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  רפתח דב
  

עוסק , פרי מחקר שנערך במכללה לביטחון לאומי ,זה' עשתונות' גיליון

 זה כבבואה למצבו של מגזר ,ה של ערביי ישראלחאסוגיית המב

התפתחות מחאת ערביי המחקר מפרש את . ולפוטנציאל הטמון בו

המחאה בשנים מתמקד בדפוסי ו ,ישראל מאז קום המדינה ועד ימינו

ך פרספקטיבה רחבה של מושג הביטחון מתו .האחרונות ובמאפייניה

 תובנות אודות היחסים המורכביםהמחבר מפיק , הלאומי הישראלי

גורמים שבבסיסם עומדים , הבין המיעוט הערבי למדינ והמשתנים

  .תפיסתיים-תרבותייםוכלכליים -חברתיים, פוליטיים, מבניים

ו אותה בעיצ, אשר השפיעו על המחאה ,תהליכים יםעבודה נבחנב

מתרחשים בסביבה הפנימית  אלו תהליכים .רמו להתפתחותהות

, מקומו של הדור הצעירל, מגזרהמנהיגות ל והם קשוריםוהחיצונית 

חלקם לוטלטלה האזורית ל, פלסטיני-הישראלי התפתחות הסכסוךל

  .2011קיץ בשל ערביי ישראל במחאה החברתית 

גם הפנים כמו  ,אנו עדים לתמורות בסביבה הגלובאלית 2014גם בקיץ 

מצבו של . על המגזר הערבי ועל אופי מחאתו שאינן פוסחות ,מדינתית

מרון ובחבל וביהודה וש, במדינת ישראלרף האלימות , תהליך השלום

כי , מעידים יותר מכל -  השימוש במחאת הרשתהתרחבות כמו גם , עזה

  .עליהם מצביע המחקר הם רלבנטיים מתמיד ,הגורמים המשפיעים

  

  .מנים להגיבהקוראים מוז
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יכול ללמד הן על האזרח  והן  ,המתנהל בין האזרח למדינתו ,הדיאלוג

יש בכך כדי , כשהוא מתקיים בכלים דמוקרטיים וחוקיים. על המדינה

על הערכה הדדית השוררת בין הצדדים , מה מוסרית גבוההלהעיד על ר

דו שיח אלים ופרוע , לעומת זאת. ועל הקפדה על ערך שמירת החוק

היחסים בין מדינת ישראל למיעוט הערבי . מעיד על מצב שונה לחלוטין

רבות נחקר ונכתב על . בה מגלמים את שני הקטבים שתוארושחי 

ה הם הגורמים שהשפיעו על ומ, אחראי לכךהמי  -אודות השאלה 

ערבי - הסכסוך היהודי. היחסים בין שני הצדדים מאז קום המדינה

, מלחמה, מולדת, פלסטיני הוא רב שנים ומקפל בתוכו זהות-והישראלי

מאחר שלא ניתן לשקף בעבודה זו את . הגשמה ותקווה לשלום, אבדות

ת מחא -תתמקד הבחינה בתחום מוגדר , הסכסוך כולו על מורכבותו

, אזרחיים ולאומיים, מחאה זו משלבת מוטיבים דתיים. המגזר הערבי

שהתבוננות בהם כמכלול מאפשרת נקודת מבט מעניינת על החברה 

  .הערבית בישראל

לאחר עשרות שנים של עלייה , 1948מדינת ישראל הוקמה בשנת 

התבססה בארץ שהייתה הלכה ואשר , לגאלית- לגאלית ובלתי, יהודית

תוצאות . לצד רוב ערבי גדול ,לכן במיעוט יהודי מאוכלסת קודם

מלחמת העצמאות הביאו על הציבור הערבי את מה שמכונה בפיהם 

זהו מונח שהשתרש . 'שואה'משמעותה  -בערבית ' נכבה' .'יום הנכבה'

ה עבור יתיובציבוריות הערבית לתיאור התבוסה במלחמה ומשמעו

, מיעוט הערבי לשולייםבמהלך השנים נדחק ה. הציבור הפלסטיני בארץ

 עם, 1967שנת ב .והוא נקרע בין שני צדי הגבול, טוכוחו והשפעתו התמע

שוב רצף גאוגרפי בין הפלסטינים נוצר כיבוש הגדה המערבית וחבל עזה 

. שומרון ועזה, לאלו שחיו באזורי יהודה, שחיו בגבולות מדינת ישראל

רבים עד לשינויים  היה בשנים שלאחר מכן הציבור הערבי

; ל ניצח במלחמות עם צבאות ערב"צה: בגאופוליטיקה הישראלית

ומשנות התשעים החל , נחתמו הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן



כלכלי הפכה מדינת - בתחום החברתי. תהליך שלום עם הפלסטינים

הצמיחה בה מרשימה , ישראל לאחת המדינות המתקדמות בעולם

השיח הפוליטי . נות האזורבוודאי בהשוואה למדי, והרווחה מפותחת

באופן שאיפשר , בצורה דמוקרטית וחופשית, על פי רוב, במדינה נערך

מרכיבים . ללא חששולכל הגורמים להביע את עמדתם בפומבי 

, משמעותיים אלו לא שינו את התמונה הפוליטית הרחבה בישראל

אשר נקט עמדה , לפיה נתפסו הערבים כמיעוט בעל נאמנות כפולה

הרווחה . לאו דווקא לטובת המדינה, פלסטיני-ישראליבסכסוך ה

פסחה על אזרחיה הערבים ויצרה  ,שבאה על אזרחי המדינה ,היחסית

מרכיבים אלו הניעו במהלך השנים את . בקרבם תחושת קיפוח ואפליה

בין , מחאה זו. הציבור הערבי לשורה של צעדי מחאה כלפי המדינה

מכל את תחושות המגזר כלפי  ביטאה יותר, ושהייתה אלימה ובין שלא

ומאוחר יותר , בעקבות הפקעת האדמות בגליל 1976-כך היה ב. הממסד

נבע פרץ , במחאה על עלייתו של אריאל שרון להר הבית, 2000בשנת 

שני הצדדים למאבק שבו נהרגו אזרחים  שהביא את, אלימות

. אירועים בסדר גודל כזה לא חזרו מאז. ערבים ויהודים, ישראלים

המשפיעים על היחס בין האזרחים , מסגרת העבודה ייבחנו גורמיםב

דרכם ניתן , בפרספקטיבה של מאפייני המחאה, הערבים למדינה

  . מיעוט בישראל-להתבונן על יחסי רוב

במישור . משפיעים על מדינת ישראל גורמים שונים מבעבר 2014בשנת 

אשר הקשר ביניהם ייבחן , החיצוני ניתן לציין מספר עניינים מרכזיים

הטלטלה האזורית במזרח התיכון ובמדינות : אף הוא בעבודה

דרמטיות על המציאות ה יההשפעותו, 2011שהחלה בשנת , הסמוכות

אשר ידע , יך השלום עם הפלסטיניםתהל; הנוכחית במזרח התיכון

. והגלובלית' התקשורת החדשה'ו ;עליות ומורדות לאורך השנים

; ראוי לציין את מצבם החברתי והכלכלי של הערבים, במישור הפנימי

השפעתה של ההנהגה הקיימת לצד ; תופעות של אי שוויון במדינה

לכל  - ) 'חראכ'עמותות דוגמת (עלייתם של כוחות צעירים בקרב המגזר 

, אלו נודעת השפעה על החברה הערבית בישראל ועל יחסיה עם הממסד

מקורותיה וצורת , מרכיביה, עצימותה - כמו גם על מאפייני המחאה 



בין המשפיעים השונים על דפוסי המחאה ניתן למצוא . הופעתה בשטח

ולעומתם משפיעים , כאלו המאזנים זה את זה ומייצרים יציבות

  . הביא למיתון או להקצנההיכולים ל, אחרים

 הממסד המעודדים התפרצויות של מחאה והבעת כעס כלפיהגורמים 

מפורטים בהרחבה בעבודה ובבסיסם עומדים אי השוויון מול הציבור 

תרבות , מהותיים כדתבנושאים  היהודי ופערים בתפיסות עולם

בטווח כי  ,מסתמן. פלסטיני-בדגש על הסכסוך הישראלי, ופוליטיקה

 שכן, לגשר על פערים אלו אינן צפויות ה לעין שתי החברותהנרא

גם אם , עד שהסיכוי שייעלמו, ההבדלים בין החברות הם כה גדולים

שלפנינו עוד שנים  ,מכאן. נמוך מאוד הוא ,ננקטים מהלכים לשם כך

אזרחים מול אזרחים  - התרסה והתמודדות , מחאה, רבות של עימות

  .ואזרחים מול ממסד

, נראית מאיימת אינה הגם שעל פי רוב, והה כיום במגזרהמז המחאה

של המחאה האזרחית  החזות החיצונית. זרע הפורענות בה טמוןשהרי 

המגזר . של שליטהתחושה  לכל המעורבים מעניקה העדכנית במגזר

מתוך ברירה  ,חוקיתו כי הוא פועל בצורה מרוסנת ,ל עצמומעיד ע

כפי שהיא , אלימה ומרתיעהאך ברצותו עובר הוא למחאה  ,והחלטה

  . 2014באה לידי ביטוי בהפגנות המגזר בקיץ 

שיש לו לכאורה סיבות רבות  ,מגלה מולו ציבור גדול, דומצ, הממסד

תחושת . על פי רוב, באופן מרוסן בוחר לעשות זאת אך הוא ,למחות

הנחה לפיה המבוססת על  הנהגה בישראלהממסד ושל ההשליטה 

פרשנות זו של נקודת . 'ים את נצרת על דמשקמעדיפ'הערבים במדינה 

את הרציונל  מביאים בחשבוןכאשר , להשתנות עלולההמבט הערבית 

של ' הדילמה'. מדברים עם המגזראשר כ - פשוט מכך או, האזרחי

. 'נצרת לנצרת עילית'אלא בין  ,'נצרת לדמשק'אינה בין  ערביי ישראל

שיפור המצב האזרחי לושאיפה רצון ; המחאה האזרחית כשמה כן היא

  . פעריםההזדמנויות וצמצום השוויון , הביטחון האישי -

החופש המוחלט שיש : על השקט היחסי שומרת שורה של ריסונים

רצונו של הציבור הערבי להשתלב ; בישראל להביע דעה ולמחות

הרווחה שיש לאזרחים ; המצב הכלכלי המשופר בישראל; במדינה



ההרתעה שהשיגו רשויות האכיפה מול וכן  ,)יחסית לעולם הערבי(

המתקיים היום בין , האיזון העדין. 2000המגזר לאחר אירועי אוקטובר 

או אז אנו צפויים לעלייה , יכול להיות מופר בעתיד, משתנים אלו

פגיעה באחד . אופיה ודרך מימושה, בפעילות המחאה של המגזר

. ות המחאהמהמרכיבים הללו יכולה לייצר גל הדף שירחיב את גבול

כזה שיפגע בשירות שמקבלים האזרחים , שינוי בכלכלת ישראל

גם השיח בין . המגזר בצורה משמעותית אתלטלטל  עלול, מהמדינה

ולא ניתן לבחון אותו רק דרך , רשויות האכיפה למגזר אינו חד ממדי

האלימות הפנימית בקרב הציבור הערבי היא לא רק . מושג ההרתעה

אלא גם סימן לסדקים במשילות ובבואה , ומיתתוצאה של אנרכיה מק

  .לסדר העדיפות הלאומי
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  מבוא 

  

על  והן יכול ללמד הן על האזרח בין האזרח למדינתו  המתנהל הדיאלוג

ך כדי יש בכ, בכלים דמוקרטיים וחוקיים מתקיים כשהוא. המדינה

הצדדים  השוררת בין הערכה הדדיתעל , להעיד על רמה מוסרית גבוהה

ו שיח אלים ופרוע ד, לעומת זאת. הקפדה על ערך שמירת החוקועל 

מיעוט הערבי לישראל היחסים בין מדינת . שונה לחלוטין מצבעל  מעיד

רבות נחקר ונכתב על אודות . שתוארו הקטביםאת שני  מגלמים בה

הגורמים שהשפיעו על היחסים בין הם ומה , כךל אחראימי  -  השאלה

-ערבי והישראלי-הסכסוך היהודי. הצדדים מאז קום המדינהשני 

, דותאב, מלחמה, מולדת, ותמקפל בתוכו זהו הוא רב שניםפלסטיני 

 הסכסוךאת  ודה זלשקף בעבושלא ניתן מאחר . הגשמה ותקווה לשלום

 מחאת המגזר -חינה בתחום מוגדר בתתמקד ה, על מורכבותו כולו

 ,םיאזרחיים ולאומי, משלבת מוטיבים דתייםמחאה זו . הערבי

על החברה  נתמעניימבט  נקודת כמכלול מאפשרת בהםשהתבוננות 

  .בישראלהערבית 

של עלייה  עשרות שניםלאחר , 1948מדינת ישראל הוקמה בשנת 

בארץ שהייתה  אשר התבססה ,תלגאלי-בלתיו לגאלית, יהודית

תוצאות . לצד רוב ערבי גדול ,מאוכלסת קודם לכן במיעוט יהודי

 בפיהםמכונה ש את מהערבי המלחמת העצמאות הביאו על הציבור 

מונח שהשתרש  זהו. 'שואה' שמעותהמ - ערביתב' נכבה' .'יום הנכבה'

עבור  יותיהומשמעוהתבוסה במלחמה  לתיאורבציבוריות הערבית 

, המיעוט הערבי לשוליים נדחקבמהלך השנים  .ציבור הפלסטיני בארץה

, 1967עד שנת , די הגבולוהוא נקרע בין שני צ, כוחו והשפעתו התמעטו

אוגרפי בין גהמערבית וחבל עזה יצרו שוב רצף כאשר כיבוש הגדה 

, לאלו שחיו באזורי יהודה, שחיו בגבולות מדינת ישראל הפלסטינים

יים בשנים שלאחר מכן היה הציבור הערבי עד לשינו. שומרון ועזה

ות במלחמות עם צבא ניצחל "צה: אופוליטיקה הישראליתרבים בג
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ומשנות התשעים החל  ,ירדןעם ים ונחתמו הסכמי שלום עם מצר; ערב

כלכלי הפכה מדינת - בתחום החברתי. ם הפלסטיניםתהליך שלום ע

מרשימה  בה צמיחהה, ישראל לאחת המדינות המתקדמות בעולם

השיח הפוליטי . אזורהודאי בהשוואה למדינות בו, רווחה מפותחתהו

 באופן שאיפשר, בצורה דמוקרטית וחופשית, על פי רוב, במדינה נערך

מרכיבים . שללא חשולכל הגורמים להביע את עמדתם בפומבי 

, בישראלהרחבה משמעותיים אלו לא שינו את התמונה הפוליטית 

נקט עמדה אשר , פיה נתפסו הערבים כמיעוט בעל נאמנות כפולהל

הרווחה . לאו דווקא לטובת המדינה ,פלסטיני-בסכסוך הישראלי

הערבים ויצרה  אזרחיהעל  פסחה ,שבאה על אזרחי המדינה ,היחסית

את  מרכיבים אלו הניעו במהלך השנים. ליהתחושת קיפוח ואפ בקרבם

בין , מחאה זו. שורה של צעדי מחאה כלפי המדינההציבור הערבי ל

ביטאה יותר מכל את תחושות המגזר כלפי , ושהייתה אלימה ובין שלא

ומאוחר יותר  ,אדמות בגלילההפקעת  בעקבות 1976-כך היה ב. הממסד

נבע פרץ  ,להר הבית אריאל שרון ו שלמחאה על עלייתב ,2000בשנת 

שבו נהרגו אזרחים  ,שהביא את שני הצדדים למאבק, האלימות

. אירועים בסדר גודל כזה לא חזרו מאז. ערבים ויהודים, ישראלים

 יםהמשפיעים על היחס בין האזרח ,במסגרת העבודה ייבחנו גורמים

דרכם ניתן , בפרספקטיבה של מאפייני המחאה, למדינה םהערבי

  . מיעוט בישראל-סי רובעל יח להתבונן

במישור . בעברשונים מגורמים על מדינת ישראל שפיעים מ 2014שנת ב

אשר הקשר ביניהם ייבחן , החיצוני ניתן לציין מספר עניינים מרכזיים

הטלטלה האזורית במזרח התיכון ובמדינות : אף הוא בעבודה

דרמטיות על המציאות ה יהשפעותוה, 2011שהחלה בשנת  ,סמוכותה

אשר ידע , תהליך השלום עם הפלסטינים ;כחית במזרח התיכוןהנו

. ליתאוהגלוב 'התקשורת החדשה'ו ;עליות ומורדות לאורך השנים

 ;ראוי לציין את מצבם החברתי והכלכלי של הערבים ,במישור הפנימי

לצד  ,השפעתה של ההנהגה הקיימת ;תופעות של אי שוויון במדינה

 לכל -  )'כחרא'עמותות דוגמת (גזר עלייתם של כוחות צעירים בקרב המ
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 ,על החברה הערבית בישראל ועל יחסיה עם הממסד נודעת השפעהאלו 

מקורותיה וצורת , מרכיביה, עצימותה -  המחאה מאפייני כמו גם על

בין המשפיעים השונים על דפוסי המחאה ניתן למצוא . הופעתה בשטח

משפיעים ולעומתם  ,ומייצרים יציבות כאלו המאזנים זה את זה

   .היכולים להביא למיתון או להקצנה, אחרים

ערבים -חסי יהודיםמנתח את הגורמים המשפיעים על י) 2011( חסון

 ,ארבעה גורמים המציינת, Brown  (1996)אורטית שלומביא סקירה ת

  :לאומיות-העומדים בבסיס הקונפליקטים הפנימיים בחברות אתנו

אוגרפי של פיזור ג ;יטחון פניםבעיות ב - גורמים מבניים .1

  ;חולשה מדינתית ;האוכלוסייה האתנית

אידיאולוגיה הדוגלת  ;מדיניות של אפליה - גורמים פוליטיים .2

 ;סים פוליטיים טעונים בין הקבוצותיח ;בהדרת מיעוטים

 ;אפליה כלכלית ;בעיות כלכליות - גורמים חברתיים וכלכליים .3

 ;תהליכי מודרניזציה במדינה

סטוריה הי ;אפליה תרבותית - סתייםתפי-גורמים תרבותיים .4

 .של יחסים רעים בין הצדדים

התרחשו הפרות סדר חמורות במספר יישובים  2014במהלך קיץ 

במחאה על רצח צעיר ערבי מהכפר , ערביים במרכז הארץ ובצפונה

כי אירועים אלו נובעים מהגורמים  ,ניתן לשער. שליד ירושלים, שועפט

תבוננות על הסיקור המ. גיעה בנפשלצד הזעם על פ, שתוארו לעיל

. בולטת שתיקתם של ראשי המגזר הערבי, התקשורתי סביב האירועים

בקרב מפרי , לרבות קטינים, ראוי לציין את מעורבותם של צעירים

לצד מקומו של הסכסוך , חשיבותם של גורמים משפיעים אלו. הסדר

  .יידונו בהמשך העבודה, פלסטיני-הישראלי

הלשכה (אוכלוסיית המדינה מ 20%- כווים היום ערביי ישראל מה

בצפון  מתגורררובה של אוכלוסייה זו ). 2013, המרכזית לסטטיסטיקה

א אוכלוסייה זו הי). בעיקר בדווים(בדרום  הוחלק, הארץ ובמרכזה
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הציבור הבדווי בדרום הארץ . הם מוסלמים 82% - הומוגנית ברובה

בין החברה היהודית . זובודה עב ייכללוהוא לא  ,מאוכלוסייה זו מובחן

, כלכליים, חברתיים-שורה ארוכה של פערים תמתקיימחברה הערבית ל

זו בשאינן מתבוללות זו מדובר בקהילות . םיולאומי דמוגרפיים

אזור . ועסקיםאך הן מקיימות יחסי גומלין של שכנות  ,)1993, יפתחאל(

ילו במרכז וא ,כפרים גדוליםבשובים עירוניים ויהצפון מאופיין בי

בין שמדובר בערים ערביות  -  מתגוררים רוב התושבים הערבים בערים

חיים  ןבה ,בערים מעורבותובין שטירה וטייבה , כפר קאסם כגון

אין במדינת ישראל עיר . לוד ויפו, רמלהכגון יהודים וערבים יחד 

הרי שהיא  ,יפולמרות הרוב המוסלמי ב(רוב מוסלמי יש בה מעורבת ש

 ,לרעת הציבור הערביהם  ,ככלל ,הפערים בין החברות). ביבתל אחלק מ

 ;המשפחות הערביות גדולות יותר ;פחות מזה היהודי שתכראשר מ

הסביבה הקרובה סובלת מתשתיות לקויות והישגי החינוך של הילדים 

ערביי . יכוראפליה ונ, פערים אלו יוצרים תחושת קיפוח. נמוכים יותר

דבר , כניות מתאר מסודרותללא ת ,יםשוביברוב הי ישראל מתנהלים

ת והשורר, דמהירווחת המדינה והק. למצוקת דיור חריפה גורםה

אך שיעור ההתפתחות שלו עדיין  ,גם לציבור הערבי והגיע, בישראל

יותר , בהשוואה לעבר, לדוגמה. נותר נמוך מזה של הציבור היהודי

ים סטודנטים ערבים מתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה ומסיימ

אחוז בעלי התואר עדיין נותר פער משמעותי באך , תואר ראשון

תופעות דומות . האקדמי בקרב הצעירים הערבים מול זה של היהודים

ממוצע , אחוז הזכאים לבגרות -  חינוךבניתן למצוא במרכיבים נוספים 

מזו היהודית יותר החברה הערבית אלימה . הנשירה מבתי הספר ועוד

מחלקה  יםגבוה, גם מספר תאונות הדרכים כמו, ומקרי הרצח בה

  .היחסי באוכלוסייה

 יםאקונומי- הפערים הסוציומ מושפע הציבור הערבי למדינהיחסו של 

מהווים את אחד המאפיינים המרכזיים של אי ה ,מול הציבור היהודי

רוב אזרחי המדינה מגדירים את שמאחר , לצד זאת. שוויון במדינהה

כמעט  ,הדבר מציב אותם, )2013, סמוחה(עצמם כפלסטינים 
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בוויכוח בין ישראל לרשות  ,של המתרס 'המזרחי'דו מצ ,אוטומטית

חים הערבים רואים עצמם העובדה שרוב מוחלט של האזר. הפלסטינית

אין משמעותה כי הציבור רוצה להגר , החיים בישראלכפלסטינים 

 ,דינהאזרחי המ, מדובר בישראלים. יהיו גבולותיה אשר יהיו, לפלסטין

במנעד שבין . שות פלסטינית רחבה יותריהרואים עצמם כחלק מי

 את מנסה המיעוט הערבי למקם, ישראל לפלסטין ובין יהודים לערבים

פלסטיני או -ישראלי: יועצמו במקום שישמור על זהויות אלו יחד

אזרח הכאשר , אם כן, השיח מול המדינה מתקיים. ישראלי-פלסטיני

הוא מוחה נגד  ,בהיותו אזרח ישראלי - םשני כובעי חובשהערבי 

, בכובעו השני. האפליה ואי השוויון המתקיימים בינו לבין שכנו היהודי

זכויות הפלסטינים  לשמור עלמביא האזרח הערבי לידי ביטוי את רצונו 

האם הן  ?האם עמדות אלו מנוגדות זו לזו. על חבל הארץ בו הוא חי

האם  ?ילים שאינם נפגשיםחופפות או שמא מדובר בערוצים מקב

הדואליות שתוארה יוצרת דווקא איזונים ממתנים ומרסנים בשיח בין 

תדירות השימוש , עוצמתם, כלי המחאה מול הממסד? האזרח למדינה

 ,מהווים משתנים, הנושאים שעל סדר היום המחאתי ובעיקר ,בהם

  . על שאלות אלו ניתן יהיה להשיבבאמצעותם ש

התקשורת כגורם  באמצעות, בין השאר, ייםמתקהשיח בין הצדדים 

, זניהם של בכירי השלטוןואחת הדרכים להגיע לא אמחאה הי. מתווך

מתן פומבי לעשיית המגזר . ה הדרך היחידה לכךהיא אינאך כמובן ש

בעיקר טלוויזיה ו ,רדיו(בשלל ערוצי התקשורת הקיימים קיים מת

. להנהגת המדינה והוא מפצה על היעדר נגישות פוליטית ,)ואינטרנט

ניתן להביע כל  ודרכו, כיום הוא רב זמיניםהתקשורת המגוון אמצעי 

 יםהמחבר -  'התקשורת החדשה'העולם הגלובאלי וגם . סוג של עמדה

במה מרכזית לעשייה  מהווים - עמים ואנשים בשלל דרכים , בין מדינות

 לתקשורת המתחדשת. לה שותפים גם ערביי ישראל ,פוליטית וציבורית

. יכולת להשפיע על האזרח ועל הממסד בצורה מהירה ואפקטיביתיש 

יכולה התקשורת להוות שופר יעיל לביטוי  רחבגם כלפי העולם ה

נשענה בעיקר על והייתה התקשורת מוגבלת וחד ממדית  ,בעבר. עמדות
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בעוד שכיום ניתן , יחידטלוויזיה ממלכתי  על ערוץים ויעיתונים יהוד

בכל , אפיקים מכל סוגי המדיה, ערוצים, תותשל רש ערב רבלמצוא 

 שידור מכל ערוציצפייה ב אפשריםהלוויינים מ. כל קהל יעדולשפה 

- אל' ובמיוחד, תחנות מארצות ערב לרבות, לכל בית בישראל ,העולם

זמינה , האינטרנט משמש פלטפורמה תקשורתית נוחה .'זירה'ג

העיתון . דעות וחדשות מהשטח, להעברה של עמדות גם, ומהירה

כאשר הנתונים מעידים על , צומת דרכיםבנמצא כיום  )PRINT(המודפס 

סבלה התקשורת בישראל ממיעוט  ,בעבר. וצמצום משמעותי בתפוצת

היו בעלי זהות מפלגתית  שיצאו לאורואלו  ,עיתונים בשפה הערבית

ניתן למצוא כתחליף שפע של אתרי חדשות בשפה  ,כיום. מובהקת

עולם הרשתות החברתיות הפך בעצמו לעולם של  .הערבית באינטרנט

הטוויטר והבלוגים משמשים במה להבעת , הפייסבוק. מדיה מתחדשת

, בה יכול הכותב להביע את השקפת עולמו בצורה חופשית ,דעה

נודעת להתפתחות עולם התקשורת בישראל . מהירה וצבעונית, חינמית

  .הביטוי של המגזר הערבי דרכיהשפעה על 

נמצא העולם הערבי במזרח התיכון  ,2011מאז תחילת שנת , זאת ועוד

לוב , יםמצרגון לק מהמדינות המרכזיות באזור כבח. בטלטלה אדירה

וסוריה הוחלף השלטון או שכוחות מקומיים קוראים תיגר על המשטר 

והמאבק הדתי הפנים אסלאמי בין הסונה  ,בריתות עבר התפרקו. הישן

מתיחות פרופיל נמוך בה ניסו לשמור על שעד כ ,מדינותללשיעה מחלחל 

אך הדבר מתקיים , לבנון וסוריה הן דוגמה מובהקת לכך(בין דתית זו 

בלב האירועים נמצא מאבקו של האזרח הפשוט ). במדינות נוספות

מדינות אשר לא . המושחת והכוחני, והעשוק מול הממסד הוותיק

וכמובן אלו (וניסיה ת, תימןגון הורגלו בדפוסי מחאה מקובלים כ

. הדור הצעיר לרחובות ו שלחוו על בשרן את יציאת ,)שהוזכרו לעיל

שהתפתחו בחלק מהמקומות , אלפים גדשו את הכיכרות בהפגנות זעם

. דתות ומעמדות, שכנים, אזרחים, גם לקרבות בין שבטים יריבים

. אך נעצר שם, שהאביב הערבי הגיע לגבולות מדינת ישראל ,דומה
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הייתה דווקא זו של הציבור  2011ת ביותר בשנת המחאה המשמעותי

מדוע . נפקד ממנה מקומם של ערביי ישראל, ככללאשר מחאה , היהודי

מחוץ  -  בעיקר בהיקפה ובאלימות שהופגנה בה - נעצרה מחאה זו

פרט , מדוע לא היו שותפים לה ערביי המדינה? לגבולות המדינה

הציבורית כמעט  ןשהשפעת ,להשתתפותם במספר מצומצם של הפגנות

שהביאו את תמונות , מדוע אמצעי התקשורת השונים? לא הורגשה

היו בין אשר ו ,בטריפוליו אה במדינות השכנות לכל בית בקהירהמח

לא הצליחו להוציא את  ,הגורמים שהניעו את הטלטלה האזורית

  ? נצרתבההמונים לרחובות בכפר מנדא ו

מה ניתן ללמוד : הן ,לואה לאור הדבריםעולות ה ,השאלות המרכזיות

 היחסים בינם לביןמדפוסי המחאה הקיימים בקרב ערביי ישראל על 

שונה מצבם של אזרחי המדינה הערבים כיום  ה אופןבאיז? המדינה

 עתידה להתפתחלאן ו? השפעת השינוי על דרך מחאתם ימהו, מבעבר

  ?בשנים הקרובותהערבי מחאת המגזר 

, לשינויים בעולם התקשורת במגזר החיבור בין מאפייני המחאה

יש בהם כדי , )2011מאז ( נושאי המחאה העדכנייםלטלטלה האזורית ול

בכל הקשור למגזר הערבי  ,מדינה- לזמן מבט בוחן על יחסי חברה

מהם , משפיעים מאפיינים ומשתנים זהעל מצבו של ציבור . בישראל

 לצד בחינת, ואלניתוח מרכיבים . סמויים מהעין ואחרים בולטים

 אודות מצבועל  ן ולהסיקכדי להבי הםיש ב, דפוסי המחאה הקיימים

 ו לבין המדינההיחסים בינלבחון את , של המיעוט הערבי במדינה

שחמישית מאזרחיה הם  ,במדינה. לעתיד מגמותולנסות להצביע על 

של ציבור זה נודעת חשיבות רבה והשפעה  עתידוול למצבו, מיעוט

העבודה תתמקד במחאת הציבור הערבי . ישירה על ביטחונה הלאומי

זאת . הביטחונייםבאלו ולא , על צדדיה האזרחיים, במדינת ישראל

בעיקר , יחסית תשולי היאבטרור  ערביי ישראל ם שלמעורבותמשום ש

   .'השנייה אנתפאדהה'של  ופהמאז ס, בשנים האחרונות

 יוצגוהראשון  בפרק. העבודה פרקיתיבחן לאורך ששת  מחאת המגזר

מקורות  ייסקרו בפרק השני. מאפיינים המרכזיים של ערביי ישראלה
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כפי שהם באים לידי ביטוי , צביונה ושורשיה, המחאה החברתית

המניעים  ,ייבחנו הגורמים הסוציולוגיים, בנוסף. בספרות המקצועית

התקשורת הערבית מאפייני  ותחופרק השלישי ינב. את המחאה

צד משפיעה התקשורת כי יבדקי ;'החדשההתקשורת 'בעיקר , בישראל

, על בסיס אלו. דוגמאות מהעולם הערבי ויובאו מחאההעל דפוסי 

, המחאה בקרב ערביי ישראל מאפייני התפתחות בפרק הרביעי תיסקר

אופן מימושה של המחאה  יודגםפרק ב. 2011קום המדינה עד שנת אז מ

 בפרק יושםדגש מיוחד . כוחות שהניעו אותהייסקרו ההערבית ו

 אירועיםבסמיכות  שהחלה ,2011בקיץ מחאה החברתית על ההחמישי 

. בהחלקם של ערביי ישראל על ו טלטלה האזורית במדינות הסמוכותל

 -  )הפנימיים והחיצוניים(הגורמים והמשתנים  ותחופרק השישי ינב

המשפיעים על המחאה  -  מעצבים את השיח המגזרי מול הממסדה

בחן יעבודה תב. שהם מתקיימים היום כפי, ערביי ישראל שלהחברתית 

לרבות , בראי המחאה החברתית, משמעותם של יחסי המגזר והמדינה

במגזר הערבי בשנים מחאה השל  האת התפתחות להעריךניסיון 

קשר בין המצב החברתי לביטחון הידון יפרק הסיכום ב. הקרובות

  .הלאומי

חלק  המהוו ואהגם שה, העבודה לא תעסוק בציבור הבדווי בנגב

, תרבות שבטיתיש  בדווים בדרוםל. מהאוכלוסייה הערבית בישראל

נבדלים  והם, מאפיינתחוקי מדבר ומסורת רבת שנים , תינווד

לדעת חלק  .במספר תחומים נהובצפוהארץ מהתושבים הערבים במרכז 

מהחוקרים ניתן לראות בהם אוכלוסיית מחקר ייחודית בתוך החברה 

 ,דוד אף טוען-בן). 2011, רודניצקי; 2004, דוד-בן(המוסלמית בישראל 

 שאלו החייםבעוד , מסוריה הואהבדווים בצפון הארץ  מקורם של כי

בין החברה הבדווית למיעוט ). שם(צרים מנגב היגרו מסעודיה ומב

. לרעת הבדווים, הערבי בארץ שורר אי שוויון בתחומי חיים רבים

רמת החיים , החינוך, הדיור, פערים אלו מתקיימים בתחומי התעסוקה

 ,עמותות וגופים מסורתיים, לבדווים הנהגה שבטית מסורתית. ועוד

הגם שקיימים גופים ארציים , המייחדים אותם משאר ערביי הארץ
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החברה הבדווית מושפעת מקשרי . בנגב לרבות, פועלים בכל המדינהה

 עזה(הרשות הפלסטינית  עםוכן ) יםירדן ומצר( ארצות ערב עםהגומלין 

נדודים  ,איחוד משפחות, נישואין, לאור שכנות רבת שנים, )וחברון

בין . ומגורים כפולים של חלק מהשבטים הבדווים באזורים אלו

סכסוך . הבדווים למדינה מתקיים סכסוך ארוך שנים בנוגע לקרקעות

, אינו משפיע על תושבי המדינה היהודים והערבים ,על פי רוב ,זה

כך שניתנת לו בולטות תקשורתית ארצית , בדרוםמתגוררים שאינם 

. בעיקר כלפי המגזר הערבי היא ציבוריתה וומשמעות ,נמוכה יחסית

גורם משפיע על מחאת הציבור הערבי  הוא המאבק על האדמות

 ,בחברה הערבית הלאור המשמעות הטעונה שיש לאדמ, בישראל

לאומי שבעבר הביא לעימותים אלימים -מדובר בתחום אזרחישומאחר 

  ). לדוגמה 'יום האדמה'(ורחבי היקף בין המיעוט הערבי למדינה 

, בעוד שערביי המרכז והצפון נוקטים עמדה ומעורבים בפעילות המחאה

אדישים למתרחש , ככלל, הבדווים - מתקיימת תופעה הפוכהבנגב 

ה בברכאינם מקבלים  הבדווים בדרך כלל כי ,ראוי לציין .צפונית להם

בעיקר מתוך , כתף קרה לו הם מפניםתים ולע ,מגזרהחיבוקו של את 

אשר , בערביי מזרח ירושליםלא תעסוק אף העבודה . רצונם להתבדל

מוכרים כפלסטינים  אלא ,ככלל אינם מהווים חלק מערביי ישראל

  ).1967(שסופחו למדינה לאחר מלחמת ששת הימים 



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

20 
 



  
  7' גיליון מס, במה למחשבות ורעיונות -עשתונות 

----------------------------- ----------------------------------------------  

21 
 

חברתיים וכלכליים , מאפיינים דמוגרפיים - ' אפרק 

  ובצפונה שראל במרכז הארץבקרב ערביי י

  פתיחה

ניתן , גומלין של ציבור או חברה מול הממסדהיחסי  את  בבואנו לתאר

ממנו יכולה ש, למצוא כמעט בכל מרכיב ומאפיין סטטיסטי את השורש

אוכלוסיית הרוב ל בין המיעוטהבדלים תרבותיים . לצמוח מחאה

; בותיתהמיעוט להגדרה כאוטונומיה תר להשפיע על שאיפתיכולים 

אי שוויון כלכלי יביא ; פערי השכלה יגררו מתחים מול הממסד החינוכי

  .אפליה ועוד נגדלטענות 

יוצגו  ובצפונה לשם ניתוח החברה הערבית המוסלמית במרכז הארץ

 תיאוכלוסי. מחאת ציבור זהל הנוגעים ,נטייםבהנתונים הרל

 למיםובנים רבים מהמוסנבדלות במ נהצפובו הארץ מרכזב המוסלמים

מקרב  16%. בדווים הם רובם המכריעאשר , החיים בדרום הארץ

שתי בין ). 2013, גרא( בנגב יםהאוכלוסייה הערבית בארץ מתגורר

תרבותיים וחברתיים , האוכלוסיות ניכרים הבדלים דמוגרפיים

  .בצורה ברורה ןכך שניתן להבחין ביניה, משמעותיים

מקובל להתייחס , המרכז ביילבין ערבין ערביי הצפון  הגם שיש הבדלים

ערביי המרכז , בניגוד לבדווים ולערביי הצפון. אליהם כאל מכלול אחד

הם גרים בסמוך מאוד שמאחר  ,חלק מהפריפריהלאינם נחשבים 

 - רמלה ולוד, לתל אביב צמודהיפו  ,כך. למרכזי הערים בלב המדינה

ערים אלו . ליד ערי השרון -  טייבה וטירה ,במרחק נסיעה קצר מגוש דן

 רכזימ, כבישים, רכבות - מדינהבבסמוך לתשתיות מרכזיות  שוכנות

הפוקד תדיר יישובים , תעסוקה ובשכנות לציבור היהודי במרכז הארץ

מחיר  יש כי לקרבה זו, ב לצייןחשו .מהווה כוח קנייה משמעותיו אלה

ן הגבוהים באזור גוש דן והסביבה ותהליך "מחירי הנדל ,לדוגמה, דהבצ

. להתפתחמונע מהם לגדול ו ,אלו ישוביםיייה המואץ הסוגר על הבנ
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משל ערים  ,בהקשר זה ,וטירה שונה כפר קאסם, מצבם של טייבה

, על אלו שביפו משפיעים הדיור בתל אביב מחירי .דומות בצפון הארץ

  .צעירים לרכוש בתים בסמוך למקום הולדתם על יםומקש

  דמוגרפיה

להלן (כה המרכזית לסטטיסטיקה על פי הלש ,מדינת ישראל מונה

מציבור זה הם  75%). 2013, ס"הלמ( ליון נפשיכשמונה מ ,)ס"הלמ

כמיליון , רובם המכריע. הם ערבים 20%-מיהודים ומעט יותר 

דרוזים , הם ערבים מוסלמים והשאר נוצרים ,ומאתיים אלף איש

). 2013, ס"למה(קבוצת המיעוטים בישראל עם  מניםרקסים הנ'וצ

שיעור הגידול של המוסלמים גדול מזה של , קבוצת המיעוטיםבתוך 

הגם , תוך כעשור 82%-ל 80%-וחלקם היחסי עלה מ, דתות אחרות

 3.8%-מ, שקצב גידול האוכלוסייה נמצא במגמת ירידה לאורך השנים

  ).שם( 2012בשנת  2.5%- ל 2000בשנת 

 הארץכמיליון ומאה אלף נפש חיים במרכז , תהערבי האוכלוסייהמתוך 

באזור . ובשטח המשולש, )רמלה ולוד, יפו(בערים המעורבות  - ובצפונה

 המהווים ,תושבים 317,000-בהם גרים כ ,שובים ערביםיי 16המשולש 

מתושבי המשולש  94.5%. מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל 23.5%

 - באזור הצפון מתגוררים כ). 2008, אלשיחו רוחנא, בשיר( הם מוסלמים

, )מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל 52.4%(תושבים ערבים  737,000

, על פי חלוקה זו .נפש 97,500-ובערים המעורבות במרכז ובצפון עוד כ

 20%-ממעט יותר , כמחצית מאזרחי ישראל הערבים גרים בצפון הארץ

 ,מכאן). 2011, ס"למה( באזור המשולש וכעשירית בערים המעורבות

  .שבי המדינה הערביםמתו 80%-בכשהעבודה תעסוק 

המדינה נשמר בצפון רוב דמוגרפי ערבי  מה שללאורך רוב שנות קיו

הביא את ממשלת ישראל בסוף שנות אשר , מיעוט יהודילעומת 

פריסת אוכלוסייה  במטרה לקדם ,'יהוד הגלילי' להחלטה על השבעים

עמותות ומשרדים , הוקמו ארגונים קידום מהלך זהשם ל .יהודית
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 יהודים 43%ואילו ערבים  53%היו בגליל  2010 בשנת. ממשלתיים

  ). 2010, סופרוביסטרוב (

 ;םיישובים ערביילעקירת , בין השאר, תוצאות מלחמת העצמאות גרמו

 לפליטים וחלק ךברח למדינות שכנות והפ הערבים חלק מהתושבים

  .'פליטים פנימיים'ל ךשובים סמוכים והפיהסתפח לי

המקוריים של  תושביובור זה רוב על פני שובים מהווה צייבחלק מהי

התיישבו  'פליטים הפנימיים'ה). דוגמהל ,מכר- דידה'בכפר ג(הכפר 

אוכלוסיית פליטים זו . שוביםיבדרך כלל בשכונות נפרדות בתוך הי

נפש כיום  300,000עד  250,000- ובכ 1949נפש בשנת  25,000- בכ תנמדד

של הפליטים נתון  מספרם המדויק). 2003, רכס; 2000', כהן ה(

 ניהול המשא ומתן לשלוםמשמעויות רבות על שיש לכך מאחר  ,לוויכוח

איחוד המשפחות בין  ענייןב ,למשל .בין ישראל לרשות הפלסטינית

 התגוררמאז הסכמי אוסלו עברו ל. תושבי השטחים לאזרחי המדינה

מלבד המשמעות . בתוך ישראל כשלוש מאות אלף פלסטינים

חשיבות רבה גם בכל הקשור לאופייה  נודעת לו, תון זהשל נהדמוגרפית 

הזדהותה עם מצוקות הפלסטינים ל, של החברה הערבית בישראל

כצעד מנע ). 2008, בוקעי( שאלת הנאמנות למדינת ישראללבשטחים ו

על הקפאה , לפני מספר שנים, לתהליכים אלו החליטה ממשלת ישראל

נישאו ש לסטיניםזמנית של מתן אזרחות ישראלית לתושבים פ

  . לישראלים

שיעור אוכלוסיית הערבים בתוך מדינת ישראל עלה וירד לאורך 

בשנות החמישים  ,גדולים תבעיקר כתוצאה מגלי עלייה יהודי, השנים

 ,עליות אלו מיתנו את שיעור הערבים באוכלוסייה. ובשנות התשעים

 במשפחות 2.9במשפחות ערביות מול  3.6; שנשען על ילודה גבוהה

כי רמת הילודה  ,חשוב לציין). 2009, ס"למה( 2008יהודיות בשנת 

וכיום היא אינה רחוקה מזו של  ,במגזר הערבי יורדת לאורך השנים

מול  1.6%הפער בקצב גידול הילודה בין יהודים לערבים הוא . היהודים

והוא  ,וי להצטמצםקצב הפריון צפ). 2013, קסירוישיב ( בהתאמה 2.4%

בקרב  3.74- בקרב היהודים ו 3.67על  2020-2016נים יעמוד בין הש



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

24 
 

הגם שאם מוסלמית תלד בממוצע את ילדה הראשון בגיל  .המוסלמים

התא  ו שלגודל ,28.5בעוד שאם יהודיה תעשה זאת בגיל , לערך 23.5של 

). שם(צפוי להיות דומה מאוד  ,הערביהן היהודי והן  ,המשפחתי

שלאורך השנים השתנה  תשלמרו, נתונים אלו היא ם שלמשמעות

לאור  - החל משנות התשעים, מספרם היחסי של הערבים בתוך המדינה

הפסקת גלי העלייה הגדולים מקרב יהדות התפוצות וצמצום שיעור 

טי בשיעור הערבים בתוך נותר גידול קבוע אך א -  גזר הערביהילודה במ

למנות  תהיהודי האוכלוסייהצפויה  2035עד סוף . האוכלוסייה בישראל

 ,מכלל האוכלוסייה במדינה 73%-כוהיא תהווה , נפש מיליון 8.3-כ

 23%-כנפש והיא תהווה  מיליון 2.6 תמנה תהערבי האוכלוסייהבעוד ש

 בריאות הציבור ותוחלת החיים). 2013, ס"למה(מכלל האוכלוסייה 

 78.3- זכרים ויהודים  בקרב שנים 82על לעלות מעט ולעמוד  ותצפוי

זהו הבדל משמעותי מאוד בהשוואה לתוחלת  .)שם( מוסלמיםבקרב 

שיכול להצביע על פערים בין , נתון נוסף. שכנותההחיים במדינות ערב 

 תוחלת עם הערים הציבור היהודי לערבי ניתן למצוא בכך שארבע

 20% לפחות בהן( מעורבות או ערביות ערים הן ביותר הנמוכה החיים

יה האוכלוסי. ולוד רמלה ,נצרת, רהט): ערבים הם מהאוכלוסייה

-13גילאים הבין  הםממנה  37%-כ - צעירה מאודהיא הערבית בישראל 

 5.6 - שיעור תמותת התינוקות במגזר הערבי גדול מזה של היהודי. 0

בשני . היהודים בקרב 2.7 ואילו ,מיתות לאלף לידות בקרב הערבים

  .המגזרים נרשמה ירידה דרמטית במספרים אלו לאורך השנים
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  תעסוקה ומצב כלכלי

שיעור . מבחינה כלכלית קיים פער ברור בין החברה היהודית לערבית

תורמים לפערים , ובעיקר השוני בענפי העבודה, התעסוקה במגזר

המגזר הערבי מאופיין בשילוב . חברתיים וכלכליים בין יהודים לערבים

בגיל  נטישה של הגברים את שוק העבודהבנמוך של נשים בתעסוקה ו

, בניין(עבודת כפיים ברובה בלאור העובדה שמדובר , זאת. יר יחסיתעצ

. המועסקים הערבים בקרבחיקה מצטברת לאורך השנים שבו) תעשייה

ובעבודה  בחקלאות, בבנייןעבדו  2012בשנת מהערבים בישראל  47%

- רק כ, 2005בשנת , לשם השוואה). 2013, ס"למה(מקצועית אחרת 

רובם המוחלט , טק בישראל היו ערבים-מהשכירים בענף ההיי 2.7%

נתון זה ). 2006, עואד( מתוכם הם נשים 10% אשרכ, בדרגות זוטרות

והוא עומד כיום על , בלבד ספוריםאך באחוזים , גדל לאורך השנים

 אצלבעוד ששיעור התעסוקה ). 2011, עזר- ששון( מהשכירים 4.7%

הפער  - דיםהיהו בקרב 68.8%- בקרב הערבים ו 67% - הגברים דומה

כי אצל הנשים הערביות קיים  ,יצוין. אצל הנשים גדול הרבה יותר

שנת ב.  גידול עקבי ומתון לאורך השנים בהצטרפות לשוק העבודה

 בקרבבעוד ש, בשוק העבודה היומהנשים הערביות  26.8%, 2011

, ינסקי'סטרבצ( 75.3% הואהנתון ) ללא חרדים(הנשים היהודיות 

ם העובדים נמוך במגזר הערבי בהשוואה למדינות אחוז הגברי). 2013

  ).שם(סוריה וירדן גון כ

אך , קיימת שונות לאורך השנים בין המגזריםמת ,בכל הקשור לאבטלה

 2010כך שבשנת , נתונים עדכניים מצביעים על דמיון רב בין המגזרים

היהודים  בקרבו 6.7%היה אחוז המובטלים בקרב הגברים הערבים 

  ). 2013, גרא( 6.6%

שויכו בשנת ) 60%-למעלה מ(ם ירובם המכריע של משקי הבית הערבי

. על פי הכנסה פנויה ,לשלושת העשירונים התחתונים בישראל 2010

מזה של  40%-משק בית ערבי היה נמוך בכ ממוצע ההכנסה נטו של
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במגזר ₪  12,078 -בהשוואה ל₪  8160עמד על הוא ו ,מקבילו היהודי

. בין השכיר היהודי לערבי 60%- כהיה פער של  2012בשנת . היהודי

 בלבד₪  6029השתכר הערבי , לחודש₪  9721 שתכרבעוד שהראשון ה

עמד הפער בהשתכרות בין  2010שנת ב). 2014, ת"משרד התמ(

, קסירוישיב ( לטובת היהודים 30%על , יהודים וערבים, העצמאים

בעוד , מכוניתם החזיקו ברשותם יממשקי הבית הערבי 47.5%).  2013

בכל הקשור . 63.8%שאצל היהודים עמד שיעור בעלי הרכב על 

ים היה חיבור לאינטרנט יממשקי הבית הערב 48.8%- ב, לתקשורת

היעדר . 71.9%ם עמד שיעור זה על יבעוד שאצל משקי הבית היהודי

השילוב בין יהודים לערבים וחוסר האינטגרציה בין המגזרים אינו 

מערכת מו כ, מסורתיתשמהן נעדרים ערבים ות מאפיין רק את המערכ

כי רוב  ,מחקרים מראים. כפי שתואר לעיל ,טק-הביטחון וענף ההיי

בתוך  ,על פי רוב ,עובדים, עוסקים בחינוךההאקדמאים הערבים 

מודרים אף , בתחומי עבודה אחרים אקדמאים. מערכת החינוך הערבית

ים יישובים הערבהיפונים לעבוד בתוך על כן ו ,הם מהמשק הישראלי

 ; 2006, מוסטפא(שילוב בין המגזרים המביא לצמצום דבר ה ,עצמם

(Lewin-Epstein,  Noah, and Semyonov, 1993 .  

  חינוך

, חברתי-חינוך מובילים בדרך כלל גם לפערים בתחום הכלכליבהפערים 

השכלה לרמת השכר המשולמת הקיים קשר ישיר בין רמת שמאחר 

כך עולה רמת ההכנסה שלו , עסק משכיל יותרככל שהמו. לעובדים

. למחקר זה ורלבנטי משקל משמעותיחינוך יש של ,מכאן. בעבודה

היו בעלי  25%, במגזר הערבי 64-20 בגילאיםבקרב גברים , 2010שנת ב

מקבילה אצל השכבה ב 53.2% -  ובהתאמה, שנים לפחות 13השכלה של 

ד הפער בתחום זה בין הנשים עמ בקרב. יותר מכפול -משמע  ,היהודים

שיעור ). 2013, גרא( בהתאמה 59.4%מול  26.5%הערביות ליהודיות על 

הבנים הערבים מול  בקרב 44%-היה כ 2011לבגרות בשנת הזכאים 
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. נרשם גם אצל הבנות 20%-כפער דומה של . אצל היהודים 63.4%

; הצפיפות בכיתות הערביות הייתה גדולה יותר מאשר בקרב היהודים

בחטיבת , בכל כיתה ביסודי נוספים וצע כשלושה תלמידיםבממ

שיעור הנשירה בתיכון היה כמעט כפול במגזר ). שם(הביניים ובתיכונים 

שצעיר הנושר מאחר ). בהתאמה 11%מול  21%(היהודי  לעומתהערבי 

 הסיכוי שיפנה לעולם הפשע, נוער בסיכון-תים לבןמלימודיו הופך לע

חת המכללות והרחבת הנגישות להשכלה גם פתי. גדול ומטרידהוא 

בעוד שבשנות השבעים היו . גבוהה בישראל השפיעה על המגזר הערבי

נתון זה טיפס לכדי , מהסטודנטים בישראל ערבים 3%-ממעט פחות 

, על פי המועצה להשכלה גבוהה). 2008, עסבה-אבו(, 2007בשנת  9%

סי של למרות שחלקם היח, 11.4%עומד נתון זה על  2013בשנת 

פערים ). 2013, וילף( 26%-בגיל הלימודים האקדמיים הוא כ הערבים

בעמידה בתנאי הסף , לטובת היהודים, גדולים נרשמו בין המגזרים

 52.8%-הבנים ו בקרב 28.7 לעומת 45.7%(לקבלה לאוניברסיטה 

מוסדות בבקרב מסיימי הלימודים ). הבנות בקרב 41.8% לעומת

 9%היה חלקם של הערבים  2011ת בשנ להשכלה גבוהה בישראל

פערים אלו  .בתואר שלישי 3%- ובתואר שני  5%-כ, בתואר ראשון

שם היה שיעור הערבים מכלל מקבלי התארים , קיימים גם במכללות

  ).2013, גרא( 8.8%נמוך עוד יותר ועמד על 

  חברה ורווחה

, היותם של הערבים מיעוט בתוך רוב יהודיכמו גם  ,הפערים הכלכליים

ערים יוצרים הפ. חברתיים גדולים בין המגזרים פעריםהובילו ליצירת 

. ושורה של בעיות פנימיות בתוך המגזר הערבי תחושת קיפוח, מצוקה

בשנת  41.2%- שיעור העוני בחברה הערבית טיפס בעשור האחרון מ

סבירסקי ( 2009בשנת  53.9%והוא עמד על  ,2006בשנת  54%-ל, 2001

לצורך  ,רותי הרווחהיפנו לש שנההבאותה ). 2011, אטיאס-קונורו

משפחות ערביות עם ילדים בכמות כפולה מזו של היהודים , קבלת סיוע
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טיפל עובד סוציאלי במגזר  2008בשנת ). בהתאמה 17% לעומת 36%(

פער  - תיקים 502-מקבילו במגזר הערבי באילו ו ,תיקים 375- היהודי ב

עמד היחס בין שני המגזרים  2010בשנת ). 2011, פולק-ויילר( 30%של 

 עמיתואצל  350 לעומת ,תיקים לעובד סוציאלי אצל היהודים 350על 

של התא  חוסנונטי נוסף לבחינת בנתון רל). 2010 עסבה-אבו( הערבי

ממשקי  45%. הביתי משקשל המשפחתי הוא יכולת עמידה בהוצאות 

 ,וצאותעל חוסר יכולת לעמוד בה 2010ם דיווחו בשנת יהבית הערבי

כי  ,מצא 2012וינט בשנת 'מחקר שנערך בג. היהודים בקרב 32% לעומת

בכלל  16%-בהשוואה ל, מהילדים הערבים נמצאים בסיכון) 23%(רבע כ

החברה הערבית אלימה יותר מזו ). 2012, ר'מג( האוכלוסייה הישראלית

- כ המהווים ,עלה כי הערבים, 2010- שנערך בכנסת ב, בדוח. היהודית

מכלל  36% ,רצח בתיקי החשודים מכלל 41% היוו, אוכלוסייהמה 20%

 ,חמורה תקיפה מהמעורבים בתיקי 36% ,רצח ניסיון החשודים בתיקי

 43%-ו שוד מהחשודים בתיקי 36% ,מהמעורבים בתיקי הצתה 40%

האלימות בתוך המשפחה  .מחמירות בנסיבות שוד מהחשודים בתיקי

 הרובה אינבאך , היהודיתיותר מזו שבחברה  רבהבחברה הערבית 

ביטוי נוסף למצב החברתי במגזר הערבי ). 2010, הכנסת( כלל  תמדווח

 דרכים בתאונות מההרוגים שליש. ניתן למצוא בתחום תאונות הדרכים

 ,הוא היבאוכלוסי שחלקם בעוד ,הערבי מהמגזר הם 2011 בשנת

 ,םדרכי בתאונות שנהרגו ,הערבים הנהגים שיעור .בלבד 20%, כאמור

 חלקם של. 2011-2007 השנים בין ההרוגים מכלל הנהגים 43% על עמד

כפול , 2011שהיו מעורבים בתאונות בשנת , יםיהערב הצעירים הנהגים

  ).2012, אור ירוק(מחלקם בקרב בעלי הרישיונות בגיל זה  
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  ממשל ופוליטיקה

בו יכלו , כמעט יחידהתחום הלאורך השנים הייתה הזירה הפוליטית 

לאור הזכות של כל אזרח במדינה , זאת. ערבים לייצג את עצמםה

הייצוג הערבי בכנסת נותר ללא שינוי  .לבחור ולהיבחר לכנסת

מתוך , מנדטים למפלגות הערביות 12-10-כ -  משמעותי לאורך השנים

יש הרואים בחברי הכנסת הערבים גורם . מאה ועשרים חברי כנסת

הם שמאחר  ,הערבי מנה את הציבוראינו מייצג נאש, 'לעומתי'מתסיס ו

, רכס( ם ולא אזרחייםימניחים על סדר היום הציבורי נושאים לאומי

ובמקרה  ,עד כה לא ישבה מעולם מפלגה ערבית בקואליציה). 1998

דאללה אשר מונה לשר 'אלב מג'ע - מונה ערבי לתפקיד של שר יחיד

מכל אלו . כשלושה חודשים המדע מטעם מפלגת העבודה וכיהן בתפקיד

שהמפלגות הערביות עצמן לא היו שותפות עד היום לממשלה , עולה

להיעדר הייצוג הערבי בקואליציה היה מחיר ). 2006, מאל'ג( בישראל

) 2013-2009(במהלך כהונת ממשלת נתניהו הקודמת . לאורך השנים

חוק 'כגון , אשר נתפסו כבעלי גוון אנטי ערבי, בלטו ניסיונות חקיקה

מפת ). 2012, לבלו הלר, אטמור, הרמן( 'חוק הנאמנות'ו 'המואזינים

משום  ,ת נתנה ביטוי להשקפת עולם ימניתוהעדיפויות הלאומיסדר 

בתוך . םיישובים ערביישניתנה עדיפות להתנחלויות על פני הפריפריה ו

הממשלה ובוועדות המרכזיות לא הייתה נציגות אפקטיבית 

של ראשי יכולתם ולחוסר  לפרלמנטרים הערבים והדבר תרם לניכור

דפוסיה לבכל הקשור למחאה ו. המגזר להשפיע על סדר היום הציבורי

ממשל משמש הכי היעדר נגישות לגורמי השלטון ו יודגש, מצד המגזר

  ).1989, ווילציג- ליימן( זרז משמעותי להנעת פעילות כזו

דוגמת מפלגת העבודה , קיים ייצוג ערבי ןבה, גם במפלגות יהודיות

מתקשה חבר הכנסת הערבי לייצג נאמנה את הזרמים  ,צ"ומר

העיסוק בחברה הערבית , ככללשמאחר  ,המרכזיים בציבור הערבי

, בפרלמנט הישראלי נדחק לשולי הפוליטיקה או שנתפס ככזה

במישור . מפלגות שמאלאו  מפלגות ערביות בעיקר שעוסקות בו
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 מרכזי כגורם המוניציפאלי ניתן לציין את משבר הרשויות המקומיות

ברבות מהמועצות הערביות . שלטון מרכזי- משפיע על יחסי חברה

מונתה ועדה קרואה לעמוד בראש היישוב לאור פשיטת רגל אליה 

הוועדה הקרואה הראשונה במגזר הערבי . הגיעה המועצה המכהנת

עדות ומהו 69%, 2004ומאז  ,1987מונתה בכפר כאבול שבגליל בשנת 

דיר ב, נחףב, גרביה-בקה אלבמו כ, י מיעוטיםשוביבי מונוהקרואות 

  .אסד ועוד-אל

הממחישות את המתח הקיים  ,מצב זה הביא לשורה של תופעות

כאשר בראש ראשות  ,במדינה בין יהודים לערבים ובין הערבים לממסד

. שהציבה המדינה כמינוי בפועל ,ממונה יהודי לעתיםערבית עומד 

לצמצום משמעותי המועצה שובים אלו הביא החוב הכספי של יבי

  .תברואה ועוד, ניקיון, חינוךמו כ ,שמקבל האזרח ולפגיעה בשירותים

מסגרתו הפסיק חלק שב, היעדר שירותים אלו מניע מעגל קסמים

. וחוזר חלילה, דבר שהביא לגירעונות במועצה, סיםמהציבור לשלם מ

גורם משפיע מרכזי בחברה הערבית  אסים היתופעת אי תשלום מ

  ).2008, עזיזה(יה עם השלטון המקומי והמרכזי ביחס

חוסר יכולת בחולשת הרשויות התבטאה גם באוזלת יד מול השלטון ו

נטיות בשבמרכזם תכניות מתאר רל, לקדם נושאים מוניציפאליים

לבנייה בלתי חוקית רחבת , בין השאר, הביאהיעדר התכנון . שוביםילי

תהליך  .על ידי המשטרה לוהוצאתם לפועגררה צווי הריסה  אשר, היקף

כי במגזר , יצוין. הוליד מוקד סכסוך חדש בין האזרח הערבי לרשות זה

 והדבר ,מאוד עמוקהמשמעות תרבותית  בתיםנודעת להריסת  הערבי

  .העצים את המתח מול הממסד אך

, המנהיגות הערבית מפולגת ומסוכסכת ומקשה על הנעת תהליכים

מהמועצות שולטת הנהגה בחלק . שייטיבו עם החברה הערבית

ולא עם הציבור  ,מיטיבה בעיקר עם בני המשפחהכהנתפסת , חמולתית

ערים אין להנהגה כלים מספקים להתמודד בשובים הגדולים ויבי. כולו

ייה תקציבית מצד הממשלה אפל, עם צרכי הציבור לאור היעדר גבייה

בעה ברמה הפוליטית קיימים דפוסים של אי הצ. כניות מתארוהיעדר ת
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 אין מצב שבוהדבר גורר . לכנסת או הצבעה לרשימות ערביות בלבד

כי , ראוי לציין. יכולת להשפיע על מצבו בתהליך דמוקרטי תקיןלאזרח 

והן פונות לציבור הערבי כדי  ,חלק מהמפלגות היהודיות זיהה זאת

, כך. דבר המייצר תחליף להנהגה הערבית המסורתית, שיתמוך בהן

חלק . ס"הצבעה למפלגות כגון ש המגזר הערבי ניתן למצוא בקרב

נמנעות מלהשתתף בזירה הפוליטית , נדה לאומית'שלהן אג, מהתנועות

מתמקדות בפעילות מחאה הן ו) 'בני הכפר', 'התנועה האסלאמית'(

  . בעלת גוון לאומי ולא אזרחי

  קשר לפלסטינים בשטחיםהלאומיות ו, אידיאולוגיה

הישראלית וחייו  ור הערבי בין אזרחותמאז הקמת המדינה נקרע הציבו

לבין הלאומיות הערבית והזהות , על כל המשתמע מכך, במדינת ישראל

ששורטטו בין , הגבולות. הפלסטינית שהייתה לו עד קום המדינה

שטשו אך במעט את עובדת יט, 1948החל משנת , ישראל לשכנותיה

מהעם חלק אחר . היותם של הערבים במדינה חלק מהעם הפלסטיני

 בהן, וחלק ממנו השתקע במדינות האזור ,הפלסטיני נשאר בישראל

, ראוי לציין כי במספר מדינות. בעיקר בירדן, קיבל אזרחות מקומית

לו נותרו אלא ניתנה אזרחות קבע לפליטים הפלסטינים ו, דוגמת לבנוןכ

לאור  ,)שואה( 'נכבה'יש המכנים את מלחמת העצמאות כ. חסרי מעמד

במהלך השנים הדגישו ראשי . עם הפלסטיניל שמעותהתוצאותיה ומ

את העובדה שהם רואים עצמם  ,לא אחת ,הציבור והאליטות הערביות

גישה זו הפכה את האזרחים ). 2003, אנם'ע(פלסטינים מבטן ומלידה 

לנקוט  המדינהאת והדבר הביא , הערבים לחשודים בנאמנות כפולה

. מציבור זה, לכאורה ,במטרה לצמצם את הסיכון הנשקף ,בצעדים

אזרחים של הממשל הצבאי וחוקים לשעת חירום מנעו תנועה חופשית 

, שיפטן( 1966-ב ןהסרתלערבים והטילו עליהם מגבלות נוספות עד 

2011.(  
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השייכות האידיאולוגית לעם הפלסטיני מוצאת את ביטויה בדרכים 

לסטינית כגון ציון ימי אזכור הקשורים להיסטוריה הפ ,שונות ומגוונות

ההפסד  -' יום הנכסה', התבוסה במלחמת העצמאות -' יום הנכבה'(

קיום הפגנות מחאה על רקע אידיאולוגי  ;)במלחמת ששת הימים

, ארגונים ותאים, מעורבות בטרור פלסטיני והקמת קבוצות ;לאומי

. שמירת הזהות הפלסטינית בקרב ערביי ישראל יאשעיקר פעילותם ה

, מספר אירועי מחאה אלימים חקוקיםיבי בזיכרון הערבי הקולקט

ראוי . םיאשר בסיומם נהרגו מפגינים על ידי כוחות הביטחון הישראלי

אדמות השם הביאה הפקעת , 1976לציין בהקשר זה את אירועי מרץ 

וכן , נהרגו שישה מפגינים על ידי המשטרה מהלכןשב ,בגליל למהומות

רועים אלימים רחבי שבמהלכם הביאו אי, 2000אירועי אוקטובר את 

ושוהה בלתי ) מהם אחד יהודי(אזרחים ישראלים  13היקף למותם של 

שחקרה אירועים אלו , ועדת אור בעקבותיהם הוקמהאשר , חוקי מעזה

הממסד היהודי וכוחות  והןהערבי  הן - ומצאה אשמים משני הצדדים

הישראלים פלסטינים במקור  יותם של הערביםה. םיהביטחון הישראלי

הקשורות , בהלקים על מדיניות ישראל בסוגיות ללכך שהם חו בילומ

ית יפלסטיני ואשר במרכזו עומדות שאלות כגון סוג-לסכסוך הישראלי

בדגש על אלו מול הרשות  ,סימון גבולות המדינה, חלוקת ירושלים

שהציבור הערבי  ,לעובדה). 2013, סמוחה( וזכות השיבה תהפלסטיני

בכירי . יש משמעויות נוספות ,פלסטיני-ינקט עמדה בסכסוך הישראל

עוץ וליווי יכולל י, המגזר מצהירים בגלוי על תמיכתם בעניין הפלסטיני

כפי שעשה בזמנו חבר , של הצד הפלסטיני בדיאלוג המדיני מול ישראל

מהציבור  49%כי  ,הראה 2012-ב נערךסקר ש. הכנסת אחמד טיבי

). שם(במקום ישראל ראוי שתקום מדינה פלסטינית שהערבי סבור 

וגם  ,השירות הצבאי אינו מוגדר כחובה עבור האזרחים הערבים

הדבר מביא . השירות האזרחי נתפס עדיין כשירות בעל גוון ביטחוני

 6.9%, 2011 בשנת. לשיעור נמוך יחסית של התנדבות לשירות

 1459סך של , התנדבו לשירות 24-20ים בגילאי ימהצעירים הערב

 2013רסם בפברואר יפ 'הארץ'עיתון ). 2011, לכטמןו סמוחה( מתנדבים
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, ם מתנגדים לגיוס לשירות לאומייצעירים הערבימה 70%לפיו , סקר

 מחציתם על רקע של חוסר הלימה בין השירות לבין זהותם הלאומית

  ).  2013, חורי(

, בעבר. ןבין שטחי יהודה ושומרון לבין ישראל מפרידה כיום גדר ביטחו

הייתה באזור תנועה חופשית כמעט לגמרי של פועלים , טרם הקמתה

פריצת  עקב ובעיקר ,לאחר הקמת הגדר. ומסחר בין ישראל לגדה

צומצם , ו התפרוחיזוק המרכיב הביטחוני בק 'השנייה אנתפאדהה'

בעיקר , מזה מספר שנים. ערביתלהפלסטינית הקשר בין האוכלוסייה 

השטחים כדי לחזק  עםמעודדת מדינת ישראל את המסחר , 2005משנת 

 ,כיום. דבר שתורם בעקיפין לשקט הביטחוני, את הכלכלה הפלסטינית

והדבר , שטחיםה לערבייסחר בהיקף נרחב בין ערביי ישראל  מתקיים

כניסה של ל, למפגשים של סוחרים ישראלים ופלסטיניםמדי יום מביא 

אלפי פועלים פלסטינים לישראל ולקניות שעורכים חלק מבתי האב 

ההיתוך הכלכלי בין החברות . ערבים מהמשולש והגליל בערי הגדהה

, פן משמעותי נוסף. די הגדרמשני צ סיותאת שתי האוכלומפגיש שוב 

. קשור לחיבור בין ערביי השטחים לערביי ישראל הוא הנישואיןה

עשרות אלפי ערבים וערביות מהשטחים נישאו במרוצת השנים 

-לכך שכדבר שהביא , פחותלאזרחים ישראלים וזכו לאיחוד מש

כי  ,יצוין. בתוך תחומי הקו הירוק עברו להתגוררפלסטינים  300,000

על פי  ,ולא ניתן ,שונה חוק האזרחות והכניסה לישראל 2003מאז יולי 

ו לשפר את מעמדו לתושב שטחים לקבל אזרחות ישראלית א ,חוק

 שעברה בכנסת במהלך, תוצאה של הוראת שעה -בתהליך התושבות 

אזרחי והתרבותי המחודש בין ה, חברתיה, החיבור הכלכלי. אנתפאדהה

מקרב , על ידי גבול וגדר 1967מאז בפועל  נותקו אשר, האוכלוסיות

וב ירלע. חברה הערבית בישראלבאת הרעיון הפלסטיני ומעמיק 

ישראלים יש השפעה על סדר היום להמחודש בין האזרחים הפלסטינים 

ויש בו כדי לתמוך משמעותית בתהליך , הפוליטי של ערביי ישראל

  .הפלסטיניזציה של ערביי ישראל
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  המרכיב התרבותי

אך גם את חילוקי הדעות , תקצר היריעה מלתאר את הדמיון הרב

מדובר בשתי דתות . והניגודים הקיימים בין האסלאם ליהדות

זרמים . האסלאם צמח למעשה מתוך היהדותכש ,מונותיאיסטיות

כפירה ודת שיש להילחם בה מלחמת  ביהדותאים בולטים באסלאם רו

כבסיס מרכזי לשונות בין החברה היהודית לערבית ). יהאד'ג(קודש 

בקרב בשנים האחרונות מזוהה הקצנה דתית . עומדים הבדלי הדת

לצד  ,עליית כוחה של התנועה האסלאמית. הציבור היהודי והערבי

ים על כוחו מעיד ,ים בקרב ערביי ישראלהתגברות הזרמים הסלפ

ניכרת , מקבילב .המתחזק של האסלאם הפונדמנטליסטי בישראל

כך ששני , חוגים הדתייםשל הבקרב הציבור היהודי עלייה מסוימת 

 59%דיווחו  2009 בשנת. קצות הקשת הדתית מתרחקים זה מזה

). 2013, ס"למה( מסורתיים או חרדים, דתיים כי הםמהציבור היהודי 

, הציבור היהודי דובר ערבית ו שלמיעוט. שפהבין המגזרים יש חסמי 

, ישוביםיהגם שבחלק מה, בעוד שבקרב הציבור הערבי יש דוברי עברית

ניכרת אי ידיעת השפה העברית אצל צעירים , בעיקר בקרב הדור הצעיר

מדובר בפער . מגזרים שיש להם חיכוך מועט עם יהודים -  ונשים

החברה הערבית . ניהןהתורם לנתק בי ,משמעותי בין שתי החברות

 אבניגוד לחברה היהודית שהי, סגורה ומשפחתית יותר מעצם טיבה

למעלה כי  ,ים מעלהיבחינת דימויים הדד. מערבית ופתוחה יותר

גזענים , את היהודים כאלימים תמחצית החברה הערבית תופסמ

בעוד שכשליש מהחברה היהודית רואה את הערבים  ,ורמאים

וכמי שלא יגיעו לרמה , מרי חוקכמי שאינם שו, כאלימים

מדינת ישראל מקפידה ) 2013, סמוחה( האינטלקטואלית של היהודים 

. כחלק מהגדרתה כבית לאומי ליהודי העולם, לשמור על צביונה היהודי

יש בה , ם ואסלאמייםיאינה מוחקת סממנים ערבישהגם , הגדרה זו

  .כדי לקרוא תיגר על התרבות הערבית בארץ
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  פוליטיגאוהמרכיב ה

אף מהסביבה ערבים במדינה מגיעות -השפעות על יחסי יהודים

על  ובמיוחד, התהליכים העוברים על העולם. הרחוקה יותר ,החיצונית

מגיעים ישירות לצרכנים בעידן בו התקשורת והרשתות , המזרח התיכון

מעמדם של מיעוטים . החברתיות מביאות כל בדל מידע ישירות לציבור

, אוסטרליה. של מדינות נוספות ןלפתח מונחה ,טעון נושא ואבעולם ה

האם  ולאבחן ,הלמיעוטים בארצ הלבחון מחדש את יחס הנדרש ,למשל

 או הגדרה אחרת  'ילידים', 'מיעוט הגירה', 'מיעוט לאומי'מדובר ב

במזרח התיכון הציבה הטלטלה האזורית בפני ערביי ). 2003, אור(

ם בהשוואה לזה של אזרחי ישראל זווית התבוננות חדשה על מצב

האזרחים הערבים ראו כיצד משטרים ותיקים . מדינות השונותה

רחוב המחאת שאמונה את ה חיזקוהדבר , נופלים בלחץ ההמון הצעיר

עליית , בנוסף). 2013, זועבי(יכולה לחולל שינויים משמעותיים 

הביאה לכך שהציבור הערבי , האסלאם הסוני בחלק מהמדינות

עצמו כחלק מהמהפכה הסונית השוטפת את המזרח בישראל ראה 

גילויי האלימות וצמצום חופש הביטוי של הציבור , אלולצד כל . התיכון

עד כמה  יותר מכל לערביי המדינה והמחיש ,מצריםבארצות כסוריה ו

הצורך של ישראל להיעזר . סביבםמצבם טוב בהשוואה למתרחש 

ים יטרסים ישראלבמדינות אירופה ובארצות הברית לקידום אינ

הדבר הביא לכך שחלק מפעילות . חיזוק הכלכלה ברור גם לצד הערבילו

הרצון לערב את מדינות העולם . ץ לארץהמחאה עבר לזירות בחו

הביא לפעילות דה לגיטימציה ענפה של  בישראלבסכסוך הפנימי 

במזרח , באפריקה, ישראלית באירופה-גורמים בולטים בחברה הערבית

אשר המצב  ,וירדן מצרים, בן במדינות כגון טורקיהובאסיה וכמו

. הביא לתמיכה כמעט מיידית בעמדתם של ערביי ישראל בהן הפוליטי

מחאות וראיונות בתקשורת הוצג הצד הערבי בסכסוך , במסגרת כנסים

תוך התמקדות בעוול הנגרם לאזרחי המדינה הערבים על ידי אפליה 

  . וחוסר שוויון מצד הממסד היהודי
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צביונה , שורשיה - חברתיתה מחאהה -' ברק פ

  והגורמים להנעתה

  עקרונות ויסודות

, התלוננות, תלונה, תביעה, טענה, מוגדרת במילון כהתנגדות 'מחאה'

חברות דמוקרטיות ). 1997, שושן- אבן(הבעת התנגדות נמרצת , ערעור

עקרון הייצוג . גישות מגוונותלוסובלניות מאפשרות ייצוג לרעיונות ו

, שמעותו שדעות אלו יבואו לידי ביטוי בצורה חופשית ומשוחררתמ

מערכת צריכה לאפשר . הגם שיש חילוקי דעות לגביהן בין האזרחים

, דבר זה לא מתקייםשבמידה . ייצוג פעיל ואפקטיבי של מיעוטים

תופעות המעודדות , רוב למיעוט במדינההנוצרים ניכור ומתיחות בין 

  ).   2006, מאל'ג( מחאה

העיסוק במחאת ערביי ישראל והיחס בינם לבין מדינת ישראל מחייב 

 יחיד אירוע מחאהלבודד אמנם  ניתן. התבוננות רחבה על התופעה

אך צורת התבוננות זו , ולבחון אותו מזוויות שונות ,)למשל הפגנה(

מאחר  ,מחקרים רבים נערכו בנושאי המחאה. בלבדתהיה חלקית 

, פוליטיקה - עם תחומים רבים יקההמש ,מדובר בתופעה אנושיתש

מחקרים . פסיכולוגיה ועוד, מדעי המדינה, מדעי החברה, סוציולוגיה

  ): 1987, חסון(ם יארבעה רבדים מרכזיבאלו מנתחים את המחאה 

, מכלול הבעיות החברתיות -נולדה המחאה  םמהשהתנאים   .1

 ;הפוליטיות והפסיכולוגיות העומדות בשורש התופעה, הכלכליות

לשלב ) פרטנית או כללית(המעבר מבעיה  - יית ארגוני המחאה בנ .2

השגת לעל עצמו לפעול  נוטלה, בו קבוצה יוצרת מנגנון מסודרש

הגדרת יעדים ואף , חלוקת עבודה, המנגנון יכלול הנהגה. פתרון

 ;את מיסוד הפעילות

ת הפעולה של יהאידיאולוגיה ואסטרטגי - דפוסי המחאה .3

 ;הקבוצות המוחות
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חברתיות ואחרות מנקיטת , פוליטיות, תוצאות כלכליות - תוצאות .4

  . המחאה

צורות שונות של ביטויי מחאה  מדינת ישראל ידעה לאורך כל שנותיה

שיש להכיר  ,מחאה זו מושפעת מגורמים שונים. בין האזרח לממסד

יש צורך בראייה מתכללת ורחבה , מהיכדי להסביר מחאה . ולנתח

- ליימן( ן מגמות פוליטיות וחברתיותכגו, שתכלול משתנים נוספים

, מיעוט-יחסי רוב, אי שוויון, וחתחושות אפליה וקיפ, )1992, ווילציג

המתח בין החברה היהודית , לדוגמה. מתחים עדתיים ודתיים ועוד

טרם נתמקד ב. לערבית יצר במהלך השנים ביטויי מחאה משני הצדדים

סוגי המחאות  להתעכב ולהבחין בין ראוי, במחאת הציבור הערבי

מונופול על  בעלגורם  אין. מקורן ומידת השפעתן על השלטון, השונות

התפתחה בקרב הציבורים השונים היא וניתן לראות כיצד  ,המחאה

יחסי רוב ) רשימה חלקית(על המחאה משפיעים . בדרכים מגוונות

 תרבות ומורשת, כמו גם דת, אופי המדינה וצורת השלטון בה, מיעוט

על ציר הזמן מקבלות תופעות דומות שמות  ).1997, ילציגוו-ליימן(

אחד  יכולה הפגנת רחוב להיתפס במקום ,כך. ותיאורים נבדלים

מחאה . כאירוע אלים וייחודי כפעילות לגיטימית ושקטה ובמקום אחר

קיימות ארבע דרגות שונות . ותהתנגדהבעת עמדה ודרך לביטוי של  אהי

  ):שם(ה עולה אשר יוצגו בסדר חומר, של מחאה

 ;גישה ספקנית הבוחנת את צדקת העשייה של האחר - ויכוח  .1

ביטוי פיזי הנובע מהרגשה של אי צדק ודרישה לשינוי  - מחאה  .2

 ;המצב

הכוללת חדירה לתחום הפעילות , סמכות נגדהתבטאות  - ציות -אי .3

 ;הלא חוקי

הכופרת בלגיטימיות של  ,הערך העליון של ההתנגדות - מרדנות  .4

  .ונגדהמשטר ופועלת המנהיג או 
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 יכול לשמשסולם זה , אף שווילציג מתייחס במקרה זה למחאה יהודית

דוגמת המגזר , גם עבור התבוננות בהתנהגות של ציבורים נוספים

, כי ככל שמתקרבים למדרגת אי ציות, שפרינצק טוען.  הערבי בישראל

 גם אם לא הייתה כוונה לכך בפועל, גובר הסיכוי לשימוש באלימות

שורשים  מונחיםהמחאה  ה שלברקע להיווצרות). 1994 ,שפרינצק(

וקיימים תהליכים בחברה המניעים ומעודדים היווצרות  ,פסיכולוגיים

תמורות , שינויים במערכת החברתית ).1987, חסון( תופעות של מחאה

. פוליטיות ותהליכי מודרניזציה מוכרים כגורמים המקדמים מחאה

כפי , יים אצל הפרט גורמים לעיצוב המחאהפערים אישיים ופסיכולוג

כאשר . (Turner and Killian, 1972) באה לידי ביטוי בשטחשהיא 

, ורואה בו אי צדק ואי שוויון, הפרט מפרש פער קיים בצורה ביקורתית

התבוננות במצבם של אחרים ובחינת . הדבר מניע אותו לכדי פעולה

אים להתפתחות תחושות ההישגים והשוויון בין הקבוצות מבי, המעמד

המביאים לנטייה לפעול , של קיפוח וחסך והם מקדמים משמעותיים

(Gurr, 1970) .  

פעילות מחאה משותפת של בני האדם דומה במובנים רבים  למקרים 

דוגמת בהלה או , בהם מתקיימת פעילות קולקטיבית, אחרים

 ,)דוגמת פחד או תסכול(דחף אנושי חזק  פועלגם במחאה . התפרצות

קרקעי העומד - הזרם התתוא דחף זה ה. מניע את האדם לעשייהה

למחאה כזו יש ). 1984, שטייןוקסון 'ג( בבסיס המחאה הקבוצתית

כאשר הפרט . בדרך כלל רציונל מסודר והיא מכוונת כלפי הממסד

על פי . עולה כוחו משמעותית, ארגון או תנועה, מאורגן בתוך קבוצה

רות בשילוב עם ציון פעילותם של תנועות המושג מחאה יופיע בספ, רוב

ביכולתו וש ,האדם נוטה לפעול בקבוצותש, ההנחה הרווחת היא. מחאה

קל וחומר כאשר , גם כאשר עומדים מולו קשיים, להשפיע ולשנות

דוגמאות רבות  .היסטוריה ב יש .בתיאוםומדובר בקבוצה הפועלת יחד 

פעול יחד כדי להביא של התאגדויות והתארגנויות של יחידים במטרה ל

החיבור של פרטים בודדים לתנועה אחת מביא ). 1984, קליאן( ינוישל
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כגון סמלים  ,עמו בדרך כלל גם סממנים נוספים של לכידות חברתית

בתוך קבוצות . נורמות ודרך פעולה מועדפת על הקבוצה, משותפים

המבדילים בין , המחאה השונות ניתן לבודד חמישה מרכיבים שונים

  ):1984, שטייןוקסון 'ג( לקבוצהוצה קב

 ;מה היא דרך המחאה המיושמת בפועל -אפיקי הפעולה השונים  .1

אקונומי של - החתך הסוציו - ההרכב הסוציאלי של הקבוצה  .2

מעמדם בחברה של חברי , האם מדובר במיעוטים, הקבוצה

 ;הקבוצה

על פי רוב מדובר בתוצאה של  -האידיאולוגיה מאחורי המחאה  .3

 ;וצההרכב הקב

, פעילות ישירה מול הממסד -הכיוון והמטרות שנבחרו למחאה  .4

 ;פעילות הממוקדת ברתימת הציבור

, דרך פעולה ארגונית -הדפוס הארגוני שהקבוצה מגבשת לעצמה  .5

 .דפוסי מנהיגות

יפתחאל . פעילות מחאה מאפיינת מקרים של התנגשות בין רוב למיעוט

 Gurr, Connor, Esman(כי על פי מספר רב של חוקרים  ,טוען

השליטה של  נגדלמיעוט יש שתי דרכים מרכזיות לפעול , )ונוספים

מחאה ). 1997, יפתחאל( מחאה המונית וכרסום בלגיטימציה - הרוב 

 ,שימוש בכלים מפלגתיים ודרכם פנייה לציבורים גדוליםו רחבת היקף

עקיפת . מערערים את יציבות הרוב וקוראים תיגר על המצב הקיים

התנגדות אלימה ו השלטון או יצירת מוסדות חלופיים תמוסדו

מחאה .שתי דרכי . לממשלה ולמגזר השולט יביאו בדרך זו למצב דומה

התפתחות . לערער את ההגמוניה של הרוב בדרכים שונות נועדואלו 

, המחאה החברתית מושפעת מרעיונות ומגישות חברתיות שונות

 Diani  and Della Porta (1976).שעיצבו את החברה האנושית

, היו אלו הרעיונות הדתיים כי עד סוף המאה השמונה עשרה ,טוענים

דבר שהביא לא אחת למלחמות , שעמדו מאחורי ההתארגנויות השונות
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כלה לצד המהפכה התעשייתית התפתחות ההש. מאבקים בין דתייםלו

חילוניים על פי , הביאו לשזירת אלמנטים שונים במאה התשע עשרה

שתמכו , נמצאו תנועות שונות ,כך. וך סדר היום החברתיבת, רוב

. ליים או לחילופין רדיקאליים יותראברעיונות סוציאליסטיים וליבר

אופי המחאה . יתה לעצב חברה טובה וצודקת יותרמטרת המחאה הי

, הושפעו מהתקדמות הטכנולוגיה, כמו גם צורת הביטוי שלה בפועל

תה עת ומהתחדשות שיטות מהרעיונות החברתיים המובילים באו

עשות באירופה ובאמריקה ולתנועות המחאה בארצות המת. הפעולה

  :(Walzer, 1988) היו מאפיינים משותפים על פי רוב

אשר קראו לשינוי  ,רעיונות פוליטיים שעמדו בבסיס המחאה .1

 ;הסדר החברתי

כיוון  למחאה אשר נתנו ,אליטות וכוחות אינטלקטואליים .2

 ;אידיאולוגי

שתפקידם היה לבצע את המחאה  ,)ארגון(של אנשים  קבוצה .3

 .בפועל

  ?מה הן מטרות המחאה

למחאה יכולות להיות מטרות שונות ואין הכרח להגיע תמיד להישג 

משמשת המחאה כלי לפריקת זעם ולשחרור  ,לעתים. מוחשי בפועל

חברי תנועה מסוג זה יחושו סיפוק רב מעצם הצטרפותם . כעסים

שיטה  אמחאה הי). 1984, קליאן(צלחתה בפועל ללא קשר לה, למחאה

מוחים דרכים שונות ל ותעומד לשם כך. להשגת הטבה מהרשויות

סוג זה של מיקוח או . מהן אלימות ומהן לא -  להשיג את מטרתה

בהם אין דרך טובה ממנו ש ,דיאלוג מול הממסד מתקיים במקרים

חץ המופעל או כאמצעי ל, דרכים אחרות של שלוןיאו לאור כ -  לפעול

גישה דומה מביע גם ).  1984, שטייןוקסון 'ג( במקביל למנופים אחרים

Sprinzak )1981( ,הרואה בחלק מקבוצות המחאה קבוצות אינטרס ,
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על  .השיג מטרות שנקבעו מראשללחוץ על השלטון כדי למטרתן אשר 

גם . הולהסביר השניתן לתאר, מטרה מוגדרת יש למחאה ,פי רוב

פגין עצמו חסר את הידע המקצועי כיצד להגיע במקרים בהם המ

, דוגמה למקרים. שימוש במושגים מופשטים לשם כך נעשה, למטרה

ניתן למצוא , דוןבהם המעורבים הם בעלי ידע מוגבל בנושא הנש

לא כל  ,מטבע הדברים. 2011שהיו בישראל בקיץ  במחאות החברתיות

טי לתחומים נבהרל, בעלי ידע מקצועי מספק םמשתתפי ההפגנות ה

שנשמעה , הביקורתגם זו הייתה . הכלכליים שעמדו ברקע ההפגנות

 ,ווילציג שאל, בהקשר זה .כלפי ראשי המחאה החברתית בעת ההיא

הדרך הנכונה כדי  יהאינפלציה באמת יודעים מה נגדהאם המוחים 

  .)1989, ווילציג-ליימן(  ?להוריד את שיעורה

במה להשמיע עמדה וההחלטות דרך לקבל נגישות למקבלי  אמחאה הי

לזעזע את , למשל - למחאה יש מטרות נוספות . בפני גוף ממלכתי

החברה או את הממסד וליצור מעין הרתעה באמצעות מהלכים או 

נגד החזרת  )1981(דוגמה לכך ניתן למצוא בהפגנות . עימותים אלימים

יגה נגד נס 'זו ארצנו'ובהמשך בהפגנות ) שם(שובי סיני יימית ושאר י

שובי חבל יפינוי י נגד 2005- מהשטחים ובהפגנות הענק ברחבי ישראל ב

 יש, באופן פרדוקסאלי, בכל הקשור לשימוש באלימות במחאה. עזה

דווקא להביא את  עלולהכי נקיטה באלימות  ,מחקרים המראים

כספים שניתן היה , וכך ,השלטון לחזק את מערכי אכיפת הסדר השונים

, )אשר עמדו בבסיס המחאה, כאלו למשל(ם לנתב לתחומים אזרחיי

 מניעה של הפגנות םשמטרת ,חוקההוסטו דווקא לחיזוק מערכי אכיפת 

(Welch, 1975).  

כי , נגלה לעתים. מטרות המחאה יכולות להשתנות על ציר הזמן

נושאים שעמדו בראש סדר העדיפויות בתחילת המחאה נדחקו 

נושאים כי ו, וין שלאבין שהושגה בהם הצלחה וב, לשוליים בהמשך

 ,השינוי מתקיים לא רק במטרות. אחרים הוצבו בראש סדר העדיפויות

כאן כבר מדובר בשאלה של הצלחה או . אלא גם באסטרטגיות הפעולה
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 ,ת פעולה כושלת תיבחן מחדשישאסטרטגי, מאחר שסביר ,שלוןיכ

ככל שתנועת המחאה גדלה . ותאומץ דרך פעולה אחרת על פניה

הזמן מאז נקבעו  שחולףוככל , אנשיםועוד ליה עוד ומצטרפים א

כך סביר שיחול שינוי במטרות הראשוניות , מטרותיה הראשוניות

  ).1984, קליאן( שנקבעו

  ?מה מניע את המחאה

מגדיר שלושה תחומים מרכזיים המניעים פעילות ) 1992(ווילציג 

  :מחאה

 ;נסיבות כלכליות וחברתיות קשות .1

 ;ות חברתית מיוחדתליאתרבות פוליטית ומנט .2

 .יטיביתמערכת פוליטית שאינה מתפקדת בצורה מ .3

משתנים  ניתן למנות המניעים את המחאהעים והגורמים המשפי יןב

ערבי ניתן להצביע על פערים בין -סכסוך היהודיב, לדוגמה. רבים

שיש  ,נטייםבכמשתנים רל ןהמאבק האידיאולוגי ביניהעל החברות ו

בתחום  המקצועית הספרות. ופעההת בואנו לנתח אתלבחון ב

(Yiftachel, Rumley and Carmon, 1991),   העוסקת במיעוטים

מצביעה אף היא על המצב , רוב אתני שיש בהן ,תוך דמוקרטיותב

 Yiftachel, י על פ. מחאההמשפיע על הפוליטי כגורם מרכזי - החברתי

 למאבק על משאבים ,בין השאר ,מיעוט מביא-זה של יחסי רוב מצב

מאבק זה מסביר כיצד . צמצום הפערים בין החברות שםוטריטוריה ל

מביאים ה ,מופיעים סכסוכים חריפיםכיצד נוצר אקלים פוליטי סוער ו

 ,ראוי לציין. (Gurr and Lichbach, 1986)מחאה  ה שללהתפתחות

לא תמיד נמצא קשר שמאחר  ,עניין זהבהסכמה בין החוקרים  שאין

יש . ס כפערים וקיפוח לבין מתחים חברתייםחיובי ישיר בין מה שנתפ

אתנית ההתעוררות 'מתחים אלו ל ם שלהתגברותאת  הזוקפים
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דבר היכול , הגוררת אסרטיביות פוליטית מצד מיעוטים ,'ליתאגלובה

  . (Gurr, 1970) מיעוט -לאפיין יחסי רוב

בעידן , נטיים גם כיוםבמחקרים משנות השמונים והתשעים רל

דרך התקשורת (כאשר הגלובליזציה , השטוח האינטרנט והעולם

מחברת בין תרבויות וישויות ומסייעת ביצירת מתחים ) המודרנית

חשיפת . דווקא תורמת לריסונם, או לחילופין ,)1992, ווילציג-ליימן(

בכך שהיא מניעה , ההתעוררות העולמית תורמת להתגברות המחאה

ש בקרב מיעוטים מתרחשל הציבורים לפעול מתוך הזדהות או חיקוי 

ניתן , ריסון המחאה, קרי, תוצאה הפוכה לחלוטין. אחרים בעולם

כי מצבו האישי  ,ציבור שיבין או שיעריך. לקבל מאותה חשיפה בדיוק

טרם ב, ישקול היטב את מעשיו, טוב בהרבה משל קהילות אחרות

אחת הסיבות שכי יש הסבורים  ,יצויןדוגמה ל. מחאהה אפיקיב יבחר

 ,2011מאז שנת  העוברת על המזרח התיכון, ה האזוריתלכך שהטלטל

היא שהמגזר ער לעובדה שמצבו , פסחה על הציבור הערבי בישראל

בלוב , בסוריה, מצריםהאישי טוב לאין שיעור מאשר של שכניו ב

  . ובמדינות נוספת

מציג קו חשיבה ביקורתי יותר כלפי תרומת  ,דומצ) 1984(טילי 

אין הכוונה להתפתחות . מחאההמודרניזציה להתעוררות ה

אלא  ,מחאההסיוע ארגון בככלי שסייע בהפצה של ידע ו ,הטכנולוגית

, הבשלה של רעיונות ודעות בקרב הציבור וביצירת תנאים פוליטייםב

לתיאור זה שותף גם הנטינגטון . המאפשרים מהפכות וסכסוכים

ד טיות התגובה והפעולה של הממסהמתאר את הפערים בין א ,(1968)

מיות והזריזות של הארגונים המוחים כמאיץ של אהפוליטי לבין הדינ

שיפור  ,לדוגמה ,יש במודרניזציה צדדים מרסנים. מחאהפעילות 

אך יש בה גם תופעות המאיצות ומקדמות  ,כלכלי של האזרחה ובמצב

החיבור , לדעת טילי. ציבורים גדולים לפעול במטרה לשנות את מצבם

התנאים הפוליטיים הוא הערך המוסף המעודד  בין המודרניזציה לבין

  ).1984, טילי( מחאות
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  ?האם המחאה מצליחה להשפיע

היא שמאחר , שמן הסתם פנים רבות לה, מדובר בשאלה מורכבת

את ה של מחאה ותהצלח את קושי למדוד יש. המתבונן ניתלויה בעי

ף בחן מול המטרות הראשונות ואיעליהם לה ,ובכל מקרה ,הישגיה

? האם הוגדרו יעדים ויעדי משנה למחאה. ות שנקבעו למחאההמשני

ווילציג ). 1989, ווילציג- ליימן( ?האם נקבע קו אדום להישגי המחאה

בהם חולף זמן מאז אשר שבמקרים  ,רואה במחאה תהליך מורכב

יש בכך , תה או שהפתרון לבעיה הוא סבוך ותלוי בגורמים שוניםתחיל

המחאה לבין הצלחתה בפועל  כדי להחליש את הקשר בין מימוש

, ווילציג אף רואה באי ההצלחה חלק מהגלגל). 1992, ווילציג-ליימן(

אשר  ,היעדר ההשפעה יוצר תסכולשמאחר , המניע את המחאה עצמה

שלון של מחאה ישהצלחה או כ, מכאן. המניע מהלכי מחא אף הוא

ת לבחון א יש. ישמעיפרדוקסאלי ככל שהדבר , תלויים זה בזה לעתים

גם , מהירה ככישלוןהה תהצלחת המחאה על ציר הזמן ולהימנע מהגדר

בפרק ברור כי שמאחר  ,בהם יש קושי לזהות את הצלחתהשבמקרים 

. מתקשה המחאה להגיע להישגים כלשהם, לאחר הופעתה זמן הקצרה

התוצאות האמיתיות , שוויון ואיכות סביבה, בנושאים כגון חינוך

גם . ואין יכולת לממש הצלחה מיידית ,רק לאחר שנים לעתיםמגיעות 

Gurr )1980(  מד הקושי במדידת הצלחה במחאה לאור ממציין את

בהם המחאה דורשת שינויי שכי הדבר בולט במקרים  דגישהוא מ. הזמן

  .מדיניות

בה נבחנים הדברים לאורך ש, קיימת חשיבות רבה לדרך המתודולוגית

. א בבסיס היכולת להצליחהשיטה הפוליטית הנהוגה עומדת אף הי. זמן

 בה העםש במדינהרית או אטוטליט הבמקרים בהם מדובר במדינ

ודאי בו ,סיכויי ההצלחה של המחאה נמוכים יחסית, מהשליט מנותק

שאינם כוללים , הבסיסיים ביותר של המחאה המדובר ברבדיכש

כי המחאה בישראל בשנות השמונים  ,ווילציג טוען. אלימות או מרדנות

השיטה שמאחר  ,בין הציבור לממשלה ולכנסתשהתקיים  נתקסבלה מה



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

46 
 

לריבוי חברי כנסת ולמעשה הרחיקה את , הביאה לפיצול מפלגות

האחריות האישית של הפוליטיקאים מההחלטות ומהמעשים של 

  .לה הם שותפיםשההנהגה 

 ,ריחוק זה בין העם לנבחריו תרם לחוסר האפקטיביות של המחאה

, ווילציג-ליימן( ת להשפיע על חברי הכנסתלאור היעדר יכולת אמיתי

מוקדו ההפגנות מול לשכות השרים  ,פערהבמטרה לגשר על ). 1989

, זוהי מתכונת שניתן למצוא עד היום בישראל. ובתיהם הפרטיים

ה להנהג. בהפגנות המתקיימות מול בית ראש הממשלה או שר האוצר

אלת ההצלחה חשיבות יתרה בש יש ,המנהל שיח עם הממסד ,של מיעוט

הנתפסת על ידי , הנהגה יעילה וטובה. יכולת ההשפעה של המחאהבו

אך גם על ידי הממסד כמייצגת את האינטרסים של הציבור , המיעוט

אמון זה . השונים יחס חיובי מצד הגורמיםלזוכה על פי רוב , וכאמינה

בהנהגתו ואת המדינה להתייחס  יכהמביא להתגייסות של הציבור לתמ

  ). 2013, סמוחה( ובכבוד לפניות המגיעות מצד הנהגה זו ברצינות

  ? הצלחה של המחאהלמה ייחשב 

עוסק המדע , הפעילות המחא ה שלבשל הקושי לדרג את השפעת

) מלאה או חלקית(הצלחה לניסיון לבחון מה ייחשב בבניתוח המחאה 

, וחלק מהחוקרים ,יש מדדים שונים להצלחה. כישלוןלומה ייחשב 

זוקפים , וליציג הטוען לקשר חלקי בין פעילות מחאה להצלחהבניגוד לו

  .הישגים משמעותיים לתנועות המחאה השונות בעולם

כמחצית מקבוצות המחאה ש ,מחקרים שנערכו בארצות הברית הראו

בעוד שמחקרים אחרים  ,(Gamson, 1975)עמדו ביעד שקבעו לעצמן 

ולא נקבע מראש  ,שבהן הדרישות היו צנועות יותר ,כי מחאות ,מצאו

הובילו לרמה גבוהה מאוד של הצלחה , רף גבוה כיעד להשגה

(Goldstone, 1980).  הןדוגמאות להצבת יעד בלתי ניתן להשגה ,

פייה לגשר על יצ, מתפקידודרישה לסילוק הממסד הקיים , למשל
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חילוקי  ישש אהמשמעות מנתונים אלו הי. אי שוויון ועודעל פערים ו

, והדבר תלוי במדדים ,לגבי הצלחת המחאה דעות בין החוקרים

כאשר מדובר בנושא פשוט . בזווית האישית, בהערכה ולא פחות חשוב

קל להגיע , כגון הקצאת כספים או ביטול פרויקט, יחסית למדידה

דוגמה להצלחה של . האם המחאה הצליחה או לא, בניתוח אוחר להבנה

 'שחוריםהפנתרים ה'שבדק את פעילות , מחאה הוצגה במחקר

תוספת לבהמשך  זכומחו  עליהםש, נושאיםההראה כי ו ,בישראל

  .(Iris, 1978)הממשלה מתקציב 

. חשיבות רבה נודעתלשרידות הארגון המוחה והישארותו כגוף פעיל 

מצליחים לייצר עניין רציף , אשר פועלים לאורך זמן, ארגון או תנועה

כך גם . יבוריתבתודעה הצ השארתוולפעול בעקביות ל מחאתםבנושא 

קל יותר למארגנים ליזום פעולות חדשות ולעקוב אחר התקדמות 

מד הזמן המתקיים בין מ, דיאלוג נוסף. מסדהמ שלהטיפול המערכתי 

צלחה נמצא אף הוא בתוך הגדרת הלבין שאלת ה, בו מתקיימת המחאה

שכל מטרתן לאפשר פורקן מהיר , במחאות. מחאההה של תהצלח

סביר , ופן חד פעמי נושא לסדר היום הציבורילתסכול או לעלות בא

אך היא גם צפויה לגווע , שהמחאה תנחל הצלחה מעצם מימושה בפועל

 נגדפעולות שנוקט הממסד ב - מרכיב ההצלחה במשתנים נוספים תלוי

יכולת של חברי התנועה ב ;יםימשברים חברתיים וכלכלב ;המחאה

שכשלו בהשגת  ,כי תנועות מחאה ,ידוע. לדבוק בדרך וברעיון

, שטייןוקסון 'ג( נוטות להתפצל ולהתפרק לקבוצות משנה ,מטרותיהן

1984 .(  

. הוא כמות המשתתפים בה, המתייחס להצלחת המחאה ,מרכיב נוסף

 מיעוטשבעוד  ,פעילות רחבת משתתפים נתפסת בדרך כלל כמוצלחת

מטרות המחאה ומידת . (Gamson, 1975) ככישלון נתפסמשתתפים 

המביאים , ל הציבור והממסד הם חלק מהגורמיםע ההשפעתה

כאשר אנו בוחנים אירועים . להשתתפות רחבה של הציבור בפעילות

 ,ניתן להסביר הצטרפות של קהל רב למחאה ,יםיחריגים וחד פעמ
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המפגין מבצע את . זו אינה דורשת ממנו מאמץ לאורך זמןשמאחר 

לא כך הוא  .ובזאת למעשה תם חלקו ,המוטל עליו בהגיעו להפגנה

בה נדרש האזרח להשקעה רבה , מתמשכתהדבר כאשר מדובר במחאה 

למידת ההצלחה . והדבר יוצר אצלו שחיקה ,של זמן ומשאבים אחרים

 שיעור, שנות השמוניםב. של הפעילות יש קשר ישיר למידת ההשתתפות

מאחר  ,ההשתתפות במחאות חברתיות בישראל היה גבוה מאוד

אשר השיגו את , מת למשתתפיםמשתלכונתפסה כמוצלחת שהמחאה 

 שנערכוכי בראיונות , יצוין. (Lehman-Wilzig, 1983)מטרותיה 

כיום בפעילות מחאה עלה כי ההשתתפות הנמוכה , לצרכי עבודה זו

נמוכה של הפגנות האפקטיביות ב ,בין השאר ,במגזר הערבי מוסברת

. הזוך שאין ביכולתו להגיע להישגים בדר ,הבנה של הציבורבאלו ו

בו נשאלו המשתתפים לגבי הצלחתה ש ,)1992(ווילציג  רךבמחקר שע

ניתן ציון גבוה יחסית  1986-1979של פעילות המחאה בישראל בשנים 

 ,והשני ,היה במחאות בנושאים אזרחיים, הראשון. בשני מקרים

למשיבים  יתהבמחקר הי( עצוםהיה המשתתפים  היקףבהם שבמקרים 

  ).'ענק'ו 'גדול', 'בינוני', 'ןקט'אפשרות לבחור בין 

  חסמי הצלחה במחאה

  :מספר גורמים כחסמי הצלחה של המחאהניתן למנות 

 ועל שימור הצלחתה של המחאההמקשה על מדידת  ,מד הזמןמ .1

 ;יעילותה

להשפיע  םהיעדר נגישות של גורמי המחאה לשלטון וחוסר יכולת .2

 ;)1992, ווילציג-ליימן(חלוקת המשאבים על על המדיניות ו

א מצליח לייצר הרתעה או האם הו -  מחאהלתגובת הממסד  .3

? מתוכן העקר אותלבכך ו, המצליח להכיל לחילופין האם הוא

 ;)1997, יפתחאל(

 ;)1987, חסון( פיצול פנימי בתוך הקבוצות המוחות .4
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 .אמונה בהצלחת המחאה .5

אלכסיס , מצטטים את חוקר המהפכה הצרפתית) 1982(ווילציג ואונגר 

כי הציבור מוכן לסבול מצוקה ואי , 1830בשנת שאמר , ילטוקוו-דה

משעה שמזוהה . שוויון כל עוד הוא לא רואה יכולת להביא לשינוי

הציבור  עורךהניתוח ש אוכך שהחסם ה, אפשרות כזו נוצרת מחאה

כי חלק  ,ניתן להעריך. ולא המצב עצמו ,לגבי יכולתו לשנות את המצב

ייתה ה, 2011שהחלה בקיץ , וןמההתקוממות במדינות המזרח התיכ

 יההצלחת המחאה בתוניס, כך. זיהוי הצלחתה של המחאהשל תוצאה 

אפקט . סוריהבו מצריםמפגינים בבקרב הביטחון  נסכהאו בלוב 

כאשר הפעילים . כדור שלג גם בתוך המדינות עצמןכההצלחה פעל 

  .להמשיך למחות דחף אותםהדבר , ביכולתם לשנות את המצבש הבינו
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  אינטרנט ומחאה, תקשורת -' גק פר

  

"It is the medium which is more important than the message." 

(Lehman-Wilzig S., 1989)   

  פתיחה

הכולל , דיאלוג ארוך שנים מקיימות זו עם זוהתקשורת והמחאה 

המחאה הציבורית ניזונה מהסיקור התקשורתי . השפעות הדדיות

עת בעוד שכלי התקשורת תרים כל ה ,הרחבודרכו היא מגיעה לעולם 

מוטב ו, הציבור של תו ועניינוסקרנועוררו את שי ,אחר נושאים לדיווח

מחקרים רבים נערכו אודות הקשר בין מחאה  .באופן פוטוגני

הצורך . זה בזהכי מדובר בתחומים המשתלבים  ,אך מוסכם, לתקשורת

זמון מדויק בין לת לעתיםלחדור לשעת צפיית השיא בטלוויזיה גורם 

 20:00כך שיגיעו לשיאם בשעה  ,העיתוי של הנאום או ההפגנה

בעוד שלעיתונים יש . לכל כלי תקשורת ייחודיות משלו). בישראל(

 'צבע'מביאה הטלוויזיה את ה, אפשרות להביא סיקור מעמיק ורחב

  .והתמונות

רת הכתובה והטלוויזיה התקשו התחרו ביניהןבמשך עשרות בשנים 

, שהטלוויזיה נחשבת למדיוםכ, בכיסוי החברה האנושית וציתהחד ער

. (Lehman-Wilzig, 1989)דרכו ניתן להשיג תוצאות טובות יותר ש

המאפשרת ליהנות משני , בשנים האחרונות התפתחה מדיה חדשה

הרשת משמשת מזה מספר . האינטרנט -צבע ועומק , העולמות יחד

. המחברת בין בני אדם, תמדיזולה ורב מ, ם כדרך תקשורת יעילהשני

יש כיום אין ספור אתרים ויישומים  ,על בסיס הפלטפורמה הרשתית

בשנים האחרונות זוכות . הבנויים על בסיס הרשת, בתחומים מגוונים

במקביל לאתרי  ,זאת. לפריחה ',פייסבוק'דוגמת כ, הרשתות החברתיות

מחברים לו ארשתות ואתרים . ועוד 'יוטיוב', 'טוויטר'תוכן ומדיה כגון 
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ויוצרים עולם , את פעילותם של מיליוני משתמשים בכל עולם ומאגדים

יכול שבה  ,הרשת מאפשרת פעילות אנונימית. שטוח ונגיש לכל

בהם ש, לצד אתרים ויישומים רבים, את זהותו המשתמש להסתיר

קיימים ). 2011, הכנסת( הגולש עושה שימוש בזהותו האמיתית

, בתחומי הסוציולוגיה, הרשת על בני האדםמחקרים רבים על השפעות 

שיש לה השפעות רבות  ,מדובר במהפכה אנושית. הקרימינולוגיה ועוד

על פי . גבוה מאוד הוא שיעור החדירה של האינטרנט בישראל. ומגוונות

- והוא צפוי להגיע ל, 2011בשנת  95.5%עמד שיעור זה על  ,PWCחברת 

הגם שיש נתונים על שיעורי , )2012, גולדנברג( 2016בשנת  98.5%

. ישראל מובילה בעולם בשיעור חדירת האינטרנט. חדירה נמוכים יותר

פריסה של תשתית טכנולוגית מתקדמת לצד השימוש הגדול בישראל 

תרומה נוספת מגיעה . תרמו לחדירה זו של הרשת, בסמארטפונים

המאפשרת , יצר יכולת טכנולוגית WEB 2.0- המעבר ל - מהרשת עצמה 

  .סטרי ברשת- שר דוק

  ובמגזר הערבי בפרט ,תקשורת ואינטרנט בישראל בכלל

שתי מהפכות . חדשותשל בעיקר , צרכן מדיה ואהאזרח הישראלי ה

היהודי , לי אל האזרח הישראליאמרכזיות קירבו את העולם הגלוב

 אמצעותםבש ,כניסתם של שידורי הלווין, הראשונה. והערבי כאחד

צופים ערבים רבים . יזיה רבות מכל העולםנחשף האזרח לתחנות טלוו

ולא הסתפקו בשידורים  ,'זירה'ג-אל'ו  MBCכמועברו לצפות בתחנות 

שנייה הייתה כניסת האינטרנט המהפכה ה. מירדן שנקלטו בישראל

מגמות אלו הביאו לנטישת התקשורת הישראלית . לשוק הישראלי

. ה העבריתשכללה עד אז בעיקר עיתונות וטלוויזיה בשפ ,המוסדית

ם ולסיקור תקשורתי נתפס יהמעבר לערוצים הבינלאומיים הערבי

ערוצים אלו שימשו . נטי ומשקף יותר עבור המגזר הערביברל, כמאוזן

 גשר וירטואלי בין המיעוט הערבי בישראל לחברה הערבית העולמית

אך גם כאלו שנערכו בישראל , בעולםסקרים , בתוך כך). 2007, כבהא(
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לעיתונות מצולמת ) פרינט(עבר ברור מעיתונות כתובה על מ הצביעו

, דרך מחשבים נייחים וניידים, זאת). אינטרנט(ומקוונת ) טלוויזיה(

עד כדי חשש אמיתי לסיום דרכו של , טאבלטים וטלפונים מתקדמים

  ). 2007, ווילציג- ליימן( העיתון הכתוב

 'דה מרקר'ופורסם באתר   TGIהדבר עלה גם בסקר שערכה חברת

היו בישראל מעל חמישה מיליון גולשי  2012בסוף שנת ). 2014, טוקר(

). 2012, ועדת המדרוג( מאוכלוסיית המדינה 77%-כשהם  ,אינטרנט

השיגו את  אשר, לחדירה זו תרמה הכניסה של הסמארטפונים

דרכו גולש הציבור אשר המחשבים הניידים והנייחים כאמצעי המרכזי 

כי מכשיר הסלולאר , מהגולשים 63%דיווחו  2012בסוף . ברשת

גיל , בהתאם). TGI, 2012( שברשותם משמש גם לגלישה באינטרנט

, העושים שימוש באמצעים מקוונים יורד ומתרחב, צרכני התקשורת

מקבלים את החדשות שלהם , וצעירים יותר יותר ציבורים גדולים, קרי

משדרים ה, הדבר מביא לגידול חד במספר האתרים והערוצים. מהרשת

וניתן גם  ,גיוון זה נותן במה לדעות רבות. חדשות מסוגים שונים

 ,לטכנולוגיה חדשהמסתגל ביתר קלות שהדור הצעיר  ךלהסבירו בכ

קיימים הבדלים בין . (Katz and Rice, 2003) בוודאי לאינטרנט

יש בולטות למגזר  בהקשר זהו, המגזרים השונים בצריכת חדשות

 יותר ממקבילו היהודי ,לחפש ברשת חדשות נוטה, אשר ככלל ,הערבי

 אשר, חלון אהחשיפה לאמצעי התקשורת הי). 2012, גרשוןו דרור(

בין אם מדובר , ניתן לבחון את פעילותה של הקבוצה באמצעותו

. אחר בעלי תחום עניין משותףבבקהילת חובבי ספורט או , במיעוטים

מוד יותר על מאפשרת לנו לל, החדשה והמסורתית, התקשורת הערבית

  . תרבותו ועוד, חייו, מחאותיו, דעותיו - המגזר 

אלו עם בעוד שבחיי היומיום אזרחי המדינה היהודים והערבים נפגשים 

החוצצות בין שני  ,חומות מתגבהותבכל הקשור לתקשורת , אלו

בכל , הבדלי השפה הם דוגמה לריחוק בין שתי החברות. המגזרים

כי  ,רווחת בחברה הערבית טוענתגישה . פרסוםלהקשור לשיווק ו
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מציפה בעיקר היא ועל כן , יהודית לגמרי אהתקשורת הישראלית הי

ודוחקת לשוליים  ,נטיים לחברה היהודית בישראלבאת הנושאים הרל

גישה דומה הושמעה על  ).2012, פבל( נושאים החשובים לאזרח הערבי

 2005-ב בכנס שנערך, יהודים וערבים, ידי בכירים בעולם התקשורת

תפקיד התקשורת ביצירת חיים משותפים בין יהודים ': בנושא

הוצגה הדרה של קבוצות מיעוטים ממסכי הטלוויזיה  בו, 'לערבים

כי  ,עוד נטען .ומהעיתונות הכתובה כמאפיין של התקשורת הישראלית

של היעדר אמון  החוסר האיזון בסיקור הציבור הערבי הביא לתחוש

הערבית כלפי אמצעי התקשורת היהודית  בסיסי מצד האוכלוסייה

משמעותי לכיסוי  תקשורת זו אינה רואה בציבור הערבי יעד כי, ולהבנה

  ). 2006, אורייןו כהן(התעניינות לו

נדחקים העיתונים , בדומה למגמות מוכרות בעולם ובישראל

נמוך  סגוליהמודפסים בערבית לשוליים ומהווים גורם בעל משקל 

בישראל ). 2012, מןואון - לב( ת הערבית בישראלתקשורהבקרב עולם 

מדובר ). 'אתחאד-אל'(עיתון יומי אחד בלבד במגזר הערבי  מודפס

קיימים . מפלגה פוליטית אשהי ,ש"למעשה בביטאון של תנועת חד

 ,מודפסים רק אחת לשבוע םאך ה, מספר שבועונים ומקומונים בערבית

. א הבאת חדשות יומיותול ,ועיקרם הבעת עמדות ופרסום כתבות עומק

מאחוריהם אשר , גם כאן לא נפקד חלקם של השבועונים הפוליטיים

 ',פאצל אל מקאל'לדוגמה  .מפלגות ותנועות ערביות מוכרות ותעומד

 לשפלג הצפוני להשייך  ',וריה'ח- חק ואל-צות אל'ד ו"השייך למפלגת בל

  ). 2012, פבל(, מיתאסלתנועה האה

, ה של בעיות בתוך התקשורת הערבית הכתובהמציין שור) 2007(רינאוי 

שרוב העיתונים מתפרסמים רק  ,העובדה כגון, המביאות לחולשתה

והתפקיד  ;הרמה המקצועית הנמוכה של עובדי העיתון ;שבוע בסופי

שהוא ברוב המקרים גם בעליו של משרד פרסום  ,הכפול של העורך

השיקולים לכך ש, על פי רינאוי, זה מביא מצב. המחזיק בעיתון

נדות פוליטיות של 'שאגכך וכן ל ,המסחריים גוברים על החדשותיים

כך שהוא מסקר בעיקר את המפלגה בה , בעל העיתון מגיעות לדפוס
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. דווקא באינטרנט מזוהה פריחה יחסית לעיתונות הערבית. הוא תומך

 70,000- כ יש 'פנורמה'למהדורה המקוונת של השבועון , לדוגמה

הוטל פיקוח  ,ולאורך שנים רבות, ם המדינהלאחר קו. מנויים

הכותבים התקשו להביע את דעתם . צנזוריאלי על העיתונות הערבית

גם לאחר הסרת מגבלות אלו נותרה העיתונות הערבית . בצורה חופשית

שאין להיות מופתעים מהרנסנס העובר על עולם , מכאן. מנוונת יחסית

  .  התקשורת הערבית בעת החדשה

 ,כי קיימים מחקרים מעטים יחסית ,ת המקצועית מראהעיון בספרו

מחקרים ל). 2012, פבל( העוסקים בתקשורת בקרב הציבור הערבי

, כגון פילוח כניסה לאתרים ,על פי רוב היבטים מסחריים יש הקיימים

 ניתן למצוא ולאחזר עם זאת. חשיפה לדפי אינטרנט ולפרסומות

. ב הציבור הערביאת דפוסי החשיפה התקשורתית בקר באמעותם

, באינטרנט ואלו הם הציבור זה צופה בעיקר בטלוויזיה ולאחרי

, ככלל). 2013, אי-סי( גורמי התקשרות המובילים במגזר ,למעשה

 השימוש באינטרנט בקרב צעירים זהה בין המגזר היהודי לערבי

אך קיימים נתונים סותרים לגבי שיעור חדירת ) 2011, המבורגר(

הציג חדירה  2012סקר משנת . ציבור הערבי בישראלהאינטרנט בקרב ה

 ,)מרכז הארץ(כגון המשולש  ,שבאזורים מסוימיםכ, למגזר 71%של 

סקר אחר ). 2013, אי-סי( 80%- מגיע להוא עולה שיעור החדירה ו

מהציבור הערבי גולש  59%-לפיו כ ,הצביע על שיעור חדירה מתון יותר

דרור  ( אך לא גולשים ,םנוספים מחוברי 22%- בעוד ש ,באינטרנט

בסוף  32.6%הממוצע העולמי עומד על , השוואההלשם ). 2012, גרשוןו

, כך שבכל מקרה). 2012, פבל( 35.6% -ואילו במזרח התיכון , 2011 שנת

שיעורי החדירה , בקרב אזרחי ישראל בכלל ובציבור הערבי בפרט

  . גבוהים מאוד

 ,קשור לשימוש באינטרנטשיש לבחון בכל ה ,נתונים מרכזיים נוספים

כי מרבית  ,הראה 'מידע שיווק'מחקר של . הם התדירות ואופי השימוש

בעוד שאצל הצעירים  ,הגולשים במגזר עושים זאת במשך כשעה ביום

בדומה לנתון . עומד על כשעתיים ביוםהוא הגלישה ו משךמוכפל 
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גם כאן בולטים תושבי , שהציג את שיעורי החדירה של האינטרנט

שיעור הגולשים ברשת מעל . ולש בהשוואה לשאר הציבור הערביהמש

נגב ב(באזורים אחרים מכפול  הוא מקרב תושבי המשולש, ארבע שעות

כי  ,הראה נערךמחקר ש). 2013, אי- סי( 24%עומד על הוא ו) גלילבו

, חדשותב התעדכנותהשימוש העיקרי באינטרנט במגזר הוא לצורך 

מהגולשים עושים זאת לצורך כניסה  32%-בעוד ש ,62%והוא עומד על 

נתון זה מתחדד כאשר הפילוח מתבצע ביחס לדור . לרשתות חברתיות

כי הרשת  ,מהגולשים 82%שם דיווחו  - )29עד  18בגילאים (הצעיר 

עד  30מהציבור בגילאי  71% - בעוד ש, משמשת אותם לצריכת חדשות

זית לצריכת דיווח כי הוא עושה שימוש בטלוויזיה כמדיה המרכ, 49

כר  משמש האינטרנטשנתונים אלו ממחישים ). 2011, בלאו(חדשות 

הרשתות . צעירים אך לא רק, במגזר הערבי הציבור בקרב רחבנ

סקר . יות הפכו מזמן לגורם מחבר מרכזי בין אוכלוסיות בעולםתהחבר

 שימוש יומי בפייסבוק יםמהצעירים במגזר  עוש 74%כי  ,הראה נערךש

נתונים אלו גבוהים ביחס ). 2011, טיביו אסעד, יםיגנא-נאדר(

למעלה ממחצית , מזאתיתרה . לאוכלוסיות מקבילות בעולם

כי הם מבצעים פעולות אקטיביות ברשת  ,מהמשתתפים בסקר ציינו

, דוגמה נוספת למרכזיות .Like-תגובות ו, טים'צ, כגון הבעת עמדה

ניתן , עותהבעת דלשתפס האינטרנט במגזר הערבי ככלי לקריאה ו

 שעושים גולשים ערבים השימוש, בתחום זה. בחשיפה לבלוגיםלמצוא 

בכל ). 2012, גרשוןודרור ( מזה של היהודים הכפול עד פי ארבע הוא

 68%. הקשור למגדר מצא מחקר זה שונות רבה בין גברים לנשים

מהנשים  32%ואילו רק , מהגברים הצהירו על שימוש שוטף באינטרנט

  ).שם(
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  נטרול הדרה וקידום מחאה, נטרנט ככלי לביטוי עצמיאיה

יש גישות שונות לפריחה התקשורתית החדשה של המגזר הערבי 

. והשימוש הרב באינטרנט ככלי לצריכת חדשות ולשימושים נוספים

והשימוש , ירידת מחירי הגלישה, מעבר לנגישות הטכנולוגית הנוחה

יש הנותנים לכך , ילההעולמי הגובר באינטרנט כמדיה תקשורתית מוב

כבלי "גישות שונות טוענות כי מדובר בהשתחררות מ. פרשנות נוספת

כלי עוקף גבולות " הואוכי האינטרנט " הצנזורה הממסדית הישראלית

 אשר מנעו מהציבור הערבי להיות חלק מהעולם הערבי , כאלו, "וסייגים

ה את גישה דומה תיאר. Schjter and Tirosh, 2012); 2007, כבהא(

כתחליף לפערים קיימים בתחום  ,השימוש הנפוץ במגזר בפייסבוק

, טיביאסעד ו, יםיגנא-נאדר( מוסדות הרווחה והפנאי בציבור הערבי

לפיה האינטרנט מהווה תחליף או , ביטוי נוסף להשערה זהו). 2011

 ,מחקרים מראים. פיצוי לפערים של החברה הערבית מול זו היהודית

הכוונה גם  -ים ילאו דווקא לאומ(מיעוטים  כי בקרב אוכלוסיות

משמשת ההתפתחות , )לקבוצות שוליים בעלות הגדרות עצמיות

ובתוך כך משמשת רשת האינטרנט  ,הטכנולוגית כלי לביטוי חברתי

השימוש ). 2007, אבידר( כפלטפורמה לביטוי עצמי של החברה הערבית

, )Nakamura )2004ברשת להחצנת הזהות מוכר גם ממחקר שערכה 

 של שונים משתמשות בביטויים שונות שוליות תרבויות"כי  ,אשר טענה
 ".עצמם את ולהמציאונם חז את להביע מנת על פופולארית תרבות

הפכה הרשת  ,על ציר הזמן. מחקרו של אבידר לעיל תיקף השערה זו

נטית יותר ויותר עבור החברה הערבית ואישוש לכך ניתן למצוא ברל

כי הטכנולוגיה לא הביאה  ,גרסוו) 2003(לפני כעשור  שנערכובמחקרים 

בין השאר לאור היעדר אתרים ופורטלים , לכל שינוי בחברה הערבית

  . (Dahan, 2003)ערבית ב

של אתרים רבים תם העשור האחרון אופיין בפתיח, כפי שתואר לעיל

תימוכין לגישה זו ניתן למצוא במחקרים מוקדמים . בשפה הערבית
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ציבור הניזון . תקשורתלבדקו קשרים בין הצלחה במחאה אשר , יותר

מאמצעי תקשורת מצומצמים תלוי בסיקור התקשורתי הרציף ככלי 

בתחומי הסיקור או בהצגת  'סלקציה'קיימת אם . להבנת המציאות

תושפע מכך עמדתו לגבי המחאה ותיפגע , הנושא לקהל הרחב

  ). 1989, ווילציג-ליימן( אפקטיביות המחאה

הוא . ההשפעה שיש לתקשורת על בולטות המחאה אתון תיאר גם חס

שובים ערביים לא קיבלו ביטוי וחשיפה יטוען כי תופעות מרכזיות בי

מצד כלי התקשורת  'ניפוי וסלקטיביות'לאור מה שהוא מגדיר כ

תרמה ההתעלמות התקשורתית לכך שגם  ,בהמשך. םיהישראלי

מרחקן ממוקדי לאור  ,מחקרים אקדמיים פסחו על מחאות אלו

כי סביר , ניתן להקיש מכך ולשער). 1987, חסון(תקשורת מרכזיים 

זו לא קיבלה ששתיווצר פגיעה באפקטיביות המחאה הערבית מאחר 

התעלמות זו תביא לכך . ביטוי ראוי בתקשורת היהודית מחוסר עניין

, בחלוף הזמן. שהשפעת המחאה על מקבלי ההחלטות תהיה נמוכה

של התקשורת  הלהתעלמותלחילופין או  הותנודעת להתעניינ

נוצרו לה תחליפים שמאחר  ,הישראלית מהרחוב הערבי חשיבות נמוכה

בעיקר עבור הדור , הרשת הופכת לזירת פעולה חשובה ובולטת. חדשים

אינה מעניינת ששהתקשורת הישראלית היהודית כמעט , הערבי הצעיר

, 'הקולות המודחקים'ו 'הקולות האחרים'פבל קורא לציבור זה . אותו

שלא באו לידי ביטוי בתקשורת , כאשר הכוונה לאותם דעות ורעיונות

  ). 2012, פבל(דוגמת הציבור הערבי , המוסדית בישראל

 המהוו - בסיוע הרשתות החברתיות וכלים נוספים  -  רשת האינטרנט

מגבלות בבין אם מדובר . סולם עליו ניתן לטפס מעל למחסומים שונים

  .לאינטרנט פתרונות לכול, או אמצעי פיקוח מצד המשטר מרחק, שפה

Garrett (2006)  ערך סקירת ספרות אודות המחאה בעולם המידע

המתפתח ומצא כי כבר בשנים אלו שימשה הטכנולוגיה הזמינה 

דרך טובה לשיתוף ידע , והחדשנית כלי מרכזי לתקשורת בין פעילים

מרכזית לעקוף את מגבלות ושיתוף פעולה בין חברי הארגונים וכן דרך 
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הרשתות שימשו להרחבת מעגל . בדיוק כפי שתואר לעיל, הצנזורה

הגם שלדבריו קיימים חילוקי דעות סביב נושא , המשתתפים במחאות

כי הטכנולוגיה תורמת לפעילות  ,טוען Diani (2011)גם . זה

דוגמת צעירים או , אך על פי רוב בתוך ציבור הומוגני, קולקטיבית

וכי יתרונה הוא ביכולת לחבר במהירות ובאופן חד  ,אותה עיר תושבי

  . פעמי קהלים גדולים

בזמן הטלטלה , אילו הייתה סקירה זו נכתבת מספר שנים מאוחר יותר

דומה שהייתה תמימות דעים כי הרשת מגדילה את מעגל , בעולם הערבי

 ,)Garrett)2006 לטענת . משתתפי המחאה בצורה אקספוננציאלית

עלה כי הוא מקדם שמאחר  ,ו גם צדדים שליליים לאינטרנטנמצא

העולם הרשתי הפך . אלימות ומאפשר הפצת מידע שקרי ומגמתי

כמעט לכל מקום לשטוח וניתן להפיץ בצורה מהירה ורחבה חומרים 

 ,תוכנות מתקדמות מגשרות בקלות יחסית על מכשולי שפה. בעולם

 ,מגבלה נוספת. שתמשיםוהיכולת להצפין מידע מעניקה ביטחון רב למ

במזרח . עליה מצליחה הרשת לגשר היא חסמים פיזיים מצד השלטון

התיכון ובלא מעט מדינות נוספות מוטלות מגבלות על השימוש ברשת 

במה כהרשת נותרה ). מצריםאירן ו, סין יוצגו ,כדוגמאות לכך ,ךבהמש(

, םתקשורת הרחבה או מנושאיהביטוי למגזרים המודרים מ וכהזדמנות

דוגמת פגיעה בזכויות , שהממסד מעדיף להדחיק ולא לתת להם פומבי

מסמן את האינטרנט כאחד המאיצים המרכזים ) 2012(פבל . אדם

יזואלי של והתיעוד הו. 2011בהפצת המחאה בעולם הערבי מאז תחילת 

תורם משמעותית להמרצת  ,שנהרגו או נפצעו בזמן המחאה, מפגינים

, כמעט בכל המדינות הערביות. לם כולוהפעילות דרך פרסומה בעו

נפתחו ) מרוקו ועוד, תימן, בחריין, סוריה(שנכנסו למעגל המחאה 

בוטה , בדרך צבעונית ,שעסקו בתיעוד המחאה, קבוצות ודפים ברשת

  .ומושכת עיניים

 ,)Schjter and Tirosh )2012דוגמה לוקאלית יותר ניתן למצוא אצל 

כפר , של מחאת הכפר אל עראקיבאשר בחנו את הסיקור התקשורתי 
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הכוונה להרוס אותו בשל  נגדשתושביו מחו , בדואי בלתי מוכר בנגב

 Schjter and Tirosh. יושב על אדמות מדינהה ,בלתי חוקי כפר היותו

פי שנותנת הרשת להריסות ולמצוקת התושבים אכי התיאור הגר ,מצאו

כלפי מה , לוסייע מאוד להפצת המחאה והכעס של הבדווים בעולם כו

עוד טוענים . שנתפס על ידם כהתאכזרות מצד השלטון הישראלי

עולם הגלובאלי עוזר בפיתוח לכי הקשר שנוצר במדיה החדשה  ,השניים

ובכך , לא רק בקרב הצופים, המוחים עצמם בקרבחוש צדק והבחנה גם 

, האינטרנט משמש. ניתן להתגבר על חסמי התקשורת הישראלית

באמצעותן ניתן לטפס במעלה פירמידת מאסלו אל שכמדרגות , למעשה

אמצעי הפיקוח מצד השלטונות נתקלו . מדרגת ההגשמה העצמית

ואלו איפשרו את העברת , בפתרונות טכנולוגיים בהם נקטו המפגינים

הרשת ככלי לסיוע במאבקו ). שם(למרות התנגדות השלטון , המסרים

, 'Technology Liberation' של האדם הביאה לטביעת המונח

 רתימת הטכנולוגיות לסיוע בשחרור האדם היא שמשמעותו

(Diamond, 2010) .בבואנו לבחון תחום שיש לו צדדים טכנולוגיים ,

קצב השינויים מסחרר והדבר שמשחק הזמן תפקיד מרכזי מאחר 

דוגמה טובה לכך היא המשמעות שהייתה . משפיע ישירות על המדיה

שהחדשנות , מכאן. ל הרשתע  2.0WEB- ל  WEB 1.0-למעבר מ

האם , השאלה. הטכנולוגית משפיעה ישירות על התקשורת המודרנית

התחדדה בעולם  ההסביבה מאפשרת לאינטרנט להפוך לכלי מחא

. עברואך גם במדינות נוספות בשנים , 'האביב הערבי'הערבי בתקופת 

אך באותה , מחקרים מצאו כי הרשת משמרת אנונימיות למשתמשיה

אין המדובר . יא נותרה אפקטיבית ביכולתה לקדם מחאהה, המידה

נעזרו הפעילים  מצריםגם באירן וגם ב). הדדיות(בתחליף אלא במשלים 

לחשוף פגיעה בזכויות , הממשלה נגדברשת האינטרנט כדי למחות 

 להישאר אנונימיים אך גם לייצר נוכחות מורגשת ברחובות, אדם

(Lerner, 2010) .  
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יאנג מציג דוגמה . ההדוק שלה על רשת האינטרנטסין ידועה בפיקוח 

תגובות זועמות : השלטון נגדהרשת ככלי מחאה  שימשה למקרה בו

, התערבות שביצע הממסד המפלגתי במאמר מערכת נגדברשת הגיעו 

הממסד הביא  נגדהכעס בציבור . שפורסם בעיתון מקומי חשוב

 ולחזור בו תלסג והדבר גרם לממשל, לחתימה על עצומה מקוונת ברשת

  ). 2013, יאנג( מתקיים במדינה כמו סין שאינואירוע חריג שכמעט  -

, דרך קבוצת צעירים 2008החלה באפריל  מצריםמהפכת הפייסבוק ב

שתמכה במתן זכויות לפועלים והפכה עד , 'באפריל 6-ה'חברי תנועת 

ראשי התנועה פתחו . מהרה לגורם מחאה משמעותי ברחוב המצרי

החברתית והניעו בדרך זו את הקריאה לציבור לצאת  עמודים ברשת

שיעור החדירה של האינטרנט , כי בעת ההיא ,יצוין. השלטון נגדלמחות 

מאז פעילות . 13.4%הוא עמד על  2012ובשנת היה נמוך מאוד  מצריםב

גדל מאוד שיעור המתחברים לרשת , 2008-המחאה המקוונת ב

ליון ימדי חודש כרבע מהצטרפו  2012-2011בין השנים . מצריםב

  ). 2012, פבל(משתמשים חדשים לרשת הפייסבוק 

הייתה באירן לאחר הבחירות  ,שהחלה ברשת, הנעה דומה של מחאה

נשיא המכהן שם הפסיד המועמד מוסווי ל, 2009לנשיאות ביוני 

שיעור חדירת האינטרנט באירן עמד על . אד'גנאחמדי, שהתמודד מולו

מהם צעירים , מוסוויו הרבים של ומכיות 2011 שנת סוףב 46.9%

טענו לזיוף תוצאות הבחירות על ידי , הפועלים ברשתות החברתיות

התיאום . תגובה הוציאו הצעירים את ההמונים לרחובותב. המשטר

ובהמשך הועלו לרשת , ברשת החברתית והתנהלוהארגון של המחאות 

הדבר . תבצעירים ובצעירו פגיעת כוחות המשטרהאת  שתיעדותמונות 

פעילות מחאה ). שם(הניע מחדש יציאה חוזרת של אלפים לרחובות 

כאשר כל צד , מקוונת יוצרת דיפוזיה בינה לבין פעילות מחאה אחרת

, את יחסי הגומלין בין מחאת השטח למחאה ברשת. משלים את השני

ארגון לשהרשת משמשת כלי להפצת דעות ואברהמי בקובעה  מתארת

 היא מתועדת, בפועל המחאהמימושה של  לאחר. האנשים לפעולה

והקריאה להמשך הפעילות , כך יוצא שההיזון החוזר למעשים. ברשת
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זהו מעגל קסמים הנע בין העולם . רשתשבים ומוצאים את ביטויים ב

יש , יתרה מכך). 2012, אברמי בהקדמה למחקרו של פבל(המקוון לפיזי 

זורים רבים כך גרפית לאגאולרשת יכולת להפיץ מידע ולהרחיבו 

מחאת (פעילות מחאה מקוונת תורמת למחאה הלא מקוונת , שלמעשה

עדויות לתרומה הדדית זו ניתן למצוא לא רק במזרח התיכון ). שטח

  . (Suh, 2013) אלא גם במחאות בארצות הברית

מחייבת  ?האם הדדיות זו בין הרשת לשטח מתקיימת בישראל ,השאלה

רשת האינטרנט , יין כי על ציר הזמןמצ Diani (2011). בחינה נפרדת

היא אינה שמאחר  ,מתקשה להחליף את ארגוני המחאה המסורתיים

אין תחליף לקשרים , לטענתו. מייצרת חיבור אמיתי בין בני אדם

דוגמת (ויתרונה של הרשת נמצא בעיקר במדינות מתעצבות  ,אישיים

ר בתקופת המעבר בין חוס, )2011- המתרחש במזרח התיכון החל מ

מצטט את חוקר   Diani.היציבות במדינה להתייצבות המחודשת שלה

היה  מצריםכי הסיפור האמיתי ב ,אשר טוען, Srinivasanהתקשורת 

כרות עבר ישלא דרך המדיה אלא על רקע ה ,דווקא החיבור בין האנשים

 .כגון ישיבה משותפת בכלא או חברות באותו ארגון
ספר שנים ובמגוון נושאים גם בישראל קיימת מחאה מקוונת מזה מ

והן תוצר של חשיפה , מחאות אלו מוכרות יותר בציבור היהודי. רחב

שלפחות בתחילת הדרך , הנגישות לתקשורתשל רבה יותר לרשת ו

, לאורך השנים נפתחו מעגלי מחאה שונים ברשת. הייתה יקרה יחסית

, למחאה מול הממסד בתחומי יוקר המחייה, ככלל, אשר שימשו

גם במקרים אלו שימשו בדרך . סביבה ועודהאיכות , חברתיים נושאים

, פבל( בה אורגנה ותועדה המחאה, כלל הרשתות החברתיות כזירה

2012 .(  

קלה , בדרך פשוטה הציבור הרחב למחאה לגיוסהשימוש ברשת הביא 

 'צעדות מיליונים'שקראו ל, נפתחו אתרים וקבוצות ,כך. ומהירה

החיבור בין העולם המקוון . משמעותיתבמטרה לעורר לפעילות שטח 

הפיזי הביא להצלחה יחסית בהתגייסות הרחבה של הציבור  לעולם
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, בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בישראל להשתתפות במחאה

מצאה הרמן כי בקרב הערבים יש שוויון כמעט מוחלט בנוגע לדרך 

ים כי מהמשיב 49.2%כך ענו . הפוליטית הרצויה דרכה ניתן להשפיע

הצביעו  48.1%-הדרך הטובה להשפיע היא להשתתף בהפגנות בעוד ש

, לבלו הלר, אטמור, הרמן( על האינטרנט כאפיק ההשפעה המועדף

. 'חוכמת ההמון'דרך מקוונת נוספת להשפיע מכונה על ידי פבל ). 2012

אלא גם  ,גיוס אנשים למחאהשם השימוש בעולם המקוון הוא לא רק ל

ווילציג -לפני עשרים וחמש שנה שאל ליימן. לבעיות מציאת פתרוןשם ל

אם ? האם המוחים נגד האינפלציה יודעים גם כיצד לטפל בה ,)1989(

שיתוף הידע של . כן - תעלה היום שאלה כזו היא תקבל תשובה ברורה

נתיב למצוא פתרונות , דרך מחאה אך לא פחות מכך ואההמונים ה

כגון , מביא לכך מספר דוגמאות) 2012(פבל . לבעיות שמטרידות רבים

יוזמה לפתיחת שולחנות דיון לעיסוק בעיצוב , 'שולחנות עגולים 2021'

מעבר למחאה משמשת הרשת גם כלי מגשר בין . עתידה של המדינה

או , למרבית חברי הכנסת והשרים יש כיום אתרים. מנהיגים לציבורה

מול המאפשר להם תקשורת ישירה , לכל הפחות פרופיל פייסבוק

גם פייסבוק וגם טוויטר הפכו לדרכים לגיטימיות להבעת . הציבור

, עושים זאת כיום נשיא המדינה. השמעת מסרים מצד מנהיגיםלעמדה ו

גם בקרב מנהיגי הציבור הערבי יש . שר האוצר ואחרים, ראש הממשלה

  .שימוש נפוץ ביכולות מקוונות אלו

ה להעברת מידע מהווה במה טוב ,על שלל מרכיביה ,הרשת ,אם כן

 האינזכות הקיום של המחאה הרשתית . הנעת פעילות מחאהלו

אחר כך בתיעוד  כהאלא ממשי, רק בארגון האירוע הפיזי מתמסתיי

הרשת . פעילות נוספת הובכך אף מניע, לציבור הרחב הבהפצת, השל

ובכך  ,מרחק וצנזורה, מאפשרת למשתמש להתגבר על מחסומי שפה

רציפות הפרסום ברשת . קהל רחב של צופים ליצור לעצמו במה עבור

  .ב אחר המחאה לאורך זמןועקלהעניין הציבורי ו לשמר את תמאפשר
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התפתחות מאפייני המחאה של ערביי  -' דפרק 

  2011-1948, ישראל
   ובמיוחד, מקום בכל בעייתיים הם  ורוב  מיעוט  יחסי"

  ".הרוב של לאומיותו פי על עצמה את המגדירה במדינה

  )2003, דוח ועדת אור(

  

  פתיחה

בפרק זה ייבחנו התפתחותם של דפוסי המחאה המרכזיים של ערביי 

עשור הראשון העד , הגורמים שעיצבו אותםו, ישראל מאז קום המדינה

, מה ניתן היה ללמוד: במוקד הפרק תעמוד השאלה. 2000של שנת 

ינו על היחס ב, ממאפייני המחאה בקרב הציבור הערבי, לאורך השנים

במהלך כל  יצוינו האירועים המרכזיים שהתרחשו? לבין מדינת ישראל

ספרים ומחקרים רבים עוסקים . כמייצגים של מחאת המגזר ,תקופה

עדכני הבוחן  מחקראך , במחאות העבר ובסיבות שהביאו להתפתחותן

השנה שכללה את ראשית , 2011בעיקר מאז (את השנים האחרונות 

כרקע למתח . חסר -  )החברתית בישראלהטלטלה האזורית והמחאה 

אינן מתבוללות שבין החברות יש לציין כי מדובר בשתי חברות שכמעט 

). 1997, יפתחאל(מולדת , בה הן חיות, ושתיהן רואות בארץ, זו בזו

והוא נשען על , היעדר ההתערות ההדדית של החברות אינו מפתיע

, וב לציין מחקרחש. פוליטיים ותרבותיים, םילאומי, הבדלים דתיים

אשר הראה כי בקרב שתי החברות יש מידה שווה של , 1995- שנערך ב

 ומהציבור היהודי והערבי הביע 85% - התנגדות לנישואי תערובת 

מתוך  'סיכוי'סקר עמותת (התנגדות לנישואין של יהודים עם ערבים 

שורשי ועמוקמתנגדות  אופןשמדובר בחברות שב, מכאן). 2011, שיפטן(

  . ןדם ביניה לקשרי

מקובל לחלק את יחסי היהודים וערבים מאז קום המדינה למספר 

  :תקופות מרכזיות מעצבות
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 ;1967-1948, ממלחמת העצמאות עד מלחמת ששת הימים .1

, 1993-1967 ,מתום מלחמת ששת הימים עד תחילת הסכמי אסלו .2

 ;בשטחים 'הראשונה אנתפאדהה'תקופה הכוללת את 

, 2000וסלו עד אירועי אוקטובר החתימה על הסכמי אמועד מ .3

2000-1993;  

עד תחילת  'השנייה אנתפאדהה'מקריסת ההסכמים ופריצת  .4

  .2011-2000, הטלטלה האזורית במזרת התיכון

; 2011, שיפטן( על חלוקה זו לתקופות מסכימים חלק מהחוקרים

 ,)2013, מוסטפאואמארה ; Rekhes, 2007; 2013, יוזמות קרן אברהם

מעט עד היום באופן  1967ם מחלקים את התקופה משנת בעוד שאחרי

לכל ). 2005(כפי שעושה חלבי , 1993מדלגים על שנת , למשל, הם. שונה

שהביאו ליצירת  ,תקופה מאפייני מחאה ייחודים משלה וסיבות שונות

בין , שתוארה לעיל, רביעיתההתקופה . המגזר של דפוסי הפעילות

יש  - בצורות שונות המחקרית לקת בספרותנח ,2011-2000השנים 

הפסקת האש עם , 'תהאדיה'הסכם ה( 2005המתחמים אותה עד 

או עד  ;)תום העשור( 2010עד  ;)תום האנתפאדה( 2006 עד  ;)החמאס

  ). המחאה החברתית בישראל וראשית הטלטלה האזורית( 2011

המאפשרת תיחום  ,כי בשלב זה אין עדיין פרספקטיבה ברורה ,נראה

העבודה . מן ולכן נמנע חלק מהחוקרים מהגדרה מתחמת זומדויק בז

לאור הטלטלה האזורית במזרח התיכון  2011- ב מתחמת את התקופה

. נטיים לתום התקופהבוהמחאה החברתית בישראל כמאפיינים רל

רות גביזון מבחינה בשני חלקים מרכזיים בגישת הציבור הערבי כלפי 

נת את הציבור הערבי שחווה המאפיי, 'הכנועה'הגישה . הרוב היהודי

והגישה ההפוכה הפועלת מתוך כבוד  ,1948- את מלחמת העצמאות ב

לצורך קידום האינטרסים של הציבור הערבי  'זקיפות קומה'עצמי ו

מגלמת בתוכה שתי תתי  'זקיפות הקומה'על פי גביזון גישת . במדינה

ות המנהלת דיאלוג חוקי עם מוסד, אזרחית ומכובדת -אחת ה :גישות
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מתריסה ויוצרת התקפה חזיתית של המיעוט  -ואילו השנייה , המדינה

 ,המחאה). 2005, גביזון(הערבי על מדינת היהודים ועל הצדקת קיומה 

נעה על הציר הזה וכוללת קשת רחבה של דפוסי  ,שתתואר בפרק זה

  .מחאה

  1967-1948 -מלחמת העצמאות עד מלחמת ששת הימים מ

ישרו על עידן של שינוי דרמטי עבור תוצאות מלחמת העצמאות ב

אוכלוסיית הרוב הפכה בן . הציבור הערבי שנותר בתוך מדינת ישראל

לבין הרוב ומוסדותיו שררה עד כה מלחמה  אשר בינו, לילה למיעוט

 ,העימותים הותירו בקרב שני הצדדים עוינות וטינה. עקובה מדם

שמנתה טרם  ,מאוכלוסיית הערבים. ובעיקר חשש כבד מהעתיד הצפוי

נפש נותרו לאחר המלחמה בשטח המדינה  130,000-הקמת המדינה כ

הם . מכלל תושבי המדינה 14%שהיוו  ,בלבד 15,000-היהודית כ

מכלל  87%-שם התגוררו כ, ובצפונה התרכזו בעיקר במרכז הארץ

ירד חלקו של  ,בהמשך). 1990, רוזנפלדו' חאג-אל(הציבור הערבי 

כתוצאה מגלי העלייה , 11%עד כדי  יהאוכלוסיהציבור הערבי ב

איבד במלחמה את מרבית  הערביציבור ה). 2005, עזיז(לישראל 

 ;)2013, מוסטפאואמארה ( אשר ברחה למדינות הסמוכות , הנהגתו

החשש היהודי מהמיעוט הערבי הביא ). 1990, רוזנפלדו' חאג-אל(

נת לאחר שמש, 1966להטלת ממשל צבאי אשר הוסר לבסוף רק בשנת 

 ים שהיובהתבוננות על דפוסי המחאה המצומצמ. הוחל בצמצומו 1963

חשוב לזכור , הגם שלכאורה היו למגזר סיבות רבות למחות, בשנים אלו

, מדובר. לא אפשרו זאתשכי התנאים הפוליטיים והסביבתיים כמעט 

היעדר (על השפעה שנגרמה כתוצאה ממשתנים פנים מגזריים , אם כן

מדובר ). מיעוט- יחסי רוב, ממשל צבאי(יצוניים ומשתנים ח) הנהגה

חסר השכלה ומנהיגות שהקשר המשפחתי , מובס, בציבור מוסלמי עני

הציבור הערבי . שהיה לו לגדה המערבית נקטע ופגע בכוחו הדמוגרפי

ת  האליטו. בהישרדות ובשיקום חייו לאחר המלחמה, בעיקרו, עסק
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שחיו בארץ נמלטו ברובן  ,הערביות הכלכליות והחברתיות, הפוליטיות

 Zureik, 1979); .(Lustick, 1980 וסוריה  , ירדןגון למדינות שכנות כ

, המנהיגות הקיימת הורכבה בעיקר מראשי החמולות וראשי העדות

 ה שלדבר שהביא להיעדר, בשליטת הממסד הישראלי, ככלל, פעלו אשר

  ). 2013, סמוחה( המדינה מול הפעילות מחא

דוגמת אכיפת , ל המיעוט הערבי כללו מגוון אמצעיםאמצעי הפיקוח ע

מניעת הפצת עיתונות , הטלת עוצר, מעצרים מנהליים, הגבלות תנועה

מזרחית לקו , אלו שנשארו בגדה(ההסתכלות לצד הפלסטיני . ועוד

מבחינה לאומית ראה . יצרה מורכבות לציבור הערבי בישראל) הירוק

הדבר הציב את הנאמנות שלו עצמו ציבור זה כחלק מהעם הפלסטיני ו

הפך ציבור זה לבעל אזרחות , מנגד. לאומה הערבית כראשונה במעלה

גם , שראו בו גיס חמישי פלסטיני מיצד היהודי בוכפי שהיו , ישראלית

בקרב הפלסטינים בגדה עלו תחושות דומות והתבוננות ביקורתית 

; )2008, לזר-אוסצקי(שראתה בהם בוגדים ומשתפי פעולה עם ישראל 

המבט כלפי דעת הקהל הערבית והזיקה לפלסטינים ). 2012, שקד(

אירועי המחאה בתקופה זו . ערביי ישראל מחאתאפיינו גם בהמשך את 

, מחקרים. צעומעטים מאוד ומוגבלים בדרך שבה בו, כאמור, היו

שילובם של הערבים במדינה היהודית חל בה הש שנערכו ביחס לתקופה

ספוראדית וכמעט , כללבדרך , המגזר הייתה כי מחאת ,החדשה הראו

  . חסרת משמעות ביכולת שלה להשפיע ולשנות את סדר היום הציבורי

 ונעש הן, ת מחאהופעול התקיימוכאשר כבר  .הציבור מיעט להתקומם

וכל זאת בעיקר לאור , בדרך כלל בצורה חוקית וחסרת אפקטיביות

תייחס בחשדנות הממסד הישראלי ה. פעילות השלטון כלפי הערבים

אשר , אמצעי פיקוח קפדנייםעליו מיעוט הערבי והטיל כלפי הרבה 

מסבירים את רמת העצימות הנמוכה של המחאה שהייתה בפועל 

). Lehman-Wilzing, 1993; 1996, גאנם; 1985, לוסטיק( בשטח 

או ) 2002, בקר-אבוורבינוביץ ( 'הדור השחוק'תקופה זו זכתה לכינוי 

  ). 2005, גביזון( 'הדור השחוח'



  
  7' גיליון מס, במה למחשבות ורעיונות -עשתונות 

----------------------------- ----------------------------------------------  

69 
 

 49במהלכו נהרגו ש - 'טבח כפר קאסם'כי לאירוע דוגמת  ,סביר

יש  - שהוטל  עוצראת ה שהפרו לאחרב "מתושבי הכפר על ידי חיילי מג

, משמעות רבה מאוד בהרתעה שייצרה המדינה כלפי המיעוט הערבי

  . מתגובת השלטון למעשיו וולחשש

 ,התרחשו בתחוםינה פעילויות המחאה המרכזיות של ערביי המד

גם כאן קיבל . הםל ושכללי הדמוקרטיה והחוק במדינת ישראל אפשר

למשל בדמות הוצאתה , תיות לגבי המותר והאסורהמגזר תזכורות ע

מדובר בתנועה . 1964מחוץ לחוק בנובמבר  'ארד-אל'של תנועת 

הציבורי את אי ההכרה  היום על סדר העלתההפוליטית הראשונה ש

אזרחי , הדגישה את הפן הפלסטיני של הערבים, תבמדינה יהודי

 והציעה סדר יום מדיני חדש בדרך לפתרון הבעיה הפלסטינית, המדינה

למהלך ההוצאה מחוץ לחוק של התנועה היו השפעות ).  2012, שקד(

רוחב ממתנות על הגורמים הרדיקאליים במגזר הערבי בשעה שמרבית 

 צרכי הקיום בסיסייםהציבור המשיך לעסוק בהישרדות ובסיפוק 

מחאה אלימה ככלל לא הייתה על סדר היום והמאבק ). 2011, שיפטן(

שניתנו לציבור הערבי מתוקף , התמקד ברצון לשפר זכויות ותנאים

מסגרת החוק אפשרה למיעוט הערבי . היותם אזרחי מדינת ישראל

ולהפיץ חומר ומידע  לפעול בדרך פרלמנטרית, משפטהלפנות לבתי 

  ). 1996, לזר-אוסצקי( פרסום כרוזים גלויים באמצעות

העיתונות ערבית מוגבלת ומצומצמת מאוד וככלל בתקופה זו הייתה 

ודאי , באמצעותו ניתן היה להשפיע ולשנותש, נטיבלא היוותה כלי רל

ערבי -העולם הפוליטי הפנים. לא בדרך בה מתפקדת התקשורת כיום

סערת הרגשות שעברה על ניקז אליו את הוא ו, היה שונה ופעיל יותר

לאור היותו של המגזר . הציבור הערבי בארץ לאחר מלחמת העצמאות

כך גם , הערבי מרוחק וחסר השפעה על גורמי הכוח במדינה בעת ההיא

 הייתה יכולתו להשפיע עליהם דרך כלי המחאה הקיימים ברשותו

ניתן לסכם תקופה זו בכך שמחאת הציבור הערבי הייתה . נמוכה מאוד

תוך שמירה על כללי , חוקית בעיקרה, כמעט בלתי אפקטיבית, גבלתמו

נטיות והשפעה על דעת הקהל בהמשחק הדמוקרטיים ובעיקר חסרת רל
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כתוצאה . היהודית וללא נגישות אמיתית למקבלי ההחלטות במדינה

כי השפעת מחאה זו על סדר היום  ,מרבית החוקריםמסכימים , מכך

המחאה עסקה בעיקר בתחומים . וכהויכולתה לקדם שינוי הייתה נמ

עול עליהם את התושבים ולהקל  בקרב םבמטרה לחזק, אזרחיים

בשולי השיח הציבורי , ככלל, ים היויהנושאים הלאומ. השלטון הצבאי

ל הממשל הצבאי שלהי תקופה זו בוט). 2013, מוסטפאואמארה ( הערבי

יקר בע(של התרחשויות נוספות לצד היהודי ושורה ) 1966(בארץ 

ביטחון  יצרו אצל הציבור היהודי בארץ) הניצחון במלחמת ששת הימים

דו לפיתוח סובלנות כלפי מחאת הציבור הערבי שתרם מצ, עצמי רב

בצד  , שקט ונטול כוח ממשי, ליות כלפי מיעוט מנומסאבארץ ולליבר

שבסך הכול רצה לעבוד ולהתפרנס תוך שהוא מעכל את , הערבי

לצד ). 2011, שיפטן; 2005, חלבי( תבוסתו במלחמת העצמאות

החלה להיווצר אווירה כלל עולמית של שחרור , ואלהתחושות 

אלו גם אלו היוו מצע ). שם(ולגיטימיות של המאבק לזכויות האזרח 

שעבר על מחאת הציבור הערבי בארץ בעשורים , נוח לשינוי המשמעותי

  .הבאים

    1993-1967 -  מלחמת ששת הימים עד הסכמי אוסלומ

 ,1967- ראשיתה של תקופה זו בתוצאותיה של מלחמת ששת הימים ב

את כבש את רמת הגולן ו, ל את צבאות ערב שלחמו מולו"בה הביס צה

ישראל סיפחה את שטחי  - זה  אך חשוב מכך לעניינו של מחקר, סיני

לו עברה המדינה מלחמות אבמהלך שנים . הגדה המערבית וחבל עזה

. 1982-ומלחמת שלום הגליל ב 1973-ב וריםהכיפמלחמת יום  - נוספות

שבסופה החל תהליך לגיבוש , בשטחים אנתפאדההחלה ה 1987בשנת 

  - חתימה על הסכם אוסלו בההסכם ביניים בין ישראל לפלסטינים עד 

ובתוך כך גם  ,עידן חדש ביחסי ישראל והפלסטינים או אז החל. 1993

, ה הציבור הערביווהי תדמוגרפי מבחינה. לממסד ישראלבין ערביי 
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 נפש 282,000-כ, מתושבי הארץ 10.6%-טרם מלחמת ששת הימים כ

  ).  2008, הורנשטייןואלמוג (

בעלייה משמעותית בצעדי  התאפיינההתקופה שלאחר המלחמה 

מדינת  .היה גולת הכותרתשהנושא הלאומי כ, הערביםשנקטו המחאה 

היותה  לצד, חזקה דיה מבחינה ביטחוניתחשה , מצדה, ישראל

, שיפטן(המיעוט הערבי  את מחאתו שלכדי לאפשר , דמוקרטית וחוקית

השינוי ביחסי הגומלין בתחום המחאה בין החברות משתקף גם ). 2011

-ל 1965ובו העידו על עצמם הערבים בין , שנערך בעת ההיא, בסקר

דירוג , )בסדר הזה(מוסלמים ופלסטינים , כי הם ישראלים, 1976

כאשר הערבים בישראל הגדירו עצמם  ,שנים הבאותשהשתנה במהלך ה

, חלבי( חלבי כך מתוך סקר של סמוחה שמביא, קודם כל כפלסטינים

כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל הביא לאיחוד מחדש של ). 2005

. מזרח לקו הירוקשנותרו מ, הציבור הערבי בישראל עם בני משפחתו

בעוד שרמת החיים . שונות מו תחושות אמביוולנטיותחיבור זה הביא ע

השיח הפוליטי בשטחים , בישראל הייתה גבוהה יותר מזו שבשטחים

והחיבור לשלטון הירדני יצרו בקרב ערביי המדינה הבנה כי מצבם 

, יוזמות קרן אברהם( בתחומים אלו נחות מזה של תושבי השטחים

2013 .(  

נו את אפייו, העמדות השליליות שרווחו בשטחים כלפי ערביי ישראל

שעמדו , ל"קציני צהשמאחר  ,לא השתנו בחלקן ,התקופה הקודמת

כך , רקסים ומוסלמים'צ, היו בעיקר דרוזים ,בקשר עם האוכלוסייה

ערביי מדינת ש ,שעדיין נותרה בקרב חלק מתושבי השטחים התחושה

  ). 1996, לזר-אוסצקי( משתפי פעולה -  קרי, ישראל הם זרוע של המדינה

 ערביישפגעו בקשר בין ערביי ישראל ל, וספותגישות שליליות נ

, קל דעת, שטחים היו בקרב אלו שראו בציבור הערבי בישראל אנוכיה

הגישות המציינות את ). 1988', חאג-אל( לא אחראי ולא מסודר, חומרני

הפלסטינים שבשטחים ואלו  ,הפערים שנוצרו בין שתי החברות

 בלות פרשנות על ידימק ,והובלטו כתוצאה מכיבוש הגדה, שבישראל

כי תהליך זה תרם משמעותית , דווקא סבוריםשחלק מהחוקרים 
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טוען כי החיבור הביא , למשל, רכס. לחיזוק מחאת ערביי ישראל

לחיזוק הסולידריות הדתית ובעיקר , להתעוררות פלסטינית לאומית

. הניע את ערביי ישראל לבחון את מצבם מול המדינה ביתר שאת

החיבור וההטמעה של הציבור ( 'ישראליזציה'בין התנגשות במדובר 

חיבור מחודש של ( 'פלסטיניזציה'לבין ה) הערבי בתוך מדינת ישראל

הסיטואציה החדשה דרשה ). ערביי ישראל לתוך הלאום הפלסטיני

; 2003, רכס( יציקת תוכן לתוך ההגדרות הקיימות ולתהליכים שנוצרו

הלאום  תית להצבת שאלתהדבר תרם משמעו, כך או כך). 2010, לביא

פיינו יל פני הנושאים האזרחיים שאע, והזהות בראש תחומי המחאה

בשנים אלו נפתח העולם יותר .  את מחאת המגזר בתקופה הקודמת

בעיקר לאור מעורבות , ויותר לעיסוק בסכסוך הישראלי פלסטיני

ה הפלסטינית יכאשר הסוגי, המדינה נגדמדינות ערב במאמץ הכללי 

הנושאים שהצליחו לאחד את העולם הערבי המפולג מחד הייתה א

  . בתוך עצמו

, במישור הצבאי ישראל מדינת שהתמודדו עד כה עם ,מדינות ערב

בעיקר בתחום (הביאו לעולם המאבק גם חרמות וסנקציות כלכליות 

בעולם הערבי דרך כוכבו ). לאומיותנהדלק והסחר הישיר של חברות בי

שקרא לפאן ערביות והיווה סמל , רינאצר המצ- של גמאל עבד אל

הדבר הביא לתקווה . להחזרת הכבוד שאבד במלחמת ששת הימים

בקרב הציבור הערבי בישראל כי קרוב הזמן בו יתאחד העולם הערבי 

ההתגייסות ). 2011, שיפטן(ויפעל לשחרורם מהכיבוש הישראלי 

 יצרה, הכוללים בתוכם את ערביי ישראל, הערבית למען הפלסטינים

אירופה וארצות הברית שבעיקר מאחר , דווקא איזון גלובאלי מעניין

הזירה . של מדינות ערב מול ישראל ןשימשו גורם מרכזי בנטרול פעילות

, כר למאבק של המיעוט הערבי במדינה באותה עתלית שימשה אהגלוב

  . דרך פעולה זושל  פקטיביותההגם שיש החולקים על 

פעלו , שאת מתחילת שנות התשעים אך ביתר ,במהלך שנות השמונים

פנייה  באמצעות ,חלק מהעמותות במגזר ליצירת הד עולמי למחאתם

כך הועלו בפני . ם ובית הדין הבינלאומי בהאג"לגורמים דוגמת האו
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כגון מצוקת  ,לו בעיות ופערים שהיו למיעוט הערבי במדינהאמוסדות 

, רכס( ספקת מים לכפרים לא מוכרזיםאקרקעות ונושאים דוגמת 

לצמצום התמיכה הערבית בציבור הערבי בישראל תרם הסכם ). 2003

, ולמעשה, שהחל בסוף שנות השבעים, מצריםהשלום בין ישראל ל

הוציא את המדינה הערבית הגדולה ביותר מחזית המאבק הערבי מול 

  . ישראל

אשר הפך , במגזר הערבי בישראל דורהחל להתפתח במישור הפנימי 

תנאי הפתיחה שלו היו שמאחר  ,בעיצוב מחאת המגזרלמשמעותי מאוד 

הוא היה צעיר מכדי לחוות את תבוסת  .טובים בהרבה משל קודמיו

חלקו נהנה משיפור דרמטי בזכויות הפרט , מלחמת העצמאות

על  שהוטלוכפי , ומהרווחה בישראל ועל כתפיו לא הוטלו מגבלות

ור זה היה גם ד. קודמיו בדמות ממשל צבאי ופיקוח הדוק של הממסד

תוצאה של מאות מסיימי התארים באוניברסיטה ואלפי  - משכיל יותר

, מוסטפא(שמספרם עלה עד פי שישה תוך כעשור  ,בוגרי התיכונים

אך לא פחות , בישראלצעירים אלו נחשפו לתרבות הפתוחה ). 2006

גם ללאומיות הערבית המתחדשת בעולם והם שהובילו , חשוב מכך

שבסופו עמדו צעירים , זציה בקרב החברה הערביתתהליך של פוליטי

  ). 2012, שקד( אלו בראש המאבק מול המדינה

תחת השפעת הדור הצעיר החלה ההנהגה הערבית החדשה לקרום עור 

בניית עמותות וועדות : וגידים והיא התפתחה למספר כיוונים מרכזיים

רים וכן שובים ובעיבי ,אזרחיים ,הקמת ארגונים קהילתיים, גג ארציות

בשנים אלו הוקמה שורה של . בקמפוסים םבניית תנועות סטודנטי

 -  מוסדות שמילאו את הריק ההנהגתי שהיה לציבור הערבי בישראל

ועד הסטודנטים , בעידוד הממסד 1972-ועד ראשי הרשויות הוקם ב

הוועד הארצי להגנה על האדמות , הערבי הוקם שנתיים מאוחר יותר

 ,1982-עקב העליונה לערביי ישראל הוקמה בוועדת המ 1975-הוקם ב

להקמת ארגונים אלו נודע תפקיד . מלחמת לבנון הראשונה מהלךב

מאות . לואמשמעותי בהסדרה ובקידום המחאה הערבית בשנים 

 ,עמותות הוקמו במגזר הערבי במטרה לטפל בנושאים אזרחיים שונים



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

74 
 

ול בפועל וכן מתוך הבנה שבמגרש הפוליטי הישראלי המגזר אינו יכ

; 1993, רכס; 1971, לנדאו; 1998, בשארה(להגיע להישגים של ממש 

הדבר ממחיש את . )2011, לה'נח; Payes, 2003; 2013, שחאדה

המשמעות שיש להנהגת המגזר כגורם המביא לקידום פעילות מחאה 

, בשנים שקדמו לכך, נטית ומתפקדתבועד כמה היעדרה של הנהגה רל

, כי הפעילות העיקשת ,טוען) 2006( מאל'ג. הביא לצמצום המחאה

ם למען שוויון זכויות יצרה ישהייתה בשנים אלו מצד הארגונים הערבי

  . אצל הרוב היהודי תגובת נגד

הכנסת פעלה לשריון שורה של חוקים המחזקים את אופיה היהודי של 

.  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועוד, חוק יסוד הכנסת - המדינה

- כי האוניברסיטאות הפכו לשמש מרכז לשיח פוליטי מוסטפא טוען

בהשוואה לפעילות , לאומי תוך שהסטודנטים יוצרים יתרון משמעותי

יתרון זה הושג דרך . ניםאותן שהפוליטית הערבית המוסדית שהייתה ב

ושדחפו אותם לפעילות מחאה , הלהט והאמונה ששררו בקרב הצעירים

התהדק , העברית בירושליםדוגמת האוניברסיטה , במקומות. רחבה

שחיזק את השיח לאומי  דבר ,הקשר למוסדות השכלה בשטחים

  . במחאת הפעילים

אחד התוצרים של פעילות נמרצת זו הייתה התגברות משמעותית של 

חיכוכים אלימים בין סטודנטים ערבים לבין פעילים מהימין הישראלי 

צמצום , יהתגברות השיח הלאומ). 2013, מוסטפא( בתוך הקמפוסים

החשש מהממסד הישראלי וכניסת הדור הצעיר למחאה תרמו לכך 

שהתרחשו  ,האירועים המכוננים התחוללושבשיאה של תקופה זו 

- ה ,באותו יום. 'יום האדמה'במה שיכונה לימים  ,1976-באזור סחנין ב

הערבי באופן ישיר עם כוחות הביטחון  התעמת הציבור במרס 30

מהלך שהיה חלק , עת אדמות בגלילמחאה על הפקבים יהישראל

מטרת התכנית הייתה . 'יהוד הגליל'שנקראה , מתכנית ממשלת ישראל

ערביי ישראל פתחו . לצמצם את הרוב הדמוגרפי הערבי בצפון הארץ

שהוקם שנה קודם , עד להגנה על האדמותובשביתה כללית ביוזמת הו
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ים וחמישים תוצאותיו של יום זה היו שישה הרוג). 2011, לה'נח( לכן

במה שייחשב בהמשך לאירוע  ,פצועים מקרב אזרחי המדינה הערבים

וככזה שיש הרואים בו , מכונן ביחסי הערבים עם הממסד בישראל

הצד הערבי הביע ). 2011, שיפטן( השלמה יהודית עם הרדיקליזם הערבי

 לרבות, רשותושעמדו לביום זה נכונות להתעמת עם המדינה בכלים 

  . תאלימות מוגבל

ישירה ויזומה תתרחש , בה יפעל המגזר בצורה אלימה, הפעם הבאה

 'הראשונה אנתפאדהה'במהלך  1988- שנים מאוחר יותר ב שתים עשרה

שדומים להם לא התרחשו קודם  ,אירועים חריגים אלו). 2005, חלבי(

למאת  ערביי ישראל שלחיברו לראשונה בין המוטיבציה הגבוהה , לכן

הביע עמדה ברורה מול הממסד הישראלי לבין להתקומם ול, למחאה

אלה היוו לדעת יפתחאל ). 2011, שיפטן( בפניוההזדמנות שנקרתה 

שגרם להתנגדות גלויה של המיעוט מול , שבירה של מחסום פסיכולוגי

מם שהביאו ע, של מנהיגים אסרטיביים המדינה ולהצמחת דור חדש

לתנועות יהודיות בדומה , שיטות פעולה שאתגרו את הממסד הישראלי

  ). 1999, יפתחאל( 'גוש אמונים'ו 'פנתרים השחורים'דוגמת ה

הנובעת מסכסוך בנושא קרקעות ואדמה , השלטון נגדהמחאה האלימה 

ערבים בישראל - ביחסי יהודים. תאפיין את מחאת המגזר גם בעתיד

 ושבה החל, כנקודת מפנה משמעותית 'יום האדמה'מסתמנים אירועי 

. יזציה ואקטיביזם מצד המיעוט הערבי כלפי הממסדפוליט כיתהלי

שהיו לו  ,הפגנות ומאבק, מחאות, דפוסי פעילות אלו כללו עצרות

אך הוא גם נתן ביטוי , )פלסטיני-הסכסוך הישראלי(צדדים פוליטיים 

. ראשון ומשמעותי למאבק האזרחי למען שוויון זכויות במדינה

ובחלק מהמקרים היה  ,וטשטשבולות בין מחאה לאומית לאזרחית ההג

לזר - גם אוסצקי. (Smooha, 1980) קשה להפריד בין שורשי המחאה

שאיחד תחתיו , את הקונצנזוס) השוויון והשלום(רואה בשני דגלים אלו 

כאשר , את רוב פעילות המחאה של המגזר הערבי בישראל בתקופה זו

ד ואילו הצ ,רצון לשוויון אזרחי מלא בתוך ישראל מגלהאחד הצד ה
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שיכלול הקמת , אבק להשגת הסכם שלום בין ישראל לפלסטיניםנהשני 

לצורך מאבקים . שבירתה מזרח ירושלים, מדינה פלסטינית בשטחים

אך , יס המיעוט הערבי את משאביו ופעל בדרך מיליטנטיתיאלו ג

  ). 1996, לזר-אוסצקי( ועל פי כללי הדמוקרטיה, חוקית

, תן ללמוד משמואל טולדנואת זווית הראייה הממסדית בהקשר ני

ביניהם יצחק , שהיה היועץ לענייני ערבים של מספר ראשי ממשלה

זהות 'כי על המדינה לספק לאזרח הערבי  1974- טולדנו טען ב. רבין

חיים בלהשתלב ) של האזרח הערבי(לאור רצונו האמיתי  'ותוכן

ו טולדנ). 1975, טולדנו( הכלכליים וחברתיים של המדינה, הפוליטיים

במטרה  ,1974ערביות בשנת הרשויות הגם דחף להקמת ועד ראשי 

שעמה , נבחרת ומייצגת ערבית מנהיגות עבוד הממסד הישראלי למצוא

  .לנהל דו שיחיהיה ניתן 

 ןהמלחמות בה - תקופות קיצון כן שלכי דווקא במהל, ראוי לציין

ומלחמת שלום  1973- ב הכיפוריםמלחמת יום (השתתפה מדינת ישראל 

נמנע הציבור הערבי ככלל מביטויי מחאה ציבורית  - )1982- גליל בה

אך ביתר  ,1972החל משנת ). 2003, אור( אלימה דוגמת הפרות סדר

התנועה  -בולט שחקן נוסף בזירת המחאה  ,1983-שאת החל מ

  . האסלאמית

אשר את התהליך שעבר על הציבור הערבי  התנועה זו מגלמת בתוכ

התנועה האסלאמית . חאה שלו מול המדינההביא להקצנה בצעדי המ

עברה לאחר הקמתה מפעילות דתית לטרור בהתארגנות שכונתה 

עד לגל המעצרים הגדול שנערך בקרב פעיליה , זאת. 'האד'ג-אוסרת אל'

בהמשך חזרה התנועה לבלוט בעיקר בתחומי ההטפה . 1983בשנת 

קו ובילה הלהתעוררות דתית בציבור הערבי ו קראה ,לחזרה לדת

סביבו הייתה , מש כדגליאקצא ש- כאשר מסגד אל, המדינה נגדמתריס 

  ). 2005, צרצור(מרוכזת הפעילות מול הממסד הישראלי 

גישה נוספת טוענת כלפי המעורבות של התנועה האסלאמית במחאות 

פלסטיני -הסכסוך הישראליכי היא מנצלת את , הלאומיות של המגזר

 החילון של החברה הערבית לטובת עצירת תהליך -  כמשאב בלבד
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 תהמעורבות בסכסוך הלאומי משמש. ובניסיון למנוע התרחקות מהדת

כלי לקבלת לגיטימציה מהציבור הערבי תוך חיבור בין המרכיב הדתי 

חיזוק לגישה זו ניתן למצוא בכך ). 2010, לביא; 2013, אזרחי(לאומי ל

לאור  ,הדתית הייתה בעיקר באזור המשולש -שההשפעה האסלאמית 

למדו ערבים  ןובה, שפעלו שם, הקרבה לשטחים ולמכללות הדתיות

הותר לערביי כש סףההתעוררות הדתית קיבלה חיזוק נו. ישראלים

, לזר-אוסצקי( 1977בסעודיה החל משנת ' ישראל לצאת למצוות החאג

, קשת נושאי המחאה שבאו לידי ביטוי כללו נושאים לאומניים). 1996

אזרחיים שהחלו אט אט להיכנס לסדר היום של  דתיים אך גם נושאים

תקופה זו מאופיינת בכניסת הדור הצעיר והמשכיל . המיעוט הערבי

כאשר על סדר היום שלו מונחות סוגיות , למחאה מול המדינה

השימוש בטרור כמחאה נותר בשוליים . לאומיות ודתיות, פוליטיות

ל מדובר היה ככל, והגם שהיו אזרחים ערבים שביצעו פעולות טרור

בנושא מחוץ לקונצנזוס וודאי לא מאורגן על ידי שום גורם משמעותי 

  ). 1988, סמוחה( בתוך הציבור הערבי בישראל

סוגיית ב באה לידי ביטויעיקר המעורבות בטרור של אזרחים ישראלים 

מלחמת שלפני שנכנסו לישראל דרך הגבולות ובשנים , הסיוע למסתננים

נעצרו בגין עשרות ערבים אזרחים ישראלים שכ, ולאחריה ששת הימים

ו אזרחים ישראלים ערבים השתתפ 48. עבירות ביטחוניות שונות

 1973- ל 1967וסך הכול בין , 1969בשנת  115, 1968-בפעולות כאלו ב

אזרחים ישראלים ערבים על עבירות ביטחוניות   320נעצרו והורשעו 

הנחשבים היום לגדולים , למרות שמדובר במספרים). 1993, רכס(

על פי נויברגר וכן אמארה ומוסטפא לא ניכרה בתקופה זו , יחסית

והגם , ים או שבירת כלים בין המיעוט למדינהוים אדומוחצייה של ק

נותרה הקפדה על , שהמחאה מצאה את ביטוייה בדרך פעלתנית יותר

נשמר קשר רצוף עם השלטון והקפדה , שהציבה המדינה, כללי המשחק

האזרחים הערבים לא ויתרו על אזרחותם . על גבולות החוק

החברה מאבקם היה כלפי הממסד ומתוך  -  נהפוך הוא. הישראלית

ניתוח של . )2013, מוסטפאו אמארה; 1988, נויברגר( הישראלית עצמה
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 שלכחלק מבחינה  Lehman-Wilzig  (1993)תקופה זו עורך אף

מחאה הערבית יש לבחון את ה, לטענתו. 1990-1950נים מחאה בשה

שני . למחאה בקרב היהודיםראייה מקבילה ב בעשורים אלו בישראל

, לטענתו. הדמוקרטיה ולכבד אתהחוק על  לשמורהצדדים הקפידו 

נוטה הציבור הערבי לחקות את זה היהודי ולהידמות לו באופי 

כך אומצו על ידי המגזר הערבי כללי המשחק המקובלים . המחאה

התנהגות זו נמצאת בניגוד גמור למתרחש . במדינה ונשמר כיבוד החוק

המיעוטים נקטו  ןבה ,לבנון והפיליפינים, במדינות דוגמת סרי לנקה

גם חסון מוצא הקבלות . המדינה נגדבקו מחאה אלים הרבה יותר 

  ).1987, חסון( דומות בדפוסי המחאה של שני המגזרים על פני שנים אלו

  2000-1993 - 'אקצא- פאדת אלאנת'הסכמי אוסלו עד מ

מאוכלוסיית מדינת  18% - ו הערבים כובתחילת שנות התשעים הי

אשר הקטינו  ,מברית המועצות לשעברכתוצאה מגלי העלייה , ישראל

החל מראשית שנות . את חלקם היחסי בתוך החברה הישראלית

, התשעים החלו מגעים סודיים בין נציגים ישראלים לפלסטינים

שהובילו בהמשך לחתימה על הסכמי הביניים המוכרים כהסכמי 

, 'הראשונה אנתפאדהה'מגעים אלו סימנו את סיומה של . אוסלו

ממרכזי הערים  יצא ל"צהכש, 1995במהלך שנת ושיאם היה 

הפלסטיניות בגדה ובעזה והשאיר לרשות הפלסטינית את השליטה 

עלייתה של . האזרחית והביטחונית על הרוב הפלסטיני בשטחים ובעזה

הביאה לפריחה חסרת תקדים ביחסי  1992-ממשלת רבין לשלטון ב

אז לא הכירו  כולל מול מדינות שעד, מדינת ישראל עם מדינות ערב

מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום עם ירדן ופתחה . בקיומה

, עומאן, תוניסיה, של מדינות חדשות כדוגמת מרוקויות בשורה נציגו

ממשלת רבין ביצעה מהלכים רבים לשיפור מצבה . מאוריטניה וקטאר

הכלכלי של ישראל ופעלה במקביל לקידומו של המגזר הערבי ולהידוק 

רמת הפעילות  .הדבר תרם לצמצום מחאת המגזר. ץהדו קיום באר
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 ,בשנים הבאות הייתה נמוכה יחסית ולא מאורגנת ברמה הארצית

כאשר הסבר אפשרי לכך היא העובדה שהציבור החל לחוש שמחאת 

ההמון ברחוב אינה מניבה תוצאות רצויות והיא נדונה לכישלון 

עמותות ובקידום כפיצוי על כך המשיך המגזר בבניית ). 2003, יפתחאל(

כך נרשמו בשנות התשעים . פעילות אזרחית וחברתית דרך גופים אלו

פיתוח ושיכון , הבינוי, המשפט, שעסקו בתחומי החברה, עמותות רבות

. תחומים הנמצאים באחריות הממסד הישראלי - ומחקר והשכלה

בחשדנות מצד  ,על פי דעת חלק מהחוקרים ,עמותות אלו נתקלו

גם במקרה זה העתיק . גע בפעילותם והצר את צעדיהןדבר שפ, השלטון

מאפיינים שיח של ה, לייםאהמגזר דפוסי מחאה והתמודדות גלוב

. Payes, 2003) ;(Jamal, 2008עולם במיעוט מול רוב במדינות נוספות 

חלק מהבעיה כעד כה ראה עצמו הציבור הערבי בארץ , במישור הפנימי

קירבו , באותה עת. חום זההפלסטינית ומיקד את עיקר מחאתו בת

ה בדרכים דיפלומטיות וללא יההסכמים שנחתמו את פתרון הסוגי

הדבר גרם להבנה של המיעוט הערבי בארץ כי בתוך . מעורבות המגזר

, העיסוק בערביי ישראל לשולייםנדחק , הסוגיה הפלסטינית הכוללת

אמארה ( שכה העסיקה אותם , עד כדי אי מציאת פתרון אמיתי לבעיה

בעקבות זאת החל ). 2011, רוחאנאוורי 'ח-'סבאע; 2013, מוסטפאו

הציבור הערבי לבחון מחדש את יחסיו עם המדינה וכן את מטרת 

  . המחאה

הייתה , שעמדה על סדר היום בין המיעוט לממסד, ה מרכזיתיסוגי

מתאר וכתגובה להפקעה רחבה של  תכניותבהיעדר . נושא הקרקעות

, 1976- בדומה לאירועי יום האדמה ב, רץקרקעות ערביות ברחבי הא

בחר המגזר לנהל דו שיח אלים וממוקד במקרים בהם חש מצוקה 

  . ומשבר

שאורגן ברמה , שורה של אירועים בשנים אלו הובילה לשיח מחאתי

נזק בקרב ללפציעות ו לעתיםולא ברמה הארצית והוביל , המקומית

) 2000(נחף ב ,)1998(שפרעם ב, )1999(כך היה בלוד . המשתתפים
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הפיכת אדמות רוחה לשטח נגד במאבק ) 1998(פחם -ובעיקר באום אל

וגובר בין יהודים  ךפעולה הול ףשיתו םבשיח המחאתי נרש. אש צבאי

לאור ההבנה וההסכמה  ,בין השאר, שהביא לפעילות מתואמת, לערבים

כי לערבים בישראל זכות להיאבק  ,של חלק מהציבור היהודי בישראל

המצב החדש הביא את המגזר ). 2011, שיפטן(ם הלאומי על מעמד

נטיות של מאבקו בלהתבונן על עצמו לעומק ולבחון את סוגיית הרל

בדומה , ראשית. התבוננות זו נעשתה במספר מישורים. במדינה

חזר הציבור הערבי לעסוק שוב בשאלת  ,1967-1948 ,לתקופה הראשונה

בהשוואה לשכניו  אל ובמצבו האזרחירמעמדו בתוך מדינת יש

נתפס כהזדמנות  ,בין ישראל לפלסטינים ,תהליך השלום. היהודים

אך גם  ,וכמנוף לשיפור משמעותי בזכויות המיעוט הערבי בישראל

חשש מכך שחזרה אפשרית של מתנחלים מהשטחים לתוך תחומי הקו ב

הירוק תביא להשפעה שלילית על מעמד ערביי המדינה כמיעוט לאומי 

  ). 2013, יוזמות קרן אברהם(רי בהיבטים דמוגרפיים ולשינוי אפש

 )2000( 'חאג-מכונה על ידי אל ,ממנו חששו ערביי המדינה ,האיום

הכוונה לכך שבעיית ערביי ישראל תידחק לשולי . 'פריפריה כפולה'

, הן על ידי הפלסטינים עצמם, פלסטיני-העיסוק בסכסוך הישראלי

פלסטינית והן על ידי הקושי אשר ממקדים את עשייתם בהשגת מדינה 

הקיים להגיע למצב של שוויון הזדמנויות אמיתי בתוך המדינה 

  . עדיפות ליהודים על פני הערבים, לשיטתם, מעניקהה

תחום בו ניתן להצביע על שינוי במאפייני המחאה הוא בעצימות השיח 

כי בהיעדר שיח  ,כאשר הנהגת הציבור הערבי הבינה, בין המגזר לממסד

להשפיע המדינה הם צפויים לאבד את היכולתם אלי ומתריס מול רדיק

, הדבר תרם ליצירת שכבה הנהגתית ערבית קיצונית. ולהישאר בתודעה

  ). 2011, שיפטן( בחרה בקו תקיף יותר מול הממסדש

. מול הנהגת המדינה בא לידי ביטוי בדרכים שונות 'לעומתי'השיח ה

ת של אזרחי המדינה הערבים בשנים אלו היו דוגמאות שונות למעורבו

הגם שעדיין היה מדובר בבודדים מקרב החברה הערבית , בטרור

 ,היו מעורבים ערבים ישראלים םבה ,מקרי הטרור בשנים אלו. בישראל
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ושמונה מקרים במעורבות  1999-שניים ב, 1998-כללו ארבעה מקרים ב

חברה נמשך החיבור בשיח בין ה ,לצד זאת). שם( 2000-ערביי ישראל ב

שבחלוף השנים ראו את הישגי  ,פלסטינים בשטחיםלהערבית בישראל 

דוגמה להידוק המתחדש בין אזרחי . הסכם אוסלו הולכים ונשחקים

המדינה הערבים לבין הרשות הפלסטינית ניתן למצוא בהפגנות יום 

כאשר נאומים שנישאו בעצרת המרכזית ברמאללה , 1998הנכבה במאי 

וכללו הקראת , צרת שנערכה בציפורי שבגלילהושמעו מאוחר יותר בע

ויש וכן בהשתתפות ומחמוד דר, שכתב המשורר הפלסטיני, קטע לאומני

עוד טרם . בכירים מקרב הציבור הערבי בישראל בעצרת ברמאללה

באוקטובר  ,שהתרחשו שנתיים מאוחר יותר, האירועים האלימים

ות קולקטיבית את האפשרות של התנגד, גד ברזילי, זיהה החוקר, 2000

התפצלה  1996בשנת  ).2005, איילון(לשלטון מצד הערבים בישראל 

העביר את פעילותו ) הפלג הדרומי( החלק :סלמית לשנייםהתנועה הא

בעוד שהפלג  ,פוליטית בבחירותעל ידי השתתפות  ,למגרש הפרלמנטרי

אך נותר פעיל מאוד , הצפוני הקפיד על הימנעות מהשתתפות בבחירות

  . המוניציפאליבמגזר 

ה לא רק במישור המקומי התמקדשל הפלג הצפוני  הפעילות המחא

העברת , אקצא-מעורבות באירועים אלימים במסגד אלאף אלא כללה 

דבר שהביא מאוחר יותר , כספים לשטחים וקשר לפעילות של החמאס

 אוקטוברטרם אירועי ב. 2003לביצוע מעצרים בקרב התנועה בשנת 

בעצרת , כמאל חטיב' שיח, התנועה האסלאמית נאם סגן ראש 2000

אקצא -כי התנועה לא תהסס לשפוך דם באל ,פחם וציין-באום אל

במסגרת ). 2005, קידר(כביטוי להתנגדותה לפעילות ישראל בהר 

 הסלמית לערוך עצרות המונים תחת הסיסמהמחאה נהגה התנועה הא

חאה של פעילות המ .'אקצא בסכנה-אל'ו 'האסלאם הוא הפתרון' -

שיקומי בכפרים טיפול הסברתי ולבנוסף  - קדההתמהפלג הצפוני 

בהתנגדות גורפת לשירות לאומי או כל פן אחר  - 1948העקורים משנת 

דבר שנתפס על ידי חלקים גדולים בציבור הערבי , של שירות המדינה

וכן בהידוק הפעילות בגדה , בישראל כשירות ביטחוני לכל דבר ועניין



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

82 
 

דבר שחיזק את ההקשר הפלסטיני , יוע לאלמנות ויתומיםהמערבית כס

פן נוסף לדרך מחאה מול המדינה ). 2005, ריא-אבו(של ערביי ישראל 

הטוען כי הפשיעה האידיאולוגית מהווה דרך , משרטט ישראלי

על ידי פגיעה חומרית ומוראלית , זאת. אפקטיבית מצד הציבור הערבי

אך עיקרה הוא , גם מעורבות בטרורפעילות זו כוללת . במדינה היהודית

זיוף מסמכים , לרשות הפלסטינית ןפשיעה כגון גניבת מכוניות והעברת

לים של החמאס דגוכן הפרות סדר בצירים הראשיים והנפת 

  ).2003, ישראלי(והחזבאללה 

  2011-2000 - עד הטלטלה האזורית 'אקצא-פאדת אלאנת'מ

 - לו בספטמברשהח, ראשיתה של התקופה באירועים האלימים

 'אקצא-פאדת אלאנת'תחילת  בישרו עלאשר  ,2000אוקטובר 

בחלק מהאירועים היו . 'השנייה אנתפאדהה'המכונה גם , בשטחים

שהשתתפו בפעילות טרור בתוך מדינת , מעורבים גם ערבים ישראלים

תפרץ מעת לעת בין אזרחי שה, בשיח אלים התאפיינושנים אלו . ישראל

ככל שישראל והרשות אך הרוחות שככו  ,דהמדינה הערבים לממס

וגם הפעילות האלימה בשטחים , לשולחן המשא ומתן שבוהפלסטינית 

  . הצטמצמה משמעותית

הייתה הימנעות מהשתתפות  מגזר הערביב להבעת מחאהאחת הדרכים 

 -  2001שנערכו בפברואר  ,בבחירות הישירות לראשות הממשלה

בבחירות אלו השתתפו . 2000 לאחר אירועי אוקטוברספורים חודשים 

במערכות , לשם השוואה. מאנשי המגזר הערבי בישראל בלבד 18%-כ

- ו 1996בבחירות  77%ת עמד שיעור ההצבעה במגזר על ובחירות קודמ

מעניין להשוות נתון זה לשיעור ההשתתפות . 1999בבחירות  75%

 ,רכס(  86% -  2003שם היה הנתון בשנת , לבחירות המוניציפאליות

דפוסי הצבעה גבוהים מאוד לרשות ). 2013, יוזמות קרן אברהם; 2003

, ממשלהה ותראשלת ובחירן הצד הימנעות כמעט גורפת מל, המקומית

לא מול הרשות ו ,מול המדינה תועלהשהמחאה  ,מחזקים את העובדה
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הרשות , ברוב המקרים ,הערבי כי במגזר ,יש לזכור( קומיתהמ

  . )בשליטה ערבית אהמקומית הי

השפעה על השיח השלילי בין יהודים לערבים בחברה נודעת לתקופה זו 

ולראייה תוצאות הבחירות  ,הציבור היהודי הקצין ימינה. הישראלית

בשנת  אשר נבחר, אהוד ברק. ממשלה במהלך השנים אלוללכנסת ו

 ,2001-סיים את כהונתו ב, ראש הממשלה מטעם מפלגת העבודהל 1999

. נתניהו ואולמרט, שרון -  ימין בלבדהמרכז והיגי ומאז היו בשלטון נצ

לתהלוכות אזכור  אלפים לרחובותבשנים הבאות הוציא הציבור הערבי 

. 1948- לאירועי אוקטובר ולסיורים להכרת הכפרים שנעקרו ונהרסו ב

יום האזכור , 'יום הנכבה'ה ביהנהגת המגזר הכריזה על דקת דומי

 של מדינת ישראלעצמאות החל בצמוד ליום ה, לתוצאות המלחמה

דפוס הפעולה כלל צמצום אירועים וריכוזם למספר עצרות ). שם(

 - אופיין של עצרות אלו. מפגינים אשר משכו אליהן אלפי, גדולות

הידוק , כלל ביטויי הסתה - 2000בשנים שלאחר אירועי אוקטובר 

והנפת דגלי  'אקצא- פאדת אלאנת'ציון תחילת , אקצא-החיבור לאל

  ). 2008, בוקעי( להחזבאל

לעניינה של עבודה זו יצוין כי בשנים האחרונות צומצם משמעותית הקו 

אין אזכור לכל ביטוי של אלימות שכמעט , המתלהם בעצרות וככלל

כדי  .ודאי לא כזה המתקשר לטרור הפלסטיני בשטחים, והסתה

, כה בעורף הישראליייש לזכור כי הטרור שאך ה, להמחיש את השינוי

זאת לא אחת בשיתוף פעולה עם אזרחי המדינה הערבים שחלקם עשה 

הן כמסיעי מתאבדים ובמקרה , היו מעורבים בפיגועים קשים מאוד

). חמד שאכר חביישי מאבו סנאןומ(אזרח ישראלי  ,של מתאבד יחיד

. התארגנויות טרור במעורבות ערבים ישראלים 25נרשמו  2000בשנת 

ערבים ישראלים  51נעצרו , ויותהתארגנ 56נמצאו כבר  2001בשנת 

עלה  2002בשנת . יהודים 45שהיו מעורבים בפיגועים בהם נהרגו 

 45והם היו מעורבים בפיגועים בהם נרצחו  78-מספרם של העצורים ל

היו מעורבים ערבים  ןבהש ,התארגנויות 27נחשפו  2003בשנת . יהודים

מור בו נהרגו ערבים ישראלים כמעורבים בטרור ח 45ישראלים ונעצרו 
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היו מעורבים  ןבהש ,התארגנויות 26אותרו  2004בשנת . יהודים 46

 14נעצרו  2005ערבים ישראלים ובין ינואר ליולי  51נעצרו , ישראלים

כולל כאלו שהיו מעורבים בהסעת מתאבדים לתוך , ערבים ישראלים

בהיעדר אופציה אמיתית ). 2008, בוקעי ;2011, שיפטן(ישראל 

, ישירה מול המדינה וכפער נגישות לדרג מקבלי ההחלטות להתמודדות

סיוע נקודתי לטרור וביצוע , פעל הציבור הערבי בדרכים שהצליח לממש

שהוקמה לאחר , ועדת החקירה הממלכתית. מחאות רחבות היקף

בין כוחות הביטחון  2000ההתנגשויות האלימות שהיו באוקטובר 

ה את התהליכים שעברו על תיאר) ועדת אור(למיעוט הערבי בישראל 

באוקטובר  אחדהחברה הערבית בישראל עד להתנגשויות שהחלו ב

, אזרחים ערבים 12(הרוגים משני הצדדים  14נספרו  ןושבסופ 2000

ואזרח  ;אזרח יהודי שנהרג כתוצאה מפגיעת אבן ברכבו בכביש החוף

וכן את האלימות הרבה  ,)פלסטיני ששהה בישראל ונהרג במהומות

נגד האזרחים ואנשי כוחות " - ן בעימותים אלו הצד הערבי שהפגי

  ). 2003, אור( "הביטחון נעשה שימוש באמצעי תקיפה מגוונים

אזרחית מחאה על מצוקה היו במהומות אלו , )2011(דעתו של שיפטן ל

: גישה שקיבלה ביטוי רחב גם בדוח ועדת אור, מתמשכת ועמוקה

שבה הם מופלים לרעה אזרחי המדינה הערבים חיים במציאות "

בחינת אירועי אוקטובר במגזר מעידה על כך ). 2003, אור" (כערבים

הפגיעה באזרחים  -  סיבות נוספות ותשברקע המהומות עומד

 כלומר המניעים  –הפלסטינים בשטחים ועליית אריאל שרון להר הבית 

ועדת המעקב , למשל, כך טענה גם. דתיים משולבים יחדהים וילאומה

גוף המאגד בתוכו את בכירי המפלגות והתנועות , יי ישראלשל ערב

  ). 2011, שיפטן( 1982הערביות בישראל אשר הוקם בשנת 

 ,גישה דומה הקושרת בין המצב בשטחים למציאות בתוך ישראל טוענת

כי התגובה האלימה של המשטרה להפרות הסדר מצד המיעוט הערבי 

העברת , במקרה זה, תוצאה ישירה של השפעות הכיבוש בשטחים אהי

רכס ). 2013, אזרחי( דפוסי פעולה מבצעיים לתוך תחומי מדינת ישראל

כי המגזר הוכיח לעצמו  ,ודיכטר מסכמים שנים ראשונות אלו וטוענים
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כי אופציית , 2000תקופת אירועי אוקטובר ב במיוחד, וכן לרוב היהודי

קעה ובכך אותת כי פ, נטית עבורובהמאבק האלים חזרה להיות רל

הגם , מאז קום המדינה חש המגזר את חווית הכוח, לראשונה. סבלנותו

). 2003, רכס; 2003, דיכטר(הייתה לזמן קצר מאוד ודוכאה במהירות ש

ככאלו שתרמו  ,נותן משקל רב למשפיעים חיצוניים )Frisch )2011גם 

אך הוא מוצא הבדל , לרמת האלימות שהופגנה על ידי ערביי ישראל

הפגיעה בפלסטינים . ההתקוממות בשטחים לזו שבישראל בין ןמעניי

ל ועליית אריאל שרון להר הבית הביאו את ערביי "בשטחים על ידי צה

בעוד , עם זאת. 2000שהופגן במהומות אוקטובר , ישראל לפרץ אלימות

זו של ערביי ישראל , לערך 2005שמחאת התושבים בשטחים נמשכה עד 

את הסיבות לכך ניתן למצוא ברווח . ימים בלבד עשרההסתיימה לאחר 

שהפעילו ומפעילים , הגם שהטרור. ובהפסד שיש לכל ציבור מהמחאה

ערביי ישראל מול המדינה גבוה משמעותית מהמוכר בקרב מדינות 

עדיין למדינה ולרוב היהודי שבה יש יכולת לרסן את המחאה , מערביות

ערביי  קיימת תלות כלכלית של. האלימה הזו ולהביא להפסקתה

לצד , כי רמת החיים הגבוהה בישראל ,ישראל במדינה והבנה

טובות לאין שיעור עבורם מהמצב הקיים , הדמוקרטיה המפותחת שבה

  . במדינות אחרות

החל שיח ער במגזר בנושא  2000במהלך השנים שלאחר אוקטובר 

מסמכי 'התפרסמו  2007-2006בשנים . מעמדו הלאומי מול המדינה

בקשר בין האזרחים הערבים למדינה ובעיקר לזהות  שעסקו, 'החזון

המסמכים עסקו בשאלת הגדרתם של התושבים . היהודית שלה

וביחסי הגומלין שלהם עם הממסד והחברה , הערבים כמיעוט לאומי

שעסק בעיקר  ,בכך נוצר שינוי מהשיח האזרחי הקודם. היהודית

 ם מהמדינההמגיעות לתושבים הערבי) אך לא רק(בזכויות החומריות 

  ). 2013, מוסטפאואמארה (

בשנים אלו חיבקה הזירה הערבית והבינלאומית את נציגי המגזר 

והם השתמשו בתקשורת ובפומביות הדיון הציבורי בישראל , הערבי
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ובעולם ככלי להפצת עמדתם בנוגע לסכסוך בין יהודים לערבים 

 מארגני המחאה של המגזר הערבי בישראל העתיקו). שם(בישראל 

דוגמת חסימת צירים , מודלים מוכרים מהמחאה בקרב הציבור היהודי

). שם(והפרעה לסדר היום התקין של הציבור ככלי להבעת מחאה 

הוביל  אשר ,גם כאן בלט הדור הצעיר במגזר, בדומה לתקופות קודמות

). 2005, חלבי( חשש פחות מכוחות הביטחון הישראליםו, את המחאות

מהיעדר קשר לממסד , נוספים מהמגזר כמו חלקים, דור זה סבל

. הישראלי וחוסר יכולת להשפיע ולהיות מעורב בסדר היום הציבורי

פגיעה בהתנהלות השוטפת של לקצרה הדרך להבעת מחאה ו, מכאן

הפרידה בינו לבין  ,שנוצקה סביבו ,תקרת הזכוכית. סדר יום זה

הגת המגזר הנ). 2005, גביזון( האליטות הכלכליות והפוליטיות במדינה

המורכבת  ,הנהגה פוליטית: מספר ראשיםללו אהתפצלה בשנים 

ועד ראשי הרשויות  ;אשר נבחרו לכנסת, משלוש המפלגות הערביות

ראשי הפלג  ;את כלל הציבורו הערביות וועדת המעקב העליונה שייצג

הגוף הגדול בקרב האוכלוסייה , הצפוני של התנועה האסלאמית

וכן  ;גה רדיקאלית הזוכה לתמיכה רחבהשלהם הנה ,הערבית הדתית

הנהגה . ראשי העמותות והארגונים האזרחיים הרבים הקיימים במגזר

 תבעלל זו נחשבהאך , נוספת נמצאה בתוך המפלגות והממסד היהודי

כדי  תפועל הוכמי שאינ ,השפעה נמוכה יחסית בקרב הציבור הערבי

  . הממסד נגדלמחות 

כי לציבור הערבי יש אמון נמוך מראה ) 2013(שערך סמוחה , סקר

אמון כלל כי אין להם , מהמשיבים 58.2%כך ציינו  - בהנהגתו 

ציינו כי המנהיגים הערבים אינם משרתים את  63.2%, במנהיגים

ממשתתפי  61.1%, האינטרסים של הציבור הערבי ובכל הקשור למחאה

הסקר ציינו כי מחאת הנהגת המגזר אינה משרתת את מטרות הציבור 

על  ציינו כי יש להעדיף נושאים אזרחיים 76%, לגבי מחאה זו. הערבי

תופעה נוספת שיש לציין . פלסטיני- כאלו הקשורים לסכסוך הישראלי

. מאל מכנה שינוי בדמות המנהיג הערבי'בהקשרי המנהיגות היא מה שג

חוסר האמון במנהיגות נבע מהקושי האובייקטיבי של האליטה 
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; )2007(מאל 'ג. מיעוט במדינה-לאור יחסי רוב להביא לשינויהפוליטית 

לאור הרוב , מציין כי הייצוג המוגבל של הציבור הערבי בכנסת) 2006(

מונע מהמנהיגים לייצג בצורה אפקטיבית את , היהודי הברור שם

וכן כי הציבור הערבי מזהה את האליטה הערבית  ,המגזר שבחר בהם

לאור הכישלון בכך . המגזרשעליו לספק את צרכי , הפוליטית כריבון

מאל ההנהגה 'לטענת ג, זאת ועוד. קיימת ביקורת רבה על המנהיגים

. שונה מהותית מזו הוותיקה והמוכרת, שקמה במגזר הערבי, החילופית

בראש הציבור הערבי מנהיגים מרקע היום מאל ניתן למצוא 'לדברי ג

בתנועות  ובעיקר כאלו שגדלו, חילוניים, אקונומי נמוך יחסית- סוציו

  . האזרחיות שקמו לאורך השנים האחרונות

לחמת מ'( 2006גם בשנת , בדומה למצב שהיה בארץ במלחמות קודמות

פרט לחריג שיתואר (ככלל , נמנע הציבור הערבי) 'לבנון השנייה

, עם זאת. מעימותים אלימים עם המשטרה ומהפרת הסדר, )בהמשך

זר ודמויות נוספות בקו מלחמת לבנון השנייה נקטו בכירי המגבתקופת 

באמצעות הצהרות בתקשורת והפגנות , ברור של תמיכה בחזבאללה

שיאן של הפרות הסדר האלימות בתקופה זו היו . מחאה ברחבי הארץ

, נתן זאדה, ל"הרג חייל צה 2005באוגוסט : במספר מוקדים שונים

 ;והדבר הביא להפרות סדר נרחבות באזור ,ארבעה אזרחים בשפרעם

אירועים אלימים בין יהודים לערבים  בעכו התפתחו 2008ר בספטמב

 ;לשכונה יהודית בערב החג נכנס בנהיגה נהג ערבילאחר ש, ביום כיפור

פעילות  נגדלמחות בצורה רחבה  כשהמגזר יצא ,2008בדצמבר כן ו

הנתונים מתוך מצגת של ( 'עופרת יצוקה' מבצעבל ברצועת עזה "צה

  ). הפרות סדר מרכזיים בשנים אלו המנתחת אירועי ,משטרת ישראל

, לצד הסיבות שהובילו לפריצתם, תדירותם הנמוכה של אירועים אלו

מעידות כי בהלימה לירידת האלימות בשטחים והחזרה למסלול מדיני 

ממתן גם הציבור הערבי בישראל את , בין ישראל לרשות הפלסטינית

אך , יותר 'ותרכ', בוחר להביע את עמדתו בדרכים אחרותהוא . מחאתו

בין המתח לכאלו שגם שומרות על קשר ישיר בין המתרחש בשטחים 

  ). 2013, אזרחי(הקיים בין יהודים לערבים במדינה 
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כי הציבור הערבי  ,סקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראים

חש בקיפוח ואפליה באופן משמעותי הרבה יותר הוא הגם ש, בישראל

ואף נוטה לקבל , רוצה לשבור את הכלים אינו, מזה של הציבור היהודי

אף שנכונות . כללי המשחק הדמוקרטיים והחוקיים במדינהאת 

הערבים להשתמש באמצעים לא חוקיים למטרות פוליטיות גבוהה 

ממשיבי הסקר במגזר  90.1%, מעט יותר מזה של הציבור היהודי

מטרות  שיגראוי להשתמש באלימות במטרה לה לאהערבי מסכימים ש

כתמונת ראי לתחושות ). 2012, לבלו הלר, אטמור, הרמן( ליטיותפו

בחברה הערבית ניתן להציב את מדיניות מדינת ישראל כלפי המיעוט 

לקידום  האסטרטגי שקט יותר ויש שאיפגאוככל שהמצב ה. הערבי

כאשר . כך פוחת המתח בין יהודים לערבים במדינה, תהליך שלום

או ) 1967(צבאית הה תאור עוצממדינת ישראל חשה ביטחון עצמי ל

היא מאפשרת יותר סובלנות ואורך , לאור תהליך השלום ורוחות הפיוס

מדיניות זו תורמת לצמצום העוינות ולהגברת . רוח כלפי המגזר הערבי

  . (Frisch, 2011) שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים במדינה

אור בעיקר ל, ניסיון לתחום את התקופה הנבדקת נתקל בקשיים

דוגמת , העובדה שאת התקופות הקודמות סיימו אירועים מכוננים

כשנה  2011ניתן לציין את שנת . מלחמת ששת הימים והסכמי אוסלו

פלסטיני - משמעותית מאוד למזרח התיכון בכלל ולסכסוך הישראלי

לו אירועי המחאה בעולם הערבי לצד מחאה חברתית החשנה בה , בפרט

אפשרות נוספת לבחינת . נה מזה שניםלראשו, רחבת היקף בישראל

חתימה על הסכם קבע בין ישראל לרשות ל נגיעתום התקופה תהיה אם 

משמעויות ה. יופסק התהליך המדיני אם, או לחילופין, הפלסטינית

 של התפתחותהלשרטט את כמו גם ניסיון , אפשריות של מהלכים אלוה

   .העבודהבהמשך  יובאו, בשנים הקרובות המחאה הערבית בישראל
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קיץ , ערביי ישראל במחאה החברתית -' הפרק 

2011  

  
  "הטוקבק החליף את האבן"

  )אבר'בסאם ג(

  

החל גם  ,2011בשנת  ,במקביל להתעוררות המחאה בעולם הערבי

לקרוא תיגר על מדיניות , לאור המצב הכלכלי במשק ,הציבור בישראל

קצר , יםהיה רב משתתפ 'אביב הערבי'הביטוי הישראלי ל. הממשלה

מחאה זו הסתיימה לאחר כחודשיים ולא . לא אלים, וככלל ,מועד

שהחלה ברחוב , 'מחאת האוהלים'. 2011חודשה מאז ספטמבר 

במה , סחפה המונים לצאת לרחובות להפגין, רוטשילד בתל אביב

המחאה . שנחשב למחאה הגדולה ביותר שהייתה בישראל מזה שנים

הביעו צעירים תל  אמצעותןב ,לה ברשתות החברתיותחהחברתית ה

עד מהרה . ולהתפרנס בכבודלשכור דירה  אביבים את כעסם על הקושי

. מצאו עצמם מרבית אזרחי המדינה עוקבים ומעורבים במחאה זו

החליטה ממשלת ישראל על הקמת , 2011ביולי , ימים לאחר כחודש

תבחן את יוקר המחייה בישראל ותמליץ על פעולות ש ,ועדת טרכטנברג

. פורקו מאהלי המחאה וההפגנות פסקו 2011בספטמבר . תאםבה

בהמשך ו, הציבור הערבי לא שולבשכמעט  בחלקה הראשון של המחאה

אך גם למחאות  ,הצטרפו חלקים מהמגזר לפעילות משותפת עם יהודים

ערביי ישראל  ם שלחלק זה בעבודה יבחן את מעורבות. עצמאיות

יתן ללמוד מדפוסי מחאתו להבין מה נבניסיון  ,2011במחאת קיץ 

חלק הציבור הערבי נ, ככלל. בחודשים אלו על היחס בינו לבין המדינה

חלק אחר , אלו שנמנעו מהשתתפות במחאה: בארץ לשלוש קבוצות

שהוביל מאבק חברתי נפרד ואזרחים שבחרו להצטרף למאבק שהובילו 

נטיים מאוד עבור בנושאי המחאה היו רל). 2011, חטאב( היהודים

לפיה המחאה , בעיקר לאור הטענה הנשמעת, יבור הערבי בארץהצ
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צמצום לחיזוק הפריפריה ול, קראה לביטול אי השוויון במדינה

שחלקם נגרמים בגלל מדיניות כלכלית  ,השסעים בתוך מדינת ישראל

אחוז ההשתתפות ל ביחסחילוקי דעות  יש). 2012, ספיבקויונה ( כושלת

אזרחים ערבים  200,000-כ, ס"על פי הלמ. במחאה מקרב הערבים

המעמד שנתפס , )2011, עזר-ששון(עונים להגדרה של מעמד הביניים 

  . יחד עם הצעירים, כמי שהוביל את המחאה בקרב הציבור היהודי

על ידי חברת  שנערך ,'ת קרן אברהםויוזמ'על פי סקר של 

TNS/Teleseker  על הערבים ו בקרב 60%עמד אחוז התמיכה במחאה  על

בפועל שיעור ההשתתפות במחאה , על פי סקר זה. היהודיםבקרב  90%

כאשר מרבית המשתתפים היו , 19%היה דומה בשני המגזרים ועמד על 

, מדובר. שכבר לקחו בעבר חלק במחאות שטח מסוגים שונים, אזרחים

הפעם הראשונה בה הם  שאין זו עבורם ,'מנוסים'במוחים , אם כן

 ,יינת בסקר זה נמצאה בין המשיבים שציינוהלימה מענ. יוצאים להפגין

אלו המגדירים עצמם , אינם מרגישים שייכים למדינההם כי 

בין אלו שהשתתפו בפועל במחאה ל ,כפלסטינים ולא כישראלים

 ,נתון זה היא שציבור ערבי ו שלמשמעות). 2011, יוזמות קרן אברהם(

ם בחר לנקוט עמדה בתחו, בעל תפיסת עולם לאומנית מתבדלת

כאלו המורגלים לצאת , בין אם מדובר במוחים קבועים. האזרחי

ובין אם התחושות מול המדינה הן שתרמו  ,מהבית כדי להביע עמדה

החיבור בין נושאים אזרחיים לפעילים בעלי , ליציאה לרחוב

מצביע על שינוי כיוון  אףשתכן יוי ,מענייןהוא  אוריינטציה לאומנית 

  . גזרהממחאת  יה שלאפשרי באופי

סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצא שונות גדולה הרבה יותר 

אחוז ההשתתפות במחאה היה כמעט , בקרב היהודים - בין המגזרים

 27.5% לעומתהערבים  בקרב 15.7% -  זה של הערבים לעומתכפול 

ממצא זה נראה סביר ). 2012, לבלהלר ו, אטמור, הרמן( היהודים בקרב

. וגדות שהובעו בקרב הציבור הערבי כלפי המחאהול הדעות המנמיותר 

קיימת גם גישה , לגבי עירוב הציבור הערבי בפעילות המחאה היהודית
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. המחאה מהלךכלל לא התערבבו אלו באלו בשהחברות  ,הטוענת

שהיו מעורבים , פיין בעבר דפוסים של מחאהיערבי א-החיבור היהודי

אך בעצימות , הפעם חיבור זה פעל גם. בה בדרך כלל פעילי שמאל

הראשון שבהם הוא  :יש לכך מספר הסברים אפשריים. נמוכה יחסית

היו שאלא מחאה  ,המחאה החברתית לא הייתה של השמאל היהודיש

. מהמרכז ומהימין לרבות, מגזרים רבים בחברה היהודיתלה שותפים 

כי מדובר בהדרה ובדחיקה של  ,הסבר נוסף נובע מגישה הטוענת

כי שילוב ערבים  ,מתוך הערכה, ראשי המאבק היהודיםהערבים מטעם 

גישה אחרת לפער בין הציבור ). 2013, עודה(במחאה רק יפגע בהצלחתה 

הוצגה באתר של המפלגה הקומוניסטית  אשר, היהודי לציבור הערבי

שהקים הממסד הישראלי בין ערבים  ,'חומות'גורסת כי ה, י"מק

ולאחר תקופת , ות בין הצדדיםמונעות מעבר של מידע וכוונ, ליהודים

שהוא מדגיש את הנושאים כ ,מה התגייס הרחוב הערבי למחאה

קריאה להפסקת האפלייה , מתאר תכניותכגון היעדר  ,הייחודיים לו

 ח"טוען בדו, )2011( תום מהגר). 2011, שי( ודרישה לשוויון זכויות

מחאה כי תגובת הציבור הערבי ל, 'יוזמות קרן אברהם'שהוכן על ידי 

מתוך  ,בתחילה הופגנה אדישות רבה -הייתה מורכבת משלושה חלקים 

הבנה שמדובר בעניין יהודי פנימי וכתסכול על האדישות שהפגין 

החלו , בהמשך. הציבור היהודי כלפי מצוקת הערבים לאורך השנים

ואט  ,םישובים הערבייחלק מהערים והיב מקומיות יוזמות אזרחיות

החל הציבור הערבי להשתלב  ,וליטית ואזרחיתבהובלת מנהיגות פ, אט

ם וגם בהפגנות הגדולות שנערכו יישובים הערבייגם בתוך ה, במחאה

כי לעובדה שהמחאה החלה , סביר. דוגמת תל אביב וחיפה ,בערים

הייתה השפעה נוספת על , בו צמים המוסלמים, במהלך חודש הרמדאן

הערבים הצטרפו , לסיכום. העיכוב שחל בהתגייסות הציבור הערבי

רוב המגזר הערבי , וככלל ,באיחור ובכוחות מוגבלים 'עגלת המחאה'ל

בקרב המגזר היו דעות . ודאי לא באופן פיזי, לא היה שותף למחאה

היו . יש להדגישששונות לגבי הצורך להשתתף במחאה והנושאים 

שהמחאה מחברת בין נושאים  ,שציינו בתקשורת את העובדה
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וכי מדובר בהזדמנות שנקרתה , ולערבים כאחדנטיים ליהודים ברל

 סגן - היו גם כאלו דוגמת כמאל חטיב. לשני הצדדים לפעול במשותף

שדווקא בחרו להדגיש  -  הפלג הצפוני בתנועה האסלאמיתיושב ראש 

ואת העובדה שהערבים מוחים למען , את השוני בין היהודים לערבים

  ). 2011, בחטא(הכבוד והגאווה והיהודים למען הנוחות 

 ,קשות יותר, ציבור הערביל נגרמותה, כי העוולות ציינוחלק מהגורמים 

עם מצוקות  'רק'ולא  ,קיפוחוהם נדרשים להתמודד עם אפליה שמאחר 

בפני הדגישה המחאה , לדעת חטאב). 2012, קליין( חברתיות וכלכליות

 ,על שלל מצוקותיה ,לחברה הישראלית שייכותוציבור הערבי את ה

חטאב מציין . לושהמלצות ועדת טרכטנברג יסייעו גם  ,העובדה ואת

הייתה הנהגת הציבור הערבי מפולגת , כי גם במקרה של המחאה, עוד

  ). 2011, חטאב( התקשתה להניע תהליכים מתואמיםהיא ו ,ומסוכסכת

 הוא ,במתרחש בחברה הערבית ,חוסר העניין של התקשורת היהודית

תרבותי וחברתי בין שתי החברות  שנובע מריחוק, מאפיין מוכר

מיעטה התקשורת היהודית לסקר את  ,בפועל. שיקולים מסחרייםמו

סיקור  היהלא שכי כמעט  ,כותבים רבים ציינו. צד הערביבתרחש המ

לא כל שכן לאזכור העובדה ששני , תקשורתי בישראל למחאה הערבית

רבים פעילות משותפת בין יהודים לע. המגזרים חברו למאבק משותף

 ,פעילים חברתיים ערבים. הגם שלא בהיקפים גדולים, הייתה במחאה

מם כי מצאו ע ציינו ,צד הימני של המפההשנפגשו עם פעילים יהודים מ

שפעלו  הגורמים. החורגים מהמחאה החברתיתשפה משותפת בנושאים 

חברי עמותות  ,למשל .היו בעיקר מהתחום החברתיערבי בצד ה

תואם למציאות הקיימת מצב  - פוליטיים ולא גורמים ,וארגונים

  . בחברה הערבית

ביטוי לשבר בין הציבור הערבי להנהגה הפוליטית ניתן למצוא בדבריו 

המחאה החברתית ציין את  מהלךאשר ב, 'דה מרקר'ב' של רפיק חאג

הסיבות שבגללן על המגזר הערבי לצאת להפגין ולהיות חלק מהמחאה 

עדרה של המנהיגות הערבית ואמר כי אף התייחס להי' חאג. החברתית

 בזירתו ציבוריות מחאות לארגן כיום מתקשה הערבי המיעוט"
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 ותקציבים אדמות הפקעת כמו, ישירות אליו הנוגעים ובנושאים

 במאבקים שישתתף ממנו לצפות ניתן איך אז, המקומיות לרשויות

י כ, מציין )2011( Frischגם ). 2011', חאג( "?יםילאומ-דו משותפים

בעוד שהאליטות , לדוגמה. קיים פער בין הנהגת ערביי ישראל לציבור

מו דווקא מעדיף להיות המגזר עצ, רוצות באוטונומיה ערבית בישראל

 ים וגםדתימנהיגים בה  יש - ההנהגה הערבית מפוצלת. חלק מהמדינה

גם בנושאי  ;בעלי קו אזרחי ואחרים בעלי רעיונות לאומניים ;יםחילוני

 בחברה. יש חילוקי דעות מהותיים, הזיקה לערביי ישראל כמו, בההל

 גם, המאגדת בתוכה פעילים רבים, התפתחה מנהיגות חברתית הערבית

פלא שבתקופת המחאה  אין זה. חברים יהודים ןבהשבעמותות 

מדובר שמאחר  ,העמותות כמובילות את השיח המגזרי בלטוהחברתית 

עליו מדבר ש ,ך הסבר נוסףיש לכ. בנושא אזרחי ולאו דווקא פוליטי

שנים קודם לכן את חילופי הדורות  מספרסקר אשר , )2007(מאל 'ג

רקע יש מנהיגות החדשה ל, מאל'לטענת ג. בתוך הנהגת הציבור הערבי

, יםיארגונים האזרחיים הערבבלאחר שראשיה גדלו בתנועות ו ,חברתי

ה זבפועלים יותר במישור החברתי מאשר  הםולכן ברור גם מדוע 

היא מה שהרמן , עליה ניתן להצביעש, מגמה נוספת. פוליטי- לאומיה

הפער שנוצר ). 2012, לבלו הלר, אטמור, הרמן( מכנה שחיקת המנהיגים

. בין הציבור הערבי לבין ההנהגה נובע משחיקת מעמדם של המנהיגים

ראשי הציבור הפסיקו לשמש סמכות מקצועית ומוסרית בלתי ניתנת 

יא לכך שהציבור רוצה לקבל בחזרה את קולו והדבר מב, לערעור

בסקר של המכון הישראלי . ולהיות מעורב בתהליכים ובהכרעות

 ,את אכזבתו מהמנהיגות הערביתהביע הציבור הערבי לדמוקרטיה 

בין הצורך  היאהדילמה ). שם( וה מסייעת לפועלת לטובתו ואינשאינה 

  . ע ולהיות מעורבלמנהיג שקט לפעול מול רצון הציבור להשפי להעניק

הביעו יהודים וערבים כאחד את רצונם להיות  2011שבקיץ  ,דומה

ההתגייסות בציבור . מדינהבמעורבים ולשנות את סדר היום הכלכלי 

 ,יםיהערבי למחאה לא הסירה מעל סדר היום את הנושאים הלאומ
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, י במחאה עסק ביוקר המחייההשיח הערב. אלא ניסתה לשלב ביניהם

, הועלו נושאים ייחודיים למגזר, םילבו גם תכנים לאומידו שואך לצ

. אפליית ערבים והדרתם מהרחוב הישראלי נגדשהביעו מחאה  אף והיו

נמנע , בניגוד למה שהתרחש בחלק ממדינות האזור בטלטלה האזורית

ה לאחר פרק זמן כוהמחאה שכ, הציבור בישראל מנקיטה באלימות

בעיקר  ,ה כמרוסנת וחוקיתמחאת הציבור הערבי בלט. קצר יחסית

למגזר הערבי . כאשר משווים אותה להתרחשויות שהיו בעולם הערבי

בישראל ניתנה הזדמנות להסלים את מחאתו או לכל הפחות לנקוט 

. כן לעשותלא בחר  אך הוא , בצעדי פעולה משמעותיים הרבה יותר

 תין אווירת מחאה ערבית כלל עולמינוצר שילוב חד פעמי ב 2011בקיץ 

בשילוב , נטיים מאוד עבור המגזר הערביבעיסוק בנושאי מחאה הרלל

בחר  ,באופן נחרץ, עם זאת. יציאה המונית לרחובות של ציבור יהודי

מאהלי . וזו אכן דעכה לאחר כחודשיים, המגזר לא להקצין את מחאתו

הטלטלה האזורית הגיעה עד לגבולות . המחאה פורקו והשלטים הוסרו

בקרב הציבור הערבי  נעשהבמסגרת המחאה . ה שםאך נעצר, המדינה

ארגון הפעילות ותיעוד המתרחש  שםלחברתיות השימוש ברשתות 

שקראו , נפתחו מספר קבוצות פייסבוק ונוצרו דפי אינטרנט. בשטח

אך כפי שברחוב היה יתרון ברור לכמות , לציבור לצאת להפגין

תה מחאת גם בתחום זה היי, המשתתפים היהודים על פני הערבים

המחאה . הרשת בקרב הציבור היהודי רחבה ומשמעותית הרבה יותר

וכתוצאה מכך , לא נתפסה מראשיתה כמייצגת את הציבור הערבי

  .יחסית ומעורבות מצומצמת השתתפות דלה ונרשמ
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הגורמים המשפיעים על צביון המחאה  -' ופרק 

  לעתידומגמות 

  

  פתיחה

ניתוח הגורמים הפנימיים : ייםמרכז נושאיםפרק זה יעסוק בשלושה 

תוך מתן משקל יחסי לכל , והחיצוניים המשפיעים על מחאת המגזר

באמצעות ניתוח , בחינת היחס בין המיעוט הערבי למדינה; גורם

  . עתידהפני אל ומבט צופה  מאפייני המחאה שלו

  ניתוח הגורמים הפנימיים

יחסי בדומה לתקופות קודמות ב - מעורבות הדור הצעיר במחאה

יש לדור הצעיר מעורבות רבה בפעילות , המיעוט הערבי מול הממסד

כך היה . הציבור הערבי לצד השפעה מוגבלת למדי על יחסיו עם השלטון

בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים ובתחילת שנות האלפיים כאשר 

עמד בחזית מאבק השטח , לא חשש ממורא השלטוןאשר , הדור הצעיר

, בעל מודעות עצמית רבה הואר הנוכחי הדו. מול מדינת ישראל

נדת 'ואגעת הטכנולוגיה מאפשרת לו להיות נגיש ומתוקשר כל ה

ופחות בעלת גוון  ,אזרחי- המחאה המרכזית שלו היא בעלת אופי חברתי

, מבית ומחוץ, דור זה מוגבל על ידי שורה של חסמים. לאומי

 ,מכאןהמרכזי שבהם הוא היעדר הנגישות שלו לממסד הישראלי וכש

, הדור הצעיר. יכולת אמיתית לשנות את המציאות שאין לו תחושתו

נמצא בעימות מתמיד עם השכבה , לרבות העמותות הקיימות בתוכו

הקיימת שנים ארוכות בקרב ערביי , הפוליטית והממוסדת, הבוגרת

יכולת ארגון טובה , )באופן יחסי(לשכבה זו יש משאבים רבים . ישראל

של הצעירים להשפיע ולשנות באה לידי  םיכולתכך שה, ופעילי שטח
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הצליחו להשתלב בתוך הגופים  רק אם, במרבית המקרים ,ביטוי

אך , למשתנה זה יש השפעה מוגבלת על מחאת המגזר. הוותיקים

כתוצאה , מדובר במרכיב שצפוי להתחזק משמעותית על ציר הזמן

יים משחיקת דור ההנהגה הוותיק במגזר והתפתחות ארגונים אזרח

  .חילופיים על חשבון המפלגות הקיימות

  

מקובל לחלק את הנהגת המגזר לחמישה מוקדי כוח  - הנהגת המגזר

ארגוני , סלמיתהתנועה הא כגון ,חוץ פרלמנטריות תנועות: שונים

 כגון NGO'S, כגון ועד ראשי הרשויות הערביות, פעולה כלל ארציים

). 2006, נבותורכס ( תהרשויות המקומיות וההנהגה הפוליטי, 'עדאלה'

זוכה לחוסר , בעיקר מהצד הפוליטי והמוניציפאלי, חלק מהנהגה זו

הוא נתפס כחסר יכולת השפעה שמאחר , אמון מצד הציבור הערבי

את המנהיגות  שתיאר, איוןיגם ברהדבר נתמך . ברמה הארצית

אינה מצליחה לקדם אשר , חלשהכ, כמנותקת מהציבורנוכחית ה

ערביי ישראל הם חלק מהמשחק . זר הערבייוזמות עבור המג

. 'פיון במשחק שחמט'אך על פי רוב הם חשים כ, הדמוקרטי בישראל

המנהיגות הקיימת נתפסת כחלק . נעדרי כל חשיבות אמיתית, קרי

פערי . היחס של המדינה כלפי הערבים נזקף גם לחובתה ולכן ,ריבוןהמ

פעילים כש, 2011המנהיגות הגדולים בלטו במחאה החברתית בקיץ 

בניגוד לדעת , הובילו את החברה הערבית אזרחיים מתנועות שונות

הדבר גם יכול להסביר את ההתגייסות . חלק מראשי המפלגות

הנהגת . המאוחרת והחלקית של הציבור הערבי להשתתפות במחאה זו

אך בהיעדר  ,הציבור הערבי מתקשה להוביל ולהשפיע על השלטון

גם על זו , הנוכחית השפעה על המחאה להנהגהיש , הנהגה אחרת

  .אך גם על חוסר האפקטיביות שלה ,המתקיימת בפועל

  

 התקשורת הערבית - השפעת התקשורת הערבית בישראל על המחאה

שפע של אתרי תוכן הוקמו . בעברממגוונת הרבה יותר  היום היא
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, לצד תרבות צריכה מפותחת ונגישות זולה ומלאה, ואלו ,באינטרנט

. את ערביי ישראל לצרכני מדיה וחדשות משמעותיים מאודהופכים 

הגם שכיום יש מגוון ערוצים גדול יותר מבעבר והעיתונות המקוונת 

כפי שהיה בעידן העיתונות (נגועה בפוליטיקה מקומית  אינהכמעט 

ולא פחות  ,ין בולטת הדרת הערבים מהתקשורת היהודיתיעד, )הכתובה

מגבלות שפה וחוסר עניין . ערביתה התקשורתהדרת היהודים מ, מכך

כך , לאתרים ערביים מכניסה להימנעגורמים לישראלים דוברי עברית 

פרט  -  ולחילופין ,יהודים נעדרתהזירה התקשורתית הפנימית ש

העיתונות  - )דוגמת סייד קשוע ואחרים(לעיתונאים ערבים בודדים 

  . רביהקול העהיהודית הארצית אינה מביאה כמעט לידי ביטוי את 

אך (הרשתות החברתיות ממשיכות לשמש פלטפורמה משמעותית 

. להתעדכן ולהביע עמדה, כדי לעדכן, עבור החברה הערבית) פנימית

משוחררת התקשורת הערבית , בניגוד למתרחש בחלק ממדינות ערב

, הרשתות החברתיות. מגבלות מוסדיותמבישראל מכבלי הצנזורה ו

הפיקוח מנות לצעירים לעקוף את יצרו הזד, אתרי התוכן והבלוגים

בישראל יכולת זו . מצריםן ואבמדינות כאיר השלטוני ולבוא לידי ביטוי

) והוא עושה זאת בחופשיות(הציבור רשאי . כמעט ריקה מתוכן אהי

רשתות בדעתו  ככל העולה על, ידע ומידע עד ולהפיץלת, להביע דעה

. כלפי הרשת יותר היה ביקורתי לעבודה זו חלק מהמרואיינים. השונות

 מציעהשהרשת הזמינות והנוחות  דווקא כי, בראיונות נטען

. אפקטיבית לבלתיודאי בוו ,נטיתברל לבלתיהופכת אותה  ,למשתמשיה

מעקר מתוכן  'צעדת מיליונים'היכולת של כל משתמש להכריז על 

השפעה רבה על הפעילות יש למשתנה זה ש, מכאן. יוזמות אמיתיות

השפעה נמוכה יחסית ביחסי הגומלין בה בעת אך  ,ביבתוך הציבור הער

   .הרוב היהודיעם של המגזר עם הממסד ו

  

אוכלוסיית מ 20%-כחלקם היחסי של ערביי ישראל הוא  -  דמוגרפיה

שיעור זה צפוי לעלות בצורה מתונה מאוד בשנים . מדינת ישראל

 כתוצאה מירידה בפריון במגזר והידמות לדפוסים הקיימים, הקרובות
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צמצום גודלו של , השכלת נשים, יציאת נשים לעבודה(במדינת ישראל 

 צפוי להשתנות אינומרכיב זה שמאחר ). התא המשפחתי ועוד

  .נמוכה השפעתו על מחאת המגזרהרי ש, משמעותית

  חיצונייםהגורמים הניתוח 

בין המגזר היהודי לערבי  - פערים בין הציבור היהודי לערביה

דומה  .ופוליטיים דתיים, כלכליים, יםם פערים חברתימתקיימי

. שכמעט אין תחום בו לא ניתן להצביע על הבדלים בין שתי החברות

לאור מדיניות  ,אחריות למצביש כי למדינה , 2003-ועדת אור קבעה ב

הסיכוי שיושג צמצום  ,בטווח הנראה לעין. מפלה לאורך השנים

ניות ממשלתית גם מדי. כמעט בלתי אפשרי הואמשמעותי בפערים אלו 

אוהדת לא תצליח לגשר בשנים הקרובות על הפערים שנוצרו לאורך 

התנהגותם של ערביי ישראל מושפעת מאוד . המדינה של יהשנות

ומכאן שלמשתנה זה נודעת חשיבות מרכזית בהבנת , מפערים אלו

  .מחאת המגזר

  

ביחסי המדינה עם  - היעדר יכולת השפעה בפוליטיקה הישראלית

הנשמעות בקרב  כך שדעות, י מתקיים עקרון הייצוגרבהמיעוט הע

ללא כל , באות לידי ביטוי בצורה חופשית בשיח הישראלי, ציבור זה

לו השפעה נמוכה על קבלת ההחלטות אלדעות יש , עם זאת. הגבלה

, כפי שנותחה לעיל, התקשורת הערבית, ראשית. בפרלמנט הישראלי

וכך  ,ממשלת ישראל מתקשה לפרוץ את חומות המגזר ולאתגר את

לשם . סדר היום הציבוריעל  עולים אינםכמעט נטיים בנושאים רל

עושה זאת בצורה ) היהודית(התקשורת הישראלית הארצית , המחשה

ולא פעם היא מצליחה לשנות את מדיניות הממשלה באמצעות  ,טובה

. בעיתונות ובפריים טיים ,על סדר היום הציבורינושאים  תם שלאהעל

הצליחו כלי התקשורת בישראל להניע את הממשלה לפעול , ללמש, כך

תוך שהם מציבים נושאים אלו , בכל הקשור למחירי הדיור והמזון
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, המצב הפוליטי בישראל. זמן ולאורךבראש החדשות בצורה רציפה 

, בצירוף מפלגות שמאל נוספות, המנדטים הערבייםסך מביא לכך ש

דאי כשזו מובלת על בוו, בכנסתמספיק כדי להניע תהליכי חקיקה  ואינ

לאור , העובדה שמפלגות ערביות, יתרה מזאת. ידי מפלגות מרכז וימין

גורמת להן , מעולם לא ישבו בקואליציה, הבדלי מצע והשקפת עולם

המתבטא לבסוף בהעברת , שלא להיות חלק מסדר היום הפרלמנטרי

אות לידי אינן ב, רבות ככל שיהיו, המפלגות הערביות. החלטות בכנסת

חלק משמעותי מאוד  מטרתו שלומכאן ש ,כנסתב ביטוי משמעותי

להביע עמדה ולהשפיע על , לנסות להעביר מסרים היאממחאת המגזר 

   .בישראל עקיפת החסמים במציאות הציבורית והפוליטית

  

בתחום זה מזוהה  -  הציבור היהודי כמשפיע על כלכלת המגזר

המגזר . על המגזר הערבי הודיוב הישמפעיל הר, משמעותית 'הרתעה'

 המגזר ולכן ,יה וגורם מעסיק מרכזי במדינהיכוח קנ המהוו היהודי

שהטילו , החרם הכלכלי. מאוד משמעותי כלכלית באופן ותלוי ב הערבי

, 2000אזרחי המדינה היהודים על הערבים לאחר מהומות אוקטובר 

הנראות . לשמש תמרור אזהרה למגזר עד היום וסיףוהוא מ ,טרם נשכח

מחאה הכלפי הציבור היהודי זוכה להתחשבות רבה בתכנון פעילות 

לא לערוך ש, דוגמת טירה וכפר קאסם, מעדיפות עיריות ,כך. במגזר

. נים יהודיםקו ם שלמחשש לבריחת ,בשטחן עצרות בעלות גוון לאומני

מתוך רצון לשמור על , לשקט באזורי המסחר דואגיםדם סוחרי יפו מצ

השפעה  נודעתזה  ענייןל. ודים הפוקדים את החנויותקונים היהה

אירועים  לקיומם של במיוחד בכל הקשור, ממתנת על המחאה הערבית

, ערביות במרכז או בסמוך למרחבים מעורביםהערים הים בתוך ילאומ

  .היהודים קניות אצל סוחרים ערבים ם עורכיםבה

  

סוך נמצא הסכ 1948מאז  -  השפעת הסכסוך הישראלי פלסטיני

. הישראלי פלסטיני בלב העימות בין הציבור הערבי ליהודי במדינה

גישתו האוהדת של המגזר הערבי לצד הפלסטיני והיותו חלק מהעם 
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. הביאו לכך שהוא נתפס על ידי המדינה כגיס חמישי, הפלסטיני בפועל

על  של הממסד גישה זו גרמה להטלה של אמצעי פיקוח ושליטה

פלסטיני עליות - שנים ידע הסכסוך הישראליבחלוף ה. המיעוט הערבי

לא  ,תוך שהוא מטלטל את הציבור הערבי בישראל וגורם לו ,ומורדות

הן על ידי המדינה והן על ידי הציבור , להרגיש מנוכר ודחוי ,אחת

דבקו בעבר בערביי , למשל, כך. מחוץ לגבולות ישראל, הפלסטיני

מאז . השטחים ישראל סטיגמות של משתפי פעולה על ידי תושבי

חש הציבור הערבי בארץ לא רק שהוא בעמדת , תחילת תהליך אוסלו

ההוויה הפלסטינית  בקרבגם אלא  ,מיעוט וחולשה בתוך מדינתו

פריפריה '(יורדים בעקביות לתחתית סדר העדיפויות  מעמדומיקומו ו

, תבוא אם וכאשר, הכרזה על מדינה פלסטינית). 'על פי חאג ,'כפולה

כגורם הפלסטיני היחיד  ,המיעוט הערבי במדינהעיית תנציח את ב

הציבור אינו אדיש למאבק , למרות כל זאת. שמצבו הלאומי טרם נפתר

ניתן לציין כי , כך. צמוד אופןוהוא מלווה אותו ב, הפלסטיני בישראל

 ',ראשונההנתפאדה א'ב(עימות בין ישראל לפלסטינים תות בע

אירועי בובעיקר  2008-ב 'צוקהעופרת י'מבצע ב, 'שנייהאנתפאדה ה'ב

 ;הסלים המיעוט הערבי את מאבקו במדינה ,)2000אוקטובר 

 .משמעותיתירדה מחאתו  מדיניתהליך או רגיעה  עתותב, ובהתאמה

בקרב הציבור  פלסטיני יש השפעה רבה-שלסכסוך הישראלי ,מכאן

  .על עצימות המחאה ודרכיה הערבי בישראל

  

בשנים עברו תלו ערביי ישראל  -  ערביפוליטית בעולם הגאוהמציאות ה

הפיצול . שיסייע להם במאבק מול המדינה, 'תקווה בעולם הערבי

כמו גם היעדר התעניינות אמיתית במצבם של , בעולם הערבי פנימיה

התקשורת , יתרה מכך. התקוות ן שלהביאו לזניחת, ערביי ישראל

פעות וכן הש ,האינטרנט וצלחות הלווין באמצעותבעיקר , החדשה

בלוב , הביאו לכל בית בישראל את המתרחש בסוריה, הגלובליזציה

והבינו עד , של מדינות אלו ןערביי ישראל נחשפו לעוולותיה. מצריםוב

מוזר ככל . כמה מצבם האישי והכלכלי טוב משל שכניהם במדינות ערב
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פייה שערביי ישראל ייקחו חלק בטלטלה יובניגוד לצ, שמעישי

ות במדינות ערב הפכו דווקא לגורם מאזן וממתן ההתרחשוי, האזורית

חלק  התמקד, מזה שנים רבות, לראשונה. מחאת המגזר הערביב

בשורה של הפגנות על , )סוריה(מדינה ערבית  נגדממחאת ערביי ישראל 

  .שם רחשרצח העם המת

  

מידת  – השפעת ההרתעה המשטרתית על מחאת ערביי ישראל

במשטרת גורמי אכיפת החוק . וקתנתונה במחל הרתעה זוהשפעתה של 

כי נוצרה הרתעה  ,אשר רואיינו לצורך העבודה טענו ,ישראל

המונעת מהערבים להפר את החוק ולממש פעילות מחאה , משמעותית

, 2000כי המשטרה הפיקה לקחים מאירועי אוקטובר , עוד צוין. אלימה

ם ע יותר כך שנוצרה יכולת התמודדות טובה, התאמנה ונערכה בהתאם

את הדברים הצד הערבי רואה . הפרות סדר רחבות היקף במגזר הערבי

 ,הוא מוצא במשטרה בעיקר שותפה להידברות עם השלטון -  באור אחר

תמימות דעים בקרב ניכרת . נטיים אחריםברלערוצים בהיעדר 

כי ההחלטה על אופי המחאה ובחירת דרכיה הן , המרואיינים הערבים

ואין למשטרה יכולת  ,משיקולים של המגזרהנובע , עניין ערבי פנימי

אך השפעתה , שקיימת הרתעה משטרתית, מכאן. אמיתית למנוע זאת

  .על המחאה מוגבלת

מה ניתן ללמוד ממאפייני המחאה בקרב הציבור הערבי על 

  ? היחס בינו לבין מדינת ישראל

ניתן לתאר  -  יםיהעדפת נושאים אזרחיים על פני נושאים לאומ

יוקר ( הרובד האזרחי: של המגזר הערבי המחאבשונים שלושה רבדים 

 לאומי- והרובד האזרחי) 'יום הנכבה'( הרובד הלאומי, )דוגמהלהמחייה 

  ). הפקעת קרקעות(

יום ', 'יום האדמה' :לוח השנה הערבי משובץ בימי אזכור שונים

. ועוד 2000יום השנה לאירועי אוקטובר , 'יום הנכסה', 'הנכבה
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בהם נהרגו , ו היא העובדה שמדובר באירועיםהמשותף לימים אל

שכוחן  ,ומכאן שמדובר באזכרות ,אזרחים ערבים או פלסטינים

דבר זה מביא למיעוט משתתפים . השניםים עם ומשמעותן נשחק

יום 'הפך , לדוגמה, כך. שינוי אטי שחל באופי המחאה ביום עצמולו

רקעות קהתאריך האזכור השנתי למחאה על רקע הפקעת מ - 'האדמה

להפגנה מגזרית בנושאים שעל  - ישראלים- ופגיעה באזרחים ערבים

אתחאד דיווח כי הפגנת יום האדמה -העיתון אל. סדר היום הציבורי

ובזו , עמדה בסימן המשבר ברשויות המקומיות הערביות 2004בשנת 

. מחה הציבור הערבי על אפליית המגזר על ידי הממשלה 2006של שנת 

בעוד שמחאות  ,הפגנות אלו יורדת לאורך השניםכמות המשתתפים ב

כגון תשתיות כבישים ואיכות סביבה  ,נושאים אזרחיים מובהקיםב

מצליחות להוציא אלפים ) םישובים ערבייהצבת אנטנות סלולאריות בי(

שינוי בסדר היום הערבי מלבד  ,שלא ניתן לפרש אחרת ןבאופ ,לרחובות

  . במדינה

וניצול הבמה הלאומית למחאה אזרחית החיבור בין האזרחי ללאומי 

נכון יהיה לומר . הם מאפיינים מרכזיים של המגזר בשנים האחרונות

במסגרתו מודגש הצד הלאומי אשר , גם תהליך הפוך שמתקיים

שם נישאו , 2011המחאה החברתית בקיץ  ,לדוגמה(באירועים אזרחיים 

עה שולית אך מדובר בתופ ,)ם בעצרות בכפרים הערבייםימסרים לאומי

. אלא מציאות קיימת ,פרי הדמיון אינו, המגזריםבין  אי השוויון. למדי

אין לצפות אלא להמשך מחאה ערבית , פערים אלו וותרוכל עוד יי

. שתעלה על נס את הכעס והמרמור הקיימים כתוצאה מפערים אלו

מתאר לחלק גדול  תכניותהעובדה שאין , היעדר קשב שלטוני מספק

, הנוצרים מול המגזר היהודי, ם והפערים הגדוליםיביישובים הערימה

זליגת הציבור . מובילים למספר תהליכי משנה הנגזרים מהמחאה

 ;)בעיקר לתוך ערים מעורבות(שובים יהודים יהערבי למגורים בי

קריאה לשקול שירות לאומי כמנוף להשתלבות וכדרך לקבלת 

ים ור צעירים ערבתמריצים כספיים והקמתם של מרכזי ידע והיי טק עב

  . דה של המחאה הקיימתהם חלק מהתופעות המתקיימות לצ
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רבו את יהתקשורת הזמינה והגלובליזציה ק - לוקאליות מול גלובאליות

ניתן היה לצפות . יהודים וערבים כאחד - העולם הגדול לאזרחי ישראל 

וכך אכן , תהליכי קירוב אלו ישפיעו ישירות על מחאת ערביי ישראלש

הציבור הערבי הפך למודע יותר לזכויותיו על רקע . שנים עברוב קרה

הבין כי ניתן להשפיע ולהיות מעורב ו, התעוררות עולמית בתחום

  . ים גם מבלי לצאת פיזית מהארץיבתהליכים עולמ

ליים אלו גם חשפו בפני המיעוט הערבי עד אתהליכים גלוב, עם זאת

וגם את מידת , מוכותכמה טוב מצבו מזה של שכניו במדינות ערב הס

נושא הפלסטיני בכלל נוגע לההתעניינות הנמוכה שיש בעולם הגדול ב

ים לסדר יחדרו נושאים עולמ, כתוצאה מכך. ערביי ישראל בפרטלו

ודאי בו, לא הביאה לעידוד פעילות מחאהשאך בדרך , היום של המגזר

  . לא בשנים האחרונותש

שם , ית הגלובאליתנפתחו לזוו טוענים כי, מצדם, ערביי ישראל

הדבר תרם . מקבלים נושאי איכות הסביבה ואיכות החיים בולטות רבה

, בית - לחשיבות הרבה שמעניק היום המגזר הערבי למצבו האזרחי 

 שהמגזר , ליים הבודדיםאאחד הנושאים הגלוב. תשתיות ועוד, סביבה

 אהמחאה הי, גם כאן. הוא מצבו של העם הסורי, קשב להםמעניק 

דווקא הנושאים . ודאי שאינה סוחפת אלפיםבוו ,בעיקרהסמלית 

. הם שעומדים בלב העניין במגזר, רובם אזרחיים לגמרי, המקומיים

 ,המוביל לביתו רחובהתשתיות בהציבור מתעניין היום יותר במצב 

תוצאה אחת של מצב זה היא . מאשר בתהליכים גדולים ורחוקים

הפגנות  בילהמקומיות להושכיום קל הרבה יותר לעיריות ולמועצות 

, בניגוד לראשי המגזר, שוביאלפים על מחאה הקשורה למצבו של הי

הגיעו , למשל, כך. המתקשים מאוד להביא את ההמון להפגנות ארציות

האלימות הפנימית  נגדאיש להפגנה בכפר קאסם  5000-כ 2013בשנת 

ת בעוד שלעצרת המרכזי ,לאחר רציחתו של צעיר תושב המקום ,במגזר

מספר נמוך יותר של , על פי הערכות, באותה שנה הגיע 'יום האדמה'ב

הגוררות אלפים , תופעות כמו מחאה נגד הגלובליזציה. משתתפים
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אינן , באיטליה ובמדינות נוספות, להתנגשויות אלימות ביוון

הציבור הערבי עוסק היום הרבה יותר במתרחש בדלת . מתקיימות כאן

  .ם רחביםימיאמותיו מאשר בנושאים עול

  

הציבור הערבי מכוון את  -  היעדר קשב ופערי נגישות מול השלטון

טענות לקיפוח ולאפליה עולות לא . עיקר מחאתו כלפי מדינת ישראל

, כך. אלא גם בתחומי התרבות והדת ,רק בהקשר לנושאים כלכליים

הוגשו בממשלת נתניהו הקודמת אשר  ,נתפסו חלק מהצעות החוק

דבר שתרם , וונות לפגוע במגזר הערבי בישראלכמכ) 2013-2009(

מרכזית הסיבה ה אהיעדר הנגישות לשלטון הי. למחאה רבה במגזר

אך בפועל , הציבור הערבי מעורב בתהליך הדמוקרטי בישראל. מחאהל

 שעשויה, הוא מתקשה לקדם חקיקה או פעילות אפקטיבית אחרת

שר למעט  -  יהמעולם לא ישבה מפלגה ערבית בקואליצ. לשפר את מצבו

שהדמוקרטיה , מכאן. כיהן בממשלה חודשים ספורים בלבדשערבי 

של  וימצוקותמ מתעלמתש כמיבקרב המגזר  לעתיםנתפסת  הישראלית

  .דרכי פעולה ולהשפיע וחוסמת בפני ופוגעת ביכולת, מיעוטה

    

פועלים . המנהיגות הערבית מפוררת וקוטבית -  משבר ההנהגה במגזר

וככלל התחושה במגזר היא , לצד אליטות ותיקות בה דורות צעירים

מצליחה להשפיע על השלטון ולדאוג ש, נטיתבשאין יד אחת מכוונת ורל

 הואהפיצול הפנימי בקרב הנהגת המחאה . לצרכי הציבור הערבי

דבר זה מאפיין את  .)1987, חסון( מהחסמים המובילים לאי הצלחתה

תית והציבור מתקשה כאשר אין הנהגה משמעו .המגזר הערבי כיום

שבסופו נותר המגזר הערבי  ,נוצר גלגל קסמים, לייצר הנהגה חילופית

, נושאי המחאה השונים מובלים על ידי גורמים רבים. כעדר ללא רועה

גם לממסד אין כתובת שמאחר ו, דבר פוגע באפקטיביות המחאהוה

 ,תלגיטימי ותדאי לא כזו המהווה נציגבוו - הערבי בקרב המגזרברורה 

מתנהל דו שיח של חרשים בין השלטון  - הזוכה לאמון רוב הציבור

מסביר מקרים המתקיימים בחלק  היעדר הנהגה ברורה. למיעוט הערבי
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בעיקר כאלו המתחילות ברשתות החברתיות , מההפגנות במגזר

בהם אין גורם ש, נוצרים מצבים :ומתורגמות אחר כך לפעילות בשטח

משטרת עבור הדבר יוצר קושי . ל ההפגנהאחריות ע הנוטלאחראי ברור 

תוצרים נוספים של השיח . ישראל בהידברות המקדימה ובאכיפה

הערבי  מגזרב הממשלהשל הלקוי בין השלטון למיעוט הוא שהשקעות 

מצוקות המגזר מתקשות , מנגד. חשיפה בתקשורתל אינן זוכותשכמעט 

  . תלחדור את הבירוקרטיה הישראלית ולהגיע למקבלי ההחלטו

בין  פער זה בתחום המנהיגות גורם גם לכך שחלק מהשיח בנושאים

מתוך תקווה , מנוהלים בין הציבור הערבי למשטרההאזרח לממסד 

דברות בין המגזר לנציגי יהה(שזו תדע לייצג אותם מול המדינה 

נתמכה בראיונות שנערכו , כציר חילופי לשיח הממסדי, משטרת ישראל

לתחליף רגעי  הפכההמשטרה  ).ת ישראלבעבודה עם קצינים ממשטר

תנועות וארגונים בעלי סדר יום  ישחברה הערבית ב. למנהיגות הערבית

הגם . 'בני הכפר'ו 'סלמיתהתנועה הא'דוגמת כ, תי ולאומי ברורד

ההימנעות שלהם , שגופים אלו מביעים את דעתם בנושאים אזרחיים

הופכים , ימהצבעה לכנסת והיעדר השיח שלהם עם הממסד הישראל

המנהיגים . נטיים בבואם לטפל במצוקות המגזרברל לבלתיאותם 

והדבר , ים מצליחים להניע מחאה מוניציפאליתיבערים ובכפרים הערב

ראשי המועצות , עם זאת. מסמן אותם כשכבה מנהיגותית חשובה

נעדרי יכולת אמיתית לקדם את הם , ולכן, והערים דלים במשאבים

, בוחרות להשתתף בבחירות המוניציפאליות ותתנועחלק מה .םהשובייי

מדובר , משבר כלכלי חריףמ סובלותלא מעט מהמועצות שאך מאחר 

גם אחת הסיבות לכך , הכנרא, זו. השתתפות שנדונה מראש לכישלוןב

מית החליטה לא להשתתף בבחירות לראשות עיריית אסלשהתנועה הא

. מזירה זו את השפעתה גם הדירהובכך , 2013פחם בשנת -אום אל

שהמגזר הערבי נטול הנהגה מאוחדת בעלת יכולת השפעה , מכאן

. שכה חשובים לחבריה, משמעותית על השלטון בתחומים האזרחיים

  .הדבר מוצא את ביטויו בפעילות מחאה המתקשה להביא להישגים
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, המחאה הערבית העדכנית דומה בחלקה -  אופיה העדכני של המחאה

שניתן היה למצוא במגזר לאחר מלחמת לזו , באופן מפתיע למדי

, שפורטו בפרק שיועד לכך, משורה של סיבות. 1948בשנת , העצמאות

כאשר , מחאתו. דאג הציבור הערבי בשנים אלו בעיקר להישרדותו

נסובה סביב סוגיות אזרחיות טהורות ובלטה העובדה שאין , התקיימה

 ,בכפוף לחוק ,רובעל פי , נערכוההפגנות . למגזר יד מנהיגותית מכוונת

אור זה נכון ית. רושם שולי וחסר השפעה על הממסד ורובן הותירבו

הפגנות הציבור הערבי אינן . היום גם בחלקו למציאות הקיימת

דווקא לנושאים אזרחיים יש . והשתתפות בהן דלה, ככלל, אלימות

בעיקר אלו המכוונים לתוך המגזר , פוטנציאל להוציא המונים לרחובות

יוצאים מן הכלל מקרים בהם  .דוגמת האלימות הפנימיתכ ,פנימה

המעודדות פרץ , קיימת פגיעה בנפש או סיבות אחרות וחריגות במיוחד

דוגמה . ימים בודדים בלבד,על פי רוב, הנמשל, אלימות בלתי מרוסן

שפרצו במחאה על רצח , לאירועים מסוג זה ניתן למצוא בהתפרעויות

  .2014בקיץ , ודיםצעיר ערבי בירושלים בידי יה

בניגוד למצב בשאר מדינות , בישראל מיום הקמתה תרבות המחאה

החופש למחות . מביאה היום לתוצאה הפוכה במגזר, האזור הערביות

אם בעבר נהג . ולהפגין מוציא את העוקץ מהמחאה הערבית בישראל

זוהי עדות . כיום הוא מתקשה בכך, המגזר להוציא אלפים להפגנות

לתחושת הייאוש כתוצאה מחוסר ההשפעה של , ימתלעייפות הקי

תורמים לכך גם התהליך . בלבול השורר בקרב הערביםלהמחאה ו

את הבעיה הפלסטינית מסדר היום העולמי  רידשעתיד להו, מדיניה

. וההבנה כי מדינת ישראל משגשגת לעומת מדינות אחרות באזור

סדותיה אוזלת היד וחוסר היכולת להשפיע על ממשלת ישראל ומו

ניתן  לכךעדות . מביאים לכך שיש הרואים במחאות השונות בזבוז זמן

שהשתתפו במחאה , למצוא בסקרים שהראו שמרבית המפגינים

 אהיו כאלו שהמחאה הי, מקרב הציבור הערבי 2011החברתית בקיץ 

אזרחים בעלי מודעות הנוהגים לצאת להפגין , קרי, עבורם 'דרך חיים'

  . עולםכתפיסת  ,באופן קבוע
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, שמעגל המחאה סוחף על רקע קבוע בודדים בלבד ,תימוכין לעובדה

, לפיהן. באמירות שהושמעו על ידי נציגי  משטרת ישראל ניתן למצוא

לאור קושי  ,מצומת לצומת 'מדלג'חלק מהמפגינים באירועים השונים 

מאפיין מרכזי במחאה הוא . אמיתי לסחוף את הציבור לצאת להפגין

, ככלל, האלימות. עים ארצייםאירובמיוחד ב, מוניםהיעדרם של הה

תוצאה של הרתעה שהושגה על ידי , ה חלק מדפוס המחאה השגוראינ

חוסר רצון של המפגינים להתעמת , אכיפה נוקשה ובעיקר, המשטרה

בצורה  לעתיםמהנתונים עולה שאף שהמגזר מוחה . עם המשטרה

. ניחה ושולית יחסיתמדובר בתופעה ז, עדיין כאשר יש אלימות, אלימה

מוכרות , שניתנת להן חסות הנהגתית ברורה, דווקא העצרות הגדולות

בזכות הצבתם של סדרנים  ,בין השאר, ככאלו המתקיימות בשקט רב

בעיקר תוצאה של  אהי, אם היא מתקיימת, מכאן שהאלימות. באירוע

  . פורקן רגעי או תגובה לנקיטת צעדים אלימים מצד המשטרה

  

מבין  -  קרקעות כמרכיב מרכזי ביחסי המדינה עם המגזרסוגיית ה

ת יניתן לסמן את סוגי, עליהם מוחים ערביי ישראלש, שלל הנושאים

מורשת , המשלב בתוכו מסורת בענייןמדובר . הקרקעות כמרכזית

נושא , אזרחית-הופכות את המחאה ללאומיתש ,ומצוקה אמיתית

תיאר ) 2011(שיפטן  .המהווה מכנה משותף לרוב המגזר הערבי בארץ

, ה שהביא לאלימות הרבהמאת החיבור בין ההזדמנות למוטיבציה כ

וקת הדיור בחברה מצ. על ידי המגזר 2000שהופגנה באירועי אוקטובר 

שיש (כניות מתאר ותופעת הבנייה הבלתי חוקית היעדר ת, הערבית

את איום  יםמביא) האומדים אותה בעשרות אלפי מבנים במרכז ובצפון

מטריד עניין זה . ריסה ואת החשש מהפקעת קרקעות כמעט לכל ביתהה

הוא נוגע שבעיקר מאחר , למחאה רחבהמביא ו, מאוד את המגזר

בכך נוצר שוב חיבור מטריד בין מוטיבציה . לציבורים רחבים

הריסת מבנים והפקעת קרקעות  נגדהפגנות , כתוצאה מכך. להזדמנות

  . חרונותהיו הגדולות ביותר במגזר בשנים הא
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ביולי ובנובמבר  'תכנית פראוור'כך התכנסו אלפים למחאה בנגב נגד 

ים זכתה לתגובה יישובים הערביוגם הריסת מבנים בודדים ב, 2013

והדבר , גורמי האכיפה מודעים היטב לרגישות זו. מחאתית חריפה

טי קצב המימוש הא. בשעת ביצועהמביאם לידי שימוש בכוחות רבים 

וכך הליכים משפטיים הנוגעים , מעט את המחאה תןמשל ההריסות מ

הפערים . מימושם בפועללשנים עד  לעתיםלצווי הריסה נמשכים 

מתאר לבנייה  תכניותהקיימים בתחום התכנון והביצוע של , הגדולים

, והעובדה שנושא זה משמש זרז משמעותי למחאה אלימה, במגזר

לשנים  למדינת ישרא הם תמרור אזהרה עבור, הסוחפת רבים

  .הקרובות

  

היחסים בין המיעוט הערבי במדינה  - פלסטיני- הסכסוך הישראלי

. לסטיניפ-לבין הרוב היהודי מושפעים הדוקות מהסכסוך הישראלי

נטה גם המגזר , שנייההנתפאדה הראשונה ואבמו כ, בתקופות לחימה

ובהתאמה גדלה אף , לפעול מול הרוב היהודי בצורה אלימה יותר

לו אגם במחאות בתקופות . רור של ערבים ישראליםהמעורבות בט

דווקא בזמן . והמעבר להפרות סדר היה מהיר יותר, השתתפו רבים

לו אמחאתו בתקופות , וככלל ,מלחמות ישראל התנהג המגזר באיפוק

במהלך מלחמת לבנון השנייה , למשל, כך. הייתה מרוסנת הרבה יותר

בר אפיין את מחאת המגזר הד. התקיימו הפגנות מתונות יחסית) 2006(

  ). 2003, אור( מלחמת יום הכיפורים ומלחמת שלום הגליל מהלךגם ב

שעשויים להעיד על הפלסטינים יש שני היבטים מרכזיים  עםלהסכמים 

מאחר  ,מדובר באפקט ממתן, מצד אחד. בין המדינה למגזר היחסים

תומכים בהקמת מדינה , כחלק מהעם הפלסטיני, ערביי ישראלש

הפסקת הטרור הפלסטיני וצמצום הלחימה בשטחים . טיניתפלס

לצד המגעים הדיפלומטיים בין הרשות הפלסטינית למדינת , ובעזה

ים יתורמים למיתון המחאה ולהורדה של הנושאים הלאומ, ישראל

עימות בין ישראל ה למצבחיזוק להשפעה שיש . מסדר יומו של המגזר

היציאה למחאת הרחוב מצד ו ולפי ,איון שנערךיהתקבל בר, לפלסטינים
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מצד . במצבו של עימות זה, בין השאר, תלויה, אזרחי המדינה הערבים

הסכם השלום עם הפלסטינים וההסדר עם הפליטים במדינות , שני

, לשיטתם, שבעייתו ,השונות יותיר את ערביי ישראל כמיעוט פלסטיני

ל כי ככ ,במישור הטקטי ניתן לסכם ולומר. נהטרם הגיעה לפתרו

 ,שמדינת ישראל והרשות הפלסטינית צועדות לקראת הסכם שלום

יש , וככל שמתארכות תקופות הרגיעה והיעדר האלימות בין הצדדים

ודאי זו בו ,בכך כדי לצמצם משמעותית את מחאת ערביי ישראל

. ולהפיג את המתח ביניהם לבין הממסד ,הלאומית והאלימה

  .העבודה בהמשך יובאומשמעויות העתידיות של הסדר כזה ה

  

יש לדור , של ערביי ישראלכמיטב המסורת במחאה  - הדור הצעיר

פועל באופן מימושה ב, הצעיר תפקיד מפתח בעיצוב דפוסי המחאה

השפעת  ;מדובר בדור משכיל יותר מקודמיו. ובדרכי הביטוי שלה

נהנה  זה  דור ;נטיות מאוד עבורובהקדמה והרווחה במדינה רל

 עצמו משווה הוא ;אופייה הדמוקרטי של המדינהמחוקים ומ, מזכויות

לעבר שכנו היהודי וחבריו לשולחן  מתבונן ,כל העת לצד הישראלי

 Y-דור ה ;והוא שואף להגיע להישגים דומים, הלימודים באוניברסיטה

דור 'בדומה ל ;הערבי אינטראקטיבי ובעל שאיפות כמו מקבילו היהודי

 מול המדינה זר רוצים לנהלצעירי המג, 1967שלאחר מלחמת  'הזקוף

 ,יקל על שילובם במדינה, שיפתור את הבעיות האזרחיות שלהם ,שיח

דרכם לעשות זאת היא . הערבית םאך בה בעת לא יפגע בזהות

ושימוש באינטרנט וברשתות , אך קבועה, באמצעות מחאה מצומצמת

  . החברתיות כדי לארגן פעילות ולתעד אותה

להביא לידי ביטוי את  ה יותרר יכולת טובכלים אלו מזמנים לדור הצעי

היעדר השפעה : וביניהםבשורה של חסמים  הם נתקלים. מצוקותיהם

, על השלטון והממסד וכן מנהיגות פוליטית מסורתית בחברה הערבית

, טענה זו נשמעת מפיו של גורם פוליטי. בה מתקשים הצעירים להשתלב

ת הקיימות עבור הדור שרואיין לצורך העבודה ואשר הצביע על המגבלו
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הטוענות כי הדור הערבי הצעיר קיצוני יותר  ,קיימות גישות. הצעיר

. ציתבעל תפיסת עולם נ הואבדעותיו בהשוואה לשכבות הבוגרות ו

להביע דעה , הדבר הוא תוצר של החירות הקיימת באינטרנטשיתכן י

 מחאת, ואיינו לעבודהעל פי הגורמים השונים שרשמאחר  ,ללא הגבלות

  . השטח של הצעירים אינה נתפסת כאלימה יותר משל האחרים

גם כיום משמשות האוניברסיטאות כבית , כפי שקרה בשנות השבעים

אין פלא שחלק לא מבוטל . צעירי המגזר שלגידול ליצירת מחאה 

שבהם יש ייצוג לסטודנטים , מההפגנות יוצא מתוך הקמפוסים

מניעי מחאה ואל לנו הסטודנטים מוכרים מאז ומעולם כ. הערבים

מוגבלת המחאה , בפועל. כי זהו המצב גם כאן, להיות מופתעים

מגבלות שהטילו האוניברסיטאות על המחאה מכתוצאה , יהיבאופ

יום 'ו 'יום הנכבה'(לימים מוגדרים  על פי רוב ועלתמתוהיא  ,קמפוסב

בעיקר מתוך , בקרב ציבור זה צמחה מנהיגות חדשה). 'האדמה

ובהיעדר  ,אך אלו מתקשות לקבל חשיפה ארצית, חיותהעמותות האזר

. יכולתם להניע מחאות גדולות היא נמוכה, שליטה על משאבים

, )2002, בקר-אבוורבינוביץ ( 'הדור הזקוף'ו 'דור השפוף'בהתאמה ל

סובל מהיעדר ש -  'דור הצפוף'ניתן לתאר היום את הדור הצעיר כ

התחרות על ; הוריםמחייב אותו לגור עם ההדבר , מתאר תכניות

והיכולת לבוא לידי  ,מקומות עבודה ראויים הופכת קשה מיום ליום

  . מסובכת, ביטוי והגשמה עצמית נעשית מורכבת

גידול האוכלוסייה במדינת ישראל ומיעוט הקרקעות ) 2013( על פי סופר

, לבנייה ידחקו עוד יותר את הרוב היהודי לעבר שטחים בפריפריה

. והדבר רק יגביר את הצפיפות הקיימת, םיערבישובים יהסמוכים לי

המתפתחים , נכון יהיה לתת קשב שלטוני רב יותר לכוחות החדשים

  .בתוך החברה הערבית ושמהם יצמחו מנהיגי העתיד של המגזר

  

. לציבור הערבי בארץ יש סיבות רבות למחאה - הטלטלה האזורית

רבי מראשית כי הגל ששטף את העולם הע, ניתן היה לצפות, לכאורה

בדמות המחאה  ,והגיע לישראל בין יולי לספטמבר באותה שנה 2011
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, כידוע. יניע גם את הערבים למחאה אלימה ורחבת היקף, החברתית

בחינה השוואתית בין הציבור הערבי בארץ לזה . לא כך היה הדבר

אין . במדינות הסמוכות מגלה כי מצבו של הראשון טוב הרבה יותר

חיים באלא בעיקר  ,שכר הממוצעבת החיים או תוחלבמדובר רק 

זכות לממש מחאה בכל נושא בשוויון בפני החוק וב, במדינה דמוקרטית

שכאשר האזרח , מכאן. כל עוד נשמרים חוקי המדינה, ובכל צורה

שם את  אינו רואהאו בסוריה הוא  מצריםעל שכנו ב מביטהערבי 

וצגה בעיקר הטלטלה הערבית ה. אלא דמות שונה בתכלית ,עצמו

כמאבק בין השלטון המושחת לאזרח העשוק וכקרב דתי בין הסונה 

הרגלי . תחומים שהציבור הערבי בארץ אינו מושפע מהם - לשיעה 

מאפשרים לאזרח לבטא את עצמו ואין , הקיימים במדינה, המחאה

מביאים , הפערים הקיימים בין העולם הערבי לישראל. בכך כל חידוש

 םמחאת נראה כי. בקרב הציבור הערבי בישראל מחאההלעיצוב דפוסי 

עמדות  בכל הנוגע להבעת בישראל הנהוג נשחקה לאור החופש

ההבדלים , עוד צוינו כגורם משפיע. של השלטון לאלוהמנוגדות 

היטיב לתאר . הדרמטיים ברמת החיים בין ישראל לרוב מדינות ערב

 הוא, יי ישראלהשביל הצר בו צועדים ערב"אשר ציין כי , זאת מרואיין

המחאה ". אוטוסטראדה לעומת מה שקיים בעולם הערבי מסביב

זו שלכאורה הייתה אמורה להניע פעילות ערבית , החברתית בישראל

גם לאחר שהרחוב . נתפסה בקרב המגזר כשייכת ליהודים, רחבת היקף

אפילו בסקרים המחמיאים ביותר , הערבי התגייס והצטרף למחאה

התבוננות . מהציבור הערבי נטל בה חלק פעיל נטען שפחות מחמישית

, בתקופת האביב הערבי, ממוקדת על מאפייני המחאה של המגזר

, מדינהליחס המגזר של  יםאפשרי יםכמבטא - 2011קיץ ב ובמיוחד

ודאי לא , רע כל כך כמו שחושבים אינומעלה השערה לפיה מצבו אולי 

  . בהשוואה למדינות אחרות במזרח התיכון

  

חוקרי מחאה נוהגים  -  מחאת המגזר על ציר הזמן ה שלהצלחה בחינת

למדוד את הצלחת המחאה כפונקציה על ציר הזמן וביחס למטרותיה 
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, םיבהן מגיעים להישגים מהירים וחד פעמי, יש מחאות. הראשוניות

מחאה ששורשיה כה . וכאלו היו לא אחת במגזר הערבי במדינה

ראוי , המגזר הערבי בישראלמגוונים וטעונים כמו מחאת , עמוקים

היסטוריית המחאה של ערביי ישראל . ונכון שתיבחן רק בחלוף שנים

שלון יגם כ, דןלצ מאגדת בתוכה לא מעט הצלחות טקטיות אך

לחופש , אזרחי ישראל הערבים זוכים מהמדינה לרווחה. אסטרטגי

, עם זאת. ככל אדם אחר, לזכויות אזרח ולתנאים סוציאליים, פולחן

לא השתנה לאורך שכמעט , מיעוט במדינה- בתוך יחסי רוב מצבם

קיימים חסמים , נוצרו פערים רבים מול החברה היהודית. השנים

שנות  66וגם לאחר , המקשים על נגישותם של הערבים לשלטון, רבים

שתי החברות מדדים של שילוב ואינטגרציה בין , חיים משותפות

ודאי שלא ניתן בו. םטית לקראת דו קיומצביעים על התקדמות א

אך , דשדוש רק להיעדר האפקטיביות של המחאה הערביתאת הלזקוף 

רצוי , מיעוט שתופס את מחאתו כחסרת השפעה אמיתית ויכולת לשנות

  .שיערוך בדק בית

  ? לאן מתפתחת מחאת המגזר הערבי

 היאגם אם , לכל מחאה יש מטרה -  הגדרת מטרות חדשות למחאה

היעדר אפקטיביות וחוסר . ק תסכול ומתחיםכדרך לפרו 'רק'מוגדרת 

יכולת להשפיע על הממסד מציבים את המגזר במצב בעייתי מול 

 -  רבות למצוקת המגזרדרכי ביטוי  ,לכאורה ,אף שקיימות. המדינה

והציבור הערבי לוקח חלק פעיל  ,למרובת ערוצים הפכה התקשורת

ות אמיתית נטי לאור היעדר נגישבכל זה אינו רל -  במשחק הפוליטי

צפוי המגזר לפתח דרכי  ,בהתאמה לכך. למקבלי ההחלטות במדינה

ויותר , פחות פעילות שמטרתה הפגנת נוכחות בשטח - מחאה מגוונות

המתרחש בקרב ערביי  שלה לעולם המערבי קד בחשיפתמעשייה שת

שמטרתה לגשר ולחבר את , צפוי המגזר לקדם מחאה, בנוסף. ישראל

, עצומות פומביות, צעדות המונים לירושלים(הציבור לראשי המדינה 
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של מצביעים ערבים לתוך מפלגות ציוניות  התפקדות משמעותית יותר

  ). ועוד

  

 ערביי ישראללעצמם  סיגלולאורך השנים  - חיקוי מחאת היהודים

ה מקר אין זה. דפוסי מחאה דומים מאוד לאלו של החברה היהודית

חר מלחמת ששת הימים בשנים שלא, במחאת המגזר 'תור הזהב'ש

התרחש במקביל להתפתחות המחאה החברתית בקרב  ,)'הדור הזקוף'(

, בחינת המחאה במגזר מחייבת). 'הפנתרים השחורים'(הציבור היהודי 

כבר היום . בקרב  הציבור היהודי בדפוסי המחאהגם התבוננות , אם כך

הימנעות  -  קווי דמיון רבים מאוד במחאת שני הציבוריםקיימים 

שימוש רחב בתעמולה אינטרנטית וברשתות , מנקיטה באלימות

אדישות יחסית לתהליכים , החברתיות ליצירת תהודה מקדימה

לכיס של  הנוגעת, אזרחית הפוליטיים ומתן עדיפות למחא- םילאומי

מעבר לגודלן , קיימים הבדלים בין שתי החברות, למרות כל אלו. כולם

 הים כסבלניים יותר לפעילות מחאגורמי האכיפה נתפס). 80:20(היחסי 

עבור  קלה יותרהנגישות לתקשורת הארצית גם מצד הרוב היהודי ו

, שחציית קווים מצד מפגינים יהודים או לחילופין, סביר. היהודים

ימומשו באופן דומה גם , בקרב ציבור זה ההורדה של מפלס המחא

  .במגזר הערבי

  

על רקע אזרחי של  ההמחא - )ישראליזציה(רצון להשתלב במדינה ה

 זכותלציבור זה רצון להשתלב במדינה וליש כי  ,ההמיעוט הערבי מוכיח

הדבר קיבל חיזוק משמעותי מאוד בראיונות שנערכו . שוויון זכויותב

כי החברה הערבית נפתחה לעולם הגדול והדבר  ,ובהם עלה, בעבודה

. תאת הזהות  הישראלי, ולענייננו, חיזק אצלה את הזהות המערבית

בכלכלה  גם כי לחברה הערבית יש רצון להשתלב ,טוען) 2013(סופר 

בהיעדר . וכי מדובר באינטרס משותף לרוב היהודי במדינה ,הגלובאלית

נראה כי גם בשנים הבאות יעמדו נושאים , שינויים משמעותיים

ככל שיתקרב מועד החתימה על הסכם . אזרחיים במוקד מחאת המגזר
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- ינית וככל שיעמיקו הפערים החברתייםמדיני עם הרשות הפלסט

 ,אנו צפויים לקבל מהמגזר, אזרחיים בין החברה היהודית לערבית

בשנים שלאחר . תזכורות קבועות למצבו ,אפיק המחאהבאמצעות 

הפגינה ממשלת ישראל פתיחות כלפי העולם  ןבמהלכ, הסכם אוסלו

ירד , פערים מול החברה הערבית בארץההערבי וננקטו צעדים לצמצום 

אלו יתרחשו כתהליכים אם . מפלס המחאה הערבית בצורה משמעותית

 לחברההחברה הערבית  לחבר ביןמתוך כוונה אמיתית , גם בעתיד

שמואל . צפוי שנזהה מגמות של התמתנות במחאת המגזר, הישראלית

זהות 'כי על המדינה לספק לציבור הערבי , טולדנו טען בשנות השבעים

בקרב  שקיים הרצון על אףו ,ם שנה מאז הכרזה זוחלפו ארבעי. 'ותוכן

  .ארוכה עוד דרךה, שני הצדדים

  

הזהות הפלסטינית של ערביי המדינה  -  עיסוק בזהות הפלסטינית

כי המגזר , נראה. במתח מתמיד עם אזרחותם הישראלית מתקיימת

היא , ר הישגיה הצבאיים והכלכלייםלאו, שמדינת ישראל ,הפנים

בנוסף להתקדמותו של תהליך השלום בין , מה זוהפנ. עובדה קיימת

תחדד עוד יותר את המתח הקיים בתוך , ישראל לרשות הפלסטינית

- יהודי(בתוך ישראל  ,)ערביי ישראל מול הפלסטינים(עולם הפלסטיני ה

  . אך גם בתוך המגזר עצמו ,)ערבים

עולה תמיד בקנה  השל הציבור הערבי להשתלב במדינה אינ שאיפתו

של האליטות הפוליטיות והחברתיות להתבדל וליצור  שאיפתןאחד עם 

גם אם מדובר בצעד מלאכותי בעל , לאוטונומיה כזו. אוטונומיה ערבית

, למשל -  השלכות רבות על המגזר לכך ולות להיותיכ, אופי סמלי בלבד

חלק  יתמקדבשנים הקרובות ש, סביר. הדרה כלכלית מצד הרוב היהודי

 ,ניתןככל ה ,מתוך רצון להימנע ,לסטיניממחאת המגזר בנושא הפ

הקיים  המתח. הישראלית והפלסטינית - רות מהידחקות לשולי החב

אסירים ליכול להביא לפעילות מחאה בהקשר , בתוך העולם הפלסטיני

ולדרישה מיושב ראש הרשות לפעול לשחרור כל האסירים , הביטחוניים

ההכרה בישראל  דנגצפוי המגזר למחות , בנוסף. מקרב ערביי ישראל
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לאור המשמעויות הדרמטיות שיש לכך על ערביי  ,כמדינה יהודית

למצבם של אזרחי המדינה הפלסטינים  ביחסשמירת המודעות . ישראל

צפויה להימשך כל עוד סוגיות אלו עומדות על סדר היום במשא ומתן 

  . הפלשתינאית בין ישראל לרשות

הוא הגדרתה של , רביבו צפוי אתגור מצד המיעוט הע, תחום נוסף

פועל הממסד הישראלי  שלאורה, מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית

על פי הגישה הרווחת בקרב , אחת התוצאות של מצב זה. מיום הקמתו

כי חלק  ,ניתן להעריך. מדיניות של אפליה וקיפוח איה, הציבור הערבי

ץ "במישור החוקתי ותכלול פנייה לבג תבטאממחאת המגזר ת

להחרגה , ם בדרישה לשינוי הגדרה זו או לחילופיןיאומיבינלת ולמוסדו

  ). הגדרתו כמיעוט ילידי(שפר את תנאיו באופן שי ,המגזר הערבישל 

  

מציין את המעבר להפגנות מול ) 1989(ווילציג  - מחאה ממוקדת אישים

שמצאו המפגינים לגשר על פערי  כדרך, בתיהם של אנשי הממשל

שורשי המחאה ב מונחפער נגישות זה . לטותנגישות לדרג מקבלי ההחה

במגזר  מור לעיל וכהעתקה של דפוס פעילותלאור הא. הערבית במדינה

לעבר בתיהם הפרטיים של ה שחלק ממחאות העתיד יופנ ,סביר, היהודי

נטיים בשר הפנים ונושאי תפקידים רל, שר האוצר, ראש הממשלה

  .אחרים

  

 בחברה הערביתהפנימית  האלימות -  מחאה בסוגיות פנים מגזריות

. המוניםהמחאת  את אליו ולעניין הממקדהפכה לנושא עיסוק מרכזי 

את  כל מסכנת קודם יםישובים הערביבי ודע לכך שהאנרכיההציבור מ

תם של תושבים מדובר באחת הסיבות המרכזיות ליציא. שלומו שלו

בלא מעט . יםישובים יהודיילהערים ולמעבר מכפרים והערבים מ

את  שהביעות נערכו בשנים האחרונות הפגנות בקנה מידה גדול מקומו

מחאה זו מופנית בעיקר כלפי המגזר עצמו . על המצב הקיים םתסכול

בקשותיהן של מועצות ועיריות לפתיחת . ןשלטומהוראוי שתקבל קשב 

חשיבות המאבק . הן סימן חיובי מאוד הןשוביינקודות משטרה בי



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

116 
 

עלו  וק הקשרים עם משטרת ישראלרך בהידבאלימות הפנימית והצו

  . עבודהבמסגרת הכחוט השני בראיונות שנערכו 

לעמדה זו שותפים גורמים בתוך המגזר הערבי וקצינים במשטרת 

ולא , המופנה לציבור הערבי עצמו ,כמעט כל נושא מחאה, ככלל .ישראל

כך הוא . מהשלטון ראוי שיקבל חיבוק אוהד וסיוע נדיב, כלפי הממסד

התמיכה בקידום נשים , האלימות הפנימית נגדבי המחאה הדבר לג

  .בחברה הערבית ועוד

  

הרשת מילאה תפקיד חשוב  -  השפעת האינטרנט והתקשורת החדשה

שרוב האוכלוסייה גדלה על ברכי  אחרמ, בהתפתחות המחאה במגזר

הרגלי הצריכה . המגויסת והמוגבלת, החד ממדית, העיתונות הכתובה

מעידים עד כמה צמא הציבור , דגש על הצעיריםב, של החברה הערבית

השימוש בצורות התקשורת , עם זאת. לכלי תקשורת מאוזנים ונגישים

אינו מצליח , האינטרנט והרשתות החברתיות מיוחדב, החדשות במגזר

על הממסד  במיוחד, ןומכאן שהשפעת ,לפרוץ לתודעת הציבור היהודי

  . נמוכה למדי, הישראלי

לקידום , שמשת היום כלי מרכזי להבעת דעותהתקשורת הערבית מ

אך היא נכשלת בכל הקשור , מגזרבמצב השיקוף תמונת להתארגנויות ו

שסביר , מכאן. ליכולתה לשמש גורם משמעותי במציאות הישראלית

היא תמשיך לשמש כלי : שבעתיד תפנה התקשורת למספר כיוונים

; ברבים התלתיעוד הפעילות והפצ, לארגון ולניהול פעילות מחאה

במטרה , הרשת תשמש מכשיר להנגשת מצבם של ערביי ישראל לעולם

שברו יכל עוד לא י. ליצור מנופי לחץ בינלאומיים על ממשלת ישראל

חדירה של דמויות משפיעות ורהוטות  באמצעותבעיקר , מחסומי השפה

זוהיר בהלול בתחום הספורט הוא (מהמגזר לשיח התקשורתי בישראל 

ולא יישמעו קולות ערביים בתקשורת הישראלית , )ךדוגמה טובה לכ

התקשורת הערבית לשמש כלי משחק שולי ביכולתה  וסיףת, הארצית

  . דברים במדינת ישראלה את פני לשנות
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בשל  ,לרשת יכולות להיות גם השפעות מצמצמות על המחאה הערבית

  וכן ,)'המחאת כורס'או  'מחאת העצלנים'(  'Slacktivizm'מה שמכונה 

'Clicktivizm'  )'ראש פותחו על ידיש ,מונחים אלו). 'מחאת מקלדת 

 ,)MIT ,Ethan Zuckerman )2014-ב חברתית לתקשורת המרכז

אור יזהו ת. צעת מהבית על ידי הקשת מקלדתתבמתארים מחאה המ

  . בעיקר דרך הרשתות החברתיות, שמביעים את עמדתם מיהולם ל

ר הערבי יכולה לעקר כמעט היווצרות מחאה מסוג זה בקרב הציבו

אור החשיפה הנמוכה שיש ל ,את יכולתו להשפיע ולשנות חלוטיןל

הממסד  בקרבלתקשורת הערבית בכלל ולרשתות החברתיות בפרט 

יוצרת המחאה הרשתית השלמה הדדית בין , במצב הקיים. הישראלי

לפיה תבוא מחאת  - האפשרות החילופית. פעילות השטח לזו שברשת

  .צפויה לעקר משמעותית את מחאת המגזר -  בון השטחהרשת על חש

  

, הנושא הדתי תחום טעון ורגישמאז ומתמיד היה  -  ירושלים והר הבית

 גורמים פעילותם שללאור ו, לאור חשיבותו הרבה לכל מוסלמי

העיסוק בחזרה לדת , ככלל. סלמיתהתנועה הא כגון ,קיצוניים במגזר

מייצר  אינו אשר, במגזר נימישמירה על ערכי האסלאם הם עניין פבו

הר הבית וירושלים , עם זאת. ודאי לא מול המדינהבו, פעילות מחאה

למתרחש בהם יש השפעה ישירה על ו, במיוחדמוקדי חיכוך רגישים הם 

הדתי  מרכיבן את החיבור בין המציי) 2011( שיפטן. מגזרב המחאה

 -  2000לאומי כגורם שהאיץ משמעותית את מחאת אוקטובר מרכיב הל

פגיעה באחד הסמלים . שניהםירושלים והר הבית מגלמים את 

יכולה להביא , מסגדי הר הבית או מסגדים בישראל בכללכגון , הדתיים

. התנערות מכל הריסונים שהודגשו עד כהלמחאת המונים אלימה ול

  .אתרים אלובצעדי זהירות קפדניים את המדינה להדבר מחייב 

  

 -  ימות ומיעוט פעילות מרובת משתתפיםצמצום התפרצויות מחאה אל

בהם היו מעורבים ערביי ישראל , אירועי המחאה הגדולים והאלימים



  
  ומגמות סיבות ,מאפיינים -המחאה בקרב ערביי ישראל 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

118 
 

 התקיימושבהם  ניםהאחרו. היו מעטים יחסית, בשנים האחרונות

שנה מאוחר כו במחאה הרחבה נגד תכנית פראוור 2013בחודש נובמבר 

ש ובצפון כמחאות האלימות שפרצו באזור המשול, 2014יותר בקיץ 

. דיר על ידי צעירים יהודים'ח-חמד אבוועל רקע הריגת הנער מ, הארץ

עלתה בראיונות  ערביהמגזר ה של הצבעה על השתתפות נמוכה בהפגנות

, שככלל ,התפרצויות נדירות אלו מעידות על מגמה. עם גורמי משטרה

מחאת השנים . מרוסנת ומועטת משתתפיםשל המגזר היא מחאתו 

התמקדות בפיינת בהשתתפות של ציבור קבוע יחסית והאחרונות מאו

שם ניתן לקבל הד , מרכזיים בארץהתנועה הבסמוך לצירי , בפעילות

התקשורת  הצורך להכניס אתסך נח כך. יחסיתבקלות תקשורתי 

השימוש בנתיבי . לתעד את המחאה לתוך הכפרים כדי הישראלית

ל הציבור היהודי מאפיין מוכר ש אוהת הפגנות תחבורה מרכזיים כזיר

הסיכון ). הפגנות החרדים בכניסות לירושלים ובסמוך לבני ברק, למשל(

לסדר  ובהפרעההתנועה  הוא בשיבוש בסגירת צירי תנועההעיקרי 

נמנעו המפגינים הערבים  ,כי פרט למקרים בודדים ,יצוין. הציבורי

 האנשים מספרת המגזר רק באמצעות מחא נבחנהלו  .מלפעול בדרך זו

כי בשנים  ,היה ניתן לקבוע בצורה ברורה, לשטח להפגין וצאשי

בהיעדר שינויים משמעותיים . שלון חרוץיכ הנכשל היא האחרונות

ההיסטוריה , עם זאת. לא צפויים מאפיינים אלו להשתנות, בזירה

המיעוט  בקרב כי הפגנות אלימות נולדו גם מתוך רצון לממש מלמדת

חוסר  עקב ,בהם פקעה סבלנותושם ובמקרי ,'חווית הכוח'את  הערבי

; 2003, דיכטר(התקדמות במצבו האישי והחברתי של האזרח הערבי 

 מותאלי הפגנותל להביא את המגזר עלולים אלו וגם אלו). 2003, רכס

  .גם בעתיד ותנוספ

  

אליהם , מחוץ למדינת ישראל, יש מספר קהלי יעד - בינאום המחאה

ארצות הברית , אירופה, הערבי העולם -  ניתן לכוון את מחאת המגזר

לו נמנע באופן אהגורמים מהחלק . ם"דוגמת האו בינלאומייםומוסדות 

שלא , מכאן. עקבי מהתערבות במדיניות הפנים של מדינות ריבוניות
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אירופה של ן נלא מכיוושודאי בו, לחץ משמעותי על ישראלמצדם צפוי 

 ת בעולם הערבילמדינו המגזר פניות שלנתקלו , בעבר. וארצות הברית

 ,ה הפלסטינית בכלליעניין בסוגי היעדר בשל, נתקלו באדישות יחסית

הדבר לא , גם במקרים בהם הובע עניין בנושא. ערביי ישראל בפרטוב

לערביי ישראל שמורה . תורגם לפעילות משמעותית מול ממשלת ישראל

אך יעילותם של , לדוגמה ם"אול, בינלאומייםהיכולת לפנות למוסדות 

בשל ובעיקר , בהיעדר הנהגה משמעותית ומייצגת. לו מוטלת בספקא

שיכולה לסייע למאבקם של ערביי  ,נטית ואפקטיביתבכתובת רל היעדר

אך בעצימות  ,סביר שתימשך פעילות המגזר לבינאום המחאה, ישראל

  .נמוכה ועם תוצרים בעלי השפעה נמוכה על המתרחש

  

כפי  - השירות האזרחי נגדהריסת מבנים ומחאה , הפקעת קרקעות

. מדובר בתחום המרכזי והרגיש ביותר במחאת המגזר כיום, לעיל צויןש

תכנית פראוור להסדרת אדמות הבדווים בנגב משמשת מנוף ומאיץ 

בין ערביי  יםמביאה בעקיפין לחיזוק הקשרו, משמעותי למחאת המגזר

 הפקעת נגד ההמחא הגם בעתיד צפוי. בנגב לבדוויםהצפון והמרכז 

מדובר . ביותר המשמעותית והאלימהלהיות  בתיםקרקעות והריסת 

כי המגזר יצר , ניתן לומר. כמעט לכל אזרח ערבי בישראל הנוגעבנושא 

בכך שהציב גבולות מחאה רחבים מאוד  ,לעצמו הרתעה מול הממסד

כבר עתה נערכת משטרת . בתיםהריסת לכתגובה להפקעת קרקעות ו

לכל הריסה של בית במגזר הערבי ומחאת ישראל בכוחות גדולים מאוד 

הייתה אלימה יותר  ,2013ביולי ובנובמבר  ,מתווה פראוור נגדהמגזר 

למהלכים אלו יש אפקט מחאתי . בשנים האחרונות לה שהורגלנו מכפי

למתן בניסיון , מאזן אימה והרתעה מול השלטון ליצורשמטרתו , מוכר

על המדינה לפעול ). 1989, ווילציג-ליימן( אותו מפעולות דומות בעתיד

 וחשיבות הבנתמתוך , להסדרת הנושא ולחתורברגישות הנדרשת 

הצפוי , תחום אפשרי נוסף.  ציבור הערבי במדינהבקרב ה ונפיצותו

ההתנגדות . הוא השירות האזרחי, לעורר גלי מחאה בעלי גוון לאומי

לא תימצא דרך לצמצם את ואם לשירות זה במגזר רבה מאוד 
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צפוי המגזר , שיווק טוב יותר של המיזם באמצעותלמשל , תההתנגדו

בשלב זה לא נראה כי בכוונת . להביע את דעתו בנושא בצורה נחרצת

  .ואולי טוב שכך, המדינה לפעול בכפייה מול המגזר בתחום זה

  

 משברל ,כאמור - של הנהגת המגזר על המחאה הצפויהה תהשפעה

אך הוא מקרין  ,נים מגזריותההנהגה במגזר הערבי יש השלכות פ בקרב

חלק , בהיעדר בן שיח משמעותי. גם על יחסי הממסד עם הציבור הערבי

בין . תחושות הקיפוח ואי השוויון אינם צפויים להיפתר, מהפערים

בהיעדר גורם שיכול להביאם לשולחנם של מקבלי ההחלטות  ,השאר

לא  לגרור את המגזר לפעילות עלול בהנהגההמשבר  הסלמת. במדינה

. לכך השלכות על המחאהועלולות להיות  ,מותאמת ולא מוסדרת

מסגרת למנהיגות נוטה בדרך כלל למתן ולהכניס את הציבור 

יכולות לצמוח יוזמות , בהיעדר מנהיגות כזו. נורמטיבית מקובלת

על המדינה לאתר . דבר שיביא להקצנה בפעילות המחאה, רדיקאליות

 ראש ,וחברי הארגונים האזרחיים הדור הצעיר בקרב במיוחד, גורמים

ולהקשיב מסרים  באמצעותם להעביר, ניתן לנהל דיאלוג עמם

  .למצוקות

  

התרחיש הסביר לעתיד הוא  - הקצנת המחאהלכלכלי כזרז המצב ה

דבר שיביא לביטחון עצמי  ,כלכלית וביטחונית, שגשגשישראל תמשיך ל

בדומה , הערביליות כלפי המגזר אשל המדינה ולהפגנת סובלנות וליבר

אפשרות זו לצד . למצב שאפיין את המדינה לאחר מלחמת ששת הימים

למצב , מסיבות שונות, מדינת ישראלתיקלע שבו  ,גם תרחיש אחר מונח

השפעה  תיתכן, אם כך יקרה. טחוני רופף ולמיתון כלכלי חריףיב

 הואאחד הגורמים המרסנים שמאחר . דרמטית על אופי מחאת המגזר

פגיעה בו עלולה להשפיע כפל מונים על , י המשופר במדינההמצב הכלכל

בהיעדר מנופים וריסונים . מגזר הערביכמו ה ,האוכלוסיות החלשות

 -  יכולה מחאת הציבור הערבי להידמות לזו שהייתה בשנות השבעים

את מדינת ישראל לאחר מלחמת  השאפיינ ,המיתון והבלבול בתקופת
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חאה החברתית במדינה לשיאים הגיעה המ ,או אז - יום הכיפורים

למעבר של המגזר לפסים של אי ציות , בסולם המחאה. חדשים

יכולות להיות השלכות קריטיות על ) 1997, ווילציג-ליימן(ומרדנות 

כלכלי מסוג זה על המדינה למצוא - טחונייגם בתרחיש ב. מדינת ישראל

  .מערכת איזונים וריסונים מול המגזר הערבי

  

) Joseph Nye )2004שפותח על ידי , מונח זה - 'Soft Power'-שימוש ב

 עוסקלקוח מתחום מדע המדינה והוא , מאוניברסיטת הארוורד

ולא על ידי כפייה  ,השגת מטרות מדיניות בדרך של שיתוף והכלהב

הננקטות על ידי מדינות , מושג זה מאפיין כיום רבות מהגישות. וענישה

גם למגזר . מדינות אחרותביחסיהן עם , בעיקר המעצמות, העולם

. הערבי בישראל יש יכולת לעשות שימוש בדרך פעולה זו מול הממסד

דרך פעולה  - כתחליף להתנגשות כוחנית ומתריסה מול המדינה, זאת

מה דוגמאות אפשריות לשימוש ב. המיועדת כמעט מראש לכישלון

 ,בבחירות המפלגות הערביות התאחדות :הן 'Soft Power'שמכונה 

כניסה של אישי ציבור  ;הפוליטי בכנסתיון להגדיל את כוחן בניס

חבירה לפעילות מחאה משותפת של ערבים ; ערבים לממשלות ישראל

צעדים  תהממסד והימנעות מנקיט עםהידברות רציפה  ;ויהודים

דרך פעולה זו לייצר השפעה על השלטון בכוחה של . מתריסים ועוד

  .רהמהיעדסובל כה שהמגזר הערבי , במדינה
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  סיכום

  

צבאי ה הכוחברק נמדד  אינוישראל  מדינת שללאומי ה נהביטחו

 - יחסי רובל, לאומיהחוסן ל ,מרכיב החברתיל. החוץ שלהמדיניות בו

נודעת  פערים בחינוך ועודהצמצום ל, שוויון ההזדמנויותל, מיעוט

בתחומים אלו נמצאת החברה הערבית במצב מתמשך . חשיבות מכרעת

ולדרך בה הם  בישראל למצבם של הערבים. הרוב היהודי של פער מול

 אך, מביעים את מחאתם יש השלכה ישירה על ביטחון הפנים במדינה

כי  ,מראים) 2013, ינסקי'סטרבצ; 2013, קסירוישיב (מחקרים . לא רק

יעלה ) גברים חרדיםלבנוסף (שילוב נשים ערביות בשוק העבודה 

לצמצום אי השוויון ויחזק יתרום , משמעותית את הפריון במשק

שיפור התשתיות במגזר ועידוד החינוך וההשכלה . כלכלית את ישראל

לצמצום במגמת הפשיעה ולקידום , בין השאר, והגבוהה יביא

שההתבוננות במגזר דרך , מכאן. ערבים במדינהההשתלבותם של 

 הזרמיםיכולה במידה מסוימת להחמיץ את  ,מחאתו הגלויה לעין

ולכן הם קשים  ,שאינם מוצאים את ביטויים כלפי חוץ, בחברה הערבית

אך , מוציא אנשים להפגין אינוש הגם, התסכול הקיים: הבנהללזיהוי ו

גורם  ,אמונה במדינהנעדרי שולח אותם לביתם שבעי אכזבות ו

  . ולהתפרץ לעלות ,שעלולות לצוף ,להשפעות עומק

פרצויות של המעודדים הת, משפיעים על המגזר מספר משתנים ,כיום

גורמים אלו מפורטים בהרחבה . מחאה והבעת כעס כלפי השלטון

ובבסיסם עומדים אי השוויון מול הציבור היהודי ופערים  ,בעבודה

פערים אלו מתקיימים בין יהודים לערבים בנושאים . בתפיסות עולם

-בדגש על הסכסוך הישראלי, תרבות ופוליטיקה, מהותיים כדת

עים העיקריים הדוחפים את המגזר לצאת אלו הם המני. פלסטיני

לא צפויות שתי החברות לגשר על פערים  ,בטווח הנראה לעין. למחות

גם , עד שהסיכוי שייעלמו, ההבדלים בין החברות הם כה גדולים. אלו

שלפנינו עוד שנים  ,מכאן. נמוך הוא ,אם ננקטים מהלכים לשם כך
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זרחים מול אזרחים א -התרסה והתמודדות , מחאה, של עימות ארוכות

  . ואזרחים מול ממסד

אך בכך , נראית מאיימת אינהאולי , המזוהה כיום במגזר, המחאה

החזות החיצונית של המחאה האזרחית העדכנית . טמון זרע הפורענות

המגזר מעיד על עצמו כי . תחושה נוחה לכל המעורבים מעניקה, במגזר

, הממסד. החלטהבמתוך ברירה ו ,חוקיתו הוא פועל בצורה מרוסנת

אך , שיש לו לכאורה סיבות רבות למחות ,מגלה מולו ציבור גדול, מצדו

, הקיימת בישראל, תחושת השליטה. הוא בוחר שלא לעשות זאת

מעדיפים את נצרת על 'לפיה הערבים במדינה ש ,הנחההמבוססת על 

כאשר , פרשנות זו של נקודת המבט הערבית יכולה להשתנות. 'דמשק

כשמדברים עם , או פשוט מכך, את הרציונל האזרחי וןמביאים בחשב

אלא בין נצרת  ',נצרת לדמשק'הערבית אינה בין  'הדילמה'. המגזר

לשיפור המצב  שאיפה; המחאה האזרחית כשמה כן היא. לנצרת עילית

  . שוויון הזדמנויות וצמצום פערים, ביטחון אישי -האזרחי 

חופש המוחלט שיש ה: על השקט היחסי שומרת שורה של ריסונים

רצונו של הציבור הערבי להשתלב ; בישראל להביע דעה ולמחות

הרווחה שיש לאזרחים ; המצב הכלכלי המשופר בישראל; במדינה

וכן ההרתעה שהשיגו רשויות האכיפה מול  )יחסית לעולם הערבי(

המתקיים היום בין , יןהאיזון העד. 2000המגזר לאחר אירועי אוקטובר 

ם לעלייה או אז אנו צפויי, להיות מופר בעתיד ולעל משתנים אלו

פגיעה  .היה ודרך מימושיאופולשינוי  בפעילות המחאה של המגזר

לו יכולה לייצר גל הדף שירחיב את גבולות אהמרכיבים הבאחד מ

יפגע בשירות שמקבלים האזרחים אשר , שינוי בכלכלת ישראל. המחאה

ן גם השיח בי. ותיתהמגזר בצורה משמע אתלטלטל  עלול, מהמדינה

ולא ניתן לבחון אותו רק דרך , מדירשויות האכיפה למגזר אינו חד מ

רק  אינההאלימות הפנימית בקרב הציבור הערבי . מושג ההרתעה

אלא גם סימן לסדקים במשילות ובבואה , תוצאה של אנרכיה מקומית

  .לסדר העדיפות הלאומי
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התבוננות . לחציםהת איזונים עדינים מחייבים שמירה קפדנית על ויסו

 - המחאה החברתית שבו דפוסי מגזר הערבי צריכה לבחון את ב

 כמו גם את אלו, הכוחות המניעים אותה, הגורמים שהביאו ליצירתה

אסור , חשובה זו היא התבוננותש הגם .המנתבים את דרכה לעתיד

  . שתשמש כפריזמה היחידה לבחינת הציבור הערבי בישראל
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מערכת היחסים בין המדינה והחברה הישראלית ). 1975. ('ש, טולדנו

  .107, )יח( בשער. הלאומיעם המיעוט הערבי 

 'מעריב'עקף בחשיפה היומית את  'הארץ' - TGIסקר ). 2014. ('נ, טוקר

  .2014בפברואר  24 -אוחזר ב. דה מרקר. 60%-שנחתך ב

מדינה : בתוך?, האם מודרניזציה מצמיחה מהפכה). 1984. ('צ, טילי

' ע, איזנשטדט' ש). ('כרך ב( וחברה סוגיות בסוציולוגיה פוליטית

  .עם עובד: תל אביב, )עורכים, עצמון' י, גוטמן

חומת האש "דור הטוויטר של סין מתכונן למאבק ב). 2013. ('ג, יאנג

ינואר ב 22-אוחזר ב .סיינטיפיק אמריקן ישראל -הידען  ".הגדולה

  /taichi-.org.il/olinehttp://www.hayadan-010813: מתוך, 2014

אפשר גם אחרת מתווה לכינונה ). 2012). (עורכים( .'א, ספיבק', י, יונה

הקיבוץ : בני ברק. 2011-2012של חברה מתוקנת המחאה החברתית 

  .המאוחד

המחקר על המיעוט הערבי בישראל ויחסיו עם ). 1993. ('א, יפתחאל

  .גבעת חביבה, השלום המכון לחקר. סקירה וניתוח :הרוב היהודי
' ע. (ד אל כרום כמשל'מג: שומרים על הכרם). 1997. ('א, יפתחאל

  .המרכז לחקר החברה הערבית בישראל: רעננה) עורך, מנאע
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מומנטים , '48-ל 50: בתוך, 'יום האדמה'). 1999. ('א, יפתחאל

, אופיר' ע. (תיאוריה וביקורת, ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל

  .מכון ון ליר: שליםירו) עורך

שאלת הקרקעות והתפתחות היחסים בין המיעוט ). 2003. ('א, יפתחאל

חוות דעת מקצועיות  7, עדויות אור: בתוך, הערבי למדינת ישראל

: ירושלים) עורכים, גאנם' א, לזר-אוסצקי' ש. (שהוגשו לוועדת אור

  .כתר והמכון לחקר השלום גבעת חביבה

רת ישוק העבודה של ערביי ישראל סק). 2013. ('נ, קסיר', ע, ישיב

אוניברסיטת תל אביב ובנק : תל אביב. מאפיינים וחלופות למדיניות

  .ישראל

עדויות : בתוך, הסערה האות: הפלסטינים בישראל). 2003. ('ר, ישראלי

' א, לזר-אוסצקי' ש. (חוות דעת מקצועיות שהוגשו לוועדת אור 7, אור

  .והמכון לחקר השלום גבעת חביבהכתר : ירושלים) עורכים, גאנם

שימושי האינטרנט והעיתונות  - רשת ללא גבולות ). 2007. ('מ, כבהא

, )עורך, אלטשולר' ש' ת. (המקוונת בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל

: ירושלים. קום העיתונות המקוונת בישראל.דוט.עיתונות :בתוך

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה

עיקרי : 2005יהודים וערבים בישראל ). 2006. ('נ, אוריין', א, כהן

חיפה , ירושלים, יפו - הדיונים בכנס יפו ליחסי יהודים וערבים בישראל

ביטאון החברה המזרחית  - רוח מזרחית: בתוך, 2005נין 'וסח

  ).3(הישראלית 

הפליטים הפלסטינים בישראל : הנפקדים הנוכחים). 2000. ('ה, כהן

  .ן לירמכון ו: ירושלים. 1948מאז 

  -  השינויים הנמשכים בדפוסי צריכת המדיה). 2012. ('ר, מן', א, און-לב

, סדרי יום 2012התקשורת בישראל : דוח שנתי: בתוך. נתונים ומגמות

המכון לחקר , אוניברסיטת אריאל בשומרון: אריאל, שימושים ומגמות

  .חברה ופוליטיקה, מדיה חדשים
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: בתוך, בין ניכור להשתלבות, הערבים בישראל). 2010. ('א, לביא

תל , )עורכים, קורץ' ע, ברום' ש. (2010הערכה אסטרטגית לישראל 

  .המכון למחקרי ביטחון לאומי: אביב

שליטת ישראל במיעוט : ערבים במדינה היהודית). 1985. ('א, לוסטיק

  .מפרש: חיפה. הלאומי

האם היא : מחאה ציבורית בישראל). 1989. ('ש, ווילציג- ליימן

  ).31( ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה? צליחהמ

רמת . 1992-1949מחאה ציבורית בישראל ). 1992. ('ש, ווילציג- ליימן

  .אילן-אוניברסיטת בר: גן

ביטויי מחאה במורשת  - עם קשה עורף). 1997. ('ש, ווילציג- ליימן

, הרמן' ת( תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל: בתוך. היהודית

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב) עורך

גורמים  - קץ העיתון המודפס המסורתי). 2007. ('ש, ווילציג- ליימן

' ת. (מאיימים בעיתונות המקוונת על העיתונות המודפסת המסורתית

, קום העיתונות המקוונת בישראל.עיתונות דוט) עורך, אלטשולר' ש

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים

: תל אביב. עיונים פוליטיים: הערבים בישראל). 1971. ('י, לנדאו

  .טחוןימשרד הב

ילדים ערבים  4מכל  1: מחקר//  2021ישראל ). 2012יוני  18. ('א, ר'מג

  .2014במרץ  17 -ר באוחז .דה מרקר .נמצא בסיכון

אום . השכלה גבוהה בקרב הפלסטינים בישראל). 2006. ('מ, מוסטפא

  .עמותת אקראא: אל פחם

תנועת הסטודנטים והפעילות הסטודנטיאלית ). 2013. ('מ, אמוסטפ

) עורכים, ורי'ח-'סבאע' א, רוחאנא' נ. (הפלסטינית בישראל

. בפוליטיקה ובחברה, עיונים בהיסטוריה, הפלסטינים בישראל

  .כרמל-מדה אל: חיפה

אופני השימוש ברשתות ). 2011. ('מ, טיבי', ח, אסעד', א, יםיגנא- נאדר

  .15 ,מעה'ג. ב בני נוער ערביםחברתיות בקר
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ממשל : בתוך, ניכור והשתלבות: המיעוט הערבי). 1988. ('ב, נויברגר

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. 11' יחידה מס, ופוליטיקה

הפלסטינים : בתוך, )'יום האדמה'(ארד -יום אל). 2011. ('ח, לה'נח

 25-אוחזר ב. בפוליטיקה ובחברה, בישראל עיונים בהיסטוריה

  .מתוך מדה אל כרמל, 2014פברואר ב

המחקר על הפלסטינים ). 2011. ('נ, רוחאנא', א, ורי'ח- 'סבאע

מתוך , 2014פברואר ב 25 -אוחזר ב. בין האקדמי לפוליטי -בישראל

  .מדה אל כרמל

. 2011תמונת מצב חברתית ). 2011. ('א, אטיאס- קונור', ש, סבירסקי

  .אדווה מתוך מרכז, 2014מרץ ב 3 -באוחזר 

מה שהיה הוא  - יחסי יהודים ערבים בישראל). 2013. ('א, סופר

: חיפה, 16.12.13 .מושב פרידה לסמי סמוחה - הרצאה . שיהיה

  .אוניברסיטת חיפה

כנס אלי . מעידוד תעסוקה לעידוד פריון). 2013. ('מ, ינסקי'סטרבצ

המכון הישראלי : ירושלים). כנס קיסריה(הורביץ לכלכלה וחברה 

  .מוקרטיהלד

לסטינים בשטחים ובישראל ההשוואה בין הפ). 1988. ('ס, סמוחה

עשרים שנה למלחמת : בתוך, זת הסיפוח הזוחל הלא הפיךכמבחן לת

  .אוניברסיטת חיפה: חיפה) עורך, סופר' א. (ששת הימים

יהודים - לא שוברים את הכלים מדד יחסי ערבים). 2013. ('ס, סמוחה

כון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת המ: ירושלים. 2012בישראל 

  .חיפה

ממצאי : שירות אזרחי לערבים בישראל). 2011. ('ז, לכטמן', ס, סמוחה

  :מתוך, 2014פברואר ב 24-אוחזר ב. 2010מחקר 

http://soc.haifa.ac.il/~s.smooha/uploads/editor_uploads/files/2010ReportO

nCivicServiceForArabs.pdf 

המשטר בישראל ומצוקתו של המיעוט הערבי ). 2003. ('א, אנם'ע

חוות דעת מקצועיות שהוגשו לוועדת  7, עדויות אור: בתוך. פלסטינאי



  
  7' גיליון מס, במה למחשבות ורעיונות -עשתונות 

----------------------------- ----------------------------------------------  

135 
 

כתר והמכון : ירושלים) . רכיםעו, אנם'לזר ואסעד ע-אוסצקי רהש( אור

  .לחקר השלום גבעת חביבה

ייצוג אזרחים ערבים בשירות המדינה ). 2006. ('י, עואד

ח פעילות "דו: בתוך, 2005ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות 

  .עמותת סיכוי: חיפה .2006שנתי 

מכון ון ליר : ירושלים. ספר החברה הערבית). 2005). (עורך(' ח, עזיז

  .יבוץ המאוחדוהק

השלטון המקומי ? האם ניתן לצאת מהמשבר). 2008. ('ע' א, עזיזה

  .כותר: חיפה. 21-הערבי בישראל בתחילת המאה ה

המחאה החברתית והרשתות החברתיות מהעולם ). 2012. ('ט, פבל

 24-אוחזר ב) עורך, אברמי' ש. (המקוון לעולם הממשי ובחזרה

 : מתוך אתר הכנסת, 2014פברואר ב
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03096.pdf 

: דוח שנתי: בתוך. התקשורת הערבית בישראל). 2012. ('ט, פבל

און - לב', מן ר( שימושים ומגמות, סדרי יום 2012התקשורת בישראל 

רסיטת אריאל בשומרון בית הספר אוניב: אריאל, )עורכים', א

  .חברה ופוליטיקה, המכון לחקר מדיה חדשים, לתקשורת

דילמות : בתוך, התנועה האסלאמית והמדינה). 2005. ('א, צרצור

  .שוקן: תל אביב) עורך, רייטר' י. (ערבים בישראל- ביחסי יהודים

: בתוך? התנועה האסלמית בין השלמה להסלמה). 2005. ('מ, קידר

: תל אביב) עורך, רייטר' י. (ערבים בישראל-ביחסי יהודים דילמות

  .שוקן

מדינה וחברה סוגיות : בתוך, תנועות חברתיות). 1984. ('מ' ל, קליאן

, עצמון' י, גוטמן' ע, איזנשטדט' נ' ש). ('כרך ב( בסוציולוגיה פוליטית

  .עם עובד: תל אביב .)עורכים

אוחזר . ינים הישראליםהמחאה החברתית והפלסט). 2012. ('א, קליין

  ":הגדה השמאלית"מאתר , 2014פברואר  21 -ב

 http://hagada.org.il/category/articles/page/42/  

  .כתר: ירושלים. הדור הזקוף). 2002. ('ח, אבו בקר', ד, רבינוביץ
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: בתוך, מאפיינים חברתיים דמוגרפיים וכלכליים ).2011. ('א, רודניצקי

  .יוזמות קרן אברהם: ירושלים. החברה הבדווית בנגב

בחירת תקשורת בתקשורת  :הערבים בישראל). 2007. ('ח, רינאוי

' א. (17- המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה: בתוך, בחירות

: מאתר מרכז דיין, 2014מרץ ב 1-אוחזר ב) עורך, רכס

http://www.dayan.org/kapjac/files/ArabKnesset17.pdf 
המיעוט הערבי בישראל בין קומוניזם ללאומיות ). 1993. ('א, רכס

  .אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. ערבית

מרכז דיין : ל אביבת. הפוליטיקה הערבית בישראל). 1998. ('א, רכס

  .חקר המזרח התיכון ואפריקה אוניברסיטת תל אביב

לאומיים בקרב הערבים -תהליכי שינוי פוליטיים). 2003. ('א, רכס

חוות דעת  7, עדויות אור: בתוך, 2000בישראל כרקע לאירועי אוקטובר 

 .)עורכים, גאנם' א, לזר-אוסצקי' ש. (מקצועיות שהוגשו לוועדת אור

  .כתר והמכון לחקר השלום גבעת חביבה: ירושלים

מדיניות שוויונית והפוליטיקה של הערבים ). 2006. ('ד, נבות', א, רכס

מכון : ירושלים. בישראל חסמים פרגמטיים ופרדיגמטיים

  .פלורסהיימר

: 17-המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה). 2007. ('א, רכס

שראל והבחירות לכנסת המיעוט הערבי בי: בתוך?, תחילת עידן חדש

: מאתר מרכז דיין, 2014מרץ  1 - אוחזר ב) עורך, רכס' א. (17-ה

http://www.dayan.org/kapjac/files/ArabKnesset17.pdf 
 'נ. (החברה האזרחית הפלסטינית בתוך ישראל). 2013. ('א, שחאדה

עיונים , הפלסטינים בישראל: בתוך )עורכים, ורי'ח-'סבאע' א, רוחאנא

  .כרמל-מדה אל: חיפה .בפוליטיקה ובחברה, בהיסטוריה

 21-אוחזר ב? מי דורש ולמי הוא דרוש - צדק חברתי). 2011. ('א, שי

: מאתר המפלגה הקומוניסטית בישראל, 2014פברואר ב

02-30-18-26-09-http://maki.org.il/2011/  

פלסטינים בישראל מאבקו של המיעוט הערבי ). 2011. ('ד, שיפטן

  .ביתן דביר-זמורה, כנרת: אור יהודה. במדינה היהודית
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 - בין מחאה למרי אזרחי : "שולחן עגול בנושא). 1994. ('א, שפרינצק

  ).4( פרלמנט". ?היכן עובר הגבול

. רדיקליזם לאומי -  על הגדר הפלסטינים בישראל). 2012. ('ר, שקד

  .כרמל: ירושלים

 21-אוחזר ב. העם שלא דורש צדק חברתי). 2011. ('ש, עזר- ששון

 .8.9.2011. כלכליסט, 2014פברואר 

החברתית והחברה הערבית בישראל  המחאה). 2011( )עורך. ('שוקן ר

אוחזר מתוך . אברהם יוזמות קרן: ירושלים. 2011קיץ 

webfiles/fckhttp://www.abrahamfund.org/  

הלשכה המרכזית : ירושלים. 2009שנתון סטטיסטי לישראל ). 2009( -

  .לסטטיסטיקה

רמת , מאפייני תעסוקה, הערבים בישראל דיוקן האוכלוסייה). 2010( -

 :ת"אוחזר מאתר משרד התמ. 1980-2008כנסות והוצאות ה, חיים

-A85C-4F53-0B7D-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2A5F1615

87D2DF56C1EE/0/10475.pdf  
 24-אוחזר ב. ל הפשיעה בחברה הערבית בישראלנתונים ע). 2010( -

  :מתוך אתר הכנסת, 2014פברואר ב

pdfhttp://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02469. 

פברואר ב 24 -אוחזר ב. ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט). 2011( -

  :וך אתר הכנסתמת, 2014

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02856.pdf  

הלשכה המרכזית : ירושלים. 2011שנתון סטטיסטי לישראל ). 2011( -

  .לסטטיסטיקה

תר עמותת מתוך א, תאונות דרכים במגזר הערבי -אור ירוק ). 2012( -

  :,2014פברואר ב 24 -אוחזר ב ,אור ירוק
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