
פרק שביעי

"הבה": שחר של דור חדש?

נגד  האמת היא שהם מרדו בנו באמצעות המהפכה שלהם 
ישראל. הם מרדו במצב שאליו הגענו או שאליו הובלנו את 

עצמנו.1
אכרם עטאללה, עיתונאי מרצועת עזה

שעליה  הפרטים,  של  אנתפאדה  יתומה,  אנתפאדה  זוהי 
משתלט יצר הנקמה של היחיד נגד הכיבוש. זוהי התפרצות 
ללא   - מפלגתית  או  עממית   - ממשית  חסות  ללא  ]הבה[ 
הנהגה לאומית. היא מונעת מתוך תחושות של בלבול, ניכור 
או נקמה על אובדן חבר, אח או קרוב בעקבות הפעילות של 

הכיבוש.2

אמירות מתוך שיח שקיימה חבורת צעירים מהגדה המערבית

רבים בזירות הישראלית והפלסטינית רואים ב־3 באוקטובר 2015 

את העיתוי הסמלי של הופעת הדור הצעיר על בימת ההיסטוריה 

הפלסטינית המודרנית, במיוחד בהקשר של המאבק נגד ישראל. 

מאוניברסיטת   19 בן  סטודנט  חלבי,  ֻמהנד  רצח  הלילה  באותו 

אל־ֻקדס באבו דיס וחבר תא הסטודנטים של הג'האד האסלאמי, 

אהרן  והחייל  לביא  נחמיה  הרב   - ישראלים  שני  סכין  בדקירות 

בנט. כוחות משטרה שהוזעקו למקום, סמוך לשער האריות בעיר 

העתיקה בירושלים, הרגו את חלבי שניסה להמשיך במסע הרצח. 

לפני שיצא לפיגוע הותיר אחריו חלבי, תושב הכפר סרדא הסמוך 

עאטללה, 2015.   .1
הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 48.  .2
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לראמאללה, מעין "צוואה" בדף הפייסבוק שלו. אותו מסמך הפך 

למקור חיקוי והשראה עבור מאות צעירים שהלכו בעקבותיו. הוא 

פתח את הפוסט באמירה ולפיה "לפי מה שאני רואה, האנתפאדה 

״סנונית  היה  שביצע  הפיגוע  ואכן,  לדרכה".3  יצאה  השלישית 

הדור  בני  על־ידי  והונהג  שבוצע  רחב  אלימות  בגל  ראשונה״ 

חצי  במהלך  משתנות  בעוצמות  נמשך  ואשר  הפלסטיני  הצעיר 

העשור האחרון. במסגרת הגל הזה בלטו פיגועים מסוגים שונים 

ובמיוחד דקירות, ירי מאמצעי לחימה מאולתרים וניסיונות דריסה.

מדובר בגל בעל מאפיינים חמקמקים: לא היה לו שם מוסכם, 

ואנתפאדת  הסכינים  אנתפאדת  לכינויים  כאמור,  זכה,  והוא 

במערכת  והבה  אל־קדס  אנתפאדת  או  בישראל,  היחידים 

הנהגה,  או  ארגונית  מסגרת  נטול  היה  הגל  אותו  הפלסטינית. 

וגם מרחב הזמן שבו התקיים לא היה ברור דיו: הוא ידע עליות 

ומורדות, ויש אף במערכות הישראלית והפלסטינית מי שטוענים 

הגורמים  כלל  על  המוסכמת  ההנחה  ואולם  חלף.  למעשה  כי 

בישראל ובמערכת הפלסטינית היא כי המאפיין הבולט של אותו 

הגל הוא העובדה שמי שהניע והנהיג אותו היו בני הדור הצעיר.

הצטלבו  אשר  ותהליכים  מגמות  ממגוון  נבע  האלימות  גל 

המדיני  בתהליך  ההתקדמות  העדר  ובראשם:  אחת,  זמן  בנקודת 

הניכור  כלשהו;  אסטרטגי  אופק  לזהות  הפלסטינים  של  והקושי 

הרחב;  הציבור  ובין  מאזן  אבו  בראשות  ההנהגה  בין  העמוק 

והפלסטינית  היהודית  האוכלוסיות  בין  המתמשכים  החיכוכים 

שבו  דומא  בכפר  בפיגוע  היה  ששיאם  המערבית,  הגדה  ברחבי 

)דואבשה(  אחת  משפחה  בני  פלסטינים  תושבים  שלושה  נרצחו 

ביולי 2015; וכן השראת רוח "האביב הערבי", שכאמור לוותה 

בהתרסה כלפי הסדר הוותיק. המערכת הפלסטינית כולה הייתה 

אל־קדס״,  עמלית  מנפד'  חלבי  מהנד  אל־שהיד  כלמאת  "אח'ר   .3
www.wattan.net, 3 באוקטובר 2015.
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אפופה באותה העת בתחושה של סוף עידן: דור המייסדים אשר 

חלש על הזירה ועיצב את דיוקנה ואת יעדיה משך עשרות שנים 

התפוגג בהדרגה, והציבור הפלסטיני חש כי הוא נכנס לעידן חדש 

רווי בחוסר ודאות ונטול אוריינטציה.

הצעיר  הדור  של  האלימה  להתפרצות  מקדימים  סימנים  היו 

הפלסטיני עוד לפני אוקטובר 2015. קשה היה לזהות את המגמה 

הזאת באמצעות כלי המחקר הרגילים שבהם נעשה שימוש לצורך 

ניתוח המתרחש במערכת הפלסטינית, ובראשם מעקב אחר השיח 

הפוליטי או התקשורתי. ואולם ניתן היה להבחין בהתבססות דור 

שיח  סיורי שטח,  באמצעות  ותסכול  זעם  בתחושות  הטעון  צעיר 

והמוקדים הגיאוגרפיים,  עם פלסטינים מכלל המגזרים, הגילאים 

הפלסטינית.  במערכת  והיצירה  התרבות  בעולמות  העמקה  וכן 

הקודם  העשור  של  השנייה  במחצית  שערכתי  סיורים  במסגרת 

החשיבה  דפוסי  חדש.  דור  אותו  של  ודיוקנו  קיומו  בפניי  נחשף 

והכמיהות האישיות והקולקטיביות של הצעירים האלה היו שונים 

למדי מאלה שאפיינו את הדורות הקודמים. התובנה הזאת התחדדה 

הדור  מפני  דאגה  שהביעו  האבות  דור  נציגי  עם  שיח  במהלך 

הצעיר, לצד קושי לפענח את התפיסות ואת צורת ההתנהגות שלו. 

החברתיים  והמגזרים  הפוליטיים  החוגים  כלל  מקרב  פלסטינים 

טענו כי מדובר דור שונה בתכלית מהדורות שקדמו לו. הצעירים 

תוארו כמי שחיים במרחב וירטואלי, נוהים לא פעם אחר מנעמי 

בקידום  דבקות  להפגין  ומתקשים  "נורמליות"  ואחר  החיים 

משנה  כחסרי  המבוגרים  על־ידי  הוגדרו  הם  הלאומיים.  היעדים 

אידיאולוגית, אינטרסנטיים )מצלחג'יון(, וככאלה שמתריסים נגד 

כל מקורות הסמכות ונגד הסדר המסורתי, הן במישור הפוליטי והן 

בזה החברתי. 

החודשים הראשונים של ההבה היו אפופים באופוריה מסוימת 

במערכת הפלסטינית. רבים נטו לתאר את המוני הצעירים אשר 
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הדורות  שנשאו  המרד  נס  של  העכשווי  כגילום  פיגועים  ביצעו 

רוח  לתחיית  וכביטוי  ההיסטוריה,  במהלך  הצעירים  הפלסטינים 

שהנכונות  לכך  כהוכחה  תוארה  ההבה  הפלסטינית.  המהפכה 

שספג  המכה  לאחר  גם  וכי  בפלסטינים,  טבועה  עדיין  להקרבה 

המאבק הפלסטיני בעל המאפיינים הצבאיים - במיוחד בעקבות 

הצעירים   -  )2002( המערבית  בגדה  מגן"  "חומת  מבצע 

ולעורר  ביעילות  בישראל  לפגוע  מצליחים  עדיין  הפלסטינים 

בקרבה דאגה. כלי התקשורת של הרשות הפלסטינית ושל החמאס 

הפלסטינים  האירגונים  כלל  ובכירי  המפגעים,  את  לשבח  הרבו 

לזכרם.  שהוקמו  האבלים  בסוכות  מתוקשרים  ביקורים  ערכו 

לצעירים שנהרגו במהלך ביצוע הפיגועים נערכו לוויות המוניות, 

הפלסטינים,  הביטחון  מנגנוני  כבוד של  בליווי משמרי  פעם  לא 

וחלק מאותם מבצעי פיגועים הפכו לסמלים לאומיים פופולריים: 

כיכרות נקראו על שמם; מונומנטים הוצבו בישובים שמהם הם 

יצאו; ומלגות לסטודנטים הוענקו לזכרם. 

אל־לחאם,  נאצר  מען,  הפלסטינית  החדשות  סוכנות  מנהל 

שביצעו  בצעירים  הקולקטיבית  לתמיכה  הד  במאמריו  העניק 

פיגועים בימיה הראשונים של ההבה. אל־לחאם הבהיר באוקטובר 

ואינה  מאנתפאדה  בהרבה  גדולה  שפרצה  המערכה  כי   2015

מתוחמת בזמן )"רכבת העצמאות יצאה לדרכה ולא תשוב לאחור, 

 - נשק  "ללא  בשם  שהוכתר  במאמר  טען  עוד  יהא"(.  אשר  יהא 

סיומו  את  משקפת  ההבה  כי  עשור",  להימשך  צפויות  ההפגנות 

המוחלט של עידן אוסלו, ותיאר את מבצעי הפיגועים כ"דור חכם 

מאתנו, שקדן ומסור יותר". אל־לחאם חתם את המאמר באמירה 

ולפיה: "לא ניתן לטעון כי לנו הבעלות על הניסיון ועל המומחיות. 

אנו נרוויח מההתייעצות עם הדור הצעיר ומשיתופו בהחלטות".4 

www.maannews.net: 5 באוקטובר 2015, 11 באוקטובר 2015, 13   .4
באוקטובר 2015. 
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העיתונאי אכרם עטאללה המשיך את הקו הזה כאשר תיאר את 

את  מניף  הפוליטי,  הכוחות  ממאזן  החורג  חדש  כ"דור  הצעירים 

לכפות  רוצה  מהמציאות שישראל  התעלמות  תוך  ומתקדם  הדגל 

הזה  הנוער   ]...[ שלה  הנשק  ארסנל  באמצעות  הפלסטינים  על 

חוד החנית של  ומהווה  קם למלא את תפקידו בלי לבקש רשות 

המהפכה או של האנתפאדה אשר תשנה את פני ההיסטוריה ותנתץ 
את כל הכבלים שכפתה ישראל".5

שיאה  למעשה  הייתה  ההבה  של  הראשונה  השנה  חצי 

שפעלו  צעירים  על־ידי  הונע  הפיגועים  גל  מערכה.  אותה  של 

בדרך־כלל עצמאית או במסגרת חוליות קטנות, באופן ספונטני 

בשיח  הופיעו  נעריים  דיוקנאות  אין־ספור  מוקדם.  תכנון  וללא 

למקור  והפכו  הציבורי,  ובמרחב  התקשורת  באמצעי  הרשתי, 

ומהתצלומים  הכרזות  מן  אחרים.  רבים  צעירים  עבור  חיקוי 

השתקפו גיבורים אשר לבני הנוער הפלסטינים היה קל להזדהות 

עימם. הם היו בני גילם - לפעמים בני אותם החמולה, היישוב, 

הרחוב או בית הספר - לבושים ומסופרים כמוהם, דיברו באותה 

ועשו שימוש באותן  השפה, חיו באותם המרחבים הגיאוגרפיים 

של  הצבאיות  הזרועות  מחברי  בשונה  החברתיות.  הרשתות 

מחתרתיים,  במחשכים  ברובם  חיים  אשר  הפלסטינים  הפלגים 

הגיבורים הנוכחיים היו נגישים, מוכרים וגלויים, ומהלכיהם היו 

פשוטים יחסית לביצוע. 

הדיוקנאות של מבצעי הפיגועים בשלב הראשון של ההבה - 

רבה  במידה  שיקפו   -  2016 לראשית   2015 אוקטובר  בין 

אותה  מאחורי  שניצבו  והתרבותיות  החברתיות  המגמות  את 

התפרצות. רובם לא היה נוער שוליים אלא צעירים נורמטיביים, 

למשפחות  בנים  באוניברסיטאות,  סטודנטים  או  תיכון  תלמידי 

יציבות מבחינה חברתית וכלכלית וללא עבר פלילי. הדיל עואד 

עטאללה, 2015.   .5



פרק שביעי 112

בת ה־14 ובת דודתה נרהאן בת ה־16 ממחנה הפליטים קלנדיא, 

מספריים  באמצעות  בירושלים  דקירה  פיגוע  לבצע  שניסו 

הספר  בבתי  ביותר  המצטיינות  התלמידות  היו   ,2015 בנובמבר 

ממוצע  השיגה  והשנייה  רפואה,  ללמוד  חלמה  הראשונה  שלהן. 

ה־20  בת  חסונה  מראם  הנדסה.  ללמוד  ותכננה   96 של  ציונים 

משכם שנהרגה במהלך ניסיון לבצע פיגוע דקירה במחסום סמוך 

אנגלית  ולספרות  לשפה  מצליחה  סטודנטית  הייתה  כרם  לטול 

סלואד  מהכפר  עיאד  מוחמד  בשכם.  אל־נג'אח  באוניברסיטת 

נהרג -  גם  שבמהלכו   - דריסה  פיגוע  ביצע  לראמאללה  הסמוך 

זמן קצר לאחר שקבע מועד לחתונתו.6 אביו של בהאא' עליאן, 

שלושה  נרצחו  שבו  פיגוע  ביצע  אשר  לילד  ואב  נשוי  צעיר 

ישראלים בירושלים, טען כי לבנו מעולם לא חסר דבר וכי היה 

בעל מיומנויות רגשיות וקשרים חברתיים ענפים. "מצבו הכלכלי 

היה מצוין, מעולם לא ראיתי אותו שרוי במצב של עצב", העיד 

פיגועי  את  מהצעירים שביצעו  ניכר  חלק  כי  אפוא  עולה  האב.7 

רווחו  וכי  עמוק,  וקולקטיבי  אישי  אומנם מתסכול  הונעו  ההבה 

הקיים,  והחברתי  הפוליטי  לנוכח הסדר  ותלישות  ניכור  בקרבם 

אולם הם לא נפלטו ממסגרות כלשהן ולא חיפשו דרכים להיחלץ 

מתאים משפחתיים מפורקים. 

משקף  ההבה  במהלך  הפיגועים  מבצעי  של  הרווח  הדיוקן 

כ־250  מתוך  ומשכילים.  רווקים  עירוניים,  צעירים  על־פי־רוב 

צעירים שביצעו פיגועים בין אוקטובר 2015 למרס 2016, כמאה 

היו תושבי ערים והיתר תושבי עיירות וכפרים בגדה המערבית. 

אל־סיאסיה  ומדלולאתהא  אל־שבאביה  "אל־הבה  אל־חג'אר,  עאידה   .6
הלאל  בג'מיל  ראמאללה",  מנטקת  פי  מידאני  בחת'  ואל־אג'תמאעיה: 
ומתטלבאת  אל־וטני  אל־מציר   - אל־פלסטיני  אל־שבאב  )עורך(, 

אל־תע'ייר )ראמאללה: אל־ארד, 2016(, עמ' 96 ]להלן: אל־חג'אר[.
מחיסן, עמ' 86.  .7
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חלקם של בני מחנות הפליטים - שהיוו בדרך־כלל חוד החנית של 

המאבק הלאומי הפלסטיני - היה מוגבל למדי. ייתכן כי ברקע לכך 

עמד ניכור עמוק שקיים מזה שנים רבות בין תושבי המחנות ובין 

הממשל הפלסטיני, מה שהפחית מהמוטיבציה של צעירי המחנות 

של  האינטרסים  את  כמשרתות  שנתפסו  הקרבה  פעולות  לבצע 

הרשות הפלסטינית. מבין 250 הצעירים - 20 בלבד היו תושבי 

במזרח  שועפאט  הפליטים  ממחנה  כמחציתם  הפליטים,  מחנות 

בעיר  המציאות  של  הייחודי  הרקע  על  פעלו  כלומר  ירושלים, 

הפיגועים  ממבצעי  כ־50  הפליטים.  למגזר  לשיוכם  קשר  ללא 

ועוד  שועפאט(,  הפליטים  מחנה  כולל  )לא  ירושלים  ממזרח  היו 

44 מהעיר חברון, ו־37 מאזור הר חברון. הסיבה לריבוי מבצעי 

הפיגועים מירושלים ומחברון נעוצה בממד הדתי של שתי הערים, 

הצעירים  שבהם  נגישים  חיכוך  מוקדי  של  קיומם  בשל  גם  אך 

המפגעים יכלו לאתר אזרחים או חיילים ישראלים בקלות יחסית. 

ניתוח מאפייניהם של הצעירים שביצעו פיגועים בין 
אוקטובר 2015 למרס 2016; סך הכול 246 איש8

גיל ממוצע
21.5

112 ממבצעי הפיגועים היו מתחת לגיל 
20; 24 מעל גיל 30

מנעד הגילים
מבצעי הפיגועים הצעירים ביותר היו בני 
12 )שניים(; מבצעת הפיגועים המבוגרת 

ביותר בת 72

מוצא גיאוגרפי
45 ממבצעי הפיגועים היו ממזרח 

ירושלים; 195 מהגדה המערבית )מהם 
44 מהעיר חברון; 37 מיישובי הר 
חברון(; 6 מהחברה הערבית בישראל

הנתונים נאספו על־ידי המחבר.   .8
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מגזר חברתי
99 תושבי ערים; 122 תושבי עיירות 

וכפרים; 25 תושבי מחנות פליטים )10 

ממחנה שועפאט, 10 ממחנה קלנדיא, 

2 ממחנה ג'נין, 1 ממחנה עסכר בשכם, 

1 ממחנה בלאטה בשכם, 1 ממחנה 

אל־פואר סמוך לחברון( 

215 רווקים: 24 נשואים עם ילדים; 6 מצב משפחתי

נשואים ללא ילדים; אלמנה אחת בעלת 

ילדים

204 גברים; 42 נשיםמין
 

את התחושה הראשונית של גאווה קולקטיבית החליפו עד מהרה 

החל  ראשוני  חשד  עמוקות.  לדאגות  הזמן  עם  שהפכו  תהיות 

להתעורר נוכח השוני שניכר בין מבצעי הפיגועים בהבה לאלה 

הפלסטינית,  במערכת  רבים  שפסקו  כפי  ההבה,  בעבר.  שפעלו 

 1987 של  מהמאבקים  שונה  הייתה  אכן  והיא  אנתפאדה.  איננה 

ו־2000 מכיוון שלא הונהגה על־ידי ארגונים ממוסדים, ובמידה 

במובן  עממי  מאבק  זה  היה  כלפיהם.  התרסה  ייצגה  אף  רבה 

קטנות  קבוצות  של  ספונטני  פרץ  כלומר  המונח,  של  העמוק 

ההבנה  פנימי.  ושכנוע  אישית  השראה  מכוח  שפעלו  פרטים  או 

הזאת התחדדה ככל שההבה הפכה מהתרחשות שבמוקדה מאבק 

עממי )הפגנות וחיכוכים עם כוחות הביטחון של ישראל( לעימות 

מהפלסטינים,  רבים  לתחושת  בפיגועים.  כולו  כמעט  הממוקד 

הלאומי,  במאבק  הצעירים  לדבקות  בביטוי  רק  לא  היה  מדובר 

האצורים  עמוקים  ממטענים  כוחה  ששאבה  בהתפרצות  גם  אלא 

בדור שלם שאינו מוכר מספיק לדור ההורים ולהנהגות החברתיות 

והפוליטיות הפלסטיניות. מאג'ד אל־עארורי, פרשן פוליטי ופעיל 
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זכויות אדם מראמאללה, תיאר בהקשר הזה את ההבה כהתפרצות 

בהנהגה  והן  בישראל  הן  לנקום -  השואף  שלם  דור  של 

ודחיקה  התעלמות  כיבוש,  של  רבות  שנים  לאחר   - הפלסטינית 

לשולי העשייה הלאומית. לטענתו, מדובר היה בצעירים "שאיש 

לא ראה אותם ולא הבחין בצרכים וברגשות שלהם".9 הסוציולוג 

ג'מיל הלאל שניתח את דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני, הרחיק 

הסכם  לאחר  שנולדו  הצעירים  את  תיאר  כאשר  יותר  עוד  לכת 

אוסלו כקבוצה תלושה ונטולת ייעוד ברור המתקשה לתקשר עם 

הזאת  ההנהגה  כי  חשה  ואף  עמה,  ולהזדהות  הוותיקה  ההנהגה 

חיים  הצעירים  הלאל,  לטענת  הצעיר.  הדור  את השפעת  בולמת 

והפלסטינית -  הישראלית   - מנוגדות  פוליטיות  הוויות  שתי  בין 

אך גם בין שני קטבים חברתיים - של מודרנה ושל מסורת. הוא 

חתם את מאמרו מ־2016 שנשא את השם "צעירי פלסטין הולמים 

בגדרות", בנבואה ולפיה המאבק שבני הדור הצעיר הנהיגו צפוי 

גילמה  אשר  שלו,  העמוקה  האותנטיות  בשל  דווקא  להיכשל 
לטענתו העדר הנהגה, מסגרת ארגונית ומשנה סדורה.10

הזמן  עם  הפך  הצעירים  שקידמו  המאבק  דגם  כאמור, 

היקף  הפלסטינים.  ובממשל  בציבור  רבים  עבור  דאגה  למקור 

הפיגועים אומנם גבר, אולם המציאות לא השתנתה כפי שרבים 

מהפלסטינים קיוו שיקרה. יתרה מכך, התגובה הישראלית הייתה 

המונית  התגייסות  נמנעה  רבה  במידה  ובכך  וסלקטיבית,  מדודה 

למאבק האלים. אנרגיית הצעירים הייתה אומנם מכוונת ברובה 

הרשות  נגד  גם  חריפה  התרסה  בה  גולמה  אולם  ישראל,  נגד 

קהל  דעת  בסקר  ניתן  לכך  העזים  הביטויים  אחד  הפלסטינית. 

אל־תע'טיה״,  ח'ארג'  ג'ילאן  כנתם  "עפואן...  אל־עארורי,  מאג'ד   .9
אל־חדת' )ראמאללה(, 28 בדצמבר 2015 ]להלן: אל־עארורי, 2015[.

אל־דראסאת  אל־ג'דראן״,  יטרקון  פלסטין  "שבאב  הלאל,  ג'מיל   .10
אל־פלסטיניה, כרך 27, מספר 105 )חורף 2016(, עמ' 33-25.
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שפרסם מכון המחקר בראשותו של ח'ליל אל־שקאקי בדצמבר 

2015, וממנו עלה כי 65% מהנשאלים הביעו עניין בהתפטרותו 

המשיך   ,2016 במרס  המכון  שערך  נוסף  בסקר  מאזן.  אבו  של 

בעוד  מאזן,  אבו  בהסתלקות  לצדד  נשאלים  של  דומה  שיעור 

בשחיתות  נגועה  הפלסטינית  הרשות  כי  טענו  מהם  ש־80% 

ו־17% בלבד העריכו כי קיים חופש הבעת דעה בגדה המערבית. 

כל  לאורך  ניכרה  מאזן  מאבו  העמוקה  הקולקטיבית  הסלידה 

וגם בסקרים שערך   - לפני פרוץ ההבה  עוד   - העשור האחרון 

המכון בראשותו של אל־שקאקי בין השנים 2021-2018 שיעור 

לפרקים  והגיע  גבוה  היה  עבאס  בהתפטרות  שתמכו  הנשאלים 

ל־11.80% 

את  חיזקו  אחרים  פלסטינים  מחקר  מכוני  מטעם  סקרים 

ההערכות בנוגע לרכיבי המחאה הפנימית שגולמו בהבה. בסקר 

שפרסם מכון AWRAD בראשית 2016 עלה כי 30% מהנשאלים 

הפלסטיני  הצעיר  הדור  תסכול  הוא  להבה  המניע  כי  סברו 

בביטוי  שמדובר  טען  דומה  היקף  אולם  המדיני,  מהמשא־ומתן 

כי  גרסו  ו־14.4%  הצעיר,  הדור  של  כלכלי  רקע  על  לתסכול 

וכלפי  הפלסטינית  הרשות  כלפי  זעם  של  השתקפות  זו  הייתה 

22 מהגדה המערבית,  החמאס.12 דאליא להאליה, סטודנטית בת 

טענה בהקשר הזה כי חלק ניכר מהצעירים שהשתתפו בהפגנות 

או בעצרות עשו זאת לאות מחאה נגד הרשות,13 וצעיר אחר בן 

גילה, גם הוא מהגדה המערבית, טען בהתרסה כי "הרשות היא 

פניו האחרים של הכיבוש", וכי פיגועי ההבה הם ביטוי לפעילות 

 .www.pcpsr.org המכון:  של  האינטרנט  באתר  מצויים  הסקרים   .11
 74% כי  עלה   )82 )מס'   2021 בדצמבר  שפורסם  האחרון  מהסקר 

מהנשאלים הביעו עניין בהתפטרות אבו מאזן.
.www.awrad.org :הסקר מצוי באתר האינטרנט של המכון  .12

אחמד עז אל־דין אסעד, עמ' 75.  .13
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ואינם  מהמפלגות  שנואשו  צעירים  של  ועצמאית  מתריסה 

רוצים לפעול מטעמן.14 ממצאים ואמירות אלה המחישו להנהגה 

הפלסטינית כי ההבה היא חרב פיפיות. לצד היותה ביטוי ללהט 

עתידית  להתפרצות  פוטנציאל  בה  מגולם  ישראל,  נגד  המאבק 

גם נגד השלטון הפלסטיני. ההנהגה בראמאללה הבינה אפוא כי 

הופעת הדור הצעיר אינה רק גל לוחמני המסייע להתמודדות עם 

עמוקות  פנים־פלסטיניות  יסוד  לבעיות  ביטוי  גם  אלא  ישראל, 

המחייבות מתן מענה במגוון היבטים, ובראשם זה הכלכלי. 

מאז  מהלכים  מגוון  הפלסטינית  הרשות  קידמה  כך,  בעקבות 

לאתר  במרץ  פעלו  הפלסטינים  הביטחון  מנגנוני   .2016 אמצע 

באמצעות  היתר  בין  וזאת  צעירים,  של  פיגוע  ניסיונות  ולסכל 

הפלסטינים  המנגנונים  החברתיות.  ברשתות  השיח  אחר  מעקב 

הערים  ומראשי  המסורתיות  מההנהגות  סיוע  כך  לצורך  קיבלו 

סעיר  בכפר  למשל  כך  המערבית.  בגדה  המקומיות  והמועצות 

פיגועים,  שביצעו  רבים  צעירים  יצאו  ממנו  אשר  חברון  שבהר 

ביישוב,  הציבור  נכבדי  המקומית,  המועצה  ראש  יחד  התאגדו 

אנשי דת מרכזיים, וכן נציגי מערך הביטחון הפלסטיני ומערכת 

החינוך המקומית, לצורך קידום מהלכי הסברה שנועדו להציג את 

חוסר התוחלת של פיגועי היחידים. בהקשר הזה נטען כי הצעירים 

יכולים לתרום למאמץ הלאומי גם באמצעים אחרים כגון הצלחה 

בלימודים.15 העיתונאי והסופר עבד אל־ע'ני סלאמה טען במאמר 

2015, כי התנאים במערכת הפלסטינית בשלים  שפרסם באביב 

לכדי  תתפתח  זו  אם  ספק  אולם  ישראל,  נגד  עזה  להתפרצות 

הרווח  החשש  בשל  בעיקר  לטענתו  זאת  שלישית.  אנתפאדה 

הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 28.  .14
בכפר  מבלבל  מסע  לעזאזל:  "סעיר   - יששכרוף  אבי  כתבתו של  ראו   .15
במרס   7  ,walla אתר  שהידים״,  משבח  אך  פיגועים  לעצור  שמנסה 

2016 ]להלן: יששכרוף, 2016[.
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שהושגו  הנכסים  מאיבוד  הפלסטיניים  והציבור  הממשל  בקרב 

לצד  והכלכלית,  האזרחית  היציבות  ובראשם  האחרון,  בעשור 

פלסטינים  נהנים  שמהן  ישראל,  עם  בתיאום  הכרוכות  ההטבות 

הזיכרון הקולקטיבי  גם  טען עבד אל־ע'ני, התווסף  לכך,  רבים. 

הטראומתי מתקופת האנתפאדה השנייה הרווח בקרב רבים בגדה 

לעימות  הצטרפות  מפני  להרתיע  עדיין  בכוחו  ואשר  המערבית 
רחב נגד ישראל.16

בני  של  עמוקה  מצוקה  משקפת  שההבה  לכך  המודעּות 

הרשות  בכירי  של  ובמעשיהם  בדבריהם  התבטאה  הצעיר  הדור 

הפתח  יום  לרגל  שנשא  בנאום   :2016 ראשית  מאז  הפלסטינית 

קרן  להקים  כוונתו  על  מאזן  אבו  הכריז   2015 בדצמבר  ב־31 

לאומית שנועדה לאתר מקומות תעסוקה עבור בני הדור הצעיר, 

ובמיוחד האקדמאיים שבהם;17 ראש ממשלת הרשות הפלסטינית 

בשנים 2019-2013, ראמי חמדאללה, ציין פעמים רבות במהלך 

עבור  תעסוקה  מקומות  ביצירת  ממוקדת  ממשלתו  כי  כהונתו 

בין  הפלסטינית  הממשלה  ראש  מובטלים;18  צעירים  אקדמאים 

השנים 2013-2007, סלאם פיאד, קרא מצידו להרחבת השתתפות 

של  והמזכ"ל  הלאומי;19  ההחלטות  קבלת  בתהליך  הצעירים 

לעשות  הגדיל  אל־רג'וב,  ג'יבריל  הפתח,  של  המרכזית  הוועדה 

ובהנהגת  התנועה  בשורות  מקיף  בית  בדק  לערוך  הטיף  כאשר 

הרשות הפלסטינית נוכח המשבר הקשה הפוקד את הדור הצעיר 

מצלחה  הי  הל  אל־ת'אלת'ה:  "אל־אנתפאדה  סלאמה,  אל־ע'ני  עבד   .16
)אביב   259 מס'  פלסטיניה,  שא'ון  אסראא'ילי?!״,  מסעא  אם  וטניה, 

2015(, עמ' 124-123.
www.wafa.ps, 31 בדצמבר 2015.  .17

ראו למשל ריאיון ליומון אל־קדס )מזרח ירושלים(, 1 בינואר 2017.  .18
פיאד, 2015.   .19



119"הבה": שחר של דור חדש?

ועל רקע הנתק בינו לבין ההנהגה.20 גם ממשל החמאס ברצועת 

עזה הפגין רגישות כלפי בני הדור הצעיר וביקש להוכיח עשייה 

מיזמים  סדרת  הייתה  הכותרת  גולת  מצבו.  את  לשפר  במטרה 

לעשרת  תעסוקה  לספק  כדי   2018 בנובמבר  השיקה  שהתנועה 
אלפים בוגרי אוניברסיטאות מרצועת עזה.21

נופך  העניק  ראמאללה,  תושב  דראע'מה,  מוחמד  העיתונאי 

שפרסם  מאמר  במסגרת  ההבה.  על  המחודש  למבט  יותר  אישי 

מכך  דראע'מה  הזהיר  להדים,  זכה  ואשר   2015 באוקטובר 

רק  אלא  הישג,  כל  קצרו  לא  הצעירים  קידמו  שהפיגועים אשר 

גרמו לריבוי האבדות בצד הפלסטיני והקשו עליו לבסס דימוי של 

קרא  דראע'מה  הבין־לאומית.  הקהל  דעת  בעיני  לגיטימי  מאבק 

להורים למנוע את יציאת ילדיהם לפיגועים, אשר גילמו לטענתו 

מוות בטוח )"היום אנו דוהרים בטירוף אחר תאוות נקמת הדם 

ההרסנית ]...[ מי שנושא סכין ותוקף חייל - מתאבד"(. הוא גם 

לקחי  ולממש את  התופעה  לבלום את  הפלסטינית  בהנהגה  דחק 

האנתפאדה השנייה שהחלה, לטענתו, כגל אלימות רווי אופוריה 

כאן,  )"טעינו  הפלסטינים  מבחינת  ובבידוד  בשפל  והסתיימה 

המאמר  הרגש"(.  נכח  כאן  נעדר,  הישר  השכל  כאן  שם.  טעינו 

חיינו,  ואת  חייכם  את  מנפצים  "אתם  הנוקבת:  באמירה  נחתם 
פלסטין זקוקה לכם חיים".22

למעלה מחצי עשור לאחר שפרצה, נראה כי הביטוי המקורי 

והאלים של ההבה אומנם נמשך - גם אם היקפו מוגבל יחסית - 

לעיצוב  הראשונית  ההבטחה  ממימוש  רחוקה  התופעה  אולם 

מחודש של המציאות. ההצלחה במיגור האיום הביטחוני והמדיני 

www.wattan.net .20, 5 בינואר 2016.
Ynet, 6 בנובמבר 2018.   .21

מחמד דראע'מה, "לא תד'הבו אלא אל־מות... פלסטין בחאג'ה אליכם   .22
אחיאא'״, אל־חדת' )ראמאללה(, 17 באוקטובר 2015. 
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נמרצים  בלימה  מאמצי  סיבות:  מארבע  נבעה  בהבה  שגולם 

לעבר  מהידרדרות  בעצמה  שחששה  הפלסטינית  הרשות  מצד 

כאוס ומניצול הזדמנות על־ידי החמאס לערעור המציאות בגדה 

העדר  הצעיר;  הדור  בני  בקרב  והנהגה  ארגון  חוסר  המערבית; 

בביצוע  תמיכתו  אשר  הפלסטיני,  הציבור  רוב  מצד  גבית  רוח 

וכן  הזמן;23  במשך  כאמור  פחתה  ההבה  במסגרת  הפיגועים 

התנהלות מושכלת של ישראל, ובמוקדה הקפדה על שימור מרקם 

החיים בגדה המערבית ומניעת ענישה קולקטיבית שעלולה הייתה 

לסחוף מעגלים חברתיים רחבים למאבק.

הצעיר  הדור  התפרצות  שייצגה  העמוק  האתגר  ואולם 

הפלסטיניות -  ההנהגות  כלפי  והן  ישראל  כלפי  הן   - הפלסטיני 

אליה  שנלווה  העמוק  והזעם  הצעיר  הדור  מצוקת  נעלם.  לא 

ישראל  ושל  הפלסטיניות  ההנהגות  של  בתודעתן  נצרבו  אומנם 

כבעיית יסוד המחייבת טיפול שורש, אך לא זכו עד היום למענה 

בקנה מידה מספיק, ולפיכך קיימת עדיין האפשרות כי האירועים 

רבה  בעוצמה  אף  אולי  עצמם,  על  ישובו   2015 מסוף  הקשים 

מבעבר.

לפי סקרי דעת הקהל של המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות ודעת קהל   .23
בראשותו של ח'ליל אל־שקאקי: בדצמבר 2015 תמכו 57% מהנשאלים 
אותה  וביוני  ל־44%;  התמיכה  אחוז  ירד   2016 במרס  ההבה;  בפיגועי 
 - המכון  של  האינטרנט  באתר  מופיעים  )הסקרים  ל־36%  השנה 
דומה  ירידה  AWRAD השתקפה  מכון  www.pcpsr.org(. בסקר של 
בפברואר  ל־42%   2015 בנובמבר  מ־63%   - בהבה  התמיכה  בשיעור 

.)www.awrad.org - 2016 )הסקר מופיע באתר האינטרנט של המכון



הצעיר ֻמהנד חלבי נחשב "חלוץ" אנתפאדת הסכינים. ב־3 באוקטובר 
שני  נרצחו  שבו  בירושלים  העתיקה  בעיר  פיגוע  ביצע  הוא   2015
צעירים  למאות  השראה  מקור  שימש  ובכך  ישראלים,  אזרחים 
פלסטינים אחרים. חלבי זוכה להנצחה במערכת הפלסטינית, ואנדרטה 

לזכרו הוצבה בכניסה לכפר הולדתו סרדא הסמוך לראמאללה.

ירושלים  ממזרח  עליאן  בהאא'  שהותיר  לשהיד"  הדיברות  "עשרת 
שיצא  לפני  קצר  זמן   ,2015 באוקטובר  ב־13  שלו  הפייסבוק  בדף 
לבצע פיגוע שבו נרצחו שלושה אזרחים ישראלים. ב"צוואה" שזכתה 
מהפלגים  מבקש  "אני  עליאן:  כתב  הפלסטינית  במערכת  רחב  להד 
הפלסטינים שלא לקחת אחריות על מות הקדושים שלי )אסתשהאד(; 

מותי מבוצע עבור המולדת ולא עבורם".




