הישירה של ישראל ביישובים הגדולים בשטחים - באופן בלתי 

המערבית,  בגדה  במיוחד  הפלסטינים,  הצעירים  מרבית  אמצעי. 

 ,121  ,77-76 עמ'  ואלמוג,  אלמוג  ראו:  הזה,  בהקשר  להרחבה   .2
.348-347 ,344-343
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חייהם  רוב  מאה  כרבע  מזה  קיומית.  סכיזופרניה  במעין  מצויים 

לפי  ומתחנכים  לומדים  הם  הפלסטינית:  הרשות  בידי  מעוצבים 

הטלוויזיה  בשידורי  צופים  פלסטיניים,  לימוד  וספרי  מתכונות 

של  שמות  הנושאים  ובכיכרות  ברחובות  נעים  הפלסטינית, 

חוזים  פלסטיניים,  לאומיים  אזכור  ותאריכי  גיבורים  אתרים, 

הפלסטיניים,  היישובים  ברחבי  שהוקמו  לאומיים  במונומנטים 

משתתפים באירועים ממלכתיים בעלי מאפיינים לאומיים בחסות 

השלטון הפלסטיני, ולפרקים גם נעצרים על־ידי מנגנוני הביטחון 

הפלסטינים ונשפטים בידי בתי משפט פלסטיניים. מנגד, בני הדור 

הצעיר מצווים כל העת לדבוק במאבק הלאומי נגד כובש זר. זהו 

מהצעירים  גדול  וחלק  היות  היתר  בין  רב,  בלבול  שיוצר  מצב 

הפלסטינים מעבירים את חייהם ללא מגע כלשהו עם ישראלים, 

דבר הבולט במיוחד ברצועת עזה. 

בגדה  הפלסטינים  מהצעירים  מונעת  ההיברידית  המציאות 

ניכר  חלק  "נורמליות".  של  תחושה  עזה  וברצועת  המערבית 

מּונְחים  הם  אך  עצמי,  שלטון  בהוויית  נטוע  אומנם  מחייהם 

רבים  פלסטינים  נורמלי.  אינו  הבסיסי  שמצבם  לזכור  העת  כל 

מאשימים את ישראל כי באמצעות אותו מצב היברידי, או "שלום 

כלכלי" )סלאם אקתצאדי( כפי שהדבר מכונה בשיח הפלסטיני 

והישראלי, היא מצליחה לקיים "כיבוש נוח" המבוסס על יצירת 

להציב  בלי  וזאת  הפלסטיני,  הציבור  עבור  יציבה  חיים  שגרת 

אופק מדיני ותוך שינוי מתמשך של המציאות בשטח.

בין  ניזון  הפלסטינים  הצעירים  של  בעולמם  הפנימי  המתח 

היתר מקיטוב עז במישורים התרבותי והחברתי. מדובר במגמה 

בני הדור הצעיר בעולם הערבי שהתקיימה  הרווחת בקרב כלל 

האחרונים,  בעשורים  הוחרפה  אך  שנים  ממאה  למעלה  משך 

בעיקר בהשפעת מהפכת המידע. חלק ניכר מהגורמים המעצבים 
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המשפחתיים,  התאים  ובראשם  הפלסטיני,  הצעיר  תודעת  את 

המסגדים, בתי הספר וכלי התקשורת, מטיפים לקידוש סדר פוליטי 

באידיאולוגיות  דבקות  על  נשען  הזה  הסדר  מסורתי.  וחברתי 

שמקדמים כלל הזרמים )הלאומי, האסלאמי והשמאל(, ועל יחס 

האבות  ובראשם  החברתיים,  הסמכות  מקורות  כלפי  כבוד  של 

וראשי החמולות והשבטים. מקורות הסמכות האלה שמרו בעבר 

של  יחסית  מוגבלת  חשיפה  נוכח  מיוחד  קושי  ללא  מעמדם  על 

הציבור הרחב לצורות חיים ולרעיונות חלופיים. ואולם מהפכת 

החיצוניים  לעולמות  והמרחב הרשתי הפכו את החשיפה  המידע 

יותר. במקביל, המהפכה האיצה את החלחול  ולמהירה  לפשוטה 

של סממני תרבות המערב ללב החברה הפלסטינית: החל באימוץ 

מקומות  של  הצביון  דרך  עבור  תספורות,  וסוגי  לבוש  מותגי 

וכלה בהגדרות מחודשות  ושל תכניות הבידור,  והקניות  הבילוי 

של המרחב האישי לעומת זה הקולקטיבי, דבר שמתבטא, בהענקת 

חשיבות רבה יותר מבעבר למיצוי העצמי ולשעות הפנאי. 

זוהי הוויה שבמסגרתה מועצמת "הסכיזופרניה הקיומית" של 

בני הדור הצעיר הפלסטיני. הם נחשפים לקסמי האופנה והצריכה 

מערבי,  סגנון  בעלי  קפה  ובבתי  במועדונים  מבלים  המערביים, 

משתתפים בהופעות של להקות ושל זמרים מפורסמים, אך חוזרים 

לקודים  כפופים  והחיים  דומיננטית  האב  סמכות  שבהם  לבתים 

במרחב  הסיור  גם  רבים  פלסטינים  עבור  נוקשים.  חברתיים 

הווירטואלי מסתיים בחזרה לחיים אפרוריים ואף עלובים, הרחק 

מהעולם הקוסם הנשקף ממסכי המחשב ומצגי הטלפונים החכמים. 

עבד אל־ע'ני סלאמה, עיתונאי וסופר מראמאללה, העניק ביטוי 

במאמר  הפלסטיני  הצעיר  של  המקוטב  התרבותי  לעולמו  קולע 

בשם "בצפייה להולדת תנועה לאומית חדשה". לטענתו, במערכת 

הפלסטינית מתקיימות שתי חברות זאת לצד זאת: האחת רשמית 

המפלגות  אש"ף,  הפלסטינית,  הרשות  מוסדות  על  המבוססת 
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בני  של  החברה   - והשנייה  המקצועיים;  והאיגודים  הפוליטיות 

הדור הצעיר שממוקדת בקיום היום־יומי ומתקיימת במעין חלל, 
ללא הנהגה או כיווני פעולה ברורים.3

זיכרון  הוא  הפלסטיני  הצעיר  הדור  של  נוסף  בולט  מאפיין 

קולקטיבי טראומתי מוגבל בהשוואה לזה של אבותיהם. תודעתם 

מאז  התגבשה  הצעיר  הדור  בני  רוב  של  והלאומית  הפוליטית 

הזיכרון  ה־21.  המאה  של  הראשון  העשור  אמצע  או  ראשית 

לדור  בהשוואה  פחות  עז  הצעירים  בקרב  שטבוע  הקולקטיבי 

הדור  בני  הלאומיות.  לטראומות  הקשור  בכל  בפרט  האבות, 

הוותיק חוו את האנתפאדה הראשונה והיו עדים למחירה הכבד. 

את  שליוו  הגאווה  ואת  הלאומי  ההישג  תחושת  את  זוכרים  הם 

הקמת הרשות הפלסטינית, אך גם את ההשלכות השליליות של 

האנתפאדה השנייה ובראשן שיבוש מרקם החיים, התפתחות כיסי 

אנרכיה, ופרוץ העימות הפנימי האלים שגרם לפיצול כואב בין 

הגדה המערבית לרצועת עזה שנמשך עד היום. כל אלה מרסנים 

את הציבור הפלסטיני, בפרט בגדה המערבית, מלהתגייס למאבק 

האנתפאדה  לכינוי  הזוכה  ישראל - תרחיש  נגד  רחב  לאומי 

השלישית. נכון להיום הזיכרון הקולקטיבי של בני הדור הוותיק 

ומכתיב את האופן שבו מנוהל המרחב הציבורי  דומיננטי  עדיין 

במערכת הפלסטינית. ואולם עם חלוף הזמן צפוי לגבור משקלם 

תודעתם,  בעומק  אינן חקוקות  הלאומיות  של אלה שהטראומות 

בכל  בפרט  יותר,  נועזים  מהלכים  לנקוט  נכונים  שיהיו  ואפשר 

הנוגע למאבק נגד ישראל. 

התרסה  כאמור  ניכרת  כיום  הפלסטינים  הצעירים  בקרב 

בין  משילוב  נובע  הדבר  הסמכות.  מקורות  כלל  כלפי  עמוקה 

ג'דידה״,  וטניה  חרכה  ולאדת  "אסתשראף  סלאמה,  אל־ע'ני  עבד   .3
אל־איאם )ראמאללה(, 28 במרס 2016. 
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ההנהגה  בין  הגובר  הניכור  היא  בהן  שהבולטת  מגמות,  כמה 

הפלסטינית לציבור הרחב. זאת, בעיקר בשל הזיהוי הרווח של 

השלטון הפלסטיני עם תופעות של שחיתות ושל נפוטיזם, ונוכח 

הזרקה  והעדר  הפלסטינית  ההנהגה  בהרכב  מתמשכת  התאבנות 

של "דם חדש" לעורקיה הארגוניים. הדבר בולט בהנהגות הפתח 

ואש"ף בעשורים האחרונים, המבוססות על בני הדור הוותיק ועל 

נציגי פלגים פוליטיים שהיו קיימים בעבר אך משקלם הציבורי 

והפוליטי כיום זניח. כל זאת, כאמור, כמעט ללא ייצוג או השפעה 

של בני הדור הצעיר.

מכון  מגולמת בסקר דעת קהל שערך  הזאת  למגמה  המחשה 

 (Arab World for Research and Development) AWRAD
בדצמבר 2015 שממנו עלה כי כ־80% מבני הדור הצעיר סברו 

השתתפות  להם  מאפשרת  לא  הפלסטינית  הפוליטית  שהמערכת 

רחבה בתהליך קבלת ההחלטות הלאומי.4 לכך התווספה אכזבתם 

המשטרים  שני  של  היכולת  חוסר  נוכח  הצעירים  של  העמוקה 

הפלסטינים - בגדה המערבית וברצועת עזה - לממש הישג לאומי 

כלשהו בעשורים האחרונים. בהאא' עליאן, צעיר בן 22 משכונת 

 2015 אוקטובר  ב־13  שביצע  ירושלים  במזרח  אל־ֻמכבר  ג'בל 

התרסת  את  ביטא  ישראלים,  אזרחים  שלושה  נרצחו  ובו  פיגוע 

בשם  ב"צוואה"  הפוליטיים  הסמכות  מקורות  נגד  הצעיר  הדור 

הפייסבוק  בדף  מותו  לאחר  שהותיר  לשהיד"  הדיברות  "עשרת 

שלו, ואשר זכתה להד רחב במערכת הפלסטינית. ב"צוואה" כתב 

עליאן: "אני מבקש מהפלגים הפלסטינים לא לקחת אחריות על 

ולא  המולדת  עבור  שמבוצע  )אסתשהאד(  שלי  הקדושים  מות 

עבורם".5 

.www.awrad.org :הסקר מצוי באתר האינטרנט של המכון  .4
אל־מכבר״,  ג'בל  מן  עליאן  בהאא'  לל־שהיד  אל־עשר  "אל־וצאיא   .5

www.arab48.com, 13 באוקטובר 2015.

http://www.arab48.com
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השראה  שואב  הפלסטינים  הצעירים  בקרב  השקט  חוסר 

תהליך  הערבי",  "האביב  ובראשם  חיצוניים  ממקורות  גם 

מחסומי  בשבירת  ומתאפיין  מתהווה  שעדיין  דרמטי  היסטורי 

אשר  באזור  והמשטרים  המנהיגים  לרוב  ביחס  הוותיקים  הפחד 

השפעה  יש  הערבי"  ל"אביב  ואולם  ככל־יכולים.  בעבר  נתפסו 

מצד  הצעיר.  הדור  בני  על  לרבות  הפלסטינים,  על  דו־קוטבית 

מקורות  נגד  מחאה  אווירת  השרתה  האזורית  הטלטלה  אחד, 

האחר  הצד  מן  אולם  מוסכמות;  שבירת  ועודדה  מבית  הסמכות 

נחשף תוך זמן קצר גורלן המר של המהפכות הערביות. התובנה 

הקולקטיבית שחלחלה בציבור הפלסטיני הייתה לפיכך כי ישנם 

מצויה  לא  להם  ומבעד  לחצות,  כדאי  יהיה  לא  שאותם  גבולות 

מציאות קוסמת אלא מקבץ של אסונות. 

בין  היחסים  ובמערכות  המשפחתיים  התאים  בתוך  גם 

ניכור. החוקר  הצעירים להוריהם מסתמנים קצרי תקשורת ואף 

מושרש  הפטריארכלי  הסדר  כי  הזה  בהקשר  טען  אחמד  איאד 

שגולם  דבר  הפוליטי,  למישור  ומועתק  הפלסטינית  במערכת 

אבהית  סמכות  כבעלי  שנתפסו  ערפאת  יאסר  כמו  במנהיגים 

אשר אין לערער עליה. במציאות שכזאת, גרס אחמד, אך טבעי 

שהצעירים חשים תסכול ואף נדחקים לפסיביות.6 צעירה משכם 

טענה כי לא מתקיים דיאלוג של ממש בין הצעירים ובין הוריהם 

ממשי  עניין  ניכר  לא  שבמסגרתו  כללי",  שיח  או  "פטפוט  אלא 

חידד  מטול־כרם  צעיר  ילדיהם.  של  הרגשי  במצב  ההורים  של 

את התחושה הזאת במילים: "יש אומנם דיאלוג בתוך המסגרות 

המשפחתיות, אולם הוא כמעט תמיד מסתיים בכך שהאב אומר 

את המילה האחרונה".7 אביו של ֻמהנד חלבי, צעיר שביצע בסוף 

 Ayed Ahmad, Palestinian Youth: Between Patriarchy and  .6
 Politics (London: ICSR, 2013), pp. 5-6.

שם, עמ' 39.  .7
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נרצחו שני  בו  הפיגוע הראשון במסגרת ההבה אשר  2015 את 

הזווית  את  הוסיף  בירושלים,  העתיקה  בעיר  ישראלים  אזרחים 

הייחודית הנוגעת ליציאתם של צעירים לביצוע "פיגועי הקרבה" 
באומרו: "גם כאביו - לא יכולתי לשלוט בו".8

דה־אידאולוגיזציה היא יסוד הנטוע בעומק התודעה של הדור 

המייסדים  מדור  הכרונולוגי  הריחוק  נוכח  הפלסטיני.  הצעיר 

רקע  ועל  הפלסטינית,  המערכת  של  המכוננים  ומהאירועים 

האכזבה הקולקטיבית מההנהגות הלאומיות - שאליהם התווספה 

דעיכת האידיאולוגיות המובילות בכלל העולם הערבי - התפתחו 

הגדולים  מהרעיונות  סלידה  ואף  ייאוש  הצעיר  הדור  בקרב 

הדור  כי  הכוונה  אין  הפלסטינית.  ההוויה  במוקד  בעבר  שעמדו 

הצעיר זנח את זהותו ואת שאיפותיו הלאומיות, אלא שהוא מפגין 

שהילכו  והמאבק  המהפכה  סיסמאות  של  יעילותן  כלפי  ספקנות 

קסם בעבר אך כשלו במבחן המעשה. בעידן שבו אידיאולוגיות 

העבר קורסות, מדינות הלאום בכל האזור חוות זעזוע עמוק או 

והטראומות  ותימן(,  לוב  סוריה,  של  במקרים  )כמו  נעלמות  אף 

מוטב  כי  מהצעירים  רבים  מסיקים  מתעצמות,  הקולקטיביות 

להם להתמקד בקידום יעדים אישיים ובטיפוח הישגים חומריים. 

הזאת  למגמה  ביטוי  נתן  עאמר  אבו  עדנאן  העזתי  העיתונאי 

או  דתי  אינו  א־פוליטי,  הוא  הפלסטיני  הצעיר  "הדור  במילים: 

חילוני ומתעניין בג'סטין ביבר, באנג'לינה ג'ולי ובעיצוב שיערו 
יותר מאשר בכתביו של קרל מרקס".9

תיסיר מחיסן מחיסן, "אל־הבה אל־פלסטיניה: מן וטנית אל־מנטלקאת   .8
)חורף   263-262 מס'  פלסטיניה,  שא'ון  אל־תמת'יל״,  סו'אל  אלא 

2015-אביב 2016(, עמ' 87 ]להלן: מחיסן[.
 Adnan Abu Amer, “Will Tables Turn in Favor of Youth in  .9
Palestine?”, Al-Monitor, 13 January 2016.
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תופעת  את  המחיש   Ramallah News החדשות  אתר 

נוער.  בני  בקרב  שנערך  חידון  באמצעות  הדה־אידיאולוגיזציה 

ח'ליל  של  תמונה  אחזה  ראמאללה  ברחובות  ששוטטה  שדרנית 

אבראהים אל־וזיר )אבו ג'האד(, מהאבות המייסדים של הפתח, 

ובחנה בני נוער האם הם מזהים את הדמות. רבים מהם לא הכירו 

את זהות האדם שבתצלום וטענו כי הם רואים את דיוקנו בפעם 

השם  את  אומנם  שמעו  כי  העידו  אחרים  בחייהם;  הראשונה 

פרט  להרחיב  ידעו  לא  אך  לאומי,  בגיבור  מדובר  כי  ויודעים 

לכך. רבים אחרים זיהו את המצולם כאבו עלי מוצטפא, המזכ"ל 

של החזית העממית לשחרור פלסטין שנהרג בתקיפה ישראלית 

היו  ג'האד  אבו  אודות  על  לספר  ידעו  שכבר  ואלה  ב־2001, 
ברובם בני דור מבוגר יותר.10

לצד הדה־אידאולוגיזציה, ניכרת בקרב הצעירים הפלסטינים 

יחסית  מוגבלת  השתתפות  כלומר  א־פוליטיות,  של  מגמה  גם 

בחיים הפוליטיים והציבוריים. ייאושם של בני הדור הצעיר נוכח 

להתפתחות  תורם  העבר  אידיאולוגיות  של  המוגבלת  הצלחתן 

ביטוי  לידי  בא  הדבר  הפוליטיות.  המפלגות  כלפי  גובר  ניכור 

לנהל  מצידן  מתקשות  אשר  המפלגות,  עם  מוגבלת  בהזדהות 

שיח ישיר ועדכני עם הצעירים ולהציג בפניהם רעיונות מושכים 

והישגים משמעותיים. יתרה מזאת, המפלגות נתפסות בעיני רוב 

הציבור כגופים מסואבים המייצגים את האינטרסים של האליטות 

הוותיקות. חרב פג'ר, פעיל חברתי מראמאללה, שיקף את הטענה 

הזאת כאשר טען: "הדור שלי לא מצפה להבין כלום בפוליטיקה, 

ניתן  המגמה  לאותה  אחר  ביטוי  היום־יום".11  בחיי  ממוקד  אלא 

Ramallah News , 17 בנובמבר 2017.  .10
 Sunaina Maira, Jil Oslo: Palestinian Hip Hop, Youth Culture,  .11
 and the Youth Movement (Washington, DC: Tadween
 Publishing, 2016), pp. 44-45. ]להלן: ג'יל אוסלו[
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"עופר".  בכלא   ,13 מספר  נפרד,  באגף  קטינים ששוכנו  על־ידי 

הצעירים החליטו לכנותו "אגף האחדות הלאומית", תוך הימנעות 

מהזדהות עם אחד הפלגים הפוליטיים. צמצום מעורבות הצעירים 

שנערך  קהל  דעת  בסקר  גם  הומחש  המפלגות  של  בפעילות 

שיעור  כי  עלה  וממנו   ,AWRAD מכון  על־ידי  שנים  כמה  לפני 

ההשתתפות של הדור הצעיר הפלסטיני בעשייה המפלגתית ירד 
מ־20% ב־2013 ל־13% ב־12.2016

ביטוי נוסף לסלידת הצעירים מהחיים הפוליטיים ומהסיסמאות 

השתתפותם  של  מתמשך  בצמצום  מגולם  האידיאולוגיות 

באירועים שיוזמים הממשלים או המפלגות במערכת הפלסטינית. 

בעיקר  לאומי־ממלכתי,  צביון  בעלי  באירועים  ניכרת  התופעה 

ייסוד  יום  הנכבה,  לציון  האזכור  ימי  למשל  המערבית,  בגדה 

אותם  בכל  ערפאת.  מות  יום  או  בלפור  הכרזת  יום  הפתח, 

לאלפי  מאות  בין  האחרונות  בשנים  משתתפים  האירועים 

פלסטינים בכל רחבי הגדה המערבית. זאת, בניגוד להיקף גדול 

הגדה  רחבי  בכל  אלפים  עשרות  לפחות  פלסטינים -  של  יחסית 

כלפי  התרסה  שמגלמים  באירועים  חלק  הנוטלים   - המערבית 

הממשל הפלסטיני )לדוגמה מחאה ציבורית נגד פגיעה של הרשות 

הפלסטינית בזכויות האזרח(; ממוקדים בהיבטים כלכליים )למשל 

הפגנות של איגודי העובדים למען שיפור תנאיהם(; או מלובים 

על רקע חשש מפגיעה של ישראל באתרים הקדושים לאסלאם, 

ובראשם מסגד אל־אקצא.

בסוגיות  הפלסטיני  הצעיר  הדור  בני  של  המוגבל  העניין 

בשנים  שנערכו  קהל  דעת  סקרי  בכמה  השתקף  פוליטיות 

43% מבני הדור  כי  עלה   AWRAD האחרונות. מסקר של מכון 

מייסד  מיהו  ידעו   73% בעוד  אש"ף,  מייסד  מיהו  ידעו  הצעיר 

.www.awrad.org :סקר ממרס 2016, מצוי באתר האינטרנט של המכון  .12
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פייסבוק, ו־66% מהנשאלים העידו כי אינם משתתפים בפעילות 

המכון -  על־ידי  שנערך  יותר  מאוחר  בסקר  כלשהי.  ציבורית 

באפריל 2018 - עלה כי 46% מהנשאלים אינם מזדהים עם אף 

47% בגדה המערבית ו־37% ברצועת עזה.13  מפלגה פוליטית - 

בסקר נוסף שנערך בספטמבר 2016 על־ידי מרכז ירושלים למדיה 

 JMCC – Jerusalem Media and Communications( ולתקשורת

המערבית  מהגדה   29-15 בני  צעירים  כאלף  בקרב   (Centre
להביא  ביותר  הטובה  הדרך  מהי  השאלה  הוצגה  עזה  ומרצועת 

ובעיקר  52% מהנשאלים ענו להיות אזרח טוב,  פוליטי.  לשינוי 

ללמוד ולעבוד היטב; 20% גרסו כי הדרך היא השתלבות בארגון 

10% הצטרפות  דרך קבע בהפגנות;  - השתתפות   13% חברתי; 

למפלגות פוליטיות; ורק 5% טענו כי הדרך הטובה ביותר לחולל 

שינוי היא באמצעות ביצוע פיגועים.14 

המיאוס מההוויה הפוליטית מתפתח לא פעם לכדי ניכור בין 

בני הדור הצעיר לבין הרשות הפלסטינית. פלסטיני בשנות ה־20 

העניק  המערבית,  בגדה  המחקר  ממכוני  באחד  שהועסק  לחייו 

ביטוי קולע לתחושה הזאת באומרו: "אף אחד אינו לוקח ברצינות 

את  מכירים  לא  האנשים  מרבית   ]...[ הפלסטינית  הרשות  את 

שמות השרים או את שמות חברי הפרלמנט ]...[ הקשר לרשות 

הפלסטינית מסתכם רק במתן שירותים ]...[ הצעירים מתייחסים 

נמנעים  אנשים   ]...[ קיימת  אינה  כאילו  הפלסטינית  הרשות  אל 

מליטול חלק באנתפאדה ]הכוונה להבה[ משום שהם לא מוצאים 

יום־יומית  השפלה  בתחושת  חיים  הפוליטי,  במעשה  תועלת 

13. שם.
המרכז:  של  האינטרנט  באתר  מצוי  הסקר   .22 עמ'   ,88 מספר  סקר   .14

.www.jmcc.org
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השמאל  מארגוני  באחד  בכירה  חברה  בהנהגה".15  אמון  ואיבדו 

בגדה המערבית חידדה אף היא את אותה התחושה, כאשר טענה 

בכלל  הפלסטינית  החברה  ובין  הממשל  בין  ונתק  ניכור  יש  כי 

ובני הדור הצעיר בפרט. זאת, בין היתר, נוכח ההבנה כי רק מי 

לאיגודים  או  הסטודנטים  לתאי  הפוליטיים,  לארגונים  שמצטרף 

הפוליטיים  הגופים  וכי  השלטון,  ממנעמי  נהנה  המקצועיים 

ההוויה  ואינטרסים.16  אישית  קרבה  שחיתות,  על  מושתתים 

הזאת הולידה מצב טעון המשלב בין מתח עז לשיתוק: בני הדור 

הצעיר מפגינים מחד גיסא חוסר שביעות רצון עמוק מהמערכת 

הפוליטית, אולם מאידך גיסא שרויים בפסיביות הנובעת מהעדר 

על־ידי  אם  בין  המציאות,  את  לשנות  ליכולתם  בנוגע  אמון 

השתלבות בהנהגות ובין אם באמצעות יציאה נגדן. 

מאפיין נוסף הקשור למגמות הדה־אידאולוגיזציה והא־פוליטיות 

הוא האינדיווידואליזם המועצם בקרב בני הדור הצעיר. המדובר 

ומתבטאת  כולו  בני הדור הצעיר בעולם  בתופעה הרווחת בקרב 

ולהישגיות. הסוציולוג  במתן עדיפות למיצוי עצמי, לביטוי אישי 

הפלסטיני ג'מיל הלאל הגדיר את חיזוק האינדיווידואליזם בחברה 

אנתפאדה  היום  עד  פרצה  שלא  לכך  מרכזית  כסיבה  הפלסטינית 

כל  הפלסטינית  במערכת  מצויים  כי  אף  לטענתו,  זאת,  שלישית. 

השליטה  ובראשם  הזה,  התרחיש  להתממשות  הנדרשים  התנאים 

הישראלית המתמשכת בגדה המערבית והניכור העמוק בין הציבור 

האינדיווידואליזם  "התפשטות  הלאל:  לדברי  הפלסטיני.  לממשל 

העניינים  קידום  את  מצדיקים  פלסטינים  ויותר  יותר  כי  פירושה 

האישיים על חשבון האינטרסים והצרכים של הקולקטיב". הלאל 

אל־וטני  אל־מציר  אל־פלסטיני:  אל־שבאב  )עורך(,  הלאל  ג'מיל   .15
ומתטלבאת אל־תע'ייר )ראמאללה: אל־ארד, 2016(, עמ' 28 ]להלן: 

הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני[.
שם, עמ' 47.  .16
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הרווחת  הניאו־ליברליזם  ברוח  הכלכלית  למדיניות  כי  הסביר 

האינדיווידואליזם.  בחיזוק  רב  משקל  יש  הפלסטינית  ברשות 

החומרי  ולמימוש  העסקית  ליזמות  עידוד  ניתן  הזאת  במסגרת 

הלאל  הכלל.  למען  וההתגייסות  הפוליטית  המעורבות  על חשבון 

בעשור  הזה  בהקשר  שהתפתחו  מרכזיות  תופעות  שתי  תיאר 

בתחומי  עסקים  אנשי  של  קבוצות  צמיחת   - הראשונה  האחרון: 

עמוקה  השפעה  שלהן  והבנקאות,  השיווק  הביטוח,  התקשורת, 

במרחב הציבורי הפלסטיני; והשנייה - נטיית אזרחים רבים ליטול 

הלוואות לצורך פתיחת בתי עסק או רכישת בתים ורכבים, דבר 

שמשעבד את חייהם להחזרי חובות.17 הסוציולוגית הוניידה ע'אנם, 

הפועל  ישראליים  ללימודים  הפלסטיני  המרכז   - מדאר  מנהלת 

בראמאללה - טענה באותו הנושא כי "מעמד הביניים נוהה אחר 

הביטחון האישי שלו ואחר ההלוואות לרכב ]...[ בעבר הוא שימש 

חלוץ של העשייה הלאומית, של ההתנגדות ושל הפרויקט הלאומי, 
אולם עתה הוא עסוק בלפרוע חובות".18

את  רבים  פלסטינים  בעיני  מייצגת  ראמאללה"  של  "הבועה 

של  מיפגנים  עם  זיהויה  נוכח  הגובר  האינדיווידואליזם  מגמת 

סונאינה  החוקרת  מערביים.  נהגים  ואימוץ  ראוותנות  נהנתנות, 

מאיירה כינתה את ראמאללה "ביטוי לקוסמופוליטיות מקומית", 

מרכז אורבני שמגלם "תרבות כמו מערבית", מתאפיין באווירה 

יוקרה,  מסעדות  של  בסצנות  ומלווה  חברתית,  פתיחות  של 

על־ידי  מקודמים  אלה  כל  לטענתה,  ומועדונים.  אמנות  מיצגי 

מעמד בינוני-גבוה מודרני שמעוניין לצמצם את המאבק הלאומי 

דומות  "בועות"  האישי.  הפיתוח  את  ולהרחיב  הקולקטיבי 

 Jamil Hilal, “What’s Stopping the 3rd Intifada?”, Al-Shabaka,  .17

 19 May 2014.
הארץ, 7 בנובמבר 2014.   .18
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התפתחו לדברי מאיירה בעשור האחרון גם בשכם ובבית לחם, 

וזאת לפי הדגם של ערים אחרות בעולם הערבי כגון רבת עמון 

מצריים,  סרטים  לבנוני,  פופ  יחד  משולבים  שבהן  ביירות,  או 

מובילים  שאותה  מודרנית  מוסלמית  ואופנה  תורכיות  טלנובלות 

מעצבים מהמפרץ.19 

ישראל  עם  הפלסטיני  הצעיר  הדור  בני  רוב  של  ההיכרות 

מאז  הפלסטינית  במערכת  שהתהוותה  המציאות  למדי.  מוגבלת 

הצעיר,  הדור  בני  בעיקר  הפלסטינים,  יכולת  את  צמצמה   1994

הנוכחות  בישראל.  לבקר  או  ישראלים  עם  כלשהו  מגע  לקיים 

אך  עזה,  ברצועת  במיוחד   - הפלסטיניים  ביישובים  הישראלית 

גם בגדה המערבית - הצטמצמה, ובמקביל הוגבלה יכולתם של 

מהצעירים,  ניכר  חלק  עבור  ישראל.  בתוך  לנוע  הפלסטינים 

הדרכים  לאורך  במחסומים  המוצבים  בחיילים  מגולמת  ישראל 

הם  ועימם  רואים  הם  שאותם  במתיישבים  או  המערבית  בגדה 

לאישור  זכו  שכבר  אלה  האזור.  ברחבי  פעם  מדי  מתחככים 

כניסה לישראל ביקרו במספר מצומצם של אתרים, ובראשם הר 

הבית או חוף ימה של יפו. זהו רקע נוח לפיתוח דמוניזציה כלפי 

על־ידי החמאס  במיוחד  דבר שמטופח  היהודים -  וכלפי  ישראל 

ובאמצעות כלי התקשורת של התנועה.20 

הם  העתיד  כלפי  וערפול  שאלה  סימני  בלבול,  של  תחושות 

הפלסטיני.  הצעיר  הדור  בני  עם  בשיח  הבולטים  המאפיינים 

הרשתי,  המרחב  של  ומהדומיננטיות  המידע  ממהפכת  כתוצאה 

שונה  חיים  לאורח  העבר  צעירי  מאשר  יותר  חשוף  הזה  הדור 

לאלה  דומים  ולרעיונות שאינם  שיח  ולדפוסי  חי  הוא  מזה שבו 

ג'יל אוסלו, עמ' 37-35.  .19
ראו בהקשר הזה ראיונות שערך אוהד חמו עם קטינים שביצעו פיגועים   .20

ונכלאו בכלא עופר - חדשות ערוץ 2, 28 במרס 2017.
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הרווחים בסביבתו. הדבר בא לידי ביטוי בתביעות הנחרצות של 

אזרחיות  וזכויות  פרט  זכויות  לקבלת  הצעיר  הדור  מבני  רבים 

על  דגש  שמו  הבוגרים  שהדורות  בשעה  לאומיות.  זכויות  לצד 

חיים  לאורח  הּכֵָמּה   - הצעיר  הדור  לאומית,  להכרה  המאבק 

אינדיווידואליים  יעדים  של  למימוש  רבה  חשיבות  ומייחס  יציב 

או  הלאומי  הדגל  את  להניף  בזכותו  רק  לא  עוסק   - וחומריים 

לשיר את ההמנון הלאומי, אלא גם ביכולת הביטוי, ההתארגנות 

ישראל  כלפי  הן  מופנית  אזרחיות  לזכויות  התביעה  והתנועה. 

המוגדרת כוח כובש, והן כלפי הממשל הפלסטיני הנתפס פעמים 

רבות כגורם הפוגע בחירויות הפרט. 

הצעירים  של  האכזבות  גודל  כך  הציפיות  כגודל  ואולם 

במסגרת  והן  פוליטיות  זכויות  למען  במאבק  הן  הפלסטינים: 

המערבית  מהגדה  צעירים  חומריים.  הישגים  למימוש  המאמץ 

לדור  )מלעון(  מקולל  מדור  כ"מעבר  הזה  הייאוש  את  תיארו 

את  אוהבים  הפלסטינים  הצעירים  לטענתם,  )מטחון(".  כתוש 

החיים אך מיואשים לחלוטין מהדרך של דור האבות ומההבטחות 

הדור  של  קודר  מבט  מתפתח  הזה  הרקע  על  התממשו.21  שלא 

הצעיר כלפי העתיד, או כפי שתיאר זאת מוחמד יוסף, סטודנט בן 

- "עתיד הצעירים  35 ממחנה הפליטים אל־פואר שבהר חברון 

מכוון אל הלא נודע, ללא אופק ברור".22 

 

הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 43-42.  .21
סיאסיאן  אל־שבאביה'  'אל־הבה  "מדלולאת  אסעד,  אל־דין  עז  אחמד   .22
ואל־ח'ליל(״,  לחם  בית  )פי  אל־ע'רביה  אל־דפה  ג'נוב  ואג'מתאעיאן 
אל־וטני  אל־מציר   - אל־פלסטיני  אל־שבאב  )עורך(,  הלאל  בג'מיל 
ומתטלבאת אל־תע'ייר )ראמאללה: אל־ארד, 2016(, עמ' 83 ]להלן: 

אחמד עז אל־דין אסעד[.




