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של הבלעדית החוץ אינם נחלתם  יחסי ,העולמיתבעידן של מהפכת המידע והתפתחויות בזירה הדיפלומטית 

ת פועלים גם פעילי חברה וירשמממשלה ת יולצד שגרירויות ונציגו 1דיפלומטים וגורמים ממשלתיים רשמיים.
המדינה  עמדמעל החוץ ו יחסימשפיעים על  , וכולםחברות עסקיות ויזמיםופעילים חברתיים ופוליטיים  ,אזרחית

, החוץ יחסיזירת בהשחקנים המעורבים גידול במספר  בעולםבשנים האחרונות ניכר . בינלאומיתבפוליטיקה ה
ולכלול בו קבוצות  חוץ-מדיניותבנושאי  הישראלי ציבוריהשיח ת הראוי להרחיב א. גם בישראל שיקרה וכך ראוי

נשים, חרדים, עולים חדשים ותושבי  וכן 2,פלסטינים אזרחי ישראלערבים  משפיעות נוספות, בראש ובראשונה
ארגוני החברה בנושאים פנימיים במסגרת אלו מוצאות את דרכן לפעול ולהשפיע כמה מקבוצות  מנםואפריפריה. 

יחסי בתחום בשיח הציבורי דיין מעורבות אינן עדיין הן , אך אחרים רשמיים-פורומים בלתידרך ת או האזרחי
יהן הפוטנציאל לשיפור מעמדן וקידום תביעות –אינן ממצות את הפוטנציאל הכפול הגלום בהשתתפותן הן  .החוץ

 .ישומההחוץ שלה ואת י-עבור המדינה לשפר את עיצוב מדיניות, והפוטנציאל וצורכיהן
 

 חוץ-מדיניותאת העיקרון של  תוויםימכון מ , מקדםחדשה לישראל חוץ-מדיניותעיצוב תפיסת פעילותו ל במסגרת
שתי סדנאות  2014בשנת  נערכו ,זה עיקרון לקידום 21.3-לדיפלומטיה של המאה ה מהתאיהמ מודרנית ומכלילה
 הפלסטיניהמיעוט הערבי מעורבות על דיון  בהן התקיים, תוויםימכון מו יוזמות קרן אברהםביוזמת עמותת 

בתפקידים  של מיעוט זה ועלה כי ייצוגהסדנאות הדיון ב 4.חוץרשמיים של יחסי -היבטים רשמיים ובלתיבישראל ב
את הצורך חידדה  מסקנה זו. ומהותבוהן  בהיקפוהן  ,של ישראל איננו הולם החוץ-מדיניותעיצוב משפיעים על ה

מעורבותם את היעדר הפלסטינים אזרחי ישראל את מעורבותם או הערבים  יםפסותצד כימעמיקה צורה בלבדוק 
 החוץ.  יחסי תבזיר

 
את   בתחום יחסי החוץ, הערבים הפלסטינים אזרחי ישראלאת היקף ואופי המעורבות של בדוק אבמאמר זה 

, נציגים "כיםת עם חראיונו 27לשם כך ערכתי  .הואת הדרכים להגברתמעורבות זו,  החסמים העומדים בפני
חוקרים ומרצים אזרחית, החברה ה, מנהלי ארגונים ופעילי הפלסטיני בישראל רשמיים של הציבור הערבי

                                                
 אומיים מהאוניברסיטה נליחסים בי. היא בעלת תואר שני בחוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות -מיתווים סנא כנאנה היא חוקרת ב

שבאנגליה. המחקר נכתב במסגרת  London School of Economics-מהלאומית נודיפלומטיה ביבאסטרטגיה העברית בירושלים ו
 .קרן פרידריך אברט שיתוףפרויקט ב

1 Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, "Introduction: The Challenges of 21st-Century 
Diplomacy," in Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur (Eds.), The Oxford Handbook of Modern 
Diplomacy, (Oxford: Oxford University Press, 2013). 

מרואיינים שונים השתמשו בשמות שונים כדי לקרוא לאותה קבוצה שלה קראתי בשאלותיי , לאורך המחקר ובעת ביצוע הראיונות 2
, הפלסטינים '48של "הפלסטינים אזרחי ישראל", השמות שעלו כללו: ערביי ישראל, הערבים אזרחי ישראל, ערביי הפנים, הפלסטינים 

סי השתמש בו ואשר ראסם ח'מאי 'זה שפרופ ואחקר האזרחי ישראל, והמונח הכי מכליל שמצאתי לנכון להשתמש בו בעת כתיבת המ
כולל את כל מרכיבי הזהות של הקבוצה הנידונה "הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל". מגוון השמות השונים שאיתם תיארו המרואיינים 

, אך במסגרת מחקר זה לא אדון בשיח הזהות של הערבים קבוצה זומעסיקות רבי בישראל מצביע על שאלות הזהות שאת המיעוט הע
 הפלסטינים אזרחי ישראל.

 .2015, מרץ חוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות -מיתווים  ”,חוץ חדשה לישראל-עקרונות מנחים לתפיסת מדיניות"  3
פרד מאלו שנוצרים במסגרת רשמית שמתבטאת ביצירת קשרי חוץ באופן עצמאי ונ-החוץ הלא-בהמשך המחקר אתייחס למדיניות 4

נפרדת של -ונחים קשרי חוץ או יחסי חוץ כדי לתאר את מעורבותם העצמאיתהחוץ הרשמית של הממשלה. לכן אשתמש במ-מדיניות
 החוץ הרשמית של המדינה.-ור למדיניותבביר אחוץ רק אם הכוונה הי-ובמונח מדיניות ,הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל בזירת החוץ

http://www.mitvim.org.il/he
http://www.fes.org.il/
http://www.fes.org.il/
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm_-_March_2015.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm_-_March_2015.pdf
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פלסטינים אזרחי ישראל הערבים כי הבטענה  כותמ ככולםמנים ואנשי תקשורת. רובם ו, עיתונאים, איהמדאקב
הסבירו את חשיבות הם  כמו כן,של ישראל. רשמית -הרשמית והלא החוץ-מדיניות תפעילות בזירהמנעדרים 

 מדרבניםאת הגורמים שו אותהמונעים שהחסמים  ופירטו את, הרצויהמעורבות הסוג  תיארו אתמעורבות, ה
 . הקיימת בכל זאת מוגבלתאת המעורבות ה

 
ם ה הםבש ותאו המוסד ניםהארגו תועמדחשוב לציין כי המרואיינים הביעו את דעותיהם האישיות ולא את 

במעורבות הערבים הפלסטינים ועזר ואשר התמקד בחברה האזרחית -פעילים. מחקר מקביל שערכה ענבל בן
את הזווית  םמשליושראלית י-הודיתאת הזווית הי ציגמ ,בישראל 5מחנה השלום""באזרחי ישראל באקטיביזם 

 במאמר זה. ציגהישראלית שאני מ-הפלסטינית
 

העליונה לענייני הערבים בישראל , של ועדת המעקב הפלסטינים ערביםה כים”החפעילות ענפה של  יש ,כיום
שוויון זכויות, שוויון  נושאים אזרחיים פנימיים, ובהםבעיקר ב ,זירותסוגיות ומגוון אזרחית בחברה  ארגוניושל 

 מניבה תועלת רבהזו כי פעילות  אפשר להניחבתעסוקה.  אזרחי ישראל פלסטיניםשילוב ערבים והזדמנויות 
בקרב האזרחים הערבים  .ישראל. אך לא כך הדבר הערבים הפלסטינים אזרחישינוי מוחשי במציאות של יוצרת ו

שנעשות ת יוהשפעה על הסוגיות החשובות להם וכי כל הפעילו כי הם נטוליהרגשה ה רווחת ישראלהפלסטינים ב
ממידת ההשפעה על סוגיות פנים  . חוסר שביעות הרצוןאינן מתגבשות לכדי עוצמה ממשיתושבהן הם מעורבים 

מלחשוב החוץ ועוצר מבעדם -מתחום מדיניות הפלסטינים רגליהם של האזרחים הערביםגורם להדרת חשובות 
. לשם הבניית סדר מסוים בנושא שטרם נחקר בהרחבה, ובהתאם לקולות שעלו מעורבות והשתלבות בועל 

קידום  ביחסי החוץ:עיקריים קד בשלושה תחומים , המחקר מתמ2014שנת בשתי הסדנאות שהתקיימו בנצרת ב
כסוגיה נפרדת בזירה כך ב עיסוקו ובנאום קולהפלסטיני בישראל באמצעות המעמד של המיעוט הערבי 

פלסטיני. בכל אחד -קידום תהליך השלום הישראליו ,והידוקם קידום היחסים עם העולם הערבי 6,בינלאומיתה
: פעילות נציגים רשמיים במוסדות המדינה זירות פעילות פעילות בשלושהבחן המחקר את  משלושת תחומים אלו

, ערביות(הרשויות הרשמית מחוץ למוסדות הממשלה )ועדת המעקב וועד ראשי הנציגות הפעילות  ,(כים”ח)
  7החברה האזרחית.עילות ופ
 

כללית של  המונלשרטט תאפשרה  ישראלבפלסטיני ה הערביקהל בציבור מעצבי דעת סדרת הראיונות עם 
כי יש טענו מסקנות. רוב המרואיינים  , ולהסיקפר סוגיות לדיוןלהעלות מס ,החוץ-מדיניותמעורבות המיעוט ב

רובם  ,עם זאת .במעורבות הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל בעיצוב יחסי החוץ של ישראל צורך וחשיבות
לות בנושאי יחסי החוץ בשלושת התחומים מפעי מוחלטהכמעט  םהיעדרעל אפסי והמעורבות ההצביעו על היקף 

אינה  החוץ-מדיניותלמעורבותם המיוחלת בתחום  תחסומיה התרומה הניכרתכי  הם גם ציינו. זכרים לעילהנ
את  המשקפתחייבת להתבטא גם ביכולת השפעה היא יותר, אלא  רבמעורבות היקף על ידי רק אך ומובטחת 

-החוץ הלא ליחסיישראל  הרשמית של החוץ-בין מדיניות יןהבחלרך צוההמעורבות. במהלך הראיונות עלה  היקף
רקימת קשרי חוץ לעצמאית  כגון המיעוט הערבי הפלסטיני. פעילות ,קבוצות שונות במדינה מקיימותהרשמיים ש

הלגיטימציה . כאחד אזרחיתופעילי חברה  ,ועדת המעקבחברי , ח"כים – רוב המרואייניםחרו ה בדרך בה אהי
   או מוסדות המדינה.  הממשלהבמסגרת רשמית לעומת פעילות גבוהה יותר עצמאית פעילות ל
 

בזירת יחסי הפלסטינים המעורבות של האזרחים הערבים ובאופי המרואיינים הצביעו על מגמה של שינוי במידת 
כן את ו ,2015לאחר בחירות של הרשימה המשותפת לפעילות זו  ייחודיתתרומתה ה את לחיובהם ציינו החוץ. 

את מרואיינים , הדגישו רוב הפעילות נוספת בתחום. בתיאור המצוי לעומת הרצוי בתחום יחסי החוץב צורךה
חסמים גם  ציינוהמרואיינים מקביל. לקדם את שניהם ב, וטענו שיש מתח בין השיח האזרחי לשיח הלאומיה

לשלוש  ומיינו אותםחוץ, ה חסיזירת יאת מעורבות הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ב מונעיםש עיקריים
 ,חסמים פסיכולוגיים ,שאלות של זהותבבעיקר שמקורם  תפיסתיים,-קטגוריות עיקריות: חסמים אידאולוגיים

 מבניים.-היעדר אמון הדדי, וחסמים ארגונייםבבעיקר שמקורם 

                                                
 .2018, מרץ חוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות -מיתווים ," מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בארגוני השלוםעזר, "-ענבל בן 5

-בצד היהודישרווחים ת אלו ישראל לא תואמים בדיוק א חיערבים הפלסטינים אזרהמונח והתפיסה של "מחנה השלום" בקרב ה
סטינים אזרחי פלהערבים השל בחברה האזרחית  "תפיסת היקף ההשתתפותחלק במאמר על "באלו  הבדליםאעמוד על . ישראלי
 . ישראל

בהמשך המחקר ולשם כתיבה יעילה אשתמש בגרסה המקוצרת יותר של תחום זה: קידום המעמד של המיעוט הערבי הפלסטיני  6
 הקול שלו.  בישראל ובינאום

ספציפי לזירת פעילות אחת בלבד; כך  לא תמיד ניתן לייחס פעילות בתחום ,כיוון שהפעילות בשלושת התחומים מתנהלת במקביל 7
תחת  ,לכן הח"כים.למשל, בינאום הקול של המיעוט הערבי יכול להיות תוצר של פעילות בשתי זירות, הן של החברה האזרחית והן של 

 אז ארחיב בנושא. ו ,חד זירת פעילות ספציפיתיכל שלוש זירות הפעילות כמקבץ אחד, אלא אם כן יש משהו שמיכל תחום אתייחס ל

http://mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Inbal_Ben-Ezer_-_Palestinian_Citizens_of_Israel_and_Peace_NGOs_-_March_2018.pdf
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מרואיינים גם ציינו ה ,והגורמים לכך החוץ-מדיניותלצד התמונה העגומה של היעדר השתתפות והשפעה על 
ועמוקה  ייחודיתהמאפשרת הבנה  המורכבת, הזהות כוללים את . גורמים אלולהשתתפות גורמים מדרבנים כמה

חיובי זכייה ביחס  בשטחים הכבושים; הפלסטיניעם הקהל ישראל ויהודי בשל המציאות ויכולת לדבר עם הקהל ה
ערבים הפלסטינים אזרחי ה לשטימציה ילגהוביסוס  ,מוסדות ההנהגה הפלסטיניתמצד העולם הערבי ויותר 

אזרחי ישראל בקרב הפלסטינים המודעות לסוגיית הערבים את  האפשרות לגייס משאבים ולהעלות ;ישראל
היהודי ישראלי  – שני הצדדיםמיותר רבה טימציה ילגקבלת משפיע וביסוס מקומם כגורם  ;בינלאומיתהקהילה ה

 והפלסטיני מעבר לקו הירוק. 
 

, עדיין יש יבוי הדעות שהם השמיעויינים שהשתתפו במחקר ורמרואהור כי למרות הקשת הרחבה של יש לזכ
 עלמהמרואיינים אף הביעו את מורת רוחם כמה . גבוההבעיקר בשל רמת חשדנות  ,קולות שלא באו לידי ביטוי

שנתפס ידי מכון מחקר  עלכאובייקט מחקר סיונות ללמוד על הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ינ נעשיםשעדיין 
ב, הוביל, ישראלי, ומי שחש-מיתווים אינו מגדיר עצמו כיהודי זאת על אף העובדה שמכון ;ישראלי-יהודיעל ידם כ

, נציגים ערבים פלסטינים על כך נוסף חוקרת ערבית פלסטינית אזרחית ישראל. תכנן וערך את המחקר היא
 רטו. ובו להתראיין מסיבות אחרות שלא פסיר ,במשרות דיפלומטיות במשרד החוץ חזיקיםמה
 

. תודה לכל במהלך ביצוע המחקר מידע חשוב ולעתים רגיש תיאמון וחלקו אי ישנתנו בתודה רבה לכל אלו 
תודה מיוחדת שעד כה לא נחקרה.  המרואיינים על שיתוף הפעולה ועל אשר תרמו להעמקת ההבנה של סוגייה

יג' שלא חסכו זמן ומאמצים כדי לפתוח בפניי דלתות ולקשר אותי לד"ר ת'אבת אבו ראס וח"כ עיסאווי פר
על שהיה זמין לענות על שאלותיי והתלבטויותיי אבו ראס  לד"רתודה למרואיינים שלא היה פשוט להגיע אליהם. 

  תמיד, גם בזמנים לחוצים ועסוקים.
 

 תמונת מצבב. 
 
 היקף ההשתתפות. 1
 
לא הניבו הצלחות. הפעילות היא או ששנכשלו  היו ניסיונותגם לא  ולא במקרה., אפסהיקף ההשתתפות הוא "

 (מרכז אינג'אז לשעבר של מנכ"ליתג'ידא רינאוי זועבי, ) נוח לשני הצדדים" כמעט אפסית כיוון שהסטטוס קוו
 

 של האזרחים הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל מעורבותההיקף שציינו במחקר המוחץ של המרואיינים רובם 
המרואיינים הביעו רצון שהמיעוט הערבי הפלסטיני ימלא תפקיד משפיע  ,הוא אפסי. מאידך י יחסי החוץבנושא

יותר בבינאום הקול של המיעוט בזירה הבינלאומית, בקידום היחסים עם מדינות ערב ובקידום תהליך השלום 
 ציינורוב המרואיינים . לופלסטיני, וכל זה על מנת להשפיע יותר על ההתרחשויות הקובעות את גור-הישראלי

שואפים הם היקף המעורבות לו ת, והטילו ספק בכך שהיקף המעורבובהכרח את תואם  אינושהיקף ההשפעה 
החוץ. חלק ניכר אף הציפו את החשש מניצול יחסי על מערך קבלת ההחלטות בתחום ה של ממש יבטיח השפע

, לטובת הצגת מדינת ישראל תקייםסי החוץ, אם תיח תמעורבות מוגברת של האזרחים הערבים הפלסטינים בזיר
יחסה המפלה כלפי אזרחיה הערבים הפלסטינים. כל הנוגע לב ייחודב ,מאשר היא בפועליותר דמוקרטית כמדינה 

השפעתם הדלה על מדיניות חשש זה נובע מהניסיון הקיים בקרב הציבור הערבי פלסטיני בישראל בכל הקשור ל
להשפיע באופן אמיתי על מדיניות הפנים של מדינת הנלוות לרצונם ים ואזלת היד הפנים; תחושות חוסר האונ

גם דמויות בגדר חלום.  החוץ-מדיניותתחום השפעתם בפלסטינים משאירות את הישראל כלפי אזרחיה הערבים 
 ,כוח והשפעה ותבעלכבעיני האזרחים הפשוטים  ותנתפסכים, ה”חובילות בחברה הערבית הפלסטינית, ובהם מ

הם אין ולכן  ,חוץהלהשפיע על יחסי הפלסטינים כלל האזרחים הערבים  ביכולתו ןביכולת ןאמוחוסר הביעו 
 גיבושה. משתתפים ב

 
זו ומתהליך קבלת  . אנחנו רחוקים ממדיניותהחוץ-מדיניותעל  השפעה "אין לפלסטינים אזרחי ישראל

 ,תקשורתית ופוליטית ,ריתפעילות פרלמנט דרך חוץ-מדיניותבה. אנו מנסים להשפיע על  ההחלטות שקשור
ראש ו בסופו של דבר זו הממשלה החוץ-מדיניותאבל מי שקובע את  ,בניסיון להסיט את המסלול שלה

 (, הרשימה המשותפת." )ח"כ אחמד טיביההממשל
 

 פסתנתאינה  –שגרירים ודיפלומטים בהווה ובעבר  – מערך החוץקרב המיעוט הערבי במעורבותם של בודדים ב
המרואיינים הוזכרה לשלילה. , על ידי המרואיינים אם הוזכרהכזו, ש. מעורבות מייצגת אותםמרואיינים כבעיני ה

מעין מ יםבלוס על כןאת הקול הציוני ו ומערך החוץ הרשמי כמי שאימצפלסטינים בהערבים הנציגים תיארו את ה
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כדי להתנתק  ()למשל, במקרה של נציגים נוצרים תאת הזהות הדתישאימצו  מיכ הם תוארו ,כמו כן .פיצול אישיות
 להגן על מדיניות שאין הם מאמינים בה, קושי שיוקההתמודד עם נאלצו לש מיאו כ ,ולהקל על עצמם םמערביות

ופעילי  כים”החמעורבות של ההעלייה בהיקף את לחיוב המרואיינים הדגישו במשרה.  שבחרובעת  צפולא אותו ש
 הנדונים.להיקף ההשתתפות בכל אחד מתחומי הפעילות  , והתייחסו בנפרדהאחרונותהחברה האזרחית בשנים 

 
  הרשימה המשותפתפעילות  באמצעותנאום הקול הערבי הפלסטיני יבהצלחה חלקית בא( 

 
הנציגים הנבחרים במעורבות  – הקמת הרשימה המשותפתמאז  – הניכרתמרואיינים רבים שיבחו את העלייה 

כמה מרואיינים . בינלאומיתמיעוט עם הקהילה ההעיצוב קשרי החוץ של בלסטיני בכנסת פ של המיעוט הערבי
פוליטיקה  עידן של :בראשות ח"כ איימן עודה הרשימה המשותפת, בהובלת תחילתו של עידן חדשכאת זאף ציינו 

(.  (politics of cryהתמרמרות ובכיב תאפיינתמתגובתית שפוליטיקה , יוזמת ומעורבת, ולא עוד אקטיבית-פרו
 88 בה בחרו, מאז הקמת הרשימה המשותפת ניכר באופןנאום הקול של האזרחים הערבים הפלסטינים גבר יב

איימן עודה לקהילה ח"כ הרשימה המשותפת  יו"רהפנייה של . מהאזרחים הערבים הפלסטינים בישראל 8אחוזים
, וזוכה ללגיטימיות רבה יותר מאשר אלבישר כלל האזרחים הערבים הפלסטיניםנעשית כעת בשם  בינלאומיתה

מיעוט הערבי הזכיר את האובמה ברק נשיא ארה"ב לשעבר . בתקופה שלפני הקמת הרשימה המשותפת
 נאוםיבת שיא בהצלחת ונקודלכהונתו, ואלה היו  בשנתיים האחרונותבשני נאומים שנשא הפלסטיני בישראל 

הרשימה המשותפת המפלגה השלישית  ה שלי למרות היותכ נוציי מרואיינים מעטיםלצד זאת, מיעוט. המעמד 
 .החוץ-מדיניותשלא על  ודאיהשפעה על מדיניות הפנים וכל בגודלה בכנסת, אין לה 

 
ציינו  , מרואיינים רבים2015מאז בחירות הפלסטינים הערבים  כים”החשל  גוברתמעורבות הה לעלצד השבחים 

בתקופה זו. השפעת ארגוני החברה אזרחית על  רה האזרחיתהחבלחיוב גם את הגידול בהיקף הפעילות של 
, והופכת עוד לפני הקמת הרשימה המשותפתהייתה ניכרת נאום הקול של המיעוט הערבי הפלסטיני יבעל 

 לאחרונה משמעותית יותר, גם דרך פעילות משותפת עם הפרלמנט האירופי. 
 

ל המיעוט הערבי בארץ והיא גם תורמת לחיזוק שניסוח התביעות תפקיד מאד מכריע ביש "לחברה האזרחית 
תפקיד מכריע והם אלו שהביאו לקפיצת  מילאומוסאוא ו העולם המערבי. ארגונים כמו עדאלההיחסים עם 

 (, המחנה הציוניח"כ זוהיר בהלול)." גופים אחריםמדרגה בגיוס כספים מהעולם המערבי, האיחוד האירופי ו
 

 מישורתרבותי והתרחקות מה-יצמדות למישור החברתיההערבי:  היקף יחסים מצומצם עם העולםב( 
  מדיני-פוליטיה
 

רוקמים כיום עם העולם הערבי נשענים על החיבור הלאומי ערבי הערבים הפלסטינים  כים”החהקשרים ש
הבטחת מימוש הזכויות ותרבותי -קידום מעמדו החברתי – משרתים את צרכי המיעוט הערבי הפלסטיניו

אשר תרמו  ,טיבי עם קטאר "כל חבין קשרים אלו ניתן לציין את קשריו שוהים וקיום מצוות דתיות. ללימודים גב
ח יהבטלמקיימי מצוות החאג' ושנועדו לסייע להיחסים עם ירדן ; ויןכנבס דוחאלגיוס כספים להקמת אצטדיון 

 ממלכה ההאשמית. מלגות לסטודנטים הערבים הפלסטינים מישראל שבוחרים ללמוד לימודים אקדמאיים ב
 

ונציגי החברה האזרחית שהשתתפו במחקר, ועדת המעקב משחקת תפקיד מכריע בייצוג הציבור  כים”הח לדברי
היותה לאור לא. ובין שבפועל  שהיא מיישמת את תפקידהבין  ,ציפיות ממנה גבוהות. ההערבי הפלסטיני בישראל

מת מקדהיא של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל,  גוף המייצג את מגוון הזרמים הפוליטייםועדת המעקב של 
. בכללותואינטרסים של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל הצרכים והולמים את השעם העולם הערבי  קשרים

תרבותי הטבעי של המיעוט הערבי -החיבור החברתיוהשייכות הלאומית לאומה הערבית  ואהבסיס ליחסים אלו ה
 .פלסטיני בישראל לעולם הערביה
 

 מדינית-בהכרח למעורבות פוליטיתאינם מובילים עם העולם הערבי  תרבותי-חברתיוהחיבור ההחיבור הלאומי 
עם רוקמים נציגי המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל שעיקר הקשרים  העולם הערבי.יחסי החוץ עם עיצוב ב

                                                
ומו של גוף מרכזי; קי – : "להקמת הרשימה המשותפת ישנה חשיבות רבה, בו אמר שאיימן עודה "כהמספר לקוח מהראיון עם ח 8

וזה הופך אותה לכתובת לגיטימית מאד. לכן כשאני פונה לקהילה  מהערבים בישראלאחוזים  88ישנה כתובת שנבחרה על ידי 
אני לא פונה בשם עצמי ולא בשם מפלגה כמו שעשיתי לפני הקמת הרשימה המשותפת. אני פונה בשם האזרחים הערבים,  לאומיתהבינ

לאומית והקמת נהלגטימציה הבימיסוד יכול לפנות עם כל הלגיטמציה ל זאת אנילאור ו ,מהאזרחים הערביםאחוזים  88הצביעו לנו 
 ."ה"בואר שלוחות שלנו באירופה
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תרבותי מלא -חברתיף פעולה שיתומתקיים  אולם אין זה אומר כי ,תרבותי-העולם הערבי הם במישור החברתי
 יםתרבותי-יםחברתי כינון קשרים עלחוקית מגבלה  מטילה ישראל ,. בפועלבין המיעוט בישראל לעולם הערבי

שמטילה ישראל על נסיעה  לעקוף את האיסורעל מנת מוגדרות מדינות אויב. למשל, דינות ערב שאותן מעם 
לקבל אישור  במדינת היעד כדיהזמנה רשמית ממוסד ב נעזרים הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ללבנון, 

שיותר ויותר  על אףדרך ירדן. ליעדם נוסעים , ועם אישור זה הם נסיעה מיוחד מהרשות הפלסטינית ברמאללה
עם העולם  יםתרבותי-חברתייםכדי להגדיל את מעגל הקשרים הזו  שיטהב אזרחים ערבים פלסטינים נוקטים

 9מצומצם.ו נעוד הערבי, היקף הנסיעות האלה
 

 פלסטיני-של הערבים הפלסטינים בישראל בתהליך השלום הישראלי מעורבותהיעדר ג( 
 

רשמי באופן  יםמעורבאינם ים בישראל נציגי האזרחים הערבים הפלסטינכי רובם המכריע של המרואיינים ציינו 
 :עיקריותהצביע על שתי סיבות ניתן לאך  ,מעורבות שונותהפלסטיני. הסיבות לחוסר -בתהליך השלום הישראלי

תחדש  , גם אםתפקיד פעיל במשא ומתן מלאבאופוזיציה מונע מהם להפלסטינים הערבים  כים”הח, היות אחתה
אותן  מגדיר שילובן של המפלגות הערביות בקואליציה-איהממשלה את שיחות השלום עם הרשות הפלסטינית. 

הסיבה  תרומה חשובה. הן סוברות כי ביכולתן להריםאם להשתתפות בשיחות השלום, גם  ותטימיילא לג מיד
ערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ב רואותכאחד הרשות הפלסטינית נובעת מכך שממשלות ישראל ו היהשני

ואשר  ,חוו בתהליך אוסלוהם באופן מובהק בהדרה הכפולה ש ההתבטא תפיסה זוישראלית. -סוגיה פנים
מדיניות  10בותם בשיחות השלום למרות עניינם הרב במעורבות זו.טימציה של מעורילג-העמיקה את הדה

פלסטיני בישראל; מרואיינים אחדים ציינו את הממשלת ישראל לא הייתה חדשה לציבור הערבי של ההדרה 
חולייה  יולעולם לא יה 11בישראל הפלסטינים כי הערבים '90-הצהרתו של ראש הממשלה אריאל שרון בשנות ה

הקמת מפלגות הביאה לכעס ו עוררה התבטאות זוישראלית. -סוגיה פניםמשום שהם בי עולם הערל 12מקשרת
 חדשות בישראל.פלסטיניות פוליטיות ערביות 

 

"באוסלו הייתה הדרה כפולה. מהצד הישראלי; הדרה מההנהגה הישראלית כי הערבים הפלסטינים לעולם לא 
ת הפלסטינית ואבו הרשו. באותה תקופה, רההייתה הד מהצד הפלסטיני גם. יהיו חלק משום תהליך שלום

ד"ר מנצור )תהליך השלום." הנוגע ל בכל אזרחי ישראלאת הערבים הפלסטינים בכלל בחשבון לא לקחו עמאר 
 בנגב( גוריון ברסיטת בןינסאסרה, אונ

 
אל פלסטינים אזרחי ישרשל מומחים ערבים  מעורבות לא רשמיתכי ישנה  נוייצכמה מהמרואיינים , עם זאת
עורכי דין צעירים אשר דוברים  מעורבותם של יאלכך ה. דוגמה משא ומתןלהרשות הפלסטינית צוותי דווקא ב

הפעלת לחץ על ממשלת  – המשא ומתן בשני אופניםצוותי את  ומשרתיםאת שתי השפות, הערבית והערבית, 
 שחוו השליליתהתחושה יק כי להסאפוא ישראל. ניתן היהודית בתיווך דרך החשיבה הפלסטינית לחברה ו ישראל

חשיבות ב השיחות השלום באוסלו, הוחלפה עם הזמן בהכרגין ההדרה מנים בישראל ביהערבים הפלסט
הישראלי והפלסטיני. מדברי  ,אופן החשיבה של שני הצדדים המכירים אתהיותם אזרחים ישראלים ב תםתרומ

הרשות  תעמדאת  כיוםבינים טוב יותר מכי האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל השתמע המרואיינים 
 .מבפנים, כאזרחים ישראלים לחץ על מדינת ישראלואת תפקידם החשוב בהפעלת  ,הפלסטינית

 
 
 
 

                                                
בפברואר  24שיחה מקומית,  ,"מחיפה לביירות: פלסטינים אזרחי ישראל נוסעים לבקר את השכנים מצפון"מן, -עומרמיכאל שפר  9

2016.  
10 Mansour Nasasra, “The Politics of Claiming and Representation: The Islamic Movement in Israel,” Journal of 
Islamic Studies 12-13, 2017, p. 56: "The disaster of Oslo was that the PLO leadership decided that they no longer 
cared about the Palestinians in Israel and supported the view that the Palestinian Arab minority should take part 
in Israeli politics […] The PLO had thought that by taking part in Israeli politics, the Palestinians could put pressure 
on Israel from the inside."  

השתמע מהראיונות שגם הבחירה של ראשי ממשלות ישראל לקרוא למיעוט המדובר ערביי ישראל ולהשמיט את החלק הפלסטיני  11
הסוגייה מוהפלסטיני ישראלית המנותקת מהעם -רבי פלסטיני בישראל כסוגייה פניםהמיעוט הע תתפיסעל  תמהשם מבוסס

 הפלסטינית.
"גשר הבדלים במונחים בהם השתמש כל צד לתיאור אותם רעיונות. כך למשל בזמן שהמונח הה ובלטה חשיבותה של הטרמינולוגי 12

"חולייה אחרים, ובהם חברה הערבית פלסטינית בישראל היה שימוש במונחים מחבר" הרבה יותר נפוץ בחברה היהודית הישראלית, ב
 מקשרת".

https://mekomit.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://mekomit.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
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 אופי ההשתתפות. 2
 

על וההתנחלויות  צריך להגן על הכשאתה צריך לעמוד כקונסול או כשגריר ולייצג את ישראל בחו"ל, את"
 (פעיל בארגון שלום מוביל)" .קשה מאד בעיניי ? זהיכול לאייש תפקיד כזהאיך ערבי  .פעילות הצבא הישראלי

 

-מדיניות תשל האזרחים הערבים הפלסטינים בזיר האפסיתמעורבות הלצד המודעות של רוב המרואיינים לרמת 
על תחום  תםהמתארות את אופי השפע עיקריות המרואיינים ציינו שתי מגמותהרשמית של מדינת ישראל,  החוץ

 השתלבות. ה תהיפרדות ומגממגמת ה :ועל עיצובם כיום 13חסי החוץי
 

-מדיניותחלק מכ ולארקימת קשרי חוץ באופן עצמאי , והיא כוללת המגמה השכיחה יותר אהיהיפרדות ת המגמ
המעורבות הדלה באופן כללי  נוכחהרשמית של ממשלת ישראל. רובם המכריע של המרואיינים ציינו כי  החוץ

אזרחים הערבים הפלסטינים כיום לת ועצמאית מאפשרהפעילות ה, דווקא ההיפרדות והחוץ-ותמדיני זירתב
אבל בדרך כלל  ,הרשמית של ישראל קיימת החוץ-מדיניות בזירתהשתלבות ת המגמ. מעורבות ענפה יותר

 פלסטיני בארץ. רובהציבור הערבי המקובלים ב מעטים שאינם מייצגים את הלכי הרוחאנשים בוחרים בה 
שתי סוגיות ייפתרו הרשמית תהיה אפשרית ושכיחה יותר אם  החוץ-מדיניותההשתלבות בציינו כי המרואיינים 

והממשלה היא ממשלת ימין  ,פתורותאינן סיום הכיבוש. כל עוד סוגיות אלו ושוויון זכויות אזרחי הבטחת  –ליבה 
 היפרדות ופעילות עצמאית.  של אהי המגמה הדומיננטיתפתירתן, לשאיננה יוזמת צעדים מהותיים 

 
. ערביותהרשויות הועד ראשי בנציגי הציבור הערבי בועדת המעקב והיפרדות ניכרת גם בפעילות ה מגמת

פעילות ביצוע לשם בראש ובראשונה הוקמו שכן הם פעילות נפרדת לקיים  מלכתחילה יםחרוב ארגונים אלה
ארגוני החברה  פעילותו כים”החפעילות מת זאת, לעומותאמת לצרכי החברה הערבית הפלסטינית בישראל. ש

נציגי החברה האזרחית יכולים להשתלב בפעילות מחנה השלום,  .זרחית יכולה להתבטא בשני האופניםהא
בדרך כלל לקחת חלק במשלחות הרשמיות של הכנסת ומשרד החוץ, אולם כיום הם בוחרים  והח"כים יכולים

 .של החברה הערבית פלסטינית בישראלאינטרסים לצרכים ולראטיב, נבהתאם ל ,לפעול באופן מנותק ועצמאי
 

 פנים הלשם השפעה על מדיניות  החוץ-מדיניותהשפעה על  :ניינאום הקול של המיעוט הערבי הפלסטיבא( 
 

. אבל הרבה חוץ-מדיניות"כשאת מדברת על השפעה מבחוץ, בזה שהאיחוד האירופי ישפיע על ישראל, זו 
השפיע על מדיניות גור באיחוד האירופי זה כדי לניעושים עבודות ס סטינים אזרחי ישראל,, הפלפעמים כשאנו

 ".הפנים של ישראל
 (זרהפקידה מקומית בכירה בנציגות דיפלומטית )

 
בשיח המתנגד לאפליה כיום מתמקד  בינלאומיתלקהילה ה מבקש להציגהמיעוט הערבי הפלסטיני שסדר היום 
 שםל החוץ-מדיניותבמעורבות תומכת בגישה זו  ,עילות הפוליטית בישראל. בפועלפב השתתףרצון לבוגזענות ו

 ,כלומר .מדיניות הפנים כלפי האזרחים הערבים הפלסטיניםשנות את לבמטרה , מדינת ישראלהפעלת לחץ על 
רבים פי האזרחים העהבנה כי מדיניות הפנים כלגישה זו נובעת מהבשירות מדיניות הפנים. היא  החוץ-מדיניות

 כים”הח. קשרי החוץ העצמאיים שרוקמים שיפור תנאי חייהםומונעת את  םמכרסמת במעמדהפלסטינים 
הפלסטינים.  האזרחים הערבים מעמדלחץ על מדינת ישראל לשיפור עודדים הפעלת מ הפלסטינים הערבים

קיים  הואשפגשים מהו ארה"בב 2015סוף בהרשימה המשותפת איימן עודה  יו"ר שערךהביקור דוגמא לכך היא 
 כים”הח. למאמץ של נוספות שרי חוץ וחברי פרלמנט של מדינותחברי קונגרס אמריקאיים ו עםועודנו מקיים 

. בקרב נציגי מוסדות האיחוד האירופיביגי החברה האזרחית בפרלמנט האירופי ופת הפעילות של נצמצטר
יס העולם המערבי לתמיכה וגשימבלי אפשרי אינו כי שינוי במעמדם רווחת האמונה טיני סהציבור הערבי הפל

וזכויות  זכויות ילידיםאמנות בינלאומיות לגבי זכויות מיעוטים, הישום , כחלק מיבמאבקם למען שוויון זכויות
  14.אדם

 
נמצאים בקשר עם גורמים בינלאומיים ומציגים בפניהם המיעוט הערבי נציגי  ,גיוס תמיכה זובמסגרת המאמצים ל

 ו"ר ועדת המעקב מוחמד ברכהי 2017בינואר  30-א המכתב ששלח בהי דוגמה בולטת לכך. ארץהמציאות ב את
זרחים את התעניינות המזכ"ל בסטטוס של הא רלהגביאמצעותו הוא ביקש ב ,וטרשהאו"ם אנטוניו ג למזכ"ל

                                                
ם רוקמים האזרחים הערבים הפלסטיניגם קשרי החוץ העצמאיים שהרשמית של ישראל ו החוץ-מדיניותתחום יחסי החוץ כולל את  13
 הרשמית.  החוץ-מדיניותלא במסגרת ש

14 As'ad Ghanem and Mohanad Mustafa, “The Palestinians in Israel: The Challenge of the Indigenous Group 
Politics in the ‘Jewish State',” Journal of Muslim Minority Affairs 31(2), 2011, pp. 179-180. 
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ום היעל ועדת המעקב  ה שלכרזהאת ה במכתב ציין ברכה. לזכות בתמיכתוו הערבים הפלסטינים בישראל
. ההכרזה 2016בינואר  30-באל, שהתרחשה שנה קודם לכן, הבינלאומי לסולידריות עם הפלסטינים אזרחי ישר

של הערבים הנחות המעמד האזרחי כשלעצמה הייתה צעד שמטרתו להעלות למודעות הבינלאומית את 
  15הפלסטינים אזרחי ישראל.

 
נאום יבבהתקדמות בו ,עצמאייםקימת קשרי חוץ ר, בהיפרדותה תמגמב הבחירה צדכי לעוד עלה ראיונות מה

למסדו. ובאופן שיאפשר  כראוינאום ייעשה יהבשלהקפיד  חשוב ,הקול של המיעוט הערבי בשנתיים האחרונות
התמקד במסרים לצורך שיוצרת  ",ונכל העולם נגד"עם היהודי שב הרווחתרגשה הרגישות לכך מושפעת גם מהה

של האזרחים הערבים הפלסטינים לקהילה  יש בפנייהלבחון אם  חשוב לפי המרואיינים,אוניברסאליים. 
לחברה היהודית  ההעמקת השסע בין החבראם היא עלולה דווקא לגרום לדי לתרום לשוויון או כ בינלאומיתה

להביא את קולו לקהילה בוחר פלסטיני בישראל ה. אם הציבור הערבי ולנסיגה במעמדם הפלסטינית הערבית
 בינלאומיתקהילה הכלפי ה יםמדויקום ברורים ו בזהירות וישתמש במסרימסרי את בחריחשוב כי , בינלאומיתה
 עודה: "כחזאת תיאר . כך כאחד ישראליהודית בחברה הוה
 

והן לחברה הישראלית. אלו יהיו מסרים  בינלאומיתה"המסרים שלנו צריכים להיות מאד ברורים הן לקהילה 
 1967-ח אינם עוינים למדינת ישראל או לעם היהודי אלא עוינים לכיבוש בשלבט, אוניברסאליים ודמוקרטיים

להקפיד שישודרו באופן אלו מסרים שחשוב לבחור בזהירות ו ולמדיניות האפלייה נגד האזרחים הערבים.
 , יו"ר הרשימה המשותפת(ח"כ איימן עודה)מדויק." 

 
שינוי מדיניות למען ל הדבר ולתרומתשראל נאום של הקול הערבי הפלסטיני בייבהאחת הדוגמאות להצלחת 

פיתוח כלכלי נועדה לקדם "תוכנית החומש של המגזר הערבי ש אהי החברה הערבית הפלסטינית שיפור מעמד
ארגון לשיתוף פעולה המהראיונות עלה כי הלחצים שהפעיל  16".2020-2016באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

של נציגים מאמציהם אזרחים הם פרי השוויון בין המימוש מען על ממשלת ישראל ל (OECD) יולפיתוח כלכל
ההחלטה של נציגי החברה האזרחית בפורומים אירופאיים. של פלסטיני והרשמיים של הציבור הערבי 

שינוי מדיניות ולא במסגרת פלסטינית בישראל המיליארד שקלים לחברה הערבית  15להקצות  17הממשלה
יתר על . הפלסטינים הערבים םאזרחיהפנה חשובה במדיניות הממשלה כלפי פעמי מציינת נקודת מ-כמענק חד

 לשם עיצוב מדיניות הפנים. החוץ-מדיניותבהמעורבות  לתרומת, היא מספקת הוכחה כן
 

על חיצוני הפעלת לחץ היחסים עם גורמים בינלאומיים בעלי השפעה חשובים לא רק לשם לפי המרואיינים, 
. ישראלאזרחי הערבים הפלסטינים  קידום מעמדיחסים כלכליים לטובת רקימת  אלא גם לשם ,ממשלת ישראל

לקידום ס כספים יגימאפשרים לש ,OECD-הלדוגמא עם  ,אלוהיחסים הת חשיבות א מספר מרואיינים ציינו
 ,"ערים תאומות". היחסים עם גורמי חוץ מאפשרים גם קידום תכניות ישראלבפלסטיני ה מעמד המיעוט הערבי

, תמיכה שיש האירופבלקבל תמיכה כספית מערים תאומות  ןהערביות המשתתפות בהרשויות ל רותשמאפש
תיאר המרואיינים יצא נגד עמדה זו ומיעוט  .ביישובים הערביםכלכליים -חיים החברתייםמרקם הבה כדי לתרום ל

לה כלפי המיעוט על מדיניות הממש יםעישפמאשר אינם בלבד, אלו כיחסים בעלי אופי כלכלי היחסים את ה
המעורבים בהם, אשר את הארגונים רק יחסים אלו משרתים עמדת מיעוט זו גורסת כי  פלסטיני.ההערבי 

השורר בין כי הפילוג משתמע מקולות אלו  מרחיבים את רשת הקשרים שלהם.הכנסותיהם ומגדילים כך את 
מטרה סטרטגיה אחידה והיעדר היעדר אביטוי ל הם חוסר התיאום בפעילותיהםהחברה האזרחית וארגוני 

  משותפת וברורה בתחום יחסי החוץ.
 

 : רק לאחר סיום הכיבושוהידוקם תרומה לקידום היחסים עם העולם הערביב( 
 

אנו בטח לא מעוניינים שיהיו לישראל יחסים עם העולם הערבי כרגע, כל עוד יש כיבוש והבעיה הפלסטינית "
לחיזוק או אתחול היחסים בין  ךמתוו כיום ותין אין אנו יכולים להטרם נפתרה. זה נחשב לנורמליזציה. לכ

 (ח"כ אחמד טיבי)ישראל למדינות ערב." 
 

                                                
 .2017בינואר  30מכתב מאת מוחמד ברכה, ראש ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי, למזכ"ל האו"ם,  15
  .6201ביולי  31, המשרד לשוויון חברתי, תכנית החומש למגזר הערבי 16
2020-סיית המיעוטים בשנים בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלו 30.12.2015מיום  של הממשלה 922החלטה מספר  17

2016 . 

https://www.gov.il/he/Departments/news/economic_development_
https://www.gov.il/he/Departments/news/economic_development_
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des922.aspx
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עניין ם הרשמיים האזרחים הערבים הפלסטינים ונציגילי אין כגורפת -כמעטהסכמה שוררת בקרב המרואיינים 
. רובם המוחץ הביעו מהובש ישראלמדיני בקידום היחסים עם העולם הערבי למען מדינת -תפקיד פוליטי למלא

כמה מהם ו, סיום הכיבוש כתנאי לקידום יחסי ישראל עם העולם הערביהציבו את נאמנות לבעיה הפלסטינית, 
בקרב מרואיינים מזירות גם במימוש שוויון אזרחי לערבים הפלסטינים בישראל. קידום יחסים אלו התנו  אף

קלף מיקוח חשוב ויקר בידי הם  חסי ישראל עם העולם הערביי כיבלטה הסכמה כמעט מלאה פעילות שונות 
לשם הבטחת היחסים עם העולם הערבי נחוצים מאוד לישראל הצד הפלסטיני אשר אין לוותר עליו בקלות. 

בקידומם כל עוד לא נפרע  אינם תומכיםנציגי הציבור הערבי פלסטיני , ועל כן הלגיטימציה שלה במזרח התיכון
 ני. יהעם הפלסטהחוב של זכויות 

 
רק לידי ביטוי בוא תהציעו כי נאמנות האזרחים הערבים הפלסטינים לבעיה הפלסטינית לא כמה מהמרואיינים 

היחסים עם טיפוח וחיזוק גם באלא  ,מדיניים עם העולם הערבי בסיום הכיבוש-פוליטייםהיחסים הבהתניית 
אום בין האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל הבנה ותי בסס. גישה כזו מבקשת להמערבית הפלסטינים בגדה

יוזמה ליחסי הערבים הפלסטינים בישראל עם העולם  תגובש השעל בסיסהמערבית, פלסטינים בגדה ובין ה
 הערבי.  לפעול במתואם איתה בעולםהרשות הפלסטינית ולהעצים את גישה זו טמונה כוונה  בסיסהערבי. ב

 
אם יש  .עם אחינו בגדה המערבית כל היות קודםצריכים ל םהוא שה"הכי חשוב ביחסינו עם העולם הערבי 

הבנה בין ערביי ישראל לבין ערביי הגדה המערבית, תהיה אפשרות גדולה יותר ליחסים עם העולם הערבי 
 (ערביותהרשויות המאזן ג'נאיים, ראש ועד ראשי )ככלל." 

 
 לדחייתומצד מדינות ערב להחרמת ישראל  קראו רוב המרואיינים ,אשר ליחסים כלכליים עם העולם הערבי

, בהיות היחסים עם העולם הערביכאמור,  המכיר קריאה זוהבעיה הפלסטינית. עד לפתרון כלכליים  קשרים
פלסטיני בישראל ההמיעוט הערבי על כן,  .קלף מיקוח שחשוב לשמר בידי הפלסטינים ,יחסים כלכליים לרבות

את  תחליש לעקוף את הרשות הפלסטינית. עזרה בכינון יחסים מעין אלואיננו מעוניין לעזור לממשלת ישראל 
טימציה של ישראל במזרח יללג המפתחהוא פתרון הבעיה הפלסטינית  טוענת כי, שהרשות הפלסטינית עמדת

 צריכה להיעשות רק כדי לשרתתחברות לעולם הערבי גם את הטענה כי ה המרואייניםכך, העלו נוסף על התיכון. 
 וט הפלסטיני בישראל ולא את מדינת ישראל. את המיע

 
"אני בעד החרמת מדינת ישראל על ידי העולם הערבי כל עוד ישראל לא שילמה את חובותיה לעם הפלסטיני. 

קשרים כאלה אמורים לעלות לישראל משהו. דמייני לך שישראל מסודרת בעניין היחסים שלה עם העולם 
 (ח"כ איימן עודה)הפלסטינים?" הערבי, למה לה להגיע להסכם שלום עם 

 
"בעיניי, זה לא טבעי שאנשי עסקים מהעולם הערבי יתייחסו אל ישראל כאל מדינה רגילה ויבואו להשקיע בה 

 (סאמר סוויד, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי)כל עוד היא כובשת. זה לא טבעי ולכן אני נגד." 
 

אנשי עסקים שתומכים בקיום קשרים כלכליים בקרב לה בעיקר עש ,קול מיעוטאולם בדברי המרואיינים נשמע גם 
לקירוב בין מדינות ולתרום  הביאעם העולם הערבי מתוך אמונה כי האינטרסים הכלכליים המשותפים יכולים ל

 קדםל תוכלהעולם הערבי מטכנולוגיה מישראל ואנשי עסקים ול תמשותפפעילות  דבריהם,לתהליך השלום. ל
תפקיד מוביל לאזרחים הערבים הפלסטינים בישראל הם אף מייחסים בהקשר זה דים. יחסי שלום בין הצד

 .win-win-winבהעברת טכנולוגיות מישראל לעולם הערבי לשם יצירת מצב של 
 

קיום ל אשרבת וודעות חלוק ,מדיניים עם העולם הערבי-לצד התנגדות כמעט מלאה לרקימת יחסים פוליטיים
תרבותיים עם -טימציה של קיום יחסים חברתייםילגהחשיבות וינים הסכימו לגבי הכל המרואי ,יחסים כלכליים

תרבותי. ה בהיבטהערבים הפלסטינים בישראל חיי  לש "טבעי ךהמש"העולם הערבי. העולם הערבי אף תואר כ
ההנהגה הפוליטית  בטרם חשבההקשרים התרבותיים עם העולם הערבי רקמו משוררים וסופרים עוד את 

 לטפחם.
 

ופיק זיאד מימשו לפני שההנהגה קאסם, אמיל חביבי ותא-"לדעתי זה הדבר שמחמוד דרוויש, סמיח אל
 (סאמר סוויד)הפוליטית חשבה על חיזוק הקשרים; הם השמיעו את קולנו דרך התרבות." 
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פלסטיני בקידום תהליך השלום: מהדרה כפולה לתמיכה האופי ההשתתפות של המיעוט הערבי ג( 
 ותיאום עם הרשות הפלסטיניתהצהרתית 

 

ואחרי  '90-חדשה בשנות הנטשה אותנו וגם ישראל נטשה אותנו, וזה יצר מציאות הפלסטינית "גם הרשות 
היא נפרדת הפוליטיקה של המיעוט הפלסטיני בישראל  , לפיוהתחיל להתפתח נרטיב חדש 1995-אוסלו. ב

." ערביותו ואז התחילו להופיע מפלגות פוליטיות נוצר מצב שאנו צריכים לדאוג לעצמנ. נושא הפלסטינימה
 (ור נסאסרהצד"ר מנ)

 
 ימנעותפלסטיני אופיינה בה-פלסטיני בישראל בקידום תהליך השלום הישראליההמיעוט הערבי  מעורבות

ומאוחר יותר גם בעיני  ,ישראל ממשלות בעיני נתפס נושאשה משום היתר ביןומשפיע,  חשובתפקיד  מלאמל
בישראל לזהותו  הפלסטיני . המודעות הגוברת של המיעוט הערביתישראלי-פנים סוגיה ,סטיניתהפלההנהגה 

של  הלמפנה ביחס הואירועי יום האדמה, תרמ 1967-לאחר החשיפה לזירה הפלסטינית ב בייחודנית, יהפלסט
 ת רבה של נציגילא הביא לנוכחואך גם מפנה זה ולהענקת לגיטימציה רבה יותר לו.  כלפיוההנהגה הפלסטינית 

 18הודרו הן על ידי ממשלת ישראל והן על ידי הרשות הפלסטינית.הם בשיחות אוסלו  .בשיחות השלום המיעוט
המרואיינים תיארו את תחושות הכעס והאכזבה נוכח חווית ההדרה, אולם עמדו על התפקיד החשוב של אותו 

 שלום בזמנו. את שיחות ה הובילהש ,רביןיצחק ציבור בתמיכה מבחוץ בממשלת 
 

ללקיחת תפקיד  הדוגמכרבין בעידן אוסלו  הגוש החוסם והתמיכה מבחוץ בממשלתהביאו את  מרואיינים רבים
רשת ביטחון בתמורה לאימוץ מסלול מהמפלגות הערביות קידום תהליך השלום. ממשלת רבין קיבלה במשפיע 

דומה אפשרית פעילות  להמצביעה עחשובה פלטפורמה  יתההשלום עם העם הפלסטיני. בעיני המרואיינים זו הי
ציינו באכזבה  , מרואיינים רביםשל הגוש החוסם הזו חיוביתה הדוגמהכיום. עם זאת, מלבד  החוץ-מדיניותבזירת 

. חוסר העניין של י המשא ומתן לשלוםצוותבהכללתם של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל -גדולה את אי
שהתקיימו הכללת האזרחים הערבים הפלסטינים בשיחות השלום השונות הצד הישראלי והצד הפלסטיני ב

פלסטינית הההנהגה הפוליטית הערבית  בכעס רב בקרמעוררת ש ,כהדרה כפולה מצטיירלאורך השנים 
הביאו בסופו  ,כאחד ממשלת ישראלועל ידי הרשות הפלסטינית זה, שנובע מתחושת נטישה בישראל. הכעס 

 . רבות יותר בישראלערביות פוליטיות מפלגות  תהופעלשל דבר 
 

ת וכיום את תחושהפלסטינית מחליפות תחושה של הבנה וגישה של שיתוף פעולה עם הרשות מרואיינים ציינו כי 
הערבים  כים”החשיחות השלום. מהדרתם של נציגי האזרחים הערבים הפלסטינים נוכח האכזבה והכעס 

 ,לכוח הגלום באזרחות הישראליתהם מודעים ו ,שלום שונות תמיכה הצהרתית ביוזמותהפלסטינים מביעים 
 השמירה עללחשיבות הערבים הפלסטינים בישראל עליה הרשות הפלסטינית לא רצתה שיוותרו. מודעות ש

את  תסותר העל ממשלת ישראל אינמבפנים  ואמצעי לחץכוח עזר  שמשהאזרחות הישראלית כדי שיוכלו ל
 תפקיד משפיע במשא ומתן בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית. ההולכת ומתעצמת לגלם  תםשאיפ

 
אבל לא תומכים  ,"אנו תומכים, כולנו, ביוזמת השלום הערבית שמציעה את סיום הכיבוש תמורת כינון יחסים

 (ח"כ אחמד טיבי)בנורמליזציה לפני סיום הכיבוש." 
 

בור הערבי הפלסטיני בקידום תהליך השלום נציגי הצי מביעיםהעקרונית ש התמיכעל אף המהראיונות עלה כי 
השפעה בתחום. מספר מרואיינים הביעו מודעות  יבעל יםלהשתלב בתפקיד הם מתקשים ,ורצונם להשתלב בו

השפעתו של המיעוט  לגבולותאפליה וגזענות הן מעבר של תופעות  ואפילו המלחמ בנושאים שללכך שהחלטות 
חשבות הת לא יתממשו לעולם ללאציינו כי שלום, שוויון ודמוקרטיה ו הם הוסיפואך  ,פלסטיני בישראלההערבי 

 .אזרחים הערבים הפלסטינים בישראלה לשמשקל המספרי והמהותי ב
 

הערבים הפלסטינים במאבק  למימוש המשקל האלקטורלי המלא של האזרחיםבהמשך לכך קראו מרואיינים 
זאת, תוך הכרה . המדינה מכלל אזרחי יםאחוז 20ם מהמעטת הערך של היותולהימנע מהדרה עצמית והפוליטי, 

הרשימה המשותפת, שנמצאת  מהלגיטימציה של גורעתמפוכחת במציאות בה שולטת בישראל ממשלת ימין, ש
 הערבים הפלסטינים כים”החמובילה את והשתלבות, ה תמגמעל מקשה המציאות הפוליטית הזו . באופוזציה

 נפרדת.ופעילות עצמאית נקוט יותר ל
 

                                                
18 “Identity Crisis: Israel and its Arab Citizens,” International Crisis Group Middle East Report, 4 March 2004, pp. 
20-21: “Double periphery – located on the margins of both Israeli society and the Palestinian national movement.” 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/25-identity-crisis-israel-and-its-arab-citizens.pdf
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המשקל שלנו  מלואשנבטא את  ,הראשון :יכולה להיות בשני אפיקים לתהליך השלום "התרומה הגדולה שלנו
 שלוםהקול שלנו יהיה כזה שדוגל בש ,והשני ;את עצמנושלא נמעיט במשקלנו ולא נדיר [ ...] במאבק הפוליטי

 (ח"כ איימן עודה)." לאמץ את אותה דרך רוציםאנו מוכנים לבנות גשרים עם כוחות בישראל ש [...]
 

ופי מעורבותם של פעילים לגבי א ותעיקרי עמדות תיש ראיונותעלו מה ,חברה האזרחיתל אשר לסוגיות הנוגעות
זו בחשיבות ההשתלבות בעשייה  והכירהיו ש, גיסא מחד 19שלום.הקיום ובניית -ערבים פלסטינים בפעילות הדו

 היו שהטילו ספק במידת ההשפעה האפשרית ויעילותה ,יסאמאידך ג ;של ישראל החוץ-מדיניותלמען השפעה על 
באובייקטיביות  ןלצד חוסר האמו ,פעילות החברה האזרחית. ההכרה בחשיבות הרבים שקיימים חסמיםהבשל 

מגמות שמאפיינות את המעורבות או  לשתי, מובילים נורמליזציהלכניסיון  פעילותו של מחנה השלום ותפיסת
 לסטינים אזרחי ישראל בפעילות מחנה השלום: חוסר המעורבות של פאת 

 
 התרחקות ממחנה השלום( 1

 

העם  .לתת עצות או מעבר לעצות לעם שלי יכול "אני במולדת שלי ועם האזרחות הישראלית שלי, לא
ואפילו  ,המפלגות הפוליטיות, מוסדות העם שלנו מתרחקיםשלי הוא זה שצריך להוביל. מסיבה זו, 

ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל ד"ר )ממעורבות בתנועת השלום הישראלית." שלנו ית ארגוני החברה האזרח
 (קרן אברהם , יוזמותשותף

 

הבחירה המודעת של פלסטינים אזרחי ישראל שלא להשתייך למחנה השלום ולפעול במסגרתו על פי המרואיינים 
ם לכאורה נראה כי פעילי קיום. גם א-כמו פיוס ודו שביסוד פעולתו,מושגים ה תפער מהותי בתפיסמ נובעת

הרי , מקדם מחנה השלוםשנושאים יכולים להזדהות עם הוהיהודים הפלסטינים החברה האזרחית הערבים 
שמשתייכים לשמאל רבים מהפעילים היהודים המציאות בשטח.  תפיסתיניהם בבבפועל ישנו פער מהותי ש

 לעיתים גישתם אף נתפסת. בישראל הפלסטיניםהערבים בעיני האזרחים  שמאלכאינם נתפסים  ,הישראלי
האזרחים הדבר יוצר מרמור בקרב כך. ל יםמודעכלל יהיו  עצמם מבלי שהפעילים היהודים ,מתנשאת ופטרוניתכ

 בפעילותו.  ותםלשלב א בנחישותהוא מנסה כי האמינו  שבוהשמאל אכן ותהייה אם זהו  ניםיהערבים הפלסט
 

ים מלחבור ים פלסטיניוארגונים ערביערבים פלסטינים  פעיליםשל  סתייגותםכי ההוסיפו מהמרואיינים כמה 
יוזמות  .םישוויוני של האינטרסים הפלסטיני-בלתיייצוג ומיוזמות השלום השונות כישלון מ נובעתלמחנה השלום 

 םאזרחיב בעיקר המתחשבתיה צרה יראביסודן הייתה כיוון שצלחו אזרחית לא  ארגוני חברהקידמו שלום רבות ש
זציה בלי לתקן ינורמללהשיג כמנסה מהאזרחים הערבים הפלסטינים  כמהודים. מחנה השלום נתפס אצל היה

 באמת את היחסים בין הצדדים:
 

הם  למעשהלנרמל את היחסים כאשר מנסים הנורמליזציה; הוא התגלמות  , מחנה השחום"בראייה פלסטינית
 (בחברה האזרחית פרויקטיםמובילת ) עקומים."

 
 איתו מזדהים: "חברה משותפת"שחדש  מושג יצירת( 2

 
גם שוויון , ובכל הקשור לזכויות אזרחיותשוויון ו,זו חברה שבה יש שוויון כלכלי 'חברה משותפת'"מבחינתי 

לזהות שלך ולשפה , שנותן ביטוי לקיום שלך ,שוויון במרחב הציבורי המשותף . זהובזכויות הקולקטיביות
 (בחברה האזרחיתמנכ"לית ארגון מוביל )שלך." 

 

אשר פועל  ,"משותפתהפורום ארגוני החברה "מהקמת ן שביעות רצו אזרחית הביעוחברה ארגוני ממרואיינים 
בעיניהם וסיכוי. הפורום נבדל )מכון הנגב( קרן אברהם, גבעת חביבה, אג'יק יוזמות שתי"ל, חברים בו בהצלחה ו

                                                
מתייחסת  'מחנה השלום'ההגדרה ": כך קיום ובניית שלום-עזר, הוגדרה הפעילות של דו-ה שותפתי ענבל בןבמחקר מקביל שערכ 19

לקשת הארגונים העוסקים בסוגיות של השגת פתרון מדיני לסכסוך חוצה הגבולות, ופיוס בין העמים הישראלי והפלסטיני. תחת קשת 
ללים ארגונים בעלי שונויות רבות, בהם ארגונים המובילים שינוי מסוגים שונים )לדוגמה שינוי מדיניות, שינוי מערכות יחסים, שינוי זו נכ

פוליטי(, ואשר עושים שימוש במגוון רחב של כלים )לדוגמה מחקר, חינוך, שיח דתי, דיאלוג ומפגש, ארגון קהילתי, לובי, תקשורת, 
לאור העיסוק המרכזי של האחרונים ביחסים בין יהודים וערבים  'ארגוני חברה משותפת'וני השלום נבדלים מ(. ארגשיתוף ציבורו

העוסקים באופן ממוקד במעקב והגנה על זכויות אדם,  'ארגוני זכויות אדם'ערבי בתוך שטחי ישראל; ונבדלים מובקידום המיעוט ה
אינו מסגרת קטגורית הרמטית. פעילות של  'מחנה השלום'ה(. עם זאת, חי הגדה המערבית ועזבדגש על השטחים הפלסטינים )שט

קבוצת ארגונים אחת משפיעה על השנייה, ולהיפך, וכן יש ארגונים שאינם נופלים באופן בלעדי תחת קטגוריה כזו או אחרת או נמצאים 
שכן הגדרה זו  'ארגון שלום'בנוח עם הגדרתם כינם חשים , אך אותגבול-ארגונים העוסקים בסוגיות חוצות על קו התפר. כמו כן, ישנם

  אינה מביעה, בעיניהם, את יחסי הכוחות בין הצדדים או את עיסוקם בצדק או בשיח של זכויות."
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ייחודי בכך  פורום ארגוני החברה משותפת 20ם ערבים.ארגוני אינו מייצגשלדעתם  ",פורום ארגוני השלום"מ
 ,מחנה השלוםשלא כמו  תר על כן,י .והיהודים הפלסטינים הנציגים הערבים מנסחים יחדיוסדר היום שלו שאת 

החברה המשותפת פורום ארגוני יצירתו, ללא היו שותפים אולם השתלבו בו  הפלסטינים שהאזרחים הערבים
. הקונספט של חברה משותפת מנכיח םערבי החל בשלבי ההקמה הראשוני-יהודי התוצר של שיתוף פעול ואה

ישנה מעורבות  ,לכן .מחנה השלוםשל סדר היום נעדרים מושחשובים לזהות הערבית הפלסטינית שאלמנטים 
 מחנה השלום. בפעילות של האזרחים הערבים הפלסטינים בפעילות החברה המשותפת מאשר רבה יותר 

 
חברה משותפת, קדמים מש ארגוניםהפלסטינים בישראל מפעילות  הרב שיש לפעילים ערביםהסיפוק לצד 

משום היותו  פלסטיני-ישראליקידום שלום  למעןטימציה לפעול יכי לארגונים אלו אין מנדט ולגתפיסה רווחת ה
מוסדות וללגות מפלזה  תחוםב הותיר את הפעילותארגוני החברה האזרחית ל לע. לפי תפיסה זו, סוגיה פוליטית
במנדט של ארגוני אינן מכירות ועדת המעקב וכמו ועדת המעקב. כל עוד המפלגות הערביות  ים,הייצוג הרשמי

 ערבים בתוך ישראל. -משותפת לפעול למען קידום השלום, נשארת פעילותם מוגבלת ליחסי יהודיםנהחברה 
 
 מגמות . שינויים ו3
 

מידת המעורבות של האזרחים הערבים בנוגע ל קודות מפנהנות כנאירועים היסטוריים צויינו בראיו מספר
הערבית ל החברה שחשיפה אירועים אלו היו כאלה שהובילו להגברת היחסי החוץ.  תהפלסטינים בישראל בזיר

ישראל נגד הפקעת קרקעות בנים יישראל לזו שבגדה ולמאבק של האזרחים הערבים הפלסטבהפלסטינית 
הפלסטינית את מודעות החברה הערבית מצד אחד הגבירו היו אלו אירועים שה. על ידי הממשל םבבעלותש

הביאו לשינויים בתפיסה וביחס  מצד שנישאליו, ו האות ווחיבר הבישראל לחשיבות המרכיב הפלסטיני בזהות
 פיסתםמת – של ההנהגה הפלסטינית והחברה הפלסטינית בגדה כלפי האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל

קבוצת לחץ חשובה כחלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני וכ תפיסתםים ומשתפי פעולה עם מדינת ישראל לבוגדכ
 יחסי החוץ.  זירתשלהן על שפעה התייחס לואעיקריות המפנה הנקודות השלוש את אבחן על ממשלת ישראל. 

 
וביחסים עם  סוגיות חברתיות; המוסדות שלנו התמקדו בתמקדנו יותר בנושאי פניםה' 70-" עד שנות ה

שהיוו כתובת  ,כללה הצבעה למפלגות ציוניות אפילו התנהגותנו הפוליטית .החברה הישראלית או היהודית
 (מנהל תחום חברה משותפת בגבעת חביבה, מוחמד דראושה)עבורנו." 

 
 שלו הפלסטיני להפנות את המיקודהמיעוט הערבי  נטה . עד אז,'70-שנות ההייתה ב נקודת המפנה הראשונה

ישראל. לאחר היהודית בעם החברה  הישראל וביחסיהפלסטינית בהתמקדו בחברה הערבית  יומוסדותו ה,פנימ
בעקבטצ חשיפה לעולם הערבי הגברת ה לאחרו ,1967-הכיבוש ב בעקבותהחשיפה מחדש לזירה הפלסטינית 

עם קשרים לות ליצירת הפעי ת יחסי החוץ.פעילות איטית בזיר החלה, 1979-בין ישראל ומצרים בהשלום  םהסכ
 שביחסים אלה. תועלתברורה לגבי האסטרטגיה בהיעדר ארגון ו ,תספוראדי הלוכהעולם הערבי הייתה רובה כ

 – יוזמה זולנושא באחריות  מיו לעשות כן, מנדטלמי יש  לבנות את רשת היחסים:צריך מי  לא היה ברור
 .ומעשיתאסטרטגית, טקטית 

 

המערב נהיה יותר משוחרר  .השמעת הסוגיות שלנו במערבמרחב גדול יותר ליצרה  סובייטיה גושה קריסת"
." '90-העולם בשנות העל דלתות אנחנו, הפלסטינים אזרחי ישראל, התחלנו לדפוק ו [...] צדקקדם כדי שיוכל ל

 (ח"כ איימן עודה)
 

בישראל הפלסטינים ים גברה התעניינות העולם באזרחים הערב . אז,'90-שנות הה הייתה בנקודת המפנה השניי
 תחוםב פעילותהלהגדיל את מרחב  ב”ארהל הפשריהקומוניסטי אגוש קריסת ה (1)בשל ארבע סיבות עיקריות: 

תופעת ל הביאה לעליית המודעות בעולם סובייטיה גושקריסת ה (2) ו;אלי המחויבותלהעמיק את זכויות האדם ו
הבחירות הישירות לראשות שיטת  (3) ;ם בפרטיילידי מיעוטיםעל ויהם, ה עלחוקים להגנולחקיקת המיעוטים 
 מכריע בקביעת זהותו שלכמעט הפלסטינים להיות קול לאזרחים הערבים  הפשראשהונהגה בישראל הממשלה 

באזרחים הערבים  הפוליטית והחברה היהודית בישראל התעניינות של המערכת עוררה אפואו ,ראש הממשלה
מעורבות  ,תוגיוס תגובלבזמן קצר ונות ומסרים רעיו ה גלובלית שלהפצליה הביא עידן הגלובליזצ( 4) הפלסטינים;

 נוסף על. חברתיות ופוליטיות הדומות לסוגיית המיעוט הערבי הפלסטיני בישראלסוגיות בשל אנשים  הותמיכ
 בותהשפיעה רחברה האזרחית, אשר ה בפעילותהתפתחות חשובים שינוי ו ציינו, מרואיינים רבים אלהסיבות 

האגודה ארגונים כגון של המיעוט הערבי בארץ וחיזוק היחסים עם העולם המערבי.  על עיצוב הקול הייחודי
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לשלוח דיווחים לגופים בינלאומיים  '90-החלו בשנות ה 21א, עדאלה ואיתיג'אהמוסאו, הערבית לזכויות האדם
תפקיד  אף יוחסעדאלה ומוסאוא ל. בינלאומיתהקהילה העמדות במטרה להשפיע על לערוך ביקורים בחו"ל אף ו

ובכלל זה מהעולם המערבי, התמיכה הכספית שהגיע לארגוני החברה האזרחית בהיקף גידול הניכר במכריע 
 .האיחוד האירופימ
 

קודם לכן, הנשיא חינת התעניינות העולם בנו. מב הרשימה המשותפת הביא לקפיצת מדרגה הקמת"
ם בתוך ישראל. אובמה דיבר על הסוגיה הזו פעמיים, ובלי ספק הזכיר את הערביהאמריקאי אף פעם לא 

 (ח"כ איימן עודה)ד חשוב." ושיח מא יצר וחייבקיומה של הרשימה המשותפת 
 

המרואיינים הדגישו את  לפעול. רשימה המשותפתבה החלה ה ,2015שנת הייתה  נקודת המפנה השלישית
נדרשו ו להגיעאיחר גוף זה גם אם  הפלסטינים, רביםגוף מרכזי שמייצג את האזרחים הע בהקמתהחשיבות ש

תקוות ואת הלהקמתו. רובם המכריע של המרואיינים ציינו לחיוב את הקמת הרשימה המשותפת נדרשו שנים  67
ההתעניינות של הקהילה הקמת הרשימה המשותפת הביאה גם להגברת גדולות שהם תולים בהנהגתה. ה
נקודת שיא יה ה ב”ארהאיימן עודה בראש הרשימה ביקורו של . י בישראלפלסטינהבמיעוט הערבי  בינלאומיתה

 22נאום הקול של המיעוט הערבי הפלסטיני.יבהישג בפעילות להיה ו ,בפועלה של הרשימה
 

במידת גם שינוי  ניכר ,החוץ-מדיניותמעורבותם של האזרחים הערבים הפלסטינים בובאופי לצד השינוי בהיקף 
העולם הערבי יחס תי. במשך שנים ההעולם הערביוההנהגה הפלסטינית  יהם מצדוביחס כלפטימציה יהלג

של הפלסטינים  םמיחס בין היתרניזון זה  יחס  .לערבים הפלסטינים בישראל כאל בוגדים או משתפי פעולה
של העולם הערבי כלפי המיעוט הערבי הפלסטיני  וההנהגה הפלסטינית. שינוי בולט ביחסשל ו המערבית בגדה

לגיטימציה שהערבים הפלסטינים החלק מהעם הפלסטיני. זוהי כ ותפיסתבולגיטימציה הולכת וגוברת יכר במתן נ
 :לשמרה מאז הם מקפידיםשובישראל שאפו לקבל במשך שנים, 

 

אנו רוצים את . יותר ויותר לחברה המזרח תיכונית כיום נחשפים ]אזרחי ישראל[ "אנו הפלסטינים של הפנים
 ,חשוב לנו כשאנו נפגשים איתםזה כי אנו שותפים להם בזהות הערבית.  וזקוקים לה הםטימציה שליהלג

תפי יראו אתנו כמשאנו לא רוצים ש [...] פרויקטים משותפים איתם עלועובדים איתם בכנסים, משתתפים 
 (ב”ארהרה הלון, אוניברסיטת ג'ורג' מייסון, יפאח') ."אותנו בעבר כמו שנהגו לראותפעולה 

 
נאום קולם יהערבים הפלסטינים בישראל מטעם ההנהגה הפלסטינית: ב ותליטימציה גוברת לפעיגלא( 

 לאומי נהבי לסדר היוםהסוגיה הפלסטינית  להעלאתכערוץ 
 

של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל חייהם יותר של הרשות הפלסטינית למציאות רבה החשיפה הבשל 
 חלה ההנהגה הפלסטיניתעם הרשות הפלסטינית, ה הפלסטינים הערבים כים”החשמקיימים קשרים הודות לו

איתם מתמודדים הערבים הפלסטינים בישראל. הרשות שיותר לאתגרים המיוחדים  רבההבנה  לגלות
 דברי כמהלפי ו ,אחראי על הקשר עם ישראלל 23מדני-ת מינתה בכיר מטעמה בשם מוחמד אלהפלסטיני

 קשר עם הערבים הפלסטינים בישראל. כממונה על הגם מהמרואיינים הוא נתפס 
 

בתהליך השלום, טימציה שהעניקה הרשות הפלסטינית למעורבות הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל יהלג
ראש הרשות הפלסטינית  רצונו של ,לדברי מספר מרואיינים. ה שלהםפעיכולת ההש מגבלותמבוססת על הכרה ב

של האזרחים הערבים ה שפעהומודעותו למגבלות ה יתהמערב לטפח את הלגיטימציה שלו בגדה אבו מאזן
ראש תהליך השלום.  למען קידום םפעילותהבליט את ל חלופיתדרך לחפש  הפלסטינים בישראל הביאו אותו

לסדר ישראלי -להחיות את הבעיה הפלסטינית ולהביא את הסכסוך הפלסטיניאפוא רשות הפלסטינית בחר ה

                                                
קרן אברהם יוזמות ח "בדואיחוד העמותות האזרחיות הערביות.  ,על-כמעין ארגון איתיג'אההארגון איננו קיים כיום אבל בעבר פעל  21

 ".הוא תואר כ"משמש כרשת לארגונים הלא־ממשלתיים הערביים בישראל 2013משנת 
"הנשיא האמריקאי הבהיר  :2015ידי הנשיא אובמה הייתה במאי אזרחי ישראל על  הפלסטינים בה הוזכרו הערביםהפעם הראשונה  22

עמדו בסתירה לנוסח  ,'הישמר מפניושמגיע להצביע ושיש ל ככוח פולש'ניהו, בהם תוארו האזרחים הערבים בראיון כי דבריו של נת
אובמה: לדברי נתניהו נגד " של מגילת העצמאות של ישראל שקובעת שוויון דמוקרטי לכל האזרחים ללא הבדל דת וגזע." ברק רביד,

ביקורו של ח"כ איימן לקדמה זו אמנם . התייחסות 2015במאי  21, הארץ ",יניות ארה"בערביי ישראל עלולות להיות השלכות על מד
 אבל כן הייתה קשורה בהקמת הרשימה המשותפת.  בארה"ב,עודה 

רחים הערבים אשר ממונה על הקשר עם ישראל ברשות הפלסטינית. תפיסת תפקידו בקרב האז "חבכיר בפת ואמדני ה-מוחמד אל 23
הוזכר לא אחת כמי שממונה על הערבים בישראל שמו במהלך הראיונות  .שמית לתפקידושונה מההגדרה הר אל היהפלסטינים בישרא
 מטעם אבו מאזן. 

https://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2012%20-%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2012%20-%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2642494
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2642494
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2642494
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"היום  ה עלהכרזובנים בישראל ינאום סוגיית האזרחים הערבים הפלסטיבבתמיכה גם באמצעות לאומי נהבי היום
למרות הביקורת כי ההכנות ליום זה נפרשו על פני  24פלסטינים אזרחי ישראל".הלאומי לתמיכה בזכויות נהבי

 כךב באה רק שלושה שבועות לפני יום קיומו, ישעל כינונו של יום זה של אבו מאזן הכרזתו כי ו ,תקופה קצרה
 חותרת, שיותרמחושבת אסטרטגיה הפגנות לקיום ו 25שביתותהכרזה על כדי להצביע על מעבר מאסטרטגיה של 

 פלסטיני בישראל. הבשוויון הזכויות של המיעוט הערבי  בינלאומיתהקהילה ה תתמיכאת ס ילגי
 

 מצבההערכת . ג
 
 חשיבות ההשתתפות. 1

 
-מדיניותבזירת תפות הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל השתבחשיבות רבה  ורובם המוחץ של המרואיינים רא

פלסטיני, בינאום הקול של המיעוט הערבי -בכל הנוגע לקידום תהליך השלום הישראלי ובהעמקת השפעתם החוץ
פלסטיני -הסכסוך הישראלי מאמצים לפתרוןבמעורבות מוגברת  .פלסטיני, והידוק הקשרים עם העולם הערבי

או  שא ומתןלשולחן המ הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל בהצטרפותיחודית שיהתרומה ה רום להבלטתתת
-בעיקר מטעמים אסטרטגיים נובעכך ב הצורךשלהם בתהליך השלום.  מיכה לא ישירהתיכולה לנבוע מש

  26מוסריים.-ערכייםמטעמים ארגוניים ו
 

 ארגוניים-טעמים אסטרטגייםא( 
 

יש יתרונות יחסיים שיכולים להרים תרומה ייחודית ם אזרחי ישראל מספר מרואיינים ציינו כי לערבים הפלסטיני
יכולתם להבין  ואאחד היתרונות הבולטים השמקנים חשיבות אסטרטגית למעורבותם. לקידום תהליך השלום, ו

ערבים הפלסטינים אזרחי הבנה זו מאפשרת ל ,מרואייניםלדברי כמה הישראלי והפלסטיני.  – הצדדים את שני
שלא  מתבקשעד . זהו ציוזמת שלום ואף להובילה באזור האחרות ממשלותליע לממשלת ישראל ולהצ ישראל

 גם כלפי עצמה. ה, לא נשאה קבוצה זו את האחריות המוטלת עלי , ומשום כךנעשה אף פעם
 

למשל, לפגוש את נציגי הרשות  הפלסטינים הערבים כים”חלהיכולת להבין את שני הצדדים מאפשרת, 
, ישראלת ממשלבובכנסת  ישראלי-היהודי ישירות אל נציגי הציבור קולה של הרשותשם הבאת הפלסטינית ל

 ,לייעל את התקשורת בין הצד הישראלי לצד הפלסטיניעשייה שכזו יכולה  .תהליך השלוםבמטרה להניע את 
בים הפלסטינים בעתות של קיפאון בתהליך המדיני והיעדר שיחות שלום. מרואיינים אחרים הציעו כי הער ייחודב

משימת שיקוף עמדות את יקחו על עצמם וירשמיים, -ערוצי דיאלוג אחוריים ובלתייהיו מעורבים באזרחי ישראל 
כל אחד עם מאחורי הקלעים חות שישעיקרו  תפקידתפקיד פעיל בשיחות עצמן אלא זהו אינו בדיאלוג.  הצדדים

 השל החבר הדקויות והמסרים החבוייםם את . בשל הבנת, על מנת להבהיר את עמדות הצד השנימהצדדים
הערבים הפלסטינים אזרחי  ,תווכםלאלו ומסרים ר יהסביכולתם ללאור כאחד ו ישראליתחברה ההפלסטינית וה

זהות את הדרך והמועד הטובים . הם יכולים לסייע לצדדים ללקידום תהליך השלוםבכך לתרום יכולים ישראל 
 יו בקשות.ולהעביר אל לצד השניביותר לפנות 

 
פלסטינית בישראל עם העולם השיש למנהיגי החברה הערבית  מרואיינים ציינו את רשת הקשרים הענפהכמה 

הערבים הפלסטינים בישראל  ,זורשת קשרים הודות לשיכול לשרת את תהליך השלום.  יתרון נוסףהערבי כ
עיל מנופי השפעה ולחץ שיוכלו עודד את מדינות ערב )להן יש חשיבות כלכלית עבור ישראל( להפיכולים ל

                                                
 על ידי ועדת המעקב בערוצים שונים: מסמך שפורסםבצוא ותר של היוזמה ניתן למתיאור מדויק ומפורט י 24

"The High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel is the official representative body of Palestinian 
citizens in Israel, and includes all the political parties, Arab Members of the Knesset, Arab mayors and heads of 
Arab local councils, and the main civil society organizations. We appeal to you to show solidarity on January 30, 
2017 with our struggle for our rights. Today, we, the representatives of the Palestinians in Israel, repeat a call we 
launched for the first time exactly a year ago to the rest of Palestinian people, the Arab world, and the international 
community. We ask you to organize events in support of Palestinian rights in the Galilee, Triangle, Naqab (Negev) 
and the mixed cities, as part of 'International Day for Supporting the Rights of Palestinian Citizens of Israel'." 

היא , אלא להפך, אזרחי ישראל חלק מהמרואיינים ציינו כי האסטרטגיה של הכרזת שביתות לא מניבה תועלת לערבים הפלסטינים 25
 מהם חינוך.  כך מונעתלהגיע לבית הספר ובמהדור הצעיר הואיל ומלבד אוורור הכעס היא רק מונעת פוגעת בהם 

מרואיינים שהמוסריים, למרות הקושי להבחין ביניהם, נשענת על ההיבטים השונים -ארגוניים וערכיים-החלוקה לטעמים אסטרטגיים 26
שמדובר בחלוקה  . יחד עם זאת, חשוב להדגישהחוץ-מדיניותציינו כסיבות טובות למעורבות גדולה יותר של המיעוט הפלסטיני בעיצוב 

 שאינה הרמטית וישנה לעיתים חפיפה בין הקטגוריות.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4n6Y8PKuF4sJ:https://palaestina.org/uploads/media/Follow-Up_Committee-short.docx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=il
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האזרחים הערבים הפלסטינים יחליטו , אם נוסף על כך. ישראל לפעול למען קידום השלוםבשאיפה לעודד את 
עליהם להציג את  וקליר א, קשריהם עם מדינות ערב כמו ירדן וקטמשל עצמם בישראל להוביל יוזמת שלום

 בה. יכה יוזמתם למדינות אלו ולרתום אותן לתמ
 

הפלסטינים אזרחי ישראל להשפיע על דעת הקהל יכולתם של הערבים  ואערך אסטרטגי הבעל ו רון יחסי נוסףית
הקהל עת סייעו בגיוס דיעתידי חזון לגבי הסכם שלום הצגת ישראל. הצעת יוזמת שלום או אפילו רק בהיהודית 

  .ישראל כשותפים במקום אויביםטפח את התדמית של הערבים הפלסטינים בול היהודית לתמוך בסיום הכיבוש
 

תחנף אליו אלא צריך להלשכנע אותו בחזון שלנו. לא מטרה "חשוב שנשקיע כמה שאפשר בציבור הישראלי, ב
ומבחינת הביטחון  לא רק כלכלית אלא גם אתית ,הכי טוב לכולםהדבר שסיום הכיבוש הוא  לשכנע אותו לנסות

 (זרהאירופאיתפקידה מקומית בכירה בנציגות דיפלומטית )." יתותר לגמרי על הזירה הישראללו. אסור האישי
 

יכולה לתרום  צדםמהצעת יוזמת שלום  ,הפלסטיניםכנגד האזרחים הערבים  27ת ישראלשל ממשלההסתות נוכח 
 עניקלא תממשלת ישראל . גם אם כלפיהם ולהפרכתםשל החברה היהודית בישראל  םאוטיפייהסטר ערעורל

ה. היוזמה ופן בלתי ישיר על החלטות הממשלאפשרות להשפיע בא בכך משום תהיה ו,ליוזמה כז טימציהילג
 הנעתל הפעלת לחץ על ממשלת ישראלל ולגייס אותם יהודים האזרחים עם העבודה בשטח תאפשר לקדם 

 28.שלום וסיום הכיבושהתהליך 
 

מציאות השראה לו הדוגמ לספקיוכל  ישראלב ליהודיםפלסטינים הערבים בין ה םמודל מוצלח של יחסיהצגת 
פלסטינים יכולים לקיים יחסי הערבים ה. אם המערבית פלסטינים בגדהלסי שלום בין ישראלים יחאפשרית של 

שוויון זכויות אם על ידי השגת  וביןמשותפת החברה המוש חזון אם על ידי מיבין  – ישראלביהודים השלום עם 
ינות ערבים במדואף  המערבית ניעה כי גם פלסטינים בגדהאין מהרי ש – לא תחת הכותרת של חברה משותפתש

 של שלום ופיוס.דומים יחסים  ערב יצליחו לקיים
  

היחסים בשל ישראל אינה זוכה בלגיטימציה לה היא מייחלת מהעולם הערבי גם כי יינו המרואיינים צכך, נוסף על 
אזרחיה הערבים הפלסטינים. אם  כלפיל המדינה שוהיחס המפלה מדינה תוך הבהמתוחים ששוררים כיום 

היהודים של מדינת ישראל, התדמית של החברה ופלסטינים ההערבים  םיחסי שלום ופיוס בין אזרחישררו י
של מדינת ישראל בעולם הערבי ובמזרח  הלגיטימציהתגבר זאת  ובעקבות יותר היהודית תהפוך לחיובית

טימציה ימזרח התיכון בלגמצד מדינות הת ישראל מדינלטימציה לחברה היהודית וילגהת יהתני 29.התיכון
שיש למיעוט  , הלא ממומש,ישראל מדגישה את תפקיד המפתחבפלסטינית ההחברה הערבית להן שתעניק 

 . החוץ-מדיניותבזירת פלסטיני בישראל ההערבי 
 

או הוא שבכך ירהאזרחים הערבים הפלסטינים בקידום תהליך השלום  להגברת מעורבותאחד השיקולים 
מדינת ושאותה מיישמת  תהציוני תפיסהההדרה המעוגנת באת  יםחודכי הם הערבים הפלסטינים האזרחים 

תאפשר להם הגברת המעורבות כן,  כמותפקיד מרכזי במשחק הפוליטי.  הם ממלאיםמצהירים כי ו ,ישראל
ית המיעוט הערבי אשר נוטים להתייחס לסוגי ,להתמודד עם ההדרה מצד החברה הבינלאומית והעולם הערבי

 להם עשויה לסייע בתהליך השלום יותר שלהם להוגדל כסוגייה פנים ישראלית. מעורבות הפלסטני בישרא
 . כוללל הסכם שלום עבדיונים  ה זוסוגיי כלילהלהשמיע את קולם ול

 
עיון והר ,מדינת ישראלשל ו אנו בשוליים נו במצב בשוליים אל עבר מרכז הזירה. אאנו צריכים לצאת מה"

זאת, ולעתים גם הדיר אותנו בפועל במלוא מובן המילה. ואנו הפנמנו שכבר הציוני מנסה להדיר אותנו, או 
יסי, פרופ' ראסם ח'מא)." ם לא רוצים אותנו, אז אנחנו גם לא רוצים אותםה : אםהדרה וולונטאריתמבצעים 

 (אוניברסיטת חיפה
 

                                                
"בעיניי הממשלה הישראלית העכשווית לא תיתן ליוזמה כזו לגטימציה, אבל  :סאמר סוויד, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבילדברי  27

ל על ערביי הפנים. הממשלה הנוכחית הצעה יוזמה כזו יכולה לשנות את כל התפיסה הסטיראוטיפית שיש לחברה היהודית בישרא
 מלחמה נרצה לעקור את היהודים."  מאד מסיתה נגד הציבור הערבי ומצהירה כי אנו אויביה כמו שאר האויבים וכי אם תקום

רובם עבור כיוון ש, הקמת מדינה פלסטיניתלהיה כמעט למילה נרדפת לשלום ו " על ידי המרואייניםסיום הכיבושמונח "השימוש ב 28
 פלסטיני אפשרי. -כל הסכם שלום ישראליהוא המהות המרכזית של יום הכיבוש ס
של פלסטינים ויהודים,  "אם יהיה לישראל מודל מוצלח של חברה משותפתה"ב: רה הלון, אוניברסיטת ג'ורג' מייסון, אריפאח'לדברי  29

לחת מזרח התיכון. אם ישראל לא תהווה דוגמה מוצעם הו המערבית הגדה ה יהיה מרכזי ליחסים של ישראל עםהשלכות וזתהיינה לכך 
 מזרח התיכון." להשתלב בפלסטינים הם חלק בלתי נפרד, אז היא לא תצליח בה האזרחים ה למודל של חברה משותפת
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 תהיה בשיחות השלום לדיוןהפלסטינים אזרחי ישראל  הערביםשל  הסוגיה עלאתה מספר מרואיינים דבריל
 30אך בו בזמן להדגיש את הקשר הבלתי ניתן לניתוק ,של קבוצה זו ייחודייםהאינטרסים הלהציג את הזדמנות 

ם במשא ומתן והמעבר מהשוליים מעורבותכלומר, בין מצב האזרחים הפלסטינים בישראל. ובין מציאות הכיבוש 
אקטיבית -גישה פרואפיינה את תהליך אוסלו בההדרה הכפולה שהחלפת ל כולים להביאההשפעה ירכז זירת למ
 ארוך. לטווח רווח אסטרטגי . היה בכך המיעוט הערבי פלסטיני בישראל של

 
 מוסריים-טעמים ערכייםב( 

 
וס והייתי במט[ ...] ,במשלחת העיתונאים ,. הייתי שםהסכם אוסלובוושינגטון  נחתם 1993בספטמבר  13-"ב

שאלתי את רבין,  [...]  של רבין וזו הייתה הפעם הראשונה בה עיתונאי ערבי עולה על מטוס של ראש ממשלה
אנשים בפמליה שמלווה אותך, לא ראית לנכון שיהיה ערבי אחד מתוכם? מה הוא ענה לי? זהו  15יש לך 

ישראל בו. זו אמירה מבהילה." הסכם שלום בין ישראל היהודית וארגון השחרור הפלסטיני ואין מקום לערביי 
 (סופר ועיתונאי נזיר מג'אלי,)

 
-מתהליך יישוב הסכסוך הישראלי הערבים הפלסטינים בישראל מהדרת ביטאו את מורת רוחםמספר מרואיינים 

. ממשלת רבין הייתה ניתאינה מוסרית ואינה הגיו . לדעתם, הדרה זובאופן ישיר משפיע על חייהםפלסטיני ש
משך קמתה ואת האפשרו את הוגוש חוסם , אשר שימשו א התמיכה של המפלגות הערביותאלמל מתפרקת

הוביל בסופו של דבר להסכמי ש, את קיום המשא ומתן עם אש"ף. בכך, אפשרו המפלגות הערביות כהונתה
בממשלת  תםהתנו את תמיכ הפלסטינים הערבים כים”החהפרדוקס שמעצים את תחושת הכעס הוא שאוסלו. 

גם שוררת אצל הערבים הפלסטינים בישראל אבל, תחושת הכעס שיחות שלום מהן הודרו. אותן יום רבין בק
אף  כמה מהםאלא  ,מושפעים ישירות מהסכסוךמשום שלתפיסתם הם לא רק  ,. זאתרשות הפלסטיניתביחס ל

. יתניהרשות הפלסטלאחר מכן המאבק שהובילה בעקבות  אחרים נאסרוו 31"קדיה"שילמו בחייהם למען ה
 חלק מהעםוא בישראל שה פלסטיניהציבור הערבי על ההנהגה הפלסטינית פתאום  ויתרה אוסלו,תהליך ב

 . ושותף מלא למאמץ הלאומי הפלסטיני
 

מההיבט האתי  ראויושנתפס  סיום הכיבוש, שעומד בבסיס כל הסכם שלום אפשרי מוסרי נוסף הוא-טעם ערכי
היהודית החברה המערבית, וחלקים מ בגדה לסטיניתהפחברה ההערבית הפלסטינית בישראל, בקרב החברה 

מספר מרואיינים כי הערבים הפלסטינים בישראל יכולים  ציינו בישראל. בשל העניין המוסרי הכרוך בסיום הכיבוש
 סיום הכיבוש. בחיוניותגם הם מאמינים לה שותפים ה ת שלום אך ורק אםיוזמב להשתתף

 
 חסמים להשתתפות. ה2
 

 של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראלדלה ה מעורבותל גורמיםשה סוגים עיקריים של חסמים שישנם שלו
ניתוח מבניים. -ארגונייםחסמים ו ,פסיכולוגייםחסמים תפיסתיים, -אידאולוגיים חסמים: בזירת יחסי החוץ

מעורבות גדולה בין התפיסה כי יש חשיבות ל ,שהוזכר בפרקים הקודמים ,לפערהחסמים מחייב גם התייחסות 
 הלכה למעשה. החוץ-מדיניותבין היעדר פעילות בתחום ויותר 

 
 תפיסתיים -חסמים אידאולוגייםא( 

 
 המתח בין השיח הלאומי לשיח האזרחי ( 1

 

למרחב , ולמולדת, הסתירה בין השייכות שלהם למדינההקושי שמייצרת האזרחים הערבים חיים  ,"עד היום
 , אוניברסיטת חיפה(יסיפרופ' ראסם ח'מא)התרבותי הערבי והאיסלאמי." 

 
בין השייכות הלאומית בסתירה שמקורו יוצר מתח האזרחי השיח והשיח הלאומי , החיבור בין מרואייניםלדעת ה

לשייכות האזרחית של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל. רוב האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל, אשר 
מציאות השיח הלאומי לאזרחי בומולדתם, מרגישים כי אי אפשר לנתק בין עם בני עמם סכסוך במצויה מדינתם 

                                                
אפשר להפריד בין מציאות הכיבוש לבין מצב -י"א , שהתראיינה למחקר באנונימיות:מובילת פרוייקטים בחברה האזרחיתלדברי  30

ישראל זרחים הפלסטינים בתוך ישראל. זה גם נמצא בהרבה מחקרים שגורסים כי הפלסטינים אזרחי ישראל לעולם לא ישתלבו בהא
אפשר לנתק בין -שאילכך הם הוכחה  2000-והאינתיפאדה השניה ב 1976-יום האדמה ב כל עוד הכיבוש של העם הפלסטיני נמשך.

 כיבוש או בתוך מדינת ישראל." בבין אם  ,שראליתהחברות הפלסטיניות שנמצאות תחת השליטה הי
 מדובר ספציפית בבעיה הפלסטינית. כדי שיובן כי القضية() קדיה-אל, אבל די בלהגיד "סוגייה", משמעה قضية, בערבית קדיה 31
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. ה ובגבולותיהמדינכאזרחי הובין תחת הכיבוש שישראלית, בין  תחת שליטההחברות הפלסטיניות נמצאות  בה
בקרב פעילי מחנה  ייחודבשיח הציבורי היהודי בישראל, בנפוצה מאוד הלאומי לשיח הפרדה בין השיח האזרחי ה
גם סוגיות של , ואינה שכיחה הפרדה זו בשיח הציבורי הערבי הפלסטיני בישראל ,אולםו 32.הודיםהי שלוםה

  .פלסטיני-הישראליהלאומי  סכסוךשוויון זכווית בתוך המדינה קשורים בעיניהם ל
 

ין המרואיינים קשרו ב. רובם המוחלט של לאומישיח הישנה מודעות גבוהה למתח הקיים בין השיח האזרחי ל
הוא נושא בעל ציינו כי סיום הכיבוש . מרביתם אחד על חשבון האחר בשיחהשניים והבהירו כי לא ניתן להתמקד 

וכי לאור זאת יתקשו הנציגים  33,ישראלבפלסטיני המיעוט הערבי שוויון זכויות לעדיפות עליונה על פני החתירה ל
כל עוד הסכסוך  של ישראל החוץ-מדיניותב לקחת חלק בעיצו פלסטיני בישראלהמיעוט הערבי ההרשמיים של 

וזאת  34,הלאומיהשיח על פני  ווהעדפתהשיח האזרחי לאימוץ מקרב המרואיינים קרא יעוט רק מהלאומי נמשך. 
אין זה נכון להתנות את הזכויות , דעתם. להזכויות הלאומיות תהמדינה לקדם אשל בשל חוסר המוכנות 

 .ןלמען מימושבנפרד  יש לפעולו ,האזרחיות באלו הלאומיות

 

אי  .לאומיות שלנוהזכויות ה נןויש ,"ישנן זכויות אזרחיות שמגיעות לנו מעצם היותנו אזרחים וילידים של הארץ
הזכויות הלאומיות והמדינה איננה מוכנה לנהל איתנו מימוש זו בזו. אם אין התקדמות באותן אפשר להתנות 

 , מרצ(ח"כ עיסאווי פריג')רחיות?" אז מה לגבי הזכויות האז ,משא ומתן לגביהן
 

בראיונות עלה  ,דיומא הפנימיים של האזרח הערבי הפלסטיני בישראלהכנגד הקול שמבקש להתמקד בענייני 
 הערבים כים”החכמו  ,נציגי ציבור רשמייםלפי קול זה, קריאתם של מתייחס לגישה זו כסוג של הדרה. הקול 

כנציגי החברה.  תפיסה לוקה של תפקידם משקפת ,ון תשתיות וביובכגפנימיות בסוגיות  עסוקל הפלסטינים,
להתמקד ביצירת כלים שיאפשרו  יםאמור במקום זאת, הנציגים הנבחרים של הציבור הערבי הפלסטיני בישראל

 כים”החיתרה מכך, . צמצום מחלוקותהגדלת המשאבים ו ,את העמקת הנוכחות הערבית במשחק הפוליטי
 פלסטיני. העל המיעוט הערבי השפעה ישירה  , שלהןשל גורמים בינלאומיים אמורים לשאוף להשפיע על החלטות

 
 תפיסת הפיוס והנורמליזציה( 2
 

חברה בעם מדינות ערב נתפסת ם לטפח את יחסי ישראל מאמציב הפלסטינים אזרחים הערביםה מעורבות
 .הערבים הפלסטינים בישראל היא נתפסת נורמליזציה רוב האזרחיםאולם בקרב גישור, למאמץ כהיהודית 
רוב המרואיינים התנגדות הביעו  ,אי לכך. מדינות האזורפלסטינים בשטחים והערבים בגם הזו שותפים לתפיסה 

במידה מסוימת התנגדות זו נובעת נית. ינפתרה הבעיה הפלסט ודאי כל עוד לאמשמעית למעורבות שכזאת, -חד
קושרת , שבישראלהפלסטינית החברה הערבית עבור  לעיל.רחי לשיח הלאומי המתואר מתח בין השיח האזמה

מעורבות בקידום יחסי ישראל עם העולם הערבי נחשבת  ,המישור האזרחיעם המישור הלאומי את על פי רוב 
לפעילות העוקפת או מתעלמת מן הסכסוך הלאומי ופועלת מתוך הזהות האזרחית; אזרחות שתורמת את חלקה 

גם בטרם ולגיטימית יותר, מאמצים אלו מקבלים משמעות אחרת היו הבעיה הפלסטינית  לו נפתרהנורמליזציה. ל
 35.הושג שוויון זכויות אזרחי

 
נאמנים לאזרחותם להיות בישראל הפלסטינים האזרחים הערבים מ הצפמשהחברה היהודית, לעומת זאת, 

בתחום הגישור עם המדינות מאמצים ם למהם גמצפה , הבעיה הפלסטיניתוהשיח הלאומי ובין  בינהלהפריד ו
בין המרואיינים  היו ,בישראלהפלסטינית הערבית לחברה היהודית  הלמרות הבדלי התפיסות בין החברהשכנות. 

 פלסטיני בישראל. המיעוט הערבי לתפקיד מפתח מעין זה העניק מוכנות שתי החברות ל לגבי ספק והטילשכאלו 
 

. מחנה השלוםפעילות ארגונים יהודים וערבים בכל הנוגע לבין ניכרים פערי תפיסה  ,תהחברה האזרחי תברמ
הפלסטינים אזרחי הערבים  , ואילובניית שלוםללפיוס ו, קיום-דופעילות זו כתורמת להחברה היהודית רואה 

יכול אינו וס פי ,בעיניהם .את המציאות המכוערת ותייפנועד לניתוח פלסטי שמעין פעילות זו ב רואיםישראל 
בחברה היהודית בישראל תופסים שמשמעותו סיום הכיבוש.  ,פלסטיני-בלי פתרון לקונפליקט הישראלי התרחשל

                                                
 שם.עזר, -ענבל בן 32
צריך לממש  .[..] ים את הכיבוש קודם כל"צריך לסי , שהתראיינה למחקר באנונימיות:מנכ"לית ארגון מוביל בחברה האזרחיתלדברי  33

 בכל הקשור לזכויותנו האזרחיות." שוויון מלא 
וקיומית על חיי האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל השלכות ישירות גלל ב ,ח האזרחיכן קרא להיצמד לשימיעוט מהמרואיינים  34

 השפעה גדולה יותר של הערבים הפלסטינים בתחום זה.היכולת בגלל וגם 
 רוב ההתניות שהושמעו הן לגבי סיום הכיבוש ופתרון הבעיה הפלסטינית.  ,השתמע מהמרואייניםמה שלפי  35
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מובילת פרויקטים בארגון  36.הערבים הפלסטינים אזרחי ישראלאת מחנה השלום באופן חיובי יותר מאשר בקרב 
 ,שונה של הפיוסהתפיסה משום הלא רק  תימחנה השלום בעיית גישת כיחברה אזרחית מרכזי טענה בראיון 

תעלמות מהמציאות בשטח ממחנה השלום בפרט, וב בכלל חברה האזרחיתביוזמות שלום שמקורן משום שאלא 
 – שלוםהמחנה ת תפיסאלה ב ם. פערידונות לכישלוןי, ועל כן הן נישראלית בלבד-יהודיתמבט  מנקודת נובעותו

פלסטינים נציגים ערבים  להיעדרהם סיבה עיקרית  –ים השונים בו תוך הכרה בשונות שקיימת בין הארגונ
    .משותפים ערבים-יהודים ארגוניםערבים לבין ארגונים  משמעותי שיתוף פעולהלהיעדר ו השלוםי ארגונפעילות מ
 
 "עלה תאנהו" "צמח בר", "אחרות"תחושת ( 3
 

אינה מבטיחה השפעה של ישראל  החוץ-ותמדיני תבזיר םכי מעורבותמניחים  האזרחים הערבים הפלסטינים
מימוש לכלי משמשים הם ו הם "האחר" ".מחוץ למשחק" מי שנמצאיםכ לחושוהדבר גורם להם  37,פקטו-דה

ו של ביכולת ןאמו מרואיינים הביעו חוסרההאינטרסים המדיניים של הרוב היהודי שאותו מייצגת הממשלה. 
הרשימה והעובדה ש מטעמו כים”החפעילות  על אף החוץ-מדיניותלהשפיע על  המיעוט הערבי הפלסטיני

היחס של ישראל כלפי אזרחיה נובע מ ןהשלישית בגודלה בכנסת ישראל. חוסר האמוהמפלגה המשותפת היא 
מדינה דמוקרטית  היותהלהוכחת "עלה תאנה" כ אבל משתמשת בהםנטל  היא רואה בהם – הערבים

 להצביע לכנסת.  ,ם פלסטיניםאזרחיה הערביכל אזרחיה, לרבות שמאפשרת ל
 

כי מדינת ישראל אינה מניחים  , האזרחים הערבים הפלסטיניםעביכולתם להשפי היעדר האמונה לנוסף ע
ערבים  שלבת אם להתרחששעלול  משינוי צביון המדינה חוששתואף יותר  מכלילפוליטי מעוניינת בשיח 

הפלסטינים  האזרחים הערבים תקליטבפני מערים קשיים משרד החוץ לא די שפלסטינים במשרד החוץ. 
התחושה  ,נוכח תמונת מציאות זועל השתלבותם.  מובנהבאופן המקשה הסברה מדיניות  הוא גם נוקט, ושילובם
אין ו ,בידי הממשלה הכלי הסברהנבחרים נתפסים כ הםהיא כי נציגיבקרב הציבור הערבי הפלסטיני הכללית 

 . שהם מבקשים לייצגמיעוט הינטרסים של קבוצת הא לפעול באופן משמעותי למען בידם
 

 החוץ-מדיניותבתחום  למעורבותטימציה נמוכה ילג( 4
 

הערבית החברה היהודית ו הבקרב החברזוכה ללגיטימציה נמוכה  החוץ-מדיניותבתחום ערבית פעילות 
. עולם הערביבקרב הו המערבית, פלסטינית בישראל, בקרב הרשות הפלסטינית והציבור הפלסטיני בגדהה

טימציה הנמוכה שונות יבזירת יחסי החוץ. הסיבות ללגשל ממש מאפשרת מעורבות לגיטימציה נמוכה זו אינה 
נציגות ל שניתנהנקודת מפנה ועלייה ברמת הלגיטימציה ה . הקמת הרשימה המשותפת ציינממקום למקום

פעלו מפלגות פוליטיות ערביות של בהשוואההרשימה המשותפת  ה שלדולפעול בתחום יחסי החוץ. ייח תהנבחר
מצביעים הערבים, שמאפשר בקרב ה אחוזים( 88) שבו זכתה דושיעור ההצבעה הגבוה מאהוא  ,לפני הקמתה

 .בשם כלל האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל בינלאומיתקהילה הפנות לאיימן עודה ללח"כ 
 

משני נובעת בתחום יחסי החוץ הפלסטינים ערבים טימציה הנמוכה לפעילות האזרחים היהלג ,לדברי המרואיינים
 עסוקל שאיפהבוגד, ו הוא מי שמשתף פעולה עם מוסדות המדינה ה בחברה הערבית לפיהתפיס – טעמים

משני טעמים יום של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל. -על חיי היום הישירלהן השפעה שפנים בסוגיות 
 נתכוומחברה הערבית ה. פלסטינים בתחום יחסי החוץה זרחים הערביםמעורבות האאין עדיין מוכנות ל אלו,

פנימיות, סוגיות הטיפול בכי וענת טובו בזמן  ,בוגדיםכנה אותם ומנציגים בשירות החוץ ה כלפיאצבע מאשימה 
 . יותר חשוב ,כמו אלימות ותקציבים

 
באליטה הפוליטית היהודית הרווחת נובעת גם מהתפיסה הזו הלגיטימציה הנמוכה רואיינים, לדברי המ

דברי מקוו. מתנגדת לשינוי הסטטוס שמתייחסת לאזרחים הערבים הפלסטינים כאל אויבים פוטנציאליים, וש
החברה הערבית ש אותייבשלטון, לא  כיום , שמחזיקהיהודי בישראלכי הימין עלתה התחושה המרואיינים 

שמאל ליוזמה לשלום צודק ומקיף. מנגד, תקדם  ואפילו לאלסכסוך הפלסטינית בישראל תתווך בין הצדדים 
על יש אך השפעה מועטה נים, ימעורבות האזרחים הערבים הפלסטל שיסכים שאפשר להניחישראל, היהודי ב

באמצעות יציאה מתחרות ביניהן על חיזוק מעמדן בכנסת  ,ימינהכיום שנוטות  ,. מפלגות המרכזכיוםהממשלה 
 .  ואף סימונה כאויבת או בוגדת ישראלפלסטינית בהחברה הערבית הכנגד 

                                                
 שם.עזר, -ענבל בן 36
פי השפעה ממשית מעלה סימני שאלה כשיש בה לבין מעורבות באופן כללי פער בין מעורבות טוח כי בחברה היהודית המנגד, לא ב 37

 שקורה בחברה הערבית.
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 התקשורתכלי התקשורת המגויסת.  אהי המרואיינים, ללגיטימיות הנמוכה עליה הצביעו נוספתמרכזית סיבה 

 שכן היא מסקרתערבים הפלסטינים בישראל לתפקיד חשוב ביצירת תדמית שלילית  מלאיםישראל מב המרכזיים
קבוצות בין שתי והקיטוב מעמיק את הריחוק  אופן דיווח זהשליליים. ם אירועי מתרחשיםשבעת רק  ענייניהםאת 

בתחום שמקנה החברה היהודית למעורבות נציגי החברה הפלסטינית הערבית טימציה יופוגם בלג האוכלוסייה
   38.החוץ-מדיניות

 
זמן, ה רוצתהשתנה במבעיני הרשות הפלסטינית והפלסטינים בגדה נתפסים הפלסטינים אזרחי ישראל האופן ש

 "הופכים לישראליםש" כמי אליהם. ההתייחסות כלפיהםחל מפנה חשוב ביחס  1976-יום האדמה בומאירועי 
תייגה אותם , המערבית בגדה םהפלסטינישל  טובים רחוק מהסבל וההתנגדותהחיים הנהנים מו متأسرلين()

להפיץ  המערבית יכלו לאורך השנים והציבור הפלסטיני בגדההפלסטינית תקופה ארוכה כבוגדים. הרשות במשך 
האזורית כלפי הערבים הפלסטינים בישראל.  טימציהילפגוע במידת הלגוכך טענה זו ברחבי העולם הערבי, 

 ומעורבות בתחום יחסי החוץ.  עילותפחסם ני בישראל ויפלסטההמיעוט הערבי בפני דלתות הדבר סגר 
 

יניים הושפעו גם טאל בעיני הציבור והמנהיגות הפלסהשינוי בתפיסת האזרחים הערבים הפלסטינים בישר
ניתן להשתמש הרשות הפלסטינית החלה לראות בהם משאב שבו  2000.39-בשהחלה יה ימהאינתיפאדה השנ

 ישראלהחוץ של -במדיניותנים ימעורבות האזרחים הערבים הפלסטתועלת מ הפיקיא נאקטיבי. ה-פרובאופן 
רשות הפלסטינית למשל, הת. והפלסטינילגבי העמדות בישראל  הודיםגביר את ההבנה של הילהונעזרת בהם 

המנהיגות הפוליטית,  באמצעותבישראל  פלסטיניםחיבור בין הפלסטינים בגדה לביצירת מאמצים רבים  העישקמ
כי  הפלסטינית האינטרס של הרשות הבטחתהחברה האזרחית ופעילות תרבותית. מאמצים אלו נעשים לצד 

לפוטנציאל משום שבעיניה האזרחות תורמת  ,ים בישראל לא יתנתקו מאזרחותם הישראליתניהערבים הפלסט
 ישראלית. -כקבוצת לחץ פנים ה שלהםהשפעה
 

 תםסיתפנובעת מ האזרחים הערבים הפלסטינים בעולם הערבישל טימציה הנמוכה ילגהמספר מרואיינים ציינו כי 
נים יכלפי האזרחים הערבים הפלסט בעולם הערביחשדנות . מידת הכלפיםוסר האמון מחו בוגדיםכלאורך שנים 

ייצג את ישראל באחת ממדינות ערב המדיפלומט ערבי פלסטיני עד ש ,גבוהה כל כך נושאי הדרכון הישראלי
 הופכות ,של אותו נציג "הבגדה"נוחות שמלווה בה-איותחושת זו טימציה נמוכה יכנציג המוסד. לגמסומן מייד 

 .קשה מאודלדיפלומטיה הרשמית בפלסטינים אזרחי ישראל הערבים האת מעורבות 
 

עניינה הפנימי של  ואקבוצות מיעוט בתוך מדינה המעמד  לפיהםש ,לאומייםנבחוקים הבי נעוצהה יהסיבה השני
לשתי מדינות ערביות חשובות ומשפיעות אלו אין שלום בין ישראל למצרים וירדן ההסכמי נוכח אותה מדינה. 

מצרים נמנעות ו, ירדן על כן 40ישראלי.-עניין פניםאל ייחס לערבים הפלסטינים בישראל כאלא להתברירה 
ם נציגותוכן לטימציה רשמית לפועלם העצמאי של הערבים הפלסטינים בישראל בזירת יחסי החוץ ימלהעניק לג

 בליגה הערבית בפרט. ו במוסדות העולם הערבי בכלל
 

הולכת וגוברת בעולם הערבי לפעילות האזרחים הטימציה ילגאת הווקא ד ציינושמרואיינים היו גם  לעומת זאת,
בשם לפעילות לפעילות עצמאית ולא  וכוונדבריהם אבל  ,יחסי החוץ זירתהערבים הפלסטינים בישראל ב

ההנהגה שיותר  הרבהלגיטימציה ה יאה כךל ה עיקריתסיב ,לטענתםהרשמית של ישראל.  החוץ-מדיניות
ועדת נציגי והן ל כים”חיגות הרשמית של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל, הן ללנצנותנת הפלסטינית 

בישראל משמיע כיום, ולנאמנות שהוא  מיעוט הערבי הפלסטיניזאת, הודות לקול הלאומי הברור שההמעקב. 
 . כלפי הצורך הדחוף בפתרונהבעיה הפלסטינית ומפגין כלפי ה

 
 
 זהותהמורכבות ( 5
 

                                                
העמותה  - סיכוי," 2015ביטחונית של אוקטובר -מחיר ההדרה האזרחים הערבים בתקשורת העברית בתקופת ההסלמה הפוליטית" 38

אחוזים(  49אייטמים שפורסמו על האזרחים הערבים )"מניתוח הממצאים עולה כי כמחצית מהפרסומים וה: 2016, לקידום שוויון אזרחי
אחוזים( היו חיוביים באופק מובהק. הנימה  24( ורק כרבע מהם )1,096אייטמים שליליים מתוך  537היו בעלי אופי ונימה שליליים )

 אחוזים מהאייטמים היתה ניטרלית."  27-בכ
 ."שינויים ומגמות"בפרק לעיל כפי שהוסבר  39
לאומיים, שאינם מתנהלים מול קבוצות של תושבים בתוך מדינה נממדינות ומוסדות בי "ישנן הגבלות: יסיראסם ח'מא פרופ'לדברי  40

 לאומיים." נהביביחסים  אלא רק מול מדינה. וזה משהו שהוא בגדר נורמה

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2016/09/mehir_hahadara.pdf
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במקביל , שנוצרה בגלל שייכות לאומית לעם הפלסטיני יש זהות מורכבת ם אזרחי ישראלפלסטיניערבים הל
חסם בפני מעורבות . לצד יתרונות מסוימים שגלומים בכך, רוב המרואיינים ראו בכך ישראללשייכות אזרחית ל

 עיסוקאת ה ותיארהם היחסים עם העולם הערבי. של קידום תהליך השלום וייחוד בהקשר ב ,בתחום יחסי החוץ
אזרחי הפלסטינים שגורם לערבים  בפני עצמו, זהות כמשבר זהותהגדרת )שהולך ומתגבר( בשאלת ההתמידי 
העז  נם. רצוהחוץ-מדיניותע על יהשפול בתחום יחסי החוץ להיות מעורביםהם ממונע ובמקום  דרוךישראל ל

פותרים את אינם ין את שני הצדדים להב םיכולתבהגלום ליתרון  םומודעותבקידום השלום תפקיד מפתח  מלאל
 אם תתאפשר הצטרפותם לצוות המשא ומתן.  ,לאיזה צד להשתייך תהייתם

 
, אבל של מי? האם נשתייך לצד הפלסטיני מתוקף הזהות הלאומית שא ומתן"אנו רוצים להיות חלק מצוות המ

 (ידא רינאוי זועביג')שלנו או לצד הישראלי מתוקף הזהות האזרחית שלנו?" 
 

מעצם הרי ששיח הזהויות או משבר הזהות,  התגבר על משוכתכי הגיע הזמן ל שטענו רואייניםמ היוש אף
פלסטיני הזהות ממשיכות להעסיק את המיעוט הערבי ל הנוגעותנושא שוב ושוב ניכר כי השאלות ההעלאת 
 . של המדינה החוץ-מדיניותמעכבות את השתלבותו בעיצוב ובישראל 

 
 יהודית מדינהישראל כמדינת  הגדרת( 6
 

 םאת זהותהפלסטינים מדינה יהודית מוחק בעיני אזרחיה הערבים כ ת ישראלעצם הגדרת מדינלפי המרואיינים, 
ציונית  האידאולוגיממשרד החוץ מונע  ,. בעיני המרואייניםהחוץ-מדיניותזירת גם ב השתלבותםאת אפוא מגביל ו

 שתלב השתלבותלההפלסטיני ערבי האזרח המקשה על ר הדבו ,יהודיתכמדינה ומשרת את מהות המדינה 
הביטחון  משרד החוץ ומשרדעשייה של רווח בשליטריסטי ימהשיח ה. החוץ-מדיניותבכל מה שקשור ב המלא

קיומה של מדינת ישראל כלי להבטחתה מוצג כ תהליך השלוםכמו כן, העובדה ש. מקשה גם הוא על ההשתלבות
ת דם אהפעלת לחץ על המדינה לקהפלסטיני בהאזרח הערבי של מעורבות ה היקףאת ה מגביל יהודיתכמדינה 
-מדיניותשל הערבים הפלסטינים ביותר  רבהכדי לאפשר מעורבות  .מהשטחים הכבושיםלסגת שלום והתהליך 

וליישם בפועל את עיקרון מדינת כל אזרחיה, כך שיחול רשמיים ההגדרת המדינה במסמכים את  שנותל יש החוץ
 .הםכלפישל ממש אזרחי שוויון 

 
 החוץ-מדיניותנים בתחום ידיו למעורבות הערבים הפלסט יעילהיעדר תמריץ ( 7
 

הרשמית של ישראל לצד  החוץ-מדיניותשל האזרחים הערבים הפלסטינים על המוגבלת השפעתם בההכרה 
יותר רבה רבות מגבילה את שאיפתם למעו ,יחסי חוץ עצמאיים שמשפיעים על מדיניות הפנים לקייםהצלחתם 

צורך  ללאניתן לפתור את סוגיות הפנים  ישנה תפיסה רווחת לפיהכלומר, הרשמית.  החוץ-מדיניותבתחום 
 יעיל דיו תמריץבישראל  נציגי הציבור הערבי הפלסטיניהרשמית, והדבר מונע מ החוץ-מדיניותבמעורבות ב

 החוץ של ישראל. -מדיניותעיצוב לקחת חלק פעיל ב
 

 מבניים-גונייםחסמים ארב( 
 
 עתידם ל בקשרהיעדר חזון, אסטרטגיה ותוכנית פעולה של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל ( 1
 

מאז  ייחודב הערבים כים”החהחברה האזרחית ושל ארגוני הפעילות הענפה של  המרואיינים ציינו לשבח את
 מאחד שכל הגורמיםיעדר חזון שביעות רצון עמוקה מה-איאולם מדבריהם עולה הקמת הרשימה המשותפת, 

היא מימושו. הפעילות הענפה של ארגוני החברה האזרחית ל יפעלו יחדיו במיעוט הערבי הפלסטיני בישראל
 פעולהיש רשת קשרים, אסטרטגיה ודרך  ניםארגואחד מהלכל ות, ות ונפרדות עצמאייופעילולמעשה מגוון 

פני לפלסטינית בישראל הלחברה הערבית  ייחודיותות ההסוגי צגתלא רק לה יםהארגונים פועללו.  ייחודיים
גם אם פועלם של  רשת הקשרים ולהגדיל את מקורות ההכנסה שלהם ת א ביהרחלישויות בעולם, אלא גם 

נאום הסוגיה של יתורם להשגת מטרת העל של בהפלסטינים הערבים  כים”החמגוונים ושל הרבים והארגונים ה
 . החוץ-מדיניותעל  לכל יםעישפאינם מבסופו של דבר מאמצים אלו  ,להערבים הפלסטינים אזרחי ישרא

 
. מנחהומאחדת אסטרטגיה ת דחיפות לגבי הצורך בגיבוש תחושציינו כי אין המרואיינים כמה מן , אתמז היתר

מסמך החזון של הערבים הפלסטינים "לנסח את ניסו  ארגוני החברה האזרחיתגובשה יוזמה כזו, ו 2006-ב
שהיא הרגישו כי הן  ,מצד המפלגות הפוליטיות הערביותנוקבת ביקורת בנתקלה  תםיוזמ . אולם"בישראל
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קבוצה של אנשי הגות ופעילים  כינסהבסופו של דבר, שיתוף פעולה בין ועדת המעקב )אשר . מאיימת עליהם
תוצר הראשון וש הצלחת המהלך ולגיבועד ראשי הרשויות הערביות ונציגים מהחברה אזרחית הוביל ל 41,ערבים(
כלל ולא , חזוןהתמקד ב". המסמך : מסמך "החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראלאותה השנהמסוגו ב

בראיונות נשמעה קריאה להרחיב את היריעה ולנסח חזון ואסטרגטיה גם יחד,  תוכנית פעולה ברורה ומפורטת.
 ף לכלל הארגונים.משותובאופן שיהיה 

 
 עדת המעקב וועד ראשי הרשויות הערביותהמבנה הארגוני של ו( 2
 

וניכר חוסר איזון , נציגיהנבחרים לא ברור איך לציבור  :טימציהימקנה לה לג אינו ועדת המעקבהמבנה של 
 רבמקנה לזרמים פוליטיים מסוימים ייצוג  חוסר האיזון. בתוכה הזרמים הפוליטיים השוניםשל ייצוג במובהק 
שכלל זרמים אחרים  מבסס את יתרונם על פניו בישראל פלסטיניתה ערביתהתומכים שלהם בחברה ה משיעור

חברה מרתיעה רבים בועדה בחירת חברי הבבעייתית ההתנהלות ה בים.תומכים ראינם מיוצגים, על אף שלהם 
, מסגרת ייצוגיתועל כן היא משמשת בעיקר בפעילותה,  וךלתמו ףכסלה לתרום מ בישראל פלסטיניתההערבית 
ותפקודה הלקוי, אך  הועדה הרכב עלשמעה ביקורת נוקבת נ. בקרב המרואיינים מוגבלת ביצועיתלת בעלת יכו

מפלגות בניגוד ל ,בישראל להוציא לרחובות את כלל הציבור הערבי הפלסטיניה הכרה ביכולתגם  הובעה
 .מתקשים לעשות זאתשהחברה האזרחית ארגוני הפוליטיות ו

 
ועדת שבדומה ל אך ,גוף ייצוגי חשוב ואה אשי הרשויות המקומיות הערביותועד ר המרואיינים עלה כידברי מ

בנושאים  לפעוליכולתו מגביל את  הועד . מבנהמתאים מוגבל מבחינה ביצועית וחסר צוות מקצועיהוא גם המעקב 
צג הועד מיי. (ברשויות המקומיות הערביות קציביות )דוגמת המחסור התבוערסוגיות לטיפול במעבר  חשובים,
ועיקר פעולתו היא  גוף ביצועי הוא אינואך  ערבית פלסטינית בישראל,חברה ההרבות מקרב אוכלוסיה קבוצות 

אמורה לשלם דמי השתתפות כדי לתרום מקומית כל רשות  הייתה ישראל. במקור תקבוצת לחץ מול ממשלכ
ם נוסף שעומד בבסיס מעורבותם אור על חס עובדה זאת שופכתכולן עמדו במחויבות. לא אך  ,ביצועיגוף להקמת 

 היעדר משאבים כספיים.  – ני בישראל בתחום יחסי החוץיפלסטההדלה של גופי ייצוג רשמיים של הציבור הערבי 
 
 היעדר משאבים כספיים( 3
 

צרכים את ה שתמפהמומחים להקים במסגרתו ועדת  יהיה צורךניסוח חזון וגיבוש אסטרטגיה, ליתקיים מהלך  אם
לא עליה ו ,התעלחזרה ואבים. השאלה שזה ידרוש משו ,ם של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראלאינטרסיהו

ככל אין לארגוני החברה האזרחית מהראיונות עלה כי  .מי יממן יוזמה כזו יתההי להשיבאיינים והמרידעו רוב 
 ,אחד המרואיינים לטענת .שקועות בחובותש המפלגות הערביותזאת, וכך הדבר גם לגבי  יכולת לממןהנראה 

ועד ראשי , עדת המעקבכגון ו( המוסדות הייצוגייםשתזכה לברכת שתקום יוזמה פרטית היחידה היא  האפשרות
לא המרואיינים בעבר,  הרווחש. בניגוד לגישה (המפלגות הפוליטיות הערביותהמקומיות הערביות, ו רשויותה

את בשל המודעות הגוברת לצורך ולרצון בפעילות וזהיוזמה,  ה תישא במימוןממשלשהדרישה או ציפייה העלו 
צרכיו  ,של המיעוט הערבי הפלסטיני סותר את האג'נדהסדר היום הממשלתי ש תומגבלנתונה לחופשית שאיננה 

חוסר תעוזה וצורך במינוי כוללות גיוס כספים לסיבות שמונעות יוזמות ה גרסו כי מרואייניםכמה . יםוחזונו הייחודי
 היוזמה.  להובלתה מפלגתית מזוה שאינו אדם

 
 המבנה הארגוני של משרד החוץ( 4

 
בין פלסטינים, וץ איננו נגיש לקליטה ושילוב של אזרחים ערבים משרד הח ,בהשוואה למשרדי ממשלה אחרים

נציגי  בעבר ניסומקשה על השתלבותם. מהראיונות עלה כי שמבצע המשרד ושבשל עבודת ההסברה  היתר
מומחים ערבים פלסטינים שילוב סגן שר החוץ, לאפשר בתפקיד  הונתווסי ביילין במהלך כיבהם אחדים, ממשלה 

 ,להשתלב במשרדים אחריםקל יותר כי המרואיינים  אי לכך ציינו. רבים אך הדבר לא הניב פירות ,במשרד החוץ
. לעודד זאת, ושייתכן שצריך עבודת הסברה לא נדרשתבהם ש, והתעשייההכלכלה ומשרד כמו משרד התיירות 

מעוניינים להשתלב כן מאלו ש כמהבשל חוסר נגישות תחום יחסי החוץ בישראל לאזרחים הערבים הפלסטינים, 
 , ועובדים, למשל, בשגרירויות זרות.בינלאומיתמוצאים את דרכם להשתלב בדיפלומטיה ה ,בשירות חוץ כלשהוא

 שיח בטחוני דומיננטי בסוגיות יחסי החוץ( 5
 

                                                
 .2006הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, , החזון העתידי של הערבים הפלסטינים בישראל 41

http://www.reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20heb%5b1%5d_1.pdf
http://www.reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20heb%5b1%5d_1.pdf
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 .של ישראל החוץ-מדיניותבאופן הדוק בקביעת זו בזו  זורותביטחון שהחוץ והנים עלה כי סוגיות המרואיידברי מ
איום ביטחוני כההתייחסות אליהם בשל החוץ מערך בהאזרחים הערבים הפלסטינים  מקשה על השתלבות הדבר

ינוי , מפאת הפחד לשטחוןם בתחומי חוץ וביאות המרואיינים, אין עניין לשלבציינו משרד החוץ, לגיס חמישי. או 
 . בקרב החברה היהודית בישראל בעלות על המדינההתחושת צביון המדינה ו

 
ערבים הפלסטינים מתוך אזרחים הקווים אדומים שמונעים את הכללת והשתתפות הבמדינת ישראל "ישנם 

 'הארץ שלי'א רק . ל'המדינה הזו היא שלי'פחד לשינוי בצביון המדינה ופחד מנוכחות ערבית שתבוא ותגיד 
 (יסי, אוניברסיטת חיפהפרופ' ראסם ח'מא)." 'המדינה שלי'אלא  ',המולדת שלי'ו

 
 חסמים פסיכולוגיםג( 

 
 חוסר אמון הדדי( 1
 
כלפי חוסר אמון עמוק  שוררהאזרחים הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל בקרב המרואיינים עלה כי דברי מ

. מנגד, החוץ-מדיניותבעד שילובם בתחום הנשמעות יתות ההצהרות ספקנות רבה לגבי אמ וכןמוסדות המדינה 
שמא ירוצו ל"תלות את וחשד אזרחיה הערבים הפלסטינים חוסר אמון כלפי  שוררהממשלה גם בקרב ניכר כי 

. לצד המודעות החוץ-מדיניותישולבו בתחום במידה ש הכביסה המלוכלכת בחוץ" ויפגעו בתדמית ישראל בעולם
על הממשלה ולא  ההדדיאמון האת האחריות לטיפוח  וטילהמהמרואיינים אשר היו כמה האמון חוסר ית ילבע

יה גם מי שתיאר . הכי ידו של המיעוט הערבי תמיד הייתה מושטת לשלוםציינו המרואיינים על המיעוט עצמו. עוד 
 לא נשא נשק ונלחם במדינת ישראל.  מעולם"מלאך" שאותו כ

 

 ולההמלצות לפעד. 
 

סי החוץ ולפעול יינים הביעו את רצונם של האזרחים הערבים הפלסטינים להיות שחקן משפיע בתחום יחהמרוא
קידום היחסים עם  , ונאום קוליבדרך ל המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל קידום המעמד ש בשלושת התחומים:

כדי לאפשר אים הנדרשים המרואיינים המליצו על התנפלסטיני. -קידום תהליך השלום הישראלי, והעולם הערבי
חלקם ו להניעהחברה הערבית פלסטינית בישראל על קשורים בתמורות ושינויים ש םרוב, שיותררבה  מעורבות
חית, הנציגות הרשמית רהחברה האז ארגוני בעבורהתנאים שהוזכרו היו דומים באחריותה של המדינה. נמצאים 

שהעלו ההצעות וההמלצות לצעדים , ולהלן נהגות הרשמית במסגרת מוסדות המדינציוה, ממוסדת-הלא
 שם יצירתם: להמרואיינים 

 
 .את הסטטוס קוו תזהויות משמרהבשיח  תקבעותה - "זהות במצוקה"אזרחות פעילה ונטישת השיח של . 1

נטוש את שיח המצוקות הזהותיות ולברצינות  םאת אזרחות לקחת האזרחים הערבים פלסטינים בישראל צריכים
نقلة ) לקפיצת מדרגהגרום ולהם, , לדרוש מהמדינה שינוי והכרה ביותר המשפיע עמדהלהתרומם לאם ברצונם 

חלק מהמרואיינים קראו לאזרחים הערבים הפלסטינים לנטוש  .מעמדםם וההשפעה על חייב( במעורבות וنوعية
ר בשפה דיבולדבריהם, יש די באת הצורך להוכיח את השייכות הערבית הפלסטינית כאילו מוטל בה ספק. 

כדי להצביע על המימד הערבי  היומיוםסממני התרבות הערבית בחיי הערבית, קיום מצוות החאג', וביטוי 
פלסטיני בזהותם. כאזרחים פעילים הממלאים תפקידים מגוונים בחברה הישראלית על האזרחים הערבים 

 אישי והזדמנויות שוות.הפלסטינים לדרוש מהמדינה למלא את מחויבותיה כלפיהם ולספק להם בטחון 
 

על החברה הערבית פלסטינית בישראל לנסח  - ניסוח חזון עתידי לאזרחים הערבים הפלסטינים בישראל. 2
. חזון זה החברה האזרחית פעיליול רשמיים-לאהנציגים בארגונים ל, חברי הכנסתמשותף ל, שיהיה מוסכם חזון

קול ו תהיה להשמיע מטרת, ושנים העשר או חמש עשרהחברה הערבית בעוד חמש,  את עתידפרט צריך יהיה ל
 יבושגכוחות ו. הדבר יאפשר איחוד פלסטינית בישראלההסכמה בחברה הערבית עליהן אחיד בסוגיות שיש 

השאיפות של המיעוט הערבי  ,והכוחות מפוזרים תניב שינוי מוחשי. כל עוד הקולותש העוצמבעלת פעילות 
 . עלה-מטרותהסכמה על גם בהינתן לכוח שיכול לחולל תמורות,  מתורגמותאינן פלסטיני בישראל ה

 
ניסוח  לע נוסףמרואיינים הדגישו כי  -יישומה ולוח זמנים ל ,להו, תוכנית פעמקיפה גיהטקביעת אסטר. 3

ותרגומו למציאות. כל עוד לא נקבעה  מוני בישראל יכין תוכנית ליישויפלסטהחשוב שהמיעוט הערבי  ,החזון
בנפרד פלגה פוליטית לפעול , וכל מכל גוף ייצוגי, ימשיכו כל ארגון המאחדת את הכוחות, עולהפ תיאסטרטגי
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פלסטיני לתמוך בפעילות נציגיו ומנהיגיו ה. כדי לגייס את הציבור הערבי ותלפי אסטרטגיה ותוכנית פעולה שונו
 . ם פועליםומה מסגרת הזמנים בה ה עושיםהם לדעת מה  , על הציבורהפוליטיים והאזרחיים

 
דגישו את הצורך לנקוט פעולות של נים הירבים מהמרואי -הצהרתיות ותגובתיות אקטיביות במקום -פרו. 4

הציבור  למען השלום ולהזמין אתפעילות משותפת חלקם קראו ליזום ת. והצהר השמעתממש ולא להסתפק רק ב
של המפלגות הערביות ונציגי ועדת נוחות לצאת מאזור ה יוזמה זו נועדהלהצטרף. השלום חזון ל שותףשהיהודי 

כלפי של הממשלה לא צודקת המפלה והבתגובה למדיניות ולל השמעת הצהרות והכרזת שביתות המעקב, שכ
שיכללו פעילות  ,םקטיביא-פרו מהלכים לנקוט ישלהצהיר ולהגיב, במקום . בישראל נייהציבור הערבי הפלסט

עילות מסוג ה שהוזכרה לפ. הצעחיי הערבים הפלסטינים בישראלבוחשי וחזון של שינוי מסר עם מבונה וחינוכית 
)דוגמת יום האדמה( במועד או  הממשלהמחאה על מדיניות בנטיעת עצי זית ביום שבו מוכרזת שביתה  אזה הי

 מפלה. המדיניות ההמאבק נגד  מציין אתש
 

 ףיס כסיגיש לנים טענו כי ימספר מרואי - לאורך זמןיצירת תשתית ארגונית שתאפשר גיוס כספים . 5
הממשלה שמטילה התקציביות גבלות מהולהתגבר על  במימון ישראלי בטל את התלותמפלסטינים בפזורה כדי ל

 גיבוש חזוןס כספים לשם ילגיהעלו גם את הצורך המרואיינים שלה. תואמת את סדר היום  אינהעל פעילות ש
פלסטינים הגיוס כספים מ :ולשם הוצאתם אל הפועל הפלסטינים אזרחי ישראלעבור הערבים אסטרטגיה ו

, ערביותהרשויות הועד ראשי  ים שלגיוס כספים על ידי נציג 42;בגלותכיום נמצאים ו 1948-בשנעקרו או ברחו 
 הםבנציגים אלו יוכלו לקיים דרך קבע חוגי בית עם נציגי היישוב שלהם,  .שיגייסו משאבים כל אחד ביישוב שלו

הדבר יאפשר לועדת המעקב ולועד ראשי הרשויות הערביות  ועדת המעקב.רשותה של ל ועברושי יגויסו כספים
 ביקורת מצד המרואיינים. עוררחסרונו שהמיוצג בה, להקים גוף ביצועי 

 
תשתית ארגונית  יש ליצוראלא  ,פעמי-בגיוס כספים חדאין די  אקיימ-כדי להבטיח מעורבות ופעילות בת

האזרחים הערבים מצד  עדת המעקבול תשלום דמי חברניתן לקדם זאת על ידי . ך זמןלאורשתאפשר גיוס כספים 
של ועדת המעקב רציפה אך יאפשר פעילות היה נטל כלכלי סמלי שלא י, באופן חודשי קבוע ובסכום הפלסטינים

עניק גיוס הכספים מחו"ל, י המשך גיוס הכספים המקומי, לצד. המקומיות הערביות רשויותהועד ראשי ושל 
לגיטימציה רבה אף יותר לפעילות שתתקיים בעזרתו, בעיקר בקרב החברות הפלסטיניות בשני צידי הגבול 

 ובקרב ההנהגה הפלסטינית. 
 
 מומחים אלה -בישראל  הפלסטינית מומחים לחברה הערביתהזרות בעבור מיסוד תפקידים בשגרירויות . 6

תהליכים שמתרחשים בחברה הערבית  הסברתל, לבישרא אחראים להשמעת הקול הערבי הפלסטיניו ייה
. ולמעמדישירות ת ולסוגיות הנוגעבישראל הפלסטיני ת הציבור הערבי וגובבישראל, ולהציג את תהפלסטינית 

הצורף הזה כבר בולט המוסדות האקדמיה בישראל. כך למשל, בשהתקבלה החלטה להוציא את התנועה 
את  על מנת שיסבירומומחים ערבים פלסטינים אזרחי ישראל ת להאיסלאמית אל מחוץ לחוק, היו פניות רבו

גרירויות שבנושאים אלו יהיו מומחים לשחשוב מהלך. נקודת הראות של הערבים הפלסטינים בישראל ל
 למרות חשיבות איוש תפקידים שיענו על הצורך המוזכר לעיל, חשוב לא. ת ישראלבמדינ קונסוליות הזרותבו

"יועץ לענייני ערבים" ה אך ורק לתפקידים כמו בישראל פלסטיניםהאזרחים הערבים ה של רבותומעהלצמצם את 
כלל באירופאיות והבנציגויות בתחומים שונים ערבים פלסטינים מומחים שלב ל , אלא"מומחה לענייני ערבים"האו 

ם מומחיכאת הדרך להשפיע  בישראל פלסטיניםהערבים האזרחים לסלול תהשגרירויות הזרות. מעורבות זו 
 של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל. ותקדם את מעמדותחום אחר, בבמסחר, אומנות או כל ש, בין בתחומם

 
י פלסטינים, נציגהערבים ה כים”החפעילות יש להגביר את התיאום בין  - תיאום בין שלוש רמות הפעילות. 7

 השוניםמהמאמצים  רבי להפיק את המכדרשמיים, ופעילי החברה האזרחית. זהו מהלך חיוני -הציבור הבלתי
בפרלמנט לפעול במשותף  יכולים הערבים הפלסטינים כים”חהנציגי החברה האזרחית וכך למשל, . שנעשים
כים נהנים מדלתות פתוחות במוסדות הרשמיים, בעוד שבארגוני החברה האזרחית יש מומחיות ”הח .האירופי

פעילות ביותר מתוצאות טובות  ב הכוחות הם יוכלו להשיגכים. בזכות שילו”ורמות ידע שלפעמים חסרות לח
 . , ומי שירוויח מכך יהיה הציבור הערבי הפלסטיני בישראלנפרדת

 
רה"ב תוכל להשפיע על אערבי פלסטיני לובי  הקמת - ובאירופה ארה"בפלסטיני משפיע בערבי לובי  הקמת. 8

ישראל מדינת כלפי ן מדיניותכדי שישנו את  –טיניות קהילות פלסכמו גם על מדינות נוספות בהן יש  – ואירופה

                                                
 ,דוקטורמתוכם בעלי תואר  500-יש כובאירופה  ,1948פליטי אקדמאים ערבים מ 150 בארה"ב לבדה גרים ,אחד המרואיינים דבריל 42

 .אנשי עסקים בהם
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 ה"ב ובאירופה,בארהמרואיינים ציינו כי לחץ לשנות את יחסה כלפי האזרחים הערבים הפלסטינים. ויפעילו עליה 
עצים שי וקיבוצם בפורום יהםלחשוב על ארגון יכולות וראוי אפואבעמדות משפיעות, רבים יש פלסטינים , למשל

למשל בקונגרס ובפרלמנט ציבוריים, לאייש תפקידים  אלומשפיעים שוב גם לדחוף אנשים את השפעתם. ח
מיעוט תאפשר ל ב”ארהבפלסטינים בעמדות שמשפיעות על דעת הקהל באירופה וערבים נציגים שילוב . האירופי

 .באמצעותםשפיע להבישראל ני יהערבי הפלסט
 
בקרב הציבור הערבי  חוץ-מדיניותשיח ומחקר בנושא  דדושיעומחקר  כונייש להקים מ - מחקר כוניהקמת מ. 9
 ניאפשריים בתחום. הקמת מכוההשפעה ללמעורבות וגבירו את רמת המודעות אלו י כונים. מני בישראליפלסטה

בסוגיות פוליטיות הקשורות ביחסי החוץ, יחסים בישראל פלסטיני המחקר יכולה לתרום לחינוך הציבור הערבי 
 הבטיחנים לא ירצו לחסות בצל המדינה כדי ליהאזרחים הערבים הפלסטמאחר שות פעילה. לאומיים ואזרחנבי

היא האוניברסיטאות. להקמת מכונים שכאלה בעבורם יותר  האפשרות המתאימהעצמאות מחשבתית ומחקרית, 
חקר מ ןמכובכינון יש צורך  43,נים אין מוסדות אקדמאיים משלהםיכיוון שלאזרחים הערבים הפלסטעם זאת, 

 ,כמו פוליטיקהשונים, למלגות לקידום לימודים אקדמאיים בתחומים ידאג גם מחקר שיוקם העצמאי. הוצע כי מכון 
 בוא מהממשלה. ילא ללמוד תחומים אלה בישראל  פלסטיניהציבור הערבי הכי עידוד בהנחה ממשל ודיפלומטיה, 

 

 סיכוםה. 
 
חשיבות רבה למעורבות הערבים הפלסטינים אזרחי רוב המוחץ של המרואיינים שהשתתפו במחקר ייחסו ה

הדלה בתחום. שלושת תחומי הפעילות  םהם ציינו גם את נוכחותאולם ליחסי החוץ, ישראל בסוגיות הקשורות 
וקידום  ,פלסטיני-נאום הקול של המיעוט הערבי הפלסטיני, קידום תהליך השלום הישראליישנחקרו כללו את ב

חשיבות שייחסו המרואיינים לפעילות בזירת יחסי החוץ ביטאה רצון עז להיות היחסים עם העולם הערבי. ה
סיום הכיבוש ל צעדיםמשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בסוגיות חוץ לצד אמירה ברורה כי ללא ה חשובשחקן 

 בתחום תתרחש מחוץ לממסד הרשמי. מעורבותםקידום השוויון האזרחי בישראל לו
 

כי החסמים המגבילים מבינים האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל  ,עם בני עמם על רקע הסכסוך של מדינתם
מערך מספר הנציגים הפלסטינים ב הגדלתשנוכח ההבנה את מעורבותם בתחום יחסי החוץ רבים וסבוכים. 

המגבילות את יותר עמוקות ההיקף השפעה גדול יותר, חשוב להתמודד עם הסוגיות לבהכרח תביא החוץ לא 
המתח בין והזהות המורכבת לטו תפיסתיים ב-האידאולוגיים חסמיםבחקר בסוגיות חוץ.  ותם והשפעתםמעורב

. בחקר מעורבותהעמקת ה את מגבילים, שפלסטיניתההשייכות הלאומית  ביןו הישראליתהשייכות האזרחית 
לבם בעמדות רצונה לש כנותאמון של האזרחים הפלסטינים בממשלה ובהחוסר בלטו  יםהפסיכולוגי חסמיםה

בלטו  מבניים-חסמים ארגונייםבחקר ה. הפלסטינים הממשלה באזרחיה הערבים שלאמון החוסר ומשפיעות, 
, והיעדר פלסטינים אזרחי ישראל בתפקידים משפיעים במשרד החוץערבים לכלול ולהכליל נמוכה המוכנות ה

  .תשתית מתאימה לשם כך
 

השיח הלאומי לשיח האזרחי, היעדרם של האזרחים הפלסטינים בהינתן הקשר ההדוק שתיארו המרואיינים בין 
יכול להיעדרות זו עיצוב גורלם ועתידם. המחיר על  מקום המשפיעהיעדרות מ משמעומתחום יחסי החוץ 

עות בשיח של בתקהרבות, נוספות שנים למשך המשך האפליה והיעדר שוויון אזרחי : להתבטא בדרכים שונות
 יותמוגבלת בציבורהשתלבות פלסטיני, -טטוס קוו, המשך הסכסוך הישראלימצוקה זהותית ושימור הס

ומודעות  ,ישראלהיהודית בחברה הו העולם הערבי, טימציה נמוכה בקרב ההנהגה הפלסטיניתי, לגתהישראלי
 .בינלאומיתהפלסטינים אזרחי ישראל בקרב הקהילה ההערבים נמוכה לסוגיית 

 
נאום ייותר בבפעיל תפקיד  מלאבישראל בשינוי ושיפור מעמדם, עליהם ל הפלסטיניםהערבים אם ירצו האזרחים 

. הדבר צריך רבה יותר אקטיביות-פרובלאורך זמן, והיא מאופיינת כיום השתנתה בתחום זה  תם. גישתםסוגיי
ם העולם הערבי. בשני תחומים פלסטיני וקידום היחסים ע-גם בתחום קידום השלום הישראלילבוא לידי ביטוי 

וכדי להבטיח  שם כך. למשפיעההשגת מעורבות פעילה ולחיוני  תנאיטימציה כישאלת הלגבמחקר  עלתה ואל
נשאלת השאלה: מה קודם למה? האם האזרחים  כלל הקבוצות בחברהמשתפת ומייצגת את ש חוץ-מדיניות

מהממשלה פועלם בתחום יחסי החוץ לטימציה ילגלאור ירוק והפלסטינים בישראל צריכים לחכות הערבים 
 הפלסטינית בישראלוההנהגה מהחברה ? האם עליהם לחכות למתן לגיטימציה ישראלהיהודית בוהחברה 

                                                
 . למכללותולא  ,אביב-אוניברסיטת תלאו בירושלים יברסיטה העברית הכוונה לאוניברסיטאות בסדר גודל של האונ 43



 מעורבות הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל בעיצוב והשפעה על יחסי החוץ, סנא כנאנה                                       24

 

      

 

להציע את שילובם בצוות ולמשל, יוזמה, קחת לאו שמא עליהם ובשטחים הכבושים, או אף מהעולם הערבי? 
 הפלסטינית?  פלסטיני או להציע יוזמת שלום משלהם למדינות ערב ולהנהגה-המשא ומתן הישראלי

 
שלל החסמים העומדים בפני מעורבותם בתחום יחסי על המציאות המורכבת ולמחקר הצביעו על  המרואיינים

. כדי להתגבר על הקשיים החוץ הרשמי רךבמסגרת מע יותר רבהמעורבות  יםמעודד םאינהם והעידו כי החוץ, 
י החוץ תיארו המרואיינים מגמה רווחת בקרב ולהביא לידי ביטוי את הרצון להיות שחקנים משפיעים בתחום יחס

בתחום יחסי המאמצים  הובלת פעילות עצמאית בתחום. בתוך כך, עיקרל ,נציגי החברה הערבית הפלסטינית
 –תחום זה קידום ומימוש זכויותיו האזרחיות.  מעמדולקידום  ,נאום הקול של המיעוט הערבייהופנו לבהחוץ 

כרוך בפחות מתח בין השיח האזרחי  –היחסים עם העולם הערבי ולסטיני פ-תהליך השלום הישראלישלא כמו 
הרבה ביותר הצלחה את ה ובתחום זה נחל םופעילותהערבים הפלסטינים בישראל לאומי. לכן, מעורבות שיח ל

 מבין שלושת התחומים. 
 

עורבות דלה בזירה מיתרונות יחסיים שאינם באים לידי ביטוי במצב של הפלסטינים לאזרחים הערבים כאמור, 
להביא  ;הפלסטיני במידה דומההצד יכולת להבין את הצד הישראלי והכוללים את יתרונות אלה  של יחסי החוץ.

לעשות ; החברה היהודית לחברה הערביתלייעל את התקשורת בין ו ,הפלסטיניתוהחברה את קול ההנהגה 
וק יזולה לתרום באופן פוטנציאלי לכינון וחשיכ עם מדינות ערבבה הם מחזיקים ענפה הקשרים הרשת שימוש ב

יש לערוך שינויים  ,תועלת מיתרונות יחסיים אלה הפיק. כדי להאזור הקשרים הכלכליים בין ישראל ומדינות
 . כאחד המיעוט הערבי פלסטיני הנהגתבמערך החוץ וב – שיאפשרו מעורבות מוגברתמבניים -ארגוניים

 
ים אזרחי ישראל באפשרותם להשפיע על תחום יחסי החוץ )בשל הפלסטינהערבים בשל חוסר האמון של 

גם מחסור בידע ובמיומנויות בתחום. לכן, השינויים הארגוניים אצלם ניכרים החסמים השונים שתוארו לעיל(, 
כוללים לא רק צעדים שעל הממשלה לנקוט כדי  ,שמתבקשים כדי לאפשר מעורבות גוברת בזירת יחסי החוץ

האזרחים הערבים הפלסטינים על צעדים שגם , אלא ולה יותר להשתלבות במערך החוץלאפשר נגישות גד
טיפוח מיומנויות וידע בתחום יחסי החוץ, גיוס משאבים, גיבוש חזון ברור ומוסכם על כלל המיעוט  , ובהםלנקוט

 נדרשים ,כןכמו  כנית עבודה לפי לוח זמנים ברור.וגיבוש אסטרטגיית פעולה ותופלסטיני בישראל, ההערבי 
 תחברה הפלסטיניה קרבבכמו גם היהודית בישראל, החברה הפלסטינית והערבית  קרב החברהב השינויי תפיס

טימציה גדולה יותר למעורבות של ילג להעניק יאפשרותפיסתיים השינויים הבשטחים הכבושים ובעולם הערבי. 
 היחסים עם העולם הערבי. וסטיני פל-הפלסטיני בישראל בקידום תהליך השלום הישראליהערבי המיעוט 

 
הוא יחסי החוץ. ב םפלסטינים בכל הקשור למעורבותהמבט של האזרחים הערבים הביא את נקודת המחקר זה 

המכלילה טוב יותר  חוץ-מדיניותכינונה של  על קשיםהמ יםהעיקרי ההיבטיםאת  והאיראת תמונת המצב שרטט 
. לשינוי הזדמנויות יםמציעה היבטיםהבנוסף, המחקר הדגיש את  .את קולו של המיעוט הערבי פלסטיני בישראל

תפיסתם של המרואיינים את המציאות אינה מתרחשת בחלל ריק, והיא מתכתבת עם המציאות בשטח ועם 
 תמנם, המלצות רבות של המרואיינים הופנו כלפי הנהגושירות החוץ שלה. אוהפעילות של מדינת ישראל 

מעורבותם בתחום יחסי החוץ, אולם גם להתנהלותו של  להגברת צעדיםוכללו  פלסטינים בישראלההערבים 
 . שיפור המצבתפקיד חשוב בישראל בהממסד הרשמי 

 
סיום הכיבוש  .מקודם באופן משביע רצוןוהוא אף אינו שוויון אזרחי מלא עדיין לא קיים  ,כיוםבמציאות הפוליטית 

ן הסמכות לטפל בשתי סוגיות אלו הנמצאות בבסיס מעורבותם למשרד החוץ איואילו באופק, אף הוא לא נראה 
כי אין ביכולתו של  משתמע מכךאין  ,הדלה של הערבים הפלסטינים בישראל בתחום יחסי החוץ. למרות זאת

במיפוי שמאמר יכולים להיעזר ישראל היהודית ב. משרד החוץ וגורמים נוספים בחברה שינוימשרד החוץ לקדם 
 מכלילה יותר.  חוץ-מדיניותצעדים ליצירת לקדם ובנושא העמיק זה מציע על מנת ל

 
לקדם לא רק את נוכחותם המספרית  ביכולתולעסוק בשאלות נוספות: כיצד את משרד החוץ מזמין זה מחקר 

יכולת של או  ? בהיעדר רצוןהחוץ-מדיניותבמיעוט הקול  ם ושילובבולישאת של נציגים ערבים פלסטינים, אלא 
בין ודיאלוג ממוסד בין משרד החוץ  זימוןסטינים להשתלב באופן מלא בפעילות משרד החוץ, האם הערבים הפל

נגור ימגיב משרד החוץ לפעילות הס? כיצד המשרד מדיניותב והנהגת המיעוט עשוי לתרום להכללת קול
ת ממשלת אעל פי רוב  מציגהשהחברה הערבית פלסטינית בישראל ו העצמאית שמובילים נציגיה הרשמיים של

תייחס לפעילותם העצמאית של הערבים הפלסטינים אזרחי ימשרד החוץ ראוי שישראל באור שלילי? כיצד 
פעולה ולתמוך בו? עמו יש לשתף ש נוסףפעילות  תחוםישראל בתחום יחסי החוץ? האם נכון לראות בפעילות זו 

אילו צעדים נוקטת הממשלה כדי וב (BDS-)ה תנועת החרם מהי תגובת הערבים הפלסטינים בישראל לפעילות
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-מדיניותעל מנת לבסס  נקוטאילו כלים וצעדים נוספים יכול משרד החוץ לבתנועה זו? צמצם את מעורבותם ל
, לרבות האזרחים הערבים הן את מדינת ישראל והן את כלל ציבור האזרחיםשתשרת מגוונת ומכלילה יותר,  חוץ

  ?הפלסטינים
 

הרשימה המשותפת ים במאמר זה, יש מקום למחקר המשך שיבחן את תפקיד כמו כן, לאור הממצאים שעול
 דיאלוגובקידום  ,מיעוט הערבי הפלסטיני בישראלטיפוח הביטחון העצמי של הנציגות הפוליטית הרשמית של הב

לשם ייצוג בישראל,  הערבים הפלסטיניםממסדית של -והנציגות הרשמית הלאאזרחית חברה פעילי  בינה לבין
 ני הקהילה הבינלאומית. י ומכליל יותר של האינטרסים של קבוצה זו בפעוצמת
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