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ת נהכ –שבע ולאחרונה -ן באריפולורכנית למטתה", 2020 טרליה(, תוכנית האב "ישראל)אוס

 גריין'. -בדווי 'אל-תוכנית לכפר הערבי

 

 מצורפת רשימת הפרסומים המדעיים שלי. פחנסב

 

 דעת מומחה: תווח

 הקרקעות והתפתחות היחסים בין המיעוט הערבי למדינת ישראל שאלת

 

אר את תלה סוגיה.  ראשית, אנסה סוק בקצרה במספר היבטים שלת תעדעתי המקצועית ווח

חשיבות המדיניות הציבורית בכלל, ונושא הקרקעות והמרחב בפרט, להתנהלותם וזהותם של 

'מיעוטי מולדת' ולמערכת היחסים שלהם עם המדינה. לאחר מכן ארחיב על ממצאים 

מיעוט הערבי. בחלק השלישי פי הממחקרי בנוגע למדיניותה המרחבית של מדינת ישראל כל

אחרים שערכתי בנוגע למחאה הערבית בישראל. לבסוף אגע  יםקרמחג מספר ממצאים מיצא

 ערבים.-חסי יהודיםיעל  התיושפעהובשאלת המדיניות המרחבית העתידית 

 



 2 

יחסים אתניים במרחב, והגיאוגרפיה  ס על התמחותי בנושאי קרקעות, תכנון,סהתבב

להבנת  תיכזראלת הקרקעות היא מש ישנה, אני סבור כ 15-חוקר כאני הפוליטית, אותם 

פלסטיני, וקריטית לעיצוב עתידם של -התפתחות היחסים בין המדינה לבין המיעוט הערבי

יחסים אלה. מיעוט זה מהווה 'קהילת מולדת' אשר מכוננת את זהותה ומטרותיה על בסיס 

ת שנים של ייהוד המרחב, ארוכקשר עמוק עם המרחב בו היא חיה. אך מדיניות 

ה הפקעת קרקעות, הצרת אזורי השיפוט והבניה, יתה יםותה לאזרחים הערבעמששמ

הגבלת אפשרויות המגורים והדרה ממוקדי הפיתוח והמשאבים, הובילה למשבר עמוק 

חאה כנגד המדינה. משבר זה כרסם קשות מביחסים בין המיעוט לרוב היהודי, ולגלים של 

. 2000ובר קטאוי גיע לשיא באירועהו, דינה בעיני האזרחים הערביםל המבלגיטימציה ש

נדרשת מדיניות מרחבית חדשה, הוגנת ושוויונית, כדי להעלות את היחסים בין המיעוט 

 .היקיום אמיתי, המושתת על עקרונות השוויון והדמוקרט-למדינה על מסלול של דו

 

I .כים אתניים סכסוטי מולדת, מדיניות ציבורית, וומיע 

 

ו את הסדר הציבורי בישראל. אך מעבר ל זעזעאישרבהערביים  יםביישוב רבי אוקטועירוא

להיבטים המקומיים הכואבים של אלימות, פריעת חוק והרג אזרחים, חשוב לגעת, ולו 

מיעוט במדינות -של יחסי רוב רבקצרה, בקשר שבין הפרות הסדר לבין השאלה הרחבה יות

הידע . ותרבד יתן ללמונ יסיונןנמ מעסיקה מדינות לא מעטות בעולם,זו  שסועות. שאלה

-שהצטבר, במיוחד בנושא התנאים המביאים להתפרצותם של משברים ביחסים מיעוט

 מדינה, קריטי להבנת היחסים בין ערבים ליהודים בישראל. 

 

-יםהערבזירה שווה בין סוגים שונים של מיעוטים.  גפתיח חשוב לציין שאין לגזור ב ברכ

תגוררת בחבלי ארץ בהם נוצרה המ וצהבר קמכלו, דתמול טיעומהפלסטינים בישראל הינם 

וגובשה זהותה הקולקטיבית.  קבוצה זו נוצרה לרוב עקב שינויי גבול שנכפו עליה, וכך היא 

 לאומית במדינות סמוכות.  -קשורה  לריכוזים של אותה קבוצה אתנית

 

יני סטפל-רביעה ניתן 'לבודד' את המיעוט לאלמעשה ה:  ימת כאן גם הסתייגות חשובקיך א

ידי ישראל -בו בהקשר הישראלי בלבד.  עקב כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה עלון דלו

 –זמנית על שני פלגים עיקריים של העם הפלסטיני -שנה, שולטת ישראל בו 34-במשך כ

ות בין חזק של גבולות מדיניים ברורים, קיימות השפעות ים ובישראל.  עקב חסרונםחבשט

הביקורתי של האזרחים הערבים למדינה  חסםית בין ותימהזיקה  תמישני פלגים אלה, וקי

כוי כלפי הפלסטינים בשטחים, כמו גם מול ניסיונותיה יוהד חלותנההת, לבין מדיניות הכיבוש

החיבור שלהלן יעסוק אמנם . הנמשכים של ישראל למוסס את בעיית הפליטים הפלסטינים

או יחד עם ההסתייגות לעיל רופלסטינים בתחומי מדינת ישראל, אך יש לק-באזרחים הערבים

 פלסטינים.-ציונים וערבים-הנוגעות לכלל היחסים הבעייתיים בין יהודים

 

  --גוד למיעוטי מהגרים יבנ –נהלותם ומאבקיהם של מיעוטי מולדת תם מראים שהריחקמ

ופיתוח.  כנוןורה אמיצה לנושאים של שליטה בקרקע, התיישבות, תבצקשורים כמעט תמיד 

סקים בספרד, ההונגרים א, הבדדת הינם הקתולים בצפון אירלנלומעוטי דוגמאות למי

לנקה.  מדינות בהן -או הטמילים בסרי בסלובקיה, הוולונים בבלגיה, הטורקים בקפריסין, 

לאומיות -סועות, בהן הקהילות האתניותש קיימים מיעוטי מולדת גדולים, מוגדרות כמדינות

 ניטילספ-בישראל, בו המיעוט הערבי בצמקרו האחת בשנייה.  זהו בעילות אינן מתבול
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ים ופוליטיים ימתגורר במולדתו ההיסטורית, והוא קשור במגוון של קשרים חברתיים, תרבות

 לעם הפלסטיני השכן.

 

עיקריות בהן נוקטות ממשלות  ותים מראים, על קצה המזלג, שקיימות שתי גישקרמחה

לשמירת היחסים במסגרת לא  הבוזו חשבמדינות אלה. יציבות טית לביסוס יציבות פולי

 הליטשליצירת תשתית לצמיחה, פיתוח ושגשוג. שתי גישות מדיניות אלה הינן ומה, יאל

 נהמש-ניתן לראות כקטבים על פני רצף, כשבין שני הקטבים קיימות אופציות ותןאופשרה, 

  .לא מעטות

 

טית ילות, הפתמש בעוצמתה הדמוגרפילהש הראשונה, גישת השליטה, מנסה שהגיה

להפעיל מדיניות שתצר את צעדיו של המיעוט. גישה זו  כדי והכלכלית של קבוצת הרוב,

מקווה שכך תמנע  את גיבושו וגיוסו של המיעוט, ואת עלייתו ככוח פוליטי משמעותי היכול 

ורסת שרק  ך, וגות של קבוצת הרוב. הגישה השניה פועלת בכוון ההפוטילערער את הדומיננ

ברוב המקרים גם אוטונומיה לבני , ולאמ מיעוט, הענקת שוויון-סי רובחי ציה שלדמוקרטיז

    המיעוט, יצליחו להביא ליציבות המשטר.

 

מרחבית. גישת השליטה נוקטת -הגישות קיים תפקיד מכריע למדיניות הקרקעיתי שתב

 תמקבוצ התיישבות של אזרחים ידודידי ע-בלה ופיצול של מרחבי המחייה של המיעוט, עלהגב

ידי  הלאמת והפקעת קרקעותיו -י קבוצת המיעוט, עלנם בירוב האתני באזורים בהם מרוכזה

יתר ומשאבים עודפים  -דיניות פיתוח סלקטיבית, המעניקה זכויותמידי -של המיעוט,  ועל

מוגנים יים כלל ליצור מרחבים אתנ-את, גישת הפשרה מבקשת בדרךז לקבוצת הרוב.  לעומת

י יצירת דפוסים שוויוניים של יד-לועאוטונומיה למיעוטי מולדת,  תקנידי הע-ויציבים, על

 פיתוח והקצאת משאבים במרחב.

 

הבינלאומי של גישות מדיניות אלה? מה ניתן ללמוד על הצלחותיהן  רקורדה הומ

ן אירלנד, צפו מעלים שגישת השליטה נוסתה במדינות רבות, בניהןם וכלשונותיהן? מחקרי

.  במסגרתה סייעה המדינה לרוב הלנק פרד )עד שנות השמונים( וסריס, הטוניקפריסין, אס

מוגרפית, כלכלית ופוליטית, דרך שורה שלמה של דהאתני לשמור על דומיננטיות גיאוגרפית, 

הרוב  וקיפחו את המיעוט. יוזמות מדיניות אלו ת יוזמות מדיניות שהעדיפו את אוכלוסיי

ך לא "( איטחלית מבחינה פורמלית )"הרוב הטרקדמו עמים רבות בצורה שהיתהמו פיוש

 של מיעוטים.  מבחינה מהותית, עקב פגיעה בעקרון השוויון, ובזכויות הקיבוציות

 

היא  דתולה מניתוח רוב המקרים בהם יושמה גישת השליטה מול מיעוטי מולשעה מ

י נתאוב הר, המדינה והרמכלו.  ךהארוונה בטווח לכישוהיחסית בטווח הקצר, -הצלחתה

'שקט' ציבורי במשך תקופה לא קצרה.  אך בטווח הארוך  לוע תהצליחו לשמור על דומיננטיו

יותר כמעט תמיד התמוטט משטר השליטה, והמיעוט החל מתגבש אל מול הקיפוח והניכור 

 עטים. מהלך זה הוביל במקומות לא מת מדיניותה ואופייהא מהמדינה, והחל מאתגר

לו למלחמות אזרחים, פיואד, כמו בספרד, מלזיה או אירלנ, תיאתנ להתפרצויות של אלימות

מולדת חדורי תחושת  ם של מיעוטיחלנקה או קפריסין.  מכאן שאין לזלזל בכו-כמו בסרי

את הסדר הפוליטי במדינות  ערשייכות למקום, יחד עם קיפוח וניכור מהמדינה, לער

 אתנוצנטריות.
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יסתה נשם  הפשרה.  --ה המדינית השניה שיגה העולה מהמדינות בהן יושמונה ש נהמות

ר משאבים חומריים, יהמדינה, בעקבות לחץ פנימי וחיצוני, לפתוח בהדרגה את שעריה ולהעב

, סלובקיה וספרד, חוו יהפוליטיים וסמליים למיעוט. מדינות שהלכו בדרך זו, כמו למשל בלג

למצב יציב יותר,  ואיהבנראה שבטווח הארוך, הם אך  קשיים לא מעטים בטווח הקצר.

, בו הלגיטימציה של המדינה עולה, והיחסים בין רוב למיעוט עולים על ותפחה ואלים הרב

 קיום דמוקרטי.  -ול של דולמס

 

כלל בשוויון -סתפקים בדרךמ ם נבעו מהעובדה שמיעוטים אשר קופחו שנים רבות לאייקשה

, גם לאחר הכרה תודפרהמשיך במאבקם לזהות ולהיים לכלכלי, והם שואפים לפעמ

הממשלה.  מכאן שבטווח הקצר, 'שחרור החבל' על ידי הממשלה יצר  ייד לבזכויותיהם ע

גברה  ריות הארוך חטוובג' של תביעות אשר המשיך להתסיס את המערכת.  אך ל'כדור ש

יום בתוך המדינה. ק-דועלת שבפשרה האתנית, ומיעוטים מצאו דרכים שונות לתובדרך כלל ה

קים בספרד, מיתן לאחרונה מאוד את סהבא ילו מיעוט בדלן ומיליטנט כמופאשה כך נרא

מאבקו, בעקבות המדיניות הנאורה של ממשלת ספרד, אשר הפכה את השתייכותם מרצון 

ת. אנו רואים שמדיניות הפשרה והשוויון קילמדינה כדאית לרוב שכבות האוכלוסייה הבאס

ביטחון ו יתכלן הקבוצות, ולאפשר צמיחה כליב ירקיום סב-מקומות ליצור דווב ההצליחה בר

 לגמרי, כמובן. אזרחי, למרות שהמתחים הכלכליים, הזהותיים והפוליטיים לא נעלמו

 

במדיניות ברורה ם נופלת ישראל? לפי רוב המחקרים והניתוחים, ישראל נקטה עד היון יכה

מדיניות ב הונהמדיניות, אך בראש ובראשומי של שליטה. זו התבטאה כמעט בכל תח

בשנים האחרונות לפני אירועי אוקטובר נראה  רט להלן.ושיפ מרחבית, כפי-הקרקעית

בציבוריות הישראלית ובדרגים המחליטים, שהפערים הגדולים בין  תשחלחלה הכרה מסוימ

המשך ית לשל הערבים מרוב רובם של מעגלי ההשפעה, הנה הרסנ תםיהודים וערבים, והדר

כלפי האזרחים הערבים  ותנידיין כמעט ולא הורגש שיפור במידעך הקיום במדינה. א-דו

 במדינה, למעט בתקופה קצרה בזמן ממשלת רבין. 

 

ים רבים וחשובים, כגון קרקעות, תקציבים וייצוג, בהם מתגבשים למעשה היחסים ומחבת

 צביניות בשנים האחרונות, מבמד רוב היהודי למיעוט הערבי בארץ, לא חל כמעט שינויה בין

 זרחים הערבים.  אב הרורם למרמור, תסכול וניכור בקגה

 

ון יההג. צבי המדיניותעחד למ תיתואמהווים אם כך  2000עות של אוקטובר ורמאה

במיעוט לתקופה מסוימת, ט מיעוט לא יפסח על ישראל:  ניתן לשלו-הבינלאומי של יחסי רוב

פלסטיני, -מיעוט הערביל החסבת לעבור דמוקרטיזציה ביחיי אך לא לעולם חוסן.  ישראל

 כך להמשך חיזוקה-כך, היא מסתכנת בערעור היציבות הפוליטית החיונית כל עשהתואם לא 

  1של המדינה.

 

II .2ניות האתנוקרטית בנושאי קרקע ומרחב כלפי הערבים בישראליהמד 

 

                                                           
 ustick, 1993; Murphy; 2000למשל:סבן, ראו מיעוט ויציבות פוליטית. -פרות נרחבת בנושאים אלה של יחסי מדינהס תמקיי  1

and Mikessel, 1991 ; Rouhana, 1997; Snyder, 2000 Lijphart, 1984; 

 א'2000ראו יפתחאל  –לדיון מעמיק במאפייני משטר 'האתנוקרטיה'  2 
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המיעוט  בין ר הקרקעות והתכנון הישראלי מאיים על מרקם היחסיםשטהקיים, מ מצבב

 ברו תלאומי, וסותר א-ם לדפוסי קיפוח ומצוקה על בסיס אתנירוגוב, כיוון שהוא לר

ולהוות מוקד  ךמשיההעקרונות הבסיסיים של שוויון ומינהל  דמוקרטי. ככזה הוא צפוי ל

הליכים ר תהקרקעות והתכנון של הערבים בישראל מתבטאות במספ תעיובלתסיסה ומתח. 

פרטים, ל) רקיובע בית של מדינת ישראל,המרחדיניות רים כולם למוהקש וגורמים מקבילים

 ב'(: 2000ראו: יפתחאל, 

 

צומחת במהירות וכבר הכפילה את  תרביעלוסייה הכהאו :גדלים מול מרחב מצטמצם םרכיצ

ת זאעצמה פי שש מאז הקמת המדינה, בעוד שעתודות הקרקע שלה הולכות ומצטמצמות.  

.  למדיניות זו 1948 מאז וקרטית' בה נקטה המדינהבעיקר עקב מדיניות ייהוד המרחב 'האתנ

ות רבות, שכללו הפקעות נרחבות של קרקעות ערביות בעיקר בשנות החמישים עורהיו ז

לל קרקעות הקדש של הואקף(, סיפוח קרקעות ערביות רבות למועצות יהודיות, כום )שיוהשי

יישובים יהודים,  700ל שובים הערביים, והקמת מעהייהגבלת המרחבים המוניציפאליים של 

מות במרחב הערבי המצומצם אינן נותנות מענה ייקפורט להלן. עתודות הקרקע הי שיכפ

 ית.רבהעה נאות לצורכיה הגדלים האוכלוסיי

 

הקרקעות והתכנון בישראל, על  זרועות המדיניות והמשפט  שטרמ :מערכתית וחוקית הפליא

ט קהאפ"ציר: ן נ' קאקעדב ג"צבפי שקבע רה עקבית את הערבים. כבצוהשונות שלו, מפלה 

הוגה כיום היא מפלה". האפלייה בלטה לאורך השנים בתחומים כגון נה של מדיניות ההפרדה

רקעות מדינה לשימוש הערבים, מניעת התיישבות חדשה של ערבים, קשל  הקצאה מזערית

', תיחום רישואנו ללא בשני הריסת בתיםו שוויונית של נגישות לקרקעות מדינה-מדיניות אי

שליטה יהודית. בשנים האחרונות חלה ב ייר כמעט את כל המרחב האזורהמותמוניציפלי 

 ת.  מהתמתנות בעומק האפלייה, אך זו עדיין קיי

 

שוויון בולט בתחומים המנהליים של זרועות המדיניות האי  :ממוקדי ההחלטות דרהה

 זרחיהתכנון והקרקע. לערבים א ותר של הערבים במוסדותבי השונות, ובעיקר בייצוג הדל

מעט אפסית על התהליכים הקובעים בצורה עמוקה את כ הישראל הייתה עד היום השפע

פוליטי -ומיקומם העתידי. זאת ועוד, המבנה הממסדי, יהםתדפוסי חייהם, שגשוגם, זכויו

 שיך ליישם את המדיניותוממשעמד בייסוד התהליכים שתוארו לעיל, עומד עדיין על כנו, 

נון והפיתוח. היבט כתהרחי המדינה בתחומי הקרקע, ם אזהמפלה ממנה סובלים הערבי

דית שהם גופים הוהית בעייתי במיוחד הוא המעורבות המערכתית של הקק"ל והסוכנו

 יהודיים בלעדיים, בתוך מערכת קבלת ההחלטות הרשמית של המדינה.

 

וא וי ההוא דינמי ביותר, אך השינב הישראלי חהמר :ערבי אוןבות יהודית אל מול קיפשתייה

ה היהודית בישראל  ממשיכה בתהליך של התיישבות והתרחבות ייסצדדי. האוכלו-בעיקרו חד

בים יהודיים, ולעומתו המגזר הערבי נשאר 'קפוא' כמעט לחלוטין וייש 700-בו הוקמו כבר כ

ם בישראל היו היחידים שהוקמו עד היו יםשנה.  הישובים הערבי 50-באותם יישובים כבר כ

ובדרום. בנוסף, עשרות יישובים  ןופברובו של האוכלוסייה הבדווית בצ כפוילמען יישוב 

 ים מהם שירותים בסיסיים. נענמו בדווים  אינם מוכרים על ידי המדינה,-ערבים
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 ינהשוויון בולט בין אזרחיה היהודים והערבים של המד-ם עיקריים אלה משקפים אייורמג

לות שלהם להשתמש במשאב ביכוי קרקע, בזכויותיהם הקרקעיות, ובנגישותם למשאב

 לקידום הקהילה.  מצב זה מודגם על ידי הנתונים הבסיסיים הבאים: עקהקר

 

 אוכלוסיית אזרחי המדינהמ %18-כ םם הניערבה 

 מהקרקעות במדינה -%3.5-תם הפרטית כובעלב 

 שטחה של מ -%2.5-מכסה כ יותערבהות המקומיות ירשוהשיפוט של הטח ש

 המדינה

 ו על ידי המדינהעקפטיות של האזרחים הערבים הוהפר יהםותדממאת ימחצכ 

 דרטנהקרקע לצורכי ציבור בכל היישובים הערבים נופלת  מסט תקצאה  

 יצהאר מוםימינה

 משטחה של  -%80ם חסומים למעשה מרכישת  או חכירת קרקעות  בכיערבה

  המדינה

 אך הקרקע שברשותה הצטמצמה 9481מאז  6דלה פי ג סיית הערביםווכלא 

 צמם לייסד יישובים חדשים ע-םמתה לא אפשרה המדינה לערביקהז אמ 

 קשת לפנותםבה מניישובים ערבים וותיקים אינם מוכרים, והמדי תשרוע 

 

רונות לדרגה חאלה יצרו מצוקה קרקעית ותכנונית במגזר הערבי שהגיעה בשנים הא תעיוב

רחים במדינה. ן אזאיכויות החיים הבסיסיות של כמיליווכחי גם פוגע בהנחריפה. המצב 

ימציה המתדרדרת של רשויות טלגיהרות דתדרהשנים גם עומדת בבסיס ה תהאפלייה ארוכ

במגזר הערבי, והקבלה החברתית של פריעת חוק בנושאי תכנון ובנייה  יותלהשלטון הישרא

 בין תה  לשוויוןוחריא קות אלו בתוקףצובחברה הערבית. על ממשלת ישראל לתת מענה למ

מנוע החרפת המשבר ביחסים בין יהודים ל יבתכנון המרחב הלאומי, וכד קידהאזרחיה ותפ

  לערבים.

 

 ראלשבי , מחאה וזהות הערביםערקק

שאים ובנ ך לתמונה העובדתית ששורטטה לעילשבהמ: ות המחאה המאורגנתחתפתה

התפתחו המחאה והגיוס  דכיצ: לולשאויון דל השבא ה לעבור כעת לשלב ןנית, המרחביים

היה חלקו של נושא הקרקעות והתכנון המרחבי  המיטיים של הערבים בישראל, והפול

יה הישראלית, את כל פעילות מאקדבבתהליך זה? מחקרי עסקו בשאלת זו, ותיעדו, לראשונה 

כאן את עיקרי הממצאים ת בחברה הערבית. אנסה לתמצ יהגיוס הפוליטי, החברתי והעממ

 קע.שאי המחאה, הזהות והקרבנו

 

דמה' הראשון, הפכה הפגנת מחאה ערבית נגד הפקעת אדמות אה , הוא 'יום1976ץ במר 30-ב

ין המדינה לאזרחים הערבים. עיקר בים לערביות במסגרת פרוייקט "ייהוד הגליל", לעימות א

. כרמיאל על קרקעות ערביות בתהעימות התרחש בבקעת סכנין, שם קמה מחאה נגד הרח

לוכות ועצרות. שישה מפגינים הת כללית במגזר הערבי ונערכו ביתהבאותו יום התקיימה ש

 ערביים נהרגו על ידי המשטרה, ועשרות שוטרים ומפגינים נפצעו. 

 



 7 

הישראלית  המהווים קו פרשת מים חשוב בהתפתחותה של החבר 1976-מה בדהא םי יוועירא

יך זה החל בתארמים מחשיבותו(. למתע םראליישהי ההחב ימדעבוחים ית)למרות שרוב הנ

ת צאנמה יניתטפלס-רי, הפתוח והמתריס של זהות קולקטיבית ערביתובילמעשה כינונה הצ

על בסיס הפקעות הקרקעות  עצבתבתהליך גיבוש בשולי המדינה.  מרכיב חשוב של זהות זה ה

 ת של הערבים בישראל.ווההגבלות המרחבי

 

ם שיום האדמה הראשון אמנם מעלי 1976וליטי שחלפו מאז שנות מחאה וגיוס פ 25של  וחיתנ

ר את כניסתם המשמעותית של הערבים לפוליטיקה הישראלית, אך הגיוס הפוליטי שיב

ירותיה הקשיחים של המדינה קעל  המרשים שהתפתח בעקבות יום זה הולך ומתמסמס

למסע  'אתנוקרטי'( לא אפשר-תי כיניהודי )אותו אפי-הישראלי רהיהודית. המשט

פונים הערבים בשנים האחרונות  ךכ רבי לשאת פירות משמעותיים.ה העההתארגנות והמחא

 (3לנתיבים פוליטיים וזהותיים חלופיים. )

 

סע גיוס פוליטי ומחאת פומבית בקרב משל  היוו נקודת התחלה 1976-י יום האדמה בועירא

ע המחאה הערבי המרכזי במרץ( כאירו -30יום זה )הל המיעוט הערבי, שהתבטא בהפיכתו ש

התרחשה כמובן גם לפני כן, אך היא הוגבלה בעיקר  ןושנה . מחאה ערבית נגד השלטבכל 

ראלית. ישה רהלאירועים  נקודתיים )כגון עצרות הראשון במאי(, ולא יצרה תהודה בחב

וק יותר של מודעות עמבילו ליום האדמה, עם זאת, העידו על תהליך רחב ווהחודשים שה

 ת.  פוליטי

 

הפסיכולוגי של התנגדות גלויה  םוסון גברה המחאה הערבית. המחהראשיום האדמה ר אחל

למדינה נישבר ודור חדש של מנהיגים אסרטיביים הביא עמו שיטות פעולה שאתגרו את דפוסי 

יה של זצבאזרחיה הערבים. מגמה זו השתלבה בתהליך הפוליטיוה היהודים במדינה טשליה

ש וג, 'רים השחורים'תהפנ' ות כגוןתנועצמיח בשנות השבעים גם החברה הישראלית, שה

 ו'.יעכשום של'-ואמונים', 

 

הערבית ניסתה בראש ובראשונה להתנגד לייהוד המעמיק של שטחי המדינה ,  אהמחה

י מתמשך של האוכלוסייה הערבית, ולהוסיף קול ציבורהיפוח הכלכלי והתרבותי קם בחלהיל

וויון יש ומו של מסע מחאה רצוף למעןוקי כך אנו חוזים בארגונו פלסטיני.-למען שלום יהודי

ושלום במשך שני עשורים, עד אמצע שנות התשעים לערך, שכלל פעילות חוץ פרלמנטארית 

הארצי של ראשי המועצות הערביות'  דם וולונטריים כמו 'הועפיגול ענפה ורצופה, בהנהגתם ש

 ת. ונה גם התנועה האסלאמירגוני הסטודנטים, ולאחר', א, 'ועדת המעקב

 

ניתוח מעמיק  של התפתחות המחאה הערבית )לשם כך, ראו   רשהיריעה כאן אינו מאפר וצק

 ;Lehman-Wilzig, 1993; Rouhana, 1997;1997; סעדי, 2000; סמוחה, 1998גם: יפתחאל, 

                                                           
ש את הכללתם גידהי לדפלסטינית במדינה. זאת כ-ש במאמר במונח 'הערבים בישראל' כמגדיר את הקהילה הערביתמאשת 3

. מושג תוצמהאוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הכבושים או בתפוראל של הדרוזים והבדווים, כמו גם להבדיל את המיעוט ביש

 זה זהה למושגים אחרים כגון 'הפלסטינים אזרחי ישראל' או 'ערביי ישראל'. 

 



 8 

Yiftachel, 1992, Ghanem, 2001; 1997  .) אפיינו ין מספר נקודות עיקריות שצייתן לנאך

 4מישים שנות המדינה.ת בחאת המחאה הערבי

 

לאחר יום האדמה גברה עוצמתה של המחאה הערבית במהירות יחסית, ובסוף שנות ת, אשיר

זרים האחרים במדינה, כגון החרדים, גהמ בהשמונים האפילה אפילו על מחאתם של רו

 ניצול אפשרויות לת, עעל אסרטיביות פוליטית גוברד המתנחלים ועיירות הפיתוח.  הדבר מעי

יחסית, אך גם על רמת התסכול ממצבם של -הפתוחה תיטוי הפוליטי במערכת הישראלהבי

 הערבים בישראל.  

 

מרחבית, -ית: שליטה קרקעיתבהער שלושה נושאים עיקריים עמדו מאחורי המחאה, ניתש

ים אלה ל'קו הירוק'(. שלושה נושא וץפלסטיני )מח-כלכלי, ומאבק לאומי-קיפוח חברתי

המשקל היחסי שלהם לאורך זמן נשאר שכ, מובילים ברוב אירועי המחאהוב כחוזרים שוב וש

, נהשוראיציב יחסית. בתקופות מסוימות עולה נושא עיקרי אחד )כמו בתחילת האינתפאדה ה

טווח, -כתלמשל, אז עלה נושא הזכויות הלאומיות הפלסטיניות(, אך בפרספקטיבה ארו

חאה מה ישראל ביחד ולחוד.   עוצמתים במטרידים את הערבוכים שלושת הנושאים ממשי

אחוז  35, מעלה שבשני העשורים האלה, 1995-ל 1976המצטברת אותו מדדתי לתקופה שבין 

 31-כלכליים, ו-אחוז לנושאים חברתיים 34מכלל המחאה הוקדש לנושאי קרקעות ותכנון, 

באם נבחן רק את מספר . טיניתמאבק התנועה הלאומית הפלסב אחוז לנושאים הקשורים

 5אחוז. 40-אירועי המחאה )ללא קשר לעוצמתם(, הרי שנושאי הקרקעות והתכנון מגיעים עד ל

המחאה היציב והשכיח ביותר נוגע בשאלת הקרקעות  אנוששייננו כאן חשוב להדגיש לענ

ת לות, למשל, מאבק נגד הפקעולזה כ ושאנת חוזרות ונשנות בומחא.  והתכנון המרחבי

 חבת הגבולות המוניציפלי.רהוד תכנון ופיתוח היישובים, ובע קרקעות והריסת בתים,

 

הפלסטינים -ת, התפתחות המחאה הערבית מעידה על גיבוש הולך וגדל בקרב הערביםילישש

על ר קבעי, בישראל, זאת למרות שמדיניות הממשלה עדיין שואפת לפצל את הקהילה הערבית

 תקיעל ידי המשך התמיכה בפוליטגם  לדרוזים ולבדווים, אך ידי הענקת מעמד אתני נפרד

האדמה העלה  יום(.  ;1985al-Haj, 1993; לוסטיק, 1997החמולות המקומית )ראו: גאנם 

ארצי, עליו התאחדו הערבים, ובשנים שחלפו עלו נושאים משותפים -לראשונה נושא כלל

 הקרקעות.   ישירות או בעקיפין, לשאלתסו ייחתם ההנוספים, שרבים מ

 

שינוי במגמה: העלייה העקבית בפעילות  לח שנות התשעיםבאך : המאורגנתחאה המ תעיכד

המחאה הערבית שהחלה ביום האדמה והמשיכה כמעט שני עשורים, מתחילה להתמסמס. חוץ 

ר נגד מספים שחוד בה התארגנו המועצות הערביות לפעילות ארצית שנמשכה 1994משנת 

ר זאת? גם יבס.  כיצד ניתן לה1999 עד 1993-ממחאה היו נמוכות למדי גרעונותיהן, רמות ה

כאן ברור שקיימים גורמים רבים, כגון נדיבותה היחסית של ממשלת רבין שקידמה )אך לא 

ק השלימה( את השיוויון בין ערבים ויהודים במישור המוניציפלי, ותהליך אוסלו שניטרל חל

 אל. פלסטיני אצל המיעוט בישר-רוט הפלהמה

 

                                                           
תיות ופוליטיות, המתבטאות בעיקר בהפגנות, ברח שותיזו כוללת את כל הגילויים הציבוריים של תיסכול ציבורי ודר המחא 4

  ך גם בעצומות, מסיבות עתונאים או כנסי מחאה.אות, שביתות, תהלוכות ועצר

 

 Yiftachel, 2000 ורא –רוט לפי  5
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ן שהגיוס המרשים וההמוני של ווימחאה הערבית דעכה בעיקר מכה שהל לכל, נדממעך א

ת שרשויות השלטון אכן ריככו ולמר.  תיותושמעמשנה, לא הניב תוצאות  15-הרחוב במשך כ

ות קדמתהתה יערבי, לא ה-את דפוסי השליטה בערבים וקידמו במעט את השיוויון היהודי

 ינים חשו שהמבנה השלטובהער.  קעיר לא בנושא הקרקבעיו, עקרונית כמעט באף נושא

בישראל מרוקן למעשה את המאבק הערבי מתוכנו המבני, והזהותי ומגבילה אותו למישור 

הקצאת המשאבים. זאת ועוד, כל עוד האתנוקרטיה היהודית בנוייה בראש ובראשונה על 

ית בציבור הישראלי לאפלי ים, קיימת לגיטימציה רחבהטרינצ-נותאנטרסים )יהודיים( א

 לשוויון אזרחי מוחלט נידון לכישלון. האערבים, ולכן אפילו מסע המחה

 

ה הטבעית של כל ציבור במקרה של מאבק לא אפקטיבי, הוא לשנות את אופיו וכך גם ובתגה

ציבורית ה האחהמ תהציבור הערבי במדינה: מאמצע שנות התשעים אנו מבחינים ביריד

בה ש אבורית לא נעלמה כמובן, והיהצי בדפוסי ההצבעה. המחאה המאורגנת, וכך גם

ת ובנייה פנימית יערב ות מסויימתרסתגהומתפרצת במצבי מצוקה, אך המגמה הכללית הינה 

 של זהות חדשה המעצבת לה מרחב גיאוגרפי בתוך המדינה.  

 

תה הראשון, למרות חריפו ההאדמ הערבית המאורגנת בשני העשורים לאחר יום חאההמ

תו קיווה המיעוט לפלס את דרכו אל עבר המרכז בעזרממשלתית, היתה אמצעי -האנטי

הפוליטי והחברתי בישראל. הנחת הערבים היתה, כמו רוב הישראלים, שבמערכת דמוקרטית 

מערכת קבלת ההחלטות. אולם כפי שראינו,   לע כוחם האלקטוראלי יאפשר להם להשפיע

משמעותיים והתקדמות לעבר שוויון, למרות שהיו השיגים לא הצליחה להשיג שינויים ה המחא

 מסוימים, בעיקר ברמה המקומית. אך אלה לא עמדו אל מול הציפיות הגוברות לשוויון, ולכן

המסתמנת כעדיפה  היצה המחאה המאורגנת לדעוך. על פי המחקרים שבצעתי, האופהחל

ן(, היא להתכנס באזורים שלהם בים )אם כל לא כולם, כמובערבעיניהם של ציבור גדל בקרב ה

 מחיר כבד מדי.   בהיגשיולפתח את חייהם בנפרד, אם כי לא  על ידי ניתוק מלא מהמדינה, 

 

 לע ןהמג, לאומי-יעוט מולדת אתנות למנייפיכאוהמתפתחת  זהותשנות שלי רואה את ההפר

די כלכלה מוסדות, זהות ואפילו מוק תח'שלו', והמפ-האזורים במדינה הנחשבים בעיניו כ

ופיתוח משל עצמו.  אסטרטגיה זו עדיין אינה ברורה לחלוטין, כיוון שציבור גדול בקרב 

ומתברר ששילוב  לךהמדינה הישראלית.  אך ככל שהו תוךבני וווישדיף שילוב ען מיהערבים עדי

א מעניקה ליהודים, היעקב אופייה של המדינה, וההעדפה המבנית אותה , ירשכזה אינו אפש

 היום סדרמפלסטינית בישראל בנפרד -ברת אופציית בניית החברה והזהות הערביתכך מתג

זה אינו מתיישב עם תיזת "הישראליזציה של ערביי  לכ   ות אותם מכתיבה המדינה.טרהמו

ישראל עד לארועי אוקטובר )ראו: סמוחה, ב הישראל" שהיתה שגורה בספרות מדעי המדינ

ורות העוברות על הערבים והן גורמות לדיון פעיל ולעיתים יימות פרשוניות שונות לתמק (.2000

 ,Ghanem 2000, 1998; סמוחה, 1993ו למשל, בשארה, אר)סוער מעל דפי הספרות המקצועית 

2001;.) 

 

ד את התסכול הערבי מול ן עו,  נוכל להביעקרקהחזור לנושא נאם : תסכול ומחאה, רקעק

רטוריקה של המדינה בדבר דמוקרטיה ה תלמרות מסע המחאה, ולמרוי.  המשטר הישראל

י התגובה הערבית כאם , ושיוויון, תהליך ייהוד המרחב הלך והעמיק בשנים מאז יום האדמה

ניות, דימלי כון של ומג ואכן האיטה אותו. אמצעי הייהוד שונו ונהיו מתוחכמים יותר, וכלל

טיעת יערות, הקמת בסיסי נ, הסימון מרחבי תכנון ובניית, הקמת יישובים ומועצות יהודיו ןכגו
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צבא חדשים ואזורי תעשייה, או החלפת קרקעית בין המדינה לערבים חסרי קרקע עירונית 

 ,1998; יפתחאל, 1992)חמאיסי,  הזמן את השליטה הקרקעית היהודית-ביחסים שהעמיקו כל

של  םתת נפסקו, אך אחיזתם ושליטלו(. אכן, הפקעות הקרקע הגדו2000קדר, חאל ויפת; 2000

הערבים במרחב הישראלי עדיין הולכת ומצטמצמת. ההתנגדות הערבית אמנם האיטה תהליך 

 (.  1992 י,סמאיח Fenster, 1993;  Rabinowitz,1997:םג או)ר זה, אך לא שינתה את כיוונו

 

בנגב. יישובים ר מוכרים, בעיק-פה בסוגיית הכפרים הלאחריורה צות הייהוד בולטת בנידימ

-ום במקומם עקב שתי סיבות עיקריות: )א( העברה כפויה  של הערביםיכ אלה נמצאים

שבע בשנות החמישים; )ב( -הבדווים מאדמותיהם אל 'אזור הסייג' צפונית ומזרחית לבאר

ות בהם 'פולשים', כפי שמנסה לרא ןאיש .  מכאן1948הימצאות היישובים הבדווים באזור לפני 

 ינה.  מדלטעון ה

 

ירה המדינה שום בנייה קשיחה, אספקת חשמל, מים, ביוב או כבישים תמ רות זאת, לאלמך א

ים ישראלים. המדינה  מונעת את אספקת חאזר -70,000-65ביישובים אלה בהם מתגוררים כ

קטנים מדי' לתכנון ' ', אוםהשרותים עקב היות היישובים הערבים, לטענתה, 'לא חוקיי

ם ישובים יהודיים רבים הקטנים מאותם ימקולם באותה תקופה עצמה מו. אתשתיות מודרני

יישובים לא מוכרים. . בדרך זו ממשיך תהליך ייהוד המרחב הישראלי, תוך כדי שימוש 

, הבדווים בדרום בשבע עיירות-בסטנדרטים כפולים.  כוונת המדינה היא לרכז את הערבים

רו, ואותן רוגת שלהם על הקרקעות בהם התבוץ אותם לוותר על תביעות הבעלות הנרחלולא

 (. 2001דוד וגונן, -)ראו: בן 1948עיבדו לפני 

 

התסכול הכרוך בנושא הקרקע והמרחב עולה שוב ושוב מהתבוננות בדפוסי המחאה ל ודג

בחינה ארצית, מים נרונות.  כפי שנאמר, אלה הפכו להיות פחות מאורגחהערבים בשנים הא

וך שדה פעילות זה מאוד בולטת תב. םלמצוקות ומשברים ספציפייה ויותר נקודתיים, כתגוב

ות בהם קיימים ממקובהעובדה שכמעט כל האירועים הבולטים של השנים האחרונות פרצו 

 י שנים, או על רקע הסוגייה הקרובה של הריסת בתים.כארו סכסוכי קרקעות

 

-, באום אל1999בקיץ ד , בלו2000התרחשו, למשל, בנאחף בקיץ  זה עי מחאה על רקעוירא

עומר -סנאע-,  או באזור תראבין א1998סחאלי( באביב -, בשפרעם )אום אל1998 וסתיב  פאחם

.  למרות חריפותם של כל האירועים, בהם ההפגנות הפכו אלימות וגרמו 1996שבנגב בסתיו 

 פאחם בה נמשכו-ות 'רוחה' ליד אום אלמאד בפציעות ונזק רב, בלטה מכולן המחאה סבי

-ים, ניתן לומר שאירועי אום אלרטבפר ימים. מבלי להכבי העבהתנגשויות עם המשטרה כארה

פאחם היו 'אות לבאות' שבישר על הרגישות הגוברת של נושאי הקרקעות, ועל הנכונות של 

ברשותו.  תרווהציבור הערבי להחריף את מחאתו בהקשר של איום על מעט השטחים שנ

ה, דרך המשטרה, לדכא את נידמעל נכונותה הגוברת של ה גםבמקביל, בישרו אירועים אלה 

 ההפגנות בכוח רב שמעולם לא נראה בהפגנות דומות של יהודים.

 

, אך הפעם לא כנושאן הישיר של 2000ת הקרקעות שבה ועלתה באירועי אוקטובר ייוגס

הבית ותמיכה בפלסטינים בשטחים -הר ועירההפגנות, שהתפרצו  כתגובה עממית לאי

ית יסוגל דוקהפרצו האירועים מעידים עדיין על קשר  םהבות שים.  אולם הצורה והמקומבוהכ

הקרקעות: כמעט כל מוקדי המחאה היו יישובים עם היסטוריה ארוכה של סכסוכי קרקעות 

פגנות הם.  הפאח-לאסאד, נצרת, כפר קנא, וכמובן אום א-עם המדינה: סכנין, עראבה, דיר אל
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שנים בגלל נושאים -ל ארוךוכסם תרצו ביישובים בהם קיי, פהחסרות תקדים באלימותן

הקשורים בקרקע ובמרחב: הריסת בתים, הפקעת קרקעות, הגבלת האזורים המוניציפליים 

   ועיכובים ארוכים בתוכניות המתאר והפיתוח.

 

שוויון ואפליה -של אי םשניארוך צע מפחה' על טווירת המחאה וההתקוממות כבר  'שאך כ

קע זה רעל . ם הכיבושולסי ינים בשטחיםטלסהפ של םאבקמרקע הזדהות עם  על, ואתנית

צגת בעיני האזרחים הערבים רק יהמי פרצו המהומות שניזונו מהניכור ואובדן האימון במדינה

ל קבוצות וגופים שונים ש את הרוב פרצו המהומות בעיקר ברמות המקומיות, וביוזמה

ענים, למשל, שהיתה השפעה ים לפריצת המהומות. יש הטופנוס ה'.  כמובן שהיו סיבותטמל'מ

תבטאויות חריפות של האו ל", צה בסכנהאק-ל"אשל התנועה האסלאמית  םרסופלמסע ה

טימציה של מוסדות גיבל וסמכר, שובראוקטהמנהיגות הערבית בישראל בחודשים שלפני 

 .  במקרים מסוימים התפרצויות של תסכול במרחב הציבורי וודדעואלה  ןתכייהמדינה. 

 

יוס והשתתפות ברמה אשר געל  ועשפייא ילשהכאו תנועה  גנהימביר שסלא שלזכור שוב ח בלא

ים רבים אליהם ניסתה אותה עוריאב יטבהגם ד. זאת הו2000קטובר וא-בספטמבר הנראת

 1999 למי האדמה' שישל 'מכמו ל)חוף את ההמונים, אך בהצלחה פחותה בהרבה ה לסההנהג

-רוחה ליד אום אל-סי, או אירועי המחאה באדמות אליח-דלי משתתפים באופן היוש, 2000ו א

(. 1999-ת ראשי הרשויות בירושלים בופגנהת וואו שבית, 1998-פאחם לפני פריצת המהומות ב

 שלת המבניות המתמשכות ובעילמהומות בראש ובראשונה מת הצות עא רקשולך יש כ קבע

ות הגוברת של יישובים אלה קרקעית והתכנונית, אך גם למודעה תהיישובים אל מול המדיניו

-לדחיקתם הנמשכת ממוקדי ההחלטות והכוח במדינה, להמשך הדיכוי של העם הפלסטיני על

-ידי ישראל, ולתגובה החריפה והאלימה של המשטרה להפגנות הראשונות של אירועי ספטמבר

   .2000אוקטובר 

 

 

 : מייהוד המרחב לקראת מדיניות חדשה?וםכסי

הזכויות למיעוטים, ניהלה ן עצמאות שלה את שיוויוהלת ירטה על מגשחת ישראל, למרו נתדימ

 7619-יה הרקע ליום האדמה בהזה . המרחב דיהויהלת מהלך עמוק, רדיקלי ומתוחכם של נמו

ן את כניסתו של המיעוט הערבי לפוליטיקה הישראלית ולמסע המחאה שהלך והתעצם משסי

גור ס נה פוליטי 'אתנוקרטי'בבמ לה זה ניתקמחא השנה לאחריו. אולם, כפי שראינו, מסע 15-ב

פלסטיני במדינה אכן -ן הישגים מסוימים, ומצבו של האזרח הערביבומומתסכל.  היו למחאה כ

השתפר במספר תחומים. בנוסף, הרוב היהודי כמובן אינו מונוליטי, וקיימים בו זרמים שונים 

ילבה עד היום ש לאת רה יהודיהחבשלגבי שילוב הערבים במדינה. אך התמונה הכללית מראה 

 רתי והפוליטי במדינה.  בחהכקולקטיב לגיטימי במארג  וטאת המיע

 

יניות דל מענים האחרונות בשנו מגיעים לעשור השישי למדינה ולהכרזות חוזרות ונשנות א כךו

  ממשלתית מחודשת לייהוד המרחב, הכוללת הקמת יישובים יהודיים חדשים בקווי התפר, או

מתכוונת  הבוהמדינה, בעיקר בנגב. כתג מותלאד רת מה שמכונה "פלישת הערבים"ילעצ

המדינה לנקוט בשורה של צעדים, בניהם הגברת כוחה של 'הסיירת הירוקה, ענישה מוגברת 

ל'פולשים', הריסת בתים 'לא חוקיים', והתיישבות יהודית מוגברת, בעיקר על ידי חוות 

ם אזרחי ערביה יןיים. אך כאן עולה השאלה: האלתקהי חקלאיות משפחתיות וישובים

 ן שימוש שוויוני בקרקעות המדינה זכות המוקנית גם להם? יאההמדינה? ואם כך, 
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 עקבי ןאופבגם לתהות על עיקרון השוויון המופר  יתןנל המדיניות של השנים האחרונות, מול א

 ארוכה בנושאי התיישבותה טוריום המדיניות הקרקעית.  דוגמא עדכנית המצטרפת להיסשביי

מבנים שנבנו ללא אישור  24,000 -לה שמתוך כוע( 2000א' )52"ח מבקר המדינה דועות: בקוקר

נמצאים במגזר היהודי )בעיקר ביישובים חקלאיים(.  -16,000במחוזות המרכז, חיפה והצפון, כ

מבנים ה ישוראך אל מול מציאות זו מנסה הממשלה "לפתור את הבעייה" ולמצוא דרך לא

מציעה פתרונות מעשיים  אלוד היא מאיימת ביד קשה, ובעיסות, הרא ללבמגזר היהודי, 

ה גוברת אשווהתקדמות בסוגיית השוויון, כמו השל ם קרימהיו גם  םאמנ לאזרחים הערבים.

, ע לשוויון בהקצאת קרקעות המדינהגבנו דאןעצ ק"בג תסיקפשלתקציבי הרשויות המקומיות, 

יקר עב ה נותרואלך . אםנייוטוררקדי יושאשל  תקנותעדפה מתקנת, או הל ששאים בנו קהקיח

 .לאמם מיישום יחוקרעדיין  םרובבהצהרתית, ו-תליבוסמברמה ה

 

, ועל סמך ניסיוני המחקרי והמעשי, במקום למחזר את המדיניות הייהוד, ואיתה את תידעל

כדאי  כאן.  יוון, ומידכ שנותה ללממשהההזנחה והקיפוח של המיעוט הערבי בישראל, על 

ולידע הקיים בנוגע ליחסי מדינה עם מיעוטי  החעמודי הפתיבלו עקודות שהולנלחזור שוב 

ממדיניות של  רעבולמולדת. כפי שראינו, מדינות המעונינות ביציבות דמוקרטית חייבות 

של  תמיד לעבר ערעור הלגיטימציה להבימוה טשליהמדיניות ך מש.  השליטה לעבר פשרה

וף נוקט גישה תישל משמעותה. מהלך הפשרה והמכדינה, והתרוקנות האזרחות המשותפת המ

ות והזהותיות טיליפוחות ובאפשרויות החומריות הרבאז' רוח חיים יחהפ'להפוכה, המנסה 

זה נקטו בעשורים האחרונים מדינות כגון קנדה, ספרד, בלגיה  ךמהלבשהיא מעניקה. 

חסים בין רוב הימדינות אלה עברו בם שיאך אנו מוצא, סמיםוסלובקיה. אין זה פתרון ק

קיום דמוקרטי ומלווה בהרבה פחות אלימות או -הדרגתית, לפסים של דו הרלמיעוט, בצו

 6ניכור, מאשר בתקופות קודמות.

 

המדיניות הקרקעית והמרחבית הדבר חשוב ורגיש שבעתיים, היות והקהילה  וםתחב

ל ת זהותו וחייו עאנן ולאומי, המכ-ט מולדת אתנועוה מיפלסטינית בישראל מהוו-הערבית

מקום.  מיעוט שכזה חש 'על בשרו' בצורה חריפה את לו שנים לקרקע-בסיס קשר ארוך

המדיניות המרחבית המקפחת, הכוללת ההגבלה, הפקעה והצרה.  היות וחלק עיקרי של 

מה רפוררב ל יהודית התמקדה בנושאי הקרקע, קיים פוטנציאל-ות השליטה הישראליתימדינ

וניכור, אל עבר  תומסים הקיימים ממסלול של עיפושר תעביר את הד, אזהא דווקא בנוש

 שיתוף ופשרה. 

 

קרקעית המתומצתות -אי הרפורמות במדינות המרחביתשבנו עומקלון דן המקום לכאא ל

 ין(. אך כדאי לצי2000ב'; יפתחאל, חמאיסי וקדר, 2000ראו יפתחאל, , במסגרת להלן )לפירוט

המדינה  תואת קרקע ירגדהמ, סתי עמוקפיי תוינשול לח בחיי ת העל המדינתיתמרשב רהבקצ

י תפיסתי שכזה יאפשר הכרה בזכויות האישיות נוי.  שליות ולא כיהודיותאישרכ

והקולקטיביות של הערבים בישראל, על מנת להבטיח את התפתחות קהילת האזרחים 

פיזי, ותוך הפניית האנרגיה שלה לפיתוח כלכלי -ביהערבים, תוך בטחון בסיסי בקיומה המרח

                                                           

אלי רהיש ם, המהווה חלק אנטגרלי של המשטרישטחבקיום דמוקרטי כרוך כמובן בסיום הכיבוש -כאן שוב שדו רזכינ  6  

ה. אין הכוונה יובנ ולל בתחומי תכנוןוק, ככי דמוקרטזציה מהותיים בתוככי הקו היריק סיום הכיבוש יאפשר תהלר  . האתנוקרטי

פלסטינים -כלפי ערבים בנהוהשוויון המ-יץ להמתין עד לרגע זה, אלא להדגיש שוב את היותו של הכיבוש חלק מאילמהכמובן ל

 אזרחי ישראל הערבים בפרט. לפיכבכלל, ו
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, יתלמנההותרבותי במסגרת המדינה. מצעד זה ייגזרו כמובן גם שינויים מהותיים ברמה 

בית עצמה, כלומר בחלוקה שוויונית וצודקת חיכי קבלת ההחלטות, וכמובן ברמה המרלבתה

 דינה.ח במיותר של משאבי הקרקע והפיתו

 

אי הזכויות, היכולות שבנו תיטנית ודמוקרוווישמדיניות  מוץבאיא בטתיהמצב הקיים  ןויקת

כלול גם מנגנונים של העדפה מתקנת יוא ההתכנון והפיתוח. , עותקוהאכיפה בתחומי הקר

 בתשנון, כולל ברור האפשרות להכוהתע קרקהלתיקון עוולות של שנים רבות בתחום 

 תרונות לפליטים הפנימייםון פגומ ושחוצות, או גיבנלא ת קעופי הלפנ עין לבעליהןקקרמ

 .במגזר היהודי םילעפום לאלה המישוו יםונייטררקמך סעל  אתזכל . שובים הלא מוכריםיילו

 

שכזה, ישפר את הלגיטימציה של המערכת השלטונית ביישובים הערביים, יחזק את ך הלמ

ם רינון מסודק גם את האפשרות לפיתוח ותכיעמיהיציבות הפוליטית והחברתית בישראל, ו

ידי הקהילות המקומיות והאזוריות. מהלך זה  נדרש כעת  גם  לע ומתקדמים שיתבצעו בעיקר

ון הזכויות בין ישוו"ן נ' קציר אקעד משפטית. כפי שקבע בית המשפט העליון בבג"צ  ינהחמב

נגזר מערכיה של  -א ר תהכל בני האדם בישראל, תהא דתם אשר תהא ותהא לאומיותם אש

ופרגמטיות דורשות התמודדות כנה,  תוכך, סיבות מוסריות, משפטים שראל." אמדינת י

 פלסטיני בישראל.-ת של המיעוט הערביורקעקאמיצה ושוויונית עם בעיית ה

 

 :כיוונים לרפורמה

 דמוקרטיזציה וביזור של מערכות הקרקע והתכנון -

תכנונית, ומתן משקל            החלת עיקרון השוויון האזרחי על כל תחומי המדיניות הקרקעית וה -

 לזכויות הקולקטיביות של האזרחים הערבים

 הרחבת שטחי השיפוט של הרשויות הערביות על פי צורכיהן המקומיים והאזוריים -

 ביטול המעמד השלטוני המיוחד של הקק"ל והסוכנות היהודית  -

 קצועייםשיפור הייצוג והשיתוף הערבי בתהליכי קבלת ההחלטות ובדרגים המ -

 הנהגת מדיניות המכירה בעוולות העבר כלפי הערבים בישראל, ומאפשרת תיקון ופיצוי -

 הכרה בכל היישובים הערביים על פי הסטנדרטים הנהוגים במגזר היהודי -

 תימרוץ הפיתוח ביישובים הערביים -

 הפסקת הפקעה או תפיסה של קרקעות ערביות לשימוש ייחודי ליהודיים -

 ליך העיור בחברה הערביתסיוע לתה -

 ישראלית מהפך תפיסתי: מקרקע יהודית, לקרקע   -

 

הבין שקיימים הגיון עקבי ביחסים בין מיעוטי מולדת לבין ל לם, על ההנהגה בישראוסיכל

-כתרולה אעשהפ השונים מראים יחקרממדינות אתניות, ממנו לא תוכל המדינה להתחמק. 

לבסוף וב, וח מובילה להחרפת הסכסוך והקיטשנים של מדיניות שליטה, הצרה וקיפו

ל בלט תהליך זה במסע ארשהמיעוט. בי יעינבחות רהאזולערעור הלגיטימציה של המדינה 

המחאה המאורגן כנגד הפקעת הקרקעות והמדיניות המרחבית שהחל בצורה מאורגנת 

סיונן של ל המדינה ללמוד מניע. 2000בר וואזרחית, והגיע על לאירועים האלימים של אוקט

טה אל עבר, ליירות את המדיניות מהפעלת דפוסים של שבמה מדינות אחרות ולשנות

 יתוף.שו פשרה, שוויון
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