המנהיגות הערבית במדינת ישראל התפתחה בצל
מערכת יחסים של רוב מנצח ומיעוט מובס,

לחבל בהתבססותה של מדינת ישראל ,שהייתה
באותה תקופה בחיתוליה ,ומהצד שני הייתה מעוניינת
בניצול הכוח האלקטורלי הלא מבוטל שלה ,לאור
האינטרסים האלה טיפחה הנהגת מפא  1Iי ,מסוף

הגורם המרכזי אשר הכתיב את מערכת היחסים

הא-סימטרית בין היהודים לערבים במדינת ישראל
הוא בעצם האופי היהודי של המדינה ,מדינת ישראל

שנות הארבעים ,את המנהיגות המסורתית הערבית,

קמה בעקבות סכסוך ממושך בין שתי תנועות

ונתנה לה לגיטימציה ואפילו שכללה אותה על מנת

לאומיות )הפלשטינית והציונית( כאשר השנייה
נצחה והקימה מדינה לאומית שלא זאת בלדב שחלק
מאזרחיה הם לא יהודים אלא הם אף משתייכים
לקבוצת האויב לשעבר ובהווה ,במציאות זו ברצוני
לדבוק איך התפתחה מנהיגות ,אם בכלל ואיך תפקדה
לאורך הזמן?

שתשרת את שני האינטרסים שהוזכרו לעיל ,יחד
עם זאת פעלה הנהגת מפא 1Iי בנוקשות מול המנהיגות
הקומוניסטית הערבית של אותה תקופה עד כדי
כך שהיא ניסתה לעשות לה דה-לגיטימציה לא רק

עם קום המדינה ב  1948-נשארו בתוך גבולותיה
כ  150-אלף תושבים ערבים שהיוו באותה תקופה
-%כ  31מסך כל האוכלוסייה במדינת ישראל ,הציבון

הכללי של אותה אוכלוסייה ,היה מיוחד במינו
להיווצרותה של אוכלוסיית מיעוט זו ,הערבים
שנשארו בתוך גבולות המדינה הם בעצם האוכלוסייה
החלשה מכל הבחינות ,הם אלה שלא היה להם מה
להפסי.ד רובם המכריע כפריים ,המתגוררים יבישויבם
קטנים בגליל ובמשולש בנוסף לאוכלוסייה הדבווית
שהתגוררה בנגב ,מצבם החברתי-כלכלי היה מאוד
קשה והנכס המרכזי שהיה לה הוא שארית האדמות
שהיו להם לפני המלחמה ,המצב היה קשה גם
מבחינת הסטנדרטים הלימודיים כי הרוב המכריע
היה חסר השכלה נאותה ואפילו בסיסית ,מבחינה
פוליטית רוב האוכלוסייה הזו לא היה מעורב

בפוליטיקה מפני שהיא התנהלה בעיקר בערים והם
היו כפריים ,לכן עם קום המדינה המיעוט הפלשטיני
שנשאר בתוכה היה מורכב מ/עמך ,/כאשר האליטות

החברתיות,
הפוליטיות,
הכלכליות,
והאינטלקטואליות מצאו את עצמן מחוץ
לגבולות המדינה,
השאלה הנשאלת איך התפתחה ותפקדה מנהיגות,
במשך חמישים השנה שעברו ,בקרב אוכלוסייה זו
שהייתה חסרת מנהיגות?

עם קום המדינה פעלו שני סוגים של מנהיגים בקרב
האוכלוסייה הזו; המנהיגות המסורתית לוקאלית
בדמותם של המוכתארים וראשי החמולות מצד
אח,ד ומצד השני היו שרידים של המנהיגות הפוליטית
של התנועה הקומוניסטית הפלשטינית ,תנועה זו
היא היחידה שהמשיכה לפעול פוליטית בקרב
הנשארים בישראל לאחר הקמתה בזכות היותה
מפלגה יהודית ערבית אשר צידדה בהקמת המדינה
ומנהיגיה אף היו בין החותמים על מגילת העצמאות,
למנהיגות המפא 1Iינקית שהנהיגה את המדינה מאותה
תקופה עד אמצע שנות השבעים היה אינטרס מרכזי

בהתייחסותה לאותה אוכלוסייה :מצד אחד היא
ה שיהיה שקט בקרב אותה אוכלוסייה שעלולה

בעיני האוכלוסייה היהודית אלא גם בעיני
האוכלוסייה הערבית שהייתה מקור כוחה של
מנהיגות זו ,במציאות זו קשה היה לפתח מנהיגות
ערבית אוטנטית ובמיוחד בגלל הניסיונות השונים
מצד הממסד המפא  1Iיניקי להשאיר על כנו
ולטפח את המבנה המסורתי של המנהיגות בקרב
האוכלוסייה ,הדבר נעשה תוך ערבוב שיקולים

ביטחוניים בשיקולים פוליטיים מפלגתיים )בעזרת
הממשל הצבאי( ונועד למנוע התפתחות מנהיגות
ערבית מקומית צעירה ,משכילה שתשרת את
האינטרסים של האוכלוסייה הערבית במציאות
מיוחדת זו ,המצב הזה נמשך עד סוף שנות השישים

ותחילת שנות השבעים כאשר התחילו להתפתח
ניצנים של מנהיגות ערבית צעירה בתחום הפוליטי
בייחוד בקרב המפלגה הקומוניסטית ,שהייתה
היחידה שיכלה לפעול בקרב אוכלוסייה זו כאשר
היא נהנית מהיותה יהודית ערבית ומיוצגת בכנסת,

שני מכשולים עמדו בפני התפתחותם של ניצני
המנהיגות האלה; הראשון היה כאמור הממסד
המפא  1Iיניקי השולט במדינה אשר ניסה לטרפד כל
ניסיון של התפתחות מנהיגות בקרב אוכלוסייה זו
שאינה לויאלית לו )כמו שעשה גם לקבוצות אחרות
במדינה כמו בני עדות המזרח( ,הממסד הזה ניסה

כל הזמן לכרסם בכוחה ע 1Iי דה-לגיטימציה ולחצים
אחרים ,המכשול השני היה ההנהגה הוותיקה של
המפלגה הקומוניסטית ,שפעלה באותה שיטה ביחס
לניצני מנהיגות אלה ובייחוד כלפי מי שלא הלכו
בדרך המפלגה וניסו לפעול במסגרות אחרות,
שהמפלגה הקומוניסטית ראתה בהן מתחרים
פוטנציאליים ,גם למנהיגות הצעירה שבתוכה לא
התאפשר לבלוט מחשש של התחדשות ושינוי
שאינם עולים בקנה אחד עם ההנהגה הסטאליניסטית
של המפלגה הזו,
מאז תחילת שנות השמונים התחילה להתגבש בקרב
האוכלוסייה הערבית בישראל מנהיגות חדשה ,הדבר
התאפשר בגלל כמה סיבות מרכזיות :השיפור שחל
בתנאים החברתיים-כלכליים שבהם חייתה ,מצב
ההשכלה השתפר מאוד והביא לעלייה דרמתית

כוורת ג25-24 , 2001 ,

במספר המשכילימ הערבימ בנוסף לשיפור שחל
במצב החינוך בכלל בקרב אוכלוסייה זו .כמו כן
הדור השני ,שגדל בישראל ,התחיל להבין יותר

ויותר את הפוליטיקה ואת התרבות של המדינה
ורצה להשתלב בתוכה מתוך הבנה למה שקורה,
היה זה דור ששלט בשפה העברית ובכללי המשחק
הפוליטיימ של המדינה .בתקופה הזו השליטה
וההגמוניה של מפאIIי נחלשה מאוד בעקבות מפלתה
בבחירות בסוף שנות השבעימ .המערכת הפוליטית
בישראל הייתה למערכת דו-קוטבית )ימין ושמאל(
מה שמחזק את קבוצות המיעוט ומשפר את כוח

המיקוח שלהן .יתר על כן בתחילת שנות השמונימ,
כאשר התחילו מפלגות ערביות אחרות מתחרות
לעלות על המפה הפוליטית הערבית בישראל ,חלה
ירידה בשליטתה של המפלגה הקומוניסטית ברחוב
הערבי ובאליטה החברתית והמשכילה ,וגמ בכוחה
של המנהיגות הלוק אלית .בנוסף לזה ,השיח
הפוליטי הערבי בישראל התחיל גמ הוא להשתנות
בכיוון של פלשטיניזציה ובכיוון של טיפוח זהות
תרבותית לאומית  -דבר שלא היה יכול להתפתח
לפני כן בגלל השיח השליט שהכתיבו מפא  IIי
והמפלגה הקומוניסטית .שיח זה הדגיש יותר את
"הערבי ישראלי  IIעל חשבון הפלשטיני במרכיבי
הזהות השונימ של האוכלוסייה הזו .שינוי נוסף
היה הדגשת המודעות לזכויות הקולקטיביות של
אוכלוסייה זו במסגרת מדינת ישראל בשל היותמ
אזרחימ לכל דבר ,הזכאימ לקבל כל מה שמקבל
אזרח אחר במדינה.

לקראת סוף שנות השמונימ ותחילת שנות התשעימ
מגמה זו של התפתחות מנהיגות הלכה והתחזקה.
התחיל להופיע דור חדש של מנהיגות אשר המשיך
את המגמה הקודמת  -אפילו בקרב המפלגה
הקומוניסטית עקב ההזדקנות של ההנהגה
המסורתית ששלטה במפלגה הזו יותר מארבעימ
שנה.
המנהלגות החדשה צמחה

מהשטח

ובמלוחד

משלושה מקורות :המקור הראשון היה ההנהגה
הלוקאלית ,כלומר ראשי מועצות מקומיות ועיירות
שהתחילו לבלוט ברמה הכלל ערבית והמ ברובמ
נציגימ של החמולות הגדולות בכל יישוב .המקור
השני השני הוא המשכילימ הערבימ שהיו פעילימ
פוליטיימ באוניברסיטאות בסוף שנות השבעימ
ובשנות השמונימ מטעמ המפלגות השונות .והמקור
השלישי הוא הצעירימ אשר השתלבו בתנועה
האסלאמית אשר התחילה להתחזק בתחילת שנות
התשעימ והמ בלטו כאנשי דת צעירימ ומשכילימ.

המערכת ההגמונית של המדינה ,יכולה עדיין להכתיב
שיח פוליטי/תרבותי משלה בקרב הערבימ בישראל
ולמרות כל האמור לעיל עדיין לא התפתחה בקרב
אוכלוסייה זו מנהיגות עצמאית עמ תודעה לאומית
ואזרחית מספיקה .המנהיגות הנוכחית מתנהגת על
פי כללי המשחק הישראליימ יהודיימ המוגבלימ
מראש ,והפוליטיקאימ הערבימ בעצמ מחקימ את
הפוליטיקאימ היהודימ מבלי שיפתחו דגמ של
מנהיגות אשר יתאימ לניהול ענייניו של מיעוט
מקופח זה יובל שנימ .אמ נעריך את התפקוד של
המנהיגות הערבית בישראל לפי מבחן התוצאות
וההישגימ לאוכלוסייה שהמ עומדימ בראשה
בהשוואה ,וגמ מבלי להשוות ,עמ הנהגות קבוצות
אחרות במדינה  -נגיע למסקנה שמנהיגות זו לא
רק נכשלה כישלון חרוץ אלא שהסיטואציה שבה
היא נמצאת לא מאפשרת לה לשפר את תפקודה.
היא נמצאת במסלול שונה לגמרי מזה שדרוש כדי
שתפעל כראוי למען האינטרסימ של האוכלוסייה
הערבית בישראל.
ברמה הפנימ עריבת המשכילימ העריבמ ,היו אמורימ
להיות המנהיגימ של אותה חברה לא רק במונן
הפוליטי אלא גמ במובן התרבותי חברתי .המ אלה
שאמורימ להיות הסוכנימ של השינוי החברתי.
בפועל לא קרה הדבר .המשכילימ האלה השתלבו
בחברה שלהמ מבלי לשנות אותה .המ בעצמ קיבלו
את המוסכמות החברתיות של אותה חברה ואפילו
טיפחו אותן ,שמרו עליהן והפיצו אותן מחדש
במקומ לשנותן .כלומר החברה הערבית המסורתית
כופפה את האנשימ האלה למען האינטרסימ של
האליטה המסורתית של אותה חברה שהמ בעצממ
הפכו לחלק ממנה.
לבסוף ,המנהיגות הפוליטית במגזר העריב לא הייתה
כריזמאטית ,היא לא הצליחה לזכות באמון
האוכלוסייה ולא הצליחה לגרומ לשינוי חברתי או
אחר .תפקידה מתחיל ונגמר בכנסת ובניהול כושל
של העניינימ המקומיימ מבחינה כספית ומבחינה
חברתית כאח.ד
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