
פרק שלושה־עשר

מדוע פסח "האביב הערבי" על 
פלסטין?

האנשים,  פני  על  מתפזר  שניחוחו  פורח  אביב  על  חלמנו 
ירקות  בעגלת  החל  ]האביב[  מבולבל...  אביב  קיבלנו 
אדומה,  מהפכתנו  את  הפכו   ]...[ בכיכר  מהפכה  שהציתה 
]...[ אני חפצה באביב שיהיה  כזאת שהורגת בשם הדתות 
ירוק, שיבשר על קיץ חדש. עשו ממנו אביב אדום, ריססו 
]...[ כינו אותנו האביב הערבי, התברר  עלינו עופרת ברזל 

שזהו סתיו הכאוס...1 

השיר "האביב הערבי" פרי עטו של המשורר
המצרי ע'די אל־רחבאני

הדיון בנוגע להשפעת "האביב הערבי" על המערכת הפלסטינית 

שהמערכת  היה  טבעי  אך  לכאורה,  בסיסית.  בתהייה  מלווה 

הפלסטינית - על התסיסה ורוח המאבק הטבועים בה - תהיה אחת 

הזירות המרכזיות במסגרת גל המחאה שסחף את המזרח־התיכון 

מאז ראשית העשור הקודם. הטלטלה האזורית ייצגה את כל מה 

שהפלסטינים מגלמים ואת היעדים האסטרטגיים שהם ניסו לקדם 

משך עשרות שנים, ובראשם דומיננטיות של הרחוב והתרסה נגד 

המשטרים הערבים, שתוארו לא פעם כמי שבולמים את ההמון 

נעמה אביעד ונועם זיצמן, פסקול של מהפכות - השירים שליוו את   .1
מינרוה,  )ירושלים:   2015-2010 בשנים  ערב  במדינות  הטלטלות 

2016(, עמ' 122-120.
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שפרץ,  לאחר  עשור  ואולם  הפלסטיני.  העניין  למען  מלהתגייס 

נראה כי "האביב הערבי" פסח למעשה על המערכת הפלסטינית 

וחותמו עליה מוגבל יחסית.

עם  רבים  משותפים  מאפיינים  חולק  הפלסטיני  הצעיר  הדור 

דמוגרפי  משקל  הערבי:  העולם  ביתר  לו  המקבילות  השכבות 

מנתה  הערבי  בעולם   29-15 שבין  הגילאים  )שכבת  משמעותי 

האוכלוסייה,  מכלל  כ־30%  שהם  איש,  מיליון   105 ב־2016 

מדובר  ל־30;  מתחת  בני  הם  המזרח־התיכון  מתושבי  ו־60% 

השראה   2;)14% על  העומד  העולמי  מהממוצע  כפליים  בכמעט 

עמוקה של תרבות הרשת, שחושפת את הצעירים בקלות יחסית 

קיומית,  היברידיות  חיצוניים;  ולרעיונות  העולם  ברחבי  לנעשה 

המערב  בסגנון  והצריכה  הבידור  עולמות  בין  המתח  ובמוקדה 

הארגונים  לשורות  ולהצטרפות  לדת  לחזרה  הקריאות  ובין 

במרחבים  הנשים  במעמד  מתמשכת  התחזקות  האסלאמיים; 

האידיאולוגיות  כלפי  ספקני  מבט  והשלטוני;  הכלכלי  הציבורי, 

שהניעו בעבר את האזור ועיצבו את תודעת תושביו; וכן התרסה 

נטועים  ששורשיה  תופעה  הפוליטיים,  הסמכות  מקורות  כלפי 

במידה רבה בהוצאתו להורג של צדאם חוסיין ב־2006 - אירוע 

הערבי  בעולם  רבים  של  הפחד  מחסום  לשבירת  שתרם  מתועד 
מפני המשטרים האימתניים של העבר.3

העדר  נגד  הפוליטי,  הדיכוי  נגד  למחאה  ביטוי  היותו  לצד 

השליטות,  האליטות  של  השחיתות  ונגד  החברתית  הניידות 

 Arab Human Development Report 2016 – Youth and  .2
 Prospects for Human Development in a Changing Reality
 (New York: UNDP, 2016), p. 22.ם]UNDP להלן: דוח[.
מיכאל  והשלכותיו:  הערבי"  "האביב  שורשי  של  עומק  ניתוח  ראו   .3
המזרח־התיכון",  פני  את  ששינתה  הטלטלה  של  "דיוקנה  מילשטיין, 

ציקלון, גיליון מספר 1 )פברואר 2021(, עמ' 18-8.
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השנים  ארוכות  היסוד  בעיות  את  שיקף  הערבי"  "האביב 

הנפט.  כלכלת  על  התבססו  שלא  אלה  ובפרט  ערב,  במדינות 

מתמדת  עלייה  חלה  הערבי"  "האביב  לפרוץ  שקדמו  בעשורים 

ברמת החיים בכלל העולם הערבי, לצד גידול במספר הלומדים 

האקדמיים.  התארים  מסיימי  ובהיקף  גבוהה  להשכלה  במוסדות 

ואולם עולם הכמיהות הגוברות נפגש במהרה עם מציאות עגומה, 

דבר שיצר תסכול וזעם בקרב צעירי העולם הערבי. מי שרכשו 

את  למצות  חייהם,  תנאי  את  לשפר  במטרה  אקדמיים  תארים 

אכזבה  לרוב  נחלו  האישיות  ולממש את שאיפותיהם  כישוריהם 

מרה. יכולת הקליטה של בעלי תארים אקדמיים במשקי העולם 

ההשכלה  את  התואמות  במשרות  בוודאי  מאוד,  מוגבלת  הערבי 

שאותה רכשו. עקב כך נרשמה גאות בשיעור אבטלת הצעירים 

המשכילים בכלל המדינות שלא התבססו על הנפט: ב־2011 עמד 

ממוצע האבטלה במדינות האלה על 23% בקרב הגברים, ו־31% 

 27% על  הכללי  הממוצע  עמד  כבר  וב־2016  הנשים,4  בקרב 

בהשוואה לממוצע העולמי ששיעורו היה 5.10% 

 United Nations(םUNDP ארגון  מטעם  שפורסם  מקיף  דוח 

Development Program( ב־2016 ואשר עסק במצבו של הדור 
אותה  נתונה  שבה  המצוקה  את  שיקף  הערבי,  בעולם  הצעיר 

הקבוצה. לפי ממצאי המחקר הרוב המוחלט של בני הדור הצעיר 

בעולם הערבי רואים במצוקה הכלכלית את האתגר הקשה ביותר 

שניצב בפני מדינותיהם )כ־90% במצרים ובתוניסיה, 81% בירדן 

ו־50% במערכת הפלסטינית(, ורק לאחר מכן צוינו בעיות כגון 

וינקלר, "האביב הערבי - סיכום ביניים", באלי פודה  אלי פודה ואון   .4
ואון וינקלר. עורכים. הגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח־התיכון 

)ירושלים: כרמל, תשע"ז/2017(, עמ' 399.
.UNDP דוח  .5
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השחיתות השלטונית והעדר הדמוקרטיה.6 חלק ניכר מהצעירים 

העולם  בכלל  חייהם:  מרמת  מתמשכת  רצון  שביעות  אי  הביע 

ל־41%  ב־2009  מ־31%  הזאת -  בתחושה  עלייה  חלה  הערבי 

ל־30%  ב־2009  מ־18%  במצרים  ב־2014;  ול־32%  ב־2012 

ב־2014; ובתוניסיה מ־26% ב־2009 ל־39% ב־7.2014 

שני מחקרים רחבי היקף שראו אור ב־2020 - הראשון מטעם 

המרכז הערבי למחקרים ולמדיניות פוליטית בקטר והשני מטעם 

אותן  את  הם  גם  שיקפו   - בדובאי  )אצדאא'(   ASDA’A מרכז 

בעולם  הציבור  מכלל  כ־80%  המחקרים:  ממצאי  לפי  המגמות. 

השחיתות  כי  בדעה  אוחזים  הצעיר,  הדור  בני  ובמיוחד  הערבי, 

רווחת במדינותיהם )טיעון הבולט בעיקר בקרב הצעירים בתימן, 

המרכז  שערך  בסקר  מהנשאלים   31% ותוניסיה(;  לוב  עיראק, 

כי  סברו  אצדאא'  מכון  של  בסקר  ו־40%  למחקרים  הערבי 

השחיתות הייתה הסיבה המרכזית לפרוץ "האביב הערבי", בעוד 

ש־16% - וכמעט כפול מכך בקרב בני הדור הצעיר - טענו כי 

המקור לכך היה המצב הכלכלי )בפרט בעיית האבטלה(, ו־16% 

נוספים כי מדובר בדיכוי הפוליטי; 25% מהצעירים דיווחו שהם 

מצויים בחובות כלכליים )לעומת 15% ב־2015(, תופעה שבלטה 

מבני  ו־42%  הפלסטינית;  ובמערכת  בעיראק  בירדן,  בסוריה, 

40% מהם ללא  הדור הצעיר הביעו שאיפה להגר ממדינותיהם, 

המצוקה  שבהן  במדינות  שהסתמנה  )מגמה  אליהן  לשוב  כוונה 
הקיומית חריפה במיוחד, ובראשן לוב, לבנון, תימן ועיראק(.8

שם, עמ' 26.  .6
שם, עמ' 260.  .7

אל־מרכז  ]קטר[:  )אל־ט'עיאן   2020-2019 אל־ערבי:  אל־מא'שר   .8
אל־ערבי לל־אבחאת' ודראסת אל־סיאסאת, 2020( ]להלן: דוח המרכז 

הערבי למחקרים[.
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המסורת  בין  העז  התרבותי  המתח  הומחש  המחקרים  בכלל 

העלו   UNDPה־ דוח  ממצאי  הצעיר.  הדור  בני  בקרב  למודרנה 

הערבי,  במרחב  בהדרגה  נחלש  הפטריארכלית  הסמכות  כוח  כי 

חזק  עדיין  הוא  אולם  המשכיל,  הצעיר  הדור  בני  בקרב  בעיקר 

בני  רוב  לכך,  נוסף  העולם.  ברחבי  אחרים  לאזורים  בהשוואה 

הדור הצעיר בעולם הערבי )75%( העידו כי הם עושים שימוש 

נרחב בטכנולוגיות מודרניות ומאמצים סגנונות אופנה מערביים, 

אך עדיין רואים במסורת ובנאמנות לערכי המשפחה רכיב מרכזי 

כך  על  העידו  )ב־2014  לדת  רבה  חשיבות  ומייחסים  בחייהם,9 

98% מבני הדור הצעיר במצרים ובמערכת הפלסטינית(.10 

ב־2020  הערבי  בעולם  שפורסמו  הקהל  דעת  סקרי  שני 

העניקו גם הם תוקף למגמה המתוארת: 63% מהנשאלים העידו 

ל־19%  )בהשוואה  מאוד  דתיים  הם  כי   23% מסורתיים,  הם  כי 

הדור  בני  במיוחד   ,40% דתיים;  אינם  כי   12% ורק  ב־2011(, 

הגדירו   19%( בזהותם  המרכזי  כיסוד  הדת  את  הגדירו  הצעיר, 

הרגש  את  ו־7%  הלאום  את   17% המשפחה,  או  השבט  את 

הפאן־ערבי(; ואולם מנגד 67% גרסו כי לשיטתם יש לדת השפעה 

רבה מדי במדינותיהם.11 ביטוי נוסף למתח התרבותי גולם ביחסם 

הזדהות  חשו  לא   61%( הפוליטית  המערכת  כלפי  הצעירים  של 

עם שום גורם פוליטי, ורק 48% הביעו נכונות להצביע במערכות 

במדיה  הרחב  בשימוש  וכן  ב־2011(;   59% לעומת  הבחירות 

החברתית, אשר תורם במידה רבה להחרפת הפערים בין הצעירים 

הן  החברתיות  הרשתות  כי  העידו  מהצעירים   79%( להוריהם 

דוח UNDP, עמ' 27.  .9
שם, עמ' 35.  .10

דוחות המרכז הערבי למחקרים ומכון אצדאא'.  .11
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ל־25%  בהשוואה  אקטואליה  לצריכת  שלהם  המרכזי  המקור 

ב־2015(.12 

הביטוי החריף ביותר לתסיסה בקרב הדור הצעיר ניכר דווקא 

לכאורה,  ומתקדם  צביון מהפכני  בעלי  ביסודם  במשטרים שהיו 

ונשאו בראשית דרכם הבטחות לקעקוע הסדר המסורתי ולמימוש 

בסוריה,  במצרים,  בלט  הדבר  האוכלוסייה.  לכל  ושוויון  רווחה 

בלוב ובתימן, אשר משטריהן זוהו עם חזון המהפכה והסוציאליזם 

האלה  המשטרים  ה־20.  המאה  של  וה־60  ה־50  בשנות  הערבי 

כוחניות  לדיקטטורות  או  לאוטוקרטיות  השנים  במהלך  הפכו 

של  הלחם   - )ג'ומלוכיות  מלוכניות  לא  שושלות  בידי  שנשלטו 

בקרבם  ובלט  לממלכה(,  רפובליקה,  כלומר  ג'מהוריה,  המילים 

גרם  הדבר  ההווה.  למציאות  העבר  הבטחות  בין  חריף  פער 

את  המדינות  באותן  דווקא  ונטע  חריפה,  קולקטיבית  לאכזבה 

בניגוד  זאת,  כל  האזורית.  הטלטלה  של  ביותר  הסוערים  זרעיה 

ב־2015 העידו 22% מהצעירים בעולם הערבי כי הם צורכים חדשות   .12
צפייה  דרך  ו־60%  החברתיות  הרשתות  דרך   25% מהעיתונים, 
ירד  העיתונים  דרך  חדשות  הצורכים  שיעור  ב־2018  בטלוויזיה; 
האקטואליה  צריכת  שיעור  בעוד  ל־51%,  הטלוויזיה  ודרך  ל־18%, 
דרך הרשתות החברתיות עלה ל־63%. ב־2020 כאמור שיעור צריכת 
החדשות באמצעות הרשתות החברתיות עמד על 79%, מהטלוויזיה על 
56% ומעיתונים על 21%: דוח מכון אצדאא', עמ' 55. בנוגע לחדירת 
המפרץ  מדינות  הן  בו  לשימוש  הנוגע  בכל  השיאניות  האינטרנט, 
)בחריין - 98%, קטר - 94%, ואיחוד האמירויות הערביות - 91%( - 
 Adel Abdellatif, Paula Pagliani and Ellen Hsu, Arab Human
 Development Report Research Paper (New York: UNDP,
p. 22 ,(2019; שיעור המשתמשים בפייסבוק מבין הגולשים ברשתות 
 42% על  באינסטגרם   ,71% על  כיום  עומד  בעולם הערבי  החברתיות 
 Damian Radcliffe and Hadil Abuhmaid,  :22% על  ובטוויטר 
 Social Media in the Middle East: 2019 in Review (Eugene:
University of Oregon, 2020), p. 8.
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למשטרים המלוכניים בעולם הערבי שהצליחו לשרוד את פגעי 

נבע הן מכך שאותם המשטרים מעולם  "האביב הערבי". הדבר 

לא נשאו הבטחות וסיסמאות בנוגע למהפך קוסם בחיי הציבור, 

ולפיכך גם לא גרמו למפל ציפיות בקרבו; והן בשל הישענותם 

והחמולות  השבטים  )בעיקר  המסורתי  החברתי  המארג  על 

הגדולות(, אשר סייע לביסוס לגיטימציה ויציבות מבית. במקרה 

של מדינות המפרץ תרמה לשימור היציבות גם עוצמתן הכלכלית 

שאפשרה להעניק רמת חיים נוחה לרוב התושבים, ובכך להקטין 

את פוטנציאל התסיסה הציבורית, בעיקר בקרב בני הדור הצעיר.

שטבועה  המחאה  ורוח  הקשים  היסוד  תנאי  למרות  כאמור, 

כלפי  שלו  הגלויה  ההערצה  וחרף  הצעיר,  הפלסטיני  בדור 

עד  התהווה  לא  הערבי,  בעולם  הצעירים  שהנהיגו  המהפכות 

הסדר  נגד  רחבה  עממית  יציאה  כלומר  פלסטיני",  "אביב  היום 

בשנים  התפתח  אומנם  עזה  וברצועת  המערבית  בגדה  הקיים. 

ובהשראת  הצעיר  הדור  בני  בהנהגת  מחאה  גל   2012-2011

אירועי "האביב הערבי", אולם הוא היה מצומצם בהיקפו ומוגבל 

ובראשן  נוער,  ובני  צעירים  בקבוצות  היה  מדובר  בהשפעתו. 

הפעילות האקטיבית של הנוער הפלסטיני )אל־חראכ אל־שבאבי 

אל־פלסטיני(, התקווה )אל־אמל( ותנועת 14 במרס, שנשאו את 
הרשות  נגד  כוונה  מחאתן  ואשר  הלאומי,  הפיצול  סיום  סיסמת 

)באירועי  יחד  גם  עזה  ונגד ממשל החמאס ברצועת  הפלסטינית 

הפיצול"(.  בסיום  רוצה  "העם  הקריאה:  במיוחד  בלטה  המחאה 

הקבוצות האלה פעלו ברובן בערים ראמאללה ועזה, תוך תיאום 

מוגבל ביניהן, וללא מסגרת מאורגנת או אג'נדה סדורה.13 אחמד 

ג'מיל עזם, מרצה למדע המדינה מאוניברסיטת ביר זית, המשיל 

שריכז  נקודתי  אירוע  )שרארה(,  לניצוץ  מחאה  גל  אותו  את 

להרחבה, ראו: עזם, עמ' 110-83.   .13
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להביא  הצליח  לא  אולם  מסוימת,  זמן  בנקודת  אנרגיה  אומנם 

הלהט  לצד  מחייב -  שלטענתו  יעד  וממושכת,  רחבה  לבעירה 
הראשוני - גם יכולות ארגון, הסברה וגיוס שלא היו קיימות.14

על  פסח  הערבי"  ש"האביב  לכך  סיבות  כמה  להעלות  ניתן 

המערכת הפלסטינית:

כי . 1 משהו,  אפולוגטי  באופן  טוענים  מהפלסטינים  רבים 

בוא  על  שבישרה  הראשונה״  ״הסנונית  למעשה  היו  הם 

שימשו  הפלסטינים  הטענה,  אותה  לפי  הערבי".  "האביב 

כאשר  הערבי,  העולם  כלל  עבור  לחיקוי  ומופת  חלוץ 

עוד באנתפאדה הראשונה )1987( הפגינו התרסה ויכולת 

התארגנות עממית, והצליחו להניע את ההמון למאבק נגד 

לשנות  ובכך  הישראלי -  השלטון  כלומר   - הקיים  הסדר 

את המציאות. לשיטת הפלסטינים ההתרחשויות הדרמטיות 

במצרים, בסוריה ובתוניסיה היוו בפועל חיקוי של דפוסי 

הפלסטינית,  במערכת  שנוצרו  וההתנהלות  החשיבה 

שהם  השיטות  אותן  את  לאמץ  טעם  ראו  לא  הם  ולפיכך 
בעצמם יצרו.15

המערכת . 2 שרויה  הייתה  שבו  במצב  נעוץ  שני  הסבר 

התקופה  באותה  הערבי".  "האביב  פרוץ  עם  הפלסטינית 

מבית  וממושכים  קשים  ממאבקים  הפלסטינים  התאוששו 

לנפגעים  שגרמה  השנייה  האנתפאדה  ובראשם  ומחוץ, 

ולעימות  לאנרכיה,  האזרחיות,  התשתיות  להרס  רבים, 

שם, עמ' 163.   .14
פלסטין  "אל־אנתפאדה...רביע  אל־ע'ול,  אסמאא'  הזה:  בהקשר  ראו   .15
בין  שיח  רב  וכן   ,2015 בדצמבר  Al-Monitor,ן7  תאח'ר״,  אלד'י 
על  הערבי  האביב  השפעת  בנושא  פלסטינים  ועיתונאים  חוקרים 

המערכת הפלסטינית - www.al-shabaka.org,ן1 באוגוסט 2011.
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הזרם  השתלט  שבסופו  לחמאס  הפלסטינית  הרשות  בין 

הערבי"  "האביב  פרוץ  עם  עזה.  רצועת  על  האסלאמי 

בנוגע  ספקנים  ובעיקר  מותשים,  הפלסטינים  אפוא  היו 

לאפשרות שטלטלה פנימית נוספת תביא לשיפור במצבם. 

בכך, ניכר דמיון למדינות ערביות נוספות שחוו מאבקים 

מרים בשנים שקדמו ל"אביב הערבי", ואשר בעקבותיהם 

מאימוץ  הצעיר -  הדור  לרבות   - המקומי  הציבור  נמנע 

דגם המחאה שהתפתח בעולם הערבי מאז 2010. בהקשר 

ובמאבק  אזרחים  עיראק שהתבוססה במלחמת  בלטו  הזה 

עדיין  הייתה  שתודעתה  לבנון  דאעש;  נגד  מדם  עקוב 

ואשר  ב־2006,  ישראל  נגד  הקשה  מהמלחמה  צרובה 

למעלה  מזה  פוליטי  ובמשבר  כלכלית  במצוקה  נתונה 

האזרחים  ממלחמת  מותשת  שהייתה  ואלג'יריה,  מעשור; 

בין המשטר לארגוני האופוזיציה האסלאמית אשר ניטשה 

במהלך שנות ה־90 של המאה ה־20. בכל אותן המדינות 

סוף  סביב  כעשור,  באיחור של  הערבי״  ״האביב  התפתח 

נשא  הוא  שני,  גל  אותו  התפרץ  כאשר  ואולם   .2019

ב־2010, אשר  מאפיינים שונים מהגל הראשון שהתפתח 

העידו במידה רבה על הפקת לקחים מנסיונן של מדינות 

התמקדה  המחאה  האזורית:  הטלטלה  את  שחוו  ערב 

מצבם  שיפור  ולמען  השלטונית  השחיתות  נגד  במאבק 

נישאו  בשוליה  ורק  האזרחים,  של  והחברתי  הכלכלי 

של  ברוח  אידיאולוגי  או  פוליטי  תוכן  בעלות  סיסמאות 

קידום הדמוקרטיה או רפורמה במערכת השלטונית.16 

"הגל השני של האביב  מילשטיין,  מיכאל  ראו:  הזה,  בנושא  להרחבה   .16
הערבי: מאפייניו וכיווני התפתחות אפשריים", צומת המזרח־התיכון 
)מרכז משה דיין לחקר המזרח־התיכון(, כרך מס' 9, גיליון מס' 11 )5 

בנובמבר 2019(.
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מתאפיינת . 3 הפלסטינית  והציבורית  הפוליטית  המערכת 

ליתר  בהשוואה  יותר  רבות  ובסובלנות  בפתיחות 

לאוכלוסייה  השנים  במהלך  איפשר  הדבר  ערב.  מדינות 

ואף להשפיע על תהליך קבלת  הפלסטינית להביע מחאה 

בבחירות  בולט  ביטוי  לידי  שבא  כפי  הלאומי,  ההחלטות 

תוצאה  רבה  במידה  זה  היה  החמאס.  ניצחה  2006 שבהן 

של המוגבלות הבסיסית המאפיינת את הרשות הפלסטינית 

האזור.  מדינות  ביתר  העוצמה  רבי  למשטרים  בהשוואה 

שני הממשלים הפלסטינים נוקטים אומנם צעדי דיכוי כגון 

וההתארגנות,  הביטוי  חופש  והגבלת  פוליטיים  מעצרים 

ולשליטה  האלימות  לממדי  משתווים  לא  אלה  אולם 

מציאות  בעיראק.  או  בסוריה  המשטרים  של  הכוחנית 

ציבוריים  לחצים  לוויסות  רבה  במידה  סייעה  שכזאת 

שהתרחשו  אלה  כמו  עוצמה,  רבות  התפרצויות  ולמניעת 

בתוניסיה או במצרים אשר ערערו את היציבות הפנימית 

באותן המדינות.

היו . 4 יכולים  הערבי"  "האביב  פרוץ  מאז  קצר  זמן  תוך 

מלקחיו.  וללמוד  השלכותיו  את  לבחון  הפלסטינים 

האינטרנט  באתרי  הטלוויזיה,  בערוצי  הצפייה  באמצעות 

מחאת  של  בגורלה  הפלסטינים  חזו  החברתיות  וברשתות 

למלחמת  סוריה  הידרדרה  כיצד  וראו  אל־תחריר,  כיכר 

בתימן  הלאום  מדינות  קרסו  ואיך  מדם  עקובה  אזרחים 

רצועת  של  העגום  במצבה  לצפות  יכלו  גם  הם  ובלוב. 

עשור  אשר  הפלסטינית,  הישות  של  השני  חציה  עזה, 

וחצי לאחר השתלטות החמאס עליה ידעה ארבע מערכות 

אזרחית  במצוקה  ושרויה  ישראל  נגד  קשות  צבאיות 

חריפה. הפלסטינים, ובפרט הדור הצעיר, הבינו אפוא כי 
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"האביב הערבי" אינו מגלם חלופה מושכת ופתרון קוסם 

מדינות  הידרדרו  שאליו  השפל  מזאת,  יתרה  לבעיותיהם. 

כי  המערבית,  בגדה  בעיקר  לפלסטינים,  המחיש  האזור 

למרות המציאות הקשה שבה הם נתונים, מצבם הוא עדיין 

בגדר "הרע במיעוטו" בהשוואה ליתר עמי האזור. בעקבות 

הקיים  הסדר  ערעור  ולפיה  ההבנה  בקרבם  חלחלה  כך 

מצרים,  הגיעו  שאליו  למצב  להידרדרות  לגרום  עלול 

שהתבססה  היחסית  היציבות  ולאובדן  לוב,  או  סוריה 

 65%–56% בין  כי  אפוא  מפתיע  לא  האחרון.  בעשור 

נערכו  אשר  קהל  דעת  בסקרי  שהשתתפו  מהפלסטינים 

בשנים 2019-2021 הביעו התנגדות גורפת לכך ש"האביב 
הערבי" יתממש גם בזירתם.17

ולפיה . 5 הטענה  האחרון  בעשור  רווחת  הפלסטיני  בשיח 

ייחודיות של מאבק מתמשך  נתונים בנסיבות  הפלסטינים 

נגד אויב חיצוני, ולפיכך מחויבים למקד בעימות הזה את 

מאמציהם הלאומיים ולא במחאה מבית, גם אם זו מתפתחת 
על רקע מוצדק של דרישה לרפורמה פוליטית וחברתית.18

יש מכנה משותף רחב בין הסיבות לכך שלא התפתחה אנתפאדה 

פלסטיני"  "אביב  פרץ  שלא  לעובדה  האחרון  בעשור  שלישית 

באותו פרק זמן. שני התרחישים נבלמו על־ידי אותן מגמות יסוד, 

הפלסטיניים  הממשל  ושל  הציבור  של  העזה  השאיפה  ובראשן 

קהל  דעת  ולמחקרי  למדיניות  הפלסטיני  המרכז  של  סקרים  שני  ראו   .17
ומצויים   2021 ובמרס   2019 בדצמבר  בנושא  שפורסמו   )PCPSR(

 .www.pcpsr.org :באתר האינטרנט של המכון
 Riman Barakat, “The Challenge of הזה:  בהקשר  ראו   .18
 Democratic Transitions in the Middle East”, Palestine-Israel
Journal, Vol. 18, No. 4 (2013), pp. 53-58.
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לשמור על יציבות. זאת, לצד רתיעה מקידום מאבק אלים רחב 

נגד ישראל או ממחאה מבית שעלולים היו לערער את המציאות 

הצרוב  טראומתי  זיכרון  על  היתר  בין  שנסמכה  גישה  הקיימת, 

בתודעת רוב הפלסטינים. לכך, כאמור, תרמה מדיניות מושכלת 

של ישראל ששיקפה הבנה בנוגע לקשר ההדוק שבין המציאות 
האזרחית ליציבות הביטחונית במערכת הפלסטינית.19

הוכחה לגבי הקושי לחולל "אביב פלסטיני" ניתנה בחודשים 

יוני-יולי 2021 במהלך אירועי מחאה שהתפתחו בגדה המערבית 

בעקבות רציחתו של נזאר בנאת, פעיל זכויות אדם ומבקר חריף 

הפלסטינים,  הביטחון  מנגנוני  בידי  הפלסטינית,  הרשות  של 

בראמאללה  התרחשה  המחאה  על־ידם.  שנעצר  לאחר  קצר  זמן 

ברוח  בסיסמאות  ולוותה  בנאת(,  הגיע  )שממנו  חברון  ובאזור 

"האביב הערבי", ובראשן "העם רוצה בהפלת השלטון" ו"עבאס 

מצד  אגרסיבית  בתגובה  ונענתה  עבאס(,  יא  )ארחל  הסתלק" 

רבים  פרשנים  בקרב  העלו  אלה  כל  הפלסטיני.  הביטחון  מערך 

את הסברה ולפיה באיחור של כעשור מתפתח גם בגדה המערבית 

לאירועי  התגייס  לא  הציבור  בפועל  ואולם  פלסטיני״.  "אביב 
המחאה בהמוניו, וזו דעכה בהדרגה תוך שבועות ספורים.20

הדור  מבחינת  מנוגד  תפקיד  אפוא  יש  הערבי"  ל"אביב 

רוח  אזהרה.  תמרור  והן  השראה  מקור  הן  הפלסטיני:  הצעיר 

השקט  "חידת  מילשטיין,  מיכאל  ראו:  הזה,  בהקשר  להרחבה   .19
לחקר  דיין  משה  )מרכז  המזרח־התיכון  צומת  המערבית",  בגדה 
מיכאל   ;)2020 באפריל   5(  4 מס'  גיליון   ,10 כרך  המזרח־התיכון(, 
 Israel קריסה?",  סף  על  אכן  הפלסטינית  הרשות  "האם  מילשטיין, 

Defense, 23 ביולי 2021.
 Michael Milshtein, “Has a Palestinian :להרחבה בנושא הזה, ראו  .20
 Spring Really Begun?”, IPS – Institute for Policy and
Strategy (July 2021).
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השפיעה  בקהיר  אל־תחריר  כיכר  צעירי  של  והמחאה  המהפכה 

בעבר ומשפיעה גם כיום על הצעירים המקדמים פעילות עממית 

הטלטלה  גורל  ואולם  פיגועים.  לביצוע  יוצאים  או  ישראל  נגד 

הצעיר.  הדור  לרבות  הרחב,  הציבור  על־ידי  לעומק  נלמד 

הפנימי  הסדר  בערעור  התוחלת  חוסר  הומחש  הזאת,  במסגרת 

הישג  הניב  לא  הערבי"  ש"האביב  בלבד  זו  לא  הנוכחית.  בעת 

משמעותי עבור צעירי העולם הערבי, אלא שהוא אף גרם לנסיגה 

במישורים הפוליטי, הכלכלי והחברתי. הדור הצעיר - כמו כלל 

הציבור הפלסטיני - מוקסם אפוא מרוח המהפכה ומפזמוניה רוויי 

הלהט, אך לפחות לעת עתה נרתע מלהפוך אותה למציאות חייו.



רוב  אשר  ואש"ף,  הפלסטינית  הרשות  הנהגות  של  דיוקנן  על  לגלוג 
בני  של  הכמיהות  את  להבין  מתקשים  הם  כי  ונטען  מבוגר  חבריהן 

הדור הצעיר או לייצג אותם. 

ממחנה  עואד  ונרהאן  הדיל  הדודות  בנות  נס  על  מועלות  ובו  איור 
הפליטים קלנדיא שביצעו בנובמבר 2015 פיגוע בירושלים באמצעות 
מוצגת  פעולתן  מאבטח(.  של  מירי  כתוצאה  נהרגה  )הדיל  מספריים 
כמופת לחיקוי המנוגד לרהב שמאפיין את החברים בזרועות הצבאיות 

של האירגונים הפלסטינים.




