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צדדית של–תחילת חודש יוני של שנת אלפיים, בעקבות הנסיגה החדב

פחם "פסטיבל הניצחון של–ישראל מלבנון, נערך באום אל

החיזבאללה". בחוגגים היו למעלה מחמש מאות ערבים אזרחי ישראל, רובם
תומכי מפלגת 'הברית הלאומית הדמוקרטית' (בל"ד). מרבית הנוכחים שהעלו

על נס את הישגיו של הארגון השיעי הלוחם בישראל היו משכילים חילוניים,

ובראשם ערבי נוצרי, חבר הכנסת עזמי בשארה. בשיאו של האירוע, תחת
דגלי פלסטין, אמר חבר הכנסת בשארה לחוגגים:

.ןוחצינה לש ומעט תא ונמעט 7691 תנש זאמ הנושארלו ,חצינ הללאבזיח

הלחנ לארשי ...לארשי תא ליפשהלו וגשיהב תואגתהל הללאבזיחה לש ותוכז

השלחה ,ןונבל ...תמאה וז .ןונבל םורדמ תאצל הצלאנו הסובת רחא הסובת

תא קיסהל ןתינ וקמועל טיבנ םאש ,ןטנטק לדומ הגיצה ,ברע תונידמב

1.ןוחצינו החלצהל תוצוחנה תונקסמה

כעבור שנה, ביוני 2001, הציב בשארה אתגר נוסף בעת שנאם בכנס לזכרו

אסד בעיר קרדחה בסוריה, אירוע שבו נכחו מאות מנהיגים–של חאפז אל
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ואישים ערבים ובהם מזכ"ל החיזבאללה חסן נסראללה וסגן נשיא איראן חסן

חביבי. בשארה קרא לטפח ולהרחיב מחדש את דרך המאבק של "התנגדות"

לישראל, כדי שזו לא תצליח לכפות על העולם הערבי את תנאיה בשל חוסר
2האונים הצבאי של הערבים במלחמה כוללת.

התבטאויותיו של בשארה גרמו לסערה בישראל והביאו להעמדתו לדין

 אלא שהצהרותיו היו רק ביטוי אחד לתופעה3בגין תמיכה בארגון טרור.
אלו המכהנים כיום ואלו — המקיפה כמעט את כל חברי הכנסת הערבים

שסיימו זה מקרוב את כהונתם בבית המחוקקים הישראלי. מעקב אחר

ההתבטאויות המושמעות חדשות לבקרים על ידי מנהיגים אלה של הציבור
הערבי מצביע על כך שמאז שלהי שנות השמונים הפכה איבה מופגנת וחסרת

פשרות למדינה היהודית לתופעה מקובלת בקרב הנציגות הפרלמנטרית של

הערבים בישראל, והיא הולכת ומחמירה.
לא תמיד היו כך פני הדברים. עד לאינתיפאדה בשלהי שנות השמונים

היה סגנונם של חברי הכנסת הערבים רדיקלי ופרובוקטיבי פחות. אף שגם

–בני דור המנהיגות הקודם הפגינו גאווה בזהותם הערבית, הביעו דאגה לבני
עמם ולא חסכו ביקורת ממדיניותה של ישראל, הקפידו בדרך כלל גם

הנחרצים שבהם לטעון כי הם נאמנים למדינה, ולא פעם אפילו גילו הבנה

לצרכיו הלאומיים של הרוב היהודי. דוגמה מובהקת לכך היא חבר הכנסת
לשעבר מסיעת רק"ח, תופיק טובי, שכיהן בכנסת כארבעים שנה, והתבלט

עמו. טובי הגדיר עצמו כפטריוט–כלוחם פרלמנטרי נחוש ונחרץ למען בני

ישראלי והדגיש שאינו רואה ניגוד בין זהותו הערבית לישראליותו. הוא חזר
והזכיר גם בשנות השמונים כי העריך כבר לפני קום המדינה שהתנגדותה

של התנועה הלאומית הפלסטינית לתכנית החלוקה תוביל את אחיו לאסון

4לאומי.

דרכו הפוליטית של חבר הכנסת לשעבר טובי משקפת תפישה שהייתה

מקובלת בקרב הנהגת הציבור הערבי בישראל במשך שנים רבות, ולפיה תלוי

עתידו של המיעוט הערבי בקבלת כללי המשחק הבסיסיים של המדינה
היהודית. ואולם, בשני העשורים האחרונים תפסו בהדרגה את הבמה

הפרלמנטרית בניו של דור חדש, שגדל בישראל בתנאים שונים בתכלית

מאלה שאפיינו את תקופת הממשל הצבאי והמצוקה הכלכלית, החברתית
והחינוכית שבה היו נתונים בני הדור הראשון של הערבים שנותרו בתחומי

הקו הירוק אחרי מלחמת העצמאות. המנהיגות החדשה, שנכנסה לחיים



Ò˙ÈÂ ‰˙˘Ò¢‚ Ø ≤∞∞≤  25   •

הפוליטיים במהלך שנות השבעים, החלה לבטא גישה שונה מזו של הדור
הקודם, המאופק והמרוסן יותר. העמדות שמביעים אישים כמו עזמי בשארה,

מאלכ דהמשה מעידות לא רק על ביטחון–אחמד טיבי, מוחמד ברכה ועבד אל

עצמי רב יותר, אלא גם על נכונות לבטא עמדות רדיקליות, לקרוא תיגר על
הנחות היסוד של המדינה היהודית ולהסתכן בעימות ישיר ומתמשך עם הרוב

היהודי.

גישה זו אינה חריגה בקרב המנהיגות הפרלמנטרית של הערבים בישראל;
 נוואף—היא מאפיינת את מרבית חברי הכנסת (למעט יוצא מן הכלל בולט 

מצלחה ממפלגת העבודה). המכנה המשותף לחברי הכנסת הערבים בעניין

זה רחב להפתיע לנוכח המגוון הרחב של השקפות העולם המקובלות עליהם
והרקע הפוליטי והחברתי שלהם. עובדה זו מזדקרת לעין כאשר בוחנים את

עמדותיהן של שתי התנועות שהתבלטו בדור האחרון בקרב הציבור הערבי

—בישראל, אף שהן ממוקמות בקצותיה של הקשת האידיאולוגית 
קומוניסטים בקוטב אחד, והתנועה האיסלאמית בקוטב השני. המכנה המשותף

בתחום שלילת אופייה היהודי של ישראל מקיף את שתיהן, למרות שהתנועה

האיסלאמית חותרת בסופו של דבר להשלטת השריעה ולכינון ישות שבה
אין לקולקטיב היהודי מעמד לאומי, ואילו הגורמים הקומוניסטיים התייצבו

 שתי5באופן היסטורי ועקבי מאחורי התביעה ל"שתי מדינות לשני עמים".

התנועות עושות שימוש נרחב בסיסמאותיה ובדגליה של הדמוקרטיה
המערבית הליברלית במאבקן נגד המדינה היהודית, אף על פי שמקורות

— רדיקליזם איסלאמי מזה וקומוניזם מזה —ההשראה הרעיוניים שלהן 

פוסלים מתכונת זו מעיקרה, ולמרות שהן מזדהות עם תנועות ומשטרים
6ערביים המושתתים על היפוכם הגמור של הערכים הללו.

ההבדלים הקיימים בין הסגנון, הדגשים ודרגות החומרה של התבטאויות

חברי הכנסת הערבים אינם משנים אפוא את התמונה הכוללת העולה מבדיקה
יסודית של התבטאויותיהם. בדיקה זו מצביעה על מגמה הולכת ומעמיקה,

שבמסגרתה משתרשת ומתקבעת בקרב המנהיגות הערבית במדינת ישראל

הדחייה הגורפת של אותן הנחות יסוד הנתפשות על ידי הרוב היהודי בישראל
כאינטרסים הקיומיים של הקולקטיב הלאומי שלו. לדחייה זו שלושה מרכיבים

עיקריים: (א) שלילת ההצדקה הפוליטית והמוסרית של המדינה היהודית;

(ב) הזדהות גלויה עם אויביה הקשים ביותר של ישראל; (ג) גילוי הבנה,
ולעתים אפילו תמיכה, במאבק האלים ובטרור נגד הציבור היהודי במדינה.
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בתנאים אלו, האתגר שמציבים חברי הכנסת הערבים להנחות היסוד של הרוב
היהודי חורג מתחומיו של דיון אזרחי, הנשען על מוסכמות משותפות במסגרת

כללי המשחק הדמוקרטי. הוא משקף קרע הולך ומתרחב בין הציבור הערבי

ליהודי, הידרדרות של היחסים ביניהם עד כדי שבר עמוק, המקשה מאוד על
דיאלוג פוליטי ומעלה שאלות קשות בדבר עתיד השותפות בין שתי

האוכלוסיות.

·

לילת המדינה היהודית היא העיקרון המרכזי אשר ממנו נגזריםש
הטיעונים, העמדות וקווי המדיניות של חברי הכנסת הערבים.

טיעוניהם בעניין זה משתבצים בהקשר ההיסטורי הרחב של המאבק המתנהל

במאה ועשרים השנים האחרונות בין יהודים לערבים, ובניסיון של התנועה
הלאומית הפלסטינית לשנות את המציאות שנוצרה בשנים 1949-1947, כאשר

המדינה היהודית קמה על אפה ועל חמתה. מאחר שהמאבק הצבאי הכולל

נכשל והסיכוי להשיג בו הכרעה לטובת הערבים אינו נראה מבטיח בעתיד
הנראה לעין, הם פונים לשיטות מאבק אחרות, תוך שימוש בכלים ממערכת

הערכים המקובלת על הרוב היהודי, אף שערכים אלה אינם מכתיבים בדרך

כלל את אמות המידה וכללי ההתנהגות בקרב הציבור הערבי עצמו.
בהקשר זה מוצגת שלילת הלגיטימיות של המדינה היהודית בידי המנהיגים

הערבים באיצטלה של חתירה לשוויון אזרחי. כנגד רעיון מדינת הלאום

הציונית מציבים הדוברים הערבים בעיקר את סיסמת "מדינת כל אזרחיה",
הפורטת על רגישויות ליברליות. חבר הכנסת אחמד טיבי, אחד הדוברים

הרהוטים ביותר של הציבור הערבי בישראל, ששימש עוזרו ונציגו של יושב

ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת ומוסיף גם היום לתמוך בדרכו, מציג
עמדה זו כהתגלמות העיקרון הדמוקרטי:

ונניא .לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואה תא לטבל ךירצש םיסרוג ונא

תומלעתה ךות ,הנידמב דבלב תידוהי הינומגה שיש הדבועה תא םילבקמ

תא ןגעל ךירצו הנשמ–ירייד אל ונחנא .םידוהי םניאש זוחא 02–מ תטלחומ
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תנידמ" הרימאב טלחהב םיכמות ונחנא ןכלו ,הנידמה תרדגהב ונלש הרדגהה

התואב תידוהי הנידמו תיטרקומד הנידמ דיגהל רשפא–יא ..."היחרזא לכ

הנידמב קפתסמ ינא .תידוהי וא ,תיטרקומד הנידמ וא הז .המישנ

7.תיטרקומד

והאב דראושה, מדוע לא–בנימה דומה מסביר חבר הכנסת לשעבר, עבד אל

יחגוג את יום העצמאות: "לא. אני לא אחגוג אותו כל עוד אין פתרון צודק

לעם הפלסטיני. וכל עוד לא ייושם השוויון כלפי הערבים ויוחלט שזו מדינת
כל אזרחיה ולא מדינת העם היהודי. זוהי מדינה שאינה דמוקרטית אלא

אימפריאליסטית, כובשת, מדינת אפרטהייד גזענית המפלה מיעוט של 20

8"אחוזים...

למאבק לביטול צביונה היהודי של ישראל שותפה גם חד"ש, המפלגה

שחרתה על דגלה את הסיסמה "שתי מדינות לשני עמים". בריאיון עיתונאי

חזר וטען חבר הכנסת מוחמד ברכה, יושב ראש המפלגה, כי הוא מוסיף לדגול
ברעיון "שתי מדינות לשני עמים", אך הוא לא חלק על הערכת המראיין

 לצד המדינה˙È‰Â„Èשמבחינת חברי הכנסת הערבים לא מדובר על מדינה 

הפלסטינית: "ברור שהמצב הנוכחי ישתנה ושחתימת הסכם השלום, כשתהיה,
היא לא סוף הסיפור". לדבריו, "העובדה שיש לישראל איזשהו צביון דמוקרטי

היא לא במעט בזכות המאבק לדמוקרטיה מלאה שערביי ישראל מנהלים

9וימשיכו לנהל עד שישראל תהיה מדינת כל אזרחיה".

הדרך למימושו של חזון "מדינת כל אזרחיה", כפי שהיא עולה מדברי

חברי הכנסת הערבים, עוברת דרך השלב ההכרחי של ביטול היסודות

הפוליטיים, המשפטיים והתרבותיים המעניקים לישראל את צביונה הלאומי
היהודי. ראש וראשון לאלה הוא חוק השבות ועימו גם הסמלים המייצגים

את מעמדו המיוחד של הרוב היהודי. וכך, לטענת טיבי: "מדינת ישראל צריכה

ליזום את ביטול חוק השבות... כל זמן שקיים חוק השבות, כל זמן שהחברה
היהודית בישראל אינה מבטלת אותו, אות הוא שחברה זו איננה שואפת

לדמוקרטיזציה מוחלטת. החברה היהודית עדיין רוצה בסמלים יהודיים, גם

בחוק השבות, גם בהמנון וגם בדגל... אסטרטגית אני שואף לביטול חוק
10השבות, הדגל וההמנון".

ספק אם כל חברי הכנסת הערבים מודעים למלוא משמעותו של המושג

"מדינת כל אזרחיה" בהקשרו ההיסטורי והפוליטי ולעובדה שבצורתו המובהקת
לאומי, ולעתים אפילו הלשוני, של–הוא מחייב ויתור על ייחודו התרבותי
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המיעוט; עם זאת, ברור כי השתלבות מלאה מסוג זה אינה עולה בקנה אחד
עם התפישה הרווחת בקרבם בכל הנוגע להגדרת זהותם של הערבים בישראל.

תפישה זו מוצאת את ביטויה בהסתייגותם מעצם המושג "ערבי ישראלי"

ומהתנגדותם המפורשת של אחדים מהם אפילו להשתלבות אזרחית מלאה
של הערבים בישראל, הקרויה בפיהם "ישראליזציה": "ההגדרה 'ערבי ישראלי'

והאב דראושה, המעדיף–פסולה בעיני", אמר חבר הכנסת לשעבר עבד אל

 עזמי בשארה רואה11;פלסטיני אזרח מדינת ישראל"–להגדיר את עצמו "ערבי
 ומעדיף את התואר12ישראלי "יצור מעוות שיצר מבנה מעוות",–במונח ערבי

 מוחמד ברכה מחד"ש מבכר לתאר13;1948"–"הערבים בפלסטין שנכבשה ב

 אותם14את הערבים בישראל כ"בני העם הפלסטיני בגליל, במשולש ובנגב".
בני המיעוט הערבי הבוחרים להשתלב בחברה הישראלית ולתרום להגנתה

סאנע, שרבים מבני–זוכים לא אחת לביקורת חריפה: חבר הכנסת טאלב א

עדתו הבדואים משרתים בצה"ל, הציג חיילים אלה כ"חלק ממכונת הג'נוסייד"
15הישראלית נגד הפלסטינים וקרא להם לחזור למקומם הטבעי בקרב עמם.

16דראושה קבע שכל ערבי המשרת בצה"ל מבצע "פשע מתועב נגד החברה".

הוא אף מנה בין הצלחות מפלגתו שכנוע בדואים המשרתים בצה"ל להשליך
 את הלך הרוחות העומד17עמם".–את מדיהם ולהצטרף אל "אנשי שורות בני

ביסודה של גישה זו היטיב לתאר עזמי בשארה בריאיון לטלוויזיה המצרית,

ששודר באמצע מאי 1998:

שי .לארשי ךותב םיברעה לש "היצזילארשי"ה ךילהתל םידגנתמ ונחנא

שי .םילארשיל ךפהיל םתוא םיפחודו ,"םילארשי םתא" םירמואה םיברע

,תדלומה תויברע לע הרימשב הבושח הכרעמ םילהנמ ונחנאו ,ךכל בל םישל

תוהזה לע רותיווה ,היצזילארשיה .תוהזה לש היצזיטרקומדו תיברעה תוהזה

81.תיתדעה היעבה תוררועתהל ינש דצמו ,גוליפל הליבומ ,תימואלה

תחסונמ גייתסהל יביט תסנכה רבח תא ועינה הז שיגר םוחתב תוששח
ששח אוה .תימואל–וד הנידמל תומיאתמה תועיבת ץמאלו "היחרזא לכ תנידמ"

לש ומשב הלעהש הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוטיבל תועיבתה ולבקתי םאש

םימרותש ךרדב הנידמל םורתל לארשי ייברע םג ושרדיי ,יחרזאה ןויוושה ךרע
לע הקזח לבקל לארשיב םיברעל רשפאתש תנוכתמ שפיח יביט .םידוהיה הל

,תדרפנה תימואלה םתוהז חותיפל ושמשי הלאש ידכ ,חוכ תודמעו תומדא

:יביט ירבדל .תינויוושה תרגסמה ןמ תבייחתמה הרומתל שרדיהל אלב
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הייסולכואל תויחרזאו תוימואל תויוכז ןתמ המסיסה לע קבאמ להנמ ינא

היצזילארשיה וז ...היחרזא לכ תנידמ המסיסה ןמ הנוש הזו ,תיברעה

רתוס ,היצזילארשי דגנ אוהש רמואש יברעה רזגמב םיוסמ גוח .התומלגתהב

לארשי זירכת ובש םויה תרחמל יכ .היחרזא לכ תנידמל העיבתב ומצע תא

תא סייגל הילע היהי ,היחרזא לכ תנידמ אלא ,םידוהיה תנידמ דוע הניאש

םיריעצ סויגל דגנתמ תינורקע ינאו ,םיברעכ םידוהי ,לארשיב םיריעצה לכ

עילבת וזכ הנידמ .היחרזא לכ תנידמ לש תרגסמב םג ,ל"הצל םיברע

ךמצע לע זירכהל לוכי אל התא .יברעכ ילש ימואלה דוחייה תא שטשטתו

לע .היחרזא לכ תנידמכ לארשי תא עובתל תעב הבו ,תיברע–ןאפ הגלפמכ

תויחרזא תויוכז ןתמ לש המסיסה תא ףידעמ ינא היחרזא לכ תנידמ ינפ

תנידמ .לארשי תנידמ ךותב ימואל טועימכ ,תיברעה הייסולכואל תוימואלו

,דגנתא אל ינא רחמ הרקי הז םא .הרסחו המוגפ היפוטוא איה היחרזא לכ

91.תרחא הרדגה ףידעמ ינא רומאכ לבא

הנוסחה שטיבי מצדד בה פירושה, לדבריו, גם מתן "זכויות שוות לגבי

20קרקע הלאום" למיעוט הערבי, "מה גם שבעבר היו אלה קרקעות ערביות".

ברוח דומה תובע גם מוחמד ברכה לתקן את העוול האזרחי של מצוקת
1948–הקרקעות, ולאפשר לערבים אזרחי המדינה לשוב לכפריהם שנחרבו ב

21ולבנות אותם מחדש.

ואולם, נראה שהוויתור על האפיון היהודי הייחודי של המדינה וביטול
חוק השבות אינם התחנה הסופית בתהליך שחברי הכנסת הערבים מבקשים

לחולל. השלב הבא הוא כפיית "זכות השיבה" על ישראל, וכתוצאה מכך הפיכה

–הדרגתית של מדינת "כל האזרחים", דרך שלב הביניים של המדינה הדו
לאומית, למדינה בעלת רוב ערבי. טיבי, המציג את זכות השיבה כ"תנאי בל

יעבור" לפיוס היסטורי בין הפלסטינים לישראל, טוען כי רק חלק קטן מתוך

 כך או כך, הבחירה צריכה להיות22מיליוני הפליטים יממשו בפועל זכות זו.
שלהם; עזמי בשארה מדגיש כי מדובר בתביעה מוחלטת, שאפילו למנהיגות

הפלסטינית אין סמכות לסגת ממנה:

...םעפ רג ובש תיבל וא רפכל רוזחל ךירצ יניטסלפ לכש רמוא אל ינא

,ם"וא תוטלחה רופס–ןיאב תנגועמ איה .םהל ןתניהל הכירצ תוכזה לבא

רשפא–יא ןכל .טילפו טילפ לכ לש ,תישונא ,תישיא תוכז לש ןיינע איהו

רתוול תורשפא יהשוזיא שי ןזאמ–ובאל אלו תאפרעל אל ...הילע רתוול
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אל םג .קומרי הנחמב םויה אצמנה תפצמ שישק לש ומשב הזה ןיינעב

32.תיניטסלפה תושרל ןתנייש ינידמ יוציפ תרומת

 אישים אחרים24בשארה הוא אולי הרדיקלי שבחברי הכנסת הערבים.

במנהיגות הפרלמנטרית של ערביי ישראל מעדיפים בדרך כלל להתנסח באופן

מאופק ועמום יותר, ובין הצהרותיהם קיימים הבדלי דגשים ודקויות. אולם
מניתוח עמדותיהם עולה בבירור כי בכל הנוגע לשלילת המדינה היהודית קיים

ביניהם מכנה משותף רחב מאוד.

שלילה זו, יש להדגיש, איננה תולדה של "הכיבוש" של 1967, שהמאבק
יעדים בין גורמים בשמאל הציוני ובין חברי הכנסת–בו מאפשר שותפות

הערבים; מדובר בהתנגדות למהותה היהודית של מדינת ישראל, שלא תעבור

מן העולם גם עם מימוש התביעות הפלסטיניות לנסיגה ישראלית לגבולות
1967 וכינון מדינה פלסטינית עצמאית. ישראלים רבים הטיפו במשך שנים

לנסיגה מן השטחים מתוך דאגה לדמותה, למאפייניה וליעדיה היהודיים של

מדינת ישראל. הזרם המרכזי של הציבור היהודי השלים בהדרגה עם הצורך
1967, בכינון ישות פלסטינית–בנסיגה מרובו המכריע של השטח שנכבש ב

 את אופייה˜ÏÁÊואף בהסרת חלק מן ההתיישבות באזורים אלו, במטרה 

היהודי של המדינה בגבולות מצומצמים יותר. מנהיגיו של המיעוט הערבי
בישראל, לעומת זאת, משמיעים את התביעה לנסיגה, להסרת ההתיישבות

 את אופייהÏ·ËÏולכינון מדינה פלסטינית, במסגרת מערכה כוללת שנועדה 

 של המדינה.— הבלתי לגיטימי, לשיטתם —היהודי 
 את הצהרותיהם של חברי הכנסת הערבים בשאלה הקריטית של פסילת

המדינה היהודית ראוי לבחון בהקשרן הפוליטי הרלוונטי, מול "הקווים

האדומים" של הרוב היהודי, שהרי שאלת משמעותן וחשיבותן אינה מוכרעת
על ידי טריבונל חיצוני על פי אמות מידה תלושות מן המציאות הפוליטית

בישראל. מה שמנהיגי המיעוט הערבי תובעים, במסווה של מחויבות לערכים

דמוקרטיים וליברליים, הוא ההרס של מה שנראה לרוב שכונן את המדינה
ומקיים אותה כטעם הקיום שלה. תביעותיהם משקפות את המחלוקת

ההיסטורית, המוסרית והפוליטית העמוקה שבין התנועה הלאומית היהודית

ובין התנועה הלאומית הפלסטינית, ומסבירות את הפער המעמיק והולך בין
הנחות היסוד של הרוב היהודי ובין אלה המקובלות על מנהיגיו הפוליטיים

של המיעוט הערבי בישראל. אם הזרם המרכזי של הציבור היהודי רואה בכך
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איום, הרי זה משום שהוא משוכנע שהמכניזמים שמנהיגי הערבים בישראל
תובעים להפעיל באיצטלה של שוויון ופלורליזם אמורים למוסס את

המאפיינים היהודיים של המדינה ולהכניס שינוי דרמטי בהרכבה הדמוגרפי,

כדי לסלול את הדרך, על חורבותיה של ישראל, לריבונות ערבית בלעדית
באזור.

‚

תנגדותה הפעילה של ההנהגה הערבית למדינה היהודית אינה מוגבלתה

לניהול מאבק פוליטי לגיטימי על דמותה ועל אופייה של המדינה

במסגרת השיח הציבורי בישראל. בהתבטאויותיהם של חברי הכנסת הערבים
ניתן למצוא גם גילויי הזדהות עם כמעט כל גורם הנאבק בישראל. לא כל

חברי הכנסת תומכים במידה שווה וכל העת בכל אויב של המדינה (בעיקר

ערביות משפיעות על שיקוליהם), אך כמעט כל–משום שגם יריבויות פנים
מנהיג או ארגון הפועלים נגד ישראל זוכים לפחות להבנה, אם לא להערצה

ולהזדהות, בקרב הנהגה זו.

בהקשר הזה בולטים במיוחד גילויי תמיכה של חברי כנסת ערבים ביושב
ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת, המנהל גם אחרי הסכמי אוסלו מאבק

פוליטי ואלים נגד ישראל. ראש וראשון לחסידיו הוא אחמד טיבי, יועצו

לשעבר, המתייצב מאחורי מעשיו וטיעוניו של המנהיג הפלסטיני גם אחרי
שחדל פורמלית לפעול מטעמו ובשמו ונשבע אמונים כחבר כנסת. "אני מכיר

עשרה שנה מקרוב..." אמר בנובמבר 1996. "כל–את היושב ראש כבר שתים

המהלכים שלי מבוצעים בהנחיותיו. אני מאמין שיש לו אמון בי, ואני מקווה
 גם חברי כנסת אחרים, שאינם ניזונים מחסדיו של25שאני מצדיק אותו".

ערפאת, מצדדים במאבקו מזה שנים רבות. בריאיון שהעניק לעיתון סעודי,

והאב דראושה כי "כל צעדיי–1989, הבהיר עבד אל–בעת שביקר בקהיר ב
בפנים נעשים בהוראות מיאסר ערפאת וכמה ממנהיגי הארגון [אש"ף] והם

 ביקורת על המנהיג הפלסטיני נשמעת מפעם לפעם בעיקר26יודעים עליהם".

מטעם אלה הסבורים, כמו עזמי בשארה או התנועה האיסלאמית, שערפאת
אינו תקיף דיו במאבק נגד ישראל ומשתף עימה פעולה.
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גם הארגונים האיסלאמיים הרדיקליים ומנהיגיהם זכו להבנה ולאהדה
ואפילו להזדהות בקרב המנהיגות הערבית בישראל, למרות שקיבלו על עצמם

בגאווה אחריות לאסטרטגיה של טרור נגד היהודים בישראל ופסלו מעיקרה

מאלכ דהמשה, אשר ייצג–את זכות הקיום של המדינה. חבר הכנסת עבד אל
את מנהיג החמאס השייח אחמד יאסין בבתי הדין בישראל, תלה בגאווה את

תמונתו בביתו ושיבח את מעשיו. יאסין, לדברי דהמשה, "הוא אדם מצוין",

"אדם גדול ושוחר שלום". החמאס, הסביר חבר הכנסת, אינו שולח מחבלים
מתאבדים משום שהוא ביסודו ארגון פוליטי, ומי שעושה את "הדברים האלה"

 חברי כנסת ערבים מסיעות אחרות אולי אינם שותפים27הם ארגונים צבאיים.

להזדהות של נציג התנועה האיסלאמית בישראל עם השייח יאסין, אולם אפילו
הם מצאו לנכון לגנות את פעולות הטרור של הארגונים האיסלאמיים בעיקר

— בשל אופיין או בשל העיתוי שבו יצאו אל הפועל —כאשר פגעו 

באינטרסים הפלסטיניים. כך, למשל, בדברים שהשמיע אחמד טיבי בגנות
התקפת הטרור של החמאס על אוטובוס של ילדי מתנחלים, הדגיש את הנזק

המדיני שהפיגוע הסב, לדעתו, לפלסטינים: "הניסיון לפוצץ את אוטובוס

הילדים מכפר דרום היה חמור ומסוכן מאין כמוהו. מי ששלח את המבצעים
בעצם אמר לנתניהו: אל תיסוג, אל תיישם את ההסכם ובכך הוא פגע

באינטרס הפלסטיני החשוב ביותר. מי שעשה זאת בגד בעם הפלסטיני, גם

28אם הוא פלסטיני".

מקומו של החיזבאללה אף הוא לא נפקד מפנתיאון הגיבורים של חברי

הכנסת הערבים. פגיעותיו בישראל, בלבנון או בתחומי המדינה, זוכות לתמיכה,

ולעתים אף מתקבלות במצהלות שמחה ובפסטיבלים של ניצחון שבהם נוטלים
חלק גם גורמים שהשקפת עולמם רחוקה מאוד מן האידיאולוגיה של הגורמים

האיסלאמיים הרדיקליים. בהופעה בפני סטודנטים ערבים בחיפה בראשית

1999 כינה האשם מחאמיד מחד"ש את החיזבאללה "תנועת שחרור לאומית
מן המדרגה העליונה", ואת אנשיה "לוחמי חופש". לדבריו, "לבנון הפכה לבית

 עזמי בשארה, שהצהיר בעקביות על אהדתו29קברות גדול של חיילי הכיבוש".

העמוקה לחיזבאללה, הכריז בפתיחת הוועידה הכללית של מפלגתו באמצע
פברואר 1999: "חיזבאללה הוא כוח לאומי אמיץ שלימד את ישראל לקח.

למרות שמדובר במפלגה פונדמנטליסטית, היא הפכה לכוח החלוץ בעולם

הערבי, הדוגל בלאומנות באופן מובהק, עם נכונות להקרבה למען השגת
30המטרה".
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מעניינת בפני עצמה היא העובדה שחברי כנסת ערבים, התובעים מישראל
לנהוג בהם לפי אמות מידה מחמירות של פתיחות דמוקרטית (ולעתים

קרובות אף מעוותים את אמות המידה הללו ללא הכר כדי לקדם את

טיעוניהם הלאומיים), אינם מוצאים לנכון להסתייג ממשטרי הדיכוי הערבים,
או לכל היותר מסתייגים בלשון רפה מהיבטים משניים שאותם המשטרים

"מתירים" לבקר. לעתים קרובות הם אף טורחים להעניק למשטרים אלו

והאב דראושה את המשלחת–1994 ארגן עבד אל–"הכשר" דמוקרטי. ב
הראשונה של ערבים אזרחי ישראל לסוריה, כדי לנחם את הנשיא אסד על

מות בנו. באותה הזדמנות נפגש עם אחמד ג'יבריל וג'ורג' חבש, ממנהיגיו

הבולטים של הטרור הפלסטיני, ועם נאיף חוואתמה, ראש החזית העממית
1997, נועד דראושה עם הנשיא–הדמוקרטית לשיחרור פלסטין. בביקור נוסף, ב

אסד ואמר לו "אתה הגדול מכולם, הבכיר ביותר בין מנהיגי העולם". בשיחה

עם עיתונאי ישראלי תיאר דראושה באופן תמוה משהו את רשמי ביקורו
בסוריה:

תמא םולש — םולשל ההימכה תא ,תואיצמה תא ןאכ האורו אבש ימ

אלש לוכי וניא — הצור לארשיש ומכ םירקשו שוביכ לש םולש אלו

הנידמ הירוסש וליאכ לארשי לש הדנגפורפב םייובש ונייה םויה דע .לעפתהל

לכה .םיינרדומ םיאנת שי םירפכב .ןאכ תומדקתהה תא הארתו אוב .תרגפמ

13.םיספרתמ אל ,םימסקומ ונחנא ...לוז לכה .עפשב

דראושה ביטא הזדהות עם עמדותיה של סוריה לא רק בהקשר הישראלי

אלא גם בהקשר הלבנוני. הוא הדגיש שעמדתו בדבר הפסול המוסרי שבכיבוש

אינה חלה על הנוכחות הסורית בלבנון, משום שהצבא הסורי "נמצא שם
במסגרת הסכם" והחיילים הסורים בלבנון "מבטיחים רגיעה, סדר ומשמעת".

הכובש בלבנון הוא ישראל, והצבא הסורי יישאר שם עד שישראל תיסוג

מלבנון ומרמת הגולן. "סוריה ולבנון הן כמו מדינה אחת", אמר דראושה. הן
"ברית דם של אחים שלא ניתן לפרקה". דראושה אף סיפר שפגש "לבנונים

שמרוצים משהיית הצבא הסורי בלבנון ואומרים שהוא גורם מרגיע המביא

32לשלום פנימי ולשגשוג כלכלי".

עניין מיוחד מעוררות עמדותיו של עזמי בשארה, המגדיר עצמו "הומניסט"

ומציג את עצמו כאינטלקטואל המבטא ערכים אוניברסליים של שלום,

דמוקרטיה, פלורליזם וחירות. בסוף שנת 1997 יצא בשארה לביקור בן כשבוע
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בסוריה. לביקור היו סממנים של אירוע רשמי: את בשארה קיבל בשדה
התעופה מנהל הטקס, שהסיע אותו משם בלימוזינה למלון מפואר, והוא קיים

חלים חדאם–שיחות עם ראשי השלטון בסוריה, ובהם סגן הנשיא עבד אל

שרע. בשארה לא התקשה להזדהות עם עמדתו של–ושר החוץ פארוק א
השלטון הסורי כלפי ישראל, כפי שהעיד אחר כך בריאיון לעיתון ישראלי:

סורי התאימה למה שאני חשבתי–"הסקירה של חדאם לגבי המצב הישראלי

לפני שנכנסתי אליו... כשאני יושב מול חדאם, אני ערבי לא פחות ממנו. יש
לי זווית ראייה ורקע שונה ויש לי את החיים המאוד אינטנסיביים בתוך

ההוויה הישראלית, אבל אני בהחלט לא מייצג את הצד הישראלי כשאני יושב

מולו וגם לא מעוניין לעשות את זה. אני אולי יכול לנסות להסביר לו את
הצד הזה, אך בהחלט לא לייצג אותו".

כאשר נשאל אם מצא בסוריה הבנה לחששותיה של ישראל מהפגזת הגליל

אם וכאשר תשוב סוריה לרמת הגולן, השיב בשארה: "קצת קשה לי לחפש
אצלם הבנה או להסביר להם פחד שאני בעצמי לא מאמין בו. אני חושב

שהפחד הזה הוא תוצאה של שימוש מכוון של הימין בגטואיזציה של ישראל".

הסורים הם הפוחדים מישראל, הסביר, כיוון שהם אלה שאדמתם נכבשה.
ישראל היא המעצמה הגרעינית והיא זו שכרתה "מעל לראש שלהם" ברית

אסטרטגית עם תורכיה. בשארה עצמו הביע אמון בכוונות השלום של סוריה:

הסורים "לא מחפשים מלחמה", הטעים, ועמדתם הוצגה בפניו "בצורה
33רציונלית, הגיונית, מתונה".

בביקורו השני בסוריה בקיץ 2001 זכה בשארה שוב לאירוח ממלכתי, ואף

אסד, במשך כשעתיים. חבר הכנסת–נפגש עם הנשיא החדש, בשאר אל
מישראל אמר כי בינו ובין השליט הסורי שוררת תמימות דעים ביחס לתנאים

הנדרשים להסדר בין שתי המדינות: "הוא לא יכול לוותר על שעל אחד ברמת

הגולן", ציין, "ויתור כזה הוא טירוף הדעת מבחינת הלגיטימציה העקרונית
34והמוסרית שלו בחברה הסורית".

לש אלמ םושייל תוצרחנה ויתועיבת תא בשייל ךרוצ האור וניא הראשב

ןושארה ורוקיבב .ירוסה רטשמל היולגה ותדהא םע לארשיב םיילרביל םיכרע
טלחהב םה" םילימב ירוסה ןוטלשה לש ויפוא לע תרוקיבה תא הצימ הירוסב

,ינשה ורוקיב ךלהמב דסא–לא ראשב םע ותשיגפ רחאל 53."ילש התה סוכ אל

...יברעמה גוסהמ לרביל טרקומד" וניא הירוס לש שדחה האישנ יכ ריבסה
ךילהת איה ...הירוסב םויה תירשפא תילרבילה היטרקומדהש בשוח אל ראשב
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הראשב לש תרשופה תרוקיבה לש הלקשמ 63."םינש תואמ המכ חקלש
ומסרפש תיטרקומד המרופרל תיפיצפס העיבת לומ הדמעוה רשאכ ררבתה

–לא תינונבלה היזיוולטה ץורעל ןויאירב .םירוס םילאוטקלטניא המכ 1002–ב

ישנא לש םמעז תא וילע ררועו וז השירד לע גולגלב הראשב ביגה יס–יּב
הרבסהה רש"כ הראשב תא ראית ,ידידח יחבוס ,םהמ דחא .םירוסה חורה

תירוסה תוירטילטוטל הראשב לש ותדהא תבשייתמ ךיא ההת אוה ."ירוסה

המרופרה ירחושש תויוכז ול הקינעמה ,לארשי יפלכ ויתוינורט םע
אוה ,הללא לש ומשב ,דציכ" :ןהילע םולחל קר םילוכי הירוסב תיטרקומדה

תוכזב ,ןיטסלפב ןהמ הנהנ אוהש תויוכז םיעבותה ,םירוסה ויחא לע אשנתמ

תגצהב הראשב תא םישאה ,ולכ לשימ ,קבאמה ישארמ דחא "?םינויצה ויביוא
תא ץמיא" ,ןעט ךכ ,הראשב .הירוסב בצמה לש תפיוזמו תינטשפ הנומת

תותיחשה ,לזגה תא רקבלמ ענמנו "ירוסה ןוטלשה לש הקירוטרה

עודי רוט לעב .וז הנידמב טפשמהו ךוניחה ,הרבחה תוכרעמ תוטטומתהו
ולש היגולואידיאה ,הלומעתב קסוע הראשבש בתכ ˙‡Ï–ÁÈ‡ ןותיעב

ךפה תרוקיב לכל לעמ ירוסה רטשמה תא דימעהל ותונוכנבו ,תיביטקלס

73."ראשב"ל "הראשב"מ

אסד אינו העריץ היחיד הנהנה מאהדתם של חברי כנסת ערבים.–בשאר אל

במהלך מלחמת המפרץ ובעקבותיה גילו אחדים מהם הבנה, לכל הפחות,

ליעדיו של נשיא עיראק צדאם חוסיין, אם לא תמיכה מפורשת בכל מהלכיו.
, בבוקר נחיתתם של טילי„‡Ï–‡È˙ÈÁ‡בריאיון שהעניק לביטאון תנועת רק"ח 

הסקאד בישראל, אמר האשם מחאמיד כי בפלישה לכוויית החזיר חוסיין

38לאומה הערבית את תפארת המסורת המוסלמית וביטא את הערכתו כלפיו.

הסבר לתופעה הציע אחמד טיבי: "יש בקרב ערביי ישראל יותר אהדה לעיראק

מאשר למדינות אחרות במפרץ. צדאם נתפש כאדם אמיץ שיכול לעמוד בפני

ערבית העקבית–הברית, שסימלה תמיד לגבינו את המעצמה האנטי–ארצות
ביותר ונתנה גושפנקה וגיבוי מדיני, צבאי וכלכלי לכיבוש השטחים. שנית,

יתר של הערבים בארץ לנסיכי הנפט המושחתים. שלישית, גם–אין אחוות

אנחנו, הערבים בארץ, רוצים לראות כוח צבאי חזק... בעל כושר מיקוח, מול
ישראל". טיבי הוסיף, עם זאת, כי "אין בזה שום רצון–הברית–הציר ארצות

לקרוא לצדאם לשלוח טילים עם ראשי נפץ כימיים לכיוון תל אביב".

ההסתייגות משילוח טילים כימיים נגד ישראל, הסביר, אינה נובעת מן החשש
שגם ערבים ייפגעו מהם, אלא משום שבעולם הערבי אין כיום "אנשים
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רציניים" המוסיפים לראות בהשמדת ישראל אופציה מעשית: "יש גם ערבים
שלא רוצים להשמיד את ישראל ולא בגלל שזה לא לגלי, או לא אנושי, אלא

39בגלל שזה לא ריאלי".

ההזדהות שמפגינים חברי כנסת ערבים עם אויביה של ישראל מגיעה
לעתים עד כדי עידודם של גורמים אלו להתמיד במאבקם נגד המדינה

היהודית. בתגובה להתקפות מצד החיזבאללה לאחר נסיגת צה"ל מלבנון

הפציצה ישראל תחנת מכ"ם סורית, והרגה שלושה חיילים סורים. חבר הכנסת
דהמשה מיהר לשלוח מברק תנחומים לנשיא סוריה על "נפילתם במות

קדושים" של שלושה "מבני העם הסורי... במהלך התקפה נפשעת של

הממשלה הפשיסטית בישראל... אשר פניה למלחמה והיא מסרבת ללכת בדרך
השלום". בהמשך דבריו הרחיב את היריעה: "הדבר הזה מחייב התלכדות

ערבית כדי לשים קץ למעשיה הקיצוניים של ישראל". את המברק לשליט

סוריה כתב דהמשה בשם התנועה האיסלאמית, כראש 'הרשימה הערבית
עמנו 'ערביי הפנים' של 1948"; את המקום שממנו–המאוחדת' ובשם "בני

נשלח המברק הגדיר "נצרת, פלסטין 1948". נוסח המברק בערבית פורסם

גם על נייר מכתבים רשמי של הכנסת. דהמשה שלח גם מברק למלך ירדן
ובו קרא לו לבטל את ביקורו המיועד של שר החוץ הירדני בישראל כמחאה

40על התוקפנות הישראלית נגד סוריה.

ושוב, גילויי הסולידריות של חברי הכנסת הערבים עם המדינות והארגונים
המנהלים מערכה מזוינת נגד ישראל אינם מתמצים במאבק נגד ה"כיבוש"

של 1967: החיזבאללה מחויב למאבק בישראל גם לאחר נסיגתה מלבנון;

 החמאס—מנהיגיהם של רוב ארגוני הטרור, איסלאמיים וחילוניים כאחד 
 קוראים לכך בגלוי; צדאם—והג'יהאד האיסלאמי כמו גם החזית העממית 

1948 ובין–חוסיין מעולם לא הבחין בין הלגיטימיות של "הכיבוש הציוני" ב

זו של כיבושי 1967; הזדהותם של חברי כנסת ערבים עם אש"ף החלה הרבה
1993, והיא נמשכת גם–לפני שהכיר לכאורה בקיומה של מדינת ישראל ב

לאחר שהרשות הפלסטינית פתחה במלחמה נגד ישראל במהלך שנת 2000,

ולאחר שערפאת דחה הצעות שהיו מבטיחות לפלסטינים סיפוק כמעט
מלא של תביעותיהם הטריטוריאליות והחזיר לקדמת הבמה את התביעה

למימוש "זכות השיבה" לתחומי הקו הירוק. נתונים אלה, כמו גם העובדה

שלעתים קרובות בוחרים חברי הכנסת הערבים לתמוך באישים ובארגונים
בעלי צביון אידיאולוגי רחוק מאוד מהשקפת עולמם, מאששים את המסקנה
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שבשורש הזדהות זו לא עומד חזון רעיוני או פוליטי משותף מלבד השאיפה
לקעקע את אשיותיה של המדינה היהודית. לצורך זה נכונים אפילו

מרקסיסטים נוצרים ורדיקלים איסלאמיים לכונן שותפות ביניהם, ומי שלמד

לדקלם סיסמאות ליברליות ופלורליסטיות מוכן לעשות יד אחת עם רודנים
קשוחים.

„

תופעה הנידונה כאן מגיעה לעתים אפילו עד כדי הבנה, ואף הזדהות,ה

עם פעולות אלימות נגד ישראל, לרבות מעשי טרור מובהקים.

,םיניטסלפל וארק םיברע תסנכ ירבח .תורידנ ןניא הז גוסמ תויואטבתה
אשנש םואנב .התוא םילסהלו תומילאב שמתשהל ,ףוקש זמרב וא שרופמב

ארק ,2991 רבמצדב לארשיב םיברעה לש תגציימ תחלשמ רוקיב תעב הזעב

יוכידב קבאיהל ידכ םיעצמאה לכב טוקנל" יניטסלפה םעל דימאחמ םשאה
ינפב ריהצה הכרב דמחומ 14."הדאפיתניאב יד אל ,ןבאב יד אל — שוביכבו

,"הצקא–לא תדאפיתניא" ץורפ רחאל שדוחכ ,תיז ריב תטיסרבינואב םיטנדוטס

הבושתה וזש םיבשוח ונאו וזה הדאפיתניאה תא םיכירעמו םיכרבמ ונא" יכ
קבאמה תא וירבדב ראפל גהונ השמהד כלאמ–לא דבע 24."...ןוכנה ןמזב הנוכנה

תוכזב חצנת תיברעה המואה" יכ רמא 7991–ב הירוסב רוקיב תעב .םילאה

.שאר ימרומ ונתדלומ ץראל רוזחנו ןוחצינלו לחוימה דובכל הכרדב ברחה
הצקא–לא דגסמב רקיבשכ 34."תיברעה המואה לש דאהי'גה תוכזב עיגי ןוחצינה

ריהצה ,תיניטסלפה תושרה םעטמ םילשורי לש יתפומה תנמזהב ,0002 ילויב

44."הצקא–לא לע הנגהב םידיהשה שארב" תויהל ןכומ אוה יכ השמהד

0002 רבוטקואב לארשיב םיברעה ברקב תומוהמה ץורפ ינפל םייעובש

לע תשרופמ ןושלב םייאו אדנמ רפכב בקעמה תדעו לש סוניכב ףתתשה

:קוחה תויושר

הפוקת רבוע יברעה רוביצה .יברע תיב סורהיש רטושל םיילגרו םיידי רובשנ

ייברע לש תיממעו הלודג ,השדח הדאפיתניא לש החתפב םידמוע ונא .השק

54."לארשי
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בריאיון שקיים אחרי שהרשות הפלסטינית פתחה במלחמה נגד ישראל
בספטמבר 2000, הצביע על המציאות החדשה שיצר ביקורו של שרון בהר

אקצה אין קו ירוק, זה ימשיך–הבית: "זו מלחמה שכל מוסלמי ישתתף בה. באל

 כשנה אחר כך שב והזכיר את נכונותו להיות46בכל תחומי מדינת ישראל".
אקצה וקודשי–שהיד: "אני מוכן להיות שהיד למען הגנה על מסגד אל

 ליד מסגד בסרפנד שנטען47האיסלאם מפניו של כל מי שיבקש לפגוע בו".

כי נהרס בזדון בידי יהודים, הבטיח כי המסגד ייבנה מחדש "אפילו אם יישפך
דם". באותה רוח יוחסה לו גם הטענה כי הנכונות להסתכן בשפיכות דמים

ובהקרבה היא הדרך היחידה להתמודד עם הפקעת קרקעות: "רק שהידים

יעצרו את התהליך הזה. הגיע הזמן להיאבק בכל כוחנו, ואם זה יעלה בשפיכות
48דמים אנחנו מוכנים... רק דרך לחימה נעצור את ההפקעות".

המילאה תודגנתהה תוכזב םיברעה תסנכה ירבח םיעימשמש תויואטבתהה

רוביצל בטיה םינבומה םיפוקש םיזמר לש ןונגסב םיתעל תונייפאתמ לארשיל
םיקקוחמה תיבו קוחה תויושר לש הפירח הבוגת ינפמ ששחה תמחמ ,יברעה

,תוחיכש ןניא תיטרקנוק רורט תלועפ תוכזב תושרופמ תורהצה .ילארשיה

,ענאס–א בלאט תסנכה רבח אטבתה ,לשמל ,ךכ .דקפנ וניא ןמוקמ םג ךא
ירי עוגיפ תוכזב ,1002 טסוגוא תישארב יבאד–ובא לש היזיוולטל ןויאירב

איהש ןוויכ ,תדחוימ תוכיא תלעב הלועפב רבודמ" :ביבא לת בלב שחרתהש

םיכירצ םילארשיה .לארשי תנידמ בלב םילייח דגנ אלא םיחרזא דגנ אל הדעונ
ומכ .םילארשיל םג ןוחטיב היהי אל םיניטסלפל ןוחטיב ןיא םאש ןיבהל

יכ שיגדה אוה ."ביבא לתל םיעיגמ םיניטסלפה הככ ,םכשל םיעיגמ םהש

ןמ ימיטיגל קבאמ והז .קדטצנ אל ונאו המשא תושגר הזה הרקמב ןיא"
 הראשונה של הפלסטינים והוא בוצע נגד חיילים ולא נגד נשיםהגרדמה

לש ןייפואב תובורק םיתעל תצרותמ םילארשי גרהב הכימתה ,ןכא 94."םידליו

םילס חלאצ תסנכה רבח לאשנ רשאכ .םילחנתמ וא םילייח — תורטמה
מחד"ש על יחסו לחוליות חמאס המחסלות חיילים ישראלים מן המארב,

השיב: "לכל אדם יש זכות לפעול בשטח כבוש נגד חיילים המתעללים

באוכלוסייה. העם הפלסטיני סבל מאוד. כל עם שנכבש פעל כך". לדבריו,
 חברו50היהודים היושבים בחברון "הם לא אזרחים ולא חיילים, הם יתושים".

לסיעה האשם מחאמיד אף הסביר בריאיון עיתונאי מדוע לא יתקומם אם

פלסטינים יפגעו באוטובוס של מתנחלים בשטחים, גם אם יש בו ילדים:
"אם ילד יושב בתוך אוטובוס של מתנחלים, או חיילים חמושים של הכיבוש,
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אז אתה רוצה שלא יילחמו בהם בגלל ילד אחד שאולי יושב שם ואולי
15"ייפגע?

ישראלית זו או אחרת,–גם כאשר נדחקים חברי הכנסת לגינוי פעולה אנטי

הביקורת שהם משמיעים היא בדרך כלל מאולצת, מלווה בהסבר המטיל את
האחריות לתוצאות על ישראל ומייחס לה טרור בהיקף ובחומרה רבים פי

1999 אמר דהמשה כי המתאבדים הפלסטינים "נאלצים–כמה. בריאיון ב

 בהתייחסו להתקפות החיזבאללה52להתפוצץ" משום שהמתנחלים הורגים בהם.
על יישובי הצפון אמר האשם מחאמיד כי לא היה רוצה שאזרחים יהודים

ייהרגו בקריית שמונה מהפצצות החיזבאללה, אך מיד הוסיף שהרוגים אלה

הם קרבנות מדיניותה של ישראל, שהרי אם היה שלום לא היה החיזבאללה
 ברוח דומה הטיל אחמד טיבי את האשמה לחטיפת53תוקף את ישראל.

החיילים הישראלים בידי החיזבאללה על ישראל, כיוון שהיא זו שהמציאה

את שיטת החטיפות: "ההתנגדות הלבנונית נאלצה לחטוף את החיילים" קבע,
 מוחמד ברכה54"לאור דרך המחשבה של ההנהגה הישראלית וטמטומה".

השמיע טיעון זהה:

,םירחאו הללאבזיח הזש ,תינונבלה תונמואלהו הללארסנ ןסחש בשוח ינא

שבוכה תא שרגל תנמ לע לועפל — תושעל םתבוחו םתוכזש המ תא ושע

המכ ופטח םילארשיהש ירחא ,םילייח השולש ףוטחל וצלאנ םה ...ילארשיה

דייבועו ינאריד תא הפטח לארשי ...שוביכל דגנתהל ידכ ,הללאבזיח יגיהנמ

תא הדילוה ילארשיה דסממה תוגהנתה ...הנידמכ אלו היפאמכ ךכב הגהנו

55.םילייחה תפיטח

מלוא עוצמת המשטמה והביזוי של חברי הכנסת הערבים שמורה לאלה

 אזרחי המדינה הערבים, סייענים מן השטחים,—המוכנים לסייע לישראל 
חיילי צד"ל ואחרים. את הגורמים הללו מציגים חברי הכנסת הערבים כבוגדים

בעמם שדמם מותר. בסיור שקיימה ועדת הפנים של הכנסת בתחומי העיר

העתיקה בירושלים אמר צאלח סלים, יושב ראש סיעת חד"ש וסגן יושב ראש
הכנסת: "אני מתפלא על הפלסטינים, איך הם הפסיקו את חיסול סוחרי

הקרקעות הערבים הבוגדים בעם שלהם. צריך לחסל אותם. לעשות מהם

קציצות". בריאיון לעיתון ערבי בישראל הוסיף עוד כי מקומם של "הבוגדים"
 מוחמד ברכה ציין כי הוא אמנם56הוא באתר הפסולת הבוער ברמת חובב.

"נגד גזר דין מוות בכל מקום", אבל הוסיף כי "אין ספק שמשתפי הפעולה



•   40   ˙ÎÏ˙

הם אחת המורסות הכי טעונות בחברה הפלסטינית... [העם הפלסטיני] לא
אנושיים בתוכו, שמשרתים את מי–יכול להשלים עם קיומם של יצורים תת

– האשם מחאמיד סיפר על תגובתו לרצח באום אל57שמרעיב, מדכא וכובש".

1989, בעת שכיהן כראש העיר:–פחם ב

.פ"תשמ הז :יל ורמא ?הרק המ :יתלאש .הפצרה לע תמ םדא יתיארו יתאב

...הווש אל ולש םדה .םולכ ויפלכ יתשגרה אל — יולג ןפואב ךל רמוא ינא

םצ יתייהש תויהל לוכי ,גרהנ היה רחא והשימ םא ...הפק יתיתשו יתבשי

.יל זיזה אל טושפ הז לבא .תמ םדאהשכ לוכאל לוכי אל ינא יכ ,םלש םוי

85.םהלש םעה לש םיסרטניאה דגנ ולעפש םישנא הלא

חברי הכנסת הערבים אינם נוהגים לייחד מעמד לגיטימי לסיוע לישראל
אפילו כאשר הדבר דרוש למניעת מעשי טרור המוניים בריכוזי אוכלוסייה

בישראל. אשמת הבגידה שהם מטיחים בכל ערבי הפועל נגד מי שנאבק

בישראל היא נחרצת וגורפת כשם שתמיכתם במאבק הזה נלהבת וכמעט בלתי
מסויגת.

‰

הסכמה הרווחת בקרב הדור האחרון של המנהיגות הערבית בישראלה

שוללת את המדינה היהודית, רואה בה עוול נגד האזרחים הערבים
ומעניקה לגיטימציה רחבה למאבק נגדה. התמורה שהעמיקה ומיסדה את

המגמה הזאת התחוללה בשני העשורים האחרונים בשל מגוון רחב של סיבות:

השיפור הניכר במצבו הכלכלי של המיעוט הערבי בישראל והעלייה ברמת
ההשכלה אשר לה זכו צעיריו הפיגה בהדרגה את תחושות החולשה וחוסר

האונים מול הרוב היהודי; הקשר שחודש עם האחים הפלסטינים מעבר לגבול

לאחר מלחמת ששת הימים עורר מחדש רגשות לאומיים עזים בקרב בני
המיעוט הערבי בישראל; בנוסף שאבו הערבים בישראל עידוד מן המצוקה

שאליה נקלעה מפעם לפעם המדינה היהודית במאבקה עם אויביה. עדותו

של חבר הכנסת אחמד טיבי על תגובתו לידיעות על צליחת התעלה בידי
1973 ממחישה זאת:–הצבא המצרי ב
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יברע לגד יכו ,הלפמה לש העובה ןמ תאצל חילצמ והשלכ יברעש עומשל

התייה וזש קפס יל ןיא ...הוואגל רוקמ היה ,ררחושמ יברע חטש לע ףנומ

העטמ תרחא ךל רמואש ימ לכ .לארשיב םיברעה ברקב תיללכה השגרהה

תא ףפוכל וויק ...םיברעה ןמ קלח תוחפלש חוטב ינא ...תמא רבוד ונניאו

םירוסהו יניס תא ושבכי םירצמהש הווקמ התאשכ ...תילארשיה תונצחשה

95.האצותה היהת המ ךל רורב ,ןלוגה תא

תחושת הגאווה שטיבי מספר עליה הלכה והתחזקה כאשר ישראל נדחקה

למגננה, בתהליך שראשיתו במלחמת יום הכיפורים, במשבר האנרגיה ובבידוד

הבינלאומי של ישראל בשנות השבעים, המשכו במשבר הפנימי שהתחולל
בעקבות מלחמת לבנון והמבוכה שהתעוררה בימי האינתיפאדה, ושיאו במצב

שהשתרר במדינה בעקבות המהפכה במדיניות הישראלית בתקופת הסכמי

אוסלו, כינון הרשות הפלסטינית ותלותה של ממשלת רבין בתמיכתם של
חברי הכנסת הערבים. לגורמים האלה היה משקל נכבד בעיצוב עמדותיו של

הדור החדש של מנהיגי הערבים בישראל וביצירת הדגם הפרלמנטרי המייצג

 חבר כנסת שביטחונו העצמי והחסינות שהוא נהנה ממנה—אותו נאמנה 
במסגרת הדמוקרטיה הישראלית מאפשרים לו לקרוא תיגר בהפגנתיות

ובהתרסה על אשיותיה של המדינה היהודית.

באופן פרדוקסלי הופיעו גילוייה המובהקים ביותר של הרדיקליזציה
בעמדותיהם של חברי הכנסת הערבים בשנות התשעים, שעה שהסתמנו

שינויים עמוקים לטובה בכל הנוגע למידת שילובה של האוכלוסייה הערבית

בחברה הישראלית. תמורות אלו התחוללו בתחומים בעלי משמעות מעשית
וסמלית גם יחד: קצבאות הילדים, שיוחדו תחילה ליוצאי צבא והורחבו במשך

השנים בהסדרים שונים גם לאוכלוסייה החרדית שאינה משרתת בצה"ל, הוחלו

גם על המגזר הערבי; האוכלוסייה הערבית זכתה ליהנות מפירותיו של חוק
— בהיקף של מיליארדי שקלים —הבריאות הממלכתי, אף שעיקר הנטל 

נפל על כתפיהם של משלמי המסים היהודים; פסק הדין של בית המשפט

) ערער לראשונה עלÚ„‡Ô˜הגבוה לצדק בעניין היישוב קציר (פסק דין 
פשרו הקמת יישובים שנועדו לאוכלוסייהִהלגיטימיות של ההסדרים שא

היהודית. ברי כי שינויים אלה לא נועדו להציע מזור לכל טרוניותיהם של

הערבים, לחסל את הפערים הכלכליים או לבטל את ההעדפה הלאומית של
הקולקטיב היהודי ואף לא התיימרו להיות כאלה; אולם חשיבותם העקרונית

בנושאים הקריטיים והרגישים הנוגעים למאזן הדמוגרפי, לשימוש בקרקעות
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ולאיכות החיים אינה מבוטלת, והיה בה כדי להצביע על נכונות מצד המערכת
הישראלית להכיר בצורכיהם של בני המיעוט הערבי ובזכויותיהם יותר מאי

 עד כדי סיכונם של כמה מן המאפיינים היהודיים המובהקים—פעם בעבר 

של המדינה.
דווקא כאשר החל המאבק לשוויון אזרחי להניב פירות של ממש, גברה

עד מאוד בקרב המנהיגות הפוליטית הערבית המגמה שהבהירה לרוב היהודי

שלא השוויון האזרחי אלא האתגר הלאומי הוא העיקר. ואמנם, מי שמבקש
לעצמו מעמד של מנהיגות בקרב הערבים בישראל, לא יזכה בתמיכה ציבורית

נרחבת אם יעמיד את הנושא האזרחי בראש סדר היום שלו.

— הדובעה תגלפממ החלצמ ףאוונ — םויכ ןהכמה דחא יברע תסנכ רבח
מציע לערבים בישראל אופציה אחרת של מנהיגות. מצלחה, שכיהן בעבר כסגן

יושב ראש הכנסת, סגן שר הבריאות (בממשלת רבין) וסגן שר החוץ

(בממשלת ברק), מעמיד במוקד הפרוגרמה הפוליטית שלו את המאבק למען
עמו בישראל ולמען תפישותיו–הצרכים האזרחיים והקהילתיים של בני

המדיניות בנושא הפלסטיני, מבלי להתעמת חזיתית עם מה שהרוב היהודי

רואה כצרכיו הלאומיים החיוניים. לאורך דרכו הפרלמנטרית שקד מצלחה על
הגנת זכויותיה של האוכלוסייה הערבית בישראל והחזיק בעמדות מדיניות

 יחד עם זאת נמנע מלשלול60נחרצות שאינן מקובלות על רוב הציבור היהודי.

את המדינה היהודית והציג תמונה מאוזנת ומורכבת בשאלת מעמד הערבים
בישראל. על אף שהערבים בישראל סובלים, לדבריו, מקיפוח ומאפליה, ואינם

נהנים משוויון זכויות מלא במסגרת מדינת ישראל, אין הוא מציע לכפות על

הרוב היהודי שינוי רדיקלי של מאפייני המדינה, והוא מסתייג מהזדהות גורפת
עם אויביה. "אני יודע בדיוק איך לעשות כותרת שתהפוך אותי לגיבור", אמר,

 אף שהוא מעיד61"אבל זה לא מעניין אותי. אני באמת מאמין בדרך הפשרה".

על עצמו שהוא חצוי ברגשותיו יצא מצלחה חוצץ נגד גילויי ההזדהות של
חברי כנסת ערבים אחרים עם אויבי המדינה:

הללאבזיחה םע תוהדזהל ונל ףידע וליאכ תואריהל ןויסינה דגנ שממ ינא

,ילש םימעה םה ...ונלש תוילארשיה םע רשאמ רתוי ,ף"שא םע וליפא וא

םע אלו ,הירוס םע ונלרוג תא רושקנש הצור אל לבא ,םתוא בהוא ינאו

ארוק ןייטשניבור םיקילאשכו םירוסה תא אנשא אל ינא .רחא דחא ףא

,לארשי תנידמ לש ביוא אוה הללארסנ .ךחגמ ינא ,"ביוא תנידמ" הירוסל

תוירוסה תושירדה לכב ךומתל לוכי ינא ,ינש דצמ .ילש ביואה אל לבא
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אוהש וליפא ,הנידמל ביוא אוהש םרוג םע תוהדזהל לוכי אל לבא ,ןלוגב

26.ילש ביואה אל

תיברעה תוגיהנמה לש יטילופה ףונב הגירח ןכא איה החלצמ לש ותדמע

תורישי םיברועמ םניאש םיפיקשמו םידוהי םהבו — םיבר יניעב .לארשיב

"םייתימאה םיכרצה" תא תתרשמה הדמעכ רייטצהל היושע איה — ןיינעב
ירבח בור םיביצמש םויאה ןמ רועיש ןיאל בוט לארשיב יברעה טועימה לש

תא לבקל ןתינ ןאכ דע .ידוהיה בורה לש ותשיפת תוישאל םיברעה תסנכה

םיכרצה" יכ ÓÈÁÈÌ רשאכ ררועתמ ישוקה .הילע קולחל וא הכרעהה
יברעה רוביצה לש "תויתימאה תודמעה" תא םירידגמ םג הלאה "םייתימאה

עירכמה בורה לש תוילקידרה תויואטבתהב תופקתשמ ןניא הלא יכו ,לארשיב

ותולת לע םיעיבצמ תאזה הנעטה ידדצמ .םירחבנה םייטילופה ויגיהנמ לש
בורה םע )םילבסנ תוחפל וא( םיבוט םיסחיב לארשיב םיברעה רוביצ לש

ההדזי הזה רוביצהש ריבס הז ןיא ולא םיאנתב יכ ךכמ םיקיסמו ,ידוהיה

שמשל םירמייתמה תסנכה ירבח לש ילקידרה םויה רדס םע םימתבו תמאב
ןה תיברעה תוגיהנמה לש תומהלתמה תויואטבתהה ,הז ןועיט יפל .וירבודכ

רוביצה לש ובל תמושת לע תרבוגה תורחתה לש קיזמו רעצמ רצות קר

לככ הבחר תיתרושקת הפישחב תוכזל יביטקובורפ יעצמאו ,)ידוהיהו( יברעה
.רשפאה

טיעון זה נשען על שתי הנחות מפוקפקות. ראשית, הוא מניח כי גם

במשטר דמוקרטי אין בהכרח קשר מהותי בין העמדות הבסיסיות של נבחרי
ציבור ובין בוחריהם. שנית, הוא מניח שעמדותיו של כל ציבור משקפות תמיד

–את צרכיו ה"אמיתיים" בטווח הזמן הארוך. תפישה זו תתקשה להסביר אין

ספור מקרים בהיסטוריה, שבהם בחרו יחידים וקולקטיבים לאמץ להם מדיניות
שהובילה אותם אל עברי פי פחת. אין צורך להרחיק בחיפוש אחר דוגמאות

לתופעה זו; ההיסטוריה הפלסטינית ממחישה אותה היטב. מאז ראשיתה של

התנועה הלאומית הפלסטינית אימצה הנהגתה אסטרטגיה מדינית שהוליכה
לשרשרת מתמשכת של קטסטרופות, שהבולטת שבהן היא הטרגדיה הלאומית

שפקדה את העם הפלסטיני בשלהי שנות הארבעים, טרגדיה המכונה בפיו

נכבה). במהלך התקופה ההיא היו אישים רבים בקרב האליטות–"האסון" (אל
הפלסטיניות שקראו היטב את המפה הפוליטית והבינו לאן עלולה אסטרטגיה

 חתירה בלתי מתפשרת להגשמת יעדים רדיקליים תוך התעלמות—כזאת 

 לדרדר את עמם; אלא שמודעות זו, שחלחלה—שיטתית ממאזן הכוחות 



•   44   ˙ÎÏ˙

לעתים קרובות גם להנהגה הפוליטית הבכירה, לא העלתה אל הצמרת אישים
שהיו מוכנים להסתכן בערעור על דרכי המאבק הפלסטיני ובהתייצבות מול

הציבור עם הסבר משכנע בדבר גבולות המימוש של היעדים הלאומיים. קשה

לתרץ החמצה הרת אסון זו רק בהעדרה של מורשת דמוקרטית ופלורליסטית;
עצם הכישלון הפלסטיני ביישום כללי המשחק הדמוקרטיים מחייב הסבר

דמוקרטיים אחרים בעולם הערבי–משלו, בעיקר נוכח העובדה שמשטרים לא

השכילו לאמץ מלכתחילה אסטרטגיה ריאליסטית (דוגמת המשטר ההאשמי
בירדן), או להסתלק מאסטרטגיה רדיקלית שהוליכה למבוי סתום (כפי שנהג

סאדאת לאחר שירש את נאצר כנשיא מצרים).

אין לפטור את ההסלמה שחלה בעמדותיהם של חברי הכנסת הערבים
כתרגיל ביחסי ציבור. סביר יותר להניח כי מנהיגות זו קשובה לרחשי

לבו של הציבור שהיא מבקשת לייצג ולהוביל. הרדיקליזציה הפוליטית של

נציגי המיעוט הערבי בכנסת משקפת, ככל הנראה, תהליכי עומק המתחוללים
בקרב ציבור זה בזמן האחרון, ובעיקר בקרב שכבת הצעירים המשכילים

והמשכילים למחצה. דור זה של צעירים מטפח זהות פלסטינית לאומית

מיליטנטית ואינו נרתע מעימות חזיתי עם הציבור היהודי, שאותו הוא מכיר
היטב. ביטוי לתופעה זו ניתן למצוא בהפגנות הסוערות שקיימו הסטודנטים

הערבים באוניברסיטאות באביב 2000. שלוש מנהיגות בולטות של הסטודנטים

 חולוד בידאווי, עדיין חמוד ושרון יונס, כולן בראשית שנות—הערבים 
 הדגימו את הסגנון החדש בריאיון שפורסם ביוני 2000.—העשרים לחייהן 

דברי הסטודנטיות כללו את המתכון הרגיל של ביטויי איבה לישראל, הזדהות

אמון גורף במוסדותיה של–עם אויביה וגילויי הבנה לטרור. הן הביעו אי
החברה הישראלית, לרבות האוניברסיטאות, המערכת הרפואית והתקשורת,

ודחו כל אפשרות למסגרת חליפית לשירות הצבאי. הנקודה המשמעותית

ביותר בדבריהן הייתה יחסן ליהודים ולמעמדם במדינה. יושבת ראש ועד
הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה ופעילת תא חד"ש, חולוד בידאווי,

"הודיעה" להרצל: "אין לך ומעולם לא היה לך מקום כאן. זאת המדינה שלי.

הייתה ועודנה. ולעולם לא תהיה למישהו אחר". סגניתה בראשות הוועד, עדיין
חמוד, קבעה כי "בשבילי ישראל היא מדינת פלסטין הכבושה". בידאווי הציעה

הגדרה תמציתית לערבים אזרחי ישראל הנכונים להתמרד נגד המצב הקיים:

 הדברים האלה משקפים מציאות חדשה בשיח הציבורי63"אנחנו פצצת זמן".
הערבי בישראל, מציאות שבה הפכה השלילה הבוטה של מדינת העם היהודי,

שנחשבה עד לפני כשני עשורים לנחלתם של קומץ "קיצונים" ו"מסיתים",
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לעיקר אמונה לפעילי סטודנטים רבים, ולעניין שלאדם בעל מעמד ציבורי
קשה מאוד לחלוק עליו.

אין להקל ראש בהשלכות של תופעה זו על תודעתו של הציבור היהודי,

המגיב בדאגה הולכת וגוברת על הרדיקליזציה של המנהיגות הערבית. לרוב
היהודי אין דרך לברר מהן עמדותיו ה"אמיתיות" של כל פרט בציבור הערבי.

הוא חשוף להתבטאויותיהם המחמירות והולכות של חברי הכנסת הערבים,

ולהצהרות הפוסלות באופן גורף כמעט כל מה שחיוני ויקר בעיני הקולקטיב
היהודי ותומכות באויביהם ויריביהם של היהודים ושל ישראל. בעיני הציבור

היהודי מתקשרות אמירות אלו לגילויים אחרים של רדיקליזציה בקרב הערבים

בישראל, דוגמת התבטאויותיהם הקשות של פעילי סטודנטים ערבים
באוניברסיטאות, ההתפרעויות האלימות של אוקטובר 2000, ומעורבותם

 גם אם עדיין במספרים קטנים—הגוברת של ערבים אזרחי ישראל 

 בפיגועי הטרור הפלסטיני. על ההשפעה המצטברת של—אבסולוטית 
התופעות האלה מעידים משאלי דעת הקהל, המראים כי בראשית שנות

האלפיים הגיע חוסר האמון כלפי המיעוט הערבי בקרב היהודים בישראל

64לשיא של 70 אחוז ויותר.

חברי הכנסת הערבים, שלרובם היכרות אינטימית עם השיח הפנימי בקרב

הרוב היהודי, מודעים להשלכות של פעילותם הרדיקלית. אולם הם בוחרים

להתמיד בה ואף להחמיר את האתגר שהם מציבים למדינת ישראל, למרות
שהדבר מחריף את הקרע עם הרוב היהודי. הציבור הערבי, במיוחד הדור

הצעיר והמשכיל התופס בהדרגה את מקומו באליטות ובהנהגה הפוליטית,

תומך במגמה הזאת ואף דוחק להעמיקה. בתנאים כאלה קשה להציע
ערבים בישראל, גם אם תתגייס המדינה–פרספקטיבה אופטימית ליחסי יהודים

לטפל באופן הולם בשאלת השוויון האזרחי. הסוגיה הלאומית תופסת את

קדמת הבמה, המנהיגות הלאומית הערבית והציבור שבחר בה אימצו תביעות
לאומיות רדיקליות שהרוב היהודי אינו יכול להיענות להן, ונתוני הזירה

בישראל פנימה וביחסיה עם העולם הערבי סביבה אינם מעודדים ציפיות

לפשרה קרובה.

„Ô ˘ÈÙËÔ ‰Â‡ ÚÓÈ˙ ·ÎÈ¯ ·Ó¯ÎÊ ˘ÏÌ ·È¯Â˘ÏÈÌ Â·Ó¯ÎÊ ÏÁ˜¯ ‰·ÈËÁÂÔ ‰Ï‡ÂÓÈ
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קסועה רפסב ,תיברעה תיטילופה תוגיהנמה לש היתודמע לע קרפה לש דוביע אוה רמאמה
םהיתודמע וזכור העיריה רצוק תמחמ .ולא םימיב בתוכ רבחמהש לארשיב םיברעה לש םדמעמ תלאשב
תודמעה לולכמ םג ראותמ רפסב בחרומה קרפב ;אשונה יפ לע רמאמב םיברעה תסנכה ירבח לש
.המלשה ותשיפת תא גיצמה ןפואב ,םהמ דחא לכ לש

1.ÓÚ¯È·, 6 0002 ,ינויב; ‰‡¯ı, 31 1002 ,רבמבונב.

,ילויב 31 ,ץראה ףסומ ,ı¯‡‰ ,"יתוא םיטפוש םכתא הארנ" ,אנב לאל'גו טיבש הירוא.2
תייצפוא תא לישכהל" ומואנב ארק יכ ןעטו הראשב םמתיה הצרא ובושב .81-42 'מע ,1002
אל" דימ ףיסוה ךא ,המחלמ הניא "תודגנתה"ש רמא אוה ."התוא דדועל אלו המחלמה
וסנכתהש םיברעה םישיאל וסחי לע לאשנשכ ."הדאפיתניאל ילש היטפמיסה תא יתרתסה
תאז רמא הראשב ."הדאפיתניאב קיפסמ םיכמות אל םהש םתוא יתרקיב" רמא החדרקב
תוממוקתה לש םינממס דוע ויה אל "הצקא–לא תדאפיתניא" יורקש המב רשאכ ,1002 ץיקב
תושרה דודיעב )הלירג תמחול טעמו( םיחרזא דגנ ףקיה בחר רורט רקיעב אלא ,תיממע
תוימיטיגלה תא .ומצע תאפרע לש םיימינפה םינונגנמה תועצמאב ,התמזיב וא תיניטסלפה
תגצהב עבקל הראשב שקיב )ויתוטיש תוברל( הז רשקהב לארשי דגנ קבאמה לש
שוביכמ וררחתשהש ישילשה םלועב תוינולוקב םימעה קבאמ" לש יטרפ הרקמכ הדאפיתניאה
ילש היטפמיסה תא יתרתסה אל םלועמ ?העתפהה המ" ,ארפק לכימ ."תודגנתה ידי לע
.21-41 'מע ,1002 ,ינויב 22 ,תבש ףסומ ,·ÓÚ¯È ,"הדאפיתניאל

3.‰‡¯ı, 31 1002 ,רבמבונב.

,5891 ,רבמצדב ÎÂ˙¯˙ ¯‡˘È˙, 4 ,"טסינומוק תויהל יתוא דמיל אל אבא" ,בגש םות.4
.43 ,32-62 'מע

דבעכ םדא לוכי הבש תולקה תא םג הריבסמ תידוהיה הנידמה דגנ קבאמב תופתושה.5
ןמז ךותב תויהל ,תיטסינומוקה העונתב השבגתה תימואלה ותפקשהש ,השמהד כלאמ–לא
תופתוש רשפאמ ףתושמ הנכמ ותוא .תילקידר תימאלסיא העונת לש הגיהנמל תיסחי רצק
הגלפמל תוגזמתה ידכ דע ,םייטסינומוק םימרוג ןיבו תימאלסיאה העונתה ןיב תסנכב תיטילופ
.תחא

העיבתה תא ןייפאש ,סיאול דרנרב עודיה ןחרזמה לש ותרוקיב תא ריכזמ רבדה.6
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ÙÚÌ ,דחא לוק ,דחא םדא"ל העיבתב רבודמש ורמאב ,ןוטלשה תא סופתל הלא תועונתל

‡Á˙". לכמ ןבומכ הנענמת ןה — ןוטלשה תא הנסופתתש רחאל — תאזה םעפה ירחא
םירתוסה ,הלאה םייטרקומדה םיללכב שומיש תושעלמ יטולוסבאה ןנוטלש לע רערעמה םרוג
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