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אלן ב. סליפקא )ז”ל(

איש חזון ופילנתרופ יהודי-אמריקני, אוהב־אדם שהיה מחלוצי המחשבה והפעולה לקידום הרעיון של שוויון ושותפּות 
יהודית-ערבית בישראל. היה מייסדה של עמותת יוזמות קרן אברהם ויושב הראש שלה משך כשני עשורים, תוך שהוא 
מחלק את זמנו בין ניו־יורק לביתו בשכונת ימין משה בירושלים. הקרן המשפחתית שהקים עוד בחייו, ממשיכה בראשות 

רעייתו, ריבה ריטבו-סליפקא, לסייע באופן מקיף למימוש חזון החיים המשותפים של אלן סליפקא ז”ל.

הפורום השנתי לזכרו של אלן ב. סליפקא נועד לייצר דיון עומק בסוגיות הליבה של יחסי יהודים וערבים בישראל: מעמדו 
לחיים  אפשריים  הסדרים  המיעוט,  עבור  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  הגדרת  משמעות  וזכויותיו,  המיעוט  של 
משותפים בישראל ותמונת העתיד הרצויה. במסגרת הפורום יתכנסו מדי שנה ערבים ויהודים מתחומי דעת שונים וידונו 
בשתי סוגיות נבחרות, תוך הסתכלות ארוכת טווח ובחינה של הצעדים הנדרשים לקידום שילוב ושוויון. הדיון יעשה נוכח 
התפתחויות אפשריות ביחסים בין הרוב היהודי והמדינה לבין המיעוט הערבי ותוך התייחסות להקשר הרחב של הסכסוך 

הישראלי-ערבי בכלל והישראלי-פלסטיני בפרט. 
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7 הקדמה

הקדמה

במאי 2013 כונס לראשונה, בשיתוף משכנות שאננים, הפורום לזכרו של אלן ב. סליפקא לחיים משותפים בין יהודים 
וערבים. 31 משתתפים ומשתתפות — יהודים וערבים ממגוון תחומי דעת ועיסוק — התכנסו במשכנות שאננים למשך 
כ-24 שעות וניהלו דיונים אינטנסיביים ומשמעותיים בשני הנושאים שנבחרו לפורום הראשון: זהותו של המיעוט הערבי 
בישראל וההשתתפות של האזרחים הערבים בחברה הישראלית. יושבי הראש המשותפים של הכינוס הראשון היו אורני 

פטרושקה, יו"ר הוועד המנהל של עמותת יוזמות קרן אברהם, וסוהיל כראם, בעלים ומנכ"ל רדיו א־שמס.

מטרת הפורום הייתה לייצר שיח עומק, משמעותי ופורה שיכלול נקודות מבט שונות ביחס למחלוקות בין הרוב היהודי 
הדרכים  ואת  אי־ההסכמות  את  ההסכמות,  את  ברורה  בצורה  לסמן  שיצליח  שיח  בישראל;  הערבי-פלסטיני  והמיעוט 

לקידום חיים משותפים בין יהודים וערבים, תוך זיהוי המגבלות שמציב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 

מטרה זו הושגה ואף יותר מכך: דיוני הפורום שהתקיימו בדלתיים סגורות אפשרו למשתתפים ולמשתתפות להביע את 
עמדותיהם בצורה כנה ופתוחה, גם כאשר הן נשמעו צורמות לאוזניו של האחר; ניירות העמדה שהיוו מצע לדיון הציעו 

ניתוחי מצב מדוקדקים ורעיונות חדשים; והדיונים היו פוריים ומעוררי מחשבה. 

פרסום זה כולל את ניירות העמדה שנכתבו עבור כל אחד ממושבי הדיון וכן סיכום של הדיונים בפורום.

בערב הפתיחה של הפורום, שהיה פתוח לקהל הרחב, נוצר על הבמה דיאלוג בסוגיית מעמדם המשפטי של הערבים 
בישראל בין פרופ‘ מרדכי )מוטה( קרמניצר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה לפרופ‘ מיכאיל קרייני מהאוניברסיטה העברית, 
שריתק את השומעים ושרטט תמונה מורכבת ובהירה של יחסי רוב ומיעוט בישראל. הערב נחתם במופע אמנותי של 

הרכב ג‘יש: הרכב מוזיקלי יהודי-ערבי הכולל את אהוד בנאי, ג‘ורג‘ סמעאן, סאלם דרוויש וגיל סמטנה.

אנו תקווה כי פרסום זה יסייע הן לעוסקים בסוגיות של יחסי רוב ומיעוט והן למי שרוצים ללמוד את הנושא לעומק ולקבל 
תמונת מצב מקיפה המתייחסת להיבטים התיאורטיים והפרקטיים של יחסים אלה. 

הפורום ע“ש אלן ב. סליפקא ימשיך להתכנס מדי שנה ואנו מאמינים כי הוא יהפוך לפלטפורמה המרכזית לדיוני עומק על 
יחסי יהודים-ערבים בישראל ויהווה בית גידול לרעיונות פורצי דרך בתהליך הכינון של חיים משותפים בין יהודים וערבים 

אזרחי ישראל. 

קריאה נעימה,  

מוחמד דראושה אמנון בארי-סוליציאנו   

מנכ”לים שותפים, יוזמות קרן אברהם
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9 הזהות הלאומית של האזרחים הערבים בישראל  ד"ר עאדל מנאע

הזהות הלאומית של האזרחים הערבים בישראל: 
אפשרויות ואתגרים 

ד“ר עאדל מנאע

הקדמה
שכבשה  משטחים  פלסטינים  של  העקירה  היקף  על  ויצמן  חיים  כשעמד 
ישראל ועל מיעוטם של הנותרים מקרבם בתוך גבולותיה, אמר: “נס המפשט 
המשולש  העברת  לאחר  גם  ואכן,  נפלא”.  באופן  ישראל  של  משימותיה  את 
הקטן על 31,000 תושביו בקירוב במאי 1949 היה מניינם של הערבים במדינת 
פלסטינים  כ-750,000  נעקרו  בעת  בה  נפשות.  כ-156,000  רק  היהודים 
מבתיהם ומאדמותיהם והיו לפליטים במדינות ערב השכנות. אילו נותרו רבים 
מאלה שנעקרו, היו ניצבים בפני ישראל אתגרים גדולים יותר. בשל עקירתם 
של  שיבתם  מניעת  ובשל  לישראל  שהפכה  ממולדתם  הפלסטינים  רוב  של 
פליטים אלה, התרוקנו שטחים רבים ובהם התיישבו יהודים. בתוך שלוש שנים 
)1948–1951( הוכפל מספר היהודים בישראל וכך התקבעה מציאות דמוגרפית 
של רוב הגמוני יהודי מוצק ומיעוט ערבי קטן. הציונות הצליחה לא רק להקים 
מדינה ליהודים, אלא גם לרוקן אותה מתושביה הילידים הפלסטינים ששרידיהם 

הפכו למיעוט.

במזרח  היחידה”  “הדמוקרטיה  בפני  קשים  ואתגרים  דילמות  העמיד  בישראל  שרד  אשר  הקטן  הפלסטיני  המיעוט  גם 
התיכון. ההבטחות להעניק לערבים שוויון הן מטעם מוסדות האו”ם והן במגילת העצמאות נרמסו ברגל גסה עם כינונו של 
הממשל הצבאי כבר בקיץ 1948. גם ההבטחות לתושבים הערבים לייצוג הולם בכל מוסדות המדינה הפכו עד מהרה לאות 
מתה. ספק גדול אם מנסחי אותם סעיפים והאנשים החתומים עליהם התכוונו למילים שנכתבו. הפער בין הרטוריקה 
המכוונת לאוזני העולם המערבי לבין הפרקטיקה של נישול ודיכוי הפלסטינים ליוו את מדיניות ישראל מאז קומה ועד 

ימינו אלה. 

בעשור הראשון לאחר קום ישראל עוצבו היחסים בין המדינה והרוב היהודי לבין בני המיעוט הפלסטיני והם הושתתו על 
הדרה ובידול, על שליטה ביטחונית ועל קואופטציה של מנהיגים ומשכילים מעטים. כך הונחו היסודות להפליה המובנית 
של האזרחים הערבים. גם לאחר ביטול מנגנוני הממשל הצבאי בשנת 1966 המשיכו “בני המיעוטים” לסבול מבידול, 
מהדרה ומהפליה כמעט בכל תחומי החיים. בשנות השבעים החלו להינקט פעולות להפחתת הבידול וההפליה בתחום 
הכלכלה ובתחומים אחרים וחומרתה פחתה יחסית בהדרגה. עם זאת לא חדלו מוסדות המדינה ומנגנוניה להפלות את 
הערבים. יתרה מזאת, האתגרים הנוגעים לשאלות של סמליּות ובראשן שאלת הזהות נעשו קשים ומורכבים יותר עם 

הזמן. 

שאלת הזהות הנפרדת והמורכבת של הפלסטינים אשר נותרו בישראל והפכו לאזרחיה היא תוצר לוואי של הקמת ישראל 
בשנת 1948, של היעלמות פלסטין מהמפה ושל התפרקות החברה הפלסטינית לרסיסים. ישראל הוקמה על חורבותיה 
של פלסטין כמדינתו של העם היהודי וניתקה את הערבים מזהותם הלאומית האורגנית. הציונות, שהגדירה את היהודים 
כעם ללא מולדת, השיגה את מבוקשה ונישלה באותה הזדמנות את הפלסטינים מרוב ארצם ומולדתם. הפלסטינים נעשו 
לעם ללא מולדת, החי בשוליהן של מדינות האזור ומחוץ להן. ישראל פעלה לייהוד המרחב לאחר כיבושו וראתה בשרידיו 
של העם המובס תזכורת לעבר שרצתה למחוק ו”בעיה” שיש לשלוט בה דרך הפריזמה הביטחונית. ההדרה מהאזרחות 

ד”ר עאדל מנאע, היסטוריון, עמית מחקר במכון ון־ליר. מחקריו עוסקים בתולדות הפלסטינים בפלסטין ובתולדות המיעוט הפלסטיני בישראל   *
מאז קום המדינה.
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הטריטוריאלית המשמעותית הייתה המקור העיקרי להפליות של “בני המיעוטים” בישראל. במדינת היהודים אין זהות 
ישראלית משותפת לכל התושבים. יש יהודים ולא־יהודים, ורובם של הלא־יהודים הם ערבים פלסטינים. 

שורשי הבעיה
בעייתם של הפלסטינים ב”מדינת היהודים” לא נוצרה בשנת 1948. הציונות, כפי שהתגבשה מאז העלייה השנייה לפחות, 
הציעה את הכלים להגשמת רעיון הקמת המדינה. כיבוש האדמה וכיבוש העבודה היו אמצעים של בניית “המדינה בדרך” 
של  קולוניאלית  בפרקטיקה  השתמשה  היהודים  של  לאומית  כתנועה  הציונות  הגלויות(.  קיבוץ  )או  העלייה  על  נוסף 
התיישבות ונישול הדרגתי של הילידים הפלסטינים. ללא השתלטות על אדמות הפלסטינים והפיכתם למיעוט בארצם, 
לא היה אפשר להקים את מדינת ישראל. הזהות הקולוניאלית של הציונות ואי־הכרתה בזכויותיהם של הפלסטינים על 
מולדתם היא המקור לסכסוך ולבעיית הזהות לאחר מלחמת 1948. המתיישבים הציונים לא ראו בפלסטינים בני אדם בעלי 
זכויות על ארצם ככל העמים ואילו הציונות התעלמה מזכותם של הפלסטינים על ארצם כדי שתוכל לבנות בית לאומי 

ליהודי העולם על חורבותיו של הבית הלאומי הפלסטיני.

לילידים הפלסטינים לא היה מקום בחזונה של הציונות כשותפים. השאלה מה יהיה מעמדם של “לא־יהודים” במדינה 
העתידית לא “העסיקה” את מנהיגי הציונות ולא בכדי. מנהיגי הציונות העדיפו להדחיק את השאלה המטרידה בדבר גורל 
הפלסטינים למועד שבו יצליחו להקים את מדינת היהודים בפלסטין. המתיישבים היהודים בנו את המפעל הציוני טיפין 
טיפין, תוך בידולם והדרתם של תושבי הארץ הערבים. הצלחת המפעל הצריכה רוב יהודי בשטחה של המדינה היהודית 
יותר ליהודים מכל העולם?  ומעט ערבים ככל האפשר. כיצד ידחקו את רגליהם של הפלסטינים כדי לפנות מקום רב 
התשובה על כך נותרה עלומה שנים רבות. בין שתי מלחמות העולם העסיקה הציונות את עצמה בבניית המדינה שבדרך 
תחת שלטון המנדט הבריטי, שלטון שהעניק בגלוי את תמיכתו לצד היהודי. ללא התמיכה הזו שקיבלו היהודים במהלך 

רוב שנות המנדט, הם לא היו יכולים להקים את מדינת ישראל.

לאחר שהחלו הפלסטינים להתנגד למפעלה של הציונות מחשש לעתידם במולדתם, לא יכלו מנהיגי תנועה זו להמשיך 
ולהתעלם מקיומם. בתחילת הדרך הפריחו מנהיגי הציונות הצהרות כלליות וסיסמאות בלתי־מחייבות על שגשוג לכולם, 
אך בשנות השלושים, כשאחזו הפלסטינים בנשק וניסו לשנות בכוח את מדיניותה של בריטניה, יצא המרצע מן השק. 
באותה תקופה הצטרפו אנשי ארגון ה”הגנה” לפעולות דיכוי המרד הערבי והמנהיגות המדינית החלה לדבר על טרנספר 
ועל חילופי אוכלוסין. מנהיגים אלה, ובראשם בן־גוריון, הם אשר עמדו בשנת 1948 בראש המערכה להקמתה של ישראל 
ולגירוש הפלסטינים ממולדתם. יתרה מזו, אותה הנהגה המשיכה לראות בעצם קיומם של השורדים הערבים בישראל 
ניסיונות  גם  אלא  ישראל,  נקטה  הפלסטינים  הפליטים  שיבת  מניעת  של  מדיניות  רק  לא  ממנה.  להיפטר  שיש  בעיה 

להיפטר מהנותרים בשנות החמישים. 

כן  והאסון הלאומי. כמו  בראשית 1949 היו השורדים הערבים בישראל תשושים, המומים ומפוחדים בעקבות התבוסה 
הם היו מפולגים וחסרי הנהגה לאומית. משימתם העיקרית הייתה להישאר במקומותיהם ולמנוע את גירושם מבתיהם 
ומאדמותיהם. לשם השגת מטרה זו לא מעטים מהם היו מוכנים לשתף פעולה עם מנגנוני השלטון. למרות זאת, מוסדות 
המדינה ראו את הערבים בהכללה כ”גיס חמישי” וכבעיה ביטחונית. אזרחותם והשתייכותם למדינה היו פורמליות ולא יכלו 
להסתיר את הדרתם מהטוב הציבורי היהודי-ציוני. יחסה של ישראל אל הערבים כאל סיכון ביטחוני שיש לשלוט בו דרך 
מנגנוני הממשל הצבאי ותקנות ההגנה לשעת חירום )1945( עיצבו את מעמדם הנחות מאז קום המדינה ועד ימינו אלה. 

מעמדם האזרחי וזהותם נדחקו לתחום האפור שבין נתינים לבין תושבים בלתי־רצויים.

לא זו בלבד שהפלסטינים הודרו מהחברה הישראלית, לאחר הַנּכַּבה הם גם נותקו משאר בני עמם וממדינות ערב השכנות 
והנתק נמשך עד יוני 1967. בתקופה זו התפתחה בקרבם זהות נפרדת של “ערביי ישראל” ככורח של הישרדות וכחלק 
לחיות  בישראל  הפלסטינים  של  יכולתם  עצם  את  בחשדנות  ראה  הערבי  העולם  החדשה.  הגאו־פוליטית  מהמציאות 
עם היהודים. כך הם מצאו את עצמם חשודים בעולם הערבי כ”ישראלים”, ובארצם היו חשודים משום שנתפסו כחלק 
מהאויבים הערבים. היחס השלילי אליהם הן מצד “מדינתם” והן מצד בני עמם השפיע על זהותם ועל מידת ביטחונם 
העצמי לאורך שנים רבות. כדי להתאקלם במציאות האנומלית לאחר הַנּכַּבה ניסו השורדים לשמור על העיקר — הבית 
או  מיעוטים”  כ”בני  להגדרתם  התנגדו  אשר  מעטים  רק  והעסיקה  מותרות  בבחינת  הייתה  הזהות  שאלת  והמשפחה. 

כ”ערביי ישראל”. 
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 — הגדולות  בערים  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  של  ומנהיגיה  מוסדותיה  והתפתחו  צמחו  הבריטי  המנדט  בתקופת 
ירושלים, יפו, שכם וחיפה. היעלמותם של רוב אנשי האליטה הפלסטינית בשנת 1948 והמציאות החברתית-תרבותית של 
שרידי העם המובס הותירו את הפלסטינים בישראל כצאן תועה ללא רועה. רובם של השורדים היו כפריים, חסרי השכלה 
ובעלי ניסיון דל בהתארגנויות פוליטיות ולאומיות. החיים בצל הממשל הצבאי והמדיניות של “הפרד ומשול” העמיקו את 
הניתוק גם בין הגליל, המשולש והנגב. בשני העשורים הראשונים מנעו השלטונות כל התארגנות לאומית ועודדו זהויות 
שבטיות ועדתיות. פעילי מק”י הערבים, אשר נאבקו בממשל הצבאי, בהפקעת הקרקעות ובשאר ביטויי ההפליה והדיכוי, 
לא הציבו חלופה לאומית ומאבקיהם הצטמצמו בעיקר לתחום האזרחי. יתר על כן, ניתוקם של הפלסטינים מהעולם 

הערבי הקל את מלאכתה של ישראל בהשתקת הזיכרון ובטשטוש הזהות הלאומית. 

ומהמדיניות.  מהגאוגרפיה  רבה  במידה  הושפעה   1948 לאחר  הפלסטינים  של  הלאומית  הזהות  שאלת  של  האנומליה 
משאיבדו הפלסטינים את מולדתם המשותפת ואת האפשרות לחיות בה חיי חירות ועצמאות, הם הפכו ל”בעיה”. המדינות 
שאירחו בתחומן מאות אלפי פליטים נקטו כלפיהם יחס מחפיר בדרך כלל. רק ירדן וישראל, שחלקו ביניהן את שטחה 
של המדינה הערבית שהייתה צריכה לקום, העניקו אזרחות לפלסטינים שבתחומן. האזרחות הירדנית הייתה משמעותית 
ופתחה בפניהם את העולם הערבי. האזרחות הישראלית הייתה פורמלית בלבד. בתוך ישראל נבנו מסביבם חומות של 
ממשל צבאי שהדיר אותם מהחברה הישראלית, וחומה אחרת ניתקה אותם מהעולם הערבי. כך הונחו היסודות לשוליותם 

הכפולה של הערבים בישראל ולמשבר הזהות המובנה המלווה אותם מאז 1948 ועד היום.

ישראל היהודית-ציונית לא הציעה לאזרחיה שוויון מלא ואזרחות משמעותית משותפת ללא הבדל של דת ולאום. בהיעדר 
זהות משותפת, המושתתת על בסיס אזרחי משותף כבכל המדינות המתוקנות בעולם, היה טבעי שהערבים בישראל 
אל  ושיבה  לישראל  מחוץ  לאומית  זהות  חיפוש   .1948 בשנת  נמחקה  הפלסטינית שכמעט  זהותם  אל  בהדרגה  ישובו 
הפלסטיניּות כלאו את הערבים במדינת היהודים במלכוד הזהות הכפולה והמסוכסכת. כדי שיוכלו לקבל שוויון זכויות 
בישראל נדרשו אזרחי ישראל הערבים להפגין נאמנות למדינה היהודית-ציונית ולהתכחש במידה זו או אחרת לפלסטיניּות 
שלהם. מי שניסו לעשות זאת גילו שאין בכך כדי להבטיח שוויון אזרחי מלא אלא רק להעצים את בעיית זהותם. רוב 
עוינת. הערבים  בבחירתם התרסה  רואה  גילו שישראל  והתרבותית,  לזהותם ההיסטורית  בחרו להתחבר  האחרים אשר 
בישראל אינם יכולים להיות ישראלים גאים וערבים פלסטינים גאים בעת ועונה אחת; זה היה המקור לבלבול ולשאלת 

הזהות הלאומית המורכבת והמסוכסכת של הערבים בישראל.

בשני העשורים הראשונים לחיי המדינה נסב מאבקם של הערבים בישראל על הישרדות. לאחר 1967, עם התחדשותה של 
התנועה הלאומית בהנהגת אש”ף, החלו גם הערבים בישראל לפעול לשיבה אל השורשים: האדמה והזהות הפלסטינית. 
“יום האדמה” במרס 1976 חיבר אותם מחדש אל העם הפלסטיני ואל מאבקו הלאומי. כמו אצל עמים אחרים, הזהות 
בישראל  הפלסטינים  והמנצחים.  החזקים  בידי  מחיקתם  לניסיונות  הקורבנות  של  התנגדותם  את  ביטאה  הפלסטינית 
אינם יכולים להיות שותפים למדיניות הציונית אשר חידשה את פעולות הקולוניזציה בשטחים הכבושים בשנת 1967. 
לבין הפלסטינים  הציוני  היהודי  הרוב  בין  רק העמיקו את התהום  הנישול של הפלסטינים  ומפעל  הכיבוש  התמשכות 
של  הלאומי  לדיכוי  קץ  ישים  העמים”  לשני  מדינות  “שתי  שפתרון  בישראל  וערבים  יהודים  קיוו  רבות  שנים  בישראל. 
הפלסטינים מחד גיסא ולהשחתת החברה הישראלית-יהודית מאידך גיסא, אך דומה שאפילו התקווה לשלום המבוסס על 

סיום הכיבוש נעלמה לאחרונה, ואת מקומה תפס ייאוש מדכדך ואפילו משתק.

האם יש עוד תקווה להקמת מדינה פלסטינית? כיצד ישפיעו המשך הכיבוש והתשת הפלסטינים במולדתם ומחוץ לה על 
הזהות של קהילותיהם השונות?

הסכסוך המתמשך והשליטה של ישראל בפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה הגבירו את הדילמות הנוגעות לזהותם 
ישראל על השטחים הכבושים באותם  ואת מורכבותה. המציאות הפוליטית החדשה של שלטון  של הערבים בישראל 
כלים ומנגנונים של ממשל צבאי הגבירה את המתח בין הזהות הלאומית הפלסטינית לבין האזרחות הישראלית. כאמור, 
הערבים בישראל סובלים מאנומליה של זהותם המתבטאת בשוליות. אזרחותם הישראלית אינה מספקת זהות משותפת 
עם הרוב היהודי, הממשיך לראות בהם חלק מהעולם הערבי העוין, ואין די בזהותם הפלסטינית ההיסטורית להשתית 
שותפּות מלאה בתנועה הלאומית. כדי להתקבל כחברים מלאים בצד הפלסטיני עליהם לוותר על אזרחותם הישראלית, 
וכדי להתקבל בישראל עליהם לוותר על זהותם הפלסטינית ועל גאוותם הלאומית. מלכוד הזהות הכפולה והמסוכסכת 

הפך לנתון של קבע. האם יש מוצא ממלכוד זה?
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לשני  מדינות  “שתי  אימצה את עקרון  לאחר שהנהגת אש”ף  גם  לא פחתו  הלאומית  הזהות  והמורכבות של  הדילמות 
העמים” כפתרון מדיני לסכסוך המתמשך בין היהודים לערבים. בתקופה שבה דובר על פתרון “שתי מדינות לשני העמים” 
כאפשרות ראלית התחדד המלכוד של זהות הפלסטינים בישראל. הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל תחזיר את החומות 

בין הפלסטינים משני צדי הקו הירוק ולא תעניק מזור לזהות החצויה והמסוכסכת של הערבים בישראל. 

ובסיכויים לפתרון השאלה  והאתגרים של התרחישים  ולהתמקד במגוון האפשרויות  זה אמור לצפות פני עתיד  מאמר 
הפלסטינית. במאמר מעין זה חשוב גם להביא בחשבון את אירועי השנים האחרונות בעולם הערבי ואף את ההתפתחויות 

בחוק הבין־לאומי, בייחוד בכל הקשור לגלובליזציה ולעיגון זכויותיהם של מיעוטים ילידים דוגמת הפלסטינים בישראל. 

במהלך עשרות שנים האמינו רבים מן התומכים בהתפייסות היסטורית בין היהודים לערבים ובשלום ביניהם בפתרון של 
שתי מדינות לשני העמים: ישראל ופלסטין. הקמתה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית ורצועת עזה הייתה בעיניהם 
אולם  חירותם,  ואת  ארצם  את  איבדו  אשר  לפלסטינים  מאוחר  היסטורי  צדק  ועשיית  העמים  שני  של  חיוני  אינטרס 
התרחבותן של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית בעשורים האחרונים הפכה את פתרון שתי המדינות לכמעט 
בלתי־אפשרי. משום כך, השאלות העולות במאמר זה קשורות בתרחישים השונים של עתיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
בדבר  השאלה  תעמוד  הדיון  במוקד  היהודי.  הרוב  ועם  המדינה  עם  יחסיהם  ועל  בישראל  הערבים  על  ובהשפעותיהם 

האפשרות של סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית ותיסקרנה ההשפעות של הדבר על זהותם של הערבים בישראל. 

הסכמי אוסלו נכשלו בניסיונם לפתור את הסכסוך ולסיים את הכיבוש. המשך ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית 
יוסיף לסבך את הדילמות ואת האתגרים הכרוכים ביחסי היהודים והערבים. מאמר זה יעסוק באפשרויות ובהזדמנויות 
העומדות בפני שני הצדדים מחד גיסא, ומאידך גיסא — בתרחישים העלולים להשפיע לרעה בעתיד הנראה לעין על יחסי 
ישראל עם העולם הערבי בכלל ועם הפלסטינים בפרט. בנוסף ידון המאמר גם בשאלות הקשורות להווה: מה ניתן לעשות 
במציאות העכשווית להגברת השוויון ותחושת השייכות של הערבים בישראל? האם האפשרות לחולל שינוי לטובה תלויה 
בין שתי  היחסים  או שמא אפשר לשפר את  בישראל,  הזהות הלאומית של הפלסטינים  ובנרמול  רק בפתרון הסכסוך 
הקבוצות בלא קשר לפריצת דרך מדינית? ולבסוף, יידון גם סדר העדיפויות: לאן יש להפנות את עיקרי המאמצים בתחום 

היחסים — סמלים, תרבות, חינוך, ייצוג פוליטי או תחומים אחרים? 

מלכוד הישראליּות הפלסטינית 
אנטון שמאס נואש מהאפשרות של פיוס בין הזהות הלאומית הפלסטינית לבין האזרחות הישראלית והגדיר את הערבים 
בישראל כ”מתי המדבר הנצחיים”. במאמרו שיצא לאור ב-1983 כתב: “אין פתרון לבעייתם, לא בדור הזה, וכל שכן בדור 
הבא”. אף שדבריו נאמרו בתקופה שרבים עוד האמינו בסיכויים להקמת מדינה פלסטינית, לדידו של שמאס הדבר אינו 
מעלה ואינו מוריד. הוא קבע ש”גם כאשר תקום מדינה פלסטינית והם יחושו עצמם בטוחים יותר, לא תיפתר בעייתם 
יורדים”. בשלושים השנים שעברו מאז פורסמו דבריו של שמאס, התרחשו  ויהיה מי שיתייחס אליהם כאל פלסטינים 
אירועים מטלטלים רבים באזור בכלל ובזירה הפלסטינית בפרט. דומה שגם היום אנו עומדים כמעט באותו מקום ודנים 

באותן שאלות בעניינם של הערבים בישראל, כמו לא עברו שלושה עשורים. 

ברור לכול שהזמן לא עמד מלכת ושאלת עתידם של הערבים בישראל והגדרת זהותם הלאומית רק נעשתה מורכבת יותר. 
במהלך העשורים הקודמים הבהירו הערבים בישראל לכל מי שהיה מוכן לשמוע ולהבין שהם תופעת קבע בישראל; גם אם 
תקום מדינה פלסטינית לצד ישראל, רובם הגדול לא “יעלו” אליה. דור השורדים של הַנּכַּבה בישראל הוא חלק קטן מ-1.3 
מיליון האזרחים הערבים. לא זו בלבד שמניינם של הערבים בישראל גדל מאוד — ניכר שיפור רב גם באיכותם. די לציין 
שרוב הסטודנטים ובוגרי האקדמיה בני הדור הצעיר הם נשים. ציפיותיהם של צעירים אלה לשוויון מלא ולזהות לאומית 
משמעותית גדולות הרבה יותר מאלה של בני דור האבות והסבים. הם עשו דרך ארוכה כדי להשתלב בחברה הישראלית 
ובתרבותה כבודדים, אך כמעט תמיד הם נתקלים בחומה בצורה שמציב בפניהם הרוב היהודי. חומה זו דוחפת רבים מבני 

המיעוט להסתגר בפוליטיקה של זהות מתריסה ומתבדלת.

אנטון שמאס החליט להעביר את משפחתו למקום אופטימי יותר. האם שלושים השנים שעברו הוכיחו את צדקת תחזיתו 
הקודרת? מבחינות רבות צדק שמאס ומבחינות אחדות נראה היה בשנות התשעים — ולו לזמן־מה — שתחזיתו התבדתה. 
מורכבות חייהם וזהותם של הערבים בישראל רק התחדדה בדור האחרון במובנים רבים והזהות המורכבת והמסוכסכת 
אינה מאפשרת לבניה לחיות בשלום ובגאווה עם עצמם. לכאורה צודק שמאס כל עוד נמשך הסכסוך הפלסטיני-ציוני: 
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“מתי המדבר הנצחיים” חיים במציאות הזו בזהותם המורכבת מאז 1948, וביתר שאת לאחר יוני 1967. הכיבוש המתמשך 
והקולוניזציה הגוברת של שטחי הגדה המערבית יצרו משטר אפרטהייד יהודי בין הירדן לים התיכון. האפרטהייד הישראלי 
אינו העתק של המשטר ששרר בדרום־אפריקה, אלא הכלאה של הפרדה קולוניאלית מזן מיוחד. שישה מיליון יהודים 
ישראל  שונות.  בדרכים  זכויותיהם  ואת  חירותם  את  ומגבילים  פלסטינים  מיליון  כשישה  ובגורלם של  בחייהם  שולטים 

ממשיכה למנוע מהפלסטינים לממש את זכותם להגדרה עצמית במדינה משלהם ופועלת לנישולם מיתרת אדמותיהם.

ישראל של היום היא מדינה ללא גבולות קבועים וללא אזרחות מוגדרת בטריטוריה ידועה ומוכרת. כעשירית מהאזרחים 
היהודים הם מתנחלים המתגוררים באורח בלתי־חוקי בשטחים כבושים. הנתינים הפלסטינים באותם שטחים אינם זכאים 
לזכויות אזרח; גם זכויות האדם שלהם נרמסות ברגל גסה בידי מנגנוני הכיבוש. מציאות זו מגבירה את המתח הנפשי 
והפוליטי של האזרחים הערבים ומגבירה את תאבונו של הימין היהודי לנגוס בזכויות האזרח שלהם. הערבים בישראל 
נדרשים לכבד את החוקים המפלים ולא להביע הזדהות עם מאבקם של אחיהם לחירות ולשחרור מהכיבוש ומהדיכוי. 
אויבי  עם  בסולידריות  ולהאשמות  כוחניות  לתגובות  זוכה  הישראליות  ההתנהגות  מנורמות  ערבים  אזרחים  של  סטייה 
ישראל. כלוב הברזל שבו מנסים לכלוא את האזרחים הערבים הוא בלתי־נסבל לטווח הארוך. אחד הסודות לסבלנות הרבה 
של “בני המיעוט” להווייתם הוא האמונה בזמניות הכיבוש וההבטחות לשוויון שיבוא עם סיומו. אף על פי כן, לאחר 64 

שנות כיבוש והתנחלות בשטחים הפלסטיניים לא ניתן לדבר על כיבוש זמני.

כאמור, לאחרונה סבורים רבים שנסגר האופק של פתרון מדיני המבוסס על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 1967. 
סתימת הגולל על פתרון “שתי המדינות” טומנת בחובה סכנות רבות והסיכויים לשיפור מעמדם של האזרחים הערבים 
הולכים ומתמעטים. גם אם יבחרו הפלסטינים במאבק עממי בלתי־אלים לפירוק משטר האפרטהייד הישראלי ולהקמת 
מציאות מדינית שוויונית, יש חשש לתגובות כוחניות מצד ישראל. רובם הגדול של הערבים בישראל ימצאו את עצמם 
קרובים יותר למאבקם של הפלסטינים ויאתגרו את המדינה מבפנים. חבירה למאבק עממי בלתי־אלים נגד משטר ההדרה 
וההפליה תעמיק את הפערים ואת המתחים בינם לבין היהודים ותחליש את משמעות הישראליּות של זהותם המורכבת. 
ומדיניות  הכיבוש  המשך  המדכאים.  היהודים  האדונים  נגד  לרעה  המופלים  של  רובם  יתאחד  אפרטהייד  דמוי  במשטר 

ההתנחלות מעמידים את עתידה של ישראל בסכנה גדולה מכל סכנה חיצונית.

סופר חשוב בישראל, אשר איבד את בנו במלחמת לבנון השנייה, כתב: “שנים רבות מדינת ישראל מבזבזת באופן נפשע 
לא רק את חיי בניה, אלא גם את הנס שאירע לה — את ההזדמנות ]...[ ליצור פה מדינה מתוקנת, נאורה ודמוקרטית”. 
רבים חשים כיום שהדברים שאמר דויד גרוסמן בשנת 2006 רק קיבלו משנה־תוקף בשנים האחרונות. מבחנה העיקרי של 
הדמוקרטיה הוא בהבטחת שוויון לכולם, ובייחוד לבני המיעוט, אך ישראל נכשלה במבחן זה כישלון חרוץ. הסיסמאות 
של “ישראל ביתנו” בערב הבחירות של שנת 2009, “בלי נאמנות אין אזרחות”, חלחלו לא רק לציבור אנשי הימין אלא גם 
למרכז המפה הפוליטית. הצעות חוק בנידון לא עברו בכנסת ובממשלה בשנים 2009–2010, אולם בבחירות האחרונות 
נשמעו סיסמאות רבות בזכות השוויון בנטל במקום שוויון הזכויות לכלל האזרחים. בשנים האחרונות ישראל מחוקקת 
חוקים אנטי־דמוקרטיים בזריזות רבה ומנסה להצר את השוליים של ההתנגדות לכיבוש, לנישול ולדיכוי של הפלסטינים 

במקומותיהם השונים.

האירועים בעולם הערבי הסובב והמשך הקיפאון בתהליך המדיני עלולים להצית את התבערה מהר מן הצפוי. העמקת 
הפערים בין עשירים לעניים בישראל עקב הגזרות הכלכליות הצפויות עלולה להיות זרז להתקוממות עממית. הייאוש 
לנוכח היעדר פתרון מדיני, אי־היציבות הפוליטית הכללית באזור והרעת תנאי חייהם של הפלסטינים משני צדי הקו הירוק 
ומתן כדרך היחידה לסיום  הם מתכון להתערערות הסדר הכוחני הקיים. אבו־מאזן אמנם בחר באסטרטגיה של משא 
יהיה הדמות הממתנת לאורך זמן. הסתלקותו לאחר עשרים שנות תהליך אוסלו עלולה לבשר  הכיבוש, אולם הוא לא 
התחלה של התדרדרות להתנגשויות אלימות. ישראל, שהיא מעצמה צבאית, לא תוכל להשתמש בכוחה העצום לדיכוי 
מרי אזרחי נרחב משני צדי הקו הירוק. האתגרים שיעמדו בפני שלטון האפרטהייד יהיו משמעותיים ושימוש מופרז בכוח 

רק יבודד את ישראל בעולם.

מוקדים של חיכוך מתמיד ומאבקים בלתי־פתורים זה עשרות שנים, כגון זכויות הבדווים בכפרים הלא־מוכרים, אדמות 
אלימה. שאלות  התלקחות  להבעיר  עלולים  המעורבות”,  “הערים  המכונים  באזורים  הערבים  וחיי  הנוכחים”  “הנפקדים 
האדמה, הדיור ואיכות החיים ביישובים הערביים הן אקוטיות ומצריכות טיפול מעמיק. הנסיגה של השיח האזרחי השוויוני 
מפני כוחות הימין והמאבקים הסקטוריאליים אינם מותירים תקוות רבות למאבקים אזרחיים של הציבור הערבי. היעדר 
תקווה לשיפור משמעותי, הקיפאון המדיני והפגיעה בזכויות הבסיסיות של הפלסטינים עלולים להביא לידי התפרצויות 
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זעם וייאוש. אם יתממש תרחיש מעין זה, ימצאו הערבים בישראל את המשותף בינם לבין הפלסטינים בשטחים הכבושים 
ולישראלים המדכאים. האזרחות הישראלית הפורמלית, אשר אינה מאפשרת שיפור במציאות  ולא את המשותף להם 

העכשווית ואין בה תקווה לעתיד טוב יותר, לא תעמוד מול רגשי התסכול והייאוש.

הבידול המתמשך של הערבים בישראל בידי המדינה והרוב היהודי גורם בשנים האחרונות גם להסתגרות של בני המיעוט. 
הדוגמה הטובה ביותר לכך היא כוחם העולה של תומכי התנועה האסלאמית ושיעורי ההצבעה הנמוכים מאוד בקרב 
בזהותם של  ודרכים למאבק חוץ־פרלמנטרי מחליש את הפן האזרחי  הבוחרים הערבים. החיפוש המתמיד אחר כלים 
קיטוב  הזה של  על התהליך  ייאמר שוב, את האשמה  הפן הלאומני-הדתי המסתגר.  כוחו של  עולה  ולעומתו  הערבים 
והסתגרות יש להטיל קודם כול על המדינה ועל הרוב היהודי השליט. תגובתם של חוגים ערביים היא סוג של התגוננות 

והבעת ייאוש לנוכח אי־הצלחתו של מאבק אזרחי משותף. 

ההשלכות של הקמת מדינה פלסטינית 
קבוצות של אקדמאים ערבים ופעילי חברה אזרחית פרסמו בשנים 2006–2007 מסמכים של “אני מאמין” שסימנו שלב 
חדש ביחסים בין המיעוט לבין הרוב בישראל. מסמך החזון העתידי שזכה לתמיכתו של ראש ועדת המעקב של הרשויות 
ושליליות.  אפולוגטיות  היו  החזון  ועל שאר מסמכי  עליו  התגובות  רוב  היהודי  בציבור  אך  רבה,  תהודה  עורר  הערביות 
המסמכים היו למעשה הזמנה לדו־שיח על עתיד מוסכם ושונה ועל טיב היחסים בין שני העמים, אך הם נתקלו בדרך 
כלל בחומה של ביקורת ועוינות. דו־שיח אמיתי לא התפתח, דבר שהצביע על המציאות העגומה של הנתק המאפיין 
זה הוא תסמין לבעיה  גורליות המשפיעות על עתידם של שני הצדדים. נתק  בין הרוב והמיעוט בשאלות  את היחסים 

האינהרנטית של בידול מבני ושל יחסים המושתתים על עריצות הרוב היהודי-ציוני.

“החזון העתידי” הוא קודם כול ה”אני מאמין” המשותף של מחבריו — ובמידה רבה של רוב הערבים בישראל. בהגדרת 
והאומה  ואזרחי המדינה, חלק מהעם הפלסטיני  ילידי הארץ  “אנו הערבים הפלסטינים החיים בישראל,  נאמר:  זהותם 
רופף  לישראליּות  הקשר  וחזקה.  ברורה  הפלסטיני  ולעם  הערבית  לאומה  והתרבותית  הלאומית  השייכות  הערבית”. 
בזהות המורכבת משלושה  זה. לכאורה מדובר  ומתבטא באזרחות מפני שאין משותף משמעותי אחר במעגל שייכות 
מעגלים הדרים יחדיו בשלום: ערביּות, פלסטיניּות ואזרחות ישראלית, אך הדיסוננס ניכר בין השייכות הלאומית לאומה 
הערבית ולעם הפלסטיני מחד גיסא לבין האזרחות הישראלית מאידך גיסא. יתר על כן, אנשים שונים מייחסים משקל 

שונה בזהותם ללאום, לדת ולאזרחות. 

בשני העשורים האחרונים התגבשו בקרב הערבים בישראל ארבעה זרמים פוליטיים עיקריים המבטאים גם גוונים שונים 
של זהות:

זרם הנאמן לישראליּות מעוותת, המעמעם במידה רבה כל זהות לאומית, מסתפק באזרחות פורמלית ודואג לאינטרסים   .1
מוגבלים של האנשים כיחידים או כקבוצה. בקרב זרם זה בולטים דרוזים, בדווים המשרתים בצה”ל ויחידים מקרב עדות 

וקבוצות אחרות.

זרם הנאמן לשותפּות יהודית-ערבית מרקסיסטית בחד”ש, היורשת של מק”י. עם השנים הצטמק מאוד מספרם של   .2
גם מספרם של  היהודי-ערבי.  לשותפּות המאבק  מייחסים חשיבות  עדיין  אך הפעילים הערבים  היהודים במפלגה, 

הערבים במפלגה הצטמצם בשל עלייתם של שני זרמים מתחרים: הלאומי והאסלאמי.

הזרם הלאומי, אשר נחלש מאוד לאחר 1948 ולא הורשה להתארגן במסגרת מפלגה חוקית, התחזק בהדרגה מאז   .3
שנות השבעים. נציגי הזרם כיום הם מפלגת בל”ד ותנועת “אבנא אל־בלד” )בני הכפר( החוץ־פרלמנטרית. אחדים 

מפעילי בל”ד המרכזיים היו בעבר פעילים של חד”ש.

הזרם של התנועה האסלאמית בישראל הוא הצעיר והדינמי ביותר מבין הארבעה. זרם זה הלך והתחזק בפוליטיקה מאז   .4
שנות השבעים. לפני כשני עשורים התפצלה התנועה לשתיים: צפונית ודרומית, על רקע מחלוקת בדבר ההשתתפות 

בבחירות לכנסת.

מסמכי החזון העתידי נכתבו גם לרגל ארבעים שנות כיבוש ישראלי, אך הדגש העיקרי בהם ניתן לאופי המדינה וליחסיה 
עם אזרחיה הערבים. הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל תקל ללא ספק את תחושת האסון הלאומי הפלסטיני שהחלה 
בשנת 1948 והתעצמה לאחר מלחמת ששת הימים. שליטתה של ישראל בגורלם ובחייהם של מיליוני פלסטינים הכמהים 
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והקמתה של פלסטין עצמאית,  וערבים. סיום הכיבוש  יהודים  בין  נקודת המחלוקת העיקרית  ולעצמאות היא  לחירות 
כל  כמדינת  ישראל  של  אופייה  והיא  השנייה  החשובה  במחלוקת  להתמקד  יאפשרו  שכנותיה,  כל  עם  בשלום  שתחיה 
יוכלו להשתית תנאים נוחים יותר לפתרון  אזרחיה. רק סיום הכיבוש ופתרון של שלום ופיוס היסטורי בין שני העמים 

השאלות האזרחיות. 

לא קל להשיב על השאלה כיצד תשפיע הקמתה של מדינה פלסטינית על זהותם של הערבים בישראל; הנסתר בתרחיש 
זה רב על הגלוי והחזוי: מה יהיו אופייה, משטרה ומדיניותה של המדינה שתקום? האם היא תקום בהסכמה ובתנאי שלום 
עם ישראל או לאחר נסיגה חד־צדדית, כפי שקרה ברצועת עזה? האם ישרור שיתוף פעולה בינה לבין ישראל והגבולות 
ביניהן יהיו פתוחים, או שמא תקום חומה של עוינות בין שתי המדינות? האם היא תהיה מדינה מתוקנת שפלסטינים 
ממקומות שונים בעולם יתגאו בה וירצו לבוא לחיות בשטחה ולתרום לשגשוגה? התשובות על שאלות אלה ואחרות לגבי 

אופייה של המדינה הפלסטינית העתידית חשובות לבחינת השלכותיהן גם על הערבים בישראל.

מנגד, כמובן, יש מקום לתהייה דומה בדבר ההשלכות הצפויות של סיום הכיבוש ושל פירוק התנחלויות רבות על החברה 
היהודית: האם המהלך ייעשה בהסכמה רחבה של החברה היהודית או תוך עימותים שיביאו לידי הקצנה? האם ארצות־

ייעזבו לנפשם? אם הקמתה של  ומדינות אחרות תערובנה להצלחת המהלך הקשה או שמא הצדדים לסכסוך  הברית 
אם  אך  העמים;  לשני  ושגשוג  שלום  של  התחלה  זו  תהיה  לכולם,  כהצלחה  הצדדים  בעיני  תיתפש  פלסטינית  מדינה 
מנהיגי ישראל יחזרו על “תרגיל” הנסיגה החד־צדדית ללא הסכם שלום כפי שעשו בעזה, יגרום הדבר לסיוט חדש ויעורר 
אי־יציבות גם במרכז הארץ. מנהיגי ישראל מנסים לדחות ככל האפשר את ההכרעה בשאלה גורלית זו של סיום מפעל 

הכיבוש וההתנחלויות, אך הדחייה אינה מקלה את הפתרון ורק מגבירה את הייאוש בקרב רבים.

האם לאחר נסיגה משטחי הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית יהיה הציבור היהודי בישראל נכון גם ל”וויתורים” בנושא 
ובוודאי לא מיד ולא באופן גורף. עם זאת, קביעת גבולות  ייתכן שלא,  אופייה היהודי-ציוני של המדינה? קשה לדעת. 
מוכרים ומוסכמים לישראל וסיום מפעלי ההתנחלות והכיבוש בשטחים הם כורח ויסוד לבניית עתיד של שלום ושוויון. 
ישראל תצא נשכרת מבחינות רבות מפיוס היסטורי עם הפלסטינים — כלכלית, מדינית ומוסרית — ותתפנה לטיפול 
בבעיות הפנים שלה. לא רק האזרחים הערבים יצאו נשכרים מהתפתחות כזו, אלא גם קבוצות של יהודים שכיום מצויות 
בשולי החברה והתרבות הישראלית. לנכות המוסרית ולחוליים האחרים הנובעים משליטה מתמשכת בכוח על אחרים אין 

פתרון זולת התפייסות היסטורית.

כיצד ישפיע המהלך על מעמדם של הערבים בישראל, על זהותם ועל אופי יחסיהם עם הפלסטינים במדינה השכנה? 
סביר למדי שההשפעות תהיינה בעיקר חיוביות: נוסף על הסיכוי הרב לשיפור אופייה המכיל והשוויוני של ישראל הפוסט־

תוכל  הקטנה  הפלסטינית  המדינה  פלסטין.  של  לעצמאותה  משהו  תרמו  הערבים שהם  האזרחים  יחושו  קולוניאלית, 
לשמש מקור לגאווה ולריפוי חלקי של הטראומה הלאומית מאז 1948 ואף של זו שלאחר יוני 1967. רוב הערבים בישראל 
ימשיכו לחיות במקומותיהם ולא יעקרו אל פלסטין השכנה, אך אחדים שירצו לטעום את משמעות החיים של רוב ולתרום 
לבניית “מדינת הלאום” — יוכלו לבחור לעשות כן. הערבים אשר ימשיכו לחיות בישראל אולי אף יוכלו לשמש גשר תרבותי 

של שלום ושל שיתוף פעולה אזורי.

האם זה תרחיש דמיוני המנותק מן המציאות? ייתכן מאוד. יש בו משאלה וחזון יותר משיש בו קריאה מציאותית של 
תהליכים והתפתחויות. ייתכן שהדברים לא יתרחשו בשנים הקרובות ואף לא בדור הבא, אך בטווח הארוך אין לישראל 
הכיבוש  סיום  אל  ברור שככל שנגיע מהר  בישראל  הראות  למרחיקי  בשלום עם שכניהם.  לחיות  אלא  בֵררה  וליהודים 
ולפתרון מוסכם של הבעיה הפלסטינית, ייטב גם ליהודים. החלופה היא שישראל לא תהיה מדינה דמוקרטית אלא מדינה 
של משטר אפרטהייד ההולך ומעמיק גם בתוך הקו הירוק. רק לאחר ארבעים שנים של דחיית החלוקה הסכימו מנהיגי 
הישראלי  לכיבוש  שנים  חמישים  לקראת  האם   .1967 בגבולות  פלסטינית  מדינה  של  לרעיון   1988 בשנת  הפלסטינים 
ולמפעל ההתנחלויות יבינו היהודים שמפעל זה הוא נטל ולא נכס? ימים יגידו. על כל פנים, פיוס היסטורי בין היהודים 

לפלסטינים בישראל קשור בטבורו לשאלות השלום והשוויון האזרחי והלאומי.
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סיכום
זהותם של הערבים בישראל קשורה קשר הדוק למדיניותה של ישראל כלפיהם ולזהותה היהודית-ציונית. בראשית שנות 
החמישים נקבעו קווי המתאר של מדיניות הבידול, ההדרה והשליטה באזרחים הערבים. מה היה קורה אילו נהגה ישראל 
בדרך אחרת והייתה מאפשרת הכלה של כלל האזרחים, כולל גיוסם לצבא? לא פעם כאשר הועלה הנושא, גם מנהיגי 
מק”י תמכו בגיוס חובה של הצעירים הערבים, אך בשנת 1954 נסוגה הממשלה מתכנית הגיוס. כעבור שנתיים הוחלט על 
גיוס חובה רק של הצעירים הדרוזים ועל מדיניות הפרדתם משאר בני עמם. מה היה קורה לזהותם הלאומית של הערבים 
בישראל אילו נבחרה האפשרות של ההכלה, כולל גיוסם לצבא? קשה להשיב על כך, אך תשובה חלקית יש אולי במעמדם 

של הדרוזים בישראל ובמשבר זהותם. 

שאלה  להעלות  יש  תחילה  כי  נראה  בישראל?  הערבים  של  השייכות  תחושת  להגברת  הקצר  בטווח  לעשות  ניתן  מה 
מקדימה: שייכות ְלָמה? שייכות המשותפת לערבים ויהודים יכולה להיות רק בתנאים של אזרחות משמעותית המעניקה 
שוויון לכולם וזהות משותפת. ללא אזרחות משמעותית לא תוכל להיות שייכות אמיתית. חיזוק הפן האזרחי המשותף 
וצמצום הגורמים המפרידים יסללו את הדרך לשוויון מלא ולייצוג הולם של הערבים בישראל. שאלות השלום והשוויון 
קשורות אלה באלה. כל התקדמות באחד משני התחומים תחזק את הסיכויים להצלחת האחר ולהפך. ללא פתרון השאלה 
הפלסטינית וללא שוויון מלא לאזרחים הערבים בישראל לא ניתן לבנות שותפּות. בעבר הופרחו הבטחות לרוב. אשליה 

של התקדמות אטית וחלקית ללא מדיניות שוויונית כוללת רק תגביר את התסכול ואת המרירות. 

הדיון לעיל במעמדם ובזהותם של הערבים בישראל בעתיד הנראה לעין התבסס על תרחישי הקמתה או אי־הקמתה של 
מדינה פלסטינית. בשני התרחישים חבויה הנחת יסוד של יציבות. במידה מסוימת הדברים משקפים חשיבה מקובלת 
בהם.  לשחק  רגילים  שכולנו  הקלפים  את  לטרוף  העלולים  קיצוניים  תרחישים  על  להצביע  גם  חשוב  ולכן  ושגרתית, 
האירועים בעולם הערבי בשנים האחרונות בכלל ובסוריה בפרט עלולים לגלוש לישראל ביוזמתה או כתגובה על פעילותו 
של הציר הכולל את איראן, את משטרו של אסד ואת חזבאללה בלבנון. איום אמיתי או מדומה עלול להצית תבערה של 
מלחמה גדולה. עם זאת, גם ללא גורמי חוץ, הפוליטיקה הישראלית נעשית קיצונית בשנים האחרונות וגורמי ימין עלולים 

לנסות ולפעול להשלמת “גאולת הארץ”. 

כל אחד מהתרחישים האמורים עלול לגרור בעקבותיו השלכות קשות וישירות על מה שנראה כ”סטטוס קוו” של המשך 
הכיבוש והנישול הזוחל של הפלסטינים. כיצד תשפיע תקיפה ישראלית באיראן על המזרח התיכון ועל אזרחי המדינה, 
יהודים וערבים כאחד? האם בעקבות תקיפה כזאת תתפתח מלחמה קצרת־ימים או שרשרת של אירועי משנה שיזעזעו 
את האזור כולו? הסיכויים או הסיכונים של אירוע כזה הם דבר מוחשי ורב־עוצמה יותר מהקמה או אי־הקמה של מדינה 
פלסטינית בשנים הקרובות. היציבות היחסית והסכסוך “על אש קטנה” שהורגלנו אליו בעשורים האחרונים עלולים לצאת 

משליטה ולחולל הרג וחורבן אשר ישנו את כללי המשחק המוכרים.

כיצד ישפיע כל אחד מהתרחישים האמורים על הערבים בישראל, על יחסיהם עם סביבתם הקרובה והרחוקה ועל הערכת 
מקומם וזהותם, לאחר הסערה הטרופה של רעידות האדמה באזור? האם דברים אלה שומטים את הבסיס לדיון בעתידה 
של שאלת הזהות של הערבים בישראל? לא בהכרח, אך העלאת שאלות הנוגעות לתרחישי אימים אזוריים מזכירה לכולנו 
שגם השאלה הפלסטינית עלולה להגיע לידי פיצוץ בעקבות רתיחה של האזור. רבים ממנהיגי ישראל “בטוחים” שלא 
תתחולל אינתיפאדה שלישית, ואם תתחולל — היא תדוכא ביד רמה בידי הצבא, כבעבר. רבים בישראל מאמינים שניתן 
לשלוט בגובה הלהבות של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ועיניהם נשואות להתרחשויות אצל השכנים הקרובים והרחוקים. 
הם מאמינים שגם שלטון חמאס בעזה אינו בבחינת קושי גדול. תרחישי האלימות האחרונים בדרום הסתיימו בהבנות 
המבטאות את האינטרס של כל הצדדים לשמור על השקט. אם נכונה הערכה זו של האליטות הפוליטיות והצבאיות, מדוע 

אפוא למהר ולקבל הכרעות אשר יזעזעו את הסטטוס־קוו ואת אחדות הדעות בקרב היהודים בישראל?

אינם  הם  ותשישות.  חולשה  האחרונות  בשנים  מגלים  הכבושים  בשטחים  הפלסטינים  והן  בישראל  הערבים  הן  אכן, 
מצליחים להתאחד ולאתגר את שלטון האפרטהייד הישראלי. האם החולשה נובעת רק מבעיות מבניות פנימיות או שמא 
היא מבטאת הצלחה של מדיניות השליטה של ישראל? אולי השניים גם יחד. מצבם של הערבים בישראל מעיד על משבר 
של האליטה הפוליטית שלהם. מנהיגות זו, על שלוש זרועותיה — האסלאמית, הלאומית והקומוניסטית — אינה מצליחה 
להתאחד או למצער להגיע לכלל שיתוף פעולה יעיל. מנהיגי שלושת הזרמים נכשלו אף בטיפול בבעיות המוניציפליות — 

החינוך, האלימות ושאר רעות חולות הפושות כמעט בכל היישובים הערביים.
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בהגדרת  מכריע  גורם  היא  פלסטינית  מדינה  של  אי־הקמתה  או  הקמתה  האם  השאלה:  נשאלת  לעיל,  האמור  לנוכח 
מעמדם של הערבים בישראל וזהותם הלאומית? יש הגורסים, אולי בצדק, ששאלת מעמדם האזרחי של הערבים בישראל 
ושינויים בהגדרת זהותם הלאומית תלויים בעיקר באופייה של המדינה ובהגדרת זהותה. אם הרוב היהודי יתמיד בראיית 
ישראל קודם כול כמדינה יהודית וציונית, ייתכן שהיא לא תהיה דמוקרטית בקרוב; אם יחליט הרוב לחזק את הדמוקרטיה 
יותר כלפי האוכלוסייה הערבית, תשפיע ההחלטה במידה רבה על מעמדם של  ושוויונית  ישראל למכילה  ולהפוך את 

הערבים ועל המרכיב הישראלי בזהותם. 

עם  ישראל  ביחסי  טמון  פחות משהוא  לא  בישראל  למיעוט  הרוב  בין  היחסים  במערכת  טמון  לשינוי  ברור שהמפתח 
הפלסטינים בשטחים הכבושים. ייתכן שרק ישראל, המסוגלת להתפייס עם אזרחיה הערבים ולהעניק להם שוויון, מסוגלת 
לעשות שלום עם הפלסטינים. אזרחות ישראלית משמעותית מכילה תעצים את גאוות הערבים בישראליותם. לעומת 
זאת, המשך חיזוק יהדותה של ישראל, המסתגרת מפני מיעוטיה, תוביל לחיזוק המרכיבים הלא־ישראליים: האסלאמיים, 
הלאומניים. זהות לאומית בכלל וזהותם הלאומית של מיעוטים ילידים בפרט, מתעצבות במפגש עם המרכזים ההגמוניים 

המשפיעים בסביבתם ובאפשרויות שמפגש זה מעמיד בפניהם.

האם משמעות הדבר שהקמתה של מדינה פלסטינית מחד גיסא או המשך הכיבוש וביסוס משטר האפרטהייד בשטחים 
הכבושים מאידך גיסא אינם משפיעים על זהותם של הערבים בישראל? ודאי שהם משפיעים, וברור לכול שהתמשכות 
הכיבוש והעמקת ההתנחלות של ישראל בגדה המערבית השפיעו ישירות ועוד ישפיעו על אופי המשטר במדינת היהודים 
למערכת  מחוץ  האפשריים  האירועים  ולמרות  שהועלו  הנוקבות  השאלות  ולמרות  לכן,  הערבים.  אזרחיה  מעמד  ועל 
היחסים הישירים בין היהודים לפלסטינים, יש מקום לבחון את השפעת הקמתה של מדינה פלסטינית על מעמדם של 
הערבים בישראל. בכל תרחיש עתידי יחלקו יהודים ופלסטינים את חייהם באותה טריטוריה, ינשמו אותו אוויר ויושפעו 

מאופי היחסים ביניהם: המשך הסכסוך או שלום בר־קיימא.

החומות הבלתי־עבירות שהוקמו בישראל בין האזרחות הפורמלית המשותפת לבין הזהות הלאומית-אתנית של המדינה 
כלאו את הערבים בישראל בין שני הקטבים העוינים: ישראל והפלסטינים. עם זאת, ראייה צרה זו מצמצמת את מרחב 
הזהויות האמיתי הניצב בפועל בפני אנשים משני צדי המתרס הלאומי. אני מניח שיהודים וערבים חילוניים וליברלים 
מוצאים הרבה יותר מן המשותף ביניהם משהם מוצאים עם דתיים פונדמנטליסטים מהמחנה שלהם. זוהי רק דוגמה אחת 
לקבוצות חברתיות-תרבותיות, מקצועיות, פמיניסטיות ואחרות שהיו מעדיפות להפיל את החומות בין יהודים לערבים. 
יש  וההפליה המבנית של הערבים במדינת היהודים, הם היו מגלים שכבני אדם  נפלו חומות העוינּות הלאומנית  אילו 

ביניהם הרבה מן המשותף. 

כפי שנאמר לעיל, המורכבות של הזהות קשורה גם לגאוגרפיה. קשה להתעלם כיום מתהליכי הגלובליזציה ומהאפשרויות 
ופעילות.  משגשגות  קהילות  שם  ומקימים  לאירופה  המהגרים  ערבים  בחיי  זאת  נדגים  הצעיר.  הדור  בפני  הפתוחות 
צעירים פלסטינים, הלומדים במערב, משתקעים שם והופכים לתושבי העולם הגדול. במקרה זה הדרכון הישראלי מאבד 
ממשמעותו וכך גם הזהות האזרחית הישראלית. צעירים אלה מצטרפים אל עולם גלובלי, המעניק אפשרויות של זהויות 
חדשות. בעבורם, הזהויות השונות — המקצועית, התרבותית ולפעמים הדתית — נעשות משמעותיות הרבה יותר מהזהות 
הלאומית-אתנית. הפתיחות של העולם הגלובלי, שבו נופלים גבולות וחומות ההסתגרות, פותחת אופקים חדשים. לעומת 

זאת, זהויות לאומיות-אתניות כגון זו הנהוגה בישראל מציבה את כלל האזרחים מאחורי חומות, בלא שערים ופתחים. 

ביטול  לאחר עשורים של  בהגדרתה מחדש של המדינה.  תלויים מאוד  בישראל  וזהותם של הערבים  לסיכום, מעמדם 
גיסא התקבע מעמדם בשטח  וכיבוש השטחים הפלסטיניים בשנת 1967 מאידך  גיסא  בישראל מחד  הממשל הצבאי 
זכויות  על  מגנה  הפורמלית  שאזרחותם  צבעוניים  בבחינת  הם  הכבושים.  נתינות  לבין  האדונים  אזרחות  שבין  האפור 
וגם  המשמעות  זו  לעתיד.  וביטחון  זהות  מלא,  שוויון  המעניקה  לאזרחות משמעותית  שותפים  אינם  אך  ואזרח,  אדם 
הפרשנות הנהוגה היום בדבר היותה של ישראל “יהודית ודמוקרטית”. המדינה היא קודם כול ליהודים ובידיהם נתון גורלם 
ומעמדם של הערבים, ללא עוגן של חוקה ואזרחות משמעותית. אם תשמיט ישראל את ה”יהודית” מהגדרתה ותעצים 
את ה”דמוקרטית”, ייפתחו שערי החומות לאזרחים הערבים להיות שותפים בישראליּות משמעותית. מאידך גיסא, יש 
גם כוחות הדוחפים לכיוון השמטת ה”דמוקרטית”, ועם ההשמטה יישמט גם הבסיס הרעוע של אזרחותם של הערבים 

בישראל. 
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ִּתְרׁשֹום!

ֲאני ֲעָרִבי.

ַאר. ם ְלֹלא תֹּ ֵיׁש ִלי ֵשׁ

ַסְבָלִני ְּבֶאֶרץ

ָּבּה ַהָּכל ַחִּים ְּברֹוֶגז

ׁשֹוָרַשי

ָהיּו ְמחּוָּפִרים עֹוד ִלְפֵני ֵליַדת ַהְּזָמן

ִלְפֵני ְּתִחיַלת ָהִעיָדִנים

ִלְפֵני ָהאֹוָרִנים ַוֲעֵצי ַהַּזִּית 

מחמוד דרוויש )“תעודת זהות”(  

כחמש־עשרה שנה אחרי קום המדינה ועדיין תחת הממשל הצבאי, פרסם המשורר הצעיר מחמוד דרוויש את שירו הידוע 
“תעודת זהות”, ובו נדרש בדרך פואטית לשאלת הזהות החדשה שנכפתה על הערבים שנותרו בתחומי מדינת ישראל. 
במילים של משורר הוא אמר אז את אשר אומרים היום אנשי אקדמיה ופוליטיקאים פלסטינים בישראל — אנחנו מיעוט 
ילידי, בני הארץ ולא מהגרים, חיים כאן בזכות ולא בחסד, קשורים לאדמה ולמקום, שורשיים, “מחופרים עוד לפני לידת 
הזמן”. דומה כי זה היסוד המרכזי והקובע בזהותם מאז ועד היום. שישים וחמש שנה של אזרחות ישראלית מבדלות אותם 

באופן ברור מבני עמם בחלקה האחר של הארץ ובתפוצה הפלסטינית הרחבה. 

שנים של הגות, מחקר וכתיבה לא הצליחו להתיר את הקשר הגורדי הזה, והדיון בזהותה ובמהותה של קהילה ייחודית זו 
נמשך בזירות שונות ובנסיבות הפוליטיות והדוריות המשתנות תדיר, תוך מחלוקות פנימיות וחיצוניות ובלא יכולת לנסח 

הגדרה מוסכמת.

בהנחה שבעתיד הנראה לעין לא תשתנה הגדרתה הנוכחית של מדינת ישראל כ”מדינה יהודית ודמוקרטית”, אני מבקשת 
להציע כיוון ולא פתרון: חתירה להגיע למצב שבו הזהות הלאומית והזהות האזרחית של הפלסטינים בישראל תהיינה 
שוות־ערך ולא תבואנה האחת על חשבון רעותה, וכך גם הזהויות של היהודים אזרחי המדינה: הזהות האזרחית תהיה 
שוויונית ומשותפת והזהויות הלאומיות ְּתַספקנה את המאוויים להגדרה העצמית של כל קבוצה, אלא שלשתיהן יהיה 

מעמד שווה בעיני כול. הדבר יצריך מאמץ ושינוי חשיבה מצד שתי הקבוצות, כפי שיפורט להלן. 

אתניות  קבוצות  העולם,  בכל  וחברתיות  תקשורתיות  לרשתות  והחשיפה  הגלובליזציה  בעידן  דווקא  הפרדוקס,  למרבה 
ואת  האתנוצנטריות  את  יותר  עוד  מגביר  החריף  הסכסוך  שלנו  במקרה  הייחודיים.  מאפייניהן  את  מחזקות  ולאומיות 
ההתבצרות הלאומית. הדרך שאני מציעה היא עבודה משותפת לחיזוק האזרחות כמהות חשובה ויקרה, הן ברמת הפרט 
והן ברמת הכלל. חיזוק מרכיביה והפירות שהיא מביאה בצדה לכל אזרחי המדינה יהפכו את האזרחות למשאת נפש ולא 

ד”ר שרה אוסצקי-לזר, עמיתת מחקר במכון ון־ליר בירושלים. חוקרת יחסי יהודים-ערבים בישראל ופעילה בתחום זה בחברה האזרחית זה   *
שלושה עשורים.
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רק להגדרה אינסטרומנטלית, כפי שהיא כיום בעיני רבים מן האזרחים הערבים, זאת כאמור מבלי לוותר על הזהויות 
הלאומיות הנפרדות של כל קבוצה.

קצת היסטוריה
מחקר הזהות המקיף הראשון בקרב צעירים ערבים בישראל נערך בשנים 1965–1966 על ידי הסוציולוגים יוחנן פרס ונירה 
יובל-דייויס. מסקנותיהם הפכו לאבן פינה בהבנת המנגנון המורכב שהתפתח והשפיע לא רק על הגדרתם העצמית של 
צעירים אלה, אלא גם על התנהלותם מול המדינה ובתוך קהילתם. החוקרים כינו זאת “קומָפרטֶמנטליזציה — תיחּום”, 
היינו, הפרדה בין הזהות הלאומית-ערבית לבין הזהות האזרחית-ישראלית. שני המרכיבים הללו, הסותרים כביכול זה את 
זה, התפתחו עקב כוחות מנוגדים שפעלו על הערבים בשנותיה הראשונות של המדינה ועקב הניסיון למצוא איזון ביניהם. 
האינדיבידואליסטי- המישור  לבין  מכאן  האידאולוגי-קולקטיביסטי  המישור  בין  לכת  מרחיקת  “הפרדה  זיהו  החוקרים 

נורמות  “גבוהים” הקשורים לטובת הכלל הערבי והשני נסב על  פרגמאטי מכאן”, והסבירו כי הראשון נסב על ערכים 
של חיי היום־יום וטובת הפרט. עם זאת, גם ב-1965 נמצאה “תחושת הייחוד והאחווה של הציבור הקרוי פלסטיני”, אף 
כי באותה עת רק מעטים השתמשו בתיבה “פלסטיני” בהגדרת זהותם. יש לזכור כי היו אלה שנות הזוהר של הלאומיות 
נוכח  ובייחוד מקרב הצעירים,  בישראל,  בציבור הערבי  ניכרים  אל־נאצר שסחפה חלקים  גמאל עבד  הפאן־ערבית של 
אכזבתם העמוקה מן ההנהגה הפלסטינית שלא הצליחה למנוע את אסונו של העם ב-1948 ונוכח בידודם מן העולם 

הערבי. 

הכוחות המנוגדים הללו פעלו הן ברמת הקבוצה והן ברמת הפרט. הערבים בישראל רצו להשיג זכויות אזרחיות מלאות 
במדינה וכמעט לא היו מקרים של דחיית האזרחות הישראלית, שנחשבה אז ל”תעודת ביטוח” מפני עקירה וגירוש. עם 
זאת, הניכור והבידול מן החברה היהודית ומן הערכים שייצגה גברו אף הם, והערבים חששו גם מהתמערבות ומאובדן 
חדשה  עצמית  זהות  ליצירת  וציפייה  צורך  בתורו  יצר  המואץ  המודרניזציה  תהליך  התרבותי.  וייחודם  הערבית  זהותם 
אשר תּועלו לכיוון הלאומיות, כפי שקרה במקומות אחרים בעולם, ובייחוד בחברות פוסט־קולוניאליות ובקרב מיעוטים 

במדינות הלאום החדשות שנוצרו. 

האידאולוגיה הלאומית מספקת לזהות שני צרכים בסיסיים: היא אוניברסלית דייה למשוך אליה חוגים רחבים בחברה 
ופרטיקולרית במידה מספקת כדי לשמור מפני היטמעות בחברת הרוב. בעידן של חלוקת העולם — כולל המזרח התיכון 
— למדינות לאום ונוכח הכרזתה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אך טבעי היה שההגדרה העצמית המרכזית של 

המיעוט הערבי שנותר במדינה לא הייתה אתנית או דתית אלא לאומית.

תנאי חייהם המיוחדים באותן שנים כפו על אזרחי ישראל הערבים חיפוש אחר זהות עצמית ייחודית. כערבים וכפלסטינים 
הם היו מנותקים ממרכזי הלאומיות והתרבות הערביים ומתהליכי השינוי העמוקים שחלו בהם. הם אף היו רחוקים מן 
החוויה הפלסטינית המרכזית של אותן שנים — הפליטּות והגלות. כישראלים הם היו מובחנים בבירור מן הרוב היהודי 
ומנותקים מן האתוס המרכזי שלו באותה תקופה — בניית האומה, כינון מדינה יהודית עצמאית כמרכז לעם היהודי כולו 
ויצירת “כור היתוך”, שלא כלל אותם בתוכו. מצב זה, שכונה שנים אחר כך בפי מאג’ד אל־חאג’ על רקע האינתיפאדה 
הרוב  כי  לומר  ניתן  לאחור  זהות. במבט  הגדרות חדשות של  למציאת  הצריך מאמץ  כפולה”,  “שוליות  הראשונה בשם 
המכריע של הערבים שנותרו בישראל מצא את דרך הביניים לשלב בזהותו האינדיבידואלית מרכיבים מסורתיים של זהות 
קבוצתית משפחתית, מקומית, שבטית, עדתית ודתית עם מרכיבים מערביים מודרניים, ובזהותו הקבוצתית אימץ את 
המרכיב הלאומי הערבי-פלסטיני בצד המרכיב האזרחי הישראלי. החלוקה הפנימית וההיררכיה בין שלל הגורמים הללו 

נקבעו — ועדיין נקבעים — במידה רבה לפי הנטייה האידאולוגית-פוליטית. 

באותן שנים הופיעו ביטויי מבוכה והתלבטות בכתבים של סופרים ומשוררים, ובעיקר בכתביהם של יוצרים שנסעו לחו”ל 
ונתקלו שם בחוסר הבנה מוחלט עד כדי עוינות מצד ערבים אחרים שפגשו. לדוגמה, המשורר ראשד חסיין, שיצא לוועידת 

נוער בווינה ב-1959 והיה מטרה לגינוי חריף מצד משלחת לבנון שכינתה את הערבים בישראל “בוגדים”, כתב: 

אנחנו ערבים ואיננו צריכים להוכיח את ערביּותנו. אנחנו שרידי העם הפלסטיני... אנחנו שילמנו את 
והרדיפות, נשארנו במולדתנו. האם  מחיר האסון... אנחנו, למרות הממשל הצבאי והפקעת האדמות 

בשל כך ראויים אנו לגידופים? 
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לאחר מפגש נוסף בבלגרד, שבו השתתף כעיתונאי, כתב: 

בבלגרד לא ידעתי מי אני — ערבי לאומי נאמן לעמו או אזרח ישראלי חשוד. גם מדינת ישראל וגם 
מדינות ערב אינן מאמינות בנו... )אל־פג’ר, אוגוסט 1959(.

נזכרתי בדברים אלה כשקראתי לאחרונה רשימה של הסופר סייד קשוע, שנכתבה בעת שערך מסע הרצאות בארצות־
הברית. למרות השנים שחלפו והשינויים המפליגים שחלו בשטח, רגשותיו דומים להפליא:

כולם רצו לדבר על זהות, על לאומיות, על זרות, תלישות, הגדרה עצמית, רצו לשמוע על השפה, על 
ההומור, על הפחדים ועל העתיד. ואני שתיתי המון וחשבתי על עצמי ועל הדבר הזה שנקרא פלסטיני 
במקרה  תודה  ודברי  הטוב,  במקרה  הבנה  של  סוג  הישראלים שמחפשים  על  ישראלי. חשבתי  אזרח 
הקיצוני, ועל הערבים שמבקשים התנצלות והבהרה. ובהתחלה באמת עלה בי רצון עז להתנצל בפני 
נמניתי עם המתגוננים, עם מטילי הספק, עם חסרי הביטחון העצמי, לפחות  כי תמיד  כל הצדדים, 
כשזה מגיע לגאווה לאומית. אבל משום מה הפעם לא ויתרתי, ולא הייתי מוכן לסבול את הביקורת של 
הישראלים ושל הערבים... זה בסדר, חשבתי... אנחנו בסדר. אני יכול להיות מבולבל, אנחנו יכולים להיות 
לא עקביים כשאנחנו מדברים על זהות, על שפה ועל לאומיות, זה בסדר, הרווחנו את התלישות ביושר. 
איכשהו, מילמלתי לעצמי אל מול החלון שהתכסה אדים ובדקתי שוב שהדרכון נמצא בכיס המעיל, 

איכשהו, אנחנו עוד נהיה בסדר )הארץ, 23 במארס 2013(.

ושאלתי את עצמי: האומנם “נהיה בסדר”? מתי? איך אפשר להבטיח זאת? ובעיקר — מה ניתן לעשות כדי להגיע לשם? 

זהות מהי?
כיום מקובל על הכול כי זהותו של אדם איננה חד־ממדית אלא מורכבת מיסודות שונים זה מזה, ולעתים אף סותרים זה 
את זה, אשר מרכיבים יחד את הפסיפס השלם, האישי — ה”אני”, או הקולקטיבי — ה”אנחנו”. בתקופה המודרנית הזהות 
דינמית ומשתנה. אמנם המרכיבים המּולדים או השיּוכיים כמו מוצא, צבע עור או מין אינם ניתנים לשינוי )בדרך כלל(, 
אולם המרכיבים הנרכשים כמו מקצוע, מקום מגורים, שפה, אזרחות ואף דת יכולים להשתנות במהלך החיים, מבחירה 

או מאילוץ.

ללא  זהותם  על  ולהחליט  עצמם  את  להגדיר  זכאים  פרט  וכל  קבוצה  שכל  ההכרה  הוא  המודרניות  של  נוסף  מאפיין 
התערבות חיצונית. במאמר מוסגר אומר כאן כי עצם העובדה שאני, כיהודייה ישראלית, כותבת את המאמר הזה, סותרת 
במהותה את הפרדיגמה הזאת, ואני עצמי חשה אי־נוחות רבה להציע שינויים בזהותו של ה"אחר" החי לצדי. אלא שמדובר 
כיהודים  זהותנו  שכן  כישראלית,  מזהותה  אינטגרלי  חלק  בו  ורואה  הנושא  את  להכיר  שמיטיבה  מי  של  לדיון  בהצעה 

ישראלים וזהותה של מדינת ישראל קשורות קשר בל יינתק בזהותם של אזרחיה הערבים הפלסטינים וביחסינו עמם.

על פי רוב, מחקרי הזהות נעשים בשתי דיסציפלינות — האחת היא הפסיכולוגיה, הבודקת את הזהות האישית, והשנייה 
היא הסוציולוגיה, שעניינה הזהות הקבוצתית. כלל ידוע הוא בפסיכולוגיה שתהליך עיצובה של הזהות האישית בולט בגיל 
ההתבגרות, כאשר הנער או הנערה מתחילים לבדל את עצמם מהוריהם ומעולם המבוגרים ומפתחים דימוי עצמי ותפיסה 
ייחודית של אישיותם. תהליך זה נמשך לאורך החיים והאדם אוסף אליו בדרך מרכיבים כמו זהות מינית ומגדרית, זהות 
מקצועית, הערכה עצמית, מודעות ודימויים עצמיים ועוד כהנה וכהנה גורמים המרכיבים בסופו של דבר את אופיו, את 
אורח חייו ואת התנהגותו. הסופר הלבנוני-צרפתי אמין מעלוף מכנה מרכיבים אלה בשם "הֶגנים של הנפש". חלק מהם 
קשור גם להשתייכות החברתית של הפרט ומרכיב את זהותו המשפחתית, האתנית, הלאומית, הדתית או המקומית ואת 
מודעותו הפוליטית והאזרחית. גם מעמדו של האדם בחברה, בקהילה שבה הוא חי, במשפחה, במקום העבודה ובקבוצה 
הלאומית שלו נקבע תוך אינטראקציה מתמדת עם הסביבה ואינו תלוי רק באדם עצמו אלא גם בדרך שבה הוא נתפס 

בעיני החברה הסובבת אותו.

נובעת מרצון ללכידות  בנייה עצמית של קבוצה  יחד.  גם  וחיצוני  הזהות הקבוצתית מתפתחת אף היא בתהליך פנימי 
פנימית, מהגדרה של מכנים משותפים, חלקם מדומיינים, כמו מוצא, היסטוריה, שפה, תרבות ושאיפות לעתיד. היחס 
של הסביבה אליה ַמבנה אף הוא את אופי הקבוצה: אם היא מיעוט בתוך סביבה עוינת — מטבע הדברים היא תחזק את 
עצמה ואת כושר עמידתה; אם הסביבה איננה עוינת אך שונה מהותית מקבוצת המיעוט — נחזה במאמצים דומים לבידול 
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ולחידוד השונּות. תהליכים דמוגרפיים ופוליטיים, עלייה של רמת ההשכלה ושל רמת החיים וגורמים אקולוגיים אחרים 
משפיעים על גיבוש זהותן של קבוצות ממינים שונים. כפי שצוין לעיל, גם מגמת הגלובליזציה ופתיחת ערוצי התקשורת 
הבין־לאומיים והרשתות החברתיות לכול גורמים במקרים רבים לתגובת־נגד הפוכה — רצון לשֵמר את ייחודיות הקבוצה 
ביחסי  באינטנסיביות  עוסק  כבר  שהמחקר  אף  האוניברסלית.  זהותה  לצד  הפרטיקולרית  זהותה  והדגשת  ערכיה  ואת 
הגומלין בין הגלובליזציה והמקומיּות ואף טבע את מונח הכלאיים "גלוֺקליזציה", הרי מנקודת מבט היסטורית אנחנו עדיין 
מצויים בתחילתה של המהפכה ואי אפשר לחזות לאן היא תוביל את האנושות: האם לעידן פוסט־לאומי, כפי שמקווים 

אחדים, או דווקא לכיוון ההפוך?

הפסיכולוגיה מחלקת את הזהות האישית לאזורים פנימיים וחיצוניים. האזור הפנימי, שהוא הגרעין, מכיל את האישיות 
על שלל מרכיביה, והקליפה החיצונית מגדירה את גבולות האישיות ומציגה את הפרט כלפי חוץ בדרך שבה הוא בוחר 
להציגה. ה”אני” המוצג הוא הבסיס לזהות הציבורית, לדמותו של הפרט בעיני אחרים. הדבר נכון גם לגבי קבוצות, ולעתים 
נמצא דיסוננס בין זהותן הפנימית ומה שהן מספרות על עצמן לחברים בקבוצה לבין הדרך שבה הן מציגות את עצמן 

כלפי חוץ, דרך המושפעת ממעמדן, מכוחן ומיחסיהן עם הסביבה. 

זהות ערבית-פלסטינית-ישראלית
הגדרות הזהות של קבוצת מיעוט מיוחדת זו השתנו במהלך השנים — גם ההגדרות העצמיות שלה וגם הכינויים שהצמידו 
לה המדינה והרוב היהודי. במאמרו בכתב־העת “תיאוריה וביקורת” ב-1993 מנה עזמי בשארה למעלה מעשרים צירופים 
הערבי  המיעוט  הערבים,  בישראל,  הערבית  החברה  הערבי,  המגזר  הערבית,  האוכלוסייה  ביניהם:  זו,  קבוצה  לתיאור 
בישראל, פלסטינים בישראל, הפלסטינים אזרחי ישראל, האזרחים הערבים, האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, החברה 
בני  ישראל,  ישראלים, המיעוט הפלסטיני במדינת  הערבית, הישות הערבית בישראל, המיעוט הלאומי הערבי, ערבים 
מיעוטים, המיעוט הפלסטיני בישראל ועוד. גם כיום ניתן למצוא בשיח הָדבּור והכתוב שימוש בלתי עקיב בביטויים אלה, 
ואין הסכמה — לא פנימית ולא חיצונית — על הדרך הנאותה והמדויקת להגדיר קבוצה זו. זוהי אולי אילוסטרציה לבלבול 

ולתנודות שחוקרים עמדו עליהם כבר לפני שני עשורים וממשיכים לעסוק בהם ללא הרף. 

בשנת 2006 פורסם ברבים מסמך ראשון מסוגו תחת הכותרת “החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל”, פרי עבודה 
משותפת של קבוצת אינטלקטואלים ומנהיגים מובילים מקרבם. מטרת המסמך, כפי שהוצגה מיד בפסקה הראשונה 

שלו, הראתה כי שאלת הזהות היא מן המרכזיות בחייהם:

מטרתנו, הערבים הפלסטינים בישראל, הנה יצירת הגדרת זהות עצמית הכוללת את כל תחומי הקיום 
והגישות  — הפוליטי, התרבותי, הכלכלי, החינוכי, המרחבי והחברתי, אותה מגבשים מרבית הזרמים 
הפוליטיים, התרבותיים והמחקריים. מובן מאליו כי על מנת לעשות כן אנו נדרשים לקבץ יחדיו את 
הניסוחים השונים הקיימים בהגדרת הזהות העצמית של ישותנו ושל יחסנו עם עמנו הפלסטיני ועם 

המדינה, ולחברם כדי לייצר ראייה מגובשת והומוגנית ככל האפשר.

בהמשך, ולפני הצגת המסמך כולו, מופיעה הגדרת זהות רחבה וכוללת של הכותבים ושל בני קבוצתם, כפי שהם עצמם 
והאומה  הפלסטיני  חלק מהעם  המדינה,  ואזרחי  הארץ  ילידי  בישראל,  החיים  הפלסטינים  הערבים  “אנו  אותה:  ניסחו 

הערבית ומן המרחב התרבותי הערבי, האסלאמי והאנושי...”

“הצהרת חיפה” שפורסמה באותה שנה פותחת בהצהרה דומה בחלקה, שאיננה מזכירה את האזרחות אלא מדגישה את 
הלאומיות: “אנו, בני ובנות העם הערבי הפלסטיני, שנשארנו במולדתנו למרות הַנּכַּבה ונהפכנו בכורח למיעוט במדינת 
ישראל, שהוקמה בשנת 1948 על החלק הגדול של פלסטין, מדגישים בהצהרה זו את יסודות זהותנו ושייכותנו ומנסחים 
והתרבות  הלשון  על  האוניברסאליים,  והתרבות  הערכים  על  מבוססת  הלאומית  “זהותנו  נאמר:  ובהמשך  חזוננו”.  את 
הערבית ועל הזיכרון הקולקטיבי, השואב את מקורותיו הן מההיסטוריה הפלסטינית והערבית שלנו והן מהתרבות הערבית 

והתרבות האסלאמית”.

ניתוח המסמכים הללו ואחרים שפורסמו באותה שנה מצביע בבירור על מורכבותה של הזהות ועל מסגרת ההתייחסות 
פלסטיני-ערבי  השתייכות  מעגלי  תרבות;  ועל  שפה  על  היסטורי,  זיכרון  על  המבוססת  קבוצתית  זהות  הכותבים:  של 

ואסלאמי; אזרחות ישראלית וערכים אוניברסליים. 
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האם יש סתירה בין האלמנטים השונים הללו? האם הם מתנגשים זה עם זה? 

ברצוני לטעון להלן שלא כך הוא בהכרח, אלא שבתנאים מסוימים יכולה להיווצר הרמוניה פורייה בין הזהויות השונות 
ואף בינן לבין הזהות היהודית בישראל.

פוליטיקה של זהויות
שנהב )2001( מסביר כי הפוליטיקה של הזהויות משקפת מתח דיאלקטי בין המדכא למדוכא. המדכא מייצר קטגוריות 
של זהות, באופן מודע או סמוי, ואילו המדוכא משתמש בקטגוריות אלה כדי להפכן למנגנון של כוח. הפוליטיקה של 
הזהויות מייצרת לדבריו מרחב אתני-מגדרי-מיני-לאומי חדש ומצריכה סוציולוגיה חדשה המניחה דה־טריטוריזציה. הוא 

מביא הצעה של האנתרופולוג האמריקני ממוצא הודי, ארג'ון אפדוראי )Appadurai(, ליחידת ניתוח נזילה אותה הוא מכנה 

ethnoscape — נוף של זהויות אתניות במרחב פוסט־לאומי, הנובע מן התזוזות בעולם: מהגרים, פליטים, מהגרי עבודה, 
תיירים ועוד, אנשים הזזים ממקום למקום ומשפיעים על הפוליטיקה של הזהויות בדרגות שלא ידענו קודם לכן. לעומת 
השיח הקודם על זהות שעסק במאפיינים אישיים מעוקרים מן הפוליטיקה, הרי עכשיו הפוליטיקה של הזהויות מקשרת 

כל עניין אישי לפוליטיקה ומקנה לו ערך קולקטיבי חדש. תהליך זה אינו ניתן להשלמה; הוא נזיל ומשתנה כל הזמן.

מושג נוסף שמרבים להשתמש בו בהקשר זה הוא “רב־תרבותיות”, גרסה מתקדמת יותר לתפיסת “הפלורליזם התרבותי” 
שהייתה מעין מילת קסם לפני עשורים אחדים ונועדה לבטא עמדה דמוקרטית-ליברלית של מדינה שבה חיים מיעוטים. 
הרב־תרבותיות שהתפתחה מראשית שנות השמונים תבעה להוסיף על זכויות האדם השמורות לפרט ועל זכויות האדם 
החברתיות את הנדבך השלישי של זכויות אדם המעוגנות בזהויות התרבותיות והקיבוציות )שרביט, 2008(. הרב־תרבותיות 
מניחה כי המדינה חסרת צבע אתני או תרבותי; היא מכבדת את השונּות התרבותית בתוכה ואף מעודדת אותה ואיננה 
מעדיפה תרבות אחת על פני אחרת. הפוליטיקה של הזהויות ביקרה עמדה זו בטענה, שמדינת הלאום איננה יכולה להיות 
ישות ניטרלית בהיותה בעלת דפוסים תרבותיים מוגדרים ומובחנים, ולכן המיעוטים בתוכה זקוקים להגנת המדינה על 

מורשתם הייחודית הנמצאת בעמדת חולשה מול התרבות ההגמונית. 

המקרה של ישראל הוא דגם מובהק של מדינת לאום המגדירה את עצמה ככזו, אשר יש בה קבוצות מיעוט, שהגדולה 
דבר  וייחודה,  זהותה  על  איום  חשה  הרוב  קבוצת  גם  בישראל  הפלסטינית.  הלאומית  הקבוצה  היא  שבהן  והמרכזית 
המתבטא בין השאר בהצעות חוק שנועדו לחיזוק זהותה היהודית של ישראל ובניסיונות הדרה של מי שאינו משתייך 
מוחלטת,  תרבותית  ייחודן — מהפרדה  לשימור  מגוונות  אסטרטגיות  עומדות  מיעוט  קבוצות  בפני  היהודי.  לקולקטיב 
דרך אוטונומיה תרבותית במימון המדינה שתבטיח את קיומן העצמאי, עד השתלבות, היטמעות או דרישה להתאמה 
כזה  דוגמאות לתהליך  )2009( מביא  לוי  למיעוטים האתניים.  גם  ביטוי  כלי  כך שישמשו  ולשינוי של מוסדות המדינה 
מתחום המוזיקה ה”מזרחית” שיצאה מן הגטו התרבותי וחדרה לתוך הזרם המרכזי. אולי ניתן להסיק גזרה שווה מכך גם 
לגבי החדירה של התרבות הערבית-הפלסטינית לזירה הכללית הישראלית, שבאה לידי ביטוי רק לאחרונה בזכייתן של 
שתי זמרות ערביות בתחרויות זמר פופולאריות ו”מיינסטרימיות” ששודרו בערוצי טלוויזיה מובילים בשעות צפיית־שיא 
ואשר זכו לתמיכה ולעשרות אלפי קולות דווקא ממצביעים יהודים. האם המוזיקה והספורט, כמו תחומי אמנות ותרבות 
אחרים כתאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית ועוד יוכלו לשמש קרש קפיצה להשגת המטרה של שינוי התרבות בכללותה, 

כך שתכיל את שלל הזהויות התרבותיות והלאומיות במדינת ישראל? 

הדוגמה של הדרך בה צעדו השחורים בארצות־הברית, מהפליה ממוסדת, שוליּות והדרה מוחלטת אל כס הנשיאות, מראה 
כי בצד המאבקים הפוליטיים ההרואיים לזכויות אדם ואזרח, הם בנו את עצמם מלמטה כחלק מן התרבות האמריקנית 

הפופולרית וכחלק אינטגרלי מן הספורט ומן המוזיקה זמן רב לפני שהשיגו מעמד שווה בפוליטיקה. 

זהות ישראלית — זהויות ישראליות
אי אפשר לדון בזהות הערבית-הפלסטינית בישראל בלי לדון בזהות הישראלית הכללית, שאף היא חווה תהליכי השתנות 
מתמידים, אין לה הגדרה מוסכמת ומרכיביה רבים ומגוונים. היהדות נתפסה לאורך ההיסטוריה כציון של עם, של לאום ושל 
דת. “ההתקיימות הפיזית, הרוחנית והתודעתית של הציוויליזציה היהודית על כל גלגוליה ניזונה תמיד מהמקור המשולש”, 

אך תהליך החילון והקמת מדינת ישראל גרמו לחיכוך בין המרכיבים הללו ולהיפרדות ה”חבילה הזהותית” )שטרן, 2012(. 
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ודמוקרטית” משפיע ישירות על זהותם של כלל תושבי  יהודית  הדיון האין־סופי והבלתי מוכרע סביב ההגדרה “מדינה 
המדינה, יהודים ולא־יהודים גם יחד. אף כי שטרן מנחם אותנו באמרו כי “במובן העמוק, החיים בסתירה, בדיסוננס ערכי 

ומושגי, הם נר התמיד של המצב האנושי”, הרי שאין מנוס מהכרעות או לפחות מחתירה להסכמות רחבות.

ויכוח פומבי בין הסופר א”ב יהושע לבין הפרופ’ למשפטים רות גביזון, שני אישים חילוניים-ליברליים המרבים לכתוב 
על הנושא, מגלה את הסתירות הפנימיות האימננטיות בו )2010(. יהושע תומך בלהט בהגדרת הישראליּות ואילו גביזון 
מתעקשת על ה”יהודיּות”. מעניין לראות כי רבים מטיעוניהם ומנימוקיהם נשענים על “השאלה הערבית”, היינו, על עובדת 

קיומו של מיעוט פלסטיני גדול בתוך ישראל, המאתגר את שתי הגדרותיה, הן היהודית והן הדמוקרטית. 

אומר יהושע: 

נשאלת השאלה למה חל בשנים האחרונות תהליך הפוך למה שנכתב במגילת העצמאות. איך התהפך 
המשפט ‘אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל’ למשפט שממנו 
משתמע: ‘אנו מכריזים בזאת שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, או מדינה יהודית דמוקרטית’? הסיבה 
להיפוך הזה נעוצה בכמה גורמים, אבל בראש ובראשונה בנוכחות הגוברת של מיעוט לאומי פלשתינאי 
]כך במקור[ נכבד בתוך מדינת ישראל. כדי להגן לכאורה על זהותנו מפני המיעוט הערבי-פלשתינאי 
הלאומי בישראל אנו מעמידים צירוף שהופך למין השבעה מאגית — ‘מדינה יהודית דמוקרטית’. יהודית, 
כדי להבטיח את זהותנו מול הזהות הפלשתינאית שנמצאת בתוכנו, ודמוקרטית כדי להרגיע את הערבים 
שזכויותיהם האזרחיות נשמרות. אבל האם הצירוף הזה באמת מועיל לשני הצדדים או שהוא הופך 

לצירוף מזיק גם כלפי היהודים הישראלים וגם כלפי הערבים הישראלים?

כי “הדרישה להצניע את היסוד היהודי על מנת לחזק את היסוד של שוויון אזרחי אינה צודקת  גביזון טוענת לעומתו 
ואף לא תועיל. הערבים אכן תובעים שוויון, אך מבקשים גם הכרה במעמדם כמיעוט תרבותי ולאומי — הכרה שאינה 

מתיישבת עם התעלמות מזיקות לאומיות ותרבותיות” ]של היהודים[.

לערבים אזרחי ישראל יש זכות לדרוש שלא יהיו מופלים לרעה, היא אומרת, אולם מדרישה זו אין לגזור שישראל חייבת 
להתעלם מן האינטרסים הלאומיים שלה כמדינה יהודית: 

תחושת השותפּות האזרחית בין ערבים ליהודים בישראל אינה יכולה להיות מנותקת מתנאי הרקע של 
האזור. היא תלויה, בין השאר, בנכונותם של הערבים להכיר בכך שגם לעם היהודי יש זכות להגדרה 
עצמית בארץ ישראל, ובכך שנגזר עליהם להתגורר באותו חלק של ארץ ישראל שבו הוקמה המדינה 
היהודית דווקא. אם ימשיכו לרצות להיאבק נגד המצב הזה, יקשה הדבר על שילובם בחברה הישראלית. 

בהמשך מודה גביזון עצמה בסתירה הפנימית של דבריה ומנסה לפתור אותה בדרך עמומה: 

הערבים  של  מעמדם  ובין  היהודית  הלאומיות  בין  המתח  בעיית  עם  והוגן  ישיר  באופן  להתמודד  יש 
בישראל, מבלי לנסות לטשטש ולעמעם אותו באמצעות סיסמאות וקלישאות. עלינו להכיר בכך שגם 
בהווה קיימים צרכים של הלאומיות היהודית המצדיקים את הצרת צעדיהם של הערבים אזרחי ישראל. 
שיקולים של תכנון, ביטחון, קרקעות, פיזור אוכלוסייה, חינוך וכדומה, הם חלק מן המציאות שבה אנו 
חיים. יש לקבל אותם, אך גם להכיר בסבל ובמצוקה הנגרמים בגינם, ולנסות לפעול לצמצומם כאשר 

הדבר אינו פוגע באינטרסים ציבוריים אחרים.

הארכתי במובאות אלה כדי להצביע על ההתפתלות והלוליינות הנדרשות מצד יהודים המאמינים בדמוקרטיה והרואים את 
עצמם כליברלים, כדי להסביר את ההפליה הנקוטה כלפי כל מי שאינו יהודי במדינת ישראל. אני סבורה שצריך להשתחרר 
מן השיח הזה, שחלקו מתגונן ומצטדק וחלקו עיוור ומתנשא, ולנסות ליצור בסיס שוויוני לזהות האזרחית תוך פשרות 

שכל צד יתחייב לעשותן.

הצעה לשיח חדש
הנחת היסוד שלי היא, כי השותפים לדיון זה רואים את הדמוקרטיה כמושג התייחסות ראשון במעלה ומאמינים כי אחד 
קבוצות  על  הדומיננטית  ואי־כפייה של התרבות  הרוב  עריצות  על המיעוט מפני  הוא ההגנה  בה  העקרונות החשובים 
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המיעוט. “מדינה דמוקרטית גם לא מתנה את זכויותיהם של אזרחיה בהצהרות של הסכמה או ‘נאמנות’” )האגודה לזכויות 
האזרח, 2010(. הנחת יסוד נוספת היא, כי בעתיד הנראה לעין לא יהיה שינוי בהרכב הדמוגרפי של מדינת ישראל וכי 
על  עומד  האוכלוסייה  מכלל  ששיעורה  גדולה  מיעוט  קבוצת  ולהוות  ממנה  חלק  להיות  יוסיפו  הפלסטינים  האזרחים 

כעשרים אחוזים. בכל הסדר מדיני עתידי העומד היום על הפרק הם יוסיפו להיות אזרחי המדינה.

כיוון שגם בקרב האוכלוסייה היהודית ישנם גוונים שונים ותרבויות שפערים גדולים רובצים ביניהן, וכיוון שאידאל “כור 
ההיתוך” כשל, יש למצוא מכנה משותף רחב דיו שיכניס תחת כנפיו את כלל ה”שבטים” והקהילות וייצור חברה יציבה 

ומתפקדת, בלי לאיים על הקבוצות השונות באבדן זהותן הייחודית או בטשטושה. 

משום כך אי אפשר לנתק את הדיון בזהות של הקבוצה הפלסטינית מן הדיון בזהותה של החברה הישראלית כולה. יש 
לפתוח את פוליטיקת הזהויות לרה־קטגוריזציה, היינו, לאפשרויות נוספות של הגדרה עצמית אינדיבידואלית וקבוצתית. 
הקיימת  המציאות  על  המבוססת  נוספת,  משותפת  זהות  ליצירת  אינטלקטואלי  מאמץ  אלא  ו”הם”,  “אנחנו”  עוד  לא 
והמכילה מגוון רחב של תרבויות שיש להן מכנה משותף אחד רחב של אזרחות; לא עוד התבצרות בייחודיות של כל 
קבוצה, אלא היפתחותה אל הקבוצות האחרות ובנייה מחדש של תרבות משותפת שיש בה מקום שווה לכלל המרכיבים; 
לא זהות של קונפליקטים או זהות מתנגדת הבונה את עצמה כאנטגוניזם לצד השני, אלא זהות אינטגרטיבית המבוססת 
על האזרחות הישראלית ועל ערך השוויון של כל אדם ותרבותו, והמציבה לעצמה מטרות משותפות שכולם מסכימים 

עליהן וחותרים להשיגן. 

אזרחות מבטאת בדרך כלל את השתייכות הפרט למסגרת מדינתית ויש לה שלושה ממדים מרכזיים: המשפטי — זכויות 
והזהות  השותפּות  תחושת   — התודעתי-פסיכולוגי  והממד  וחברתית,  פוליטית  השתתפות   — התפקודי  שווים;  וחובות 
המשותפת. בישראל מתקיימים שני הממדים הראשונים לפחות בצורה פורמאלית ועיקר הבעיה של האזרחים הפלסטינים 
נעוצה בממד השלישי. לכן, צעד חשוב לקראת יצירת הזהות המשותפת הוא שינוי בתודעתם של יהודים וערבים כאחד. 
על היהודים לפתח אמפתיה לא רק לתרבות הערבית )תהליך שלדעתי כבר קורה( אלא לעוצמתה של הקהילה, ליכולת 
העמידה שלה למרות הקשיים הניצבים בפניה ולקשר ההדוק שלה לארץ. על היהודים לשנות פרדיגמה, ובמקום לראות 
בפלסטינים קבוצת מיעוט מאיימת ועוינת המתחרה בהם על המולדת — לקבלם כילידי הארץ ואוהביה, כחלק אינטגרלי 
ממנה, כשותפים שווים בבנייתה ובשגשוגה, למרות היותם בעלי לאום אחר. על היהודים, ובעיקר על האליטה התרבותית 
והפוליטית שלהם, לחזק את משמעות האזרחות הישראלית מבלי להעמידה כזהות מנוגדת ללאומיותם, אלא כמשלימה 

אותה.

הפלסטינים מצדם צריכים לשנות את הדימוי העצמי שלהם מקבוצה מקופחת ונרדפת לקבוצה אסרטיבית הגאה בהישגיה. 
תהליך זה גם הוא שרוי בעיצומו זה שני עשורים לפחות והגיע לפסגה עם פרסום מסמכי החזון, אך למרבה הצער לא 
היה לו המשך מעשי. הדימוי העצמי הזה יאפשר להם להתמודד כשווים על מקומם בתוך הישראליות החדשה בלי לוותר 
על זהותם. בעקבות זאת, צפוי שהם ישנו את היחס השלילי הגורף לכל אשר המדינה מייצגת, המתבטא בעיקר בהצהרות 
פומביות, כי אם הם אכן חלק אינטגראלי מהמדינה — מוטל גם עליהם התפקיד לשנותה מבפנים בדרכים דמוקרטיות, 
ולא להתנכר לה ולהתנגד לה. יש להחליף את שיח הקיפוח בשיח של שותפּות, את שיח השוליות או הִסִּפיות בשיח של 
אינטגרציה וחתירה למרכז, ואת השיח הלאומי המתבדל בשיח־על של שוויון אזרחי שאיננו ְתלוי השתייכות לאומית, אשר 
מכבד גם את לאומיותו של הרוב היהודי, את הגדרתו העצמית ואת זכויותיו. על הפלסטינים להודות בכנות בינם לבינם 
כי מצבם הנוכחי לא ישתנה בעתיד הקרוב; הם לא יהפכו לאזרחי מדינה אחרת, הם לא יהיו אזרחי המדינה הפלסטינית 
כאשר תקום, וכי למצבם הנוכחי, ככל שהוא קשה ובעייתי, יש גם יתרונות מסוימים על פני מעמדם של אחיהם בחלקים 
אחרים של המולדת ובתפוצות. עליהם להכיר בכך שיש להם חלק חשוב בבניית המדינה ולחתור אל עבר מוקדי קבלת 
ההחלטות, ובכלל זה גם להיות מוכנים לשאת בחובות מסוימים מעבר לאשר הם עושים היום )זאת, מבלי להיכנס לדיון 

הפופוליסטי של “שוויון בנטל” והשרות הצבאי(.

אמנם כיום הדברים נשמעים דמיוניים, וכל עוד נמשך הסכסוך עם העם הפלסטיני ומתחזקים ביטויי הגזענות והשנאה 
כלפיהם — יקשה על הערבים להצטרף לאותה זהות משותפת מדומיינת ויקשה על היהודים לקבלם כשווים, אבל אנו 

עוסקים כאן ביצירת חזון.

אני סבורה שגרעין משותף קטן ונחוש של בני שני העמים יכול להתוות את הדרך ולשרטט קווי מתאר לזהות אינטגרטיבית 
ישראלית. האביב  ושל אזרחות  חיים משותפים  המבוססת על המציאות הקיימת — שאיננה עומדת להשתנות — של 
הרשות  עם  המקרטע  התהליך  להזדהות.  מוקד  עוד  מהווה  ואינו  מאכזב  בראשיתו,  ותקוות  התלהבות  שעורר  הערבי, 
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הפלסטינית לא יוביל בעתיד הנראה לעין להסדר קבע ולהקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצדה של מדינת ישראל, וגם 
אם תהיה פריצת דרך — כל הסדר פוליטי עתידי ישאיר את האזרחים הפלסטינים בתחומי מדינת ישראל. מוסדות המדינה 
עצמם הגיעו למסקנה המתבקשת כי שילוב מלא של הערבים בשוק העבודה הכרחי ליציבותה של ישראל ולהתפתחותה 
הכלכלית, ומוכנים לעשות צעדים שלא נראו קודם כדי לקדמם. נכונות זו פוגשת את הצעירים והצעירות הערבים בני 
ולסגל לעצמם אורחות חיים  וגדל, המבקשים לפתח קריירה אישית, להעלות את רמת חייהם  המעמד הבינוני ההולך 
מודרניים, בלי לאבד את זהותם הלאומית והתרבותית. הערבים ברובם דו־לשוניים ודו־תרבותיים — נכס יקר בפני עצמו — 

ומעוניינים בשילוב אזרחי שוויוני שיאפשר להם התקדמות כלכלית וחברתית. 

הלאומיים  האתניים,  מאפייניהן  את  מעליהן  להשיל  רוצות  אינן  מעמיק,  לשינוי  בשלות  אינן  החברות  שתי  זאת,  עם 
והדתיים ואינן מעוניינות ביצירת “עם” חדש. לשתיהן תפוצות רחבות ומשפיעות של בני הלאום שאינם אזרחים, וגם בהם 
ובעמדותיהם יש להתחשב. זוהי המסגרת החיצונית שבתוכה אנו פועלים ואין ללכת נגדה בעקשנות ובעיוורון. מוטב לנצל 
את המיטב שבה כדי לחזק את החברה המשותפת בתוך ישראל על בסיס אזרחי-תרבותי ולהקנות לבסיס זה חשיבות דומה 
לזו של הבסיס הלאומי-אתני בלא לבטל את האחרון. כך ניתן יהיה ליצור חברה משותפת שאיננה הומוגנית בהכרח, אך 
שכל מרכיביה שווי־ערך באזרחותם וחותרים להגיע למטרות־על משותפות לטובת כלל האזרחים, חברה הרואה בזהות 

האזרחית מקבילה שוות־ערך לזהות הלאומית ולא ככזו העומדת בסתירה לה.

ואסיים שוב בדבר הסופרים. אומר סלמאן נאטור )2003(: 

היותי עברי-ישראלי היא עוד מרכיב בזהותי, המרכיב השני בעוצמתו ובנוכחותו. אני צרכן של התרבות 
קולנוע  רואה  אני  הערבית.  בשפה  מאשר  פחות  לא  העברית  בשפה  ומשתמש  העברית-ישראלית, 
ותיאטרון ישראליים-עבריים, קורא בכל בוקר עיתון עברי ועיתון ערבי. טלוויזיה, רדיו, ספרים, מאכלים 
... אני גם שותף ליצירה העברית המתהווה בארץ, בכתיבה ובהשתתפות בחיי התרבות היומיומיים. זוהי 
התרבות שלי, שאין לה — כמו גם לתרבות הערבית — שום מעצורים בתוך תודעתי. במובן הזה אני 
הערבי-הפלסטיני-העברי-הישראלי. האם יש בכך סתירה או פיצול זהויות? לא. אדרבה, כל אחת משתי 
לה המודעת הזאת של התרבות העברית-הישראלית  התרבויות מפרה את השנייה ומעשירה אותה. הַקָבּ
שחררה אותי מתחושה של ‘בן מיעוטים’ בחברה הישראלית. אני לא מרגיש מיעוט, לא במרחב הישראלי 
הקטן ולא במרחב הערבי הגדול. החלטתי לשחרר את עצמי ממה שהמציאות רצתה לכפות עלי, ועשיתי 
הישראלי  )העברי,  האחר  לבינו.  ביני  המחסומים  כל  והסרת  תרבותו  קבלת  על־ידי  האחר  עם  שלום 
והיהודי( אינו עומד מחוץ לתודעתי אלא בתוך תודעתי ולכן אני חש מחויבות כלפיו; זוהי לא רק מחויבות 

תרבותית אלא גם חברתית וקיומית.

ואומר א”ב יהושע )2009(: 

האזרחות הישראלית נכפתה עליהם במולדתם. צריך לומר מדינה ישראלית דמוקרטית, כי בישראליּות 
הערבים משתתפים. הם יכולים ללמד אותנו אהבת מולדת מהי. ערבי הוא ישראלי באזרחותו ופלסטיני 
מיעוט  הזאת של  החוויה  את  לנצל  יכולים  בישראל  אבל  מיעוט  להיות  רגילים  אינם  הם  בלאומיותו. 

ויכולים להיכנס תרבותית להוויה הישראלית ולהשפיע עליה כשותפים.

משימה דיאלקטית קשה אך לא בלתי אפשרית עומדת בפנינו. שינוי התודעה אפשרי, ההפריה ההדדית חיונית, המחויבות 
לעתיד משותף הכרחית. אי אפשר להפנות את המבט הצדה מן המציאות שהתהוותה כאן במשך עשרות שנים ולהתכחש 
לעובדה שבמדינת ישראל חיות שתי קבוצות שזהותן הלאומית איתנה ובלתי מעורערת ושהמכנה המשותף הרחב ביניהן 
בהדרגה בשורה של צעדים מעשיים שיקדמו השגת מטרה  לנקוט  ראוי  ומשמעות.  תוכן  הוא האזרחות, שיש למלאה 
זו, כגון: חיזוק השותפּות במרחב הציבורי; חתירה לחלוקת משאבים חומריים וסמליים בצורה שוויונית; היכרות הדדית 
שתוביל להכרה הדדית בזכויות ובלגיטימיות של כל צד להגדיר את עצמו ואת זהותו ולהיות אזרח שווה; הכרה חוקתית 
שינוי  האזרחות;  של  חשיבותה  על  הצדדים  משני  מנהיגים  של  ברורות  אמירות  לאומי;  כמיעוט  הפלסטינים  בערבים 

הפרקטיקה של המדינה ביחסה כלפי הערבים; חינוך מעמיק לאזרחות מגיל צעיר ועוד ועוד.

הדרך ליציאה מסבך הזהויות שכולנו כלואים בו והגעה אל היעד של אזרחות שוויונית אמיתית ושוות־ערך לזהות הלאומית 
דורשת שיג ושיח מתמידים ויצירת חזון משֶנה־מציאות. רק כך נוכל להבטיח יציבות ושגשוג למדינתנו המשותפת.
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השתתפות הציבור הערבי בחברה הישראלית: 
מאמץ מתוכנן ויזום או תגובה לשינויים במציאות?

יאסר עואד

נייר עמדה זה מבקש למפות את מידת ההשתתפות של הציבור הערבי בחברה 
הישראלית ולבחון את המנגנונים ואת הכלים המגבירים השתתפות ואת אלה 
המעכבים אותה. כמו כן מציע הנייר מנגנונים אפשריים להסרת חסמים לקידום 

השתתפות מיטבית של הציבור הערבי בחברה הישראלית. 

התחומים אשר נייר זה מבקש לבחון הם: )1( השתתפות הערבים בתעסוקה 
במערכת  השפיטה,  במערכת  שלהם,  הסמך  וביחידות  הממשלה  במשרדי 

ההשכלה הגבוהה ובסקטור הפרטי; )2( בתחום הדיור; )3( בתחום החינוך. 

לקידום  ומסגרות  רעיונות  מנגנונים,  יוצעו  זה  עמדה  נייר  של  האחרון  בחלק 
השתתפותו של הציבור הערבי בחברה הישראלית. 

מסגרת מושגית
ארגון הבריאות העולמי מגדיר שותפּות כברית רשמית של ארגונים, של קבוצות ושל סוכנויות, המשתפים פעולה למען 
מטרות משותפות. שותפּות ראויה והוגנת מחייבת את המוסדות הרלוונטיים לאמץ תפיסת עולם הומניסטית המכבדת 
זה נחשבת  ולשותפּות. שותפּות מסוג  ומגדר כמצפן מנחה להתנהגויות הפרט  גזע, דת, צבע  זכויות אדם ללא הבדלי 
לשותפּות בת־קיימא המזינה את החברה ומאחדת את האנשים בה. לעומת זאת, שותפּות המוקמת בלית בררה או מתוך 
הדוגלת  מוסרית  ערכית  ידי תפיסה  על  מונחית  מדומה שאינה  עכשווית  לשותפּות  נחשבת  זמניים,  ואינטרסים  אילוץ 
בזכויות אדם. על כן חינוך לשותפּות אמור להיות חלק אינטגרלי ממערך האזרחות של המדינה. במסמך זה אטען כי 
חינוך לאזרחות הוא גם חינוך מושכל לשותפּות, ולפיכך שותפּות ראויה משקפת אזרחות טובה שבה לכל פרט יש מרחב 

המאפשר לו להתפתח במישורים שונים.

המושג “השתתפות” קשור למושג “ייצוג הולם” משום ש”ייצוג הולם” מעניק משמעות פרקטית למדידת “השתתפות”. 
המידה   )2( המיעוט;  קבוצת  הייצוג המספרי של  )1( שיעורו של  לייצוג:  הנוגעים  שני מרכיבים  בין  בספרות מבחינים 
ייצוג מנקודת מבט כמותית, למשל  שהקבוצה עצמה ממלאת תפקיד בקביעת נציגיה. במילים אחרות, אפשר לראות 
שיעור הערבים מכלל העובדים במקום עבודה מסוים, ואפשר לבחון ייצוג במבט עומק לאור שני היבטים: ההיבט הראשון 
המשפיעות  ההחלטות  בקבלת  השתתפותם  ומידת  העבודה  במקום  המקובל  בדירוג  הערבים  העובדים  רמת  על  נסב 
על המדיניות של מקום העבודה. ההיבט השני מבטא את מידת הייצוג של הנציגים הערבים בארגון ציבורי או במוסד 
סטטטורי העשויה להשפיע על האינטרסים של כלל האוכלוסייה הערבית. לפיכך בנייר זה ייעשה שימוש במושג “ייצוג 

הולם” במקום במושג “השתתפות” במקומות המועדים. 

המושג “אזרחות” הוא אחד המושגים החשובים ביותר בעת המודרנית. מרשל,1 שהיה מן הראשונים שהגדירו את המושג, 
זכויות  והן מותנות בקיומם של המוסדות המתאימים.  טען שאזרחות מורכבת באופן בסיסי מזכויות משלושה סוגים, 
אלה הן: )1( זכויות אזרחיות )חופש אישי וצדק(; )2( זכויות פוליטיות )שותפּות בהכרעות פוליטיות(; )3( זכויות חברתיות 
רווחה  ציר הנע מהרמה המינימלית של  זכויות אלה עשויות להשתרע על  וחברתיות.  זכויות כלכליות  שהן מכלול של 

יאסר עואד, מרצה וחוקר במכללה האקדמית סח'נין להכשרת עובדי הוראה; מומחה לתמורות בין מערכת החינוך לשוק העבודה, עומד בפני   *
סיום הדוקטורט באקטואריה באוניברסיטת חיפה.

T.H. Marshall (1950). Citizenship and Social Class. Cambridge: Cambridge University Press.  1
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כלכלית וביטחון עד לרמה של השתתפות מלאה במורשת החברתית ובחיי התרבות בהתאם לסטנדרטים של החברה. 
במאה האחרונה התבססו זכויות אלה במדינות הדמוקרטיות בעידודם של מוסדות החינוך, מוסדות הרווחה והמוסדות 
לשירותים קהילתיים.2 לכן אזרחות תקינה נשענת על מימוש צדק ושוויון, ואי־מימושם מעורר תחושות של ניכור והדרה 
בקרב פרטים או קבוצות בחברה. במדינות מפותחות, המאופיינות בחיים יציבים והרמוניים מושקעים מאמצים רבים כדי 
לכונן מרחבים משותפים לקבוצות השונות כדי להתגבר על הסגרגציה ועל הניתוק ביניהן וכדי לחברן זו לזו על אף השוני 
בעמדותיהן הפוליטיות והחברתיות. יתר על כן, ניתן להעמיק את השותפּות אם מעודדים את האנשים לחיות בצוותא 

ולנהל חיי יום־יום משותפים לא רק בתחום החינוך אלא גם בתחום התכנון, בתחום החברתי-כלכלי ובתחום התרבותי. 

רקע 
ועדת אור קבעה בדין וחשבון שלה כי “יעד עיקרי של פעילות המדינה חייב להיות השגת שוויון אמיתי לאזרחי המדינה 
הערבים. זכותם של אזרחיה הערבים של המדינה לשוויון נובעת מעצם היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, ובהיות 
הזכות לשוויון זכות יסוד של כל אזרח במדינה. יחס מפלה נוגד את זכות היסוד לשוויון הגלומה, לדעת רבים, בזכות האדם 
לכבוד. ודאי וודאי שהדברים תופסים כשמדובר בהפליה על רקע גזע או לאום. לפיכך, מעניינה של המדינה הוא לפעול 
]...[ תשומת לב מיוחדת יש להפנות לתנאי  למחיקת כתם ההפליה של אזרחיה הערבים, על צורותיה וביטויה השונים 
חייהם ומצוקתם של הבדווים. אין עוד מקום להתעלמות מנושא זה או לדחיקתו לשוליים. על המדינה, באמצעות דרגיה 
הבכירים ביותר, לפעול לסגירת הפערים בהקדם באופן נחרץ וברור, תוך קביעת יעדים ברורים ומוחשיים, ולוחות זמנים 
זה אינו מצטמצם לעניינים חומריים בלבד. על רשויות השלטון למצוא את  ]...[ תפקידה של המדינה בעניין  מוגדרים 

הדרכים שיאפשרו לאזרחים הערבים לבטא בחיים הציבוריים את תרבותם וזהותם באופן נאות ומכובד”.3

במלאות שנה לפרסום דו”ח ועדת אור אמר השופט תיאודור אור ביום עיון באוניברסיטת תל־אביב: “לא די בהכרזות, או 
בהחלטות של גורמים ברשות המבצעת, לרבות הממשלה, על הצורך לפעול להענקת זכויות שוות והוגנות ]...[ לערביי 

ישראל. מבחנו האמיתי של קיום השוויון הוא מבחן המעשים והתוצאות”.

ממשלות ישראל קיבלו את המלצות ועדת החקירה והתחייבו ליישמן, אך לדאבוננו חלף עשור והן מוסיפות לנהוג כבעבר, 
הדבר בולט במיוחד על רקע אירועי אוקטובר 2000, דו”ח ועדת אור ודו”ח ועדת לפיד ונוכח הרצון העז שמפגין הציבור 
הערבי לעשייה משותפת. היה ראוי להציב את הנושאים של תשתיות, רווחה, בריאות, חינוך, דיור ותעסוקה לאזרחים 
אזרחים אלה בחברה  להגביר את השותפּות של  כדי להסיר חסמים,  גבוה בסולם העדיפויות הלאומי  הערבים במקום 

הישראלית וליזום פיתוח תעשייה ותעסוקה בנות קיימא ביישובים הערביים. 

נייר עמדה זה מיועד בראש ובראשונה למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בשלטון המרכזי והמקומי ובמגזר השלישי 
ליזום פיתוח  יכולים  והשוויון. מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות בשלטון המרכזי  וכן לבעלי עניין בתחום השותפּות 
כלכלי, חברתי ותרבותי באמצעות מנגנונים וכלים שונים העומדים לרשותם, תוך תיאום עם משרדי הממשלה ועם גופים 

ציבוריים ופרטיים שונים. 

המיפוי להלן של השתתפות הציבור הערבי בתחומים המרכזיים והצעת מנגנונים וכלים להשתתפות מיטבית מבקשים 
להביא ליישום מדיניות ציבורית חברתית שמטרתה שיתוף מלא ומיטבי של הציבור הערבי במשק הישראלי בכל הרמות, 

ובד בבד לממש את פוטנציאל ההון האנושי והכלכלי הטמון באוכלוסייה הערבית. 

בקרב  העוני  תוחלת  המדינה.4  אוכלוסיית  מכלל  כ-20.9%  על  כיום  עומד  בישראל  הערבית  האוכלוסייה  של  שיעורה 
משקי הבית הערביים עומדת על כ-53.5% ובקרב משקי הבית היהודיים על כ-14.2%. לעומת זאת, תוחלת העוני בקרב 
לצד  מקצועיים,  וכישורים  שפה  השכלה,  רקע  על  קשיים   5.4.5% על  עומדת  לפחות  מפרנסים  שני  שבהן  משפחות 

 D. Heather (1990). Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics and Education. London & New York: Longman; B.S.  2
 Turner (2001). The Erosion of Citizenship. British Journal of Sociology, 52(2), 189-209; S. Garcia (1996). Cities and Citizenship.

International Journal of Urban and Regional Research, 20(1), 7–21.

אור"(,  )"ועדת  וחשבון  דין   :2000 באוקטובר  ישראלים  אזרחים  לבין  הביטחון  כוחות  בין  ההתנגשויות  לבירור  הממלכתית  החקירה  ועדת   3
http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm ,2003 ירושלים, אוגוסט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2012(. שנתון סטטיסטי לישראל. ירושלים: משרד ראש הממשלה.  4
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פריפריאליות והיעדר נגישות תחבורתית, מאפיינים תרבותיים וערכיים, פערי מידע והיעדר הכוונה תעסוקתית — כל אלה 
הם הגורמים לכך ששיעור גבוה מהצעירים בני המיעוטים אינם משתלבים בתעסוקה או בלימודים אקדמיים.6 כ-85% 
מהיישובים הערביים מדורגים בארבעת האשכולות הנמוכים בדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

הפערים הכלכליים בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית בולטים במיוחד בנתוני התעסוקה ובנתוני העוני.

תעסוקה
אך  בקירוב,  לשנה   5%–4% של  בקצב   2004 שנת  ראשית  מאז  הנמשך  צמיחה  של  מגל  נהנית  הישראלית  הכלכלה 
יש  הנתונים מראים שלערבים  על האוכלוסייה הערבית.7  בוטה  באופן  פוסחת  והיא  שוויונית  אינה  מתברר שהצמיחה 
ייצוג יתר בענפים עתירי עבודה המאופיינים בשכר נמוך )כמו בנייה, חקלאות ותעשייה בלתי־מקצועית(. לעומת זאת, 
ופיננסים, חשמל  הם כמעט נעדרים מענפי הכלכלה המאופיינים בשכר גבוה )כמו טכנולוגיה עילית, בנקאות, ביטוח 
ומים(.8 למרות העלייה הניכרת ברמת החיים בישראל מתחילת שנות התשעים ולמרות המעמד שרכשה ישראל כמובילה 
בתחומי הטכנולוגיה העילית — ענף עבודה שהכניס משפחות רבות למעמד הבינוני המבוסס — לא קלט ענף זה עובדים 
באוכלוסייה  האבטלה  שיעורי  על  משפיעה  זו  מציאות  ערבים.9  הם   2.4% רק  בו  העובדים  אלף   248.3 מתוך  ערבים: 
הערבית, על שיעור המשפחות העניות בה ובייחוד על שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה, הנחשב לאחד 
הנמוכים בעולם — 10.21.9% שיעור המועסקים הערבים מכלל המועסקים במדינה הוא כ-11,12.8% זאת אף שחלקה 
של האוכלוסייה הערבית מכלל האוכלוסייה העומד על כ-20.9%. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הערבים מגיע 

ל-40.8% לעומת 60.7% בקרב היהודים. 

לוח 1: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב ערבים ויהודים, 2012 )באחוזים(12

יהודיםערביםהמשתנה

59.662.5שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב גברים בני 15 ומעלה 

21.958.9שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב נשים בנות 15 ומעלה 

57.681.5שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בטווח הגילים 25–34

57.286.9שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בטווח הגילים 35–44

41.157.8שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב בעלי 9–12 שנות לימוד

47.968.5שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב בעלי 13–15 שנות לימוד

72.778.4שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב בעלי 16 שנות לימוד ומעלה

נתוני התעסוקה בלוח 1, המפולחים לפי מגדר, גיל ומספר שנות לימוד, מצביעים על פערים גדולים בין הערבים לבין 
היהודים בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי. הפערים בולטים הן בקרב נשים )21.9% בקרב הערביות לעומת 
58.9% בקרב היהודיות( והן בטווח הגילים 25–34 )57.6% לעומת 81.5%( ובטווח הגילים 35–44 )57.2% לעומת 86.9%(. 

דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )"דו"ח טרכטנברג"(, ירושלים: ספטמבר 2011, לקראת עיצובה של חברה ישראלית צודקת יותר, עמ' 19–62,   6
http://www.valuation.co.il/data/Trajtenberg%20-%20Full%20Version.pdf

ש' סבירסקי, א' קונור-אטיאס וט' קולובוב )2008(. אזרחי ישראל הערבים אינם שותפים לצמיחה. תל־אביב: מרכז אדוה.  7

מ' סמאי )2008(. הדינמיקה של אבטלה בקרב הערבים בישראל: עדויות מנתוני פנל. בתוך: ע' מנאע )עורך(, ספר החברה הערבית בישראל   8
)2(, אוכלוסייה, חברה, כלכלה. ירושלים ותל־אביב: מכון ון־ליר והקיבוץ המאוחד.

שיעור זה כולל גם עובדים לא יהודים שעלו מברית המועצות לשעבר. מתוך: התפתחות תחום ההיי־טק בישראל בשנים 1995–2007, הלשכה   9
המרכזית לסטטיסטיקה, פרסום מספר 1389.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2012(. שנתון סטטיסטי לישראל. ירושלים: משרד ראש הממשלה, טבלה 12.10.  10

שם, טבלה 12.1.  11

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2012(. שנתון סטטיסטי לישראל. ירושלים: משרד ראש הממשלה, טבלאות 12.6, 12.10.  12
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הלוח מציג את הקשר הישיר בין השכלה גבוהה לבין השתתפות בכוח העבודה. עם זאת, נראה כי השכלה גבוהה אינה 
ערובה לשיפור המצב הכלכלי, בייחוד בקרב נשים ערביות. המשק הישראלי מפסיד מעל שישה מיליארד שקלים בשנה 

בשל רמות גבוהות של אבטלה בקרב אקדמאיות ערביות.13

לוח 2: תעסוקת ערבים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, במוסדות להשכלה גבוהה, בענף 
הטכנולוגיה העילית ובענף הפיננסים, 2012 14

הערותמהם ערביםסך כל המועסקיםהמעסיק

 שיעורמספר 

בדרגי הביניים ומטה 64,0204,9827.8%משרדי הממשלה ויחידות הסמך15 

בדרגים הנמוכים 52,9319151.7%חברות ממשלתיות16 
בדרגי הביניים589508.4%דירקטוריונים בחברות ממשלתיות17

בדרגי הביניים667527.8%שופטים, רשמים18
בדרגי הביניים ומטה3,1562196.9%משרד המשפטים19

מערכת ההשכלה הגבוהה20

בן־גוריון, תל־אביב, חיפה, 4,576641.4%סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות
ירושלים

8,558230.3%סגל טכני וִמנהלי 

ללא המכללות הערביות2,6371776.7%סגל אקדמי במכללות 

כולל המכללות הערביות37013.8% 

ללא המכללות הערביות6,000450.8%סגל טכני וִמנהלי 

כולל המכללות הערביות1562.6% 

הסקטור הפרטי

 שיעור נמוך מאוד230,0004,1401.8%ענף הטכנולוגיה העילית )משרות(

שירותים פיננסיים ובנקאות 
)מועסקים( 

 שיעור נמוך מאוד111,0004,2503.8%

לוח 2 מצביע על השתתפות נמוכה של הציבור הערבי בכוח העבודה בסקטור הציבורי ובענפים נבחרים בסקטור הפרטי 
ואף על תת־ייצוג.

י’ עואד )2010(. חלקן ו/או תרומתן של נשים ערביות אקדמאיות בשוק העבודה. נצרת: עמותת נשים נגד אלימות.  13

שם, טבלאות 12.6, 12.10, ופרסום מיוחד מס' 1389, ירושלים.  14

http://www. ,נציבות שירות המדינה )2011(. ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה. ירושלים  15
civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/TichnunBakara/Reports/

http:// ,כנסת ישראל )ינואר 2009(. דו”ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי. ירושלים  16
www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/arab_workers17.pdf

http://www.sikkuy.org.il/ סיכוי,  עמותת  חיפה:   .2009 לשנת  פעילות  סיכום  בתעסוקה:  ושוויון  הולם  ייצוג  פרויקט   .)2010( עואד  י’   17
equalityHeb.html

http://www.sikkuy.org.il/ סיכוי,  עמותת  חיפה:   .2008 בישראל  הצדק  במערכת  הערבים  האזרחים  של  הולם  ייצוג   .)2008( עואד  י’   18
equalityHeb.html

נציבות שירות המדינה )הערה 15 לעיל(.  19

http://www.sikkuy.org.il/equalityHeb. ,י’ עואד )2008(. ייצוג האזרחים הערבים במערכת ההשכלה הגבוהה 2008. חיפה: עמותת סיכוי  20
html
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שיעור הערבים בקרב העובדים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך עומד על 7.8% מכלל העובדים, ובמחצית מתוך 54 
ועוד,  זאת  אין אף ערבי אחד.21  יתרה מכך, בכ-20.0% מהם  ויחידות הסמך שיעורם קטן מ-4.0%;  משרדי הממשלה 
בהחלטת הממשלה מיום 11 בנובמבר 2007 נקבע לראשונה יעד כמותי לביטוי “ייצוג הולם”: שיעור העובדים הערבים 
בשירות הציבורי )בחברות הממשלתיות ובמשרדי ממשלה כולל יחידות הסמך שלהם( אמור לעמוד על 8.0% עד סוף 
ביישום החלטותיה  ידה  והוכיחה את אזלת  זה שבה הממשלה  גם בעניין  ועל 10.0% עד סוף שנת 2012.  שנת 2010 
והן בדירקטוריונים של החברות  ייצוג הולם של האזרחים הערבים הן במשרדי הממשלה22  וביישום חוקי הכנסת לגבי 
או  ובמשרות סקטוריאליות, בדרך כלל באזור מגוריהם,  זוטרות  רוב הערבים עדיין מועסקים במשרות  הממשלתיות.23 
במשרות שרק אזרחים ערבים יכולים לאיישן. ייצוגם במשרדי הממשלה הראשיים בירושלים, שבהם נקבעת המדיניות 

ובהם מתקבלות ההחלטות החשובות והמשמעותיות, עדיין שולי.

לוח 2 מראה שייצוג השופטים הערבים רחוק ממדד הייצוג הפרופורציונלי )מדד הייצוג הפרופורציונלי של מיעוט הוא 
ייצוג של 80% לפחות משיעורו באוכלוסייה. שיעורה של האוכלוסייה הערבית בישראל הוא 20.9% מכלל האוכלוסייה, 
ולכן הרף המינימלי לייצוגה ההולם הוא כ-16.0%(. שיעור השופטים והרשמים הערבים בכל התפקידים עומד על 7.8%, 
בדומה לשיעורם הכללי של הערבים בסקטור הציבורי )שיעור השופטים הערבים בלבד מסך כל השופטים הוא 6.2%(. 

הפער בולט בייחוד בבתי המשפט המחוזיים, בבתי המשפט לתעבורה ובבתי הדין לעבודה.24 

ההשכלה  במערכת  הערבית  האוכלוסייה  של  ייצוגה  אודות  על  קשה  תמונה  מצטיירת   2 בלוח  הממצאים  מניתוח 
הגבוהה בישראל ובייחוד באוניברסיטאות. שיעור הערבים בסגל הבכיר בהן עומד על 251.4% )בשנת 1999 הוא עמד על 
כ-1.0%(.26 זאת ועוד, שיעור המועסקים הערבים בכוח האדם הטכני והִמנהלי באוניברסיטאות הוא כ-0.26% )כמעט 
שלושה פרומילים(. ממצאים אלה דומים לנתונים שהציגה המועצה להשכלה גבוהה בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית 

לבדיקת קליטת עובדים ערבים בסקטור הציבורי בשנת 2009.

הנתונים שהתקבלו מהמכללות באותו סקר משנת 2008 אינם מבחינים בין סגל בכיר לבין סגל זוטר והחישוב המופיע 
בלוח 2 נעשה בהתאם לכך. אם מוציאים מהניתוח מכללות בעלות זיקה לאוכלוסייה הערבית )מכללת סח’נין להכשרת 
עובדי הוראה, מכללת אל־קאסמי בבאקה אל־גרבייה להכשרת עובדי הוראה, המכללה הערבית חיפה להכשרת עובדי 
הוראה(, מתברר ששיעור הערבים בסגל ההוראה עומד על כ-6.7% ושיעור הערבים המועסקים בסגל הטכני והִמנהלי 
— על כ-0.8% )פחות מאחוז(. לעומת זאת, כאשר מביאים בחשבון את שלוש המכללות הערביות, שיעור הערבים בסגל 

ההוראה מגיע ל-13.8% ושיעור הערבים המועסקים בסגל הטכני והִמנהלי הוא כ-2.6%. 

במשק  מרכזיים  כלכליים  ענפים  בשני  הערבית  האוכלוסייה  של  מזערי  השתתפות  שיעור  על  גם  מצביעים  הנתונים 
הישראלי — 1.8% בענף הטכנולוגיה העילית ו-3.8% בענף השירותים הפיננסיים והבנקאות. 

ראוי שהממשלה תתמקד בהקמת  היישובים הערביים. היה  רוב  אזורי תעשייה מטעם משרד התמ”ת פסח על  פיתוח 
אזורי תעשייה מרחביים משותפים לרשויות ערביות וכן לרשויות ערביות ויהודיות ביישובים שאין בהם אזורי תעשייה או 
ביישובים קטנים שאין בהם הצדקה להקים אזור תעשייה נפרד. גם בתכנון אזורי תעשייה יישוביים ובהקמתם אמורה 
הראייה להיות מרחבית. זאת ועוד, שילוב רשויות ערביות בִמנהלות אזורי התעשייה הקיימים גם הוא לוקה בחסר. באזור 
הצפון יש מעל עשרה אזורי תעשייה מרחביים השוכנים בתחומי הרשויות המקומיות היהודיות, ומנגד יש מעל ארבעים 
רשויות ערביות שכמעט אינן שותפות באזורי תעשייה אלה. ניכור והפליה אלה מלבים את הבדלנות הכלכלית של הציבור 

הערבי ומעבירים מסר ותחושה שהממשלה האמורה לשרת את כל אזרחיה משרתת למעשה את הרוב היהודי בלבד. 

עמותת “סיכוי” פיתחה מדד לבדיקת השוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל, והוא בוחן את הפערים בין היהודים 
והערבים בחמישה תחומים: תעסוקה, חינוך, רווחה, בריאות ודיור. מדד השוויון בתעסוקה בשנת 2009 מראה שאיכות 

נציבות שירות המדינה )הערה 15 לעיל(.  21

תיקון שהתקבל בשנת 2000 להוראת סעיף 15א לחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט-1959.  22

תיקון שהתקבל בשנת 2000 להוראת סעיף 18א )א( לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.  23

י' עואד )הערה 18 לעיל(.  24

י' עואד )הערה 20 לעיל(.  25

עמותת סיכוי ערכה סקר דומה בקרב האוניברסיטאות בלבד בשנת 1999, ובו נמצא כי שיעור אנשי הסגל הערבים בסגל הבכיר עמד על אחוז   26
אחד. 
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הביצוע של הממשלה בתחום התעסוקה עבור 2.2 נפשות באוכלוסייה הערבית זהה לאיכות הביצוע עבור נפש אחת 
באוכלוסייה היהודית.27

דיור
הציבור הערבי בישראל סובל מהפליה ומהזנחה מתמשכות גם בתחום הקרקעות והדיור, כפי שתיאר יאיר בוימל: “מדובר 
בהדרתם המעשית מהקולקטיב הפוליטי-הממלכתי והאזרחי-ציבורי הישראלי שהלך והתעצב, והדרתם ממשאבי המדינה 
הנתונים בידי אותו קולקטיב. הנה כי כן, היסודות המרכזיים של מדיניותו המעשית הייחודית של הממסד הישראלי שעיצבו 
ומעצבים את מקומם של הערבים בחברה הישראלית מראשית ימיה ועד עצם היום הזה ואשר מהווים את הביטוי המעשי 
לאתנו־קרטיה הישראלית הם ההפקרה, ההדרה, ההפליה והפיקוח הביטחוני. יסודות אלה הם הבסיס לעקרונות המעשיים 

של המדיניות הצומחים מהם”.28 

תוצאות ההפליה מורגשות היטב: תשתיות רעועות, מחסור במבני ציבור, מחסור באזורי תעשייה, צפיפות דיור גבוהה 
ורמת שירותים נמוכה. רמת הפיתוח בשטח המגורים בכללותה עדיין אינה עומדת בסטנדרטים המקובלים במדינת ישראל 
והפערים בין היישובים היהודיים והערביים באיכות המבנים וברמת תחזוקתם הולכים ומחריפים. תחום הקרקעות, הדיור, 
התכנון והבנייה נחשבים לנושאים הטעונים ביותר ביחסי יהודים-ערבים וביחסה של המדינה לאוכלוסייה הערבית. מאז 
הקמתה הפקיעה המדינה את רוב אדמותיהם של הערבים ורבות מהן הוקצו להקמת יישובים יהודיים, מועצות אזוריות, 
שמורות טבע ותשתיות ציבוריות.29 בשנים האחרונות חלים ביישובים הערביים תהליכי גידול מהירים והם הופכים לכפרים 
ענקיים, המתאפיינים בבנייה ללא תכנון מרחבי וללא תפיסה עקרונית של תרבות דיור מודרנית ובבנייה רוויה ללא תרבות 
בנייה חזותית התואמת ראייה או תפיסה כלשהי. התשתיות רחוקות מלספק את הצרכים המינימאליים של הציבור הערבי 
ובייחוד של הדור הצעיר וצפיפות הדיור הולכת וגוברת ללא תהליכי תכנון ופיתוח ראויים. על כך יש להוסיף את היעדר 
הדירות להשכרה ואת הקושי הגדול של ערבים לשכור דירות ביישובים יהודיים. רוב רובן של אדמות המדינה מנוהלות על 
ידי הקרן הקיימת לישראל ועל ידי ִמנהל מקרקעי ישראל, שהם שני מוסדות הנשלטים על ידי רוב יהודי מוחלט. הפליה זו 
יצרה מצוקת קרקעות חריפה ביותר באוכלוסייה הערבית ואי־שוויוניות בתחום ייעודי הקרקעות והבעלות עליהן. מצוקת 
הדיור והקרקעות חריפה עוד יותר בנגב, בקרב הבדווים. יש בנגב כ-46 יישובים ערביים בלתי מוכרים30 ומספר האזרחים 
הערבים החיים בהם מוערך בין 63,000 )המספר שאימצה ועדת גולדברג בהתאם לנתוני משרד הפנים( לבין 85,000 )על 
פי הערכת מומחים שהופיעו בפני אותה ועדה(. גם במחוז הצפון ובמחוז חיפה יש יישובים ערביים שטרם זכו להכרה. על 
פי מדד השוויון בדיור לשנת 2009, איכות הביצוע של הממשלה בתחום הדיור בקרב 1.8 נפשות באוכלוסייה הערבית זהה 

לאיכות הביצוע של נפש אחת באוכלוסייה היהודית.31

חינוך
מבחן התוצאה של מדיניות הממשלה הנוגעת למערכת החינוך הערבית מלמד על השקעה דלה של משאבים בהשוואה 
להשקעה במערכת החינוך היהודית.32 מערכת החינוך הערבית התרחבה בשנים האחרונות ובין השנים תש”ס לתשע”א 
חל גידול של 44.2% במספר התלמידים: בחינוך היסודי חלה עלייה של 36.3%; בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות 

ע' חמדאן וי' עואד )2010(. מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל: דו"ח סיכוי לשנת 2009 )בעברית, בערבית ובאנגלית(. עורך:   27
http://www.sikkuy.org.il/docs/madad2010/sikkuymadad_2010.pdf ,עו"ד ע' חיידר. ירושלים וחיפה: עמותת סיכוי

י' בוימל )2009(. 61 שנות הפקרה מושגחת: פענוח צופן מדיניות הממסד הישראלי כלפי אזרחי המדינה הערבים. טבעון: מכללת אורנים,  28 
עמ' 4–5. 

א' יפתחאל )2000(. קרקעות, תכנון ואי־שוויון: חלוקת המרחב בין יהודים וערבים בישראל. תל־אביב: מרכז אדוה.  29

ועדת גולדברג: ביום 23 בדצמבר 2007 מינה שר הבינוי והשיכון, זאב בוים, ועדה שתמליץ לממשלה על מדיניות להסדרת ההתיישבות הבדווית   30
בנגב ובכלל זה על גיבוש הצעות לתיקוני חקיקה. בראש הוועדה עמד שופט בית המשפט העליון לשעבר השופט )בדימוס( אליעזר גולדברג. 

הוועדה פרסמה את המלצותיה ב-11 בדצמבר 2008.

ע’ חמדאן וי’ עואד )הערה 27 לעיל(.  31

ספר החברה הערבית  )עורך(,  ח' אבו־עסבה )2005(. מערכת החינוך הערבית בישראל: התפתחות ותמונות מצב עכשווית. בתוך: ע' חידר   32
בישראל )1(. ירושלים ותל־אביב: מכון ון־ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 201–221.
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הגידול היה כמעט כפול. בחינוך היהודי חל גידול של 9.1% באותה תקופה.33 בעקבות זאת גדל מאוד שיעור ההשתתפות 
של הערבים בלימודים מתקדמים וחלקם הגיעו להישגים בלתי מבוטלים. למרות זאת, הפערים בהישגים הלימודיים בין 
הערבים ליהודים נותרו בעינם בכל התחומים ובכל שלבי החינוך. פערים אלה תורמים למעמדה הירוד של האוכלוסייה 

הערבית בישראל.34

מערכת החינוך בישראל מתאפיינת בבידול לאומי, דתי, עדתי ומעמדי, המעוגן ביחסי כוחות פוליטיים וכלכליים בלתי־
שווים ושורר בה אי־שוויון רב.35 המורים והעובדים בבתי הספר היסודיים הם עובדי משרד החינוך. במשרד החינוך יש 
“אגף תכניות לימודים”, “מזכירות פדגוגית” וגם מנהל לחינוך ערכי. משרד החינוך מפקח על תוכני ההוראה — הן על רמת 
הכישורים הנרכשים והן על רמת הערכים המונחלים. לאנשי המגזר הערבי אין אוטונומיה פדגוגית או אוטונומיה בבחירת 
תכנית הלימודים; יתרה מזו, שנים ארוכות היה התהליך של בחירת מורים למערכת החינוך הערבית כפוף לאישור השב”כ 
ונעשה ניסיון בולט להוציא מן המערכת אנשים שעמדותיהם הפוליטיות היו ביקורתיות כלפי ישראל. משום כך תוכני 
הלימוד במערכת החינוך הממלכתי הערבי כללו לא מעט לימוד עברית, חינוך אזרחי וחינוך יהודי-ציוני, נוסף על לימודי 
ערבית וחינוך על פי המסורות הדתיות של הערבים. כאמור, מצב זה השתנה במידה מסוימת וכיום תכנית הלימודים של 

בתי הספר הערביים כוללת לא מעט חומר לימוד על המורשת הערבית.36

הפערים בהישגים החינוכיים בין הקבוצות השונות באוכלוסיית ישראל גדולים מאוד, בין השאר בשל אי־שוויון בנקודת 
הזינוק ובשל הפליה בהקצאת משאבים במהלך הלימודים.37 לדוגמה, הקצאת משאבי הטיפוח בסל החינוך נועדה להיות 
דיפרנציאלית ואמורים ליהנות ממנה בתי ספר שתלמידיהם סובלים מחסך חינוכי. אף שרציונל זה מנחה את הקצאת 
למספר  יחסית  היא  המגזרים  בין  הטיפוח  סל  הקצאת  החינוך,  במערכת  המגזרים  משני  אחד  בכל  הטיפוח  משאבי 
התלמידים והיא מתעלמת מההבדלים ביניהם הנוגעים לחסך החינוכי. בחינת ביטול סל הטיפוח באמצעות סימולציה 
של שינוי כלל ההקצאה מצביעה בבירור על הפליה ניכרת של המגזר הערבי: ההקצאה הממוצעת לתלמיד עומדת על 
כ-20.0% בלבד מההקצאה לתלמיד במגזר היהודי באותה רמה של חסך חינוכי. הסימולציה העלתה עוד שביטול ההפליה 
באמצעות ביסוס הקצאת משאבי הטיפוח בין המגזרים על מדד משותף יביא לירידה חדה )של 40% עד 75%( בחלקו 
היחסי של המגזר היהודי בסל הטיפוח ולעלייה של פי שלושה עד פי ארבעה בחלקו היחסי של המגזר הערבי. השגת 
שתי המטרות בה בעת — ביטול ההפליה תוך אי־פגיעה במגזר היהודי — מצריכה הגדלה של סל הטיפוח בשיעור הנע 

בין 80% ל-38.500%

התהדקות הזיקה בין היכולת הכלכלית ובין הנגישות להשכלה גבוהה בשל מחירם הגבוה של הלימודים, טיב ההשכלה 
הקודמת והקושי להתקבל הם חסמים בפני תלמידים מהפריפריה ובפני תלמידים המשתייכים למעמד חברתי-כלכלי נמוך, 
בייחוד תלמידים ערבים, המנסים להתקבל לאוניברסיטאות בארץ. בשל המתאם הגבוה בין המוצא העדתי והלאומי ובין 
המעמד הכלכלי, הסינון הכלכלי מעצים את הסינון התרבותי ופוגע בסיכוייהם של תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות לזכות 

בהשכלה גבוהה בכלל ובהשכלה במסלולים היוקרתיים של ההשכלה הגבוהה בפרט.39

לוח 3 מראה שרוב האוניברסיטאות מגבילות את גיל התחלת הלימודים כמעט בכל החוגים לגיל 19 או 20. הגבלת גיל 
הכניסה לחוגים, בייחוד היוקרתיים, מציבה חסם מבני שאינו מוצדק לטעמי, וזאת במטרה אחת ויחידה והיא הקצבת 
מספר הסטודנטים הערבים באותם חוגים. אף שההסבר המוצהר של האוניברסיטאות גורס שההגבלה נובעת ממידת 
עומד במבחן המחקרים. ההגבלה אף עוקפת את  אין ההסבר  עדיין  הנדרשת לסטודנטים,  והבשלות הנפשית  הבגרות 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2084BFE3-5FF3-42E5-A2DE- ,27 'משרד החינוך )2011(. הצעת תקציב החינוך. ירושלים, עמ  33
6501169B6CFE/156898/hatzza.pdf

ח’ אבו־עסבה )2008(. מערכת החינוך הערבית וסוגיית השוויון. מפנה, 58, עמ’ 43–50.  34

ש' סבירסקי ונ' דגן-בוזגלו )2009(. בידול, אי־שוויון ושליטה מתרופפת: תמונת מצב של החינוך הישראלי. תל־אביב: מרכז אדוה, עמ' 4.  35

ר’ גביזון רות וט’ בלפור )2005(. זכויות קיבוציות של מיעוטים. מוגש לוועדת החוקה של הכנסת במסגרת חוקה בהסכמה רחבה. ירושלים:   36
כנסת ישראל.

ע’ חמדאן וי’ עואד )הערה 27 לעיל(.  37

 ,3 מגמות,  ההקצאה.  כלל  שינוי  באמצעות  והשלכות  אומדנה  הביניים:  בחטיבות  הטיפוח  משאבי  בהקצאת  אפליה   .)2009( קאהן  ס'   38 
עמ' 397–380.

נ' דגן-בוזגלו )2005(. זכויות חברתיות בישראל: הזכות להשכלה גבוהה. תל־אביב: מרכז אדוה, עמ' 15.  39



פורום סליפקא לחיים משותפים בין יהודים וערבים: סיכום הכינוס הראשון34

מסכת המיונים האובייקטיביים והשקופים האמורים לשמש את המוסדות האקדמיים. יתרה מזאת, הטכניון — כמוסד 
אקדמי מהמרכזיים בישראל ובעולם — ראוי להוות דוגמה למוסדות אקדמיים אחרים בישראל: הוא אינו מגביל את גיל 

הכניסה של תלמידיו.

לומדים  הערבים  הסטודנטים  שרוב  מלמדת  מעמיקה  בחינה  גבוהה,  השכלה  בעלי  הערבים  במספר  הגידול  למרות 
במסלולים שדרישות הקבלה אליהם נמוכות יחסית.40 דבר זה ישפיע בעתיד גם על הזדמנויות התעסוקה שתיפתחנה 

בפניהם ועל רמת הכנסתם.

על פי נתוני המרכז הארצי לבחינות והערכה לשנת 2011, הציון הממוצע של הנבחנים בשפה הערבית נמוך ב-100 נקודות 
מן הציון הממוצע של הנבחנים בעברית: 466 לעומת 566. הנבחן הערבי נתקל בעולם מושגים זר לו והרחוק מעולמו, 
אשר משקף את התרבות של האוכלוסייה היהודית ובייחוד את תרבות המערב. שיטת הלימוד הנהוגה ברוב בתי הספר 
בין  לחוסר התאמה  גורם  זה  שניגוד  נראה  הפסיכומטרי.41  המבחן  מושתת  בסיס החשיבה שעליו  את  נוגדת  הערביים 
החומר הנלמד ושיטת הלימוד של התלמידים הערבים לבין הידע הנדרש במבחן הפסיכומטרי ולכן הם מתקשים להתמודד 

עם השאלות בו. 

לוח 3: הגבלת גיל התחלת הלימודים לפי אוניברסיטה ומקצועות לימוד42

גיל הכניסה המינימלימקצוע הלימודהאוניברסיטה

עבודה סוציאליתהעברית
סיעוד

19

20ריפוי בעיסוק

עבודה סוציאליתתל־אביב
סיעוד

ריפוי בעיסוק
הפרעות בתקשורת

פיזיותרפיה
רפואה

20

עבודה סוציאליתחיפה
סיעוד

ריפוי בעיסוק
הפרעות בתקשורת

פיזיותרפיה
לימודי הוראה
תעודת הוראה

20

עבודה סוציאליתבן־גוריון
סיעוד

פיזיותרפיה
רפואת חירום

רפואה

20

19רפואת חירום

ח' אבו־עסבה )הערה 32 לעיל(, עמ' 49.  40

 D. Roer-Strier & M. Haj-Yahia (1998). Arab Students of Social Work in Israel: Adjustment Difficulties and Coping Strategies. Social  41
Work Education, 17(4), 449–467.

א’ טל )2006(. הגבלת גיל הקבלה לאוניברסיטאות. ירושלים: כנסת ישראל, מחלקת מידע ומחקר. נתונים אלה נוספים על הנתונים המופיעים   42
באתרי האינטרנט של האוניברסיטאות לקראת ההרשמה )לשנת הלימודים תשע”א(, על פי בדיקה שנערכה בתחילת אוקטובר 2010.
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גיל הכניסה המינימלימקצוע הלימודהאוניברסיטה

19עבודה סוציאליתבר־אילן

איןהטכניון

מוצלח  לניבוי  כפלטפורמה  הערבי  מהמגזר  לנבחנים  ובהתאמתו  הפסיכומטרי  המבחן  בסוגיית  דנו  רבים  מחקרים 
להשתלבות, להצלחה ולהתמדה בלימודים האקדמיים.43 המחקרים מצביעים על משתנים מתערבים רבים בין היכולות 
ובהם הקשר בין הרקע החברתי-כלכלי לבין הישגים בלימודים, השפעה של השכלת ההורים על הישגי  לבין ההישגים 
בשל  ובשטף התשומות.44  המורים  באיכות  בהקמת תשתיות,  בהקצאת משאבים,  היהודי  החינוך  והעדפה של  הילדים 
בפועל.  יכולותיהם  את  נאמנה  משקפים  אינם  במבחן  הערבים  הנבחנים  הישגי  לעיל,  המתוארת  התרבותית  ההטיה 
לרכוש  יכולים  הם  ואין  בני המגזר הערבי,  בפני  בעיקר  אוכלוסיות מוחלשות שלמות,  בפני  עומד המבחן למכשול  כך 
השכלה גבוהה ולהתקבל לחברה כשווים.45 יתר על כן, מבחני הקבלה הנוספים לאוניברסיטאות — כמו ידע בעברית וידע 
באנגלית — מכבידים על התלמידים הערבים; האנגלית היא לרוב מעין שפה רביעית — לאחר הערבית המדוברת, הערבית 
הספרותית הנלמדת בבית הספר והעברית — ובעבורם היא אתגר גדול. זהו הסבר אפשרי לשיעור הגבוה של סטודנטים 
ערבים שאינם מתקבלים לאוניברסיטאות בארץ )מספר הסטודנטים הערבים הישראלים במוסדות אקדמיים בירדן בלבד 

עומד על כ-6,000 לפחות(46 או לומדים מקצועות שסף הקבלה אליהם נמוך יותר. 

לוח 4: סטודנטים ערבים לתואר ראשון באוניברסיטאות )ללא האוניברסיטה הפתוחה(

מקור2010/2011מקום הלימודים

מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל, ינואר 2012 1,300 הרשות הפלסטינית: הגדה המערבית

פרוטוקול מס’ 281, ועדת החינוך של הכנסת 8,700 ירדן 

פרוטוקול מס’ 281, ועדת החינוך של הכנסת8,000 חו”ל: אירופה

18,000 סה”כ בחו”ל 

שנתון 2011, טבלה 8.55 14,554 ישראל )2010/2009( 

כי 55.0%  מראה  ישראל  למדינת  מחוץ  לומדים  אשר  ערבים  סטודנטים  על  שונים  מידע  מקורות  בדיקת  מכך,  יתרה 
מהסטודנטים הערבים הלומדים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות לומדים בחו”ל )לוח 4(. כאמור, מניין הסטודנטים 
הערבים הלומדים בחו”ל עומד על 18,000 בקירוב. עלות ממוצעת של חודש לימודים כולל שכר הלימוד והמחייה היא 
5,500 ש”ח בקירוב במחירי אמצע 2012 )על פי נתונים שנמסרו מפי סטודנטים הלומדים בחו”ל וממשרדי תיווך(. אם כן, 
העלות הממוצעת לשנת לימודים אחת היא כ-44,000 ש”ח )אומדן מינימלי(. מכאן שהמשק הישראלי מפסיד הכנסות 
של כ-792 מיליון ש”ח בשנה, ומנגד המשק הירדני, לדוגמה, מקבל תוספת הכנסה של 480 מיליון ש”ח בשנה. זאת ועוד, 
לימודים של סטודנטים ערבים בחו”ל בהיקפים גדולים ולמשך כמה שנים מנתקים אותם מסביבתם הטבעית ומהמרקם 
אי־ וגוברת בקרבם תחושת  חיי המדינה  היום־יומית של  גם מתנתקים מהדינמיקה  החברתי-תרבותי של המדינה. הם 

להניח  יש  בנוסף,  בחו”ל.  שיישארו  הסיכוי  גדל  כך  ומשום  המדינה,  בחיי  השונים  בתחומים  ואי־השותפּות  השייכות 
שהכשרתם בחו”ל לא תהלום את הדרישות בשוק העבודה המרכזי בישראל בכלל ובשוק הערבי בפרט, כך שההכשרה 
האקדמית שקיבלו בחו”ל אינה ערובה לשדרוג רמת חייהם. נראה כי תהליך זה עלול להגביר את הלחץ הכלכלי-חברתי 

מ' אלחאג' )2001(. דו"ח ועדת המשנה של ות"ת לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית. ירושלים: המועצה להשכלה גבוהה; נ'   43
דגן-בוזגלו )2007(. הזכות להשכלה גבוהה בישראל: מבט משפטי ותקציבי. תל־אביב: מרכז אדוה.

הערבי  החינוך  לקידום  אזרחיות  ויוזמות  הממשלה  מדיניות  בהמתנה:  חינוך   .)2010( אג'באריה  וא'  ג'בארין  י'  לעיל(;   38 )הערה  קאהן  ס'   44
בישראל. נצרת: עמותת דיראסאת — מרכז ערבי למשפט ומדיניות.

א' גמליאל וס' קאהן )2004(. חוסר הוגנת בקבלה לאוניברסיטאות: הגרסה המודרנית של משל "כבשת הרש". מגמות, מ"ג )3(, עמ' 433–445;   45
מ' מוסטפא )2009(. המבחן הפסיכומטרי: כלי למיון או להדרה? נצרת: דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות )ע”ר(.

ק' חאג' יחיא וח' עראר )2007(. סטודנטים ערבים פלסטינים ישראלים באוניברסטאות הירדניות: בין שאיפה לאתגר. בתוך ספר דראסאת,   46
2009 )בערבית(.
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שבו הם נתונים והתסכול יופנה לעבר החברה והמדינה. חסמים מבניים המונעים את הנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירים 
ולצעירות מהחברה הערבית פוגעים קשות הן ברמה המקרו־כלכלית והן במרקם החברתי במדינה. אף שישראל עומדת 
במקום הראשון בעולם ביזמות מדעית וטכנולוגית, אי־השתלבותם של הערבים בכוח העבודה עלולה להוריד את ישראל 

מרמתה הנוכחית לדרגה נמוכה יותר.

2010/11 עמד על 3.3% מכלל  הלימודים  18–39 בשנת  בני  באוניברסיטאות מקרב  ראשון  לתואר  שיעור הסטודנטים 
האוכלוסייה היהודית — כמעט פי 1.7 משיעור הסטודנטים הערבים, שעמד על 1.9%. שיעור התלמידים היהודים לתואר 

שני עמד על 1.6% מכלל האוכלוסייה היהודית — פי ארבעה משיעור התלמידים הערבים, שעמד על 0.4%.

מחקרים ודו”חות שבחנו את נושא השוויון בחינוך מוכיחים שהקצאת המשאבים לשני המגזרים אינה שוויונית: הפערים 
בהקצאה מתחילים בגיל הרך ונמשכים אל ההשכלה הגבוהה.

מצבה של מערכת החינוך הערבית נחות מזה של מערכת החינוך היהודית מבחינות רבות, ביניהם ההישגים הלימודיים, 
הערביים  הספר  בבתי  הירודים  התנאים  הוראה.  ובשעות  במורים  ומחסור  נשירה  צפיפות,  ובמבנים,  בכיתות  מחסור 
משפיעים על רמת החינוך ועל איכותו, ומובן כי יש לכך השלכות על תפוקותיה של מערכת החינוך בהישגים הלימודיים 
נפשות   1.9 בקרב  החינוך  בתחום  הממשלה  של  הביצוע  שאיכות  מראה   2009 בשנת  בחינוך  השוויון  מדד  ובאיכותם. 

באוכלוסייה הערבית זהה לאיכות הביצוע של נפש אחת באוכלוסייה היהודית.

למגזר הערבי אוטונומיה יחסית במערכת החינוך הממלכתית בערבית: למיעוט הערבי ניתנת האפשרות לנהל מערכת 
היהודי".  "הרוב  ידי  על  מתקבלות  הלימודים  תכנית  לגבי  החינוכיות  ההכרעות  מן  רבות  זאת  עם  אך  בערבית,  חינוך 
האוטונומיה מתבטאת בעיקר בהפרדה של בתי הספר, ולילדי המיעוט הערבי ניתנת האפשרות ללמוד בשפתם שלהם. 
בתוכני  ובעיקר  הלימוד  בתוכני  נעוצים  הקשיים  בישראל.  הלאומי  המיעוט  לשון  על  העיקרית  המעשית  ההגנה  זוהי 
החינוך. הקושי אינו נובע מהעובדה כי מדובר בשתי קבוצות לאומיות ותרבותיות שונות, אלא בעיקר מן הקונפליקט 

הבלתי־פתור ביניהן; לא זו בלבד שמדובר בשני נרטיבים שונים, אלא בשני נרטיבים המנוגדים זה לזה במידה רבה. 

שותפּות בסמלים
חלק בולט לא פחות במאבקו של המיעוט הערבי בישראל נוגע לסוגיות הסמליּות וההצהרתיּות. המישור החוקתי עשוי 
להיות מרכזי לעניין זה: אפשר לחלק משאבים באופן שוויוני — למשל תקציבים חומריים, קרקע או מקום עבודה, אך 

קשה הרבה יותר לחלק “משאבים סמליים” כמו שם, אופי המדינה, דגל, המנון, שפה או סמל. 

בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל התקבל העיקרון שהמדינה לא תשאף לבולל את בני המיעוט הערבי בתוך חברת 
נהוגה  הזאת, שאינה  הבחירה  דת.  ושל  חינוך  תרבות, של  נפרדות של  לקיים מערכות  לו  אלא תאפשר  היהודית  הרוב 
ומנהיגיו  נוחה לשני הצדדים. עם השנים עלו טענות שונות מצד הציבור הערבי  במדינות לאום אינטגרטיביות, הייתה 
ביחס למעמדה של התרבות הערבית במדינה. לדוגמה, נטען כי על השטרות של המדינה, על מטבעות הכסף שלה ועל 
בוליה הופיעו רק דיוקנאות של יהודים ואף לא סמל אחד השאוב מן המורשת הערבית. החגים הממלכתיים שנקבעו היו 
קשורים כולם בתכנים יהודיים-ציוניים ואף לא אחד ביטא תכנים ערביים. כך גם חוקים רבים המנציחים את הדבר, כמו 

חוק השימוש בתאריך העברי התשנ"ח-1998.

ישראל העניקה לקהילת הלאום היהודית בלעדיות במערך הסמלים של המדינה: המנונה הלאומי, דגלה, גיבוריה, ערכיה, 
ימי החג והזיכרון שלה — כולם סמלי הרוב היהודי. בלעדיות זו כמעט שלמה, למעט החריג בתחום השפות הרשמיות. 
מלבד החוקים הממסדים את הדגל, את ההמנון ואת סמל המנורה, התקבל בשנת 1997 תיקון לחוק הדגל והסמל ובו 
נקבע כי דגל המדינה יונף על הבניין הראשי או בחזית הבניין הראשי של מוסדות החינוך המוכרים, בהם גם מוסדות החינוך 

לילדי המיעוט הערבי. 

אחת מהצעות ועדת אור בעניין סמלי המדינה הייתה "לתת ביטוי בחיים הציבוריים גם למכנה המשותף לכלל האוכלוסייה, 
על ידי הוספת אירועים וסמלים ממלכתיים שכל האזרחים יוכלו להזדהות עמם. מן הראוי למצוא דרכים לחיזוק תחושת 

ההשתייכות של הערבים למדינה, בלי לפגוע בהשתייכותם לתרבותם ולקהילתם".

מחקר העמדות של עמותת “סיכוי” היטיב להסביר את הקונפליקט בין תחושת השייכות והשותפּות של הציבור הערבי 
הן  שוויון  דורשים  )כ-80%(  הערבים  האזרחים  רוב  ולסמליה.  המדינה  של  להגדרתה  הקשור  בכל  הישראלית  בחברה 
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כאזרחי המדינה והן כמיעוט לאומי: שוויון סמלי-לאומי עקרוני ושוויון בחלוקת המשאבים. בקבוצת המיקוד של הפעילים 
הפוליטיים סברו כולם שרק שינוי אופייה של המדינה יוכל להשתית שוויון מלא. בממוצע, כ-70% מהערבים פסימיים 
בנוגע לסיכויי השוויון בישראל גם אם הממשלה, הרוב או המיעוט יפעלו לקידומו. ממצא זה של המחקר חשוב ומטריד. 
מרבית אזרחי ישראל היהודים תופסים את זהותה היהודית של המדינה כאקסיומה; מבחינתם זוהי מהותה והצדקת קיומה. 
לפיכך החסם הברור, המוצק והקשיח ביותר בפני שוויון מלא הוא חוסר הנכונות של האזרחים היהודים לוותר על האופי 
היהודי של המדינה, על זהותה ועל השליטה בה: ההמנון, השפה, הדגל, חוק השבות וראש ממשלה יהודי. הרוב המכריע 
אינו מוכן לשוויון בתחומים אלה. האזרחים היהודים מצפים מן האזרחים הערבים שישלימו עם מצבם כמיעוט ולא ינסו 
להגיע לשוויון מלא ברמה הלאומית והסמלית. זאת ועוד, חלק מן הרוב היהודי המעוניין לשלב את הערבים בחברת הרוב 
מבקש מהם לשנות חלקים בזהותם. ממצאים אלה מעידים על פער גדול בין העמדות של שני המגזרים. עם זאת, יש 

צידוקים להכרה בזכויותיו הקיבוציות של המיעוט, הנובעים מעקרון הצדק והשוויון, והם:

מרגע שניתנה לרוב במדינה זכות להגדרה עצמית, קמה חובה למתן ביטוי גם לקבוצתיות של המיעוט. העובדה שיש   .1
קבוצת אזרחים ולה זכויות קבוצתיות ברמות שונות מובילה לצורך בהכרה קבוצתית כלשהי במיעוט למען השמירה 

על השוויון. הצדק אפוא מחייב שתינתן אותה זכות גם למיעוט.

המיעוט זקוק להגנה ברמת הקבוצה כדי שיהיה חלק מהתהליך הדמוקרטי הכללי. אם לא כן, הוא יתקשה להיות גורם   .2
בעל אמירה בהליך. ההגנה דרושה להעצמת המיעוט. 

ליחיד יש צורך בקיומה של הקבוצה ולכן הוא זקוק למורשתו ולתרבותו. הוא זקוק להגנה הקבוצתית כדי שיוכל לממש   .3
את תרבותו ולחיותה כיחיד. לעתים תכופות ההשתייכות הקבוצתית-תרבותית של אדם היא מקור זהותו והיא מזינה 

את חייו בתכנים ובמשמעות המשפיעים עמוקות על חלק עצום מבחירותיו.

מחקר העמדות של עמותת “סיכוי” בסוגיית “מיעוט אתני” מראה כי האוכלוסייה היהודית מבינה את המציאות שהאוכלוסייה 
הערבית חיה בה: הדרה וקיפוח נוסף על החשדנות המתמשכת של הממסד והרוב היהודי כלפיה. בשל המבט הזה על 
אזרחי ישראל הערבים, האוכלוסייה היהודית חצויה בסוגיית ההכרה בהם כמיעוט לאומי. כמחצית מהאזרחים היהודים 
סבורים שעל המדינה להכיר באוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי ומחציתם סבורים ההפך. בשאלה אחרת במחקר הביעו 
68.0% מהנשאלים תמיכה בכך שהאזרחים הערבים יוותרו על זהותם הפלסטינית ויגדירו את עצמם רק כערבים ישראלים 
— ממצא המעיד על מצב בעייתי שבו קבוצת הרוב מנסה לקבוע לבני קבוצת המיעוט כיצד עליהם להגדיר את עצמם. 
נראה כי החברה היהודית בישראל מצפה מן המיעוט הערבי לוותר על חלומו לשוויון מלא ולחיים במדינה בעלת אופי 
לאומי שהם יכולים להזדהות אתו. למעשה, הרוב היהודי מצפה שהמיעוט הערבי יוותר, כמו הרוב היהודי, על הציפייה 

למימוש האידאל הדמוקרטי של שוויון מלא.

שותפּות בחברה קונפליקטואלית
בחברה ששורר בה קונפליקט, המתבטא בין היתר בניכור ובמתח בין אנשים ובין קבוצות שונות, קשה להשתית מכנה 
משותף אשר ישמש יסוד לחברה אזרחית תקינה, שבה הכול שווים בזכויותיהם ללא הבדל גזע, דת, צבע ומגדר. יתר על כן, 
שסע אתני-לאומי כדוגמת השסע היהודי-פלסטיני בישראל, הוא מן הגורמים המרכזיים לניכור ולהדרה, אשר מאתגרים 
תדיר משטרים דמוקרטיים. המקרה הישראלי מאתגר עוד יותר מאחר שישראל מוגדרת כמדינה יהודית-דמוקרטית במקום 
כמדינת כל אזרחיה. יש בכך משום סתירה מהותית בין הגדרת המדינה כמדינה יהודית לבין הגדרתה כמדינה דמוקרטית. 
פוגעים  ומוסדות המדינה  היהודי  הרוב  בו  בישראל כמשטר אתנוקרטי, אשר  מגדיר את המשטר  יפתחאל  יתרה מכך, 

חמורות בזכויות האזרחים הערבים.

פגיעה זו מקיפה תחומי חיים בסיסיים רבים ומתבטאת למשל בהיעדר ייצוג הולם, בהפקעת קרקעות ובחלוקת משאבים 
אזרחות  להשיג  האפשרות  ונפגעת  בישראל  הדמוקרטי  המשטר  את  מחליף  האתנוקרטי  המשטר  בכך  בלתי־שוויונית. 
מלאה לכל אזרחי המדינה, בייחוד לילידים הערבים. הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית מתבטאת לא רק במעמד הרשמי 
המוענק לדת היהודית אלא גם בהדגשת חשיבותו של הרוב היהודי במדינה, ולכך השלכות מעשיות שליליות על מעמדן 

של שאר הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, בייחוד הקבוצה הפלסטינית.
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מנגנונים לקידום השתתפותם של האזרחים הערבים בחברה 
הישראלית

וזכויות חברתיות — עשויות לעמוד ליחידים  זכויות פוליטיות  זכויות אזרחיות,  הזכויות משלושת הסוגים העיקריים — 
ולהתאגדויות דווקא משום השתייכותם הקבוצתית המיוחדת. זכויות אלה תלויות בהסדרים מיוחדים, מוסדיים ואחרים, 
שקיומם חיוני לאיזון חולשתו של המיעוט אל מול לחציה של חברת הרוב. המרכזיים בלחצים אלה הם: דרישות שוק 
האלקטרונית  התקשורת  והמקומי,  המרכזי  השלטון  מוסדות  האזרח,  עם  שלה  והקשר  הבירוקרטיה  שפת  התעסוקה, 
הכתובה, תקשורת ההמונים והתרבות הצרכנית וערכיה. הזכויות הקבוצתיות דרושות על בסיס של קבע ולכן הן נבדלות 

מאמצעי ההעדפה המתקנת הננקטים בחברות דמוקרטיות.

שותפּות בתחום הכלכלי ובדיור
בתחום הקרקעות והדיור בחברה הערבית חלו תהפוכות הן ביוזמת הממסד, הן ביוזמת נציגי הציבור הערבי בכנסת והן 
לזכות  אין הציבור הערבי מצליח  ויותר  זה שישים שנה  זאת,  או ארגוני החברה האזרחית. עם  ביוזמת ראשי הרשויות 
בהכרה בצרכיו בתחום זה. מחקר של מסמך מדיניות מטעם עמותת “סיכוי” הציג המלצות קונקרטיות להכשרת כוח אדם 
מקצועי לצורך הקצאת קרקעות ושיווקן באופן התואם את צרכיו של הציבור הערבי, את יכולותיו הכלכליות ואת תרבותו, 
הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע. מודל הסרת החסמים מדגיש את הצורך בפתרונות מידיים ובפתרונות לטווח הארוך. 
המודל אף מתווה דרך מפורטת להסרת חלק גדול מהחסמים העומדים בפני הפשרת קרקעות מדינה למען האוכלוסייה 
וִמנהל  ובייחוד משרד השיכון  יפגינו הממשלה,  הערבית. במילים אחרות, אפשר להתחיל לפתור את הבעיות אם אכן 

מקרקעי ישראל רצון וניקיון כפיים.

מחקר העמדות של עמותת “סיכוי” חושף עמדות מורכבות של היהודים וכן כמה מחלוקות עמוקות וקשות לגישור בין 
ערבים ליהודים, אך הן מפתיעות בכל הנוגע לפתיחותם של היהודים כלפי מצוקותיהם של הערבים, בהכרה הרחבה באי־

השוויון וברצון לשנות מצב זה: רוב ברור של היהודים )74.0%( מכירים בכך שהאזרחים הערבים מופלים לרעה במידה זו 
או אחרת ורבים מהם הביעו אהדה למצבם. יתר על כן, 60.0% מהיהודים סבורים כי קידום השוויון של האזרחים הערבים 
הוא אינטרס של המדינה. אי־השוויון של אזרחי ישראל הערבים מפריע ליותר ממחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל 
)53.0%(, וכמעט 40.0% מהיהודים מוכנים לתכנית לצמצום פערים גם אם תפגע בהם אישית, כלומר הם מצהירים על 

נכונות לשלם מחיר אישי כדי לצמצם את הפערים.

עם זאת, אפשר לקדם את הפיתוח הכלכלי בקרב האוכלוסייה הערבית אך ורק בתמיכת השלטון המרכזי. תמיכת הממשלה 
יעיל של בני הדור הצעיר משום שהפיתוח ישפיע על עתידם כפרטים ועל עתיד החברה כולה. לכן יש  חיונית לניצול 
להתייחס להון האנושי במשק כאל משאב חיוני אשר יש לפתחו, לקדמו ולהביאו לידי שגשוגו. המדיניות הנגזרת מגישה זו 
מתמקדת בפיתוח יוזמות וקריירה, בעידוד בתחומי ההשכלה והתעסוקה מתוך מחשבה לטווח הארוך ובשילובו של ההון 
האנושי בכלכלה, בחברה, בפוליטיקה ובקהילה. פיתוח התעשייה והמסחר והכשרת ההון האנושי הם חוד החנית בפיתוח 

כלכלי במדינה בכלל ובקרב האוכלוסייה הערבית בפרט, מה גם שבשנים האחרונות חלו בה תמורות רבות. 

בחברה הערבית חל תהליך מודרניזציה מואץ ובמסגרתו חלו שינויים חברתיים-כלכליים. עם זאת, שינויים אלה חלו ללא 
דור חדש משכיל השואף למעורבות כלכלית  ולרוב במנותק מן השינויים שהתרחשו בציבור היהודי. צומח  מצפן ברור 
נרחבת ואיכותית. אימוץ דור זה בחממה להכשרה מתאימה, פתיחת השווקים, מתן הזדמנות שווה, עידוד יזמות, מתן 

מענקים — כל אלה חיוניים לפיתוח הכלכלי ביישובים הערביים. 

יכולים להסתמך אך ורק על פיתוח של תעשייה  חשוב לציין כי הצמחת מנהיגות כלכלית צעירה ופיתוח כלכלי אינם 
ומסחר במרחב התכנוני של היישובים הערביים. כידוע, רוב היישובים הערביים שוכנים באזורי הפריפריה והם רחוקים 
מהפעילות של המשק המרכזי ומהדינמיקה של הכלכלה הישראלית במרכז הארץ. לכן חשוב שבני הדור הצעיר הערבים 
ימצאו את מקומם בחברות ובתעשייה באזור המרכז ובכל רמות העיסוק. העתקתם חזרה ליישובים הערביים לאחר מכן 

עשויה לפתח מנהיגות של כלכלה עתירת טכנולוגיה. 

הקמת הרשות לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה הערבית בשנת 2010 העידה על יחסה הרציני של הממשלה לסוגיה ועל 
הכרה בצורך בהקמת גוף מקצועי במשרד ראש הממשלה לצד הכשרת כוח אדם ערבי לקידום ופיתוח כלכלי באוכלוסייה 
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הממשלה  במשרדי  הדרושה  בפעילות  להמשיך  בבד  ובד  הרשות  פעילות  את  להרחיב  צורך  ויש  בכך  די  אין  הערבית. 
וביחידות הסמך. השינוי התודעתי והמנטלי של הממשלה ושיתופם של אנשי מקצוע מקרב האוכלוסייה הערבית הם תנאי 
הכרחי לגישור בין הצרכים של האוכלוסייה הערבית לבין הצעדים שיש לנקוט, אך אין בו די. יש להכיר את המנטליות 
הערבית ואת התרבות הערבית ולשתף אנשי מקצוע ערבים בקבלת ההחלטות ובחלוקת המשאבים. נדרשת גם הכרה 

בשוני של האוכלוסייה הערבית ובצרכיה.

הניסיון בעולם מלמד שהתערבות מושכלת של השלטון המרכזי במשק עשויה להביא לידי יישום הצדק והשוויון במתן 

 CCP )Contract Compliance Program( תכנית  פי  על  לדוגמה,  העבודה.  משוק  המודרים  למיעוטים  שווה  הזדמנות 

בארצות־הברית ועל פי תכנית )FCP )Federal Contacts Program בקנדה, החוק מחייב את המעבידים אשר זוכים בחוזים 
ממשלתיים או פדרליים ליישם את עקרון הייצוג ההולם ולהעסיק בני מיעוטים. בהתאם לתקציב המדינה לשנת 2011, 
היקף הרכש הממשלתי היה מעל 25 מיליארד ש”ח והיקף מיקור החוץ של הממשלה היה מעל 80 מיליארד ש”ח. לפיכך 
הפעלת תכניות דומות בישראל להגברת המודעות לשוויון ולאכיפת עקרון שוויון ההזדמנויות בקרב מעבידים היו מיטיבות 
כל תוספת תקציב מצד  ללא  וזאת  בני המיעוט הערבי בפרט,  ועם  בכלל  בני המיעוטים המודרים משוק העבודה  עם 

הממשלה.

כאשר הממשלה מתכוונת לחולל שינויים בתפיסות קיימות ולעודד אזורים מסוימים, היא מעבירה את ישיבותיה השבועיות 
לאזורים אלה. חשוב לנהוג כך גם ביישובים הערביים. אם תעביר הממשלה את ישיבותיה לאזורים שבהם מתגוררים בני 

האוכלוסייה הערבית, יחול שינוי בתפיסות המאפיינות את משרדי הממשלה ואת עובדיהם. 

האתגרים וההתמודדות בתחום החינוך
סביבת החינוך חשובה מאוד לנושא האזרחות, בייחוד במדינה שבה שורר קונפליקט אתני-לאומי כמו ישראל. במצב כזה 
מערכת החינוך אמורה להיות סוכנת הערכים המרכזית ומערכת שנועדה להקניית ידע ולמסירת חומר לימודי; מערכת 
אשר דורשת מהמורה להיות “מורה הדעת” ופחות מדריך ומחנך ושרואה את תכלית החינוך בפיתוח אישיותו המוסרית 

של התלמיד ובחשיפתו לביקורת המציאות היום־יומית החברתית.

יתרה מזאת, יש לפתח את החינוך ההוליסטי הן במרחב הפיזי של הכיתה )תכניות ותכנים( והן במרחב הפיזי מחוץ לה 
)דינמיקה ואינטראקציה יום־יומית במרחב הפיזי(. כך יהפכו התלמידים מקולטי ידע פסיביים לאזרחים מעורבים בשאלות 
הביקורתיות המעסיקות את החברה בת־זמננו. הם יוכלו להוסיף לעצמם נדבך משמעותי של מודעות ושל ביקורת ועשייה 
חברתית, תרבותית, כלכלית ופוליטית כדי שיוכלו לעצב אתוס חברתי ואזרחי, שברבות הימים יהיה לעמוד השדרה החינוכי 

בחברה בתר־תעשייתית מתקדמת במדינה דמוקרטית. 

רוב המחקרים מראים שמרבית הפונים למכינה קדם־אקדמית משתייכים למשפחות המדורגות במיצב חברתי בינוני-נמוך 
בינונית-נמוכה. בעקבות הלימודים במכינה אכן מיטשטשים ההבדלים הנובעים מהמצב  ונמצא שגם השכלת הוריהם 
החברתי, ועם זאת, למרות הלימודים במכינה, מונצחים הבדלים בתחום האישי והלימודי. יתרה מכך, נמצא כי סטודנטים 
בדרג חברתי נמוך על פי המדד החברתי של יישוב המגורים, של המצב החברתי-כלכלי ושל השכלת האם, השיגו תואר 
הקדם־ המכינה  כי  לטעון  אפוא  אפשר  מבוססות.  חברתיות  לקבוצות  המשתייכים  מסטודנטים  גבוה  בשיעור  אקדמי 

אקדמית שנחקרה מעניקה לבוגריה הזדמנות שנייה. בזכות הלימודים במכינה הצטמצמו ההבדלים הנובעים מהמיצב 
)בוגרי מכינות שליד  להם  לדומים  גבוהים בהשוואה  להישגים אקדמיים  הגיעו  והבוגרים  או מהמוצא העדתי,  החברתי 
הוראה,  עובדי  להכשרת  סח’נין  האקדמית  המכללה  שליד  הקדם־אקדמית  המכינה  הוראה(.  עובדי  להכשרת  המכללות 
שהיא היחידה בחברה הערבית, משמשת אפוא מנוף לקידום אוכלוסיית היעד המשתייכת לקבוצות חברתיות מוחלשות; 
היא מספקת לבוגריה אפשרות לצעוד בקצב הנכון בדרך המובילה לניעּות חברתית ולהשתלבות בהשכלה הגבוהה כשווים. 

סיכום
בתחום הסמלים יש להשתית מרחבים משותפים שיבטאו את המאפיינים התרבותיים של כל קבוצה ואת סמליה. הבנת 
האחר אמורה להיות אחד מן היסודות המרכזיים של החברה ואפשר להעמיקה באמצעות מגורים משותפים, ביקורים 

הדדיים, מפגשים ודיונים אינטלקטואליים בסוגיות גורליות משותפות כגון נושא הסביבה.



פורום סליפקא לחיים משותפים בין יהודים וערבים: סיכום הכינוס הראשון40

לאור הממצאים שנסקרו לעיל ניתן לקבוע שיש גם חסמים בלתי־נראים המונעים מבני החברה הערבית להשתלב בענפי 
כלכלה מתקדמים או למלא תפקידי מפתח בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי. הדרך היחידה לבניית חברה נאורה המכבדת 
את כל חבריה ללא הבדל של גזע, מגדר, דת ולאום היא באמצעות שיתוף פעולה ושותפּות בעשייה ובקבלת ההחלטות. על 
המעסיקים בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי לבדוק היטב את המערך של גיוס כוח האדם בארגונם ולזהות את החסמים 
המקשים על מועמדים ערבים להיקלט בו. חשוב גם לעדכן את הכישורים הנדרשים לתפקידים, את הקריטריונים לסינון 
המועמדים ואת המנגנון לבחירת עובדים חדשים. בדיקה זו תאפשר לזהות נורמות ותפיסות העלולות לחסום את דרכם 

של עובדים ערבים ולשנותן. 

במדינות דמוקרטיות כגון ארצות־הברית, קנדה ובריטניה השכילו רוב החברות בענף הטכנולוגיה העילית ובענפי השירותים 
הכלכליים להבין את הסכנה הכלכלית-חברתית הטמונה בהיעדר גיוון בהון האנושי. משום כך בשנים האחרונות הן החלו 
להשקיע בהקמת מנגנוני פיקוח כדי לוודא שכוח האדם בהן יהיה מגוון. מנגד, החברות בישראל עדיין מפגרות בנושא 
זה למרות חוקי העבודה האוסרים הפליה בקבלת עובדים בשל לאום, מגדר וגזע, ועדיין לא השכילו להבין את הסכנה 
הטמונה בהפליה זו. הקמת הנציבות לשוויון הזדמנויות, שפעילותה, מעמדה ועצמאותה מעוגנים בחוק, אמורה לפעול 
ביתר יעילות נגד ההפליה, לקדם שוויון הזדמנויות והעדפה מתקנת ולפקח על יישום החוקים הרלוונטיים באופן שיוביל 

לשינוי ממשי. 

תנאי הכרחי ואולי מכריע לשותפּות ולהסכמה אזרחית הוא שגשוג כלכלי צודק ופעילות כלכלית נבונה. שגשוג כלכלי 
או מיתון כלכלי משמעם שכל תושבי המדינה נהנים או נפגעים כמעט במידה שווה ללא הבדל דת, גזע ומגדר. על פי 
ובייחוד של ההון  הייצור במשק  גורמי  יעיל של כל  ניצול  התאוריה הכלכלית, אפשר להגיע לשגשוג כלכלי באמצעות 

האנושי.

מחקרים מראים כי הפליה ופערים כלכליים-חברתיים עמוקים פוגעים בהישגים בכל התחומים. יתר על כן, השוויון בכלל 
ואילו תחושת קיפוח מכרסמת  ולשימורה,  לגיבושה של הסכמה חברתית  חיוניים  ומתן הזדמנות שווה בעבודה בפרט 

ביציבות ובלכידות החברתית. 

לדעתי, אין די בכוחות השוק ליישם את הצדק ואת שוויון ההזדמנויות, שהם בבסיס השותפּות, בייחוד משום שמערכות 
האכיפה הממסדיות אינן עושות דבר בנושא זה. יש למסד חוקים אקטיביים כדי להבטיח את זכויותיה של החברה הערבית. 
במקום שבו כשלו כוחות השוק, דרושה מדיניות נבונה כדי לתקן את השוק ולהסיטו למסלול של עשייה משותפת ושל 

שיתוף פעולה בין האוכלוסיות השונות בחברה. 
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עו”ד סיגל הורוביץ, עמיתת מחקר והוראה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית; לשעבר יועצת משפטית לנשיא בית הדין הבין־  *
לאומי לרואנדה ויועצת לתביעה בבית הדין המיוחד שהקים האו”ם בסיירה לאונה.

הכרה ופיוס כתנאים להשתתפות הערבים 
בישראל

עו”ד סיגל הורוביץ

בשנה,  שנה  ומדי  ערך...  אין  להם  זוכרים,  אין  במלחמה  שנפלו  עמי  בני  “את 
על  יודעים  שהכול  אף  לנו  קרה  אשר  את  מזכירים  אין  הזיכרון,  יום  כשמגיע 
בתים רבים שנהרסו... הם מתנהגים כאילו רק צד אחד נפגע ושוכחים את הצד 
השני... איננו מתלוננים כיוון שמשמעות הדבר היא להילחם במי ששולט עלינו”. 
כך תיאר ראש הכפר הרואנדי, בן קבוצת ההּוטּו, את החסמים העיקריים לפיוס 
בין מגזר הטּוטסי למגזר ההּוטּו ברואנדה. דברים דומים שמעתי מפיהם של בני 
הוטו נוספים שראיינתי ברואנדה. רובם הוסיפו כי אי־ההכרה בקורבנּותם היא 
ביטוי או גורם להפליה ִמבנית כלפיהם. את הראיונות עמם ערכתי בקיץ האחרון, 

18 שנה בדיוק לאחר סיום מלחמת האזרחים ברואנדה. 

המלחמה פרצה ב-1990 בין מליציה של בני טוטסי לבין צבא המדינה שהורכב 
מבני הוטו. לקראת סוף המלחמה כוונה האש אל האזרחים ובני ההוטו ביצעו 
בבני עמה,  למרות הטבח   ,1994 ביולי  הטוטסי.  קבוצת  בבני  מזעזע  רצח־עם 
ניצחה המליציה הטוטסית בקרב והפכה למפלגת השלטון. אין ספק שרצח־העם 
שביצעו בני ההוטו בבני הטוטסי היה הפשע הנורא ביותר שידעה רואנדה. עם 

זאת, לפי ועדת החקירה של האו”ם גם הכוחות של בני הטוטסי הרגו בני הוטו רבים חפים מפשע )גם אם לא במסגרת 
רצח־עם(. כיום מפלגת השלטון הטוטסית מנהיגה מדיניות של פיוס לאומי ומשקיעה משאבים רבים בקידום שיח לאומי 
ובין־לאומי על קורבנּותם של בני הטוטסי. לעומת זאת, השלטון איננו מכיר בקורבנּות של בני ההוטו ואוסר עליהם להביע 
בפומבי את כאבם. אף על פי כן, רואנדה נחשבת בעולם למדינה שהצליחה להשיג פיוס לאומי לאחר מלחמת אזרחים 
עקובה מדם. בני טוטסי ובני הוטו גרים בשכנות באותם הכפרים, ללא אלימות. הם משתפים פעולה בחקלאות, בתעשייה, 
בחינוך, בצבא ובמגזר הציבורי והפרטי. עם זאת, כפי שהעידו עשרות בני ההוטו שראיינתי, הממשלה אינה מכירה בסבל 
של בני עמם ואי־הכרה זו היא חסם בפני פיוס לאומי. תחושות אלה מעלות שאלות הנוגעות לטיבו של פיוס ולמשך הזמן 

שהוא יכול להחזיק מעמד כאשר ִסבלו של צד אחד לפיוס אינו מקבל הכרה רשמית וציבורית. 

כיצד דברים אלה רלוונטיים לענייננו? גם כאן, במדינת ישראל, על המדינה להכיר בכאבם של שתי הקבוצות —הערבית 
והיהודית — כדי לבנות חיים משותפים ביניהם. כפי שמעידים דבריו של ראש הכפר הרואנדי, כשמדינה מפולגת מנציחה 
רק את סבלה של קבוצה אחת, המסר המתקבל בקרב חברי הקבוצה השנייה הוא כי לחייהם אין ערך, הם אינם קיימים. בה 
בעת שזהותה ומהותה של מדינת ישראל מבטאות הכרה עמוקה בסבלו של העם היהודי, זהות ומהות אלה נוטות להיות 
אדישות כלפי סבלו של המיעוט הערבי ולעתים אף מכחישות אותו. בתנאים אלה לא תוכל להיווצר שותפּות אמיתית בין 

הקבוצות בחברה. 

של  השתתפותם  שבה  מציאות  מתארים  האחרונות  מהשנים  מחקרים  ערבים.  הם  המדינה  מאזרחי  אחוזים  כעשרים 
ערכיים  הן מטעמים  זה,  לשנות מצב  הנטל  מוטל  המדינה  על  ואינה אפקטיבית.  מועטה  הישראלית  בחברה  הערבים 
הקשורים בהענקת שוויון וחירות אמיתית לכל אדם בחברה, והן מטעמים מעשיים, שהרי מצב שבו חמישית מהאזרחים 
מנוכרים לחברה עשוי להפריע לתפקודה התקין של מדינה. כדי שהערבים אזרחי ישראל ירגישו חלק מן החברה, על מדינת 
ישראל להכיר בכאבם; אי־ההכרה בכאבם משמעותה אי־הכרה בערכם ובקיומם. הניסיון ממקומות אחרים מלמד שהכרה 

זו מצד המדינה היא תנאי הכרחי )אולם לא מספיק( לפיוס בין קבוצות מקוטבות בחברה. 
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ונרחבת של הציבור הערבי  נחוץ כדי לקדם השתתפות ממשית  יהודים לערבים  בין  בישראל, כפי שאראה להלן, פיוס 
בחברה הישראלית. לפני שאעסוק בפיוס בישראל, אדון בהקשר העולמי וההיסטורי של המושג פיוס. חשוב להדגיש כי 
אמנם האתגרים במדינות אחרות אינם זהים לשלנו, אך עם זאת ניתן להפיק לקחים חשובים מגישות של חברות אחרות 

שהצליחו ליצור תנאים לפיוס ושותפּות אמיתית בין קבוצות מקוטבות. 

מסמך זה בנוי משני חלקים. בחלקו הראשון תוצג מסגרת הדיון ובו אגדיר את המושג פיוס )בין־קבוצתי( ואדון בתנאים 
הנחוצים לקיומו ובמנגנונים העשויים להשיגו, תוך הפניה למקרים בעולם. חלקו השני של המסמך ידון ברלוונטיות של 
מושג הפיוס לישראל, ובו אסביר מדוע הפיוס חיוני להגברת השתתפותם של הערבים בחברה, אדון בתנאים הנחוצים 

לקידומו ואציע צעדים מעשיים ליצירת תנאים אלה.

חלק ראשון: מסגרת הדיון 

הגדרת פיוס
פיוס כמושג דתי משמעו שיקום מערכת היחסים הפגועה בין האדם לאלוהים. רבים תופסים את רעיון הפיוס כשייך 
לנצרות או למסורות אפריקניות, אולם מושג הפיוס בין אדם לאלוהים )ואף בין אדם לחברו( מוכר גם ביהדות ובאסלאם. 
בהגות המודרנית, ובעיקר בתורתו של הגל, המושג פיוס קשור לשיקום מערכת היחסים בין האדם למסגרת החברתית-

פוליטית שאליה הוא משתייך. בעיני הגל, הפיוס הוא ההפך מניכור. בשפת היום־יום אנו משתמשים במונח פיוס לתאר 
שיקום של יחסים בין אדם לרעהו. בכל המקרים הללו, הפיוס קשור לתהליך אישי שחֹווה הפרט )מול אלוהים, מול החברה 
או מול רעהו(. בעשורים האחרונים אנו עדים לתופעה עולמית חדשה של “השאלת” המונח פיוס כדי לתאר תהליכים 
פוליטיים-חברתיים של בניית שלום בין מגזרים או פלגים שונים במדינה. שימוש זה במונח פיוס החל בשנות התשעים 
של המאה העשרים, כאשר מנהיגים פוליטיים בצ’ילה ובדרום־אפריקה ביקשו לאחד את הקבוצות השונות במדינה על 
ולעקרון ה”אובונטו”  ומחילה  נוצריים של סליחה  לרעיונות  פנו  ביניהן. מנהיגים אלה  והשסעים העמוקים  אף הקיטוב 
בפילוסופיה האפריקנית )שלפיו הפרט מקבל משמעות בזכות הקולקטיב(, אולם השימוש הרטורי בערכים תרבותיים אלה 
נעשה כדי לתת לגיטימציה למונח פיוס, שבבסיסו עומד הצורך לשקם מערכת יחסים פגועה. עד מהרה הנהיגו מדינות 

נוספות מדיניות של פיוס לאומי, כולל מדינות שאינן נוצריות או אפריקניות. 

השרויות  בחברות  שלום  לבניית  חיוני  הפיוס  שקידום  העמדה  את  רשמית  האו”ם  מזכ”ל  אימץ   2004 משנת  בדו”ח 
בסכסוך או מיד לאחריו )מצב המכונה “פוסט־סכסוך”(. מאז ארגונים מקומיים ובין־לאומיים מאמצים בפועל עמדה זו. 
עקב ההתפתחויות הללו, אקדמאים ממגוון תחומים כגון מדעי המדינה, משפט בין־לאומי, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, 
)בין־קבוצתי(  פיוס  בין קבוצות. ההגדרות המוענקות למושג  פיוס  בנושא של  ועוד מרבים לעסוק  פסיכולוגיה חברתית 
שונות, אולם ככלל המונח נסב על שיקום מערכת יחסים פגועה בין קבוצות בחברה ובין קבוצות למדינה. נקודת הסיום 
או השאיפה של תהליך השיקום מתוארת בשמות למיניהם, למשל “דו־קיום” או “סולידריות”. לטעמי, ניתן לתאר באופן 
כללי את נקודת הסיום כמצב של הרמוניה חברתית. בחרתי במונח זה כדי לבטא מצב שבו הקבוצות חשות כשותפות שוות 
בחברה. במצב של פוסט־סכסוך, תחושת השותפּות הזאת מונעת את חידוש האלימות ומאפשרת לבנות תרבות של שלום. 

מיד  שלום  לבניית  רק  לא  חשוב  )בין־קבוצתי(  שפיוס  הבינו  שונות  מדינות  נוספת:  התפתחות  חלה  האחרונות  בשנים 
לאחר מלחמת אזרחים או לאחר דיקטטורה, אלא גם לטיפול בקיטוב חברתי שנבע מאירועים היסטוריים. למשל, מדינות 
מנהיגות תהליכי פיוס ל”איחוי” שסעים חברתיים שנוצרו במלחמת אזרחים היסטורית )בספרד, למשל( או לקידום שילובם 
בחברה של מיעוטים שהודרו כאשר הוקמה המדינה )בקנדה ובאוסטרליה, לדוגמה(. במקרה האחרון בדרך כלל מדובר 
בעבר קולוניאלי, אך אין זה מחויב המציאות. כמו כן, תהליכי פיוס ננקטים כדי לחזק את האמון של מגזרים מסוימים 
ברשויות המדינה )במרוקו, למשל(. בכל הדוגמאות הללו המושג פיוס קשור לתהליך של שיקום מערכת יחסים פגועה בין 
קבוצות בחברה או בין קבוצות למדינה, השואף להביא לידי הרמוניה חברתית שבה הקבוצות השונות חשות שהן שותפות 
שוות בחברה. במצב זה ניתן לקדם השתתפות עמוקה ונרחבת של מיעוטים או של מגזרים מודרים היסטורית גם אם 
לא מדובר במצב של סכסוך או פוסט־סכסוך. על כן, קידום הפיוס תופס כיום מקום חשוב בסדר העדיפות הלאומי גם 

במדינות שבהן הדמוקרטיה והשלום מבוססים, כמו קנדה, אוסטרליה וספרד.
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אם כן, הגדרתי את המונח פיוס כ”תהליך של שיקום מערכת יחסים פגועה בין קבוצות בחברה או בין קבוצות למדינה, 
השואף להביא לידי הרמוניה חברתית”. בפסקאות הבאות אדון בתנאים הנחוצים לקידום הפיוס ובמנגנונים העשויים לייצר 

תנאים אלה. 

התנאים הנחוצים לפיוס
הספרות והפרקטיקה מונות תנאים אחדים הדרושים לפיוס בין־קבוצתי. על פי רוב הנחת המוצא היא, שיצירת תנאים 
אלה תעודד דינמיקה של פיוס. לפני עשרים שנה הדגישו מנהיגי צ’ילה ודרום־אפריקה כי סליחה ומחילה הכרחיות לפיוס, 
אולם כיום מקובל על מרבית המומחים העוסקים בתחום כי סליחה ומחילה אינן תנאים הכרחיים לפיוס. הם מדגישים 

במקום זאת את החשיבות של הכרה )recognition או acknowledgement( ושל תיקון )reparation(. במונח “הכרה” הכוונה 
למודעות חברתית נרחבת לכך שאירועים מסוימים פגעו בקבוצות מסוימות, לגורמים שהובילו לאירועים אלה ולהשלכות 
הרגשיות )האישיות והקולקטיביות( של האירועים. המונח “תיקון” מכוון לצעדים הבאים לתקן את הפגיעה ולהבטיח שלא 
תישנה, כגון פיצויים כספיים, שיקום פיזי ונפשי, הנצחת זיכרון, התנצלות, הענשה ועוד. כלומר, בקשת סליחה יכולה 
להיות מעשה תיקון אך אין הכרח לאמצו; אפשר לבחור במעשה תיקון אחר, למשל פיצויים או בניית אנדרטת זיכרון. 
כאמור, הכרה מצריכה הבנה יסודית של המשמעויות הרגשיות של האירועים הפוגעים, וההבנה נחוצה כדי לבחור אמצעי 

תיקון מתאים. 

ברוב המקרים שבהם נדרש פיוס בין־קבוצתי מדובר בקבוצות שפגעו זו בזו ולכן נדרשים הכרה ותיקון הדדיים. לעומת 
זאת, יש מקרים שבהם הפגיעה היא רק בצד אחד, כמו בקנדה, שם התעללו אזרחים קתוליים )התעללות פיזית, מינית 
ביִלידים אּבוריג’ינים עד לשנות השבעים של המאה העשרים. לעתים הפגיעות הדדיות אולם אינן סימטריות  ונפשית( 
בהיקפן או בהשפעתן, כמו ברואנדה, שבה ביצעו בני ההוטו פשע של רצח־עם בבני הטוטסי, ובני הטוטסי ביצעו בבני 
ההוטו פשעים חמורים פחות. אף על פי כן, גם במקרה זה של חוסר סימטריה, ההכרה בסבל של בני ההוטו נחוצה לפיוס 

ברואנדה.

מנגנונים לקידום פיוס 
גם אם נקבל שהכרה ותיקון הם תנאים חיוניים לקידום פיוס בין־קבוצתי, יש להבין איך להביא לידי היווצרותם של תנאים 
אלה. במדינות רבות, לאחר סכסוך או עם נפילת משטר של דיכוי, גם כאשר היקף הפגיעות ידוע, לא ברורות נסיבות 
הפגיעות והשלכותיהן ולכן לא ברור מי צריך להכיר במה ומהו התיקון ההולם. לכן ממשלות מקימות מנגנונים שנועדו 
לחקור את נסיבות הפגיעות ואת השלכותיהן ולהמליץ על אמצעי תיקון הולמים. הנפוץ ביותר במנגנונים אלה הוא ועדת 
אמת )שלעתים נקראת “ועדת אמת ופיוס”(. ועדת האמת הראשונה הוקמה בשנת 1983 בארגנטינה )לאחר נפילת משטר 
החונטות(. אחריה הוקמה בצ’ילה ועדה דומה בשנת 1990 )לאחר נפילת משטר פינוצ’ה(. ועדת האמת המפורסמת ביותר 
קמה לאחר נפילת משטר האפרטהייד בדרום־אפריקה בשנת 1995. הוועדות הצליחו לקדם הכרה ותיקון וכך ליצור את 
הנסיבות לפיוס גם כאשר מספר הקורבנות שהעידו היה גבוה במידה ניכרת ממספר התוקפים שהעידו. לאור הצלחות 
ועדות אלה, פעלו עד היום מעל 40 ועדות אמת ברחבי תבל )כלומר בחמישית ממדינות העולם(, ובמקומות נוספים פעלו 
מנגנוני אמת שונים מעט, כגון מערכת ה”גצ’צ’ה” ברואנדה ובית הדין לצדק ושלום בקולומביה. מעניין שוועדות האמת 
בארגנטינה, בצ’ילה ובדרום־אפריקה הוקמו עם החלפת משטר דיקטטורי בדמוקרטיה, אולם רוב ועדות האמת שהוקמו 
ידי  על  הוקמו  רובן  קיצוני פחות.  פוליטי-חברתי  או לאחר משבר  בניית שלום לאחר מלחמה  בנסיבות של  מאז פעלו 
מדינות, אולם היו ועדות אמת שהוקמו על ידי ארגוני החברה האזרחית, כמו למשל במדינת קרוליינה הצפונית בארצות 

הברית או על ידי כמה מדינות יחדיו, כגון ועדת האמת המשותפת לטימור המזרחית ולאינדונזיה.

ועדות אמת פועלות לחשיפת האמת באמצעות פנייה למקורות היסטוריים ומתן הזדמנות לקורבנות, לתוקפים, לנציגי 
ציבור ולעדים אחרים להעיד בפניהן, בדרך כלל בפומבי. העדים אינם רק מציגים עובדות יבשות, אלא מביעים בפומבי 
את תחושותיהם. כך ועדות האמת מקדמות הכרה )כלומר מודעות חברתית רחבה( לא רק לגבי היקף האירועים הפוגעים 
אמת  על  שנוסף  לומר  נהוג  לכן  האירועים.  של   — והקולקטיבי  האישי   — הרגשי  המחיר  לגבי  גם  אלא  ונסיבותיהם, 
היסטורית או מדעית, ועדות אמת הן כלי חיוני לביסוס “אמת נרטיבית” או “אמת חברתית”. אמת זו היא בעצם ההכרה 
ועדות  המוזכרת לעיל, כלומר ההכרה במשמעויות הרגשיות של האירועים הפוגעים. בנוסף, תהליך מתן העדות בפני 
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האמת הוכח גם כיעיל ל”האנשת” העדים. מחקרים הראו כי כאשר קורבנות ותוקפים הביעו בפומבי את תחושותיהם בפני 
מנגנון אמת, הם נראו אנושיים יותר בעיני חברי הקבוצה היריבה בזכות החשיפה וכך נחלשו הסטראוטיפים נגדם וגברה 
הסולידריות החברתית. כלומר, ועדות האמת מחוללות תהליך של קידום הכרה באנושיות של האחר. יודגש שתהליך זה 
משפיע על מגזרים שלמים בחברה אשר מזדהים עם העדים, בייחוד כאשר מגזרים אלה צופים ישירות בהליכים באמצעי 
התקשורת )כפי שהיה בדרום־אפריקה( או מקבלים דיווח עליהם )כפי שהיה בארגנטינה(. אם כן, בשונה מוועדת חקירה, 
מטרתה של ועדת האמת איננה הטחת אשם אלא חשיפת האמת לגבי הפגיעות כדי לקדם הכרה בסבל, על נסיבותיו, על 

היקפו ועל השלכותיו, וכן באנושיותם של הצדדים, כולל מי שנחשבים לתוקפים. 

כאשר חברי קבוצה אחת מכירים באנושיות ובסבל של חברי הקבוצה היריבה, הראשונים למעשה מקבלים את הזהות של 
האחרונים כלגיטימית. כלומר, באמצעות האנשת האחר וההכרה בסבלו, ועדות אמת מאפשרות הבניה מחדש של “זהויות 
מקוטבות” וכך הן יכולות להכיל זו את זו. הבניה זו איננה מצריכה בהכרח למחוק זהויות קודמות וליצור זהות אחידה 
חדשה לכולם )כמו “כור היתוך”(, אלא בסך הכול מצריכה מעין מתיחה של כל אחת מהזהויות הסותרות כדי שתוכל להכיל 
את האחרת. בנוסף, ועדות אמת לרוב מקדמות פיוס בזכות הכרתן הרשמית בתקפּות של נרטיבים שנתפסו כמתחרים. 

ההכרה היא הנתיב אל מעשי התיקון. כאמור, מעשי תיקון נחוצים לפיוס כיוון שהם משקמים את הפגיעות ומבטיחים 
שלא תישנינה בעתיד. לפיכך, ועדות אמת בדרך כלל ממליצות על אמצעי תיקון, כגון התנצלות רשמית ופומבית, פיצויים 
כספיים, תכניות שיקום, השבת קרקעות, יוזמות הנצחה כגון אנדרטאות ומוזאונים ואף ימי זיכרון. אמצעי הנצחה אלה 
מבטאים הכרה בסבל של קולקטיבים )או של אינדיבידואלים, למשל באמצעות ציון שמות של הנספים(, מחנכים לכיבוד 
הזולת ומסמלים ניתוק מהיסטוריה של עוינות ומעבר לעתיד של שלום. אמצעי הנצחה אף מאפשרים לקורבנות להתאבל 
)באופן אישי וקולקטיבי( וכך תורמים לשיקומם. יש לציין שהתיקון איננו תלוי דווקא בהיקף הפגיעה אלא במה שנדרש 
כדי לשקם את היחסים בין הקבוצות, תוך חתירה לאותה הרמוניה חברתית המוזכרת לעיל. כאשר שיקום היחסים מוביל 
להרמוניה זו, החברה מאוחדת דייה להתגבר על המשבר ולבנות עתיד של שלום ודמוקרטיה גם תוך שמירה על פלורליזם 

ועל רב־תרבותיות. 

מדינה שאיננה מעוניינת להקים ועדת אמת אך מעוניינת לקדם פיוס, יכולה לבחור במנגנוני פיוס אחרים כל עוד הם 
מקדמים הכרה ותיקון, שהרי ההכרה והתיקון הם התנאים לפיוס. באוסטרליה, למשל, הכריזה הממשלה על “יום סליחה” 
ובו המדינה ומרבית האזרחים מתנצלים בפני היִלידים האּבוריג’ינים על עוולות העבר בכל דרך, כולל באמצעים  שנתי 
אמנותיים ובטקסים פרטיים. התנצלויות אישיות מעין אלה, הנעשות בפומבי, עשויות להוות תיקון הולם אם הן מכירות 
בפגיעה ונעשות בכנות. בספרד נעשים ההכרה והתיקון באמצעות פתיחת קברי אחים מתקופת מלחמת האזרחים של 

שנות השלושים של המאה שעברה והבאת הגופות לקבורה הולמת. 

בתקופה שבה אומצה מדיניות הפיוס בצ’ילה, בדרום־אפריקה ובמדינות נוספות שביססו דמוקרטיה ושלום, התפתח שדה 
מחקר חדש הנקרא “צדק ַמֲעברי”. שדה מחקר רב־תחומי זה מוקדש לתהליכים שבאמצעותם חברות יכולות לקדם פיוס 
חברתי־מדיני לאחר מלחמה, לאחר משטר של דיכוי או לאחר משבר חברתי־פוליטי קיצוני פחות. הוא מבוסס על הרעיון 
שַמֲעבר מאלימות פוליטית למצב של שלום מצריך שימוש במנגנונים מסיימים שמשיבים את הצדק על כנו באמצעות 
קידום הכרה ותיקון. אם כן, השימוש במונח “צדק” נעשה מתוך הבנה שלעתים לא ניתן או לא רצוי לעשות צדק באמצעות 
העמדות לדין גם אם נעשו עוולות חמורות, מכיוון שהעמדה לדין עלולה להחריף את היחסים בין הקבוצות או לערער 
ופיצוי, אנדרטאות  ופיוס, מנגנוני שיקום  ועדות אמת  כגון  רגישה. לכן פונים למנגנוני צדק חלופיים,  יציבות פוליטית 
ומוזאונים, ימי זיכרון, רפורמות במוסדות השלטון, כינון חוקה חדשה, התנצלויות פומביות, קבורה הולמת ועוד. מנגנונים 
אלה נקראים לעתים מנגנוני “צדק ַמֲעברי” או מנגנוני “צדק משקם”, כיוון שהם מסייעים לשיקום היחסים בין הקבוצות 

בחברה. 
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חלק שני: ישראל

חשיבות הפיוס להשתתפותם של הערבים בחברה הישראלית
המיעוט  הזנחת  הישראלית:  בחברה  הערבים  מיעוט השתתפותם של  את  המסבירים  אחדים  גורמים  מציינת  הספרות 
הערבי, הפליה מבנית, הגדרת זהות המדינה כיהודית ופחדים וסטראוטיפים בקרב היהודים כלפי הערבים. הצעות לשיפור 
המצב כוללות השקעה כספית בחברה הערבית, הפליה מתקנת, שינוי זהותה של ישראל ממדינה “יהודית” למדינת “כל 
ולימוד ההיסטוריה והתרבות הערבית במערכת החינוך היהודית. מסמך זה  יהודים וערבים  אזרחיה”, הגברת המגע בין 

עוסק במנגנון נוסף לקידום השתתפותו של הציבור הערבי בחברה הישראלית — תהליך פיוס במישור הבין־קבוצתי. 

היחסים בין הערבים והיהודים אזרחי ישראל נפגעו קשות בשל המלחמה ביניהם סביב קום המדינה בשנת 1948 ובשל 
הגירוש או הבריחה של 600 אלף )מתוך כ־700 אלף( ערבים ויותר מגבולות המדינה. המשטר הצבאי שהושת על הציבור 
הערבי במדינת ישראל קרוב לשני עשורים )1966-1948( הסב נזק נוסף ליחסים אלה. לא זו בלבד שלא ננקטו צעדים 
לשיקום מערכת היחסים בין המגזרים, אלא שנעשה בדיוק ההפך. הציבור היהודי בישראל תופס את הערבים כמסכנים 
את ביטחון המדינה או את זהות המדינה ובשל תפיסה זו הוא ומוסדות המדינה הנשלטים על ידיו מוסיפים להפגין יחס 
שלילי כלפי אזרחי ישראל הערבים, כלומר יחס מפלה, מזניח, המאופיין בחששות ובסטראוטיפים. יחס זה מחלחל גם 
למישור הפרטי ומגביל את כוחה של החברה האזרחית לפעול לשיקום היחסים בין הערבים ליהודים בישראל. ניתן למצוא 
הסברים ליחס שלילי זה, כגון הסכסוך עם הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית והזדהות אזרחי ישראל הערבים עם בני עמם 
בשטחים אלה, אולם כפי שעולה מתהליכי פיוס ברחבי העולם, גורמים אלה אינם מצדיקים את היעדר היוזמה לקידום 
הפיוס בין ערבים ויהודים אזרחי ישראל. קרוב לוודאי שתהליך פיוס היה הופך את מגמת ההתדרדרות ביחסי ערבים-יהודים 

בישראל שבאה לידי ביטוי באירועי אוקטובר 2000 ואשר נמשכת מאז.

אף על פי כן, עדיין לא מאוחר לפעול לשיקום מערכת היחסים הפגועה בין שתי הקבוצות עד כדי יצירת הרמוניה ביניהם 
ואף בין המיעוט הערבי למדינה. זוהי בדיוק משמעותו של תהליך פיוס בין־קבוצתי, כפי שהוסבר לעיל. פיוס מסוג זה 
רלוונטי לישראל הן משום שהערבים הם מיעוט מנוכר ומודר היסטורית )ודי אם נזכור את הממשל הצבאי שהושת עליהם 
והן משום שאנו עדיין נתונים במסגרת של בניית שלום בעל קווי דמיון למצב של “פוסט־סכסוך”.  נובמבר 1966(  עד 
של  התמשכותו  בשל  “פוסט־סכסוך”  של  כיחסים  בישראל  ליהודים  הערבים  בין  היחסים  את  לתפוס  קשה  אחד  מצד 
הסכסוך בין ישראל לעולם הערבי )כולל הרשות הפלסטינית(. מצד שני אין מדובר במצב של מלחמה פעילה בין ערבים 
ויהודים בישראל, אולם אזרחי ישראל הערבים עשויים לדחות את רעיון הפיוס עם היהודים מחשש שמדינות ערב והרשות 
הפלסטינית יגיבו לכך בחומרה. כך או כך, כדי לאפשר לציבור הערבי להרגיש ולהיות חלק מהחיים הפוליטיים-חברתיים 
בישראל, יש לקדם פיוס בינו לבין היהודים בישראל ולהתגבר על האתגרים שמציב ההקשר הרחב יותר של הסכסוך בין 
ישראל למדינות ערב. התמורה תהייה כפולה מפני שהפיוס עשוי להוביל לשיפור היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית 

ולעולם הערבי הרחב יותר. אולם, כפי שהובהר לעיל, פיוס בין־קבוצתי מחייב תנאים ומנגנונים מסוימים. 

התנאים לפיוס בישראל
כאמור, הספרות והפרקטיקה הבין־לאומית מציעות מגוון מנגנונים לקידום פיוס בין־קבוצתי. מנגנונים אלה מתמקדים 
ביצירת התנאים לפיוס — הכרה ותיקון — מתוך הנחה שיצירת התנאים תחולל דינמיקה של פיוס. מומחים העוסקים 
ואינם  בחברה  להשתתף  הערבים  האזרחים  את  לעודד  בצורך  עוסקים  בישראל  ליהודים  ערבים  בין  השותפּות  בחיזוק 
מתמקדים מפורשות בצורך לקדם תהליכי פיוס בין המגזרים. עם זאת, נראה שהנחה לא־מוצהרת שלהם היא, ששותפּות 

אמיתית בין יהודים לערבים בחברה הישראלית תוביל לפיוס. לטענתי, תהליך הפיוס הוא שיוביל לשותפּות ולא ההפך. 

כדי לחזק את השותפּות בין ערבים ליהודים בישראל המומחים ממליצים להעלות את התקציבים לרשויות המקומיות 
הערביות, לנקוט מדיניות של הפליה מתקנת ולשנות את הגדרת הזהות של המדינה. אלה יעודדו את הערבים להשתתף 
בחברה. חלקם מוסיף שאין די בעידוד האזרחים הערבים להשתתף בחברה ויש צורך גם לעודד את הציבור היהודי לאפשר 
לערבים השתתפות נרחבת ומעמיקה בחברה. כלומר, חשוב לעודד את האזרחים הערבים להשתתף בחברה, אך בד בבד יש 
גם לשים דגש על יצירת התנאים שיגרמו לציבור היהודי לשנות את תפיסותיהם ועמדותיהם כלפי הערבים כדי שיאפשרו 
למיעוט הערבי בישראל להיות שותף אמיתי בחברה. עמדה זו גורסת שמקור הבעיה אינו המיעוט הערבי המתנכר לרוב 
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היהודי )כפי שהרוב מאמין לעתים(, אלא הרוב היהודי שאיננו מכיר בכך שהמיעוט הערבי שייך למדינה. מטבע הדברים 
כללי המשחק הללו מחזקים את תחושת הניכור של המיעוט כלפי הרוב וכלפי המדינה ומונעים ממנו להכיר בלגיטימיות 

של המדינה. 

כדי לשנות מצב זה יש להבנות מחדש את התפיסות ואת העמדות של הרוב המתווה את קווי המתאר של המדינה ושל 
כי האזרחים הערבים מסכנים  היהודי  הציבור  בקרב  הרווחת  לא תשתנה התפיסה  עוד  כל  הישראלית. למשל,  החברה 
את ביטחון המדינה או את זהותה, סביר להניח שלא יתקיימו התנאים להשתתפות נרחבת ועמוקה של הציבור הערבי 
הגורסים  יש  בכך.  מה  של  דבר  אינו  זה  מסוג  תפיסתיים  שינויים  קידום  כי  להדגיש  יש  זאת  עם  הישראלית.  בחברה 
העומדים  הפוליטיים(  )בעיקר  המשאבים  אולם  השינויים,  בקידום  חשוב  תפקיד  החינוך  ולמערכת  האזרחית  שלחברה 
לרשות מערכות אלה עשויים לא להספיק למשימה. לכן יש צורך לקדם פיוס ברמת המדינה גם אם עדיין לא ניתן לעשות 
כן ברמת האזרחים, ואולי משום כך. לשם כך יש לקדם הכרה של המדינה באירועים שפגעו במערכת היחסים. מאמץ זה 

יוביל באופן טבעי ובהדרגה לשינויי תפיסות בקרב שני המגזרים. 

נוסחה זו אומצה לפני עשור על ידי ועדת אור, ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה בתגובה על אירועי אוקטובר 2000, 
שבהם שוטרים ישראלים הרגו אזרחים ערבים שהפגינו נגד מדיניות ישראל בשטחים. הוועדה לא הסתפקה בחקר הסיבות 
המידיות לאירועים הקשים וביקשה גם לזהות את גורמי העומק ההיסטוריים והפוליטיים למשבר. לכן היא חקרה את 
היחסים בין שתי הקבוצות בישראל מאז קום המדינה. הוועדה הסבירה את גישתה בכך כי “בדרך כלל בעיות קשות שאין 
מתמודדים איתן כראוי, צוברות חומרה לאורך זמן. כך קרה עם בעיות היסוד של המיעוט הערבי” )דו”ח ועדת אור, שער 1, 
פסקה 12(. דו”ח הוועדה תיאר היסטוריה ארוכה של הפליה וקיפוח כלפי המיעוט הערבי בישראל והסביר את הקשר בין 
היסטוריה זו לבין העוינות בין הציבור הערבי והיהודי בישראל. לכן, נוסף על המלצות בדבר רפורמות במערך של משטרת 
ישראל וביסוס אחריותם האישית של התוקפים, הציג הדו”ח שורה של המלצות מעשיות לתיקון ההפליה ולחיזוק השוויון 
בין ערבים ליהודים בישראל. שלוש שנים לאחר פרסום דו”ח ועדת אור כתב חבר הוועדה, השופט האשם ח’טיב )2007, 

עמ’ 5(: 

הוועדה חשה כי בידיה ההזדמנות לנסות ולהשפיע על המשך החיים המשותפים של יהודים וערבים 
במדינה, וזאת אם תצליח לאתר את הסיבות וגורמי העומק שתרמו להתרחשותם של האירועים, ותשכיל 
לבוא בפני ממשלת ישראל בהמלצות ראויות שיהיה במימושן כדי לנטרל את אותם גורמי עומק. דבר 
זה לא רק ימנע הישנותם של מקרים דומים בעתיד, אלא אף יחולל שינוי יסודי ביחס המדינה לאזרחיה 
הערבים וביחסם של אלה למדינה וגם ביחסים בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית במדינה. 
בסופו של יום יתרום הדבר תרומה חיובית רבה להמשך החיים המשותפים במדינה, ולאיכות החיים בה.

הגעה  עד  המגזרים  בין  היחסים  מערכת  שיקום  את  יקדמו  שהמלצותיה  קיוותה  אור  ועדת  כי  מלמדים  השופט  דברי 
להרמוניה, תהליך שכיניתי “פיוס”. ועדת אור הבינה כי ההכרה היא תנאי הכרחי לתהליך פיוס. דו”ח הוועדה מכיר הן בסבל 
הנוכחי של הערבים בישראל מהפליה מבנית עמוקה והן בסבלם ההיסטורי, אותה בריחה או גירוש של מאות אלפי ערבים 
)המילה הערבית  “הַנּכַּבה”  בפי הערבים  והמכונה  ורכוש  מגבולות המדינה בשנים 1949-1948, שלוותה באבדן אדמות 
שמשמעה אסון או קטסטרופה(. הוועדה גילתה רגישות רבה לסבלו ההיסטורי של הציבור הערבי בישראל )דו”ח ועדת 

אור, שער 1, פסקאות 7-6(:

רוב... המהפך הזה היה תוצאה של תבוסה קשה  גלגול של אוכלוסיית  המיעוט הערבי בישראל הוא 
שנחלו הערבים במלחמתם נגד היישוב היהודי. המדינה שבתוכה מצאו את עצמם במעמד של מיעוט 
מהווה, בעצם קיומה, תזכורת קבועה למפלתם הצורבת; או, כדברי אחד ממנהיגיהם, “המדינה קמה על 
חורבותיה של הקהילה הפלסטינית”. הקמת מדינת ישראל, שהעם היהודי חגג אותה כהתגשמות חלום 
הדורות, כרוכה בזכרונם ההיסטורי בטראומה הקולקטיבית הקשה ביותר בתולדותיהם — “הַנּכַּבה”. גם 
אם אין הם מזכירים זאת כיום השכם והערב, הורתה ולידתה של המדינה כרוכות לבלי הפרד בעימות 
המדינה,  של  וסמליה  תכניה  ממושך.  דמים  סכסוך  הוליד  אשר  לאומיות,  תנועות  שתי  בין  קוטבי 
המעוגנים גם בחוק והמעלים על נס את הנצחונות בסכסוך זה, מציינים בעיני בני המיעוט הערבי את 
תבוסתם, וספק אם יש להם דרך להזדהות עימם, הזדהות של אמת. הזמן יכול אולי להעלות ארוכה 
לכאב, אך ככל שמתחזקת התודעה הלאומית — כך גוברת בקרבם המודעות לבעיה זו, המלווה את עצם 

הקמת המדינה.
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ועדת אור הדגישה כי ההכרה בַנּכַּבה איננה מאיימת על הנרטיב הציוני וקראה לשתי הקבוצות להכיר בסבלו של האחר כדי 
להגיע להרמוניה הנחוצה לדו־קיום )שער 6, פסקה 42(:

קיום יחדיו אינו מושג בנקל. הוא מציג תביעות שאינן קלות לשני הצדדים. הוא מחייב להקשיב לזולת, 
להבין את רגישויותיו ולכבד את זכויותיו הבסיסיות. על האזרחים הערבים לזכור, כי ישראל מהווה את 
התגשמות כיסופיו של העם היהודי למדינה משלו, מדינה יחידה שבה היהודים הם הרוב, מדינה שקיבוץ 
הגלויות הוא אחד מעיקריה — וכי זו תמצית הווייתה של המדינה בעבור אזרחיה היהודים. יהדותה של 
המדינה היא נתון קונסטיטוציוני הבא לכלל ביטוי, בין השאר, גם במרכזיות של מורשת ישראל ושל 
הלשון העברית בחייה הציבוריים. על הרוב היהודי לזכור, כי המדינה אינה רק יהודית אלא גם דמוקרטית, 
כי — כפי שנאמר לעיל — השוויון הוא אחד הנדבכים המרכזיים במבנה החוקתי של המדינה, וכי איסור 
ההפליה חל על כלל אזרחיה. עליו להבין, כי האירועים שהפכו את הערבים למיעוט במדינה היו בעבורם 
אסון לאומי, וכי השתלבותם במדינת ישראל היתה כרוכה מצידם בקרבנות כואבים. הרוב היהודי חייב 
לכבד את זהותם, את תרבותם ואת שפתם של האזרחים הערבים. אולי הגיעה השעה לתת ביטוי בחיים 
ידי הוספת אירועים וסמלים ממלכתיים שכל  הציבוריים גם למכנה המשותף לכלל האוכלוסייה, על 
האזרחים  של  ההשתייכות  תחושת  לחיזוק  דרכים  למצוא  הראוי  מן  עימם.  להזדהות  יוכלו  האזרחים 

הערבים למדינה, בלי לפגוע בהשתייכותם לתרבותם ולקהילתם.

באמצעות הכרה בסבל הנוכחי וההיסטורי של האזרחים הערבים ניסתה ועדת אור לשקם את היחסים בינם לבין הרוב 
היהודי והמדינה, אולם המנהיגות הלאומית ומרבית הציבור היהודי בישראל לא היו מעוניינים לקדם מטרה זו. לכן לא 
הוצאו אל הפועל המלצותיה של הוועדה בדבר קידום השוויון וגם הכרתה הסמלית בסבל הנוכחי וההיסטורי של האזרחים 
הערבים לא חלחלה אל הציבור ולא קיבלה ביטוי במדיניות הממשלה. למעשה, פעולות הממשלה והציבור היהודי ביטאו 
מגמה הפוכה, כפי שמעידות פסילת ספרי לימוד הדנים בַנּכַּבה וחקיקת החוק השולל כספי ממשלה ממוסדות המציינים 
את הַנּכַּבה. משום כך אין פלא שוועדת אור לא הצליחה לשקם את מערכת היחסים בין הערבים ליהודים בישראל ואף לא 
לבלום את המשך התדרדרות היחסים ביניהם. אמנם הציבור היהודי נוטה להסביר את התדרדרות היחסים בין שני המגזרים 
בעשור האחרון באינתיפאדה ובמצב הביטחוני, אך מנגד יש סימנים המעידים שהתכחשותה של המדינה לַנּכַּבה תורמת 

להתדרדרות. דוגמה לכך היא תגובת האגודה לזכויות האזרח להסרת נושא הַנּכַּבה מספרי הלימוד )עמ’ 10(:

בעיני האזרחים הערבים יש בצעדים אלה משום אי־הכרה ממלכתית וביטול של הנרטיב המכונן שלהם, 
דבר שמחליש אף יותר את תחושת ההשתייכות שלהם למדינה שהם חיים בה. עבור התלמידים היהודים, 
החלטות אלה מייצגות שלילה של זהות האחר, ומונעות מהם היכרות עם סיפורו של העם הפלסטיני. 

עבור כולנו — יהודים וערבים — זו פגיעה באפשרות להגיע להבנה הדדית, להכרה ולדו־קיום.

עם זאת, עדיין לא מאוחר לעבור לנתיב הפיוס. אם תרצה הממשלה לקדם פיוס בין ערבים ליהודים בישראל, היא יכולה 
לקדם את תנאי ההכרה שהוסבר לעיל דרך השבת הדיון בַנּכַּבה, הטראומה הקולקטיבית המכוננת של הערבים בישראל, 
בסבל  ההכרה  את  האחרונות  בשנים  קידמו  שבהן  ולמרוקו,  לקנדה  לספרד,  בדומה  המדינה.  ולתקציב  הלימוד  לספרי 
ההיסטורי של קבוצות שונות בחברה, ניתן לשער שאם תכיר מדינת ישראל בַנּכַּבה, הציבור היהודי אף הוא יכיר בנרטיב זה. 
ההכרה תוכל להוביל להבנה אמיתית של המשמעות ההיסטורית, החברתית ואף הרגשית של הַנּכַּבה בעבור הערבים. ייתכן 
כי הדבר יוביל לעיצוב תפיסת הערבים כדמויות אנושיות יותר ואף יעורר הזדהות עמם, מה שיתרום לביסוס מציאות של 
חברה משותפת. חשוב להדגיש כי בה בעת יש לפעול לכך שגם הציבור הערבי יכיר בפגיעות שחוו היהודים מידי הערבים 
עם קום המדינה ובמשמעות הרגשית והחברתית של פגיעות אלה על רקע השואה והפליטּות מאירופה ומארצות נוספות. 
עם זאת, אחריותה של המדינה להכיר בַנּכַּבה ובמשמעויותיה החברתיות והרגשיות בעבור הערבים בישראל אינה צריכה 
להיות תלויה בנכונותם של הערבים להכיר בסבלם של היהודים. האחריות להכיר בַנּכַּבה מוטלת על המדינה גם מתוקף 

היותה מנגנון המזוהה עם הציבור היהודי אך גם עקב היותה הריבון. 

התיקון, כאמור, אף הוא חשוב לפיוס. התיקון אינו נגזר בהכרח מאופי הפגיעות אלא מהצעדים הדרושים לשיקום היחסים 
בין הקבוצות, ולכן בדרך כלל אין מדובר בהחזרת המצב לקדמותו. ועדת אור המליצה לכונן שותפּות בין ערבים ליהודים 
באמצעות מיגור ההפליה המבנית. מעשה תיקון חשוב זה עשוי להבטיח שהפגיעות כלפי המיעוט הערבי לא תישנינה, 
אולם הניסיון במקומות אחרים מראה כי אין די בשינויים מבניים צופים פני עתיד לשיקום יחסים פגועים בין קבוצות 
כמו היחסים בין יהודים לערבים בישראל; נחוצים גם מעשי תיקון הקשורים ישירות להכרה. למשל, עם ההכרה בַנּכַּבה 
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ובמשמעותה יכולה המדינה להתנצל באופן רשמי על האירועים עצמם ועל היעדר יחס הולם לסבלו של המיעוט הערבי. 
אמצעי הנצחה עשויים אף הם להוות מעשה תיקון, למשל להקדיש יום בשנה לזכר הַנּכַּבה ולדיון על דרכים לרפא את 
יהווה תיקון. כך צומח התיקון מתוך ההכרה ומקרב אותנו  הטראומה. עצם קיומו של שיח ציבורי מעמיק על הנושא 
לפיוס. ההכרה והתיקון יתרמו לשיקום כבודם של האזרחים הערבים ולהגברת האמון שלהם במוסדות השלטון. בנוסף 
הם יובילו, כאמור, לשינוי התפיסה בקרב האוכלוסיות היהודיות והערביות בישראל, שינויים שהם עצמם חלק מתהליך 
הפיוס. התיקון תלוי במה שנדרש לשיקום היחסים הבין־קבוצתיים, ולכן ייתכן שאין הכרח שהערבים יבצעו מעשי תיקון 
דומים לאלה שיבצעו כלפיהם היהודים והמדינה. המדינה כריבון היא האחראית להקים את המנגנונים שיאפשרו ליצור את 

התנאים להכרה ולתיקון, כפי שיפורט להלן. 

הצעות מעשיות לקידום הפיוס בישראל
ותיקון מצד המדינה. הניסיון  וערבים בישראל יש לקדם הכרה  יהודים  בין  הדיון עד כה הבהיר שכדי לקדם את הפיוס 
במדינות אחרות מראה כי ניתן לעשות כן באמצעות מנגנון “צדק ַמֲעברי” או “צדק משקם”. מנגנונים אלה נפוצים בחברות 
שחוו מלחמה מהסוג שחוותה ישראל ב-1948 ולאחר תקופות של ממשל צבאי כפי שהושת על המיעוט הערבי מקום 
המדינה עד נובמבר 1966. בישראל לא היה עד כה מנגנון מסוג זה או תהליך כלשהו שמטרתו להשתית פיוס בין הקבוצות 
בחברה השסועה. ועדת אור ניסתה לקדם תהליך כזה, אך הנסיבות החברתיות והפוליטיות לא אפשרו להחילו. עם זאת, 
עדיין ניתן להקים מנגנון מתאים. בספרד, למשל, רק בשנת 2007 נחקק “חוק הזיכרון ההיסטורי” המכיר בקורבנות של שני 
הצדדים שנלחמו במלחמת האזרחים שהתחוללה בין השנים 1939-1936. חוק זה גם מעניק זכויות מסוימות לקורבנות 

המלחמה ולקרוביהם וכן לקורבנות המשטר הדיקטטורי שקם בעקבות המלחמה בראשות הגנרל פרנקו. 

ועדת האמת היא מנגנון הפיוס שזכה לפופולריות הרבה ביותר בעולם. מנגנון זה עשוי להתאים לחברה הישראלית לנוכח 
הצורך להכיר בה בעת בנרטיבים שעדיין נתפסים כמתחרים ו”למתוח” זהויות קולקטיביות כך שתוכלנה להכיל זו את זו. 
ניתן לחשוב גם על מנגנון פיוס אחר שיתאים לנסיבות, למשל כינון חוקה, אך ייתכן שדי בחקיקה נוסח החוק הספרדי. 
ניתן גם לעצב מנגנון פיוס אחר כל עוד הוא יתמודד היטב ובאומץ עם העבר וכך יקדם הכרה ותיקון. ייתכן שההתמודדות 
עם העבר תיעשה באמצעות מתן במה לצדדים להשמיע בפומבי את הנרטיבים שלהם ובפני גוף רשמי. תהליך זה אינו 
זר לנו בישראל — ועדת אור נתנה במה דומה לצדדים, אולם ועדת חקירה שונה מוועדת אמת בכך שהראשונה מחפשת 
אשמים ואילו השנייה מתמקדת בשיקום הקורבנות ובשיקום היחסים בין הקבוצות. גם אם נדרש דיון בגורמים האחראים 

לאירועי העבר לשם השיקום, ועדת האמת מתמקדת בצורך להבריא את הקורבן ואת החברה ולא ב”עריפת ראשים”. 

עם זאת, נסיבות הקמתה של ועדת אור מזכירות את נסיבות הקמתן של ועדות אמת. גם אם היא לא הוקמה בתגובה 
משבר  הישראלית,  בחברה  היהודים  לבין  הערבים  בין  חמור  משבר  עקב  מונתה  עדיין  היא  לדיקטטורה,  או  למלחמה 
שהמחיש כי הן היחסים בין הקבוצות והן הדמוקרטיה בישראל שברירים. הוועדה נתנה למנדט שקיבלה פרשנות נרחבת 
דייה כדי שתוכל להתחקות לא רק אחר הסיבות המידיות לאירועי אוקטובר 2000 אלא גם אחר גורמי העומק ההיסטוריים 
והפוליטיים למשבר, ושם היא לא חיפשה למצוא אשמים ספציפיים. בדומה לוועדות אמת, ועדת אור הכירה בסבל הנוכחי 
וההיסטורי של האזרחים הערבים בישראל, הכירה בשני הנרטיבים שנתפסים כמתחרים וסיפקה במה רשמית ופומבית 
למאות עדים, חלקם מהמיעוט הערבי. ועדות אמת הנהנות מלגיטימציה ציבורית מצליחות לשקם באמצעים דומים את 
כבודם של בני קבוצה מופלית ומנוכרת, את יחסם עם הקבוצה הדומיננטית בציבור ואת אמונם במדינה, אולם ועדת אור 
לא נהנתה מלגיטימציה ציבורית נרחבת. בכל זאת, גישתה מראה כי ועדת חקירה ממלכתית יכולה לקדם פיוס בנסיבות 
בזכות החוק המאפשר להקים  זה  יתרונות מסוימים לשימוש במנגנון  יש אף  המתאימות. בנסיבות השוררות בישראל 
מנגנון כזה במהירות יחסית. כמו כן, המנגנון מוכר היטב לציבור. עם זאת יש לחשוב היטב אם מנגנון שמהותו חיפוש 

אשמים יכול לספק את הצדק המשקם שאנו כה זקוקים לו כאן בישראל.

כדי לקדם שוויון מהותי ושותפּות אמיתית בין יהודים לערבים בישראל על הממשלה לחולל תהליך שיקדם הכרה ותיקון, 
אם באמצעות ועדת חקירה ואם באמצעות מנגנון אחר. החברה האזרחית בישראל תוכל להרים תרומה ניכרת למאמץ 
באמצעות קידום מסגרות משלימות לתהליך הרשמי ופעולות הסברה וחינוך התומכות בתהליך. ארגוני החברה האזרחית 
בינו לבין מנגנונים רשמיים, להבהיר למדינה מהם צורכי הציבור,  יכולים לשמש גשר  ולכן  יותר לציבור הרחב  קרובים 
להגביר את תחושת הבעלות של הציבור על התהליך וכך לתרום לאפקטיביות שלו. כל עוד אין תהליך רשמי של הכרה 
ובינתיים עליה לשאת בנטל ולקדם הכרה ותיקון  ותיקון על החברה האזרחית ללחוץ על המדינה להקים מנגנון פיוס, 
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באמצעים חלופיים. בדרך כלל יוזמות פיוס בלתי רשמיות אינן נהנות מלגיטימציה ציבורית נרחבת, אולם בהיעדר פעילות 
רשמית הן עדיין יכולות לספק מידה מסוימת של הכרה ואולי אף להכין את התשתית למנגנון פיוס — ובבוא העת תוכל 

המדינה לאמצו. 

לסיכום, טענתי המרכזית היא שלא ניתן לבנות חיים משותפים בין אזרחי ישראל היהודים והערבים אשר יחזיקו מעמד 
לאורך זמן ללא שיקום מערכת היחסים הפגועה ביניהם. לפיכך, התאוריה של פיוס יכולה לשמש מסגרת קונספטואלית 
מתאימה לדיון על בניית חיים משותפים בין שתי הקבוצות במדינת ישראל ולקידום השתתפות עמוקה ונרחבת של הציבור 
יצירת  לעיל. תהליך  נסקרו  היכולים לקדם תנאים אלה  והמנגנונים  ותיקון —  לפיוס — הכרה  הערבי בחברה. התנאים 
התנאים אינו פשוט ומצריך שינויי תפיסה והתנהגות של כל הגורמים בחברה. כאמור, מנגנוני “צדק משקם” או “צדק 
ַמֲעברי” יכולים לשמש כלי להכלת התהליך בזכות יכולתם לקדם שינויים פסיכולוגיים-חברתיים כדי להשפיע על מידת 
הרצון של הציבור הערבי להשתתף בחברה הישראלית מחד גיסא, ומאידך גיסא — על מידת הרצון של הציבור היהודי 
לאפשר לערבים להשתתף בחברה. יש להדגיש שפרט לפוטנציאל הטמון בתהליך הפיוס כאמצעי לשיקום היחסים בין 
הערבים ליהודים בישראל ובין הערבים למדינה, הפיוס אף עשוי להוביל לשיפור היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית 

ולעולם הערבי בכללו. 
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הדיון נפתח בהתייחסות לעצם המושג זהות ובפרט לשאלה האם הזהות אליה אנחנו מתכוונים לצורך הדיון היא דבר 
על  לוותר  וגם  חדשות  זהויות  לרכוש  יכולים  “אנשים  הערבים:  המשתתפים  אחד  אמר  למשל  כך  משתנה.  או  סטטי 
זהויות קיימות, אנשים יכולים גם לחיות עם זהויות רבות, וחלק מהזהויות האלה לפעמים יכולות להתנגש באופן חזיתי 
ואלים, ולפעמים הן יכולות גם לחיות ביחד”. בעוד משתתף ערבי אחר טען כי ישנם חלקים דינמיים לזהות של המיעוט 
הערבי בעוד חלקים אחרים הם יציבים וקבועים. האיום על הזהות, לדבריו, קשור בזהות הדינמית ולכן בה עלינו לעסוק 
בקונטקסט של יחסי רוב ומיעוט: “לדעתי ישנן שתי זהויות: זהות גבוהה ויציבה וזהות דינמית. מה זאת אומרת ‘גבוהה 
ויציבה’? אנחנו ערבים, השפה שלנו היא השפה הערבית... אי אפשר להפקיע את הזהות הערבית מהערבים. היא כל כך 
חזקה וכל כך גבוהה וכל כך יציבה! אבל ישנה זהות דינמית, מה זאת אומרת ‘זהות דינמית’? היא הקשורה לפוליטיקה, 
להרגיש זיקה לעם הפלסטיני, למאבק שלו, לצאת לרחובות, להיאבק, להרגיש חלק ממנו, חלק ממאבקו, זו זהות דינמית 

והיא הזהות המאוימת”. 

הרוב  של  הזהויות  בו  באופן  לעסוק  יש  האם  השאלה  היא  הזהות  למושג  בנוגע  הדיון  בפתח  שעלתה  נוספת  נקודה 
היהודי והמיעוט הערבי מוגדרות או שמא יש להתמקד באופן בו הן ממומשות במסגרת המדינה, כפי שהסבירה אחת 
המשתתפות היהודיות: “לכל אחד יש זכות להגדיר את עצמו ולהגדיר את הזהות של עצמו ולי אין עניין להתערב בזה 
ואין לי זכות להתערב בזה, לא בתור רוב ולא בתור מיעוט ולא בתור שום דבר. מצד שני, להגדרה העצמית הזאת צריך 
לתת איזשהו כוח ומשאבים, היא לא יכולה לבוא בחלל האוויר וכל אחד יגיד מה הזהות שלי בלי שתתלווה לזה איזו שהיא 
אפשרות לממש את הזהות הזאת. בעצם אנחנו מדברים על מימוש הזהות ולא על הגדרת הזהות. ומימוש הזהות, בהרבה 

מאחר שמטרת הפורום הייתה לאפשר דיון פתוח וחופשי ממגבלות ככל הניתן, ראינו לנכון לאפשר לו להתקיים באופן סגור ודיסקרטי. עם   *
זאת, אנו רואים חשיבות רבה בהבאת תוצרי הדיון לשיח הציבורי הרחב ועל כן בחרנו להביא את עיקריו ללא אזכור שמות הדוברים.

סיכום המושב הראשון, יום חמישי, 23 במאי 2013

הזהות של המיעוט הערבי בישראל

הדיון שנערך בפורום לאחר הצגת המאמרים של ד”ר עאדל מנאע וד”ר שרה אוסצקי-לזר העלה יותר שאלות 
מתשובות — שאלות שמציעות מסגרת לעיסוק, תיאורטי ופרקטי, בסוגיית הזהויות הקולקטיביות של הרוב 

 והמיעוט הלאומיים בישראל ובאפשרות לייצר מרחב משותף עבורן או זהות אזרחית משותפת.
בסיכום זה יובאו הסוגיות העיקריות שעלו בדיון, לצד ציטוטים של חלק מהדברים שנאמרו )ללא ייחוס(.*

סיכום המושב הראשון: הזהות של המיעוט הערבי בישראל



פורום סליפקא לחיים משותפים בין יהודים וערבים: סיכום הכינוס הראשון52

מובנים, תלוי במשאבים שהמדינה מאפשרת או לא מאפשרת, במה המדינה מונעת או לא מונעת, בעד כמה המדינה 
מטפלת בסוגיות האלה של גזענות העולה בקרב בני הנוער שאחר כך משליכה על כלל החברה, עד כמה המדינה מאפשרת 
למחוקקים לחוקק חוקים שמפלים אזרחים וכולי וכולי. אנחנו מנסים לדבר, אני חושבת, על המימוש של הזהות הזאת 

וכמובן שזה נמצא בתוך קונטקסט של המדינה, ובתוך הקונטקסט האזורי”. 

הסוגיה הבאה שנדונה היא תפקידה של הלאומיות, היהודית והערבית-פלסטינית, בניסיון לייצר זהות ישראלית משותפת. 
המשתתפים והמשתתפות בדיון היו חלוקים בדעותיהם בנקודה זו, אך כולם הסכימו כי ללאומיות מקום מרכזי בהגדרת 
הזהויות של שתי הקבוצות. שררה הסכמה בין המשתתפים ביחס לכך שזהות ישראלית מכלילה אינה יכולה להחליף את 
הזהויות הלאומיות של הערבים והיהודים או לתפוס את המקום המרכזי שיש ללאומיות בהגדרת הזהות הקולקטיבית של 

שתי הקבוצות. 

לרוב  משותפת  הלאומית  שהגאווה  העובדה  כי  סברו  מהמשתתפים  חלק 
ולמיעוט מהווה חסם לאפשרות של זהות משותפת ועל כן יש להעדיף בניית 
מרחב משותף שמכיל את שתי הזהויות הלאומיות כנפרדות. “אני לא חושב 
שאפשר לעצב זהות משותפת לפלסטינים וליהודים, אבל אני חושב שאפשר 
לבנות ולעצב מרחב ציבורי משותף. שהוא מכבד את הזהויות הלאומיות של 

שתי הקבוצות”, אמר אחד הדוברים הערבים. 

שהלאומיות  שהעובדה  שטענו  היהודים  הדוברים  בקרב  אחדים  היו 
משמעותית עבור שתי הקבוצות יכולה לשמש כמקור להבנה הדדית וחיבור 
שלא  לאומיות  קבוצות  שתי  פה  “יש  משותפת:  זהות  אותה  ליצירת  וככלי 
יוותרו על הלאומיות שלהן, שהלאומיות היא חלק מאוד חשוב ואינטגראלי 
וחזק בזהות, גם האישית וגם הקולקטיבית שלהן, בגוונים שונים, במינונים 
על  משותפת  עבודה  להציע  בצניעות  מאוד  פה  ניסיתי  כמובן....  שונים, 
חיזוק המרכיב האזרחי בזהות של כולנו, בזהות המשותפת”. מנגד, טען אחד 
הדוברים הערבים שזהות אזרחית משותפת אינה יכולה להתקיים במסגרת 
יחסי הכוח המתקיימים בין הרוב והמיעוט: “להגיד ‘תשמעו, נכון, כל אחד ישמור על הזהות שלו וכולי, בואו נחזק את 
המשותף האזרחי בגלל שיש לנו משהו משותף?’, נכון, יש לנו משהו משותף, כמו שיש לחמור ורוכבו משהו משותף, 
ולסוס ורוכבו יש משהו משותף, הם גרים באותו מקום, יש להם זהות נפרדת, אבל האחד רוכב על השני, מישהו מנצל 
את השני. ואומרים לנו ‘אבל יש לנו, הנה, אנחנו חיים פה בסביבה ויש לנו גינה משותפת ובית משותף, בוא נחזק את זה 

ונשכח שאני רוכב ואתה נרכב ואני מנצל ואתה מנוצל, בוא נשכח את זה לרגע ונחזק את הגינה המשותפת שלנו’”. 

משתתפי הדיון הדגישו את החשיבות העצומה של ההיבטים הפסיכולוגיים-קולקטיביים בדיון על זהות בהקשר של יחסי 
הרוב היהודי והמיעוט הערבי בישראל: “המרכיב הפסיכולוגי הוא מאוד חשוב, יש לנו בעיה של עם שהוא רוב עם מנטליות 
של מיעוט! אתם אנשים מפחדים, למרות שאתם אנשים שמנצחים בכל מלחמה! אבל בוא בזמן בונים עוד ועוד חומות. 
זה מה שקורה. ואנחנו, אני אודה, שאנחנו מיעוט במדינה הזאת, אבל עם מנטליות של רוב”. משתתף ערבי אחר הדגיש 
את אלמנט הפחד, כחלק המרכזי בהיבט הפסיכולוגי: “מישהו אמר קודם שהיהודים מונעים מפחד, גם אנחנו מונעים 
מפחד. אין ערבי במקום הזה שנמצא ולא מפחד מהיום הזה שיבוא שליברמן והחברים שלו יעלו לשלטון”; וכן את הצורך 
לבנות אמון בין הצדדים ברמת השטח: “מה שנצטרך ליצור, זה ליצור אמון! מה שצריך ליצור זה ליצור שיח שאנשים 
יכולים להאמין לו... אני חושב שצריך ליצור שיח כזה, ברמה ציבורית, לא באקדמיה, לא בתנאים של מזגן, אלא בתנאים 

של שטח ובתנאים של אנשים ברמת הרחוב”. 

רעיון נוסף שעלה בהקשר של בניית האמון הוא הצורך בתהליך ציבורי רחב, שמטרתו אינה בניית זהות משותפת או מרחב 
משותף לזהויות הקיימות אלא “מתיחת” הזהויות הקיימות, כפי שהציעה אחת המשתתפות היהודיות: “אני לא חושבת 
שאם מישהו יש לו חרדות, פרנויות, פוביות, פסיכולוג יכול לבוא ולהגיד לו ‘תפסיק לפחד’ והוא יפסיק. הטיפול שנדרש 
הוא טיפול מאוד מעמיק. ואני חושבת שגם ברמה הקולקטיבית, החברתית, הטיפול הוא יותר מלהגיד לו, ואפילו מנהיג 
שיגיד לו, זה לא יספיק! צריך איזה שהוא תהליך הרבה יותר עמוק, פסיכולוגי, שיכול אי פעם לא להכיל את השני אלא 
לגרום לזהויות להתמתח קצת, אני קוראת לזה להתמתח. אני לא חושבת, שוב, שהזהויות אי פעם יצטרפו לזהות אחת, 
אבל שכל אחת מהזהויות תתמתח טיפה כדי שתוכל להכיל את הזהות השנייה... הרעיון הוא ליצור איזושהי פלטפורמה 



53

שיכולה לאפשר שיתוף רחב ובסך הכול מדובר במיליונים בודדים במדינה הזאת, זאת אומרת, דברים כאלה נעשו במדינות 
הרבה יותר גדולות... אני חושבת דרך אגב, שהיהודים צריכים הרבה יותר אומץ מהערבים פה, כי האומץ הוא לוותר על 
השליטה בפוטנציה, מבחינת היהודים, ללכת על מדינת כל אזרחיה או ללכת על משהו מכיל יותר זה לוותר על השליטה, 
אז צריך המון אומץ והמון נדיבות כמובן. אבל אולי צריך פחות אומץ בשביל רק להתחיל תהליך אינקלוסיבי”. משתתפים 
נוספים, ערבים ויהודים, תמכו בטענה כי תהליך התקדמות ביחסי רוב ומיעוט חייב להתחיל מהציבור ולא מההנהגה: “אני 
חושב שצריך להבדיל בין הפוליטיקה לאקדמיה. אני חושב שבעשרים השנים האחרונות מביאים רעיונות מהאקדמיה, 
זורקים אותם לפוליטיקה, מתחילים לדבר על סמל המדינה, על הדגל, לריב על הקודקוד מלמעלה, מלמעלה, מלמעלה. 
אנחנו צריכים לדבר מלמטה למעלה. האקדמאים יכולים לחשוב מה יהיה פה עוד מאתיים שנה, אנחנו, הפוליטיקאים, 

אנחנו צריכים לחשוב מה יהיה פה בעוד עשר שנים ובעוד עשרים שנה, לחשוב מלמטה למעלה”.

סוגיה מרכזית נוספת שעלתה הייתה על איזו מהקבוצות מוטלת אחריות רבה יותר בנוגע ליצירת אזרחות ישראלית מכלילה 
— האם על הרוב היהודי שעליו להוביל את התהליך או שמא על המיעוט הערבי, שצריך ראשית לקבל את הדומיננטיות 
של הרוב היהודי במדינה. רבים מהמשתתפים הערבים טענו שהרוב היהודי הוא זה שצריך להושיט יד למיעוט הערבי ולא 
לצפות ממנו לסימטריה בחלוקת האחריות ליחסים המשותפים. כך למשל: “אתם מחפשים, בתור רוב שיש לו סוברניות 

ויש לו אחריות, כל הזמן, כאילו לחלק את האחריות בין המדכא והמדוכא, בין הרוב והמיעוט, בין הכובש והנכבש”. 

חלק מהמשתתפים היהודים הסכימו עם הטענה שהאחריות מונחת על כתפי הרוב: “שהייתי שומע אנשים, מבית מדרשם 
של מקימי המדינה שלנו, והמנהיגים בראשית דרכם אומרים ‘אנחנו לא חייבים כלום’, אני מתנגד לכך בכל תוקף. אנחנו 
חייבים למדינת ישראל את היכולת שלנו להוכיח לעולם כולו ולעצמנו שאנחנו לא רק נקים מדינה יהודית, אלא שהיא 
תהיה דמוקרטית, לא בהגדרה ולא במילה, אלא באמת”. או משתתפת אחרת: “אני חושבת שהמפתח לכל דיון אמיתי 
באזרחות השוויונית הוא קודם כל בהכרה בזכויות היתר של קבוצות מסוימות בתוך החברה הישראלית, על משאבים, על 
כוח, על נגישות, על חינוך, על הגדרת הזהות הישראלית מהי, וזה דורש הרבה מאוד אומץ להתמודד עם הסוגיות האלה 

ולהכיר בזכויות היתר שלנו )כיהודים(”. 

עם זאת המשתתפים היהודים הדגישו גם את חשיבות ההכרה של המיעוט הערבי בהיות המדינה יהודית על מנת לקדם 
דיאלוג בו הרוב היהודי יוכל לעשות ויתורים: “אני למדתי להבין שאינני יכול לשכנע אותם בצורך שלי כיהודי במדינה. 
אמרתי ‘תשמעו, זאת אקסיומה. אני לא מבקש שתקבלו אותה ואני גם לא רואה דרך שאני יכול להוכיח לכם את צדקתה’”. 
או בניסוחו של משתתף אחר “כשאתה מנהל יחסים בין רוב לבין מיעוט אתה יכול לנהל משא ומתן עם מיעוט כשהוא לא 
שולל את הלגיטימיות ההיסטורית שלך לפחות, אתה יכול להתקדם לקראתו. אבל כשבתחושות הבטן שלך, כשמדברים 
איתך על קולוניאליזם ואפרטהייד, אני לא מכיר מישהו שיש בידיו את העוצמות, שהוא יוותר על העוצמות הללו לטובת 
אחרים כשמדברים אליו בצורה כזאת. אז אני לא אומר שהערבים הישראלים צריכים להוריד ראש, חלילה, אבל אני אומר, 
להושיט יד. להושיט יד זה לנסות גם להתחבר לתחושות של הצד היהודי, חוסר האמון הזה שהוזכר כאן קודם הוא לא נולד 
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ככה מהאוויר, חוסר האמון נולד מגורמים מסוימים שדחפו את היהודים לחוש את חוסר האמון הזה וגרמו כמובן לסכסוך 
הכללי שמסביבנו... אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הגוונים השונים של יחסים בין הגמוניה, שעליה אני שם איקס, 
לבין דומיננטיות של הרוב היהודי, דומיננטיות, כי מה לעשות? אלה חוקי הטבע, שלרוב, גם בכל זאת, גם לרוב יש זכויות, 

דומיננטיות במרחב הציבורי אבל לא הדרה, דומיננטיות זאת לא הדרה”. 

היא תנאי  היהודית שנגזרת ממנה  ובדומיננטיות  כי ההכרה בהגדרת המדינה  היהודים אף טענו  אחדים מהמשתתפים 
להתקדמות: “הוצע כאן לעבות את הישראליות, כי זה המרכיב היחיד המשותף בין יהודים וערבים שהם אזרחים ישראלים 
לא מקבל את  כאשר אתה  זה  בתוך  תוכן  ליצוק  יכול  לא  אבל אתה  הזאת.  הישראליות  לתוך  תוכן  ליצוק  תוכן,  ולתת 
האקסיומה שזוהי מדינה יהודית ודמוקרטית... הם לא מקבלים את הנוסחה, הם חלק מהאויב מבחינת היהודים, ולכן אין 
להם לגיטימציה להשתתף. עכשיו, הדרך לפתור את זה, הערבים יגידו ‘כן, אנחנו מקבלים את הנוסחה של מדינה יהודית 
ודמוקרטית ואנחנו עכשיו נשתתף בוויכוח להגדיר מהי מדינה יהודית ודמוקרטית, נחפש נוסחה שאנחנו יכולים לחיות 
איתה... תהיה זהות משותפת ישראלית, ואנחנו חלק מהזהות הזאת, יש לנו גם זהות פלסטינית’, אף אחד לא דורש לוותר 
על הזהות הפלסטינית, אבל אתה מקבל את הזהות הישראלית ואתה אומר ‘אני נמצא בתוך הוויכוח הזה, אני אתכם, נלחם 

לגבי שינוי או הגדרה מחדש מהי מדינה יהודית ודמוקרטית’. בלי זה היהודים לא יקבלו. הערבים )יוותרו( בחוץ”.

טענות אלו עוררו תגובות נגד בקרב המשתתפים הערבים: “אף אחד לא מבקש את האישור שלי כדי להמשיך לקיים את 
האקסיומה הזאת של ‘מדינה יהודית’...המדינה לא מחפשת את האישור שלי כדי שתמשיך להיות מדינה יהודית ישראלית, 
כדי לנהל את האקסיומה הזאת, אני חיה את האקסיומה הזאת”; “זה שאתם נתלים בזה, שתסכימו קודם שהיא יהודית 
ודמוקרטית ואל תבקשו את השינוי, הדיאגנוזה שלי אומרת שבגלל שהיא יהודית וציונית, בגלל זה היא לא יכלה ולא נתנה 
לי שוויון עד היום. אתה אומר לי ‘אבל זו אקסיומה! תקבל את זה ואז אולי ישפרו את המצב שלך’ אבל זה כאילו הדבר 
וניגודו, מי מונע ממדינת ישראל ומהרוב היהודי הסוברני, מאז 48’ עד היום, לתת לי שוויון?!”; “אנחנו שומעים פה, וזה 
קצת אפילו גובל בעזות מצח, שאתה יכול להתקבל לשיח בכלל רק אם אתה תסכים א־פריורית שאתה נחות, שאתה סוג 

ב’”. 

אחדים מהמשתתפים הערבים טענו שהדרישה לקבלת האקסיומה של מדינה יהודית היא לעג לרש: “אל תגיד לי כאן 
‘תקבלו’. אנחנו מקבלים, קיבלנו! את הציונות, קיבלנו! שרנו את השירים שלכם, למדנו את השפה שלכם, רוקדים את 
ריקודי העם שלכם, מה לא?! ספרות, טשרניחובסקי, ביאליק, תגיד לי עוד מה?! הנפנו את הדגל שלכם! את 'התקווה' 
שרנו! תגיד לי, עוד מה אתה רוצה ממני?! אני נהייתי... אני אפילו יודע מה זה צעד תימני בריקודי עם! מה יותר מזה?! 

פרקי אבות! מה יותר מזה?!”. 

חלק מהמשתתפים היהודים תמכו בהתנגדות זו וגרסו שאין צורך בקבלה של המדינה היהודית כדי לקדם את הדיאלוג בין 
הרוב והמיעוט: “אני בשלב הראשון לא רוצה שהערבים יצהירו שהם נאמנים למדינה והם מוכנים לקבל את הפרויקט של 
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‘יהודית ודמוקרטית’ כדי להיות חברים בשיח. אל תהיו חברים בפרויקט! נחשוב רק על הישראליות, נחשוב איך אפשר 
לעזור לכם להיות בישראליות. נדבר קצת על הבעיה הזאת של השירות הלאומי, יחד, בצורה גלויה. למה בעצם זה כל כך 
קשה להבין שיש פה פרויקט שהוא לא משחק סכום אפס, הוא טוב לכולנו ונחשוב על הפרמטרים שבו זה טוב לכולנו 

להיות גם אזרחים ישראלים וגם ערבים גאים. למה זה כל כך קשה?”. 

יהודית  כמדינה  המדינה  הגדרת  של  למסגרת  השיח  הגבלת  עצם  על  התקוממו  הערבים  מהדוברים  חלק  זה  בהקשר 
ודמוקרטית — במיוחד נוכח ההקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הרחב: “אפשר לדבר על מדינה אחת שהיא מדינה 
יהודית ודמוקרטית, אפשר לדבר על מדינה אחת שהיא פלסטינית והיהודים הם מיעוט, ואפשר לדבר על מדינה חילונית 
הקיימת  במציאות  וגם  דו־לאומית,  מדינה  על  לדבר  ואפשר  אזרחיה,  לכל  שהיא  מדינה  על  לדבר  ואפשר  דמוקרטית, 
אפשר לדבר על שתי מדינות ואז כל אחת מהן, לדעתי, יש לה כמובן מאפיינים שונים. ולכן לא צריך להתעלם, לדעתי, 
מהדיון הזה, במיוחד שהפלסטינים בישראל הם גם חלק מהעם הפלסטיני והם מושפעים ממנו ומשפיעים עליו ולכן, כל 

התעלמות לדעתי, לא יכולה לקדם את הדיון”. 

ההשפעה של הקונטקסט האזורי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על יחסי הרוב והמיעוט בישראל היוותה נדבך מרכזי 
בדיון בהיבטים נוספים: הראשון הוא השאלה מה נגזר ממה? פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא תנאי לשיפור ביחסי 

רוב ומיעוט? או אולי הקשר עם המיעוט הפלסטיני בישראל יכול לקדם את העניין האזורי?

חלק מהמשתתפים הערבים טענו כי יחסי הרוב והמיעוט לא יכולים לבוא על פתרונם לפני הסדרת הסוגיה האזורית: “אני 
חושב בעניין של הסכסוך, הסכסוך הלאומי שישנו כאן. שאלה של הכיבוש, שאלה של זכות ההגדרה העצמית של העם 
הפלסטיני בגבולות 1967, כל הדיון הזה הוא טוב ויפה אבל אנחנו צריכים להבין ולהפנים שכל עוד אין פתרון צודק לשאלה 
הזאת, השאלה של המיעוט הערבי הפלסטיני בתוך ישראל היא אחד מתתי הסעיפים של העניין כולו”; “נכון שיש לי היום 
אזרחות ישראלית, אבל המעמד שלי תלוי בסכסוך, כל עוד הסכסוך לא נותן לי פתרון של איך אני יכולה להתקיים פה גם 
כילידה, להרגיש בבית. אני חושבת שכשמדברים על הפלסטינים בגדה המערבית כאילו שהם במצב זמני של כיבוש, אני 
לא חושבת שהמצב שלהם הוא זמני, אני גם לא חושבת שהמדינה תבוא ותגיד ‘טוב, נתייחס לפתרון של הפלסטינים בגדה 
ואז נבוא ונתייחס אליכם’. אני חושבת שהפתרון יהיה לכולם ואם הפתרון שלי, של הבעייתיות הזאת, של הפלסטיניות, 
שזה הקשר שלי לאדמה, למקום הזה, ייפתר, ואם אני אוכל לחיות פה כישראלית ובלי שתהיה לי בעיה של אם יעשו לי 

טרנספר או שייקחו לי את האזרחות...”.

דוברים ערבים אחרים טענו דווקא שהזהות הפלסטינית-ערבית של אזרחי ישראל הערבים היא נכס בהקשר האזורי ויכולה 
בדיוק  לא  והיא  וסאב־פלסטינית  סאב־ישראלית  מסוימת  במידה  היא  שלי  שהזהות  חושב  “אני  מהפתרון:  חלק  להיות 
פלסטינית מלאה והיא לא בדיוק ישראלית מלאה ואף פעם לא תהיה ישראלית מלאה ואף פעם לא תהיה פלסטינית 
מלאה. אבל הקומבינציה הזאת, לדעתי, עולה על להיות פלסטיני בלבד ועולה על להיות ישראלי לבד. אז יש פה, פעם 
חשבנו, להיות ערבי אזרח ישראל זה היה נטל, היום להיפך, אני מרגיש שזה נכס. אני מרגיש שזה נכס, אני יכול להתגאות 
בזה שיש לי את כל המרכיבים האלו, שעל פניו מורכבים ובעיתיים, אני יודע שזה כוח היום, כוח שאני יכול לפעול בו מול 

היהודים במדינת ישראל, והחיבור שלי לעולם הערבי, זה כוח“. 

ההקשר השני שבו עלתה לדיון הסוגיה של השלכות הסכסוך האזורי על יחסי רוב ומיעוט הוא סוגיית הגבולות. חלק 
מהדוברים בדיון טענו כי אי־הגדרת גבולות המדינה מהווה מכשול בפני עצמו ליחסי רוב ומיעוט — כפי שניסח זאת אחד 
המשתתפים הערבים: “גבולות האזרחות הישראלית אינם חופפים את הגבולות הגאוגרפים של המדינה! גבולות האזרחות 
הישראלית חופפים לגבולות הלאום היהודי! זה שיהודי שיושב בניו יורק, יש לו זכויות יותר ממני כאן, זו בעיה בשבילי. אף 

פעם אני לא אהיה שווה במדינה היהודית הזאת, לכן אנו זקוקים לגבולות גאוגרפים קודם כל”. 

שאלה זו גם סיכמה את הדיון כמחברת בין הסוגיות השונות שעלו במהלכו: “זה מתחבר גם למימוש הזהויות בקונטקסט 
של הגדרת המדינה — האם המדינה יכולה להיות מוגדרת כל עוד אין לה גבולות? האם זה שאין לה גבולות נותן לנו דחייה 

בדיון הזה או לא? ואם ברור שאנחנו חייבים לקיים את הדיון הזה ולקדם את הנושא הזה, אז על מי מונח העול?”. 

סיכום המושב הראשון: הזהות של המיעוט הערבי בישראל



פורום סליפקא לחיים משותפים בין יהודים וערבים: סיכום הכינוס הראשון56

סיכום המושב השני, יום שישי, 24 במאי 2013

ההשתתפות של אזרחי ישראל הערבים בחברה 
הישראלית

הדיון ביומו השני של הפורום התחלק לשני חלקים — הראשון, שהתבסס על מאמרו של יאסר עואד, עסק 
בהשתתפות האזרחים הערבים בחברה הישראלית במובנה המעשי ובשאלה כיצד ניתן לקדם את השתתפותם 
בכלכלה, בפוליטיקה, באקדמיה ועוד. חלקו השני של הדיון עסק בשאלה של פיוס והכרה כתנאים הכרחיים 

 להשתתפות ממשית לאור מאמרה של עו"ד סיגל הורוביץ. 
להלן הסוגיות העיקריות שעלו בדיון, לצד ציטוטים של חלק מהדברים שנאמרו )ללא ייחוס(.*

שותפּות.  לעומת  של השתתפות  בשאלה  עסק  בחברה  הערבים  האזרחים  בנושא השתתפות  הדיון  של  הראשון  חלקו 
הדוברים והדוברות הערבים הדגישו בפתח הדיון את רצונם בשותפּות אמתית במוקדי הכוח ולא רק בהשתתפות בתעסוקה 
או בהשכלה: “אנחנו מדברים על שוויון מהותי תוך התחשבות בסממנים התרבותיים של כל אוכלוסייה ולא על שוויון טכני 
שאומר ‘אוקיי, תבואו לעבודה, יש מקומות פנויים במקום ככה וככה’”, אמרה משתתפת אחת ואחר הרחיב: “התעסקות 
רק בשאלה של ייצוג ובהשתתפות בפרוייקט הישראלי, אני חושב שפה אנחנו טועים. אנחנו, הפלסטינים בישראל, ואני 
חושב שיש הסכמה גורפת, אנחנו מדברים על השתתפות או שותפּות בשינוי מבנה הכוח. אנחנו רוצים להיות שותפים 
בריבונות. אנחנו לא רוצים שמישהו יעשה לנו טובה. אני מדבר על שותפּות בשינוי מבנה הכוח, שאנחנו נהיה שותפים 
והמדינה תהיה משותפת ליהודים ולפלסטינים... אנחנו מדברים על מבנה הכוח, שהוא צריך להיות, לדעתי, שוויוני, ולא 
ניתן לדבר על זכויות פרטיות מבלי לדבר על זכויות קבוצתיות. ולכן, ברגע שאנחנו מדברים על השתתפות, אנחנו מדברים 
גם על השתתפות קבוצתית. אני רוצה לתת לכם דוגמא, יש אפשרות לאזרחים הערבים להשתתף בבחירות, לפי החוק, 
הם יכולים להשתתף, הם הולכים, מצביעים... יש ייצוג לערבים בכנסת, אוקיי? אבל האם הערבים הם חלק ממבנה הכוח 

מאחר שמטרת הפורום הייתה לאפשר דיון פתוח וחופשי ממגבלות ככל הניתן, ראינו לנכון לאפשר לו להתקיים באופן סגור ודיסקרטי. עם   *
זאת, אנו רואים חשיבות רבה בהבאת תוצרי הדיון לשיח הציבורי הרחב ועל כן בחרנו להביא את עיקריו ללא אזכור שמות הדוברים.
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בישראל? לא. הם מקבלים ייצוג, ערבים מודרים, בגלל המבנה. לא בגלל שהערבים שנמצאים כרגע הם לא אפקטיביים 
או שהם לא טובים, המבנה דוחה אותם. ולכן אני חושב שצריך לשנות את המבנה”. 

אמיתית,  בשותפּות  צורך  שיש  הסכימו  חלקם  בדיון.  היהודים  המשתתפים  מצד  מעורבות  בתגובות  נענתה  זו  טענה 
אך הטילו ספק בנכונות או במסוגלות של המדינה ושל הציבור היהודי לקיימה ואף העלו את ההשערה כי עיסוקו של 
הממסד בשילוב הכלכלי של הערבים נועד לא רק לצרכים תועלתניים אלא גם כדי למנוע תביעות לשותפּות ממשית: 
“הרעיון הזה מקבל לגיטימציה, הרעיון של שיתוף, והתייחסות לצרכים הפרטיקולאריים של הציבור הערבי. אין כמעט 
משרד ממשלתי, בייחוד מהמשרדים החברתיים הכלכליים, שאין לו התייחסות היום, קונקרטית, לצרכים של האוכלוסייה 
נשאלת  פחות משמעותי.  לפעמים  יותר משמעותי,  הזה  ה'משהו'  לפעמים  הזה.  בעניין  עושה משהו  ושהוא  הערבית 
השאלה האם מדובר בשיתוף ‘פרה־אמפטיבי’ שהמטרה שלו היא למנוע, להכיל, לדחות תביעות או רצונות או כמיהה של 
הציבור הערבי להשתתפות יותר משמעותית, יותר מהותית... כמעט תמיד, הרעיון של שיתוף האוכלוסייה הערבית או 
ההיענות לצרכיה המיוחדים, נובע מההנחה שאנחנו נמצאים באיזושהי מעמסה, באיזשהו נטל. הנטל יכול להיות אובדן 
הכנסות או פוטנציאל, או רווחה או עניינים כאלה שמעיבים על איכות החיים של כלל האזרחים, והשאלה הנשאלת, אם 
נשתף עכשיו את האזרחים הערבים, האם הנטל הזה, שלפעמים מוצג כרווחה, אתם, תהיה לכם רווחה יותר גדולה. בעצם 
הממסד אומר 'הנטל עליי יפחת' והשאלה אם השותפּות בנטל הזאת תדע להיתרגם לשותפּות בנכס? כלומר, הרווחה 
באמת בסוף תגיע גם לאזרחים הערבים?”. אחרים בקרב המשתתפים היהודים הסתייגו מהדרישה לשותפּות שוויונית 
של האזרחים הערבים והיהודים במדינה בשל העובדה שהיהודים מהווים בה רוב: “אני מסכים שערבים צריכים להיות 
שותפים בריבונות, אבל השותפּות הזאת לא יכולה להיות 50-50. אם אנחנו מסכימים שהרוב, הרי בשביל מה היהודים 
רוצים לשמור על הרוב היהודי? הם רוצים דומיננטיות מסוימת בתרבות ובמרחב הציבוריים. אז הערבים, הם לא יכולים 
להיות מיעוט ולבנות על שינוי מבני מוחלט, לשבור את כל המסגרות המבניות ולשנות את הכל. אבל שותפּות יחסית, 
אפילו מעבר ליחסית, היא אפשרית. אז בואו, כשאנחנו מדברים על שוויון ועל שותפּות והשתתפות בריבונות, נחדד קצת 

על מה אנחנו מדברים כדי שזה יהיה ברור שלא נחזק דווקא את הפחדים של הצד היהודי, כן?”. 

אחד הדוברים היהודים הדגיש כי בהיעדר נכונות של המדינה לקדם שותפּות, על המיעוט הערבי להשתמש בכלי המרכזי 
להשפעה על תהליכי קבלת ההחלטות והוא שותפּות בקואליציה: “הדבר הכי מרכזי אם רוצים לזרז את השוויון, שממשלת 
ישראל תאמץ תכנית, תכנית עם יעדים ועם משאבים ולוח זמנים, תכנית גדולה לצמצם את הפערים בין יהודים וערבים. 
אבל איך אתה יכול לשכנע את הממשלה לעשות את זה? אתה צריך לבוא עם סיבות טובות. עכשיו, המאפיינים של 
המיעוט הערבי לא ישכנעו את הממשלה לעשות את זה. כשהאוכלוסייה היא לא ציונית, היא לא ציונית... אז איזה מנופים 
יש לנו להגביר את הקצב, שיהיה יותר שוויון במשאבים, ייצוג, כל הדברים שאנחנו רוצים? הדרך שבישראל זה נעשה, ואני 
אגיד את זה בצורה מאוד ממוקדת ספציפית, זה השתתפות בקואליציות ממשלתיות. זה אחד המנופים החשובים ביותר, 
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המוקדיים ביותר שיש בחברה הישראלית. וזה עושים החרדים, המיעוט החרדי והמיעוט הדתי־לאומי, במידה מסוימת גם 
המזרחים עושים את זה. ודרך זה משיגים, מגבירים את הקצב של השוויון. האם הערבים רוצים ללכת בדרך הזאת? שני 
הדברים צריכים לעבוד — אל”ף, שהמפלגות היהודיות לא ידירו את הערבים משותפּות בקואליציות ממשלתיות. ובי”ת, 
זה מנוף מאוד מרכזי שהערבים בכלל לא  זה. אז  רוצים את  כי היום שני הצדדים לא  בזה!  ירצו  שהמפלגות הערביות 

משתמשים בו”. 

יכולותיו של  בדיון עלו ספקות לא רק ביחס לנכונות הרוב היהודי לקדם השתתפות של המיעוט הערבי אלא גם לגבי 
המיעוט הערבי עצמו. כך למשל, אחד המשתתפים היהודים: “הדבר השני, בהול לדיון פה, אם נניח לא הייתה הפליה 
במדינת ישראל נגד ערבים, מה אתם חושבים? שערבים היו יכולים, בחברה ללא הפליה, מגיעים לשוויון? האם יש להם 
להם את  אין  כי  יהודים  באופן שווה עם  להתחרות  יכולים  לא  יהודים? הם  באופן שווה עם  להתחרות  את המשאבים 
ההשכלה, אין להם את התנאים וכולי וכולי, אין להם, הם לא יכולים להתחרות”. אחד המשתתפים הערבים הגיב לביקורת 
זו בהסכמה חלקית: “דווקא העניין שלא עולה כאן זה ההתנהלות שלנו, אנחנו, הערבים. זה לא עולה כאן וחבל שאנחנו לא 
מדברים על זה, כנראה שאנחנו לא רוצים להוציא את הכביסה המלוכלכת. אנחנו פשוט צריכים לבדוק את מעשינו, את 
העבודה שלנו כערבים, אולי לבד, בלי היהודים, ולא להתבייש, יש לנו מה לבדוק. אני חושב שאנחנו לפעמים, בכל הנושא 

של האזרחות שלנו, באמת, לא לוקחים את האזרחות באופן רציני. אוהבים ללכת עם ולהרגיש בלי”.

בדומה לדיון שנערך ביום הראשון של הפורום בסוגיית הזהות, גם כאן שבה ועלתה השאלה של חלוקת האחריות בין הרוב 
למיעוט ביחס להשתתפות — האם המיעוט הפלסטיני צריך לדרוש את הייצוג, ההשתתפות והשותפּות או שמא האחריות 

מוטלת על הרוב היהודי שצריך ראשית כל להכיר באחריותו להדרה ולאי־השוויון? 

אחת המשתתפות היהודיות קראה לציבור הערבי לתבוע את חלקו: "]הציבור הערבי צריך[ לעשות את הדבר הזה בצורה 
את  לחפש  לעשות,  גם  אלא  וכולי,  חלקה  את  לעשות  מהמדינה  ולתבוע  לחכות  רק  לא  אומרת,  זאת  פרו-אקטיבית, 
המקומות האלה שבהם אפשר להשתתף באופן שהוא לא תלוי מדינה... אני חושבת שאני הייתי מאוד שמחה, אני לא 
רוצה להישמע מתנשאת, אבל אם החברה הערבית הייתה תובעת את הנראּות שלה במרחב הציבורי, תובעת במובן של 
תובעת זכות, זאת אומרת, תובעת את המקום שלה, אני מתעסקת הרבה בתקשורת, בנראות בתקשורת ואני חושבת שיש 
לזה השפעה אדירה! ויש לי רושם שיש איזושהי בריחה. זאת אומרת, שיש, נשמעות טענות כל הזמן של סיקור לא הוגן 
אבל אני מנסה לומר שיש גם אחריות של החברה הערבית לדרוש את הדבר הזה בזכות. ואני רוצה רגע להפנות מבט 
לקהילה אחרת בחברה הישראלית, הקהילה הדתית, או הדתית-לאומית, שגם הייתה מאוד מנוכרת למרחב הציבורי והייתה 
מאוד מכונסת בתוך עצמה, בשלב מסוים, זה קרה כבר לפני די הרבה שנים, הייתה איזה מן החלטה אסטרטגית, אני 
לא יודעת אם ישבו, מועצת חכמים או משהו כזה, אם זה היה משהו מובנה, אבל היה איזשהו שינוי בתפיסה הזאת והם 

החליטו לתבוע את מקומם בחזרה במרחב הציבורי הזה, בעיקר דרך התקשורת".
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מקדים  כתנאי  המדינה  של  זהותה  הגדרת  על  בהסכמה  הצורך  היא  הדיונים,  ימי  שני  לאורך  שנשזרה  נוספת,  נקודה 
לאפשרות לקדם השתתפות. אחד המשתתפים היהודים אמר שהכרה של הערבים בזהותה של המדינה כפי שהיא נתפסת 
על ידי הרוב היהודי היא תנאי הכרחי לקידום שותפּות אמיתית, ולו מטעמים אסטרטגיים: “בסופו של דבר השינוי יהיה 
כשהערבים ישתתפו באופן אמיתי בשלטון במדינה, בממשלה, במשרות הניהול הבכירות. עכשיו, קשה מאוד יהיה להשיג 
זמן שהיהודים שומעים מהצד של הערבים הגדרות שהן, מצד היהודים, מערערות את מה שנראה  את הדבר הזה כל 
ליהודים חיוני לאינטרסים הקיומיים שלהם. כל זמן שאין נכונות לקבל את שני הדברים הבאים: את זה שליהודים יש זכות 
להגדרה עצמית במדינת ישראל... עכשיו, היהודים, ואתם עכשיו יודעים את זה כי אתם מיעוט. היהודים היו הרבה זמן 
מיעוט, אין סיכוי בעולם שהיהודים יסכימו למצב שבו הם יחזרו למצב של מיעוט! לפחות לא בדורות שעדיין יש זיכרון 
של הגולה. זה דבר קריטי! עכשיו, כאשר באים ואומרים ‘יהיה שר ערבי, יהיה מנכ”ל ערבי’ והיהודי אומר לעצמו ‘האם 
האדם הזה מקבל את הדבר שמבחינתי’, אני לא רוצה להשתמש בביטוי ייהרג ובל יעבור אבל ‘מבחינתי זה ציפור, זה ציפור 
הנפש’ אז יש בעיה... אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, וזוהי נקודת ההנחה שלי, שיש זכות לעם היהודי להגדרה עצמית 
במדינה שבה הוא רוב, יש זכות לפלסטינים, אותה זכות, שתהיה להם מדינה ולכן יש קושי, ואני ער לזה, להגיד היום מה 
שאני רוצה לשמוע. יש להם קושי כי אין מדינה פלסטינית... ברור שצריכה להיות מדינה פלסטינית, זה קריטי לקיומה של 
ישראל כמדינה של העם היהודי. יש מדינה פלסטינית, יש זכויות מלאות, אינדיבידואליות וקולקטיביות, אז צריך לקבל את 
הרעיון שיש רוב לאומי בכל אחת מהמדינות האלה. כל זמן שהדבר הזה לא מסודר, והערבים אומרים ‘זכות שווה לשפה, 
השתתפות בסמלים’ היהודי אומר ‘כאן חותרים תחת הדבר שאני לא יכול לוותר’. אני מקווה שאף אחד לא נפגע, אבל 

אנחנו אמורים להגיד אמת בדיון הזה”. 

זו עוררה מגוון של תגובות ביחס לשאלה האם יש לתלות את סוגיית השותפּות וההשתתפות בפתרון הסכסוך  טענה 
הדרישה  כי  אמרה  היהודיות  המשתתפות  אחת  המדינה.  של  באופייה  בהכרה  להתנותה  יש  והאם  הישראלי-פלסטיני 
להמתין עד להקמת המדינה הפלסטינית כדי לממש שותפּות אמיתית של האזרחים הערבים בחברה הישראלית אינה 
סבירה: “הכרה ברוב היהודי לא יכולה להיות תנאי לאזרחות שוויונית. וזה לא בגלל שאני מתנגדת לזכות להגדרה עצמית 
של העם היהודי, ממש לא. אבל היא לא יכולה להיות תנאי כזה מההיבט המוסרי ומשום שיש עליונות לרוב. לא יכול 
להיות שביחסים בין רוב למיעוט אנחנו נציג את זה כאיזשהו תנאי. היא לא יכולה להיות נקודת האפס לדיון! בשום צורה 
שהיא... אז אנחנו נבוא ונגיד להם ‘בואו נחכה שמדינת פלסטין תקום, שאפשר יהיה להבטיח את הרוב היהודי אצלנו ואז 

אנחנו נעניק לכם שוויון?’ הרי זה לא יכול להיות!”. 

זו וגרס כי היא מציבה את האזרחים הערבים במלכוד: “הטוב  אחד המשתתפים הערבים התקומם גם הוא נגד עמדה 
הציבורי בישראל היום, הוא יהודי-ציוני. אם הוא יהודי-ציוני, זה אומר שזה על חשבון הערבים. כי כדי שתהיה המדינה יותר 
יהודית ויותר ציונית, היא צריכה להיות פחות ערבית. אין מה לעשות, אין מה לעשות! ככה היא נהגה, כך היא נוהגת, זה 
מה שישראל עושה כבר מ-48’, זה מה שעושה ישראל. בגלל זה הבדווים, בגלל זה הנפקדים הנוכחים, בגלל זה כל מיני 

סיכום המושב השני: ההשתתפות של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית
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בעיות לא פתורות מאז 48’ עד היום. אז אנחנו במעגל קסמים. אני מסכם, אנחנו במעגל קסמים שאתם אומרים לנו ‘כדי 
שמישהו יגיע לאיזה דרגה של קבלת החלטות, הוא צריך להוכיח לפני זה שהוא ציוני’, למעשה, שהוא מכיר בזכות ההגדרה 

העצמית של כל היהודים בעולם... ואז אני שואל את עצמי... סליחה, אני לא רוצה להפוך לציוני”.

אחת המשתתפות הערביות בדיון התייחסה לנקודה זו מנקודת מבט שונה וטענה כי ברמה הלאומית, בהיעדר פתרון לסכסוך 
הרי שאין גבול למדינת ישראל ותחת כלל השטח שבשליטתה הפלסטינים אינם בהכרח מיעוט. על כן הטרמינולוגיה 
של רוב ומיעוט אינה בהכרח רלוונטית אם קושרים בין סוגיה זו לפתרון הסכסוך הרחב. הדוברת עמדה על ההבדל בין 
פיתוח כלכלי ברמה המקומית/אזורית, שהוא אינטרס משותף של המיעוט הערבי והמדינה, לבין שותפּות אמיתית של 
האזרחים הערבים ברמת המדינה: “כשזה מגיע להשתתפות ברמה הלאומית שזה ייצוג בכנסת או מעמד בקבלת החלטות 
או בפוליטיקה, אז הדבר הוא שונה בגלל התפיסה השונה שלנו של אותו מרחב לאומי. אני חושבת שהמדינה לא רוצה 
שאנחנו נשתתף במרחב הלאומי בגלל שהיא רוצה שליטה יהודית באותו מרחב לאומי. אני לא רוצה להשתתף במרחב 
הלאומי הזה כי זה מרחב שהוא מעוות, זה מרחב לא מציאותי וזה מרחב שהוא מחליש אותי. כשמדברים על המרחב 
הלאומי, אז מה זה המרחב הלאומי הזה? בין הנהר לים יש ריבון אחד ששולט פה. ריבון אחד! שנקרא ‘מדינת ישראל’. 
מדינת ישראל, אם אנחנו מדברים על האזרחים, אז, סליחה, המתנחלים הם אזרחים. אז מה זה המרחב הלאומי הזה? זה 
כל השטח של ארץ ישראל? אז אם זה ככה, סליחה, אני לא מיעוט ואני לא רוצה להשתתף במרחב הלאומי הזה כמיעוט, 
כי אני לא מיעוט. עכשיו, אתם רוצים רוב בריבונות שלכם? בבקשה, תפאדל. בוא תצייר לי את הקו הזה שבו אתה רוצה 
להיות רוב ואני אוכל לדעת איך להתנהל. כי אז באה ההשתתפות שלי, כי אז אני צריכה לבחור מה הזהות שלי ואני לא 

רוצה לבחור את הזהות שלי בכללי משחק מעוותים שאתה קבעת. אני לא מעוניינת לשחק בהם”.

ובסיום  המדינה  בהגדרת  בהכרה  הכרוך  הזהות  בשאלת  השיח  בין  להפריד  שיש  טענו  מהדוברים  חלק  לכך,  בהמשך 
הסכסוך לבין הרמה הפרקטית-היומיומית של השתתפות המיעוט בכלכלה ובחברה, שבה ניתן להתקדם. כך למשל, אחת 
המשתתפות היהודיות: “בגלל שהכל קשור, אנחנו לא נותנים מספיק מקום לנקודה הכלכלית, החברתית, ההשכלתית, 
שאני ראיתי אותה כלב הדיון הנוכחי... בנושא הזהות, להערכתי, מה שחשוב זה שנשמיע אחד את השני ונראה איפה 
אנחנו לא מסכימים, לא נסכים ולא יכולים להסכים. ולכן זה חשוב לדבר את הדבר הזה מתוך כבוד הדדי ואמפתיה הדדית, 
וחייבת להיות התקדמות  ויכולה  יש  יכולה להיות! אבל  אין! לא  נצפה להכרעה או להסכמה,  זה לא ששם אנחנו  אבל 

משמעותית בנושא של איך אנחנו חיים יחד כי נגזר עלינו לחיות יחד. וזאת הנקודה החשובה ביותר”.

על כך השיבה אחת המשתתפות הערביות: “אני חייבת להגיד שזה קצת מרגיז, מה שאת מציגה, ובמצב כזה אני שואלת 
את עצמי, כערבייה, אם אני בכלל רוצה להיות שותפה או לא? אני בכלל גם לא מקבלת את העניין של לשים את הדיון 
על מדינה יהודית ודמוקרטית בצד, כי לדעתי זה העניין, זה כל העניין... השותפּות, מבחינתי, יותר קשורה בתחושה של 

שייכות מאשר תחושה של ‘איך מגדירים אזרחות ומה נותנים לאזרחים’ גם אם המדינה תיתן לי את כל ה-space שלי 
והזכויות אבל אני לא מרגישה שייכת, אני לא אהיה שותפה. אולי אני אעבוד במקום שאני רוצה, אולי אני אצביע כשאני 
רוצה אבל אני לא אהיה שותפה במובן של שותפּות במרחב ציבורי, באופן שאנחנו מדברים עליו, כל עוד אני לא שייכת. 
אז אני אעשה את הדברים שמחובתי, שטובים לי, אבל אני לא אהיה במקומות, במובן של שותפּות, באמת, איך שאנחנו 
מדברים פה. אז לדעתי, אנחנו צריכים להתעסק בשאלה של השייכות, איך אנחנו נפתור, איך המדינה יכולה לעזור לחברה 

הערבית באמת, להרגיש שייכת”. 

אחד הדוברים הערבים התייחס לתמורה אותה מבקש הציבור הערבי עבור ההכרה שדורש ממנו הרוב היהודי: “אל תבקש 
ממני רק להכיר, אני לא אכיר סתם. אם אני רוצה להכיר ואני מוכן, עקרונית, לדבר על הכרה, אני רוצה תמורה לזה. 
התמורה תסתכם במונחים של מעמד הזהות העצמית שלי, מעמד הקשר שלי. אם אני לא שייך לנרטיב שלך או לזהות 
שלך, אז יש לי גם כן שיוכים לזהויות אחרות. האם אני יכול לחגוג את יום הַנּכַּבה? את יום העצמאות הפלסטיני, למשל? 
אחרי שתקום מדינה פלסטינית. האם זה חלק מהדברים שאני יכול לשים אותם? האם במועצה מקומית שמתוקצבת על 

ידי המדינה, או בבית ספר שמתוקצב על ידי מדינת ישראל, יהיה דגל ישראל ולצידו נוכל לשים גם את דגל פלסטין?”. 

דוברים אחדים, יהודים כערבים, ניסו להציע הצעות פשרה בסוגיה זו של קדימות הגדרת המדינה לאפשרות של השתתפות 
מהותית. כך, למשל, אחד הדוברים הערבים: “אני חושב שאולי שילוב של שני הדברים הוא הדבר המתאים ביותר, לא 
צריך לחכות עד שייפתרו כל הבעיות הסמליות וכולי וכולי וישתנה הדיסקט, אבל מצד שני להסתפק רק בסגירת פערים, 
“יש פה תיאוריה אחת  היהודים:  לדבריו אחד המשתתפים  זה צחוק מעבודה”. הצטרף  וכולי,  העלאת מצב התעסוקה 
שלשיטתי, רוב הדוברים הערבים השמיעו אותה, שאין דרך להתקדם אלא אם נעסוק עכשיו, ובמלוא העוצמה, בנושא 
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לראות האם אנחנו  הוא  או האתגר השני,  והשיטה השנייה,  בודדים.  דוברים  הזהות! למעט  בנושא  רק  וכמעט  הזהות, 
יכולים ליצור תהליך שמשלב בו זמנית עיסוק בנושאי זהות אבל גם עיסוק ממוקד בנושאי ההשתתפות, שאמנם קשורים 

ומושפעים מנושא הזהות, אבל יש להם ביטויים יותר פרקטיים”. 

לגבי שילוב כלכלי של האזרחים הערבים שיח  בישראל  היות השיח הציבורי  הוא  בדיון  נוסף שלקח חלק מרכזי  נושא 
תועלתני — קרי, פעולות שניתן להצדיקן בתרומתן לטובת כלל האזרחים — או לחלופין באמצעות התניות ואיומים כלפי 
המיעוט, וכי לא מתקיים שיח ערכי או שיח של שיתוף אמיתי. הסביר זאת אחד הדוברים היהודים: “הדרך של הממשלה 
היום לקדם את הנושא הכלכלי, זה להגיד ‘אם אנחנו תורמים לכלכלה הערבית, בעצם תרמנו לכלכלה הלאומית. אנחנו 
עוזרים ליהודים בזה שאנחנו עוזרים לערבים’. להציג את השיח בנושא השיפור הכלכלי רק דרך הנושא הזה של ‘זה תורם 
ליהודים’ זה בעייתי. לכן אני חושב שהשיח שלנו צריך להיות שיח של קידום, שזה גם באמת, מבחינה תועלתנית, עוזר 
וייצוג’”. אחד  ‘ליישם דמוקרטיה ליברלית, שותפּות ושוויון  למדינה, עוזר לרוב היהודי, אבל גם הוא חלק ממה שנקרא 
בגלל  לא משקיעים  מסרים,  ידי  על  גם  נבנה  האמון  הכלכלית  ההשקעה  “לצד  זו:  בעמדה  תמך  הערבים  המשתתפים 
שרוצים להיראות יפה בעיניי האיחוד האירופאי ולהיראות יפה בעיניי זכויות האדם, ובעיניי כל מני כאלה ואחרים. להשקיע 

כי משקיעים באזרח שנמצא וחי פה כי מגיע לו זכויות, לא בחסד אלא בזכות, כי הוא אזרח שחי פה”. 

חלק מהדוברים דווקא ראו את השיח התועלתני כמועיל לקידום הנושא: “אנחנו שמענו הרבה מאוד בעיות שבהן יש בעיה 
משותפת של רווחה, של מדינת ישראל, שיש לה משאב חשוב ביותר, של עשרים אחוז מהאוכלוסייה שלה, שאמור לתרום 
תרומה משמעותית לתוצר הלאומי הגולמי, שאמורה לשפר את הרווחה של כולנו, והיא לא רק דרך לשפר את הרווחה של 
כולנו. זה לא רק דרך להגביר את המוביליות של המיעוט הערבי ושל חלקים שונים של האוכלוסייה בישראל, אלא זאת 
דרך להפוך לאט לאט, ברמה מסוימת, את הציבור הערבי במדינת ישראל לציבור שמרגיש אמביוולנטיות של זהות. זה לא 
יפתר, אבל אמביוולנטיות תיתן יותר משקל לחלק של השותפּות... העובדה שהתמריץ הוא לא רק לאומי יכולה לאפשר 

לנו דרך לעקוף את הקושי, אם אנחנו רוצים לעקוף אותו”.

אחת המשתתפות היהודיות העלתה לדיון את הסתירה בין השיח הקורא לקדם השתתפות כלכלית לבין מגמות אחרות 
בזירה הציבורית, כמו החקיקה הפוגעת במיעוט הערבי: “אם יש פה שיתוף, למה אסור לצד אחד לדבר על התרבות שלו? 
ואם, וזה נוגע לזהות, ואם התרבות של המיעוט הערבי נוגעת ל-48’ ולנכבה, למה אין אפשרות, וזה ברמה של הכנסת, 
חוק הַנּכַּבה — אם נציגי המדינה, והרוב הוא הרוב בכנסת, משתיק ניסיון של נציגי המיעוט הערבי בכנסת, לבטל איסור 

 silenced על דיון בנקודה תרבותית! לא נותנים להם לדון בזה אפילו, בכנסת, זאת אומרת, כן, ההנהגה פה קובעת שיש פה

minority ברמה של לבטא את התרבות”. חלק מהמשתתפים הערבים הדגישו דווקא את האיומים וההתניות הרווחים 
בשיח עם המדינה כבעייתיים ביותר: “יש נוהג במדינה, בקרב כל האוכלוסיות, המגזר השלישי, המדינה, המגזר העסקי, 
לצייר תמיד באיום את הבעיות... במגזר הממשלתי כמעט כל הפעולות שלהם תחת איום. הדוגמא הקלאסית, כל המדינה 

סיכום המושב השני: ההשתתפות של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית
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והמגזר השלישי שתומך ביהודים, מדבר על blueprint לנגב והעברת התיישבות הנגב. ובכדי להמחיש את זה, הם אומרים 
שהבדווים פולשים. המילה היא מילת איום. למה? הנה, פולשים. איפה? מאיפה פלשו? איפה הם היו לפני? אף אחד לא 
רוצה לשאול את השאלה הזאת”; “החברה הישראלית משתמשת בשיח לא טוב. זה שיח של התניות. יש את המקל והגזר, 
יש את פראוור שמגיע, אז בואו תעשו שלושה ארבעה מפעלים שיראה, כלפי חוץ, שהמדינה עושה טוב, אבל מצד שני 
יש את המקל שמגיע ועלול להעביר מאות רבות או אלפים של משפחות ממקום למקום. השיח של להשקיע מצד אחד, 
אבל בהתניה. מקל וגזר. השיח הזה לא עובר אצל הערבי החדש! לא עובר! גם אם יעשו מיליון מפעלים וגם אם יפתרו 

את כל הבעיות של התעסוקה וגם אם תהיה פריחה כלכלית שכולנו נסתובב במרצדס, התחושה תישאר תחושה רעה”. 

חלקו השני של הדיון התמקד בסוגיית הפיוס כתנאי להשתתפות, כפי שעלתה מנייר העמדה שהכינה לכנס עו”ד סיגל 
הורוביץ. המאמר והדיון שבעקבותיו התמקדו באפשרות לקדם פיוס בין הרוב והמיעוט בישראל באמצעים של דיאלוג בין 
הקבוצות ברמה פורמלית או לא־פורמלית, תוך התייחסות ליחסים בין הרוב היהודי והמיעוט הפלסטיני בישראל כמצב 

של פוסט־סכסוך, גם אם באופן מלאכותי. 

בפתח הדיון עמדה השאלה האם יש בשלות בשטח, בקרב הציבור היהודי והערבי כאחד, לקידום תהליך של פיוס; מהו 
המחיר שהדבר ייגבה מהרוב ומהמיעוט והאם אפשר בכלל לחשוב על תהליך כזה כל זמן שהסכסוך הישראלי-פלסטיני 

טרם נפתר. 

אחד הדוברים הערבים הדגיש שתהליך מסוג זה כרוך בוויתור של שני הצדדים על עמדת הקורבן: “בואו נסתכל על העתיד, 
איך בונים מהמצב הקיים הזה. בדרום־אפריקה, מנדלה יכול היה להתחיל גם מבראשית ‘מה עשיתם לנו וכמה הרגתם’ אבל 
הוא עשה את ההיפך. הוא שם את עצמו כישות רחבה שיכולה להכיל את כולם, שיכולה גם לתת פתרון ללבנים. והערבים 
גם מצווים לעשות את זה בצורה כזאת וגם היהודים שהם רוב. בדרום־אפריקה השחורים הם רוב והוא עשה את הצעד 
האציל והיפה ועשה דברים יפים לאנשים בעולם. אני חושב שגם הערבים כאן שהם מיעוט אבל רוב בחוץ, וגם היהודים 

כאן שהם רוב אבל מיעוט בחוץ, צריכים לחשוב בצורה רציונאלית כזאת”. 

מגיע  לא  עד שהסכסוך  האלה  בתהליכים  להתחיל  אפשר  “אי  פיוס:  לתהליך  בשלות  אין  כי  טענה  יהודייה  משתתפת 
לבשלות מסוימת, שלצדדים יש איזשהו אינטרס להעביר אותו לפאזה אחרת. ואני חייבת להגיד שהיום אני עוד לא רואה, 
לפחות בקבוצת הרוב, את הבשלות הזאת שהיא האינטרס לעבור לשם... כרגע, עוד אין את ההכרה המהותית שיש איזשהו 
דיבידנד אמיתי בסוף הדרך שכדאי להיכנס לתהליך המאוד כואב הזה. אני לא רואה את הבשלות הזאת עדיין בשטח”. היא 
הדגישה כי היחסים בין הרוב והמיעוט נגזרים מהסכסוך הרחב וממלאים בקרב הציבור היהודי תפקיד כחסם לפיוס: “אי 
אפשר להתעלם מהעובדה שהסכסוך, בין אם הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובין אם המתח הישראלי-יהודי — ישראלי-ערבי, 
יש לו פונקציה מלכדת בציבור היהודי. הציבור היהודי מוגדר, בין השאר, על ידי הבידול מהערבים, מה שמאפשר יצירת 
איזשהו תלכיד שהוא לא תלכיד בטוח בכלל בסיטואציה של היעדר סכסוך. זאת אומרת, אם תיפתר הבעיה החיצונית, 
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יתחילו לעלות בתוך הציבור היהודי שסעים מאוד מאוד חריפים. ולכן לנוכחות של הבידול הזה, יש מהות פונקציונאלית 
מהבחינה התפקודית של קבוצת הרוב”. 

שניים מהדוברים הערבים הסכימו אף הם עם עמדה זו, לפיה אין אפשרות לקדם פיוס בטווח הזמן הנראה לעין: “השוויון 
האבסולוטי, המעמדי-הפוליטי של השתתפות בכוח, לזה אני חושב שלא נגיע, גם לא בכל מיני ועדות ותהליכים שהוצגו 
במאמר, בחמישים או במאה שנים הקרובות”; “אני חושב שהציבור הישראלי באמת לא בשל לדבר הזה כי הוא לא מרגיש, 
הוא לא רוצה להתפייס, לא רוצה לשים קץ לסכסוך כי הוא לא מרגיש שהוא צריך את זה, כי הוא לא משלם את המחיר. 

אני די מיואש מהאופציה שהחברה הישראלית בעצמה תגיע לבשלות בלי לחץ מבחוץ”.

לעומת זאת, מספר דוברות יהודיות סברו כי היעדר הבשלות לא צריך למנוע את תחילתו של תהליך פיוס ודיאלוג שעשוי 
לייצר פתרונות: “אני מסכימה שקשה בעת הזאת, בנסיבות האלה של עצימות של הסכסוך, לדבר על התהליך הזה, אבל 
אפשר כן להתחיל אותו, כי יכול להיות שהוא יכול לייצר, בהיותו תהליך, גם הבנות לקראת פתרונות”; "אנחנו לא נגיע 
לשינוי אם לא תהיה הכרה! זה כן תהליך חשוב, בעיניי, גם רגשי, גם של השתחררות מהפחד, גם של השתחררות מהזרות, 
גם של הכרה בצד השני, של הצד השני ובצד השני. אני חושבת שזה משהו שראוי לנסות אותו”. עמדה זו הייתה מקובלת 
גם על חלק מהמשתתפים הערבים שדיברו אף הם על חשיבותו של תהליך שיש בו לכל הפחות הכרה בעוול: “אנחנו 
‘לא צריך להתנצל על זה שניצחנו, הערבים דחו את הסכם החלוקה, חילות ערב הם אלה  לומדים את הנרטיב הציוני 
שהתחילו, לו הערבים ניצחו בשנת 48, מה היה קורה לנו? אולי היו זורקים אותנו לים!’ כל הנרטיב הזה, אנחנו מבינים 
אותו, אנחנו יודעים. ואני חושב שיש בו משהו, בוודאי, אבל מה אשמת הפלחים, שלא רק שלא שמעו על הסכם החלוקה, 
הם לא שמעו שיש או”ם בעולם! מה אשמתם?! האנשים ששילמו מחיר אישי וקולקטיבי, מה אשמתם? אז אין ספק שיש 

עוול, והעם היהודי צריך להכיר בעוול הזה שנגרם לעם הערבי הפלסטיני וכך בוודאי אפשר להתקדם”. 

אחד הדוברים היהודים הגיב לכך באומרו כי הנרטיב הציוני אינו מבוסס רק על פחד מהיות העם היהודי שוב קורבן וכי 
עצם הצגת הדברים באופן זה אינה עולה בקנה אחד עם הכרה הדדית בנרטיבים: “איפשהו חייבת לצמוח ההבנה שהמהלך 
הציוני, או חידוש ימיו של העם היהודי בארץ ישראל, לא קשור רק לפחד מן השואה ומה יעשו לנו. באמת, איפשהו חייבים 
להתנתק מהסיפור הזה ולהבין שמרכיב מאוד מאוד משמעותי במהלך הציוני היה עצם הבטחת קיומה של היהדות והעם 
היהודי. אי אפשר לצמצם ולנקז את הנרטיב הציוני רק למימד הזה של ההיסטוריה העגומה של העם היהודי. זה פשוט 
לא מחזיק מים בדיאלוג, בעיניי, בין היהודים לערבים. וזה בסדר גמור שתהיה ביקורת ערבית על הנרטיב הזה, כמו שלי 
יש הרבה ביקורת על נרטיבים שהושמעו כאן, פלסטיניים. אבל ברמת הבנת הנרטיב, אל תעשו לעצמכם חיים קלים 

ותצמצמו את הנרטיב היהודי לאיזשהו סיוט לילה שיש לנו, שהנה עוד פעם, בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו”. 

מספר דוברים יהודים טענו כי פתיחת תהליך של דיאלוג ופיוס בהיעדר בשלות אינה רק לא אפקטיבית אלא עלולה להיות 
נניח  יזיק. מדוע?  יזיק. הוא  ייכשל, הוא  גם מזיקה: “התהליך הזה, אם יתחיל עכשיו, כשהוא לא בעתו, לא רק שהוא 
שנלך לחלק הראשון שלו שזה הכרה. נגיד, היהודים יכירו בסבל של הערבים, בעוול שעשו להם וכן הלאה ויסיימו שם, 

סיכום המושב השני: ההשתתפות של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית
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בלי התיקון, בלי צדק מתקן. ואני אגיד מהו הצדק המתקן — מדובר כאן על מה שקרה ב-48’ — הפקעת אדמות, הריסת 
כפרים, פליטים פנימיים, ממשל צבאי, זה הצדק המתקן. האם היהודים או המדינה היום יכולה להיכנס לדיון עם הערבים 
לגבי הצדק המתקן? אז נניח יגידו 'אנחנו מכירים' אבל יגידו להם 'זה בלוף!' זה כמו שאהוד ברק ביקש סליחה מהמזרחיים, 
אתם זוכרים? זה הרי בלוף! מה הדבר הזה? כי לא היה לזה שום משמעות חוץ מההכרה שהייתה לצרכים פוליטיים ברורים, 
אין לזה שום משמעות. אז יכול לקרות אותו דבר עכשיו פה”; “יש סכנה בתהליך שברור שאין לו סיכוי: זה עלול לסכן מה 
שכולנו בחדר הזה, רוצות ורוצים. אני חושב שתהליך בלי המעמד הציבורי ובלי איזה ציפייה, למרות שהודגש כאן התהליך 

ולא התוצאה, הוא תוקע, הוא עלול לתקוע, את כולנו”. 

שאלת הזיקה בין פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני לשאלת הפיוס עלתה גם בחלק זה של הדיון: חלק מהדוברים, יהודים 
הציבור  של  הבשלות  היעדר  לא  הוא  בישראל  והמיעוט  הרוב  בין  פיוס  לקידום  המרכזי  שהחסם  טענו  כאחד,  וערבים 
אלא היעדר הפתרון לסכסוך האזורי: “מדברים על שוויון, ועוד מפריטים אותו לשוויון אזרחי ושוויון כלכלי, בלי לראות 
את התמונה כמכלול. כלומר, גם הסוגיה הפלסטינית, שחמישים אחוז מתקציב המדינה, כמעט, הולך לסוגיות ביטחון, 
בכל מיני מובנים, גם ביטחון אסטרטגי, אבל גם מעשי, גם כיבוש וגם התנחלויות וגם וגם וגם. זאת אומרת, יש כסף, 
יש אפשרויות, אפשר להגיע לשוויון חומרי והכסף נמצא אבל נמצא במקום אחר. שבשנים האחרונות כמעט אף אחד 
לא מדבר על הסוגיה הזו, שהיא כל כך חשובה לכולנו, וטומנת בחובה אפשרות להתקדמות ביחסים בין שני העמים. 
הסוגיה הפלסטינית פעם הייתה הסוגיה הראשונה במדינת ישראל, במיוחד בשנת 87 עד שנת 2001, היום היא נמצאת 
במקום השביעי, אחרי איכות הסביבה ואחרי עוד נושאים, גם בפוליטיקה”; "אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר 
ואזרחי המדינה עד שאין  בין אזרחיות  פיוס  אי אפשר  כי  ואני מסכים שצריך לפתור את הקונפליקט,  וזהירים  זהירות 
פתרון יותר רחב. אפשר להתנהל בינתיים ואני מקווה, שאנחנו שעוסקים בתחום הזה, נחזיק מעמד עד שהפיל שבחדר 
ייפתר”; “מנקודת מבט יהודית, הערבים צריכים להתנצל. שימו לב, לא היהודים, הערבים! הם פתחו במלחמה של 48! הם 
הסרבנים, לאורך כל ההיסטוריה, שלא קיבלו את הזכויות של היהודים! והיהודים הם הקורבן! כל זמן כשעוד לא פתרת את 
הבעיה הפלסטינית, איך הערבים יכולים דבר כזה?! נניח שהם חושבים דבר כזה, הם יכולים להגיד את זה במצב הקיים? 
כשהבעיה הפלסטינית לא נפתרה? אז כל העסק הזה, זה כוונות טובות, זה לא דבר שהוא במקומו... הבעיה הפלסטינית 

זה הלב של העסק הזה. אתה לא יכול לעשות ניתוק בין הדברים”. 

דובר ערבי אחר, שהסכים גם הוא שיש לפתור ראשית את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, התייחס בהקשר זה למדיניות 
הממשלה כלפי האזרחים הערבים שמונעת לדבריו אפשרות של פיוס: “אני לא יודע להגדיר מיהו ישראלי, כל עוד אין 
גבולות למדינה... תבינו, תנסו להבין, שאני חושב שאנחנו מבקשים מעט, לא הרבה. אני מבקש היום להתחבר, שלח את 
עמי, יש לי דודה בעזה, בג’באליה, שהחליט מי שהחליט שאני לא יכול לראות אותה יותר. רחוקה מכאן, איזה 80 ק”מ, 
בג’באליה, אני לא יכול לראות אותה. אני רוצה לראות את הדודה שלי! היהודים, אין מישהו בעולם שמדבר על מוסר יותר 
מהיהודים, זה שאלה מוסרית! בשם הביטחון, בשם הפחד והפוליטיקה של ההפחדה, נכון שיש עניינים ביטחוניים שצריך 
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לקחת בחשבון, תסתכלו עליי, אני לא... אני רוצה לראות את הדודה שלי! איך פותרים שאלה כזאת?... סך הכל, אני מרגיש 
שהמדיניות, זה מה שמדאיג אותי כאן ואני רוצה שתקשיבו, המדיניות בישראל היום, עם הימין הישראלי, היא מדיניות של 

אנטי פיוס. לא רק עם הפלסטינים, אלא כאן, בתוך ישראל”. 

זאת  בכל  הציעו  אך  זה  בשלב  פיוס  בתהליך  להתקדם  ניתן  לא  כי  הסכימו  כאחד,  וערבים  יהודים  מהדוברים,  אחדים 
להתקדם היכן שניתן בנוגע ליחסי רוב ומיעוט: “היחסים בין יהודים וערבים הם חלק מהסכסוך הרחב וכל עוד לא נמצא 
איזשהו תהליך של פיוס בסכסוך הרחב, גם לא נוכל להגיע לשלב הזה של התהליך גם ביחסים בינינו. לכן, מה שאני 
חושב שבינתיים אפשר לעשות זה פוליטיקה של הסדרה. הסדרה, להגיע להסדרים בסוגיות ספציפיות, למשל, קרקעות 
הבדווים. מדברים פה על נכסים וקרקעות, קרקעות הבדווים, אגב, זה נושא קלאסי לועדות אמת. כי פה באמת יש ויכוח 
למי באמת יש בעלות וחזקה על אדמות ועל איזה שטח של אדמות. ועדות היסטוריות, גם ועדות שאנשים יכולים להביע 
בצורה רגשית את מה שהם חושבים, כי יש פה פער בין השיח המשפטי המודרני לבין השיח התרבותי שבטי של הבדווים 

סביב העניין הזה”.

בסיכום חלק זה של הדיון התייחסה עו"ד סיגל הורוביץ — כותבת המאמר — לשאלת הבשלות של תהליך פיוס פנים-
ישראלי נוכח אי־פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואמרה: “אני חושבת שאסור להחזיק כשבויים את היחסים בין ערבים 
ליהודים במדינת ישראל בגלל הסכסוך הרחב יותר, הישראלי-פלסטיני. כי הסכסוך הזה לא ייגמר, אולי גם לא בארבעים שנה 
הקרובות. אני רוצה להציע, ובגלל זה הצעתי מודל פה, באופן מלאכותי קצת להסתכל על העניין הפנימי כפוסט־קונפליקט, 
וזה מלאכותי, אבל החלוקה הנקייה הזאת בין סכסוך לבין פוסט, היא משרתת מטרות אנליטיות אבל היא לא מדויקת 
מבחינת המציאות. אני מציעה לחשוב על זה כאילו פה בפנים אנחנו בפוסט־סכסוך בגלל שהמלחמה של 48’ הסתיימה 
והממשל הצבאי הסתיים. כל הזמן לקשור את זה לסכסוך הרחב הופך את היחסים פה לשבויים של מצב הרבה יותר מורכב. 
ואולי בדיוק נסתכל על זה ההיפך? אולי ההסתכלות המלאכותית על המצב כפוסט־סכסוך תאפשר את הבשלות המנטאלית 
להתחיל איזשהו תהליך — שאולי לא נקרא לו ‘פיוס’, אולי נקרא לו משהו אחר אם זה קשה לדבר במילים האלה — שיהווה 

טריגר למשהו רחב יותר, כי אם נכיר בנכבה זה גם יעזור מאוד לפתור את הבעיה עם פלסטין וכולי”. 

בדיון היא שאלת הפיצויים החומריים על העוולות שנעשו למיעוט הפלסטיני בישראל  נוספת שעלתה  סוגיה מרכזית 
ובמיוחד השאלה — האם לפני שעוסקים בפיוס ודיאלוג יש לפצות בצורה חומרית על העוולות והנזקים או שמא תהליך 

ההכרה ההדדית הוא זה שיביא ל”החלפת הדיסקט” הרצויה בקרב הרוב היהודי ויאפשר את הפיצויים החומריים. 

יוכל להתקיים ללא טיפול בפיצויים החומריים בסוגיות  כי תהליך פיוס לא  וערבים, טענו  יהודים  חלק מהמשתתפים, 
הרלוונטיות ובראשן סוגיית הקרקעות: “מה נכלל בתוך הפיוס, במובן הפרקטי שלו? בעשייה? למשל, אנחנו רוצים להכיר 
ולייצר תיקון, מה המשמעות של התיקון הזה? שינוי גבולות מוניציפאליים במדינת ישראל? שינוי שטחי שיפוט? את 
רוצה להכיר? אני רוצה להכיר? אוקיי, בואי נדבר על קרקעות. בוא, בדרך לפיוס, נדבר על אותם דברים שדורשים הכרה. 
בוא נגדיר מחדש את הארנונה ואת מקורות הכוח בעיירות הפיתוח אל מול הגבולות המוניציפאליים. זאת אומרת, יש פה 
הרבה מאוד סוגיות, שאני חושבת שהן פוליטיות, שאי אפשר להתעלם מהן בתוך תהליך של פיוס”; “מבחינה רציונאלית 
להבחין בין הסכם פוליטי, הסדר פוליטי לבין הפיוס שזה תהליך מאוחר יותר שצריך לבוא אחרי שיש כבר מידה מסוימת 
של צדק, אני לא אומר צדק מוחלט, אבל צריך מידה מסוימת של צדק כי בסופו של דבר אז תהיה ועדת פיוס ותהיה ועדת 
אמת ואחר כך, אוקיי, אז שמענו, אבל אנשים ירצו את הזכויות המטריאליות שלהם, את הקרקע, את ההסדרים האלה 
שעליהם מדובר, שהם הסדרים צודקים. זה שישמעו אותי ויבינו אותי ויגלו אמפתיה, זה נחמד ויפה אבל אני רוצה גם את 

המשהו המוחשי”.

בסיום הדיון חיבר אחד הדוברים היהודים בין הטענה בדבר הצורך במתן פיצויים חומריים תחילה לטענה שעלתה בחלקו 
הראשון של הדיון לפיה לא ניתן לקדם את סוגיית השותפּות ברמה הפרקטית בתחומי התעסוקה וההשכלה ללא פתרון 
של סוגיות העומק של זהות ונרטיבים: “אני חושב שמה שגילינו פה, וזה הדבר המאוד משמעותי שאני יוצא אתו, זה 
באמת קושי שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתרצים לעצמנו למה הסיפור לא יעבוד. כשרוצים לדבר על מה עושים, תכל’ס, 
כדי לשנות את הפערים הדרמטיים שמקשים על הקיום הפלסטיני בתוך מדינת ישראל, אז באים ואומרים ‘חברים, אין 
טעם לדבר על הדברים הפרקטיים אם אנחנו לא מתחילים מהעניין הנרטיבי. אני לא רוצה לדבר על השתלבות בתעסוקה, 
אני רוצה לדבר על העובדה שכל ההוויה של המדינה הזאת אומרת לי שאני לא חלק’. כרגע יש פה הצעה, שיכול להיות 
שפרקטית היא לא עובדת, אבל יש פה הצעה שהמהות שלה היא בדיוק לפתוח את העניין הזה. ואז באים ואומרים ‘מה 

ייצא לי מזה?’”. 

סיכום המושב השני: ההשתתפות של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית
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רשימת המשתתפים

מר סוהיל כראם )יושב ראש(מר אורני פטרושקה )יושב ראש(

עו”ד סיגל הורוביץעו”ד איימן עודה

פרופ’ סמי סמוחהמר אמנון בארי-סוליציאנו

ד”ר עאדל מנאעעו”ד ארנה לין

מר עודה בשאראתעו”ד בשאיר פאהום-ג’יוסי

עו”ד עלי חיידרגב’ ג’ידא רינאווי-זועבי

מר עמי איילוןהרב עו”ד גלעד קריב

גב’ ענת סרגוסטימר ח’יר אלבז

מר רג’א זעאתרהמר יאסר עואד

ח”כ ראובן )רובי( ריבליןפרופ’ יצחק רייטר

פרופ’ רות גביזוןגב’ מאיסה תותרי-פח'ורי

גב’ רפאה ענבתאוויד”ר מוחמד אלנבארי

ד”ר שרה אוסצקי-לזרמר מוחמד דראושה

ד”ר ת’אבת אבו־ראסמר מייק פרשקר

פרופ’ תמר הרמןד”ר מירב אלוש-לברון

פרופ’ מרדכי קרמניצר

)לפי סדר הא’-ב’ העברי(  
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