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א. מבוא

חלקו הראשון של הפרק כולל סקירה על התפתחותם של העיתונות ושל אמצעי 
התקשורת בשפה הערבית בשתי תקופות: התקופה הראשונה, 1948–1983, שבה 
שלטו בכיפה העיתונות־מטעם והעיתונות המפלגתית, והתקופה השנייה, 1983 
עד היום, שעמדה בסימן הופעתה של עיתונות מסחרית-עצמאית והתגברות 

השימוש באינטרנט.

חלקו השני של הפרק סוקר את התפתחותן של הספרות והשירה בשפה הערבית 
על פני שלוש תקופות: מאז קום המדינה ועד מלחמת ששת הימים )1948–1967(, 
ממלחמת ששת הימים ועד האינתיפאדה הראשונה )1967–1987( ומהאינתיפאדה 
הראשונה ועד היום. הסקירה מראה כיצד השפיעו התמורות הפוליטיות באזור 

על נושאי כתיבתם של סופרים ומשוררים ערבים בישראל.

מפאת קוצר היריעה אין הפרק עוסק בהתפתחות אמצעי התקשורת החזותיים 
)טלוויזיה( או המושמעים )רדיו( בשפה הערבית.1

ראו סקירה מקיפה של אג'נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית בנושא "ייצוג מיעוטים   1
בתקשורת: מנעדרים או מאיימים – לאזרחים נוכחים", בקישור:

 .http://www.agenda.org.il/info/pages/miutim.htm

על ייצוגם המצומצם של האזרחים הערבים בחדשות בשפה העברית בישראל ראו: ענת פירסט, 
"הטוב, הרע והנעדר", פנים, 17 )יוני 2001(:

.http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1218&CategoryID=503&Page=1
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ב. עיתונות ותקשורת בשפה הערבית2

על סמך מחקריהם של דן כספי, מוצטפא כבהא ואחרים, ניתן להבחין בשתי 
תקופות עיקריות בהתפתחות העיתונות והתקשורת בשפה הערבית במדינת 

ישראל: )1( מ-1948 עד 1983; )2( מ-1983 עד היום.

1.  1948–1983: התאוששות בצל הממשל הצבאי 
והשפעותיה של מלחמת ששת הימים

המציאות הפוליטית החדשה בסיום מלחמת 1948 השפיעה על מפת העיתונות 
הערבית בישראל. במהותה הייתה זו עיתונות רעיונית מגויסת, אם בידי הממסד 

ושלוחותיו ואם בידי מפלגות או תנועות פוליטיות אחרות, ציוניות ולא ציוניות.

כמה גורמים הקשו על שיקומה של העיתונות הערבית. ראשית, בעקבות עקירתם 
של אנשי האליטה התקשורתית מן הארץ נוצר מחסור בכוח אדם מיומן בתחום 
העיתונות. במקומה של אליטה זו החל לצמוח אט אט דור חדש של עיתונאים, 
רובו בפיקוחו ההדוק של הממסד. שנית, מאז ומעולם נזקקה העיתונות הערבית 
בארץ לסיוע מצדם של מו"לים ושל עורכים ממדינות ערב השכנות. הנסיבות 
הפוליטיות החדשות ניתקו קשר זה. שלישית, כפי שמסביר אמל ג'מאל, בתקופה 
זו שאפה מדיניות התקשורת הרשמית של מדינת ישראל להבנות זיכרון קולקטיבי 
ערבי המנוטרל מסביבתו התרבותית ומעברו ההיסטורי כדי להציג את המציאות 
הישראלית כחלופה חיובית למצב ששרר עד מלחמת 1948. ג'מאל גורס, כי 
התקשורת הממסדית עשתה מאמץ ניכר כדי להדגיש את עליונותה התרבותית 

חלק זה מבוסס בעיקר על מקורות אלה: דן כספי ומוצטפא כבהא, "מירושלים הקדושה ועד   2
פנים, 16 )מארס 2001(, עמ' 44–56;  המעיין: על מגמות מתחרות בעיתונות הערבית בישראל", 
חדשה,  זהות  לעיצוב  כמכשיר   2006–1984 בישראל  הערבית  העיתונות  כבהא,  מוצטפא 
אוניברסיטת תל־אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, 5 )דצמבר 2006(; ח'ליל 
תל־ אוניברסיטת  בישראל,  הערבית  בתקשורת  המדינה  ומוסדות  היהודי  המגזר  דימוי  רינאוי, 

"הערבים  רכס,  אלי   ;)2007 )דצמבר   9 ופוליטיקה,  חברה  לתקשורת,  הרצוג  חיים  מכון  אביב: 
בישראל לאחר תהליך אוסלו: לוקליזציה של המאבק הלאומי", המזרח החדש, מ"ג )תשס"ב(, עמ' 

.304–275
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של החברה היהודית לעומת הפיגור של החברה הערבית בתחומים שונים – 
התרבותי, הכלכלי והחברתי.3

הממסד היה הגורם העיקרי בניסיונות השיקום הראשונים של העיתונות הערבית. 
אל־יום )اليوم, היום, 1948–1968(, אשר נוסד ביפו בסתיו 1948, היה גולת הכותרת 
של מדיניות זו. עורכו הראשי היה המזרחן מיכאל אסף, חבר מערכת העיתון 
דבר, ומזכיר המערכת היה תופיק שמוש, יהודי ממוצא סורי. בעיקרו שיקף 
העיתון את קו ההסברה הרשמי של הממסד, אשר התמצה בניסיון לייפות את 
פניה של המדינה החדשה, לשרטט אותה כהתגלמות הדמוקרטיה ולטפח את 
הלגיטימציה שלה בקרב הקוראים. נוסף על כך, התמיד העיתון והדגיש שמצבם 
של הערבים שנשארו בשטחה של ישראל טוב לאין שיעור ממצבם של הערבים 
במדינות ערב. עיתון אחר הופיע עוד קודם לכן מטעם ההסתדרות הכללית ושמו 
חקיקת אל־אמר )حقيقة األمر, אִמתו של דבר, 1937–1959(. העיתון התמחה 
בענייני פועלים ובתחילה יצא לאור כשבועון; לאחר מכן לא הצליח העיתון לצאת 
לאור בתדירות קבועה ונסגר בשנת 1959. על אף התמיכה מצד הממסד, לא 
הצליחו שני העיתונים להשיג תפוצה סבירה, כנראה בשל אמונו המוגבל של 

הקורא הערבי בהם.

בתקופה זו נתפס המיעוט הערבי כמשאב פוליטי וכמאגר קולות. מפלגות ציוניות 
ולא ציוניות יזמו הוצאת עיתונים בערבית, ולו רק כמנגנון לגיוס תמיכה פוליטית. 
זה היה תור הזהב של העיתונות המפלגתית, ואך טבעי שמפלגות ישקיעו גם 
בעיתונות לדוברי ערבית. לא במקרה בלט מעל כולם עיתונה של מפ"ם, אל־
מרצאד )املرصاد, על המשמר, 1952 עד סוף שנות השישים(, עיתון מושקע 
ואיכותי בשפה הערבית שהיה מעין כרטיס ביקור אידאולוגי של המפלגה, אשר 
חרטה על דגלה את רעיון אחוות העמים. העיתון החל להופיע כשבועון בשנת 
1952 בעריכתו של המזרחן אליעזר בארי. עם הזמן שולבו בו גם עיתונאים ערבים, 
בהם אברהים שבאט, מחמד ותד, רסתום בסתוני ומחמוד ביאדסה, שבלטו גם 

בין פעיליה הערבים של מפ"ם.

נצרת:  בישראל,  הערבים  לאומיים:  מיעוטים  בקרב  צריכת תקשורת  תרבות  ג'מאל,  אמל   3
אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל, 2006. 
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המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(, בהיותה מפלגה יהודית-ערבית, טיפחה 
עיתונות מגוונת בשתי השפות והעניקה משקל יתר לעיתונות כמנגנון תעמולה 
וכבמה רעיונית, לא מעט בשל העובדה שהממסד חסם את גישתה לאמצעי 
התקשורת ההמוניים. ביטאונה המרכזי בשפה הערבית, אל־אתחאד )االحتاد, 
האיחוד, 1944(, החל להופיע בחיפה עוד בשנת 1944 כביטאון של קבוצת 
"הליגה לשחרור לאומי". לאחר הפסקה זמנית בתקופת מלחמת 1948 חזר 
העיתון להופיע כשבועון, הפעם כביטאונה של מק"י. הדמויות המרכזיות בעיתון 
היו מנהיגיה הערבים של המפלגה: תופיק טובי, אמיל חביבי ואמיל תומא. לעיתון 
נוסף סיוע איכותי עם בואם של המהגרים היהודים החדשים מעיראק, אשר היו 
בקיאים בשפה הערבית ובתרבות הערבית. רבים מהם היו פעילים במפלגה 
הקומוניסטית בארץ מוצאם ולפיכך השתלבו במק"י. פרט לכך הוציאה מק"י 
לאור שני כתבי־עת אחרים בערבית: הראשון, כתב־עת ספרותי, אל־ג'דיד )اجلديد, 
החדש(, שהתחיל להופיע בשנת 1952, והשני, כתב־עת לנוער, אל־ע'ד )الغد, 

המחר(, הופיע בתדירות לא קבועה.

העיתונות הקומוניסטית קיבצה סביבה את מיטב הכותבים והעיתונאים הערבים 
בארץ. חלקם הגדול היו בעלי ניסיון עיתונאי עשיר עוד מתקופת המנדט הבריטי. 
גם אם לא זכו עיתונים אלה לתפוצה נרחבת, הם מילאו תפקיד מכריע בגיבוש 
הקודים התרבותיים החדשים של המיעוט הערבי בישראל. למעשה, היו אלה 
העיתונים הלגיטימיים היחידים אשר שימשו חלופה לעיתונות הממסדית, והם 
פרסמו ביקורת עקיבה ונוקבת על המדיניות הכללית של הפליית המיעוט הערבי 

על רקע לאומי ועל הממשל הצבאי בפרט. 

העיתונות הממסדית והעיתונות הקומוניסטית קראו לאינטגרציה בין המיעוט 
הערבי לבין הרוב היהודי והטיפו להשתלבותם של הערבים בחברה הישראלית, 
כל אחת בדרכה ובסגנונה, ואילו העלון של תנועת אל־ארד – שיצא לאור 13 
פעמים בשמות שונים שהצירוף "אל־ארד" הופיע בהן, כמו נדאא' אל־ארד )نداء 
األرض, קריאת האדמה( או צרח'ת אל־ארד )صرخة األرض, זעקת האדמה( – נתן 
ביטוי לדעות שקראו בגלוי לבדלנות הן מבחינה פוליטית והן מבחינה תרבותית.

המגע עם התושבים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה בעקבות מלחמת 
1967 חשף את העיתונות הערבית בישראל ואת העיתונאים לאתגרים חדשים 
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בשני תחומים לפחות: תחרות עם עיתונים פלסטיניים ובחינה מחודשת של זהותם 
הלאומית. ההיצע המגוון שהציף את דוכני העיתונים איים על מעמד העיתונות 
הערבית המקומית, ועתה בלטה ביתר שאת נחיתותה לעומת הכותרים הפלסטיניים.

בסתיו 1968 יצא לאור יומון־מטעם חדש, אל־אנבאא' )األنباء, החדשות, 1968–
1984(. כמוהו כקודמיו, נועד העיתון לצורכי הסברה בקרב המיעוט הערבי, וניהול 
העיתון ועריכתו נותרו בידי יהודים. עם זאת, בשל הישגיו הצנועים, שהתבטאו בין 
היתר בתפוצתו הקטנה ובהפסדים כספיים, החליט השר עזר וייצמן, שהיה אז ממונה 
על ענייני ערבים, להפסיק את הופעת היומון המסובסד בשנת 1984. החלטתו 

הייתה סמלית, שכן הייתה בה הודאה בכישלון הממסד לקיים עיתונות־מטעם.

בשיממון הרוחני ששרר בקרב הערבים בישראל בתקופה זו בלטו העיתון הקומוניסטי 
אל־אתחאד וכתב העת העיוני של המפלגה הקומוניסטית, אל־ג'דיד. רכס מסביר כי 
כל מי שביקש למצוא ביטוי לרגשותיו הלאומיים, מצא בהם את מבוקשו. תרומתם 
של עיתונים אלה לפיתוח הזיכרון הקולקטיבי של הערבים בישראל, לטיפוח הזהות 
הלאומית, להרגשת שותפות הגורל עם הפליטים הפלסטינים ולשימור התרבות, 
המורשת והמיתוס העממי, הייתה עצומה. יוקרתם של היוצרים הקומוניסטים 
הרקיעה שחקים לאחר מלחמת 1967, משהכיר העולם הערבי ביצירתם והעניק 
לה את הכינוי "ספרות ההתנגדות" )ראו בהמשך(. אצל רבים ביישוב הערבי 

בישראל נוצרה זהות מושגים בין "מפלגה קומוניסטית" לבין "שירה וספרות".

אל־אתחאד שימש אבן שואבת רבת־פנים. מאמריו הפובליציסטיים הקנו לו 
קוראים מן העילית האינטלקטואלית. מנגד, אחרים נמשכו לרוח העממית, ומעל 
לכול – לרוח הפלסטינית-ערבית שנשבה בדפי העיתון. צביונו האינטלקטואלי של 
העיתון התפתח בהשראת אמיל תומא, ובה בעת התבלט אופיו העממי בזכות 
אמיל חביבי, שהיה סופר ומשורר חד־לשון אשר היטיב להתבטא בלשון ציורית 
וקנה לו קהל חסידים ומעריצים. לעיתונים הקומוניסטיים שיצאו לאור בערבית, 

ובראשם אל־אתחאד, נודע אפוא משקל סגולי איכותי.

נוסף על עיתונים אלו של הערבים בישראל נפוצו במגזר הערבי גם כמה עיתונים 
מהגדה המערבית ובעיקר העיתון אל־קודס ממזרח ירושלים. עיתון זה תרם 

לחיבור בין הפלסטינים משני צדי הקו הירוק.
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לסיכום תקופה זאת, העיתונות הממסדית מצד אחד והעיתונות המפלגתית-לאומית 
)בעיקר הקומוניסטית( מצד שני שלטו בכיפה. שתי הסוגות שיקפו תמונת ראי 
מהופכת של המציאות: הראשון הבליט את ההיבטים החיוביים של מדיניות 
הממשלה ואת היסודות הפוליטיים-חברתיים הנאמנים לה, אך התעלם לחלוטין 
מסוגיות לאומיות ומגילויים של הפליה; השני נקט מדיניות הפוכה: העלה על נס 
את הסוגיה הלאומית ותקף ללא רחם את מה שתיאר כמדיניות ממשלתית של 

קיפוח והפליה.

2.  משנת 1983 עד היום: עלייתה של העיתונות 
המסחרית ואימוץ זהות חדשה

… הופעת העיתונות המסחרית בשפה הערבית
תמורות כלליות בעיתונות הישראלית טבעו את חותמן על העיתונות הערבית, אם 
כי הוא צנוע וניכר בתקופה מאוחרת יותר. בה בעת שינוי פני המשק והכלכלה 
בישראל, ובעיקר התפשטות תרבות הצריכה הפרטית והמשפחתית, נתנו את 
אותותיהם גם בחברה הערבית. החברות הגדולות גילו את הפוטנציאל המסחרי 
הטמון בשוק הצרכנים הערבי ותרו אחר ערוצי פרסום שיובילו אליו. כך צמח 
המקומון בשפה הערבית כפרי של יזמות ערבית, שקסמה למפרסם הישראלי 

בשל אופיו המקומי הממוקד לעומת העיתונות העברית הכלל־ארצית. 

ניסיון מוצלח ראשון לחקות את דגם המקומון העברי נרשם בשנת 1983: בעל 
משרד פרסום מקומי, לוטפי משעור, החל להוציא לאור שבועון מקומי בנצרת, 
א־סנארה )الصنارة, החכה, 1983(. הופעת השבועון הציבה אתגר בפני מסורת 
העיתונות־מטעם הערבית ובישרה עידן חדש של עיתונות פרטית ובלתי תלויה. 
כעבור ארבע שנים, בעקבות הצלחתו הכלכלית של משעור, קם שבועון פרטי 
נוסף, כל אל־ערב )كل العرب, כל הערבים, 1987(. אף הוא הופיע בנצרת וגם 
הוא נסמך על שולחנו של משרד פרסום. זמן קצר לאחר מכן הופיע שבועון נוסף 
– פנורמה )بانوراما, טייבה, 1987(. שלושת השבועונים המרכזיים הרחיבו את 
תפוצתם לאזורים נוספים בארץ ואף לשטחי הרשות הפלסטינית )לפי הערכות 

שונות עומדת כיום תפוצתם על 30–35 אלף עותקים(.
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לקראת סוף שנות התשעים התבססו שבועונים עצמאיים מסחריים נוספים 
שהופיעו בתדירות קבועה: אל־מידאן )امليدان, הכיכר, נצרת, 1999(, חדית' א־
נאס )حديث الناس, שיח ההמון, נצרת, 1999(, אל־עין )العني, המעיין, נצרת, 

2000(, ואל־אהאלי )األهايل, הציבור, סח'נין, 2002(. 

אמל ג'מאל מסביר, כי ההיגיון המנחה את שלושת השבועונים העיקריים – א־
סנארה, כל אל־ערב ופנורמה – הוא הרווח וכלכלת השוק: האינטרסים הרווחיים 
גוברים על מחויבותם האידאולוגית לייצג את האינטרסים של האוכלוסייה הערבית 
בישראל. לדבריו, אף שעיתונות זו מציגה את עצמה כשליחה של הציבור הערבי 
וכדוברת בשמו, אין היא מקבלת על עצמה תפקיד זה באורח עקיב ויסודי.4 
אחת הטענות המועלות לעתים תכופות היא, שבשל חולשתו של שוק הפרסום 
הערבי נתונה העיתונות המסחרית הערבית למניפולציות וללחצים מצד לשכת 
הפרסום הממשלתית, אשר שולטת בשוק הפרסומות הממשלתי ומשמשת מקור 
הכנסה חשוב לעיתונות הערבית. לצד ביקורת זאת יש לזכור כי הִקרבה למשרדי 
פרסום אמנם עלולה להשפיע על שיקולי המערכת, אולם יש בה גם כדי לחסן 

את השבועונים מלחצים פוליטיים ולייצב את תדירותם. 

ביטאונה של מק"י, אל־אתחאד, היה במשך שנים אחדות היומון היחיד בשפה 
הערבית בישראל. עם זאת, לא היה בכך כדי לטשטש את התווית הקומוניסטית 
שדבקה בו. כבהא מסביר כי תפוצתו הקטנה יחסית לשאר השבועונים מוכיחה, 
שמכלול אילוצים – כלכליים, עיתונאיים ותרבותיים – מקשים על יצירת קהל 
קוראים נאמן ליומון בערבית.5 הישרדות היומון הועמדה במבחן נוסף עם המשבר 
שפרץ במערכת אל־אתחאד בשנת 1999, אשר בעקבותיו פרשה קבוצת עיתונאים 

והקימה את היומון איאם אל־ערב )ايام العرب, ימי הערבים, שפרעם, 1999(.

… צמיחת עיתונות מטעם מפלגות ותנועות פוליטיות-חברתיות
הרוח הפוליטית החדשה, בהשראת תהליך השלום ושינוי המפה הפוליטית לכיוון 
של פלורליזם מפלגתי, הביאה לצמיחת רשימות ערביות לאומיות ולהתמנותם של 

נצרת:  בישראל,  הערבים  לאומיים:  מיעוטים  בקרב  צריכת תקשורת  תרבות  ג'מאל,  אמל   4
אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית-פלסטינית בישראל, 2006.

כבהא )הערה 2 לעיל(.  5
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חברי כנסת ערבים עצמאים בעלי צורכי תקשורת ייחודיים. בנסיבות הפוליטיות 
החדשות החלו להופיע ביטאונים פוליטיים ששימשו במה לרעיונות לאומיים: ביטאוני 
הרשימה המתקדמת לשלום, א־תדאמון )التضامن, הסולידריות, 1983( ולאחר מכן 
אל־וטן )الوطن, המולדת, 1983(; ביטאון המפלגה הדמוקרטית הערבית, א־דיאר 
)الديار, חבל הארץ, נצרת, שבועון, 1988(; הביטאון של תנועת "בני הכפר", א־ראיה 
)الراية, הדגל, נצרת, תדירות לא קבועה בשנות השמונים(; א־ִצראט, )الصراط, 
דרך היושר, ירחון, 1986(, ביטאון התנועה האסלאמית בראשות שיח' עבדאללה 
נמר דרוויש; ביטאון הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בראשות שיח' רא'אד 
צלאח, צות אל־חק ואל־ֻחריה )صوت احلق واحلرية, קול הצדק והחירות, אום 
אל־פחם, שבועון, 1989(; ביטאון הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בראשות 
ח"כ שיח' אבראהים צרצור, אל־מית'אק )امليثاق, האמנה, נצרת, שבועון, 1999(, 
וביטאון בל"ד פצל אל־מקאל )فصل املقال, הדברים הנחרצים, נצרת, שבועון, 
1996(. כבהא סבור כי עיתונים אלה, ובעיקר הפוליטיקאים הערבים, אנשי הציבור 
והעורכים הניצבים מאחוריהם, מבקשים לעתים לבחון את גבולות חופש הביטוי 

של המיעוט הערבי בדמוקרטיה הישראלית.

… הדגשת הפן הפלסטיני והתחברות עם המרחב הערבי
מלחמת לבנון הראשונה )1982–1985(, האינתיפאדה )1987–1993( ותהליך 
אוסלו )1993–1995( חידדו את הניגוד בין המגמות הסותרות בעיתונות הערבית.

העיתונות הערבית תרמה את חלקה לתהליך גיבוש הזהות הלאומית הפלסטינית. 
דן כספי ומוצטפא כבהא הבחינו בשלושה ביטויים עיקריים לכך. הביטוי הראשון 
הוא הצבת עורכים שהם אנשי רוח המסמלים את התרבות הפלסטינית ואף 
הכלל־ערבית. הדבר נעשה לאו דווקא בשל תרומתו המקצועית של העורך, 
אלא בעיקר בשל יכולתו לבסס את זהותו הפלסטינית של העיתון. הראשונה 
לנהוג כך הייתה מק"י. בראש מערכת אל־אתחאד הוצב תחילה הסופר אמיל 
חביבי ואחריו המשורר סאלם ג'ובראן. השבועון כל אל־ערב הלך אף הוא בדרך 
זו, ובשנת 1992 העמיד בתפקיד העורך הראשי את המשורר הנודע סמיח אל־

קאסם )ראו הרחבה בהמשך(. אנשים אלה ניצלו את מעמדם כדי לפתח מערכת 
יחסים בין עיתוניהם לבין עיתונים פלסטיניים ועיתונים מן המרחב הכלל־הערבי. 
בד בבד הם נטלו חלק פעיל בשיח רעיוני כלל־ערבי. למשל, כבר בתחילת שנות 
השמונים נהג היומון אל־אתחאד לפרסם בכל יום שישי מוסף ששימש במה 
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לכותבים פלסטינים ולערבים בעלי דעות שמאלניות, כמו בשיר אל־ברגות'י, עלי 
אל־ח'לילי ורסאן אל־ח'טיב. הללו תרמו להידוק הקשר של קהל הקוראים עם 
המרחב הערבי. השבועון כל אל־ערב הדגיש את מעמדו של סמיח אל־קאסם 
ואת קשריו עם סמלי התרבות הפלסטינית, כמו המשורר מחמוד דרויש, ועם 

משוררים ויוצרים אחרים מארצות ערב.

ביטאונה של בל"ד, השבועון פצל אל־מקאל, החל לשאת אף הוא את דגל הזהות 
הערבית החדשה. מנהיג התנועה, עזמי בשארה, מובלט בדפי העיתון כאחד 
האינטלקטואלים הבכירים בעולם הערבי, הכותב בעניינים כלל־ערביים כמו 
התחייה הלאומית הערבית המודרנית, התחייה התרבותית הפאן־ערבית והפולמוס 
בין הזרם הדתי לבין הזרם החילוני במרחב הערבי. בעיתון מתפרסמים מאמרים 
רבים פרי עטם של הוגי דעות ערבים, ובמיוחד של בעלי הנטייה הפאן־ערבית 
והנאצריסטית. בביטאוני התנועה האסלאמית, צות אל־חק ואל־חריה וכן אל־

מית'אק, ניכרת נטייה להתחבר אל המרחב הכלל־אסלאמי תוך הדגשת תרומתה 
של ארץ הקודש, ובייחוד של מתחם מסגד אל־אקצא, לעיצובה של זהות זו. לצד 
העיסוק בנושאים פרטיקולריים הנוגעים לחייהם של בני העדה המוסלמית בישראל 
)שימור אתרי קודש, החייאת המורשת האסלאמית(, מרבים הכותבים בעיתונים 
אלה להשתתף בשיח העיתונאי הכלל־אסלאמי הנוגע לסוגיות כמו המלחמות 

בבוסניה ובצ'צ'ניה וענייני הקהילות המוסלמיות באירופה ובארצות-הברית. 

הביטוי השני לפלסטיניזציה הוא שינוי מדיניות הסיקור. שני השבועונים, א־
סנארה וכל אל־ערב, היו בין הראשונים שעסקו בסוגיות הנוגעות לפלסטינים 
בגדה המערבית וברצועת עזה בקשר לערבים בישראל. מלבד דיווח שוטף 
על אירועים, מפרסמים השבועונים כתבות הנוגעות לקוראים בשטחים בטורי 
החדשות כמו גם בשאר המדורים – תרבות, ספרות וספורט. מדיניות זו הוכיחה 
את עצמה, שכן בעשור האחרון קנו להם שני השבועונים מקום במפת העיתונות 
בשטחים. לפי אחת ההערכות, כשליש ממספר הגיליונות של השבועונים הללו 
מופץ כיום בשטחי הרשות הפלסטינית. כספי וכבהא סבורים, כי כמעט אין כיום 
עיתון ישראלי בערבית שאינו טורח לשלוח כתבים לתחומי הרשות הפלסטינית 
או אינו מסתייע בכתבים פלסטינים מתחום הרשות או מהתפוצות. עיתונים אלה 
מקצים מקום נרחב לסמלים לאומיים פלסטיניים ואף מרבים לתת ביטוי למאווים 

לאומיים כלל־ערביים.
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הביטוי השלישי הוא הניסיון לעסוק בשחזור ההיסטוריה. רכס, כספי וכבהא מראים 
כי העיתונות הערבית תרמה לשימור המורשת הגאוגרפית, ההיסטורית, החברתית, 
התרבותית והדתית של יישובים פלסטיניים בכלל ושל יישובים שנהרסו במהלך 
מלחמת 1948 בפרט, תוך הדגשת השמות ההיסטוריים בערבית של האזורים 
ושל המקומות )שבינתיים הומרו לשמות עבריים(. בעיתונים כמו אל־אתחאד, פצל 
אל־מקאל ואל־עין הופיעו מדורים שבועיים תחת הכותרת "הכר את מולדתך" 
ו"מזיכרונות המולדת", שהביאו סקירות על יישובים ערביים ספציפיים. מגמה זו 
גברה ביתר שאת בעקבות אירועי אוקטובר 2000. לצד זאת התפרסמו לעתים 
ביוגרפיות קצרות של אישים פלסטינים מתקופת המנדט: סופרים, משוררים, 

פוליטיקאים ומפקדים מאירועי 1929 ומרד 1936.

בה בעת העמיקה הישראליזציה בחברה הערבית. אין זה ביטוי למגמה של 
העמקת השורשים הישראליים של זהות התקשורת הערבית במובן הפוליטי או 
האידאולוגי, אלא השתקפות של הנסיבות ששימשו כרקע להופעתה של עיתונות 
זו. ראשית, הישראליזציה מבטאת את תלותם של העיתונים הערביים במשאבים 
החיוניים המצויים בחברה המקומית. לא זו בלבד שעיתונים ערביים נשענים על 
מפרסמים ישראלים, אלא שאילוצים כלכליים מחייבים את העיתונים – בעיקר 
הפרטיים שבהם, הנשענים על הכנסות מפרסומות – למתן את הנימה הביקורתית 
כלפי המדינה. העיתונים גם נוהגים להעתיק ידיעות ומאמרים מהעיתונות העברית, 
לפעמים מילה במילה. יש להדגיש כי תופעה זו אינה ייחודית לעיתונות הערבית; 
היא מעניקה לקוראים נגישות למאמרים מעיתונות אחרת. בדרך זו מאמצים 
העיתונים סגנונות עריכה והלכות עיתונאיות השגורות בעיתונות של הרוב היהודי, 
בעיקר עיצובים גרפיים: צורתם החיצונית של העיתונים הפרטיים בנצרת דומה 
מכל בחינה לזו של המקומונים בעברית. מרבית העיתונאים מועסקים במשרות 
חלקיות ובמעמד של "פרי לנסרים" המשתכרים על פי רשימה, כנהוג במקומונים 
בשפה העברית. כספי וכבהא סבורים, כי תנאי העסקה אלה מציבים מכשול נוסף 
בפני טיפוח סגל עיתונאי איכותי, ולמעשה מנציחים את מצוקתה המתמשכת של 

העיתונות הערבית בישראל.

הקשר בין העיתונות ובין המפרסמים מבטא את התחברותה של האוכלוסייה 
הערבית להוויית הצרכנות החברתית-תרבותית המאפיינת את כל תושבי ישראל. 
הרגלי הצריכה של הערבים אזרחי ישראל דומים מבחינות רבות לאלה של 
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היהודים )אף כי בתחומים מסוימים הם שמרו על ייחודם(, והעיתונות הערבית 
משקפת בבירור מגמה זאת.

ביישובים ערביים רבים מתפרסמים מקומונים ונכתבים בהם גם מאמרי דעה. 
להתפתחות זו תרמו חידושי הטכנולוגיה והתגברות הצורך בפרסום. 

לוח 1:  העיתונים המרכזיים בשפה הערבית הפעילים כיום, לפי שנת הופעתם6

שנתהעיתון
ההופעה

מקום ההוצאה 
לאור

תדירות 
ההופעה

הערות

מזוהה עם חד"שיומוןחיפה1944אל־ִאִּתחאד

עצמאי-מסחרישבועוןנצרת1983א־סנארה

עצמאי-מסחרישבועוןנצרת1987ֻּכל אל־ערב

עצמאי-מסחרישבועוןטייבה1987פנורמה

מקומון אזור שבועוןרהט1988אח'ּבאר א־נקב
הנגב, עצמאי

תדירות לא נצרת1988א־דיאר
קבועה

ביטאון המפלגה 
הדמוקרטית 

הערבית )מד"ע(

צות אל־חק 
ואל־ֻחריה

ביטאון התנועה שבועוןאום אל־פחם1989
האסלאמית, 
הפלג הצפוני

ביטאון בל"דשבועוןנצרת / שפרעם1996פצל אל־מקאל

אל־ֻאסּבוע אל־
ערּבי

מקומון אזור שבועוןרהט1999
הנגב, עצמאי

ביטאון התנועה שבועוןנצרת / עכו1999אל־מית'אק
האסלאמית, 
הפלג הדרומי

עצמאי-מסחרישבועוןנצרת1999חדית' א־נאס

כבהא )הערה 2 לעיל(, עמ' 33–35.   6
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שנתהעיתון
ההופעה

מקום ההוצאה 
לאור

תדירות 
ההופעה

הערות

עיתון נשים, שייך ירחוןנצרת1999ליידי
לכל אל־ערב

עיתון נשים, שייך ירחוןנצרת1999לילּכ
לא־סנארה

ירחון למשפחה, ירחוןאום אל־פחם2000ִאשראקה
מזוהה עם 

התנועה 
האסלאמית

עצמאי-מסחרישבועוןסח'נין2002אל־אהאלי

אל־פג'ר 
אל־ג'דיד

עצמאי-מסחרייומוןנצרת2004

בינתיים נסגרו שני עיתונים, אל־דיאר ואל־אהאלי, ושאר העיתונים ממשיכים 
לפעול. הדבר מעיד על כושר ההסתגלות ועל היציבות של העיתונות הערבית 
בעשור האחרון. יתר על כן, בעשור האחרון נוסדו עיתונים מקומיים נוספים 
בערבית בהיקף מרשים. למשל, בעיר אום אל־פחם לבדה יש כיום שלושה 
עיתונים מקומיים )אל־ג'רידה, אל־מדינה ואל־מסאר(. בעיר רהט שבנגב יוצאים 
לאור שלושה עיתונים עבור הבדווים הנגב )ערב ניוז, אח'באר א־נקב, אל־אוסבוע 
אל־ערבי( ועיתון נוסף יוצא לאור בחורה )אל־חדת'(. לבדווים יש גם אתר חדשות 
אינטרנטי, יללאנט www.ylanet.net. בכפר כנא יוצאים לאור שני עיתונים )אל־

מרכז וצות אל־ג'ליל(.

… אתגריה המקצועיים של העיתונות הערבית7
מספרם הגדול יחסית של עיתונים ארציים ומקומיים בשפה הערבית מבטא 
התפתחות בתחום הכלכלה ובתחום ההשכלה, אך יותר משהוא מצביע על 
העיתון כבמה חברתית-פוליטית, הוא מבטא את ראיית העיתון כעסק. משום 
כך מלינים עיתונאים ערבים על רמה ירודה של העיתונות הערבית: "יש עיתונות 
אבל אין עיתונאים", כותב ג'קי ח'ורי, עיתונאי בהארץ וברדיו אל־שמס. לדעתו, 

אחריו  הבא  והסעיף  הערבית(  העיתונות  של  המקצועיים  )אתגריה  זה  סעיף  העורך:  הערת   7
)ערבים בתקשורת העברית( לא נכללו במהדורה הראשונה.
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בעלי העיתון מבקשים להגדיל את רווחיהם וחוסכים בשכר העיתונאים ובאמצעים 
שהם מעמידים לרשותם.8 איכותה של הכתיבה העיתונאית )ואמינותה( נפגעת.

בעייה זו עלתה במלוא חריפותה בכנס של עמותת ֽאֽעלאם בנובמבר 2011, 
ובו אמר העיתונאי השאם נפאע מהעיתון קדיתא: "לעתים אני צריך למלא כמה 
עמותה זו מכשירה  תפקידים בעת ובעונה אחת: כתב, עורך, מגיה וצלם".9 

כתבים צעירים שיהיו גרעין של עיתונאים מקצועיים לעתיד.

… ערבים בתקשורת העברית
מחקרים הצביעו על דמותם השלילית של הערבים בתקשורת העברית. על פי 
רוב, האזרחים הערבים זוכים לסיקור התקשורת בעת הפרעות סדר וענייניה של 
האוכלוסייה הערבית בארץ אינם זוכים לסיקור נאות.10 בעקבות זאת מתגבשת 
בעיני הציבור היהודי תמונה סטראוטיפית שלילית של האזרחים הערבים. עמותת 
אעלאם הוקמה כדי לתקן מצב זה ולהביא לידיעת התקשורת הארצית והבין־

לאומית את הסיפור החלופי של האזרחים הערבים. מחקר מטעם הרשות השנייה 
שבדק את  ייצוגם של המיעוטים בתקשורת המסחרית העברית מצא כי שיעור 
הופעתם של הערבים בה עומד על 2%  בלבד. המחקר של מצאלחה וג'מאל 
מצא כי ברוב הידיעות על ערבים )72%( הכתבים הישראלים מסתמכים על 
מקורות ממשלתיים ופחות על דיווחיהם ועל עמדותיהם של המעורבים בעניין. רק 
ב-26% מהידיעות היה אזכור של עמדותיהם של המעורבים )הערבים(. עוד נמצא 
כי ב-68% מהידיעות על ערבים הכתב הוא יהודי ואינו כתב לענייני ערבים, רק  
16% מהידיעות נכתבו בידי כתבים לענייני ערבים, ו-15% מהידיעות נכתבו בידי 
כתבים ערבים. במילים אחרות, מרבית הכתבות על החברה הערבית נכתבות 

בידי כתבים כלליים שאין להם שום נגיעה אליה.11

התכתבות בדוא"ל עם ג'קי ח'ורי מתחילת מארס 2012.  8

ב-8  באנגלית  פורסם באתר  הכנס  על  דיווח   .http://www.ilam-center.org אעלאם:  אתר   9
בדצמבר 2011.  

לתקשורת העברית דרושים  ואמל ג'מאל,  ח'ולוד מסאלחה  וביבליוגרפיה:  ראו מחקר מקיף   10
המודפסת,  הישראלית  בעיתונות  הערבים-פלסטינים  האזרחים  סיקור  דפוסי  ערבים:  כתבים 

נצרת: אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל, 2011: 
http://www.ilam-center.org/pics/Patterns%20of%20Representing%20Arab-

.Palestinian%20Citizens%20in%20Israeli%20Print%20Media.pdf

ראו הערה 10 לעיל.  11
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אחת הסיבות לסיקור החסר והסטראוטיפי של הערבים בתקשורת העברית 
היא היעדר ייצוג הולם של ערבים בה. במדינות רב־תרבותיות מתמודדים עם 
תופעה זו באמצעות שילובם של בני קבוצות מוצא שונות כמגישי חדשות, ככתבי 
חדשות וכמגישי תכניות. בשנים האחרונות נעשה בישראל ניסיון לשלב בטלוויזיה 
עיתונאים ממוצא אתיופי וממוצא רוסי, אך כמעט לא שולבו בני המיעוט הערבי. 
בשנת 2012 היו בתקשורת הישראלית העברית ארבעה עיתונאים ערבים פעילים: 
פוראת נסאר בערוץ 2, מוניר פארס בערוץ 10, ג'קי ח'ורי בעיתון הארץ ובגלי צה"ל, 
ורימון מרג'ייה במעריב. לסופר סייד קשוע יש טור קבוע במקומוני רשת שוקן, 
ובהארץ מועסקים שני כותבי טורים ערבים )סלמאן מצאלחה ועודה בשאראת(. 
העיתונאי זוהיר בהלול מופיע בדרך כלל כשדר ספורט בתחנות רדיו. העיתונאי 
יאסר אל־עוקבי הוא העורך הראשי של מקומון שבועי בעברית באזור באר־שבע 
והדרום ושמו כל־בי. הייצוג החסר של הערבים בתפקידי כתיבה, הגשה ועריכה 
בתקשורת בשפה העברית אמנם מניע את האזרחים הערבים לצרוך גם עיתונות 
מקומית בערבית המשקפת את המתחולל בחברה שלהם, אולם הוא פוגם באופן 

השתקפותה של האוכלוסייה הערבית בעיני הציבור היהודי.

3. מהפכת האינטרנט וערוצי הלוויין
בעשור האחרון חלו שני שינויים רבי־חשיבות בדפוסים של צריכת התקשורת של 
האוכלוסייה הערבית בישראל. השינוי הראשון התחיל במחצית הראשונה של 
שנות התשעים, כאשר החלו הערבים בישראל להיחשף לשידורי הלוויין ממדינות 
ערב. תהליך זה התעצם כדי "מבול תקשורתי", כהגדרתו של כבהא, דהיינו שיעור 
חשיפה גבוה לתחנות הלוויין הערביות, ועקב כך – עזיבה המונית של צרכנים 
ערבים את אמצעי התקשורת הישראליים. חלה ירידה ניכרת בשיעור הצריכה 
של שידורי הרדיו והטלוויזיה הישראליים בשפה הערבית ושל העיתונות בשפה 
העברית, ולכן חל כרסום ממשי במנגנוני ההכוונה והפיקוח שהפעיל הממסד על 
אמצעי התקשורת שהופנו לאוכלוסייה הערבית. גם הניסיון להקים ערוץ לוויין 
ישראלי בערבית לא הצליח למנוע את הנהירה לצפייה בערוצי הלוויין הערביים.

השינוי החשוב השני הוא הגידול בהיקף השימוש באינטרנט, אשר הפך את 
מלאכתם של העוסקים בעיתונות בשפה הערבית בישראל למשוחררת יותר, מכוונת 
פחות מבעבר ואף הפיקוח עליה התרופף. הן הכותבים והן הגולשים והמגיבים 
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ניצלו שינוי זה עד תום. ציבור המשתמשים הערבים החל ליהנות מחופש ביטוי 
רב יותר יחסית לעבר וכך חיזק את התערותו במרחב הערבי.

כבהא קובע, כי העובדה שהמיעוט הערבי בישראל הוא מיעוט לאומי ותרבותי 
הסובל מהדרה מצד חברת הרוב היהודי, ממריצה אותו לנסות ולהשתמש 
באינטרנט ככלי חלופי העוקף את הגבולות הפיזיים, אשר מנעו ממנו עד כה 

להיות חלק מהמרחב שאליו הוא משתייך מבחינה תרבותית. 

ניתן לזהות שלוש קטגוריות עיקריות באתרי האינטרנט הערביים בישראל: אתרי 
חדשות ועיתונים, אתרי העמותות של החברה האזרחית ואתרים אישיים שהם 

מעין בלוגים.

… אתרי חדשות ועיתונים
מרבית העיתונים בשפה הערבית בישראל הקימו אתרי אינטרנט המכילים את 
רוב התכנים של העיתון המודפס )חוץ מפרסומות וממדורים אחדים(. ברוב 
האתרים האלה אין באפשרותו של הקורא להגיב על תוכני העיתון המוצגים ברשת. 
לצד זאת יש אתרי חדשות המתעדכנים באופן שוטף, חלקם עצמאיים ואחרים 
מזוהים עם העיתונים הכתובים, אשר בהם עומדת בפני הגולשים האפשרות 
להגיב )talkback(. למשל, www.arabs48.co מתנהל כאתר עצמאי ומזוהה עם 
בל"ד )מקצת מתכניו מופיעים בעיתון פצל אל־מקאל(, ואילו אתרים אחרים 
מזוהים עם השבועונים הבולטים בשפה הערבית: www.panet.co.il המזוהה עם 
 www.sonara.net ;המזוהה עם צות אל־חק ואל־חריה www.pls48.net ;פנורמה
שהשיק א־סנארה, ו-www.alarab.co.il המזוהה עם כל אל־ערב )אף שאיננו האתר 
הרשמי של השבועון(. נוסף על כך פועלים אתרים מסחריים-עצמאיים, אשר לצד 
תוכני החדשות מפעילים פורומים הדנים ברוב תחומי החיים ובסוגיות הנוגעות 

לאוכלוסייה הערבית בישראל: www.farfesh.com ,www.yahala.co.il וכדומה.

… אתרי העמותות והאגודות של החברה האזרחית
העמותות והאגודות העוסקות בבניית חברה אזרחית ערבית בישראל – כדוגמת 
מרכז עדאלה, מרכז מוסאוא, אגודת הארבעים, איתג'אה ואחרים )להרחבה 
ראו פרק 12( – מפעילות אתרים משלהן לפרסום פעילותן ולהסברת הנושאים 
www.ror194.( המעסיקים אותן. למשל, אתר הוועד להגנה על זכויות העקורים
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org( מייצג את אוכלוסיית פליטי הפנים בישראל. האתר מעלה דיונים על פליטים, 

מנסה לאתר פליטים ולקשר בין קרובים וכן להחליף דעות בנושאים אקטואליים 
הנוגעים לעניין הפלסטיני. בנוסף, האתר מרכז מידע על כפרים פלסטיניים שנהרסו 
בשנת 1948. אתר זה הוא מוקד משיכה לגולשים ערבים ברחבי העולם, הן מקרב 
התפוצות הפלסטיניות באירופה, באמריקה, בקנדה ובאוסטרליה והן ממחנות 

הפליטים במדינות ערב. 

… אתרים אישיים )מעין בלוגים(
אתרים אישיים של סופרים, עיתונאים, חוקרים, אמנים ושחקני ספורט – המכילים 
מידע מפורט עליהם – הם תופעה נפוצה עתה באוכלוסייה הערבית. עם זאת, 
השימוש בבלוגים, שהם אמצעי נפוץ כיום בארצות מתפתחות או בקרב מיעוטים 
אתניים הנאבקים למען שוויון, אינו מוכר דיו בקרב אוכלוסייה זו. מעטים מאוד הם 
האתרים האישיים שהם מעין בלוגים, כמו למשל האתר של ד"ר פארוק מואסי, 
www.( סופר ומשורר ומרצה לספרות ערבית, תושב באקה אל-גרבייה. האתר

faruqmawasicom( הוקם בשנת 2004, ומאז היווסדו נרשמו בו 20,000 כניסות 

ויותר, 60–70 כניסות בממוצע ליום. מואסי מנהל התכתבויות עם גולשים ומשיב 
באופן שוטף על שאלותיהם ועל הערותיהם של גולשים מכל רחבי העולם בנושאי 
לשון וספרות ערבית, ובתוך כך נוגע במצבה המיוחד של האוכלוסייה הערבית 

בישראל וביחסיה עם המרחב הערבי.

לסיכום, האוכלוסייה הערבית בישראל מנצלת את רשת האינטרנט ואת ערוצי 
הטלוויזיה הלווייניים בערבית כאמצעי להתגבר על קשיים שבעבר חצצו בינה 
לבין המרחב הערבי. השימוש הגובר באינטרנט שב והציב אוכלוסייה זו במרחב 
הערבי הרחב, שבו השפה הערבית וקודי התרבות הערבית המקובלים במרחב 

זה הם הדומיננטיים מבחינת צרכני התקשורת באוכלוסייה הערבית בישראל.

הדבר נתן את אותותיו בקשר של צרכני התקשורת האלה עם כלי התקשורת 
בעברית ועם אמצעי התקשורת הישראליים בכללם. נוכח הצפתם של הבתים 
הערביים בכלי תקשורת דוברי ערבית מן המרחב, חל כרסום של ממש בשיעורם 
של צרכני תקשורת בעברית, שאינה שפת אמם. עם זאת, לא ניתן לנתק לחלוטין 
את הקשר עם כלי התקשורת העבריים, וזאת בשל השתרשות מנהגי השימוש 
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בכלי תקשורת אלה מצד אחד, ובשל חוסר יכולתה של התקשורת הכלל־ערבית 
לסקר נושאים מסוימים הנוגעים לחיים השוטפים וליחסים בין הרוב היהודי לבין 

המיעוט הערבי בישראל מצד שני.

4. דפוסי צריכת התקשורת של האוכלוסייה הערבית
במאי 2005 פרסם אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית פלסטינית בישראל 
מחקר בנושא דפוסי צריכת התקשורת בקרב הערבים בישראל. המחקר התבסס 
על סקר מקיף )255 שאלות( שנערך במהלך דצמבר 2004 וינואר 2005, וכלל 
594 מרואיינים מקרב האוכלוסייה הערבית הבוגרת בישראל. להלן הממצאים 

העיקריים:12

צריכת עיתונות בשפה הערבית: 80% מן הציבור הערבי נחשפים לעיתונות   •
הערבית; 45.3% נוהגים לקרוא בקביעות עיתון מסחרי )להבדיל מעיתון 
מפלגתי( אחד לפחות במהלך סוף השבוע, ורק 9.3% נוהגים לקרוא עיתון 
בערבית מדי יום ביומו. סקרי דעת קהל שנערכו בשנים האחרונות מראים 
כי שני העיתונים הפופולריים ביותר הם א־סנארה וכל אל־ערב; הבאים 
אחריהם – פנורמה ואל־אתחאד, ולבסוף – צות אל־חק ואל־חריה, פצל 

אל־מקאל, חדית' א־נאס ואחרים.

מחצית הנשאלים הביעו שביעות רצון מתפקוד העיתונות הערבית בכל 
הנוגע למתן ביטוי לצרכים, לרחשי הלב ולאינטרסים של הציבור הערבי. 
הם היו מרוצים גם מפעילותה למען טיפוח הרגשת השייכות ולמען ההגנה 
על זכויות הערבים. המחצית האחרת הביעו אי-שביעות רצון מתפקוד 

העיתונות בתחומים אלה.

להרחבה ראו: הדר פרבר, "עד כמה הציבור הערבי שבע רצון מהתקשורת?" , 19 במאי 2005:   12
 ;http://www.nfc.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=70834&subjectID=1

יואב שטרן, "הערבים מאמינים לאל־ג'זירה יותר מלערוץ 2", הארץ, 31 במאי 2005: 
 .http://news.walla.co.il/?w=/11/724431

בשעת כתיבת הדברים )2012( טרם נערך סקר מעודכן יותר היכול להצביע על שינויים בדפוסי 
הצריכה )שבוודאי קיימים(.
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ציבור הקוראים הערבי נוטה להאמין לעיתונות המפלגתית יותר משהוא מאמין 
לעיתונות המסחרית, אף על פי שמספר קוראיה של העיתונות המסחרית 

גדול יותר מזה של העיתונות המפלגתית.

צריכת עיתונות בשפה העברית: צריכת תקשורת בשפה העברית )לרבות   •
צפייה בערוצי טלוויזיה( נפוצה מאוד בקרב צעירים ומלומדים וחלק גדול מן 
האוכלוסייה הערבית צופה במהדורות החדשות השונות בעברית. רבים גם 
קוראים את העיתונים בשפה העברית. למשל, 17.4% מהנשאלים אמרו כי 
הם נוהגים לקרוא מדי יום ביומו עיתון בעברית. העיתון הנפוץ ביותר הוא 
ידיעות אחרונות )80%( ואחריו מעריב )12%( והארץ )2.3%(. יש לציין כי 
הארץ נפוץ בעיקר בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה. ייתכן שמשום כך עיתון 
זה נחשב בעיני הקוראים הערבים לעיתון האמין ביותר מבין כל העיתונים 

בעברית.

צריכת תקשורת הטלוויזיה: כמעט 82% מן הנשאלים נוהגים לצפות בטלוויזיה   •
מדי יום ביומו. ערוץ אל־ג'זירה זכה לשיעור הצפייה הגבוה ביותר )כ-30%(, 
אך נראה כי בשנה האחרונה השתנה המצב בשל עמדותיו של הערוץ, בייחוד 
בתחום החדשות בכלל ובחדשות הקשורות בסכסוך הערבי-יהודי בפרט, 
ושינוי עמדותיו פגע בפופולריות שלו. בד בבד, בכל הקשור לנושאי היום־
יום כמו חינוך, בריאות וכלכלה, הערבים צופים יותר בערוצים הישראליים 

ובייחוד בערוץ 2 )11%(.

כשני שלישים מהציבור הערבי מעדיפים לצפות בתחנות לוויין ערביות ולא 
בערוצים ישראליים בכתבות הנוגעות לסכסוך הערבי-ישראלי או בכתבות 
העוסקות בנושאי אמנות, בידור ותרבות. לעומת זאת, רוב הציבור הערבי 
מעדיף לצפות בערוצים הישראליים בכתבות העוסקות בכלכלה או בספורט.
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לוח 2: "באילו תחנות אתה צופה?" )סקר מרכז אעלאם, 2005(13

ערוצים ישראלייםתחנות לוויין ערביות

בעניין הסכסוך הערבי-
ישראלי

65.4%3.6%

בענייני אמנות, בידור 
ותרבות

67.5%3.6%

19.8%45.9%בענייני כלכלה

9.0%33.0%בענייני ספורט

צריכת תקשורת הרדיו: שיעור החשיפה לשידורי הרדיו בקרב האוכלוסייה   •
הערבית עומד על 52%. קול ישראל בערבית זוכה להאזנה של 24.7% 
מהציבור הערבי, רדיו אל־שמס – 18.8%, ורשת ב' – 17%. מנתוני הסקר 
עולה שקול ישראל בערבית פופולרי בקרב השכבות הלא־משכילות, וככל 
שעולה רמת ההשכלה עולה שיעור ההאזנה לרדיו אל־שמס. עם זאת, רדיו 
אל־שמס היה אז בראשית דרכו וכיום הוא מעלה נושאים לאומיים ומעסיק 
עיתונאים צעירים ומבטיחים, ונראה כי הוא זוכה להאזנה רבה יותר. רשת 
ד' של קול ישראל אף היא מושכת מאזינים בגין תכניות מקומיות מעוררות 

עניין, אף שהיא כלי תקשורת ממסדי.

אינטרנט: 27.9% מהנשאלים נוהגים לגלוש ברשת האינטרנט. רובם )80%(   •
עושים זאת מדי יום ביומו, לצורכי עבודה, לימודים ובידור ושיעור זה עולה 
תדיר. שני מחקרים מצאו כי 52.5% מהערבים משתמשים באינטרנט לעומת 

72.5% מהיהודים.14 

היחס לתקשורת העברית: 58.4% מהנשאלים אמרו כי אמצעי התקשורת  	•
בשפה העברית אינם מייצגים אותם. 64% אף טענו כי אמצעי תקשורת אלה 
מייצגים את המדינה ואת הממסד היהודי. 49% הביעו מורת רוח מסיקורם של 
אמצעי התקשורת בעברית את החברה הערבית וטענו לחוסר אובייקטיביות 

מקור: הארץ, 31 במאי 2005.   13

.http://www.internet-2.org.il ראו כנס אינטרנט 2008 באתר  14
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מצדם, ואילו רק 16.7% סברו שסיקור החברה הערבית בכלי התקשורת 
בשפה העברית הוא סיקור אובייקטיבי.

גם אמל ג'מאל מצטט במאמרו מחקר מתחילת שנות האלפיים המצביע על 
גיוון רב של מקורות תקשורתיים במגזר הערבי, ערביים ועבריים.15

 Amal Jamal, "Media Culture as Counter-Hegemonic Strategy: The Communicative  15
Action of the Arab Minority in Israel", Media, Culture & Society , 31/4 (2007), pp. 559–

577.
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ג. ספרותם של הערבים בישראל16

בהרצאה שנשא בשנת 1983 טען הסופר אמיל חביבי )1921–1996( כי התרבות 
הערבית במדינת ישראל תקבע במידה רבה את גורל המאבק הלאומי של 
הפלסטינים. המשורר חנא אבו־חנא )יליד 1928( הגדיר במאמרו את האדמה 

ואת הלשון כ"שני היסודות הבסיסיים לשמירה על קיומנו ועל עתידנו".17

יעקב לנדאו מסביר, כי בספרותם היפה של הערבים בישראל בולט המרכיב 
הפוליטי, שהיה חייב להופיע בשל הפיכת ציבור היעד של הקוראים מרוב למיעוט 
הנאבק על ייחודו. השפעה כזו של יסודות אידאולוגיים היא תופעה שכיחה 

בספרותם של מיעוטים אתניים ודתיים ברחבי העולם.

ניתן לזהות שלוש תקופות בהתפתחותן של הספרות והשירה בשפה הערבית 
בישראל: 1948–1967, 1967–1987, 1987 עד היום.

1. התקופה הראשונה: 1948–1967 
עמי אלעד מסביר, כי ספרותם של הערבים בישראל נגזרת ממלחמת 1948 
והשפעותיה. עד 1948 נכתבה הספרות הפלסטינית המודרנית ברובה בארץ ורק 
מיעוטה נכתב במדינות ערב האחרות, בעיקר בסוריה ובמצרים. בעקבות מלחמת 
1948, הקמת מדינת ישראל ועקירתם של מרבית הסופרים והאינטלקטואלים 
הערבים מן הארץ, נחלקה הספרות הפלסטינית לשלוש חטיבות עיקריות: הספרות 
הפלסטינית בפזורות השונות, הספרות הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית 

ורצועת עזה, והספרות הפלסטינית במדינת ישראל.

חלק זה מבוסס בעיקר על מקורות אלה: עמי אלעד, "ספרותם של הערבים בישראל", המזרח   16
החדש, ל"ה )תשנ"ג(, עמ' 1–8; מחמוד גנאים, "מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל", 
המזרח החדש, ל"ה )תשנ"ג(, עמ' 27–45; שמואל מורה, "התפתחות השירה הערבית בישראל", 
המזרח החדש, ל"ה )תשנ"ג(, עמ' 11–26; ג'ורג' קנאזע, "האדמה בספרותם של ערביי ישראל", 

המזרח החדש, ל"ה )תשנ"ג(, עמ' 165–181. 

א־סנארה, 29 במארס 1990. דבריהם  והשפה(,  ואל־לע'ה" )הארץ  "אל־ארצ'  חנא אבו־חנא,   17
בישראל  הערבי  המיעוט  לנדאו,  מ'  יעקב  אצל:  מצוטטים  חביבי  אמיל  ושל  אבו־חנא  חנא  של 

1967–1991: היבטים פוליטיים, תל־אביב: עם עובד, 1993, עמ' 64.
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החטיבה של הספרות הפלסטינית שנכתבה מחוץ לגבולות מדינת ישראל נקראה 
אדּב אל־עודה )أدب العودة, ספרות השיבה(. החטיבה של הספרות הערבית 
בישראל החלה לשאת סממנים ייחודיים משלה בתוך הספרות הפלסטינית בשל 
העובדה שמאז 1948 חיים הערבים בישראל כמיעוט בתוך רוב יהודי, ועד 1967 

הם חיו במנותק ממדינות ערב.

כמה גורמים הערימו קשיים על התפתחותה של הספרות הערבית בישראל בשנות 
החמישים והשישים. ראשית, באותה תקופה, ספרותם של הערבים בישראל 
נתפסה בעיני מדינות ערב ובעיני הפלסטינים באור שלילי ביותר, שכן אותם ערבים 
נשארו בתחומי מדינת ישראל והיו חלק מן "הישות הציונית" אף שהמשיכו לחיות 
על אדמת המולדת. שנית, היקפו של קהל היעד של הספרות הערבית, בדומה 
למספר היוצרים בשפה זו, היה מצומצם מאוד. מרבית האוכלוסייה הערבית 
שנותרה בתחומי מדינת ישראל בעקבות מלחמת 1948 הייתה אוכלוסייה כפרית, 
ומספר המשכילים וצרכני הספרות בקרבה היה קטן )להרחבה ראו פרק 2(. 
שלישית, מכיוון שקהל הקוראים היה מצומצם, הוצאה לאור של ספרים בערבית 
לא הייתה כדאית מבחינה מסחרית. גורמים אלה, נוסף על נחיתותם הפוליטית 
של הערבים שנותרו בשטח מדינת ישראל, הקשו מאוד על הסופרים הערבים 

שנותרו בארץ והביאו כמעט לעצירה של פעילותם הספרותית.

התפקיד שמילאה מק"י בהחייאת הספרות והעיתונות הערבית בתקופה שלאחר 
מלחמת 1948 נידון בהרחבה לעיל. יש להזכיר גם את המהגרים היהודים מעיראק: 
עם הגעתם לארץ בשנים 1950–1951 החלו מהגרים אלה לפרסם את יצירותיהם 
בעיקר במוספי הספרות של היומון אל־יום ושל השבועון חקיקת אל־אמר. עם 
זאת, פועלם בהחייאת הספרות הערבית בישראל בא לקצו כעבור זמן־מה: לאחר 
שהשתלבו בחברה הישראלית, לא הייתה דעתם נתונה עוד לקידום הספרות 

הערבית בארץ.

במרוצת השנים החלו משוררים וסופרים ערבים צעירים, שהתחנכו בבתי ספר 
ישראליים, להתבלט בכתיבת יצירות ספרותיות בערבית. בשנים הראשונות 
לאחר קום המדינה התמקדו ספרותם ושירתם בחיים, באהבה ובטבע, אך היו 
דלות הן במתכונתן והן בתוכניהן. לאחר מכן עסקו יצירותיהם בשלום בין ישראל 
לבין מדינות ערב ובשיתוף פעולה יהודי-ערבי בתוך ישראל. נושאים אלה עמדו 
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בלבם של כתבי-עת כמו אל־וסיט )الوسيط, המתווך, 1951–1953( ואל־ֻמג'תמע 
)اجملتمع, החברה, 1954–1959( בעריכתם של מישל חדאד )1919–1996( ושל 

ג'מאל קעואר )יליד 1930(.

לאחר מלחמת 1956 התמקדה הספרות הערבית בנושאים כגון מעמדם הפוליטי 
והחברתי של האזרחים הערבים וביקורת על תפקודם של שלטונות ישראל. ספרות 
זו הושפעה מהתמורות בעולמם התרבותי של הערבים בישראל בעקבות השיפור 
ברמת החינוך ובתנאי המחיה, בזכות התגברות הערנות לחופש הביטוי ובשל 
פעילותן הפוליטית של המפלגות ושל הסתדרות הפועלים ביישוב הערבי. רוב 
יצירותיהם של הסופרים הערבים הופיעו תחילה בירחון הקומוניסטי אל־ג'דיד. פני 
הדברים השתנו כאשר החלו לצאת לאור עיתונים נוספים, דוגמת אל־פג'ר )الفجر, 
הזריחה( מטעם מפ"ם, אל־הדף )اهلدف, המטרה( מטעם ההסתדרות, אנואר 
)انوار, אורות( ומפגש־לקאא' )لقاء(, שהיה ביטאון דו־לשוני בעברית ובערבית. 
בתי הוצאה לאור בערבית שחנכו מפ"ם וההסתדרות עודדו פעילות מקומית רבה 
בכל הסוגות הספרותיות. כמה סופרים ערבים אף החלו לכתוב בעברית ובכך 

סימנו את תחילתה של מגמה אשר הלכה והתחזקה במרוצת השנים.

שירתם של המשוררים הערבים עסקה במצוקתם של הפליטים הפלסטינים 
וביטאה חוסר שביעות רצון ממצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל; לעתים 
אף היו שזורים בה מוטיבים של מרד, של נקמה ושל שנאה כלפי הממסד היהודי. 
בתקופה זו בלטה שירתם של מחמוד דרוויש )1942–2008(, סמיח אל־קאסם 
)יליד 1939(, תופיק זיאד )1929–1994( וחנא אבראהים אליאס )יליד 1927(, והיא 
הייתה ספוגה מוטיבים של לאומיות ערבית. שירתם הלאומית של מחמוד דרוויש 
ושל סמיח אל־קאסם זכתה לפופולריות מיוחדת בעולם הערבי כולו. היוצרים 
הקומוניסטים והלאומיים החלו לשתף ביניהם פעולה בייחוד לאחר מלחמת 
1967, כאשר הצטרפו אליהם סופרים פלסטינים מהגדה המערבית. עם זאת, 
כמה משוררים מקומיים, כמו ראשד חוסין )1936–1977( וג'מאל קעואר הדגישו 
ביצירותיהם את ההיבטים החיוביים של שלום, של אחווה ושל שיתוף פעולה 
יהודי-ערבי )חוסין אף תרגם לערבית כמה משיריו של חיים נחמן ביאליק(, אולם 

זכו למידה פחותה של פופולריות.
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אינטלקטואלים ערבים אזרחי ישראל הרבו להתייחס ביצירותיהם למלחמת 1948 
ולתוצאותיה כאל אירוע מכונן ואף פעלו להבניה של זיכרון קולקטיבי ולגיבוש 
נרטיב לאומי.18 בספרה "לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים 
בישראל" כותבת הוניידה גאנם על שיח המלחמה ועל הקמת מדינת ישראל 
)ַנְּכּבה בלשונם של הפלסטינים(: "הנכבה מוצגת בשיח של האינטלקטואלים 
הפלסטינים כשבירה טוטאלית של דפוסי החיים הנורמטיביים שהתקיימו לפניה. 
נוסף על היותה אסון לאומי היא מוצגת כאובדן המרחב הפרטי, אובדן הבית 

והילדּות ואפילו אובדן החלום ]...[".19

גאנם כותבת גם על תחושת הקרבן של הפלסטינים שהיו לאזרחי מדינת ישראל 
– קרבן  שמדינות ערב בגדו בו משום שנטשו את הפלסטינים ולא נחלצו לסייע 
להם – כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירותיהם של משוררים וסופרים ערבים.20 
יתר על כן, לא אחת תיארו יוצרים ערבים אזרחי ישראל ביצירותיהם את חייהם 

במדינת ישראל כחיים בכלא, והרבו להזכיר גם את תחושת האבדן.21 

גאנם מזכירה גם את תגובת האינטלקטואלים לַנְּכסה – מלחמת 1967 – ואת 
ביטולו של הממשל הצבאי ביישובים הערביים בישראל שנה קודם לכן: "המדינה", 
היא כותבת, "הפכה לחוויה מעשירה, דמוקרטית ומקדמת, מעין מודל תרבותי 
שתרם ל'קידום' הערבי. ]...[ חשיבות הנכסה אינה רק בהתרסקות האמונה של 
משוררי דור הנכבה שהמשבר הלאומי יבוא על תיקונו, אלא בסימון ההבדלים בין 
הפלסטינים בישראל לבין שאר הפלסטינים ]...[".22 גאנם מציינת עוד שתוצאותיה 
של מלחמת 1967 גרמו לכך שבשנות השבעים ניכרו ביצירותיהם של הערבים 
אזרחי ישראל שני תהליכים מקבילים: מודעּות לאזרחות הישראלית מחד גיסא 

ירושלים:  בישראל,  פלסטינים  אינטלקטואלים  מחדש:  האומה  את  לבנות  גאנם,  הוניידה   18
י"ל מאגנס, 2009, עמ'  והוצאת ספרים על שם  – מכון אשכול  בירושלים  האוניברסיטה העברית 

  .77–74

שם, עמ' 45.   19

שם, עמ' 49.   20

שם, עמ' 52–54.    21

שם, עמ' 97.   22
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והתגברותה של התודעה הפלסטינית הלאומית מאידך גיסא. היא מסכמת: "המציאות 
אמנם עודנה נתפסת כמצב חירום, אולם כזה ששינויו אינו נראה באופק".23 24

סוג אחר של כתיבה ספרותית הוא הסיפור הקצר הערבי. סוגה זו דנה בבעיות 
של המיעוט הערבי בישראל, בגישתם של שלטונות ישראל ושל האוכלוסייה 
היהודית כלפיו, בסבלם של הפליטים הפלסטינים ובממשל הצבאי. סופרים 
בולטים בתחום זה היו נג'וא קעואר )ילידת 1923( ותופיק מועמר )1904–1988(. 
בה בעת, בהשפעת החברה היהודית החלו להתפרסם סיפורים קצרים פרי עטם 
של קיסר כרכבי )יליד 1931( ושל טהא מוחמד עלי )יליד 1931(, אשר הפנו 

ביקורת כלפי מנהגים ערביים מיושנים.

נשים פלסטיניות  כתבו עוד לפני 1948, אולם הן היו מעטות מאוד וכתבו בעיקר 
בעיתונות. רוב היצירות התגבשו מבחינה אמנותית ופורסמו רק לאחר 1948. מאז 
החלה היצירה הספרותית פרי עטן של נשים להתפתח ולהתגבש לידי אמנות 

סיפורית של ממש מבחינת התוכן והצורה. 

בישראל נותר עתה מספר זעום של סופרים צעירים אשר היו בתחילת דרכם 
הספרותית באותה עת, ביניהם נג'וא קעואר, אשר נחשבה לאחת הדמויות 
הספרותיות החשובות. קעואר החלה לפרסם סיפורים בכתבי-עת עוד לפני 
1948, אולם את ספריה פרסמה רק לאחר מכן. סיפוריה המוקדמים, בפרט 
סיפורי הקובץ הראשון, כתובים בסגנון רומנטי, משופעים בתיאורי טבע ובדמויות 
שבדרך כלל אינן מעוצבות כדמויות ראליסטיות. קעואר גם נמנתה עם הסופרים 
הפלסטינים הראשונים שכתבו סיפורים פוליטיים. עם זאת, סיפוריה לא ביטאו 
ניסיון לשנות את המצב הקיים אלא רק ניסו להבין מה קורה לפלסטינים ולבטא 
סולידריות עמם בעת משבר. הם הדגישו ערכים של סובלנות וסלחנות ולא כללו 
תכנים חתרניים. נראה שמשום כך היא זכתה למעמד, לקבלה ולתמיכה מצד 

הממסד הישראלי. 26,25 

גאנם )הערה 18 לעיל(, עמ' 97–98.    23

24  הערת העורך: הפסקאות הדנות במסקנות מחקרה של הוניידה גאנם לא נכללו במהדורה הראשונה.

הערת העורך: הפסקאות הדנות בפועלה של נג'וא קעואר לא נכללו במהדורה הראשונה.  25

 Dorit Gottesfeld, "A Compass for the Sunflower", Hawwa: Journal of Women of the  26
Middle East and the Islamic World, 8 (2010), pp. 217-226. תודתנו לד"ר גוטספלד על עזרתה 

בשילוב סקירת היצירה של הסופרות.
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2. התקופה השנייה: 1967–1987 
שנת 1967 סימנה נקודת מפנה בחיי הקהילה הערבית בישראל. ביטול הממשל 
הצבאי בשנת 1966, פתיחת הגבולות עם הגדה המערבית ועם רצועת עזה 
וחידוש הקשרים עם העולם הערבי שינו לחלוטין את מצבם של הערבים בישראל 
והדבר התבטא גם בספרותם. השינוי ביחסן של מדינות ערב ושל אש"ף כלפיהם 
התבטא בעצם הגדרתה של הספרות הערבית בישראל כחלק מהקורפוס של 

אדב אל־מקאומה )أدب املقاومة, ספרות ההתנגדות(.

השינויים שהתרחשו בעקבות מלחמת 1967 חוללו מפנה במעמדה של הספרות 
הערבית בישראל. הסופרים הערבים בישראל החלו לכוון את יצירותיהם לעבר 
מרכזי התרבות הערביים החשובים: קהיר, ביירות ואף קזבלנקה. לא רק היעד 
השתנה אלא גם בתי ההוצאה לאור: מעתה התפרסמו כתביהם של סופרים 
בכירים כמו אמיל חביבי, תופיק זיאד וסמיח אל־קאסם בבתי הוצאה לאור במרכזי 
התרבות העיקריים בעולם הערבי. סמיח אל־קאסם הגדיר את חשיפתם של 

הערבים בישראל לספרות המודרנית בעולם הערבי כ"לידה מחדש".27

בשנים 1967–1987, ובייחוד לאחר מלחמת ששת הימים )1967(, התבלט היסוד 
הלאומי-פלסטיני ביצירותיהם של סופרים ערבים מישראל. במהלך תקופה זו 
בלטו כתביהם של משוררים כגון תופיק זיאד, טהא מוחמד עלי וסמיח אל־
קאסם, ולאחר מכן – סאלם ג'ובראן )יליד 1941( וסיהאם דאוד )ילידת 1953(. 
יצירותיהם התמקדו בנושאים כמו שאלת הזהות הלאומית, המגע המחודש עם 
העולם הערבי ועם הקהילה הפלסטינית, השפעותיהן של המלחמות בשנים 1967, 
1973 ו-1982, השפעות האינתיפאדה הראשונה )1987( וכן תחושת ההפליה של 

המיעוט הערבי בישראל.

במהלך שנות השבעים והשמונים התחזקה תחושת הסולידאריות ושיתוף הפעולה 
הספרותי בין יוצרים ערבים מישראל לבין יוצרים פלסטינים וערבים בעולם הערבי 
הועמק. סופרים ופובליציסטים ערבים החלו לפרסם את כתביהם בעיתונים 
ובכתבי-עת ערביים בישראל, כגון אל־ג'דיד, אל־מואכב ואל־אתאחד. סופרים 
כמו סמיח אל־קאסם, אמיל חביבי, זכי דרוויש )יליד 1941( וריאד ַּביַדס )יליד 

לנדאו )הערה 17 לעיל(, עמ' 67.  27
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1960( החלו לפרסם את יצירותיהם בעיתונים פלסטיניים, כגון אל־כרמל )الكرمل, 
הכרמל(, שאון פלסטיניה )شؤون فلسطينية, עניינים פלסטיניים(, פלסטין 
א־ת'ורה )فلسطني الثورة, פלסטין המהפכה( ובלסם )بلسم, בושם(. בדרך זו 

הצליחו הסופרים הערבים מישראל לזכות בלגיטימציה אשר זמן רב ייחלו לה.

אחד הנושאים שהמשיך לשמש מוטיב מרכזי ודומיננטי בספרות המקומית מאז 
1948 הוא הקשר שבין הערבים בישראל לבין האדמה. הדגש הוסט מתפקידה 
של האדמה כמקור מחיה לייצוגה של האדמה כנושא לאומי וריגשי. מוטיב זה 
השתקף בעבודותיהם של סמיח אל־קאסם, של מוחמד נפאע )יליד 1939(, של 
ריאד בידס ואחרים. הוא התבטא במלוא עוזו בשירה שהתפרסמה בעקבות 
האירועים האלימים של "יום האדמה" )30 במארס 1976(. מוטיב האדמה לבש 
מעתה מאפיין חדש והפך לאתוס ולסמל לאומי, פוליטי, חברתי ואפילו דתי. אכן, 
קובע סלמאן נאטור, אירועי "יום האדמה" סימנו את תחילתה של תקופת "רנסנס 

תרבותי", אשר נטענה בתכנים פוליטיים ולאומיים בעקבותיהם.

נושא הפליטים והמסתננים, שתפס מקום מרכזי ביצירותיהם של רבים מהסופרים 
הערבים בישראל בשנות החמישים ובראשית שנות השישים, החל לאבד 
מהפופולריות שלו בסוף שנות השישים, אף שעדיין שימש בכמה סיפורים קצרים 
אחרי מלחמת 1967. בשנות השבעים והשמונים המשיכו לכתוב על נושא זה רק 
סופרים מעטים, דוגמת אמיל חביבי וריאד בידס, אולם מנקודת השקפה שונה: 

ההצגה נעשתה אידאולוגיות פחות וסמנטית ונוסטלגית יותר.

אחת התופעות הבולטות ביותר שצמחה בשנות השבעים והשמונים הייתה נטייתם 
של סופרים ערבים רבים לכתוב בעברית נוסף על כתיבתם בערבית. אנטון שמאס 
)יליד 1950(, סלמאן מצאלחה )יליד 1953(, נעים עריידי )יליד 1948(, מוחמד 
חמזה גנאים )1957–2004(, סיהאם דאוד )ילידת 1953(, נידא ח'ורי )ילידת 1957(, 
פארוק מואסי )יליד 1941( ומחמוד עבאסי )יליד 1935( נעשו פופולריים ביותר 
בקרב קהל הקוראים בעברית. הללו אף תרגמו יצירות ספרות רבות מערבית 

לעברית ובכך תרמו לקירוב תרבותי בין ערבים לבין יהודים בישראל.

בשנים אלה זנחו הסופרות הפלסטיניות את המגמה הרומנטית ואת ההתמקדות 
בפרט והחלו לעסוק בסובב אותן. ייחודן היה בכך שהן נהגו להציג ביצירותיהן 
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את דמותה של האישה כמי שחווה מציאות של כיבוש כפול - לאומי ומגדרי-
פטריאכלי, ולקשור בין שני סוגי הכיבוש. 

מבחינת הסופרות שכתבו בישראל סימנה התקופה שלאחר 1967 תקופת מעבר 
שבה הן התאוששו מן הממשל הצבאי ומן ההגבלות שהוא הטיל. סופרות אלה 
היו כפריות בדרך כלל, אשר ניטלו מהן הזדמנויות לחינוך, לחשיפה לתרבויות 
המערב ולפעילות פוליטית, תחומים שסופרות עירוניות כמו נג'וא קעואר נחשפו 
להם במידה מסוימת בתקופה שאחרי 1948. רק לאחר ביטול הממשל הצבאי 
בשנת 1966 החלו להתפתח מערכת החינוך והפעילות התרבותית והפוליטית גם 
בכפרים ולא רק בערים, ולכן סופרות שהחלו לכתוב בתקופה זו בישראל הכניסו 
לכתיבתן היבט פוליטי. אין זה מפתיע אפוא כי הסופרות שכתבו בתקופה שלאחר 
1967, כמו  פאטמה ד'יאב ושוקיה ערוק-מנצור, נטו לכתוב בעת הזאת בעיקר 

על נושאים חברתיים ופחות על המאבק ועל הבעיה הפלסטינית.29,28 

3. התקופה השלישית: 1987 עד היום
בתקופה זו נעו נושאי הכתיבה של המשוררים והסופרים הערבים בין הנושא 
המקומי של ביקורת על ההפליה החברתית-כלכלית כלפי המיעוט הערבי בישראל 
לבין הנושא הרחב של התמוטטות הגוש המזרחי. עם זאת, הנושא המרכזי 
בעולמם הספרותי המשיך להיות האינתיפאדה בשטחים וההתפתחויות המדיניות 

שהתרחשו בעקבותיה.

בעקבות האינתיפאדה הראשונה )1987–1993(, הכרזת העצמאות מצד אש"ף 
)1988(, החתימה על הסכמי אוסלו )1993–1995( וחוזה השלום בין ישראל לבין 
ירדן )1994(, ניתן היה לחוש באופוריה בכתביהם של הסופרים הערבים, אשר 
היללו את האינתיפאדה ותמכו תמיכה נמרצת בשאיפותיהם של הפלסטינים 
לעצמאות. סופרים כמו ריאד בידס וסמיח אל־קאסם פרסמו את יצירותיהם 
בסדרה של קובצי שירה פלסטיניים ששמם ִאּבַדאַעאת אל־חג'ר )إبداعات 
احلجر, יצירות האבן(, שיצאו לאור מטעם אגודת הסופרים הפלסטינים ברצועת 

Gottesfeld )הערה 26 לעיל(, עמ' 226–237.   28

הערת העורך: שתי הפסקאות האחרונות בתת-פרק זה לא נכללו במהדורה הראשונה.  29
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עזה ובגדה המערבית. בה בעת החלו יצירותיהם של הסופרים הערבים להתפרסם 
בפלסטין א־ת'ורה, שיצא לאור בקפריסין בחסות אש"ף. פעילותם הספרותית 
הנמרצת התבטאה גם במגזינים ובכתבי-עת ערביים בישראל, ובייחוד בעיתון 

אל־ג'דיד ובמוסף הספרותי של היומון אל־אתחאד.

נימה פסימית יותר ביצירותיהם של הסופרים החלה להתבטא בעקבות ההתנקשות 
בראש הממשלה יצחק רבין )1995(, עלייתה לשלטון של ממשלת הימין בראשות 
בנימין נתניהו )1996(, ובייחוד בעקבות אירועי אוקטובר 2000. היה אפשר לחוש 
ביצירותיהם בתסכול ובייאוש בדבר סיכוייהם של הפלסטינים להגשים את 

שאיפותיהם הלאומיות.

אמיל חביבי עשוי לשמש דוגמה למצבם הייחודי והסבוך של הערבים בישראל 
בתקופה הנדונה. בסוף שנות הששים ובראשית שנות השבעים היה חביבי לאחד 
היוצרים הערבים הבולטים אשר זכה ללגיטימציה מצד הקהילה הפלסטינית והעולם 
הערבי וגם זכה להערצה מקומית בזכות כישורי הכתיבה שלו שהתבטאו ברומנים 
הידועים שלו "האופסימיסט" )1974(, "אח'טיה" )1988( ו"סראיא, בת השד הרע" 
)1993(. עם זאת, נמתחה עליו ביקורת נוקבת מצדם של סופרים רבים בעולם 
הערבי לאחר שהסכים לקבל את פרס ישראל לספרות בשנת 1992. מקרה זה 

מדגים את השניּות ביחסו של העולם הערבי לסופרים הערבים בישראל.

הסופרות הפלסטיניות החלו בעת זאת ליצור לעצמן דרכי כתיבה מקוריות 
ומיוחדות, ובאמצעותן הן מנסות לחתור תחת הנורמות הספרותיות ה"גבריות" 
ולערער עליהן. גם לשון הכתיבה שלהן נעשתה משוחררת ונועזת יותר מבעבר. 
באמצעות שימוש בדרכי הבעה מקוריות בכתיבתן מבטאות אותן יוצרות את 
מחאתן כלפי החברה הפטריארכאלית וכלפי העליונות הגברית ואת תחושותיהן 

הפנימיות של הגיבורות כמעט בכל דרך אפשרית.

יוצרות צעירות בולטות בישראל הן: רג'אא' בכריה )ילידת 1972(, ראויה ברבארה 
)ילידת 1969( ומיסון אסדי )ילידת 1963(. סופרות אלה מתקבלות כיום באהדה 
מצד הביקורת הערבית ומצד מחקר הספרות וזוכות לפופולריות בקרב קהל 
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הקוראים. הן מנסות לנתב את דרכן בעיקר מן הבחינה הסגנונית-לשונית וליצור 
לשון נשית ייחודית ושיח נשי מקורי.30

אחת התופעות הבולטות משנות התשעים ואילך היא נטייתם של סופרים ערבים 
בישראל לכתוב רק בשפה העברית ובדרך זו לפנות לקהל הקוראים הרחב בציבור 
היהודי ולא רק לקוראי הערבית. סופרים אלה ויצירותיהם מתקבלים בהערכה 
בקרב האליטה האינטלקטואלית היהודית. אנטון שמאס היה סופר ערבי נוצרי 
בן הכפר פסוטה שבגליל המערבי שעזב את הארץ לארצות-הברית בשנות 
השמונים. בשנות השבעים ערך שמאס את הירחון הספרותי הערבי אל־שרק 
)الشرق، המזרח(. בירחון זה הוא פרסם לראשונה את יצירותיו, מקור ותרגום. 
בשנת 1976 החל אנטון שמאס לעבוד כמפיק בחטיבת התכניות בערבית בטלוויזיה 
הישראלית. הוא פרסם שני ספרי שירה, "שטח הפקר" )1976( ו"כריכה קשה" 
)1974( וכן סיפור עם, "השקרן הכי גדול בעולם" )1982(. ספרו החשוב ביותר 

הוא "ערבסקות" )1986(, והוא תורגם לכמה שפות.31 

צעיר ממנו בדור )יליד 1975( הוא הסופר, העיתונאי, הפובליציסט והתסריטאי 
סייד קשוע. קשוע נולד בטירה, ומאחר שהיה תלמיד מצטיין נשלח ללמוד בבית 
ספר עברי בירושלים ושם חווה את הדילמה של השתלבות תוך ניכור בחברה 
היהודית שהוא מבטא בספריו. קשוע הוא בעל הטור הסאטירי "חבית הסירוב" 
במוסף הארץ ובעבר כתב בעיתון העיר. הוא חתן פרס ראש הממשלה לסופרים 
עבריים לשנת 2005 ופרס קוגל לספרות לשנת 2011. ספריו, "ערבים רוקדים", 
"ויהי בוקר" ו"גוף שני יחיד", הם רבי־מכר שתורגמו לכמה שפות. ספרו השלישי 
זכה בפרס ברנשטיין לרומן עברי מקורי לשנת 2011. הספר עוסק במציאות 
המורכבת של חייו של ערבי-ישראלי ובמשבר הזהות של האזרח הערבי, שלעתים 

מבקש להפוך ליהודי.32 

סדרת הטלוויזיה "עבודה ערבית", שקשוע כתב את תסריטה, פופולרית מאוד, 
ובשנת 2012 שודרה העונה השלישית לאחר שהראשונה שודרה בערוץ 2 בסוף 

Gottesfeld )הערה 26 לעיל(, עמ' 237–242.  30

הערת העורך: הטקסט הדן באנטון שמאס לא נכלל במהדורה הראשונה.  31

ראו איימן סיכסק, "'גוף שני יחיד' מאת סייד קשוע; שביל הבריחה", הארץ, 2 ביוני 2010.  32
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2007. הסדרה מציגה בדרך הומוריסטית וסרקסטית את חייה של משפחה ערבית 
בישראל ולועגת לסטראוטיפים של האזרח היהודי ושל האזרח הערבי בדרך שבה 
הם משתקפים זה בעיני זה. התכנית מעוררת הערכה רבה מצד אחד וביקורת 
רבה מצד שני הן מיהודים והן מערבים. בין השאר נטען כי היא רק מחזקת את 

הסטראוטיפים שקשוע מבקש לבקר.33

הערת העורך: שתי הפסקאות הדנות בפועלו של סייד קשוע לא נכללו במהדורה הראשונה.  33
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