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פלסטיני באופן מוחשי את המצוקה והייאוש בו שרוי הדור ה מבטאהאחרון האלימות גל 
סולד מהמסגרות הפוליטית ו ההנהגהניים עצומות אחרי יעעוד באינו הולך ש הצעיר. זהו דור

שרוצה , וקש לראות שינוי במצבו כאן ועכשיושרוצה לעמוד לגורלו ומבהמפלגתיות הקיימות, 
פיגועים הפוליטיקאים בכירים מהפת"ח יצאו חוצץ נגד אך מתוסכל מההווה.  יותלח

נוע מנת למ-הכריז כי יעשה ככל יכולתו עלאף המבוצעים על ידי בני נוער. אבו מאזן 
אינתיפאדה שלישית, והורה על המשך התיאום הביטחוני עם ישראל. ואולם, הדבר מעורר 

תרעומת בקרב הדור הפלסטיני הצעיר, שמעוניין במאבק אקטיבי יותר בישראל לאור 
צר הקיפאון בתהליך המדיני. הדרך היחידה להביא לסופו של גל האלימות היא בניסיון ליי

יפור המצב שאשר יביא גם לתהליך מדיני, צעיר באמצעות מרחב של תקווה עבור הדור ה
הצעירים הפלסטינים, מצדם, צריכים למצוא את האיזון  .הכלכלי ברשות הפלסטינית

שיאפשר להם להשתלב במסגרת הקיימות, לעצב את עתידם, ולסייע לתנועה הלאומית 
 הפלסטיני לצאת מהמבוי הסתום בו היא נמצאת.

 
 

כבר , ושזכה 2015בחודש אוקטובר שהחל בגל האלימות  התפרץ הצעיר הפלסטיני רהייאוש האוחז בדו
 במשך זמן רבהוא תוצר של תהליכי עומק אשר הבשילו . גל אלימות זה "אינתיפאדת היחידים"לכינוי 

ניתן למנות את כישלונה של הרשות הפלסטינית לנהל שלו  . בין המניעים המרכזייםהחוצה פרצולבסוף ו
מדיני בעל אופק משמעותי, משבר כלכלי חמור שהוביל לתחושת ייאוש בקרב הדור הצעיר, ניכור תהליך 

ובין הצעירים למסגרות הפוליטיות המסורתיות. לצד כל זאת, יש  לעםולך וגובר בין ההנהגה הפוליטית ה
 אקצא-אלקובע כי מסגד הקמפיין הפוליטי הפלסטיני המתמשך ה של היעילותלהוסיף למשוואה גם את 

ותוכניות ילדים ונוער ששלהבו את הדור הצעיר  ,לווה בסרטוני הסתה, משחקי וידאוזה קמפיין בסכנה.  מצוי
 הפלסטיני למאבק המגלם בחובו גם ערכים דתיים. 

 
תהליך מעבר מסכסוך לאומי בעל מאפיינים טריטוריאליים מתאפיין כיום בפלסטיני -הסכסוך הישראלי

 מיתוסים הנבנים סביב ביח הפוליטי ובש. מגמה זו ניכרת רבים יותר למאבק בעל אלמנטים דתיים
שער "ידי הצעירים הפלסטינים -שמכונה כיום עלשער שכם, ובראשם סביב  –ת היחידים" אינתיפאד"

מעידה על מגמה  הישראלים של גל האלימות הנוכחי גם הפרקטיקה של בחירת הקורבנות. "השהידים
וההרתעה מפני הצבא הישראלי  שמעידות על שבירת הפחדמדים, -לצד מתקפות יזומות על לובשי ;זאת

דתית, בעיקר באירועי הטרור -חזות יהודיתהאחוז הגבוה של קורבנות בעלי בולט בקרב הדור הצעיר, 
 בירושלים. 

                                                           
   חוץ אזורית, ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון -הישראלי למדיניותהמכון  -מדיניות במיתווים -עידו זלקוביץ' הוא עמיתד"ר

Students באקדמית עמק יזרעאל ועמית מחקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה. ספרו האחרון, 
Politics and Guns, Books, Palestine: In Resistance and,  בהוצאת לאור יצא Routledge 2015 בשנת. 

http://www.amazon.com/Students-Resistance-Palestine-Routledge-Arab-Israeli/dp/1138802972
http://www.amazon.com/Students-Resistance-Palestine-Routledge-Arab-Israeli/dp/1138802972
http://www.amazon.com/Students-Resistance-Palestine-Routledge-Arab-Israeli/dp/1138802972
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חוותה  2014צמבר כי כבר בדיש לזכור אך  האיץ את גל האלימות הנוכחי,שקשה להצביע על אירוע מכונן 
כחית . האינתיפאדה הנושלווו בקמפיין אינטרנטי נרחב ,פיגועי דריסה ודקירותסדרת העיר ירושלים 

. יש בה ממד של חיקוי רשתות החברתיות, כפי שזו באה לידי ביטוי במתנהלת ברוחו של הדור הצעיר
בצורה ויראלית המייצרת  באינטרנט ידידו, והכל מופץמעשי חבר הולך בעקבות  :ושיתוף ברוח הפייסבוק

 עצמו. ולא רק הנצחה של המפגע, מאבקהי הטרור ומעודדת המשכיות של האדרה של מעש
 

האלימות הפלסטינית מבטאת באופן מוחשי את המצוקה והייאוש בו שרוי הדור הצעיר. מי שיחפש 
. יתקשה למצוא אותןף היק-רחבותהפגנות המוניות המסתיימות בהפרות סדר  ת היחידים"אינתיפאד"ב

 , שלעתים עוברים שינויים תוך כדי התנהלותה.אינתיפאדה יש מאפיינים משלהגל אלימות או לכל 
התנגשות בין חוליות טרור חמושות סדרת מאבק המונים לבמהרה מהפכה  , למשל,האינתיפאדה השנייה

  לצה"ל.
 

פעולתו הבודד, המתריס ב הצעיר במרכז את יכולת קבלת ההחלטה של המפגעגל האלימות הנוכחי שם 
פלסטיני, אך גם נגד המשך קיומן -בהקשר הרחב של הסכסוך הישראלימדינית -יאות פוליטיתגם נגד מצ

 של המסגרות המדכאות בתוך המרחב הפוליטי הפלסטיני.
 

עוד אינו הולך ש בועט במוסכמות וקשה להחיל עליו הגדרות כוללניות. זהו דורהצעיר הפלסטיני הדור 
סולד מהמסגרות המפלגתיות הקיימות. בני הנוער הפלסטינים שהפוליטית ו ניים עצומות אחרי ההנהגהיעב

דור שרוצה לעמוד לגורלו ומבקש לראות שינוי במצבו כאן ו . זהמהוריהם, ולעתים גם הםמורימ מתנערים
לא ידע את עוצמתה שחף מפגעי העבר וה עצמו וארשדור יות, אך מתוסכל מההווה. ועכשיו. דור שרוצה לח

מערכות נשק הישראלית ב וההתעצמות של צה"ל הצבאית של מדינת ישראל. את הכלים הממוגנים
 ייד-מגמה זו מועצמת עלמתקדמות והרסניות, מפרשים הצעירים לא פעם ובטעות כפחד ישראלי מפניהם. 

וההרס הרב רבית זיכרונות דיכוי האינתיפאדה השנייה בגדה המעסרטוני הסתה ברשתות החברתיות. 
מהווה אינם חקוקים בזיכרונם. ההיסטוריה אינה של צה"ל בערים הפלסטיניות שהשאירו אחריהם הטנקים 

 כלי להפקת לקחים והם צופים פני עתיד.  עבורם
 

תיקה צריכה לנקוט במדיניות של ריסון ולהכיל את מרד הנעורים הפלסטיני. זהו אחד והנהגת אש"ף הו
הפנים הפלסטיני בין פת"ח לחמאס. מרד גע בפניה, מלבד המשכו של הפיצול האתגרים העומדים כר

הביאה לכך וש 2016, שנמשכה לאורך חודש פברואר נעורים זה התעצם בימי שביתת המורים הפלסטינית
שאלפי ילדים ונערים פלסטינים נעדרו מכל מסגרת חינוכית פורמלית בזמן שהרשתות החברתיות האיצו 

הפלסטינית של המשך שלטון הרשות יות טימישביתה זו גם קראה תיגר על הלגבהם לבצע מעשי אלימות. 
נות בין הרשות לאחר שהושגו הב 2016רץ . השביתה הסתימה במומסר זה חלחל אל בני הדור הצעיר

יצירת מסגרת אחוזים לשכר המורים ו עשרה תוספת שכר רוחבית של, שכללו הפלסטינית לנציגי המורים
 במבנה איגוד המורים הפלסטינים. רפורמות שתקדם 

 
אמנם, חינוך לשלום חתימת ההסכם השיבה את הסדר במערכת החינוך הממלכתית הפלסטינית על כנו. 

לא בזו של אונר"א, אך עצם העובדה שהנערים והנערות גם הפלסטינית, ו אינו נפוץ במערכת החינוך
על מעשיהם באופן שיכול להפחית פקח בבתי הספר מאפשרת לרשות הפלסטינית להכיל אותם ולנמצאים 

 את הפוטנציאל למעשי אלימות. 
 

ואת הפצתם ברשת, סתה הסרטוני ה את הלהבות ומעודדת את יצירתחמאס שואפת להגביה בעוד תנועת 
יגועים המבוצעים על ידי בני נוער. הם קראו לצעירים פהפוליטיקאים בכירים מהפת"ח יצאו חוצץ נגד 

מנת לשרת -של בנייה והתפתחות עצמית עלשל למידה ו (ג'האדמאבק )בהפלסטינים לנקוט במקום זאת 
זו זכתה לגיבוי ישיר מאבו נכונה את המאבק הלאומי הפלסטיני ולהוות תשתית לבניית מדינה. קריאה 

 אינטרס הלאומי הפלסטיני. מנוגדים למאזן, אשר אמר בראיונות פומביים לתקשורת כי פיגועי הצעירים 
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כי באחד מבתי  אמר הנשיא הפלסטיני, (2016במרץ  31) של אילנה דיין עובדה, לתוכנית 2בראיון לערוץ 
 ,. בפקודתוערים ונערות נושאי סכיניםנ חות הביטחון הפלסטיני אותרו שבעיםהספר אליו הוא שלח את כו

. קריאה זו נתפסה ה במעשיהםוהסבירו להם על הסכנה הטמונכינסו אנשי הביטחון את הצעירים לשיחה 
פופולארית והתפרשה כרצון למנוע מהם לנהל את המאבק אשר בו -צעיר כבלתיבקרב רבים מבני דור ה

ר הצעיר. הוא הכריז כי יעשה ככל שפשה בדוקיצוניות הם חפצים. אבו מאזן לא חושש להתעמת עם ה
 הביטחוני עם ישראל. הורה על המשך התיאום, ואדה שלישיתפמנת למנוע אינתי-יכולתו על

 
ת קפמשתרשות הפלסטינית אליטה השלטת בהרצון מצד הדור הפלסטיני הצעיר כלפי ה ביעותחוסר ש

, שהתקיימו לאחרונה באפריל תוצאות הבחירות למועצת הסטודנטים של אוניברסיטת ביר זיתבהיטב 
ובדה שהיא אינה אחוזי התמיכה הפוליטית בפת"ח יורדים בשל מעמדה כמפלגת שלטון והע. 2016

הביטחון  יביטחוני של מנגנונהיתר על כן, המשך התיאום  ספק הישגים מהותיים בזירה המדינית.מצליחה ל
מעוניין במאבק אקטיבי יותר ש ,הצעירהפלסטיני מעוררים תרעומת בקרב הדור של אבו מאזן עם ישראל 

למועצות הסטודנטים  חירותבהתוצאות באופן היסטורי,  הקיפאון בתהליך המדיני.ל לאור ישראב
 . הצעירדור קרב המשמשות נייר לקמוס לזיהוי מגמות פוליטיות בבאוניברסיטאות הפלסטיניות 

 
על בסיס תמיכה יצחונות רצופים בביר זית ושמרה נזכתה תנועת החמאס בשנתיים האחרונות, המהלך ב

דתיים, המנהלים אורח חיים מודרני -בביר זית הם צעירים לאאחוז ניכר ממצביעי החמאס  יציב בקמפוס.
ירים פלסטינים רבים, המסיימים לימודים חוסר תקווה. צעמציאות של  מולאל ורואים בהצבעתם זעקה 

לאור זאת, הם קוראים תיגר  ותיהם.עונה על ציפישוק העבודה, אינם מוצאים תעסוקה הגבוהים ויוצאים אל 
 בתוך המסגרות המסורתיות.מוכלים על ההנהגה המסורתית ואינם מוכנים עוד להיות 

 
פרופיל של המפגע הפוטנציאלי. ניתוח של גל האלימות האחרון מציב קשיים בפני אלו שמנסים לשרטט 

אלימות גל פיגועים. לעתים קרובות היינו עדים לבין  גבוהה סמיכותאירועי החודשים האחרונים מצביע על 
הסרטונים המופצים ו מקרי. אינ מה של רגיעה. זה-פת, ולאחריו תקונמשך מספר ימיםבעצימות גבוהה ש

במהירות ברשת ומאדירים ומנציחים את המפגעים מחד, ומייצרים תשתית לתופעת החיקוי מאידך, 
אחראים לתופעה. מול מפגע בודד, הניזון מהסתה במדיה החדשה ואינו משתף את קרוביו ברצונו לבצע 

הדרך היחידה להביא לסופו של גל האלימות היא בניסיון  .קשה מאד להתמודד מבחינה ביטחונית ,פיגוע
שיפור המצב בו ,לייצר מרחב של תקווה עבור הדור הצעיר. אופק שכזה יכול לבוא לידי ביטוי בתהליך מדיני

 .תהליך שכזההכלכלי ברשות הפלסטינית כתוצר נלווה של 
 

יוכלו לצבור כוח פוליטי ולשנות את  הצעירים הפלסטינים קוראים תיגר על המסגרות הקיימות, אך הם לא
הם מציאת האיזון שיאפשר לבהוא  הם. האתגר העומד בפניאותן מסגרות ממשגורלם ללא שימוש ב

סייע לתנועה להפוך לדור בעל משמעות היסטורית שילהשתלב במסגרת הקיימות, לעצב את עתידם, ו
-שור הפנימי של תהליך הפיוס הפניםהן במי -הלאומית הפלסטיני לצאת מהמבוי הסתום בו היא נמצאת 

 חב יותר של המאבק הפלסטיני להגדרה עצמית. ישור הרפלסטיני, והן במ
 

http://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2016/Article-954fa443fedc351006.htm
http://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2016/Article-954fa443fedc351006.htm
http://www.haaretz.com/israel-news/1.712120

