
פרק ראשון

צעירים ומהפכות במערכת 
הפלסטינית

זיכרון העוול שנעשה לאבות יכול להיות גורם מתסיס הרבה 
יותר מאשר הבטחה לעתיד טוב וחופשי.1

ולטר בנימין

ההוויה  בעומק  טבועים  המציאות  נגד  והמרד  המהפכה  מושגי 

הפלסטינית המודרנית. נוכח עימות לאומי מתמשך ופער מתמיד 

בין החלומות והיעדים שהפלסטינים שואפים לממש ובין המציאות 

קיומי.  יסוד  למעמד של  חוסר שקט  זוכות תחושות של  בפועל, 

בראיית הפלסטינים אותה התסיסה נועדה להזין את להט המאבק 

בהוויה  המציאות.  שינוי  לצורך  חיוני  ככלי  הנתפס  וההקרבה 

שכזאת מוענק לבני הדורות הצעירים תפקיד חלוצי ורב חשיבות, 

של מי שאמונים על הושעת הקולקטיב הפלסטיני ועל הנהגתו אל 

עבר עתיד טוב יותר. 

בלתי  פנימיים  וממאבקים  רבים  מאויבים  הסובלת  במערכת 

פוסקים התבססה במשך עשרות שנים נוסטלגיה עזה אל העבר, 

אכזבה  התפתחה  שכזאת  בהוויה   .1948 שלפני  לעידן  כלומר 

קבועה כמעט מהגורמים המנהיגים את הזירה, ולצדה מחאה וזעם 

של בני הדור הצעיר החותרים לסלק את הנהגת העבר הכושלת 

הצעירים  ואקטיבית.  מהפכנית  ברוח  המערכת  את  ולהוביל 

בהנחיית  סמינר  מתוך  עדויות   - זיכרון  של  במפגשים  ציטוט  ראו   .1
 ,)2000 אלטרנטיבית,  לאינפורמציה  המרכז  )ירושלים:  כ"ץ  קאתלין 

עמ' 208. 
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פנימי   - גורם  כל  ״מקור מטרד״ קבוע מבחינת  היו  הפלסטינים 

או חיצוני - שהוגדר בראייתם ממסדי או כזה שחותר לשמר את 

הסדר הקיים: הממשלים הערביים, הזירה הבין־לאומית, ואף חלק 

כמנוונים,  בעיניהם  שנתפסו  הפלסטינים  מהפוליטיקאים  ניכר 

ובפרט מנהיגי האליטות הוותיקות. 

המתח המובנה בין הדורות חזר על עצמו במהלך השנים. זאת, 

 1948 בין היתר, נוכח העובדה שכל ההנהגות הפלסטיניות מאז 

וחומר  היעדים הלאומיים המרכזיים, קל  לא הצליחו לממש את 

פלסטין  של  המלא  השחרור  ובראשם  המקסימליים  אלה  לא 

התבגרו  הצעיר,  הדור  בני  מהרה התמסדו  עד  הפליטים.  ושיבת 

הביקורת  לחצי  מטרה  ששימשה  ותיקה  להנהגה  בעצמם  והפכו 

כמי  בדרך־כלל  תוארה  הוותיקה  ההנהגה  הצעירה.  ההנהגה  של 

הצעיר  הדור  למען  מקומה  את  לפנות  לפיכך  ונדרשה  שאכזבה, 

רוח  באמצעות  להישגים  הפלסטינים  את  להצעיד  היה  שאמור 

ההקרבה שלו, ונוכח היותו מנוטרל מקיבעון מחשבתי ומשיקולים 

פוליטיים. כך, הדור המורד אשר התפאר בהיותו "שוכן שוחות" - 

בניגוד למנהיגי העבר המסואבים - הפך עם הזמן להנהגה ותיקה 

שהואשמה באותן הטענות שהיא עצמה הטיחה נגד אלה שסילקה 

מדרכה. 

הלאומית  התנועה  על  הצעיר  הדור  בני  של  ההשפעה  ניצני 

שבה  תקופה   ,1948 לפני  עוד  ניכרו  המודרנית  הפלסטינית 

המיוחסות  העירוניות  המשפחות  ובפרט   - המסורתיות  ההנהגות 

שפעלו  הגדולות  המפלגות  לצד  דומיננטיות.2  היו   - )אעיאן( 

מטעם המשפחות המנהיגות, ובמיוחד אל־חוסייני ואל־נשאשיבי, 

להרחבה על האליטה החברתית והפוליטית בפלסטין ההיסטורית, ראו:   .2
ג'מיל הלאל, תכוין אל־נח'בה אל־פלסטיניה - מנד' נשוא' אל־חרכה 
אל־וטניה  אל־סלטה  קיאם  בעד  מא  אלא  אל־פלסטיניה  אל־וטניה 

)ראמאללה: מואטן, 2002(, עמ' 27-15.
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החלו להתפתח בחצי הראשון של המאה ה־20 מסגרות שהונהגו 

וחלקן  הגדולות  המפלגות  מטעם  חלקן  נוער,  ובני  צעירים  בידי 

עצמאיות. במסגרת הזאת בלטו מפלגת ועידת הנוער הערבי )חזב 

מא'תמר אל־שבאב אל־ערבי(, וכן גופים בעלי צביון מיליטנטי 
ארגון  דוגמת  ה־20  המאה  של  ה־40  שנות  במהלך  שנוסדו 

אל־נג'אדה. ואולם הייצוג של אותם הגופים בפרט ושל בני הדור 
הצעיר בכלל בהנהגת המערכת הפלסטינית באותה התקופה היה 

כאמור מוגבל, וכך גם השפעתם על קבלת ההחלטות הלאומיות.3

במסגרת  הצעיר  הדור  בני  השפעת  התרחבה   1948 לאחר 

הצעירה  המנהיגות  המתחדשת.  הפלסטינית  הלאומית  התנועה 

)ג'יל  וה־60 כינתה עצמה דור הנקמה  שהתפתחה בשנות ה־50 

אל־אנתקאם( או דור המהפכה )ג'יל אל־ת'ורה(. הדור הזה אמור 
הפלסטינית  המערכת  את  שהנהיג  הנכבה  דור  את  להחליף  היה 

דור  לכינוי  זכה  ולפיכך  עליה,  שהומט  לאסון  וגרם  ב־1948 

התבוסה )ג'יל אל־הזימה(. במסגרת זאת, בלטה הקבוצה שייסדה 

את תנועת הפתח וכן חברי תנועת אל־קומיון אל־ערב, שבכיריה 

פלסטין  לשחרור  העממית  החזית  את  ה־60  שנות  בסוף  הקימו 

שצמח  הצעיר  הדור  פלסטין.  לשחרור  הדמוקרטית  החזית  ואת 

הקודמת:  ההנהגה  של  כהיפוכה  עצמו  להציג  חתר   1948 לאחר 

המאבק  עקרון  קידוש  באמצעות  עצמית  הושעה  על  נשען  הוא 

ולפסיביות  לייאוש,  ליגון,  בז  אל־מסלח(;  )אל־כפאח  המזוין 

וניכרו   1948 לאחר  הפלסטינית  מהמערכת  ניכר  חלק  שאפיינו 

הלאומית  הזהות  את  לחזק  ביקש  הפליטים;  מגזר  בקרב  בעיקר 

העצמית  ההסתמכות  את  לבסס  וחתר  הפלסטינים;  כלל  בקרב 

אל־קראר  )אסתקלאל  הלאומית  ההחלטה  עצמאות  עקרון  ואת 

להרחבה בנושא, ראו - אחמד ג'מיל עזם, אל־שבאב אל־פלסטיני - מן   .3
אל־חרכה אלא אל־חראכ )2018-1908( )אל־בירה: מסאראת, 2018(, 

עמ' 36-31 ]להלן: עזם[.
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ערב  מדינות  על  המסורתית  להישענות  כחלופה  אל־וטני( 
שהנחילו לפלסטינים אכזבות רבות. הצעירים שחתרו להנהיג את 

ואת  חוו ברובם את העקירה   1948 המערכת הפלסטינית לאחר 

הפליטּות באופן אישי. הם ביקשו להביא ישועה לאומית, ושאפו 

שינוי  מונחים ששיקפו  הפלסטינית  הקולקטיבית  בתודעה  לבסס 

ההתנגדות  )אל־ת'ורה(,  המהפכה  כגון  עמוק,  ומעשי  תפיסתי 

)אל־מקאומה(, והפריצה )אל־אנטלאקה( - הכינוי לתחילתו של 

המאבק המזוין בהנהגת הפתח ב־1965, אירוע שמצוין עד היום 

כמועד אזכור לאומי מרכזי ברשות הפלסטינית.4 

נגד  המורדים  הפכו  יותר  מאוחר  שנים  עשרים  ואולם 

נוקבת.  פנימית  ביקורת  שספגה  ממוסדת  להנהגה  המציאות 

אותה התקופה - משנות ה־60 ועד אמצע שנות ה־80 של המאה 

"ספטמבר  אירועי  ובראשם  לאומי,  שפל  ברגעי  לוותה  ה־20 - 

הראשונה  לבנון  ומלחמת   1971-1970 בשנים  בירדן  השחור" 

כך  עקב  אש"ף.  בתוך  מר  מאבק  התפתח  שבעקבותיה  ב־1982 

החלו להישמע קולות חדשים שקראו לקדם פתרונות אסטרטגיים 

האנתפאדה  מנהיגי  בעבר.  שננקטו  מאלה  שונות  בדרכים 

הם  מובהק.  באופן  הזאת  המגמה  את  ייצגו   )1987( הראשונה 

אתגר  להציב  במקביל  ביקשו  אך  אש"ף,  למרות  ברובם  סרו 

בפני הארגון. אותם המנהיגים צמחו בשטחים - בניגוד להנהגת 

בתהליך  שמשקלו  ציבור  וייצגו   - בפזורה  שהתפתחה  אש"ף 

קבלת ההחלטות הלאומי היה מוגבל עד סוף שנות ה־80. מנהיגי 

ילידי  רובם   - יותר  צעיר  דור  גילמו  הראשונה  האנתפאדה 

היעדים  את  לממש  חתרו  והם  ה־60 -  ושנות  ה־50  שנות  סוף 

דור  בא':  ודור  הולך  "'דור  שטיינברג,  מתי  ראו:  בנושא,  להרחבה   .4
'הנכבה' ודור 'המאבק המזוין'", ביוסי מאלי )עורך(, מלחמות, מהפכות 
וזהות דורית )פתח־תקווה : עם עובד/מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, 

תשס"א/2001(, עמ' 128-118.
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הלאומיים באמצעות מאבק עממי שבו יש לציבור תפקיד מרכזי, 

באותה  העיקרי  הפעולה  כאמצעי  שנתפס  המזוין  המאבק  לצד 

כל  לאורך  נבלמה  בשטחים  המקומית  ההנהגה  ואולם  העת. 

הרשות  כינון  עם  היה  המגמה  של  שיאה  אש"ף.  על־ידי  הדרך 

הפלסטינית ב־1994, אז השתלטה צמרת אש"ף - שזכתה לכינוי 

"הנהגת תוניס" - על ראשות הממשל הפלסטיני. זאת, תוך דחיקת 

מנהיגי האנתפאדה שחשו תסכול עמוק נוכח העדר התגמול עבור 

הקרבתם האישית והתרומה הלאומית שנשאו. 

פרוץ  עם  עז  באופן  התבטא  המנהיגים  אותם  של  זעמם 

חוקר  אל־שקאקי,  ח'ליל   .2000 בספטמבר  השנייה  האנתפאדה 

דעת  ולמחקרי  למדיניות  הפלסטיני  המרכז  ומנהל  המדינה  מדע 

 PCPSR – Palestinian Center for Policy and Survey( קהל 

Research(, העיר בהקשר הזה כי ההתפרצות האלימה לא הייתה 
של  תוצר  גם  אלא  ישראל,  כלפי  שהצטברה  לאיבה  ביטוי  רק 

מנהיגי  לטענתו,  הפלסטינית.  המערכת  בתוך  גובר  פנימי  מתח 

האנתפאדה הראשונה ראו בעימות של שנת 2000 הזדמנות לבטא 

נגד  המאבק  הנהגת  באמצעות  את השפעתם  ולהרחיב  כוחם  את 

ישראל. המערכה החדשה שימשה אפוא אמצעי בידי הדור הצעיר 

)של לפני עשרים שנה( לקידום ניידות )מֹוּביליּות( פוליטית תוך 

החלשת הדור הוותיק בראשותו של יאסר ערפאת שאחז במושכות 

השלטון.5 ואולם גם המורדים של שנת 2000, בדומה לאבותיהם, 

מצאו עצמם לאחר שני עשורים נוכח שוקת לאומית שבורה בלי 

שקצרו הישגים של ממש. יתרה מכך, הם לא הצליחו לדחוק את 

ברשות  הכוח  מוקדי  ברוב  לשלוט  שהמשיכה  הוותיקה  ההנהגה 

גם  הפלסטינית,  בהיסטוריה  הרווח  לדפוס  בהתאם  הפלסטינית. 

 Khalil Shikaki, “Palestinians Divided”, Foreign Affairs,  .5
 Vol. 81, No. 1 (2002), pp. 89-105.
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הדור שהנהיג את האנתפאדה השנייה הפך למושא ביקורת מצד 

דור צעיר חדש שהבטיח כי יצעיד את המערכת הפלסטינית לעבר 

עתיד טוב יותר. 

הצעירים  מחאת  זוכה  שלו  כמעט,  המקודש  המיוחד,  היחס 

במערכת הפלסטינית המודרנית, אינו רק תוצאה של התפתחויות 

עומק  מגמות  של  גם  אלא  אידיאולוגיות,  או  צבאיות  פוליטיות, 

בממד הדמוגרפי. החברה הפלסטינית היא צעירה מייסודה, והנתח 

גם  ודומיננטי  בעבר  רב  היה  בה  וצעירים  נוער  בני  ילדים,  של 

בהווה, וזאת בדומה למצב הקיים בכל העולם הערבי. כך, כחצי 

ובגדה  כיום ברצועת עזה  מתוך 4.87 מיליון הפלסטינים החיים 

המערבית הם בני פחות מ־19, וכחמישית נמנים עם שכבת הגיל 

הדור  בקרב  תמידי  דחף  יש  שכזאת  במציאות   6.29-20 בני  של 

הצעיר לבטא את עצמו ולבסס מרחבי השפעה, אך בו בזמן הוא 

גם חש תסכול נוכח ההגבלות שנציגי הדור הוותיק משיתים עליו. 

הפלסטינית  במערכת  הצעירים  הדורות  של  ההיווצרות  תדירות 

וחילופי המשמרות בינם ובין הנהגות העבר הפכו לתכופים יותר 

העזות  הטלטלות  נוכח  היתר,  בין  זאת,  האחרונים.  בעשורים 

וכינון  אוסלו  הסכם  מאז  בעיקר  הפלסטינים,  נקלעו  שאליהן 

הרשות הפלסטינית. בהוויה שכזאת נוצרה תוך זמן קצר אכזבה 

הצעירים  של  עז  להט  ובעקבותיה  האבות,  מדרך  קולקטיבית 

להפגין את יכולתם לתקן את מה שהם תיארו כמשגים היסטוריים.

הפלסטינית  במערכת  הצעירים  הדורות  של  הדומיננטיות 

שיקפה בין היתר רצון מתמשך למימוש ניידות חברתית. מחאת 

הדורות הצעירים נגד דור האבות הונהגה ברובה על־ידי צעירים 

אל־ג'האז  )ראמאללה:   2021 אל־סנוי,  אל־אחצאא'י  פלסטין  כתאב   .6
]להלן:   24 עמ'   ,)2021 דצמבר  אל־פלסטיני,  לל־אחצאא'  אל־מרכזי 

כתאב פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021[.
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שמאפייניהם החברתיים היו שונים מאלה של האליטות השליטות. 

מאז 1948 בני הפריפריה החברתית והגיאוגרפית מילאו )ועדיין 

בהקשר  הפלסטינית.  המערכת  בהנהגת  מרכזי  תפקיד  ממלאים( 

הזה בלטו יוצאי מגזר הפליטים והמגזר הכפרי שביקשו באמצעות 

בני הדור  נגד  והנהגת המהפכה  השתלבות בארגונים הפוליטיים 

הוותיק לבסס השפעה על תהליך קבלת ההחלטות הלאומי. הדבר 

1948, תקופה שבה עוצבה מחדש המערכת  ניכר במיוחד לאחר 

המשפחות  בני  את  ברובה  ייצגה  הוותיקה  ההנהגה  הפלסטינית. 

העירוניות המיוחסות - הן מאזור ההר )ירושלים, שכם, חברון( 

במהלך  המונית  עקירה  יישובים שחוו  )בעיקר  החוף  מאזור  והן 

הנכבה, ובראשם יפו, חיפה ועכו(. לעומת זאת, מייסדי הארגונים 

הלוחמים )אל־פדאא'יון( נמנו ברובם עם מגזר הפליטים, בעיקר 

יוצאי עיירות וכפרים. הופעת הפלגים הפלסטינים מאז סוף שנות 

ה־50 - ובראשם הפתח - ייצגה אפוא שילוב בין מהפכה רעיונית 

ובמוקדה הרצון לדחוק את האליטות  ודורית למהפכה חברתית, 

בלט  העולה  הפריפריה  בקרב  שהכזיבו.  המסורתיות  העירוניות 

והשפלה,  החוף  מערי  שהגיעו  הפליטים  מגזר  בני  של  מקומם 

כור   1948 לפני  שימשו  האלה  היישובים  וחיפה.  יפו  ובראשן 

מודרנית,  ופוליטית  חברתית  רעיונית,  תרבותית,  להוויה  היתוך 

והצמיחו צעירים בעלי תודעה לאומית מגובשת והיכרות מעמיקה 

הגרעין  חברי  היו  למשל  כאלה  במערב.  שמקורן  תפיסות  עם 

ופארוק  איאד(  )אבו  ח'לף  צלאח  ובראשם  הפתח,  של  המייסד 

אל־קדומי שעקרו מיפו; ח'אלד אל־חסן, האידיאולוג הראשי של 

ג'האד(  )אבו  אל־וזיר  אבראהים  וח'ליל  מחיפה;  שעקר  הפתח, 
שעקר מרמלה.7

עוד על דור המייסדים של הפתח, ראו: עבד אל־ג'ואד צאלח, "דראסה   .7
פי חרכת פתח״, קדאיא )מזרח ירושלים(, מס' 4 )אוגוסט 1990(, עמ' 

.32-24
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הבאים.  בעשורים  גם  ניכרה  החברתית  הפריפריאליזציה 

הראשונה   - האנתפאדות  בראש  שעמדו  הצעירים  הדורות  בני 

הכפרי.  המגזר  או  הפליטים  מגזר  עם  ברובם  נמנו  והשנייה - 

"הפנים"  בזירת  שצמח  הדור  בקרב  השתקפה  הזאת  המגמה 

במהלך שנות ה־80 - הן בזרם הלאומי בהנהגת הפתח, והן בזרם 

מרכזי  מעמד  לבסס  שהחלה  החמאס  תנועת  ובראשו  האסלאמי 

בלטו  הפתח  בתנועת  ה־80.  שנות  מסוף  הפלסטינית  במערכת 

מנהיגי שטח דוגמת מרואן אל־ברגותי )מוצאו מכפר כובר הסמוך 

חוסיין  בישראל(;  עולם  למאסר   2002 מאז  כלוא  לראמאללה; 

שמוצאו  הפלסטינית  ברשות  אזרחיים  לעניינים  )השר  אל־שיח' 

ממחנה הפליטים אל־ג'לזון סמוך לראמאללה(; ג'בריל אל־רג'וב 

)המזכ"ל של הוועדה המרכזית של הפתח שמוצאו מהעיירה דורא 

שהורחק  הפתח  )מראשי  דחלאן  מוחמד  חברון(;  הר  שבדרום 

בעשור האחרון משורות התנועה, ומוצאו ממחנה הפליטים ח'אן 

הפלסטיני  הכללי  המודיעין  מנגנון  )מפקד  פרג'  ומאג'ד  יונס(; 
שנולד במחנה הפליטים אל־דהישה סמוך לבית לחם(.8

הזרם  את  גם  כאמור  מאפיינת  החברתית  הפריפראיליזציה 

ממייסדי הארגונים האסלאמיים  ניכר  האסלאמי הפלסטיני. חלק 

עם  עזה.  ברצועת  במיוחד  דבר שבלט  הפליטים,  מגזר  עם  נמנו 

של  הרוחני  מנהיגה  יאסין,  אחמד  שיח'  נמנו  הזאת  הקבוצה 

החמאס; עבד אל־פתאח דח'אן, עבד אל־עזיז אל־רנתיסי ומוחמד 

שמעה, חברי גרעין המייסדים של התנועה; וכן פתחי אל־שקאקי 

האסלאמי.  הג'האד  ארגון  את  הקימו  עודה, אשר  אל־עזיז  ועבד 

ההשתייכות למגזר הפליטים מאפיינית גם את בני הדור הצעיר 

בין מהפכה  להרחבה על דור הביניים בפתח, ראו: מיכאל מילשטיין,   .8
משה  מרכז  )תל־אביב:  הפלסטינית  והרשות  הפתח   - ומדינה 
]להלן:   37-33 עמ׳   ,)2004 ואפריקה,  המזרח־התיכון  ללימודי  דיין 

מילשטיין, בין מהפכה ומדינה[.
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שהנהיגו את הארגונים האסלאמיים מסוף שנות ה־80. בקרב בני 

אל־דין  צלאח  דוגמת  מנהיגים  בלטו  החמאס  של  הצעיר  הדור 

שחאדה )ממייסדי הזרוע הצבאית של התנועה(, אסמאעיל הניה 

אל־סנואר  יחיא  כיום(,  החמאס  של  המדינית  הלשכה  )ראש 

)מנהיג התנועה ברצועת עזה( ומוחמד דיף )מפקד הזרוע הצבאית 

הפליטים.  מגזר  עם  כולם  הנמנים  עזה(,  ברצועת  החמאס  של 

נוספת  וגיאוגרפית  חברתית  פריפריה  מהווה  הכפרי  המגזר 

עם  הפלסטיני.  האסלאמי  הזרם  ממנהיגי  רבים  הגיעו  שממנה 

הקבוצה הזאת נמנו למשל חסן יוסף אל־ח'ליל, מראשי החמאס 

בגדה המערבית, שמוצאו מהכפר אל־ג'אניה שבאזור ראמאללה, 

וסגנו  בגדה המערבית  הנהגת החמאס  וצאלח אל־עארורי, ראש 

של אסמאעיל הניה בראשות הלשכה המדינית, שמוצאו מהכפר 
עארורה סמוך לראמאללה.9

רבה  חשיבות  רואים  בפרט  והחמאס  בכלל  האסלאמי  הזרם 

בטיפוח הקשר עם הדור הצעיר. החמאס גילמה מייסודה מהפכה 

רב־ממדית - רעיונית-פוליטית, חברתית ודורית - ושאפה לבסס 

חתרה  התנועה  הפוליטי,  בהיבט  ורענן.  צעיר  גוף  של  דימוי 

להציב חלופה כוללת לדומיננטיות של אש"ף בהנהגת המערכת 

 - הקיימות  במסגרות  באמצעות השתלבות  לא  זאת  הפלסטינית. 

כפי שנקטה הפתח ביחס לאש"ף - אלא תוך שאיפה להציב חלופה 

עמלה  הראשונה,  האנתפאדה  פרוץ  עם  נוסדה,  מאז  להן.  מחוץ 

החמאס בשקדנות על טיפוח השפעה ציבורית תוך התרסה כלפי 

ההגמוניה של אש"ף, ותוך תיאורו כ"הנהגת עבר" שלא מימשה 

באמצעות משנתה ודרכה האסטרטגית את היעדים הלאומיים. 

דיוקנה   - הירוקה  המהפכה  מילשטיין,  מיכאל  הזה:  בהקשר  ראו   .9
ללימודי  דיין  משה  מרכז  )תל־אביב:  החמאס  תנועת  של  החברתי 
המזרח־התיכון ואפריקה, 2007(, עמ' 56-51, 91-86 ]להלן: מילשטיין, 

המהפכה הירוקה[.
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המודרני,  הערבי  בעולם  רבים  אסלאמיים  לארגונים  בדומה 

אולם  דת,  אנשי  בידי  דרכה  בראשית  והונהגה  נוסדה  החמאס 

לא  הצעיר,  הדור  מקרב  מנהיגיה  ובפרט  מחבריה,  גדול  חלק 

חופשיים.  ומקצועות  מערבית  השכלה  בעלי  אלא  דת  אנשי  היו 

אותם הצעירים נהו אחר האסלאם כפתרון למצוקות ההווה, בין 

המשנה  המערבית.  המודרניות  מבשורת  שנואשו  לאחר  היתר 

האסלאמית הציגה בפניהם פתרונות קסם, בשפה ובמושגים שהיו 

נהירים להם וקרובים לליבם, ובליווי רוח אקטיביסטית שנסכה 

בהם גאווה, מוטיבציה ואופטימיות. 

מזה  יותר  מצומצם  האסלאמי  הזרם  בתוך  הבין־דורי  המתח 

שקיים בזרם הלאומי הפלסטיני. הפער הזה נובע משלוש סיבות.

כמעט  נעלם  בחמאס  הוותיק  הדור  מבני  ניכר  חלק   - הראשונה 

כולו לפני כשני עשורים, מה שִאפשר לדור הצעיר לתפוס מקומו 

בהנהגת התנועה ללא חיכוך עם הדור שקדם לו. אותה "היעלמות" 

התרחשה בעיקרה בעקבות הריגת רבים מבני דור המייסדים של 

ובראשם  השנייה,  האנתפאדה  במהלך  ישראל  על־ידי  החמאס 

הביניים  דור  בני  בידי  במהרה  הוחלפו  אלה  יאסין.  אחמד  שיח' 

אל־סנואר.  ויחיא  הניה  אסמאעיל  דוגמת  בתנועה  הצעיר  והדור 

הישגים  לממש  הצליחה  שהחמאס  העובדה  השנייה -  הסיבה 

וההשתלטות   2006 בבחירות  הזכייה  ובראשם  אסטרטגיים, 

2007, דבר שצמצם במידה רבה ביקורת  על רצועת עזה בקיץ 

מתאפיינת  החמאס  השלישית -  הסיבה  התנועה.  בתוך  ומתחים 

בהשראת  היתר  בין  עמוקה,  ובלכידות  במשמעת  מראשיתה 

חריפים  פנימיים  מאבקים  שמנע  דבר  הנוקשה,  הדתית  המשנה 

התפתחו  כאשר  גם  בפתח.  רבות  פעמים  שהתרחשו  אלה  כמו 

הבחירות  במהלך  למשל  כמו   - החמאס  בתוך  דורות  חילופי 

הפנימיות להנהגות התנועה בשנים 2017 ו־2021 )אז נבחרו בני 
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דור צעיר יותר ובראשם יחיא אל־סנואר וצאלח אל־עארורי( - 

שונים,  דורות  שייצגו  יריבים  בין  עזה  בתחרות  אומנם  לוו  הם 

אולם לא גרמו לפיצולים בשורותיה. 

המודרנית  הפלסטינית  ההיסטוריה  את  לתאר  ניתן  לסיכום, 

כמסלול מחזורי אשר נע כל העת בין רגעי שפל לשיאים רוויים 

אותו  של  בטבורו  ניצב  הבין־דורי  המתח  ובאופטימיות.  בלהט 

התבוסות  ועם  השפל  רגעי  עם  שמזוהה  דור  היסטורי:  מסלול 

ורעננה  לוחמנית  רוח  הנושא  חדש  דור  בעוד  מקומו,  את  מפנה 

העזתי  העיתונאי  קולקטיבית.  לישועה  כהבטחה  עצמו  מבסס 

במאמר  הדינמיקה  לאותה  קולע  ביטוי  העניק  עטאללה  אכרם 

בשם "מתחת לגיל עשרים: דור זקוף קומה"10 אותו פרסם בסוף 

2015, זמן קצר לאחר פרוץ ההבה: 

בעליותיה   - המוזרה  הפלסטינית  ההיסטוריה  זוהי 

הדור  אותו  וזהו   - הפתלתלה  ובדרכה  שלה,  ובמורדות 

אשר הכריז עלינו מרד לאחר שהדור שקדם לו נטש את 

התסכול.  שאננות  למען  או  הלוחם  מנוחת  לטובת  דרכו 

כאשר דור הנכבה היה נתון בשיאו של הייאוש מהאחים 

הערבים, הבליח דור בני העשרים - בשנות השישים של 

והכריז על מהפכה אשר התפשטה בכל   - המאה שעברה 

רחבי העולם. איש לא האמין להם אך מאוחר יותר התברר 

שהם עשו את הבלתי יאומן, כאשר פרץ דור בני העשרים 

החדש, הכריז על אנתפאדת האבנים, ומילא את הרחובות 

החקירות  ותאי  הכלא  בתי  הציבוריים,  הכיכרות  ואת 

דור תוסס, אולם איש לא  דור שהוא אותו  יש  כיום   ]...[

]...[ הדורות  והוא היה נתון בשכחה היסטורית  הבחין בו 

מעין התכתבות עם שירו הנודע של המשורר סמיח אל־קאסם "התהלך   .10
זקוף קומה" )מנתצב אל־קאמה אמשי( שהתפרסם ב־1984.
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מתחלפים, אך דבר אחד משותף לכולם: אלה המניפים את 

הדגל הם בני עשרים או קצת יותר, והם הדור שמתהלך 
זקוף קומה.11

 

אל־קאמה״,  מנתצב  ג'יל  אל־עשרין:  "תחת  עטאללה,  אכרם   .11
www.samanews.ps,ו 18 באוקטובר 2015 ]להלן: עטאללה, 2015[.
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