
פרק עשירי

פני הדור: דמויות מפתח בהנהגת 
הדור הצעיר הפלסטיני

אלה  לכולם:  משותף  אחד  דבר  אך  מתחלפים,  הדורות 
המניפים את הדגל הם בני עשרים או קצת יותר, והם הדור 

אשר הולך זקוף קומה.1

מאג'ד אל־עארורי, פרשן פוליטי
ופעיל זכויות אדם מראמאללה     

הבנת הדור הצעיר הפלסטיני מחייבת העמקה לא רק בדיוקנם של 

גם בזה של הצעירים שמבקשים  פיגועים, אלא  אלה שמבצעים 

לנקוט דרכים שונות ולקדם יעדים אחרים. במסגרת הזאת נדרש 

להתחקות אחר צעירים המוגדרים כבר כיום כמעצבי דעת קהל, 

או כאלה שעושים את צעדיהם הראשונים בהקשר הזה. הבולטים 

רבים  פלסטינים  צעירים  עבור  חיקוי  כמושאי  מצטיירים  שבהם 

היעדים  ואת  התחושות  את  בהירה  בצורה  לנסח  ומצליחים 

הקולקטיביים של בני הדור הצעיר. 

השלושים  בשנות  רובם  ההנהגה,  אותה  נציגי  של  אישיותם 

המכוננות  החוויות  בצל  עוצבה   ,)Yה־ )דור  לחייהם  והארבעים 

גם  אך   - והשנייה  הראשונה  האנתפאדות   - מאבקים  שני  של 

נערים  או  ילדים  היו  הם  הפלסטינית.  הרשות  כינון  בהשראת 

במהלך האנתפאדה הראשונה ולקחו חלק בהפגנות או בפעולות 

ועדות הסיוע החברתי שנוסדו ברחבי השטחים באותה התקופה. 

אל־עארורי, 2015.  .1
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חותם  הטביעו  הפלסטינית  הרשות  והקמת  אוסלו  הסכם  חתימת 

הממשל  במוסדות  השתלב  וחלקם  כמתבגרים,  חייהם  על  עמוק 

בקריסת  הצעירים  אותם  חזו  יותר  מאוחר  הפלסטיני.  העצמי 

למאבק  הפלסטינית  המערכת  ובהידרדרות  המדיניים  ההסכמים 

 - ובהמשך הדרך לעימות פנימי בין המחנות  נגד ישראל,  אלים 

הלאומי והאסלאמי. הצעירים האלה הושפעו אפוא משתי חוויות 

מנוגדות: מצד אחד תקדים היווצרותה של הריבונות הפלסטינית, 

אך מן הצד האחר הזעזוע העמוק שספג אותו הישג היסטורי אשר 

איים להשיב את הפלסטינים לתקופה שלפני 1993. 

בתווך  ברובה  מצויה  הצעירה  ההנהגה  כרונולוגית  מבחינה 

שבין דור הביניים, שחבריו נולדו בשנות ה־50 וה־60 של המאה 

ה־21.  המאה  של  הראשון  בעשור  שנולדו  הנוער  לבני  ה־20, 

התקוות הוותיקות הנתלות כל פעם מחדש בדור הצעיר הפלסטיני 

הצעירה  ההנהגה  מחברי  ניכר  חלק  כתפיהם.  על  כיום  מונחות 

את  שהנהיגו  אלה  בפרט  הביניים,  דור  בבכירי  כיום  רואים 

הצעירים  מרכזי.  והשראה  סמכות  מקור  הראשונה,  האנתפאדה 

הפלסטינים מכירים רבים מבני דור הביניים באופן אישי, חולקים 

עימם מאפיינים משותפים - בכלל זאת מוצא חברתי וגיאוגרפי - 

רבה  הצעירים חשים קרבה  דרכם.  כממשיכי  עצמם  רואים  ואף 

יותר לבני דור הביניים מאשר לדור המייסדים הוותיק במערכת 

וה־40 של המאה ה־20(, שחלק  )ילידי שנות ה־30  הפלסטינית 

שונות  גיאוגרפיות  ובזירות  אחר  בעידן  התעצב  מחבריו  גדול 

)בעיקר בפזורה הפלסטינית(. 

למנהיגי הדור הצעיר כמה מאפייני יסוד משותפים: הם מזוהים 

הפלסטינית  לפזורה  זיקתם  "הפנים";  זירת  עם  מוחלט  באופן 

הפריפריה  עם  נמנה  מהם  גדול  חלק  קיימת;  בכלל  אם  רופפת, 

רובם  הפליטים;  מגזר  במיוחד  הפלסטינית,  במערכת  החברתית 
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בעלי השכלה גבוהה, לרבות כזאת שנרכשה במוסדות אקדמיים 

והם  הפלסטינית;  למערכת  מחוץ  ממושכת  שהות  תוך  במערב, 

ניהול  מידע,  קליטת  לצורך  היתר  בין  הרשתי,  במרחב  פעילים 

שיח והפצת רעיונות. 

הפיזית  חשיפתו  בעקבות  כבד.  פנימי  במתח  שמצוי  דור  זהו 

לבסס  ּכֵָמּה  הוא  למערב,  ובעיקר  הרחב,  לעולם  והווירטואלית 

אינו  בזמן  בו  אך  חומרית,  רווחה  ולהשיג  יציב  חיים  אורח 

במערכת  הקיימת  הפוליטית  המציאות  המשך  את  לקבל  מוכן 

את  מופגנת  בצורה  תובעים  הצעיר  הדור  מנהיגי  הפלסטינית. 

דרישה   - אזרח  זכויות  גם  בעת  בה  אך  הלאומיות  זכויותיהם 

שמועלית הן כלפי הרשות הפלסטינית והן כלפי ישראל. המתח 

בחיי הדור הצעיר משתקף היטב גם במישור התרבותי: הוא חי 

את ימיו בחברה שבה כוחם של אנשי הדת, החמולות והשבטים 

עדיין חזק, אך מבקש לבלות את הלילות בבתי הקפה ובמועדונים 

של ראמאללה או בחנויות היוקרה ובמופעים באמפיתיאטרון של 

רואבי. אלה צעירים שנעים כל העת בין עולמות, חלקם מנוגדים, 

תוך השלה ועטייה תכופות של זהויות.

אומנם  הפלסטיני  הצעיר  הדור  בקרב  הבולטים  האישים 

ותפיסות  שפה  המשגות,  מעצבות,  חוויות  ביניהם  חולקים 

יש  הזאת  הקבוצה  בקרב  הומוגני.  גוף  אינם  אולם  משותפות, 

כאלה הפועלים במסגרת גופי הממשל בגדה המערבית וברצועת 

הפוליטיות  ובתנועות  הביטחון(  ומנגנוני  השלטון  )משרדי  עזה 

כאלה  לצד  השמאל(,  ארגוני  או  החמאס  )הפתח,  השונות 

הפוליטית  ולזירה  הממשל  למערכי  מחוץ  מקודמת  שפעילותם 

גופי מדיה,  ובמידה רבה אף בהתרסה כלפיהם, למשל במסגרת 

חברות כלכליות, מכוני מחקר וארגוני זכויות אדם.
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בקרב הנשים בולטות שלוש דמויות הנמנות כולן עם שכבה 

חנאן  היא  ה־Y הפלסטיני. הראשונה  דור  יחסית בקרב  מבוגרת 

אל־חרוב, מורה שנולדה בראשית שנות ה־70 במחנה הפליטים 

אל־דהישה הסמוך לבית לחם וזכתה ב־2016 בפרס קרן וארקי 

)Varkey) הבין־לאומי שבמסגרתו הוכתרה כמורה הטובה ביותר 
לבנות  בבית־ספר  מלמדת  אל־חרוב  השנה.  באותה  בעולם 

והערכים שהיא מנסה להנחיל לתלמידותיה הן של  בראמאללה, 

הישגיות והשקעה. בעבור רבים מהפלסטינים אל־חרוב היא סמל 

למי שהחלה את חייה בסמטאות הצרות של מחנה הפליטים, אך 

בעמל ובנחישות הגיעה לפסגה הבין־לאומית.2 

הפליטים  במחנה   - אל־דהישה  הפליטים  ממחנה  רחוק  לא 

נוספת שמייצגת את חתירת הפלסטיניות  נולדה אישה   - עאידה 

דוקטור  של  חייה  סיפור  קריירות.  ולמימוש  להצלחה  הצעירות 

בבואה  רבה  במידה  מהווה  אל־חרוב,  גילה של  בת  ג'אדו,  אמל 

מכהנת  ג'אדו  רבות.  משכילות  פלסטיניות  נשים  של  לעולמן 

האישה  והינה  הפלסטיני  החוץ  במשרד  כמנכ"לית  כיום 

נולדה  היא  גם  אל־חרוב,  כמו  הזה.  לתפקיד  שמונתה  הראשונה 

ארוך  במאמץ  הצליחה  אך  יחסית,  ודלה  שמרנית  בסביבה 

בבריטניה  וחייתה  התחנכה  ג'אדו  מסגרות.  מגוון  לפרוץ  שנים 

הפלסטינית  הסיוע  ביחידת  חברה  הייתה  ובארצות־הברית, 

בטלוויזיה  ששודר  אל־חרוב  של  הזכייה  נאום  הזה  בהקשר  ראו   .2
בערוץ  ששודרה  אודותיה  וכתבה   ,2016 במרס  ב־13  הפלסטינית 
הטלוויזיה קדס ב־15 במרס 2016. אל־חרוב נשואה לעמר אל־חרוב, 
מעורב  היה  אשר  התנועתי,  הדין  בית  נשיא  המשמש  בפתח  בכיר 
ישראליים.  שישה  נרצחו  שבו  בחברון  הדסה  בבית  בפיגוע  ב־1980 
על הרקע הזה גם הושמעה ביקורת מצד גורמים בישראל על זכייתה 
מקור  ראו:  בחזרה.  ממנה  אותו  לקחת  דרישה  הועלתה  ואף  בפרס, 

ראשון, 21 ספטמבר 2016.
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ובמהלך   ,(NSU – Negotiations Support Unit) למשא־ומתן 

השנים פילסה דרך אל צמרת השירות הדיפלומטי הפלסטיני.3 

ע'נאם,  לילא  היא  הדור  אותו  של  השלישית  המייצגת 

שנולדה  הכריזמטית  ע'נאם  ואל־בירה.  ראמאללה  מחוז  מושלת 

"הגברת  בכינוי  ידועה  לראמאללה  הסמוך  דבואן  דיר  בכפר 

שמונתה  הראשונה  האישה  והיא  ראמאללה",  של  הראשונה 

לתפקיד מושלת מחוז ברשות הפלסטינית. לע'נאם תואר דוקטור 

המודיעין  במנגנון  קצינה  בעבר  שימשה  היא  הנפש.  בבריאות 

הכללי הפלסטיני והתקדמה לאורך השנים במעלה הביורוקרטיה 

רבות  מופיע  החג'אב  עטוי  דיוקנה  הפתח.  ובשורות  הממשלתית 

במגוון  בתצלומים  נראית  והיא  הפלסטינים,  התקשורת  באמצעי 

שהיא  בעת  ישראלים  חיילים  עם  קולני  בוויכוח  סיטואציות: 

מתוקשר  ביקור  במהלך  ראמאללה;  באזור  במחסומים  עוברת 

בבתי אסירים ו"שהידים"; או כאשר היא מפקדת על חדר מבצעים 

הפלסטינית  הרשות  שקידמה  הפעילות  במהלך  למשל  אזרחי, 

לצורך מיגור מגפת הקורונה בגדה המערבית.4 

ההנהגה  במסגרת  חדשים  יעדים  מסמנות  הנשים  אותן 

סוציאלית,  ועבודה  חינוך  בהסברה,  מיקוד  עוד  לא  הלאומית: 

אנתצאר  למשל  כמו  הוותיק,  הדור  מנהיגות  בקרב  שרווח  כפי 

 ,www.ifamericaknew.org :הרחבה בנוגע לרקע האישי של ג'אדו, ראו  .3
באוקטובר   25 )ראמאללה(,  אל־ג'דידה  אל־חיאת   ;2005 במרס   18
אמל  "השגרירה  הכותרת:  את  נושאת  בעיתון  הרקע  )כתבת   2020
ג'אדו: מסמטאות מחנה הפליטים עאידה לצמרת השירות הדיפלומטי"(.

)מזרח  אל־סיאסי  אל־ביאדר  ע'נאם:  אודות  על  רקע  כתבות  ראו   .4
הוגדרה  שבו  ריאיון  וכן   ;2017 ביולי   15  ,1080 מספר  ירושלים(, 
במשבר  טיפלה  כיצד  תיארה  ובמסגרתו  הפלסטינית",  הברזל  "אשת 
באפריל   12 )לונדון(,  אל־ערבי  אל־קדס  ראמאללה:  במחוז  הקורונה 

.2020
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אל־וזיר )אום ג'האד(, בעבר השרה לעניינים סוציאליים ברשות 

הפלסטינית, וחנאן עשראוי, בעבר חברת הוועד הפועל של אש"ף 

ושרת ההשכלה הגבוהה, אלא נטיעת אחיזה במוקדים שהיו בעבר 

בתהליך  השפעה  ביסוס  תוך  מובהקת,  גברית  דומיננטיות  תחת 

קבלת ההחלטות בכלל המישורים.

בכירי  הצעירה  ההנהגה  בקרב  בולטים  השטח  ברבדי 

הם  המערבית.  בגדה  הפתח  של  העממיות  התנט'ים - המסגרות 

או  פקידים  הראשונה;  האנתפאדה  במהלך  נערים  ברובם  היו 

ה־90;  שנות  במהלך  הפלסטינית  הרשות  בגופי  צעירים  קצינים 

הביטחון  במנגנוני  או  הפתח  של  הצבאיים  במערכים  וחברים 

היו  חלקם  השנייה.  האנתפאדה  במהלך  הפלסטינית  הרשות  של 

מעורבים בפיגועים נגד ישראל בשני העשורים האחרונים ונכלאו 

בעקבות כך למשך תקופות ארוכות. המנהיגים האלה זוכים כיום 

בין  מרכזית  קשר  כחוליית  ומשמשים  רחבה  ציבורית  לתמיכה 

הציבור לצמרת הרשות הפלסטינית. במסגרת הזאת בולטים ראשי 

המחוזות התנועתיים של הפתח )אקאלים(, דוגמת עמאד ח'רואט 

מחברון, מוחמד אל־מצרי מבית לחם ונאא'ל אבו אל־עסל מיריחו; 

בכירים לשעבר בארגון גדודי חללי אל־אקצא של הפתח, דוגמת 

הישראלי,  מהכלא   2018 בקיץ  )שוחרר  משכם  אל־בזרה  באסל 

בפיגועי  מעורבותו  בגין  שריצה  מאסר  שנות  כ־15  לאחר 

טרור(; בכירים לשעבר בהנהגת הפתח בבתי הכלא, כגון רא'פת 

כיום ראש מועצת אל־דוחה שבאזור בית  אל־ג'ואברה המשמש 

לחם; הדוברים המרכזיים של התנועה, כגון אוסאמה אל־קואסמה 

וג'מאל נזאל; וכן ראשי השביבה, תנועת הנוער ותאי הסטודנטים 

של הפתח. כל מנהיג עתידי של המערכת הפלסטינית - במיוחד 

בגדה המערבית - יצטרך לזכות בתמיכת מנהיגי שטח אלה, דבר 

שמספקות  הלגיטימציה  חותם  מאשר  יותר  חשוב  להיות  שצפוי 
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המהווים  גופים  ואש"ף -  הפתח  הפלסטינית,  הרשות  הנהגות 

במידה רבה מבצרה של האליטה הוותיקה.

דיוקנו  משתקף  הממשל,  ומגופי  הממסדי  מהמרחב  הרחק 

של באסל אל־אערג', פעיל פוליטי וחברתי שהחל דרכו בארגון 

הפגנות נגד גדר הביטחון באזור בית לחם, עיר הולדתו, וסיים את 

חייו כמבוקש בקרב עם כוחות צה"ל במרס 2017. אל־אערג' ייצג 

בעיני צעירים רבים את רוחה האותנטית של ההבה. הוא היה בן 

31 כאשר נהרג, ולא נמנה עם אף אחד מהארגונים הפלסטינים. 

מהסטריאוטיפ  שונה  שהיה  והממושקף,  הכחוש  המזוקן,  דיוקנו 

של "המבוקש הקלאסי", הפך לאייקון המתנוסס בשלטי חוצות, 

מצויר בגרפיטי על קירות ומוטבע על חולצות.

לגדה  חזרתו  עם  אולם  במצרים,  רוקחות  למד  אל־אערג' 

והתמקד  והפוליטית  הציבורית  הפעילות  את  העדיף  המערבית 

ידועה  דמות  היה  הוא  הביטחון.  גדר  בניית  נגד  הפגנות  בארגון 

בגדה המערבית, בפרט בקרב בני הדור הצעיר, בין היתר בזכות 

באמצעות  הופצו  ואשר  שהעניק  רבים  טלוויזיוניים  ראיונות 

נגד  נוקבת  נטה להטיח ביקורת  הרשתות החברתיות. אל־אערג' 

על־ידי  קצר  לזמן  נעצר  אף  שבגינו  דבר  הפלסטינית,  הרשות 

מחייו.  פחות  לא  סוער  היה  מותו  הפלסטיניים.  הביטחון  מנגנוני 

וזאת  הפלסטינית,  הרשות  נגד  מחאה  למפגן  הפכה  לווייתו 

בעקבות שמועה שנפוצה בשיח הציבורי ולפיה צה"ל תיאם את 

לאחר  רבים  שבועות  הפלסטינים.  הביטחון  מנגנוני  עם  החיסול 

מותו המשיך אל־אערג' לעורר סערה במערכת הפלסטינית לאחר 

כי  בטענה  מעצרו  על  בטעות  הורה  בראמאללה  המשפט  שבית 

בדומה  החלטה,  אותה  הציבורי.  הסדר  בהפרת  מעורב  היה 

וגרמה  הצעיר  הדור  בני  בקרב  הרוחות  את  הלהיטה  ללוויה, 

שוב להתפרצות מחאה שבמסגרתה הואשמה הרשות הפלסטינית 
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אפוא אל־אערג'  סימל  הייחודית  בדרכו  הצעיר.5  מהדור  בניכור 

המסגרות  את  לפרוץ  הצעירה  ההנהגה  מבני  רבים  של  שאיפה 

פעולה  ומרחבי  התארגנות  דפוסי  ולכונן  הקיימות  הפוליטיות 

פוליטיים עצמאיים, מאמץ שלפחות לעת עתה לא זוכה להצלחה 

יתרה. 

מי שהסתמן כמקבילו של אל־אערג' ברצועת עזה היה אחמד 

אבו ארתימה - הוגה, סופר ועיתונאי אשר שימש "הרוח החיה" 

מאחורי מיזם צעדות השיבה )מסיראת אל־עודה( שהחל במרס 

התנגשויות  של  בסדרה  )המדובר  וחצי  כשנה  ונמשך   2018

נהרגו  שבהן  לישראל  עזה  רצועת  בין  הגבול  במרחב  אלימות 

בראשית  נולד  ארתימה  אבו  אלפים(.  ונפצעו  פלסטינים  עשרות 

שנות ה־90. הוא היה פעיל רשת בולט, ועסק בין היתר בדרכים 

לגיבוש תנועה עממית שתחולל שינוי במערכת הפלסטינית. אבו 

)פודא  מאורגנת  אנרכיה  בשם  בספר  הגיגיו  את  כינס  ארתימה 

מנט'מה( והחל להעלות את רעיונותיו על פסים מעשיים כשפיתח 
ממחאות  השראה  ספג  הוא  לטענתו  השיבה.  צעדות  מיזם  את 

ברמת  הנכבה  יום  מאירועי  גם  אך  הערבי",  ב"אביב  הצעירים 

מסוריה  רבים  פלסטינים  מפגינים  חדרו  אז   ,2011 במאי  הגולן 

שלטונות  שארגנו  ההמונית  מהצעדה  וכן  ישראל,  שטח  לתוך 

מרוקו ב־1975 לעבר סהרה המערבית, מהלך שהיה שלב מרכזי 
בדרך להשתלטותה של הממלכה על אותה טריטוריה.6

פעילותו של אבו ארתימה קּודמה בתיאום עם החמאס וייתכן 

בארגון  כחבר  מוגדר  אינו  עצמו  הוא  אולם  שבעידודה,  אף 

הפער  את  רבה  במידה  שיקף  דרכו  המשך  כלשהו.  פוליטי 

בנוגע לביוגרפיה של אל־אערג', ראו: "באסל אל־אערג' ... אל־מת'קף   .5
אל־משתבכ אל־שהיד״, www.aljazeera.net, 7 במרס 2017.

 ,www.palinfo.com ראו:  ארתימה,  אבו  של  משנתו  לגבי  פירוט   .6
21 בפברואר 2018, 8 באפריל 2018.
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במערכת הפלסטינית בין הרהב המאפיין את השיח הפוליטי ובין 

כמיהותיהם האישיות של הפרטים, במיוחד בני הדור הצעיר. כמה 

אבו  היגר   ,2018 במאי  השיבה  צעדות  שהחלו  לאחר  חודשים 

ארתימה לארצות־הברית, וממקום מושבו החדש )והנוח יחסית( 

הוא ממשיך בפעילות הסברה מקוונת למען העניין הפלסטיני.7 

מגמות  את  המייצגים  מנהיגים  מצויים  החמאס  בשורות  גם 

היסוד בקרב בני הדור הצעיר. פעילי הזרם האסלאמי משקפים 

הדור  בני  ליתר  בהשוואה  שוני  גם  אך  דמיון,  קווי  בדיוקנם 

בדומה   - האסלאמיים  הפעילים  בקרב  גם  הפלסטיני.  הצעיר 

לכל הצעירים הפלסטינים - בולט הרצון למימוש עצמי, במיוחד 

רכישת השכלה, קידום קריירה והקמת משפחות. עם זאת, יוקד 

בקרבם גם להט אידיאולוגי שבגינו הם מוכנים לא פעם לסכן את 

בדמות  כבד  אישי  מחיר  ולשלם  שלהם  הקריירות  ואת  הנכסים 

תקופות כליאה ממושכות, אורח חיים של מבוקשים או אף מוות. 

כזה למשל היה אחמד ג'ראר, חבר הזרוע הצבאית של התנועה 

בצפון השומרון )יליד הכפר ברקין( שביצע בינואר 2018 פיגוע 

לשכם.  מדרום  גלעד  חוות  ליד  שבח  רזיאל  הרב  נרצח  שבו 

נמנה  הוא  מכן.  לאחר  כחודש  צה"ל  של  בפעילות  נהרג  ג'ראר 

ג'ראר,  נצר  אביו,  החמאס.  של  הפריפריאלית"  "האצולה  עם 

שימש אחד מראשי החמאס בצפון השומרון. עם פרוץ האנתפאדה 

התנועה,  של  הצבאית  הזרוע  מראשי  לאחד  האב  הפך  השנייה 

קידם פיגועים נגד ישראל וב־2002 נהרג בהיתקלות עם כוחות 

צה"ל. אחמד, שנולד ב־1994 - עם הקמת הרשות הפלסטינית - 

גדל בצל הציווי להמשיך בדרכו של אביו. הוא אומנם מימש חלק 

במנהל  ראשון  תואר  לימודי  סיים  כאשר  האישיות  משאיפותיו 

אל־חקיקה״,  לנקל  פלסטיני  נאשט  אל־קונגרס...רחלת  אלא  ע'זה  "מן   .7
www.arabi21.com, 10 באפריל 2019. 
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ראה  במקביל  אולם  ג'נין,  של  האמריקנית  באוניברסיטה  רפואי 

מחויבות לקדם גם ג'האד צבאי.8 

של  הפעילות  מוקדי  ביתר  מצויים  דומה  רקע  בעלי  צעירים 

דובר  אל־מצרי,  משיר  למשל   - עזה  ברצועת  בהנהגה  החמאס: 

סיעת התנועה בפרלמנט )יליד 1976(, שהתקדם דרך הנהגת תא 

ברצועת  התנועה  של  הצבאית  בזרוע  החמאס;  של  הסטודנטים 

ילידי  כולם  נופל,  ואימן  סעד  ראא'ד  אל־סנואר,  מוחמד   - עזה 

ראשית שנות ה־70; בקרב האסירים - סלאמה אל־קטאוי, יו"ר 

הנהגת התנועה בבתי הכלא )יליד 1982(, וקודמו בתפקיד מוחמד 

בחלקה  המייצגת  "החוץ",  בהנהגת  וכן   ;)1975 )יליד  ערמאן 

ועבד  דודין  מוסא  בולטים  ובה  המערבית,  הגדה  את  הגדול 

אל־רחמן ע'נימאת, שניהם חברים בכירים בזרוע הצבאית, ילידי 

בתא  פעילותם  במהלך  לחמאס  שהצטרפו  ה־70,  שנות  ראשית 

הסטודנטים של התנועה באוניברסיטת חברון.

ההנהגה  של  יחסית  חריג  נציג  משמש  אל־סלאמין  פאדי 

סמוע  מהכפר  גדולה  לחמולה  ב־1983  נולד  הוא  הצעירה. 

בתנועת  פעיל  בהיותו  הגדול"  ל"עולם  ונחשף  חברון,  שבהר 

השלום(.  )זרעי   Seeds of Peace הישראלית-פלסטינית  הנוער 

הופקינס  ג'ונס  באוניברסיטת  אקדמי  תואר  השלים  אל־סלאמין 

קשרים  בעל  עסקים  לאיש  והפך  בארצות־הברית  היוקרתית 

חתר  הוא  אמריקה.  ובצפון  הערבי  בעולם  אפריקה,  במדינות 

להטביע חותם גם בממד הלאומי והפוליטי, כאשר הקו שבו נקט 

היה חריג ובמידה רבה אף מסוכן מבחינתו. גישתו רוויה בביקורת 

חריפה, לפרקים אף בוטה, כלפי ההנהגה הפלסטינית בכלל וכלפי 

אבו מאזן בפרט. באמצעות אתר אינטרנט, דף פייסבוק וראיונות 

תחול שאב עשריני  כיף   - "ג'ראר  ראו:  ג'ראר  חייו של  על  להרחבה   .8
אלא ׳רמז מקאום׳?״, www.aljazeera.net, 6 בפברואר 2018.
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את  הרף  ללא  אל־סלאמין  תוקף  הבין־לאומית  בתקשורת  רבים 

ובשל  הפרט  בחירויות  פגיעה  בגין  בעיקר  הפלסטיני,  הממשל 

השחיתות, הניוון הארגוני והנפוטיזם השוררים בו.

בחשבונות  מעלה  שהוא  ובמסרים  התקשורתיים  בראיונות 

הפייסבוק והטוויטר שלו, אל־סלאמין פורס את חזונו לרפורמה 

המערכת  רענון  על  שתבוסס  הפלסטינית  במערכת  עמוקה 

הפוליטית, על שיפור המציאות הכלכלית ועל טיפוח הדור הצעיר. 

אל־סלאמין מתאר בצורה נועזת את הצורך לכונן הנהגה חדשה 

ולשנות את האווירה במערכת הפלסטינית, וכל זאת, בלי לנטוש 

בוושינגטון  מושבו  ממקום  הלאומיים.  הזהות  ואת  היעדים  את 

מוגבלת  "הפנים"  בזירת  הנעשה  על  אל־סלאמין  של  השפעתו 

החשופים  הצעיר  הדור  בני  על  למדי  אהוד  הוא  אולם  למדי, 

שלו  הפייסבוק  דף  הוכתר  )ב־2018  הרשתי9  במרחב  לפעילותו 

אנשי  של  הדפים  מבין  הפופולריות  מבחינת  השלישי  במקום 
הציבור במערכת הפלסטינית(.10

קבלת  תהליך  על  השפעתו  את  בהדרגה  מבסס  הצעיר  הדור 

אולם  הפלסטינית,  במערכת  השונים  במוקדים  ההחלטות 

בגדה  במיוחד  בולט  הדבר  מבית.  רבים  במכשולים  נתקל  עדיין 

במשך  מתקשים  הצעירה  ההנהגה  נציגי  שבו  אזור  המערבית, 

המציאות.  עיצוב  על  ולהשפיע  כוחם  את  לבטא  רבות  שנים 

שאוחזים  הוותיק  הדור  בני  של  הדומיננטיות  בשל  בעיקר  זאת 

עדיין בחלק ניכר ממוקדי הכוח ובכך מונעים רענון של מערכות 

הממשל והפוליטיקה. לעומת זאת ברצועת עזה יש לבני ההנהגה 

הצעירה השפעה רבה יותר, בעיקר משום שבשורות החמאס כבר 

אל־סלאמין:  פאדי  על  יששכרוף  אבי  של  רקע  כתבת  ראו   .9
www.timesofisrael.com, 22 באוקטובר 2016.

פי  אל־אג'תמאעי  אל־תואצל  וסאא'ל  תקריר   - פלסטין  סושאל   .10
פלסטין לעאם www.ipoke.co( 2018(, עמ' 60.
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צמרת  על  הצעיר  והדור  הביניים  דור  בני  השתלטות  הושלמה 

התנועה. הדבר הומחש בבחירות להנהגות התנועה בשנים 2017 

ו־2021, שבמהלכן כבשו מנהיגים צעירים יחסית את כלל מוקדי 

הכוח, במיוחד ברצועת עזה וב"חוץ". בנסיבות האלה, יש לחברי 

ההנהגה הצעירה ברצועת עזה אחיזה איתנה בכלל המערכים - הן 

בממשל, הן במרחב התנועתי והן בזרוע הצבאית.

בקצב  אם  ובין  הפלסטינית  ברשות  כמו  אטי  בקצב  אם  בין 

מהיר יותר כמו בחמאס, הדור הצעיר צפוי בסופו של דבר ליטול 

הפלסטינית.  המערכת  מוקדי  בכלל  ההנהגה  מושכות  את  לידיו 

נציגיו משקפים כאמור מגוון רחב של תפיסות עולם ושל יעדים 

ואינם חולקים משנה רעיונית או מסגרות פעולה משותפות, דבר 

המערכת  את  כיום  המאפיין  הביזור  את  רבה  במידה  שמשקף 

להתמודד  צפויים  הפלסטינים  העתיד  מנהיגי  כולה.  הפלסטינית 

עם אתגר רב־מימדי: הם יידרשו לרכוש מיומנות בניהול מערכי 

לעסוק  גם  בעת  בה  אך  כיום(,  אין  שלרובם  )התנסות  ממשל 

בפני  הניצבות  פתורות  הבלתי  האסטרטגיות  הדילמות  בשתי 

הפלסטינים - הסדרת מערכת היחסים עם ישראל והפיצול מבית.



אחמד אבו ארתימה, אחד ממארגני מיזם "צעדות השיבה" אשר קודם 
בגבול רצועת עזה בשנים 2019-2018 ולווה בהתנגשויות אלימות בין 
יותר עקר אבו ארתימה לארצות־הברית  ישראל לפלסטינים. מאוחר 

שבה הוא חי ופועל כיום. 

למבוקש  שהפך  ראמאללה  מאזור  חברתי  פעיל  אל־אערג',  באסל 
להערצה  זוכה  אל־אערג'   .2017 במרס  צה"ל  כוח  עם  בקרב  ונהרג 
על־גבי  שכיח  לאייקון  הפך  ודיוקנו  רבים  פלסטינים  צעירים  בקרב 

קירות ברחבי הגדה המערבית.




