
פרק תשיעי

Not Your Habibti:
מהפכת הצעירות הפלסטיניות

אני רוצה קדמה, אבל עם חג'אב.1

פואד אבו חאמד, פעיל חברתי משכונת 

בית צפאפא שבמזרח ירושלים

המודרנית  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  של  ימיה  ראשית  מאז 

אחד  מצד  חזיתות.  בשתי  בזמן  בו  הפלסטיניות  הנשים  נאבקות 

נגד  הלאומי  במאבק  להשתלב   1948 לפני  עוד  הנשים  נדרשו 

אחר,  מצד  וישראל.  היהודי  היישוב  ובראשם  חיצוניים  אויבים 

את  לשפר  במטרה  מבית  עיקשת  התמודדות  מנהלות  הנשים 

ניסיון לשבור חסמים מסורתיים ולהרחיב את  מעמדן באמצעות 

השתלבותן בכלל מישורי העשייה. 

המציאות הזאת הולידה דיון רב שנים במערכת הפלסטינית - 

את  לרכז  הנשים  על  האם  השאלה  סביב   - היום  עד  שנמשך 

מאמציהן בחזית החיצונית או בזאת הפנימית. השיח הזה מלווה 

בה  החזיתות  לפעול בשתי  הנשים  על  ולפיה  בטענה  בדרך־כלל 

בעבור  הפנימית  בזירה  מאבקן  לזניחת  הצדקה  אין  וכי  בעת, 

ההתמודדות נגד אתגרים חיצוניים. הדהוד לתפיסה הזאת קיים גם 

מעברו השני של "הקו הירוק" ומגולם במילותיה של הבימאית 

מייסלון חמוד:

יערי, עמ' 53.  .1
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אנו כחברה עדיין לא עברנו את השחרור התודעתי שלנו, 

אנחנו לא נצליח לשחרר את האדמה אף פעם או לפתור 

האופפת  "המטריה"  הגדול,  הנושא  הסכסוך - שהוא  את 

את כולנו - בלי שנבין כי נדרש ראשית לכל לשחרר את 

הזה  הדבר  וכי  הנשים,  של  מהחברה,  חצי  של  התודעה 

הולך יחד. זהו לא מאבק של אחד על חשבון השני. אני גם 

פלסטינית וגם אישה, שני המאבקים חשובים לי, וחשוב לי 

לפעול כדי שהחברה שלי תתקדם ותוכל להתייחס לעצמה 
בצורה הגיונית יותר.2

של  הנכבה  בעקבות  הפלסטינית  במערכת  שחל  העמוק  הזעזוע 

המסורתי־פטריארכלי,  החברתי  המבנה  לערעור  גרם   1948

ובכך תרם במידה רבה לחיזוק מעמד הנשים. העקירה ההמונית 

וההטלה לחיי הפליטות גרמו ליציאה נרחבת של נשים לעבודה, 

ועוד,  זאת  רבים.  בבתי־אב  ראשיות  למפרנסות  להפיכתן  ואף 

בבתי הפליטים מוכי הטראומה והייאוש, הפכה האישה למשמרת 

באמצעות  היתר  בין  הקולקטיביים,  והזיכרון  המורשת  הזהות, 

עממית  שירה  מעשיות,  סיפורי  למשל  כמו  היום־יומית  השגרה 
ואף מתכוני מאכלים ועבודות מטבח.3

הפלסטינית  הלאומית  בתנועה  שהתפתחה  המהפכנית  הרוח 

מסורתיים  חסמים  לשבור  מסוימות  בתקופות  לנשים  איפשרה 

ולהצטרף לפעילות שנתפסה בדרך־כלל כנתונה להגמוניה גברית, 

ה־60  שנות  בין  ביטוי  לידי  בא  הדבר  הצבאית.  הלחימה  בפרט 

נוהל  שבה  המרכזית  התקופה   - ה־20  המאה  של  ה־80  לשנות 

דה מרקר, 30 בדצמבר 2016, עמ' 18.   .2
מן אל־קריה אלא אל־מח'ים - דור  ראו בהקשר הזה: רביחה עלאן,   .3
אל־חפאט'  פי  אל־לאג'א'ה  אל־ריפיה  אל־פלסטיניה  אל־מראה 
עלא אל־עאא'לה 1962-1948 )אל־בירה: ג'מעית אנעאש אל־אסרה, 

2007(, עמ' 422-421.
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המאבק המזוין הפלסטיני. במסגרת הזאת בלטו "גיבורות תרבות" 

פלסטין  לשחרור  העממית  החזית  חברת  ח'אלד,  לילא  דוגמת 

הלסה,  תרז  מטוסים;  בחטיפת  מעורבותה  בעקבות  שהתפרסמה 

חברת ארגון "ספטמבר השחור" שהשתתפה בחטיפת מטוס סבנה 

ב־1972; ודלאל אל־מע'רבי, חברה בחולייה של הפתח שביצעה 

להעמקת  אחר  ביטוי  ב־1978.  החוף  בכביש  הטרור  פיגוע  את 

המעורבות הנשית במערכת הפלסטינית נמצא בפעילות הציבורית 

הומחש  הדבר  ה־70.  משנות  בשטחים  שהתפתחה  והפוליטית 

המוניות  בהפגנות  נשים  השתלבו  שבה  הראשונה  באנתפאדה 

השטחים.  ברחבי  הוקמו  אשר  חברתי  לסיוע  הוועדות  ובניהול 

"עם  במילים:  הזאת  המגמה  טוקאן שיקפה את  פדוא  המשוררת 

פניה  מעל  הרעלה  גם  בשכם  נפלה  הפלסטינית,  התקרה  קריסת 

של האישה".4 

מפני  בחשש  העת  כל  לווה  השנים  רב  הנשי  המאמץ  ואולם 

מאבקים  ושל  מהפכות  של  היסטוריים  תקדימים  על  חזרה 

לנשים תפקיד  היה  לאומיים שניטשו ברחבי העולם, אשר בהם 

מרכזי, אולם עם סיומם הן אולצו לחזור אל מקומן בשולי החברה 

ולתפקידים המסורתיים - של אימהות ושל רעיות - המתוחמים 

למרחבים הביתי והמשפחתי. במסגרת הזאת צוינו במיוחד לקחי 

המהפכה  או   )1962-1954( אלג'יריה  עצמאות  למען  המאבק 

שהנשים  שליליים  כתקדימים   ,)1979( באיראן  האסלאמית 
הפלסטיניות נדרשו להקפיד שלא לחזור עליהם.5

פדוא טוקאן, דרך הררית, אוטוביוגרפיה )תל־אביב: טופרינג, 1993;   .4
הספר ראה אור במקור בערבית ב־1985(, עמ' 102.

ראו בהקשר הזה דבריהן של מאג'דה אל־מצרי, חברת הלשכה המדינית   .5
של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין; של סהאם אל־ברגותי, חברת 
הלשכה המדינית של מפלגת פד"א; של עבלה סעדאת, פעילה ציבורית 
בולטת במגזר הנשים; של מיסאא' אבו זידאן, בכירה במגזר הנשים של 
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דפוסי הפעולה של הנשים הפלסטיניות כיום, ובפרט של בנות 

הדור הצעיר, שונים במידה רבה מאלה שרווחו בעבר. במסגרת 

רבים  במוקדים  כמו  במישור החברתי.  תעוזה  יתר  ניכרת  הזאת 

במהפכה  המדובר  אין  הפלסטיני  במקרה  גם  במזרח־התיכון, 

התרבותיים  הקודים  ונגד  הקיים  הסדר  נגד  חוצץ  היוצאת 

 - עזה  פנימית  בהתנגדות  ייתקל  כי  שסביר  מהלך   - השולטים 

אלא בתמורות המתרחשות בצורה הדרגתית ומדודה. זוהי מהפכה 

במרחב  גוברת  בנוכחות  ודיבור,  לבוש  בסגנונות  המגולמת 

במגזרים  או  גבוהה  להשכלה  במוסדות  בהשתלבות  הציבורי, 

בימות  ומעל  התקשורת  באמצעי  בהופעה  והציבורי,  הפרטי 

פעילה  בהשתתפות  גם   - הייחודי  הפלסטיני  ובהקשר  התרבות, 

במאבק נגד ישראל.

השינוי המתחולל מגולם בתפיסה העצמית של הנשים בנוגע 

לידי  בא  הדבר  עצמן.  את  לממש  וליכולתן  בחברה  למקומן 

ביטוי בהיקף הגדל של הנשים המשתלבות בלימודים אקדמיים 

במערכת  הסטודנטים  מציבור   62% כך,  העבודה.  בשוק  או 

הפלסטינית כיום הן נשים - כ־132 אלף סטודנטיות מתוך 215 

בוגרי  אלף  כ־41  מתוך  אלף  כ־26  ועוד,  זאת  סטודנטים.  אלף 

האוניברסיטאות ב־2021 היו נשים,6 תופעה שרווחת גם בציבור 

תנועת הפתח; ושל רדא עוודאללה, חברת הלשכה המדינית של מפלגת 
אין?!״,  אלא  אל־פלסטיניה  אל־נסויה  "אל־חרכה  הפלסטיני:  העם 
במערכת  הנשים  באירגוני  מרכזיות  פעילות  בהשתתפות  שיח  רב 

הפלסטינית. שא'ון פלסטיניה, מס' 264 )קיץ 2016(, עמ' 150-145.
 2021 מסמך של הלמ"ס ברשות הפלסטינית שפורסם ב-30 בדצמבר   .6
בגדה   .www.pcbs.gov.ps  - הלשכה  של  האינטרנט  באתר  ומצוי 
מהן  האקדמיים,  לימודיהם  את  סטודנטים   28,668 סיימו  המערבית 

18,887 נשים, וברצועת עזה - 12,469 סטודנטים, מהן 7032 נשים.
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הערבי בישראל.7 בשוק העבודה קפץ שיעור הנשים המועסקות 

מרשימה  נציגות  להן  ויש  כיום,  ל־19.3%  ב־2001  מ־10.3% 

הגברים,  לשליטת  רבות  שנים  משך  נתונים  שהיו  במרחבים 

דוגמת מערכות הממשל, המשפט, האקדמיה והתקשורת: הנשים 

מהוות 17.2% משופטי בתי המשפט, 25.6% מעורכי הדין, 25.4% 

ההתפתחויות  הכללית.8  התביעה  מפקידי  ו־16%  מהמהנדסים 

בהיקף  מתמשך  ובצמצום  הנישואין  גיל  בעליית  מלוות  האלה 

18 נשואות,  66% מהנשים הפלסטיניות מעל גיל  הילודה: כיום 

ו־26.4% רווקות; כ־20% נישאות כשהן בנות פחות מ־18 )11% 

ל־24%  בהשוואה  וזאת  עזה(,  ברצועת  ו־17%  המערבית  בגדה 

ב־2010, ול־30.5% ב־9.1997 

במערכת  נשים  נגד  אפליה  עדיין  קיימת  זאת,  לעומת 

ובין  בינן  הפערים  שבו  התעסוקה  בתחום  בפרט  הפלסטינית, 

הגברים גדולים. מספר המובטלות כיום כפול ממספר המובטלים - 

40.1% לעומת 22.2% - נתון שבולט בעיקר בקרב האקדמאיות. 

נמוך  הציבורי  במגזר  המועסקות  הנשים  אחוז  לזאת,  נוסף 

לעומת זה של הגברים )44% לעומת 57.4%(, ומספרן במשרות 

בכירות הוא כעשירית מזה של הגברים )11.7% לעומת 88.3%(. 

הנשים מהוות כיום 66.2% מקרב הסטודנטים הערבים בישראל לתואר   .7
ראשון: אורי נפתלוביץ' ואביאל קרנצלר, השכלה גבוהה בישראל - 
נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשפ"א )ירושלים: הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, 2021(, עמ' 6.
המצוי   2020 במרס  מ־6  הפלסטינית  ברשות  הלמ"ס  מטעם  מסמך   .8
פי  אל־מראה   ;www.pcbs.gov.ps  - הלשכה  של  האינטרנט  באתר 
לל־אחצאא'  אל־מרכזי  אל־ג'האז  )ראמאללה:  אל־קראר  צנע  מואקע 
]להלן:   17-15 עמ'   ,)2020 אל־מראה,  שא'ון  ווזארת  אל־פלסטיני 

אל־מראה פי מואקע צנע אל־קראר[.
 - www.pcbs.gov.ps - אתר האינטרנט של הלמ"ס ברשות הפלסטינית  .9

6 במרס 2020, ו־12 באוגוסט 2020.
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בשירות  מהמנכ"לים   13% נשים,  הן  הממשלה  משרי   14% כך, 

במועצות  מהחברים   11.3% מהשגרירים,   11% וכן  הציבורי, 

במועצות  מהחברים  ו־11%  הפלסטינים,  הבנקים  של  המנהלים 

המקומיות. אישה אחת בלבד כיום משמשת מושלת מחוז ברשות 

הפלסטינית, אישה יחידה נושאת תפקיד של ראש מנגנון במערך 

ערים  בראשות  שעומדות  נשים  כלל  ואין  הפלסטיני,  הביטחון 

בראש  או  המערבית  בגדה   Bו־  A באזורי מקומיות  מועצות  או 

אוניברסיטה במערכת הפלסטינית.10 

הדבר  וגברים.  נשים  בין  שכר  פערי  בולטים  כך,  על  נוסף 

אולם  ותיכונים,  יסודיים  ספר  בתי  בוגרות  בקרב  במיוחד  ניכר 

ככל שרמת ההשכלה של הנשים גבוהה יותר כך הפער מצטמצם. 

כיום שכר הנשים בעלות השכלה יסודית עומד על כ־44% משכר 

הגברים, בשעה ששכר הנשים בעלות לימודי תעודה ומעלה עומד 

על כ־70% משכר הגברים.11 מרים אבו אל־עטא, מנהלת פרויקט 

בארגון עאישה להגנה על נשים וילדים ברצועת עזה, ציינה כי 

בכל תחרות בין גברים לנשים בתחום התעסוקה מצויות הנשים 

בעמדת נחיתות. לטענתה, חלק גדול מהנשים מועסקות לתקופה 

ולרוב  סוציאליות  זכויות  או  תעסוקתי  ביטחון  נטולות  מוגבלת, 

מקבלות את שכרן באיחור. עוד טענה אבו אל־עטא כי במקרים 

להעסיק  הציבורי  במגזר  ומנהלים  עסקים  בעלי  מעדיפים  רבים 

במפרנס  מדובר  כי  המסורתית  התפיסה  רקע  על  וזאת  גברים, 

נגד  אפליה  ניכרת  הסטודנטיאלי  במגזר  גם  במשפחה.12  המרכזי 

אל־מראה פי מואקע צנע אל־קראר, עמ' 39, 44, 55, 66-65.  .10
מסמך מטעם הלמ"ס ברשות הפלסטינית המובא באתר האינטרנט של   .11

הלשכה - www.pcbs.gov.ps - 6 במרס 2020. 
ראו כתבתו של אליאור לוי - "שני שלישים מהנשים בעזה מובטלות",   .12
Ynet, 7 במרס 2018; בפועל, ב־37% מהמשפחות ברצועת עזה הנשים 
משמשות כמפרנסות עיקריות - כתאב פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 

2021, עמ' 58-57.
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הנשים. אף כי הסטודנטיות מהוות רוב בקרב המגזר כיום, הרי 

בזירת  האוניברסיטאות  בכלל  הסטודנטים  במועצות  שייצוגן 

המועצות  וראשות   ,)32.4% על  )עומד  יחסית  מוגבל  "הפנים" 

 25 מתוך   3 )רק  מובהקת  גברית  בשליטה  להתאפיין  ממשיכות 
המועצות מונהגות כיום בידי נשים(.13

במערכת  הנשים  נגד  אלימות  עדיין  רווחת  האפליה,  לצד 

בקרב  או  בשמרנות  המתאפיינים  באזורים  בפרט  הפלסטינית, 

הגילאים  בין  הנשים  בקרב   4% כך,  חלשות.  חברתיות  שכבות 

49-15 דיווחו על פגיעה על־ידי קרוב משפחה )אחוז אחד בגדה 

המערבית ו־7% ברצועת עזה(; 29% מהנשים הנשואות העידו על 

ו־24% בגדה  )38% ברצועת עזה  זוגן  בני  אלימות כלשהי מצד 

 26%( פיזית  מאלימות  סבלו  כי  העידו  מהן   18% המערבית(; 

ברצועת עזה ו־8% בגדה המערבית(, ו־57% מאלימות מילולית 

מהנשים  ו־2%  המערבית(;  בגדה  ו־52%  עזה  ברצועת   64%(

עזה  ברצועת  ו־8%  בגדה המערבית  הציבורי  במגזר  המועסקות 

דיווחו על הטרדות פיזיות או מילוליות במקום עבודתן.14 

שני אירועים בולטים בשנים האחרונות המחישו את המגבלות 

השיפור  למרות  הפלסטיניות  הנשים  נתקלות  שבהן  החברתיות 

ע'ריב,  אסראא'  רצח  היה  שבהם  הראשון  במעמדן.  המתמשך 

 2019 באוגוסט  לחם,  לבית  סמוך  סאחור  מבית   21 בת  צעירה 

בידי אחיה. ברקע לכך עמד תצלום שהעלתה לרשתות החברתיות 

אל־מראה פי מואקע צנע אל־קראר, עמ' 23, 52; אימן טלאל יוסף,   .13
עמ' 12.

לכך,  נוסף   ;2020 באוגוסט   30 )ראמאללה(,  אל־ג'דידה  אל־חיאת   .14
 UNICEF ראו דוח משותף של הלמ"ס ברשות הפלסטינית ושל ארגון
2020, ודוח מטעם הלמ"ס ברשות פלסטינית בנושא  מה־15 בדצמבר 
באתר  מצויים  )הדוחות   2021 בינואר  מה־28  במשפחה  אלימות 

.)www.pcbs.gov.ps - האינטרנט של הלשכה
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ובו נראתה יחד עם ארוסה. האחים שנקטו אלימות נגד אסראא' 

היא  כי  המשטרתית  בחקירה  טענו  רציחתה,  לפני  פעמים  כמה 

נחבלה בעת נפילה במדרגות לאחר "שנכנס בה שד". הרצח עורר 

ולווה  בכלל,  הערבי  ובעולם  בפרט  הפלסטיני  ברחוב  נרחב  הד 

במחאה ציבורית ותקשורתית נגד התופעה המכונה "רצח על רקע 

כבוד המשפחה".15 

הצטרפות  בעקבות  שהתפתחה  מחאה  היה  השני  האירוע 

הרשות הפלסטינית לאמנה הבין־לאומית לביעור אפליה נגד נשים 

 CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination(
against Women(, הכוללת הגבלה של גיל נישואי הנשים ואיסור 
הונהגה  המחאה  חינוכי".  כ"אמצעי  משפחה  בני  בידי  הכאתן 

וכן בכירים  ושבטים  על־ידי אנשי דת מוסלמים, ראשי חמולות 

בחמאס, רובם מאזור הר חברון שבו יש לאותם הגורמים השפעה 

להלכה  בסתירה  עומדת  האמנה  כי  טענו  אלה  רבה.  ציבורית 

בתגובה,  הנישואין.  גיל  להגבלת  הנוגע  בכל  בפרט  האסלאמית, 

נגדית בהובלת נשים בגדה המערבית,  התפתחה מחאה ציבורית 
אולם היא הייתה מוגבלת יחסית בהיקפה ובעוצמתה.16

גל  ייחודי.  פעולה  מרחב  רבות  צעירות  בפני  פתחה  ההבה 

של  עשייה  על  כזכור  התבסס   2015 בסוף  שהתפתח  הפיגועים 

תהליך  ללא  שספגו,  אישית  השראה  מכוח  פעלו  אשר  פרטים 

קבלת החלטות סדור או הנהגה מאורגנת. דגם שכזה ִאפשר לנשים 

"הד'א קצת אסראא' ע'ריב אלתי אשעלת ע'דב מואקע  להרחבה ראו:   .15
"אסראא'   ;2019 באוגוסט   31  ,www.alarabiya.net אל־תואצל״, 
 ,www.aljazeera,net ,עריב...הד'א כשפה אל־תחקיק בשאן ופאתהא״

12 בספטמבר 2019. 
אל־ח'ליל  עשאא'ר  בין  צראעאן  תשעל   CEDAW "אתפאקית   .16
 24  ,www.al-monitor.com אל־פלסטיניה״,  אל־נסויה  ואל־חרכה 

בדצמבר 2019.
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כך, כמעט חמישית ממבצעי הפיגועים  יחסית.  השתתפות רחבה 

הפכו  מהן  וחלק  נשים,  היו  ההבה  של  הראשונה  השנה  בחצי 

מהמקרים  ברבים  ואולם  הפלסטינית.  במערכת  תרבות  לסמלי 

ואידיאולוגיים  לאומיים  ממניעים  נבעה  לא  לפיגועים  היציאה 

או ביטאה נכונות להקרבה עצמית למען הקולקטיב, אלא גילמה 

ניסיון להיחלץ ממצוקות אישיות או מכבלי מסורת מעיקים. לא 

מאלימות  בכפייה,  מנישואין  מפלט  היווה  הפיגוע  ביצוע  פעם 

אמצעי  אף  או  נפשיים,  ממשברים  המשפחה,  בתוך  ומהתעללות 

כבוד  "חילול  בדבר  מהאשמות  שמן  את  לטהר  הנשים  של 

החזית  של  המדינית  הלשכה  חברת  ג'ראר,  ח'אלדה  המשפחה". 

מטעם  הפלסטיני  בפרלמנט  וצירה  פלסטין  לשחרור  העממית 

הארגון )הייתה כלואה בישראל עד סוף 2021 בעקבות מעורבותה 

בפעילות טרור(, תיארה בהקשר הזה את רוב הנערות המבצעות 

אישי.17  ומתסכול  חברתי  מלחץ  להיחלץ  שמנסות  כמי  פיגועים 

התאבדות  פיגועי  שביצעו  מהנשים  לרבות  דמיון  מעלה  הדבר 

במהלך האנתפאדה השנייה, ואשר הונעו גם הן ממצוקה אישית 

משקל  אידיאולוגי.18  או  לאומי  דחף  מתוך  ולא  חברתי  ומלחץ 

הנשים במהלך ההבה ניכר גם בארגון הפגנות והשתתפות בהן - 

פני  אבנים,  המיידות  נערות  ותצלומי   - המערבית  בגדה  בפרט 

ריאיון של עמירה הס עם ג'ראר: הארץ, 16 ביוני 2016.  .17
נשים,   - ׳האחרים׳  של  " ׳האחרות׳  צורף,  מירה  הזה:  בהקשר  ראו   .18
מיגדר ולאומיות בחברה הפלסטינית בצל האינתפאדות״, בעופרה בנג'ו 
)עורכת(, נשים במזרח־התיכון - בין מסורת לשינוי )תל־אביב: מרכז 
 .136-133 עמ'   ,)2004 ואפריקה,  המזרח־התיכון  ללימודי  דיין  משה 
צורף דנה במאמר בנשים שביצעו פיגועים במהלך האנתפאדה השנייה 
ופא  דוגמת  הפלסטינית  במערכת  לאומיות  גיבורות  של  למעמד  וזכו 
אדריס, ענדליב טקאטקה, הנאדי ג'ראדאת ואיאת אל־אח'רס. רובן היו 

רווקות, גרושות או כאלה שהואשמו בכניסה להריון מחוץ לנישואין. 
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אותה  של  בולטים  לסמלים  הפכו  בכאפיה,  רעולות  מהן  רבות 

המערכה.

הפלסטיני,  הצעיר  הדור  בנות  של  דיוקנן  על  ללמוד  ניתן 

דבריו של  מתוך  האבות,  לדור  בינן  הפער  על  גם  רבה  ובמידה 

טה קטנאני, אביה של אשרקת, צעירה בת 16 ממחנה הפליטים 

נגד  דקירה  פיגוע  לבצע  ניסתה  כאשר  שנהרגה  בשכם  עסכר 

 .2016 בינואר  אוטובוס מדרום לעיר  ישראלים בתחנת  אזרחים 

קטנאני - חבר בארגון הג'האד האסלאמי המשמש אמאם באחד 

ממסגדי מחנה הפליטים - שילב בתיאורו הערצה לבתו, אך גם 

תסכול נוכח חוסר יכולתו להשפיע עליה: "לאחר האירוע זומנתי 

]החטיבה  בחווארה  במשרדים  השב"כ  אנשי  על־ידי  לתשאול 

לברר  היה  מבחינתם  ביותר  החשוב  הדבר  שומרון[.  המרחבית 

מה היה מצב המשפחה, היחסים של בתי עם אחיה, עם ההורים 

ועם אנשים אחרים, והאם היא הייתה במצוקה או במשבר אישי. 

יחסים  שררו  בביתי  וכי  טובים  חיים  חיה  שבתי  להם  הסברתי 

חמים ]...[ בפגישה עם חוקרי השב"כ התרשמתי כי הכיבוש לא 

מבין את המצב ]...[ הוא לא מבין את המשוואה בשטח ]...[ לאדם 

כמוני אין את היכולת למנוע ממי שרוצה להתנגד, ממי שרוצה 

למות, למנוע ממי שרוצה להעביר מסר לבורא עולם. לא יכולתי 
לעצור את בתי".19

הצעירות  של  והחברתית  הפוליטית  המעורבות  הגברת 

הערבי".  "האביב  מרוח  רבה  השראה  שואבת  הפלסטיניות 

נשים רבות הפגינו תעוזה במסגרת הטלטלה שהתפתחה בעולם 

נגד  שנערכו  בהפגנות  בהמוניהן  השתלבו  כעשור,  לפני  הערבי 

המשטרים המדכאים, ואף עמדו בהנהגת חלק מאירועי המחאה. 

המאפשר  קוסם  מאבק  דגם  בכך  ראו  הפלסטיניות  הצעירות 

www.hadfnews.ps, 23 בנובמבר 2015.  .19
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יותר  ונוכחות רבה  להן מעורבות בהנהגת מהלכים קולקטיביים 

במרחב הציבורי, בלי לערער על המוסכמות החברתיות, בעיקר 

בכל הנוגע ליחס בין המינים ולחזות החיצונית. מנהיגות המחאה 

בכיכר אל־תחריר בקהיר הציגו בפני הצעירות הפלסטיניות מקור 

ונכונות להקרבה,  וחיקוי של נשים דעתניות, משכילות  השראה 

על  מלשאת  ונמנעות  נקאב  אף  או  חג'אב  עוטות  בעת  בה  אך 

או  החברתיים  לקודים  בסתירה  הניצב  נשי  לשחרור  קריאה  נס 
להלכה האסלאמית.20

במעמד  המתחולל  בשינוי  גם  אחרים,  רבים  במקרים  כמו 

הנשים הפלסטיניות יש ליציאה אל השטח ולניהול השיח האישי 

ערך רב בהבנת מגמות העומק. שיטוט בערים הגדולות, ובמיוחד 

במרחב  הגוברת  הנשית  הנוכחות  את  ממחיש  בראמאללה, 

הממשלה  משרדי  דרך  עבור  החנויות,  בדלפקי  החל  הציבורי: 

הבילוי,  ובמקומות  במסעדות  באוניברסיטאות,  בקמפוסים  וכלה 

סיגריות  או  נרגילות  המעשנות  בנשים  לחזות  נדיר  לא  שבהם 

בפומבי. הבימאית מייסלון חמוד ציינה בהקשר הזה, כי הסצנות 

בפרהסיה  מעשנות  נשים  נראות  שבו  בחר  בר  בסרטה  הרבות 

נועדו להתריס כלפי התפיסה הרווחת בחברה ולפיה מדובר בנוהג 

הסרת  בדמות  שקטה  מהפכה  מקדמות  מהצעירות  חלק  מגונה.21 

כה  עד  שמתקבל  דבר  מערבי,  אופנתי  מראה  ועטיית  החג'אב 

במיוחד  הפלסטיני,  הציבורי  המרחב  רוב  מצד  יחסית  בסבלנות 

בערים הגדולות.

"האביב  במהפכות  "נשים  צורף,  מירה  ראו:  הזה,  בנושא  להרחבה   .20
ואריק  רבי  עוזי  בתוך  הפוליטי?״,  הוא  האישי  האמנם   - הערבי" 
)תל־אביב:  בישראל  הערבית  בחברה  נשים  )עורכים(,  רודניצקי 
תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, 2011(, עמ׳ 11-9.

הארץ, גלריה שישי, 30 בדצמבר 2016, עמ' 18.   .21
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סממנים ראשונים - זהירים ומוגבלים - לזקיפות קומה נשית 

בעלת מאפיינים מתריסים יותר ניתן למצוא כיום במרחבי השיח 

נועזות  אמירות  נשמעות  הזאת  במסגרת  והתרבותי.  הציבורי 

יותר מבעבר בכל הנוגע לזכויות הנשים, לאפלייתן ואף לפגיעה 

בהן - נושאים שהדיון הפומבי בהם היה משך שנים רבות בגדר 

טאבו. בהקשר הזה בלט קמפיין רשתי שקידמה הצעירה יאסמין 

 Not( שלך"  החביבתי  "לא  הכותרת  תחת  מראמאללה  מג'לי 

והיסטוריה  אומנות  בלימודי  שהחלה  מג'לי,   22.)Your Habibti
 Me Too מקמפיין  השראה  ספגה  קרוליינה,  צפון  באוניברסיטת 

המהלך  כי  הסבירה  היא  בארצות־הברית.  שמקורו  הבין־לאומי 

הלא שגרתי שאותו נקטה נועד לשבור את קשר השתיקה סביב 

הנושא בחברה הפלסטינית, ולערער על הטיעון ולפיו סוגיות מעין 

אלה חייבות להידחק לשולי השיח הציבורי מפאת ההכרח למקד 

את מרב הקשב והמשאבים הקולקטיביים במאבק נגד ישראל.23 

שייסדו  הראפ  בהרכבי  מגולמת  נוספת  דרך  פורצת  תופעה 

נערות פלסטיניות בגדה המערבית. המראה החיצוני של הנערות 

נועז יחסית - ללא חג'אב ובלבוש מערבי אופנתי. השירים בביצוען 

מופצים ברשתות החברתיות והן עצמן זוכות לפופולריות, בעיקר 

בקרב נערות בנות גילן. ואולם לשירת המחאה שלהן יש לפחות 

כרגע קווים אדומים בדמות הימנעות מהתקפה על הסדר החברתי 

הקיים וביקורת קלה בלבד נגד המערכת הפוליטית המקומית. את 

עיקר זעמן מפנות אותן היוצרות כלפי ישראל. בהקשר הזה בולטת 

השימוש  אולם  יקירתי,  או  אהובתי  היא  המילולית  המשמעות   .22
כלומר  כ"חמודה",  לתרגום  ניתן  היום־יומי  במילה חביבתי בשיח 
אמירה שנועדה "להקטין" לא פעם את הנשים שכלפיהן הקריאה הזאת 

מופנית.
 ,www.aljazeera.net אל־תחרש״,  למכאפחת  נסאא'יה  "מלאבס   .23

17 בינואר 2018.
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לחם,  לבית  הסמוך  אל־דהישה  הפליטים  ממחנה  רמדאן  דאליא 

ששיריה ממוקדים במצוקת החיים ובתחושת המחנק הקולקטיבי 

בגדה  הביטחון  גדר  והקמת  בדרכים  המחסומים  ריבוי  נוכח 

דאליא רמדאן(  )שבו חברה  שרוק  וכן הרכב הבנות  המערבית; 

אשר התפרסם בזכות השיר הפופולרי וטני )מולדתי(, שבמוקדו 

ביקורת חריפה נגד ההגבלות שמשית השלטון הישראלי, ואשר 

נסיעות  אותו משולבות תמונות שצולמו במהלך  בקליפ המלווה 

בכבישי הגדה המערבית ובזמן מעבר דרך מחסומים באזור.24 

הצעירה הפלסטינית נתונה כיום במתח כבד יותר מזה שאפיין 

עמוק  שינוי  שמתחולל  משום  דווקא  וזאת  בעבר,  הצעירות  את 

יותר,  משכילות  הן  הפלסטינית:  במערכת  הנשים  במעמד  יותר 

נועזות יותר ונוכחות הרבה יותר במרחב הציבורי. ואולם אותו 

השינוי נתקל בחסמים תרבותיים וחברתיים ותיקים ורבי עוצמה 

המשקפים חרדה של רבים מהפלסטינים מפני ערעור הסדר הישן. 

הצעיר  הדור  כלל  שרוי  שבו  הכבד  למתח  בבואה  מהווה  הדבר 

השפעה  לממש   - עתה  לעת  לפחות   - עליו  המקשה  הפלסטיני, 

ולקדם שינויים עמוקים במציאות הקיימת.

בערבית,   BBC טלוויזיה  אל־לאג'א'ין״,  מח'ים  פי  פלסטיני  "ראב   .24
28 בנובמבר 2017.



הן  כיום  הפלסטיניים  האקדמיים  במוסדות  הסטודנטים  מכלל   62%
נשים. רכישת ההשכלה מאפשרת להן להשתלב בשוק העבודה, לפתח 

קריירות ולבסס השפעה רבה מבעבר במרחבים הציבורי והממשלי. 

הרכב ראפ של צעירות ממחנה הפליטים אל־דהישה הסמוך לבית לחם. 
וביצירות  המערבית  בגדה  האחרונות  בשנים  הוקמו  דומים  הרכבים 
במוקד  העומדות  והתרבות  החברה  מתחומי  בעיות  מועלות  שלהם 

חייהם של הצעירים הפלסטינים, לצד המאבק נגד ישראל.



הצעירה אסראא' ע'ריב מהעיירה בית סאחור נרצחה באוגוסט 2019 
על־ידי אחיה בטענה כי פגעה בכבוד משפחתם, וזאת לאחר שהעלתה 
לרשתות החברתיות תצלום שלה יחד עם ארוסה. הפרשה זכתה להד 
במערכת הפלסטינית ובעולם הערבי ועוררה מחאה רחבה סביב נושא 

האלימות נגד נשים.

כינוס של ראשי שבטים ואנשי דת בכירים מאזור חברון בסוף 2019 
 CEDAW לאמנת  להצטרף  הפלסטינית  הרשות  כוונת  על  במחאה 
הבין־לאומית שמטרתה הגנה על נשים, לרבות הגבלת גיל הנישואין 
ואיסור הכאה כ"כלי חינוכי". המוחים טענו כי מדובר במהלך הסותר 

את ההלכה האסלאמית ואת הנהגים המסורתיים בחברה הפלסטינית.




