התפנית שעדיי לא התרחשה
שר הפני אופיר פינס בכנס סיכוי ברהט:

"האפליה היא ממוסדת ,היא בילט אי  ,היא טבועה לתו המערכות עצמ "
דו"ח ועדת אור עורר ע פרסומו ביקורת בקרב הציבור הערבי בישראל ,בעיקר עקב הימנעות
הוועדה מהטלת אחריות אישית על פוליטיקאי ובכירי במשטרה להרג  13המפגיני  .לצד
הביקורת ,טע יו"ר ועדת המעקב העליונה לענייני ערבי  ,שווקי ח'טיב בכנס סיכוי ברהט כי
אלמלא התעלמה מה הממשלה ,מסקנות ועדת אור "יכלו לשמש תפנית היסטורית לקראת עתיד
של שיתו ושוויו " ביחסיה של המדינה ע האזרחי הערבי  ,כמו ג ביחסי שבי האזרחי
הערבי והיהודי בישראל" .הנה הערבי אומרי  ,למרות הביקורת ,אנו רואי בדו"ח נקודת
תפנית ביחס בי הערבי לבי היהודי  ,ביחס בי הממסד לאוכלוסייה הערבית .לצערי ,מה
עשתה הממשלה? במקו זה הקימה את ועדת לפיד ועדה פוליטית ,ע כתב מינוי מורחב שנות
בידה סמכויות ללמוד ולהוסי על מסקנותיה של ועדת חקירה ממלכתית".
התפנית ההיסטורית שעדיי לא התרחשה עמדה בבסיס הדיוני בכינוס רהט ,שעסקו בסוגיות
השוויו בשיח הציבורי בישראל ,והפיתוח השוויוני הלכה למעשה .המנכ"ל השות של סיכוי,
שלו )שולי( דיכטר ,אמר בכנס כי העמותה צפתה מראש שמסקנות הוועדה לא יבוצעו .מתו
הנחה מראש שהשלטו בישראל לא ימהר לייש שוויו מלא בי אזרחי יהודי לערבי  ,סברה
עמותת סיכוי כי חובה על ארגוני החברה האזרחית לתבוע מ הממשלה את יישו המסקנות ואת
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השוויו בי האזרחי  .לצור כ  ,סיכוי פיתחה את תוכנית המעקב אחר יישו מסקנות הוועדה.
דיכטר הדגיש כי מטרת המעקב אינה רק להתריע על הכשלי ביישו המסקנות ,אלא ג ובעיקר
להניח על השולח גישה חלופית והצעות מעשיות ליישו השוויו בי יהודי לערבי .
הדוברי בכינוס התמקדו בהיבטי שוני בתוכנית המתגבשת לפיתוח הנגב והגליל ,אשר
הוגדרה על ידי עו"ד עלי חיידר ,מנכ"ל שות של סיכוי כ"הפליה מובנית וניסיו לייהוד הנגב
והגליל במסווה של פיתוח" .ראש העיר רהט ,טלאל אלקרינאווי ,קרא לפיתוח משות  ,יהודי
ערבי ,של הנגב והגליל; "לא זה על חשבו זה ולא זה על חשבו זה" .הוא הצביע על האפליה
במשאבי שמקצה משרד הפני לרשויות מקומיות ערביות לעומת ישובי יהודיי  .כ  ,לדבריו,
ההוצאה לנפש שמקצה משרד הפני לרהט עומדת על  2,800ש"ח בשנה ,לעומת  12,000ש"ח
לנפש בשנה ביישובי יהודיי שכני  .את דבריו חיזק ראש העיר או אל פח ודובר התנועה
האיסלאמית ,שיח' האש עבד אל רחמ  ,שאמר כי העירייה שבראשה הוא עומד הצליחה
להוסי לתקציבה כ  18מיליו ש"ח בתו שני ספורות בזכות שיפור הגבייה ,א הוא עומד חסר
אוני מול תושבי המתלונני על התעשייה ,על התשתיות ,על הניקיו  ,על החינו  ,ועל המחסור
בחדרי בבתי הספר ,משו שלעירו אי תוכנית מיתאר מאושרת.
ראש העיר רהט ,אלקרינאווי ,קרא עוד להקמת ישובי חדשי לערבי  ,תו פתרו בעיית
הקרקעות של הבדואי בנגב והסרת האיו על היישובי הלא מוכרי  ,בה חיי למעלה מ
 1התוכנית ממומנת על-ידי המשלחת של מדינות אירופה בישראל ומשרד החו ההולנדי .צוות התוכנית כולל את איימן
עודה ורועי פולקמן – מנהלים שותפים ,ונעזר במחלקת המחקר של העמותה :נדא מתא ומיכל בליקו  ,ובצוות המנהלי:
אלכסנדרה קליי פרנקה ,אמירה קראקרה.

 60,000תושבי  .בהקשר זה ,חסיי אלרפאיעה ,יו"ר המועצה האזורית של הכפרי

הבלתי

מוכרי בנגב ,פנה לשר הפני דאז ,אופיר פינס ,שנכח בכינוס ,ולשרי מפלגת העבודה ככלל ,לעמוד
בהבטחות חוזרות ונשנות לפתור את בעיית היישובי הלא מוכרי  .אלרפעיה ציי כי בקרב אל
המשפחות שבתיה מאויימי בצו הריסה 200 ,ה משפחות של חיילי צה"ל.
שלו )שולי( דיכטר חיזק את החשש שהעלה אלקרינאווי כי התוכנית לפיתוח הנגב תפלה לרעה
את תושבי האזור הערבי  ,וזאת על סמ טיוטת הסכ שהגיעה לידיו ועניינה הקמת שותפות בי
חברה פרטית "דרומה עיד הנגב" לבי הסוכנות היהודית לתכנו הפיתוח בנגב .לדברי דיכטר,
מעיו בטיוטה עולה כי מטרתה הענקת זיכיו לסוכנות היהודית על התכנו לפיתוח הנגב .הטיוטה
מציינת במפורש כי זהו אמצעי לקידו המשימות האסטרטגיות המרכזיות של הסוכנות" .המנדט
של הסוכנות היהודית הוא לסייע ליהודי בכל העול  .בחבר מדינות העמי  ,בארגנטינה ,בכל
מקו  .אבל ליהודי " ,אמר דיכטר" ,אי תקפיד מדינת ישראל על האינטרסי של כל האזרחי
בנגב ובגליל ,כולל הערבי  ,כאשר המתכנ הוא הסוכנות היהודית? לסוכנות היהודית יש רקורד
מפואר של פיתוח ,אבל ליהודי בלבד .בפועל ,במש שישה עשורי היא הרחיבה בפעולותיה את
הפער של פיתוח של התשתיות בי ישובי יהודי וערביי  ,בצורה כזאת שבאוקטובר  2000אי
אפשר כבר היה לגשר מעל הפער הזה" 2.דיכטר קרא לממשלה לקחת אחריות שלמה ובלעדית על
פיתוח הנגב והגליל ,ולארגוני החברה האזרחית – לתבוע כי הפיתוח יהיה שוויוני.
לדברי עאידה תומא ,חברת הוועד המנהל של סיכוי ,בנוס לתוכנית הכוללת לפיתוח הגליל
והנגב ,המועצה לביטחו לאומי שוקדת על תוכנית מקבילה ,לפיתוח היישובי הערביי  .תומא
הצביעה על האבסורד במעורבות המועצה לביטחו לאומי בפיתוח ישובי  .לדבריה" :א יש שתי
תוכניות כאלה ,אחת לערבי ואחת לפיתוח הנגב והגליל ,אז אפשר לקרוא בי השורות ולהבי
שהראשונה היא לערבי והשנייה היא לא לערבי ".
תגובות הממסד
שר הפני  ,אופיר פינס ,הסכי ע הדוברי בכינוס כי הפיתוח בישראל איננו שוויוני" .לא
להלכה ולא למעשה" .לדבריו" ,אחת הדרכי להתמודד ע בעיות ,קוד כל לשי אות על
השולח  .אני אומר לכ כשר הפני בישראל ,שהפיתוח במש עשרות שני הוא איננו שוויוני.
נקודה .משו בחינה .לא ברמת התכנו ולא ברמת הביצוע והאפליה היא ממוסדת ,היא בילט אי ,
היא טבועה לתו המערכות עצמ " .השר לשעבר פינס הדגיש במיוחד את האפליה הקשה בתחו
אזורי תעסוקה ואזורי תעשיה בי המגזר היהודי למגזר הערבי" .לאזורי התעשייה יש שני
שימושי  .קוד כל יצירת מקומות עבודה ,ושנית ,חיזוק העור הכלכלי של הרשות המקומית
כגור שיכול לעמוד על שתי רגליי בזכות עצמו ולא להיות סמו באופ קשה וקיצוני על שולחנה
של הממשלה" .לש כ  ,אמר פינס" ,בכל שיתו פעולה אזורי בי רשויות שסמוכות על אזור
תעסוקה או על אזור תעשייה ,חייבי לשלב ג את הרשויות הערביות לתו אזורי התעשייה".
פינס ציי כי כותרת מדיניותו כשר פני צריכה להיות "לעבור מאפליה ממוסדת לאפליה
מתקנת" ,א הודה כי תקופת כהונתו עלולה להיות קצרה מכדי לייש את המדיניות.
 2תגובת דובר הסוכנות היהודית כפי שנמסרה לעיתונאים שבדקו את נושא הטיוטה" :המדובר הוא בחברות שהוקמו לצור
תכנו הפיתוח של הנגב והגליל באופ שכל התושבי ייהנו מהפירות באופ שוויוני ,יהודי וערבי כאחד .המטרה
היא להביא להשקעות מחו"ל ולגייס פילנטרופי לפיתוח תשתיות תעסוקה ותיירות .הסוכנות אינה סבורה כי הנצחת
הפערי היא שיטה וא הקמנו יחידה מיוחדת לטיפול באוכלוסייה הלא יהודית בנגב".

אפרת דובדבני ,המנכ"לית של משרד המשנה לראש הממשלה שמעו פרס ,אשר תיכנ את
פרויקט פיתוח הנגב והגליל ,טענה בכינוס כי התוכנית תיטיב ע כל תושבי הנגב והגליל ,יהודי
וערבי כאחד ,וכי בצוותי התכנו של הפרויקט היו שותפי ערבי רבי  ,באופ יחסי.
משה פאול ,ראש המועצה האזורית בני שמעו  ,קרא לתושבי הנגב היהודי והערבי לפתח
תוכניות לשיתו פעולה ברמה המקומית ולתבוע את מימוש מהממשלה ,כדי להימנע מגישות
פיתוח מונחתות מלמעלה .הוא ציי כי המועצה פיתחה אזורי תעשייה בצומת שוקת ובצומת
להבי שהרווחי מה מתחלקי בשוויו בי ישובי יהודי לערבי .
הממונה על מחוז הדרו במשרד הפני  :הגישה הפטרנליסטית מול הגישה הרגולטיבית
דבריו של הממונה על מחוז הדרו במשרד הפני בעת הכינוס ,דודו כה מובאי כא בקיצור
הכרחי ,א ללא שינוי" :אני מאמי שאחת מנקודות המפתח לסגירת פערי ויצירת שוויו בי
יהודי וערבי היא האישה הבדואית ,בחינו  ,בהכשרה ,בהשכלה ,ביציאה לשוק העבודה.
להלכה ,כמו שאמרתי קוד  ,כל האפשרויות קיימות .א אחד לא מונע ממנה ללמוד ולהתקד .
אלא מה ,קיי קושי פנימי בחברה בכל מה שקשור לקידו השוויו ולשדרוג מעמדה של האישה
הבדואית .אני נפגש הרבה ע ראשי מועצות ,רשויות ,מגזרי ואני שואל את עצמי מתי יהיה היו
שבו אני אפגוש חברת מועצה בדואית .כנראה שלא יהיה בקדנציה שלי ,וחבל".
"אני הרבה מאוד מתלבט ע עצמי באשר לגישה ליצירת השוויו  .אני מאלה שכל הזמ שואלי
את עצמ הרבה מאד שאלות ,מה לעשות .יש את הגישה הפטרנליסטית ויש את הגישה
הרגולטיבית .הגישה הפטרנליסטית אומרת :אני כרשות ,כממשלה ,כמדינה ,יודע יותר ממ ,
הערבי ,מה טוב בשביל  ,ולכ על מנת שתגיע לשוויו ע האזרח היהודי בהשכלה ,בהכשרה
ובהכנסה לנפש ,אני אחליט בשביל מה טוב בשביל  .הגישה הרגולטיבית היא גישה שאומרת
שראשית הממשלה צריכה וחייבת להסדיר את נושא ההתיישבות ,את נושא החינו  ,את נושא
הפיתוח ,את נושא התעסוקה .זה תפקידה כרגולטור .זה תפקידה להסדיר ,ליצור תנאי  .מכא
והלאה מה עושי התושבי בעניי הזה? הא ה משתלבי בתהלי  ,נלחמי נגדו ,מנסי
לעצור אותו? לכ יש מצבי שהמדינה פשוט קובעת ומתקדמת .כי היא לא יכולה לעצור במקו .
היא לא יכולה להשאיר ואקו  .כי כשיש ואקו  ,דברי לא טובי קורי בשטח".
תגובה לטענותיו הנוגעות לאישה הבדואית נית למצוא בדברי שנשאה ספא אבו רביעה,
דוקטורנטית ומרצה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת ב גוריו  ,ופעילה למע זכויות נשי בכלל
והנשי הבדואיות בפרט" :הכרה בפריפריה וטיפול בבעיות ההזנחה ממנה אנו סובלי  ,מעלה את
הטיפול הדרוש והנחו בנשי הערביות הבדואיות בנגב ,אשר התעלמות מהאוכלוסייה
הפלסטינית באר מחקה את קיומ ונוכחות  ,אפילו מעל לנתוני הסטטיסטיקה הרשמיי
המגיעי לאחוזי האבטלה ,האנאלפביתיות והעוני שה מנת חלק היומיומי של הנשי
הפריפריאליות בנגב .אלו סובלות מקשיי עצומי במיקומ  ,אפילו לא בתו  ,אלא מחו לסול
העוני והאבטלה המוכר והרשמי בישראל .ההתייחסות היחידה לאות נשי היא ההתייחסות
לרחמ המאיי על האיזו הדמוגרפי באר  ,או במקביל מהווה איו בפוטנציה על ביטחו המדינה
ותושביה הישראלי  .המעגל הבלתי אנושי בעליל של העוני .המחסור ,הייאוש והאי מוצא ,הכולל
ילדי ולא מספרי  ,נשי ולא רחמי )מלשו רח ( .אנשי ולא איו ביטחוני ,זועק להצלה
ולחילו  .זועק לעתיד .שאיפתנו היא להגיע למקורות ההשפעה וקבלת ההחלטות במדינה ,אול

על מנת למק רגלינו במסלול הטיפוס בסול זה ,עלינו תחילה להיאבק על עתידנו .עתיד הכולל:
חשמל ,מי זורמי  ,כביש ,סימו שמות הישובי במפה ,התייחסות ציבורית אנושית ,עתיד
הכולל יציאה מהעוני ,חינו והשכלה ,שילוב במקורות תעסוקה ,עתיד הכולל יציאה מהבלתי
אנושי בעליל ,אליו הוכנסנו ובתוכו מוקמנו".
מדברי הסופר עמוס עוז:
אנחנו מדברי על שני דברי שה פשוטי ועתיקי יותר מכל המדינות שבעול  .כל אד יודע
מה ה  .אנחנו מדברי על צדק ואנחנו מדברי על סולידריות .אנחנו מדברי על מאבק חברתי
לא רק פוליטי ,אלא חברתי ,אנושי ,סולידרי .מאבק לכ שלא יהיו כא אנשי בלתי מוכרי ,
שלא יהיו כא כפרי בלתי מוכרי  ,שלא יהיו כא מדינות בלתי מוכרות באזור הזה ,שלא יהיה
כא סבל בלתי מוכר .כולנו אני אומר לכ  .כולנו מוכרי  ,כולנו מכירי  ,ולכ כולנו מחוברי
לפחות בהתנדבות לע .לא נכו הדבר רק לחכות לממשלה .לא נכו הדבר רק להתחנ לפתיחת
הברזי או לדרוש פתיחת ברזי  .הממשלה לא אבא שלנו ,והמדינה לא אמא שלנו .של א אחד.
לא של היהודי ולא של הערבי  .התפיסה הזאת שהמדינה זה האבא והממשלה זה האמא ואני
זה הילד שצריכי לדאוג לו ,לא תגיע אלינו רחוק .יש דברי שאפשר לעשות אות רק בכוח של
חברה אזרחית ,של ארגוני התנדבות ,שבה רופאי הולכי בהתנדבות למקו שיש בו חולי
שאי לה רופא ,או אי לה די רופאי  .ומורי הולכי בהתנדבות למקו שיש בו תלמידי
שאי לה די מורי  .ואזרחי הולכי לעזור במקו שבו עזרת נחוצה או להפגי במקו שבו
נחו  .ג בחו לאר .
מדברי המחזאי סלמא נאטור:
אומרי "נגזר עלינו לחיות ביחד" .אני אומר לא נגזר על היהודי והערבי לחיות ביחד ,כל אחד
מאתנו בוחר לחיות כא ויש לו את כל האופציות לעזוב את האר הזאת .אבל אנחנו בחרנו לחיות
כא  ,לא נגזר עלינו .והרבה דברי נגזרי עלינו כמיעוט ערבי לאומי באר הזאת .לפעמי כולל
השפה .אני הייתי רוצה שאולי נגיע למצב שהבחירה של היהודי לדבר בעברית או בערבית תעמוד
בפניו כמו שהבחירה עומדת בפני עכשיו .3הוא יוכל לדבר בערבית או בעברית ג א הוא יהודי או
ערבי וכול יבינו .אולי זו אחת השאלות שיש לחשוב עליה בעתיד לא רק בהקשר של שוויו
זכויות ושוויו הזדמנויות ושיוו בתקציבי  ,אלא בכלל בראיה לעתיד .וא בכל זאת אנחנו בחרנו
ולא נגזר עלינו ,כשני עמי  ,לחיות ביחד אנחנו צריכי ג לבחור את צורת החיי שלנו .אנחנו לא
צריכי לקבל את מה שנגזר עלינו לא מהממשלה ,לא ממדינת מעצמה ,לא מהיסטוריה ולא משו
דבר .ג לא מכוחות אחרי  .אנחנו צריכי  ,כאנשי כחופשיי  ,לבחור את צורת החיי שלנו.
אנחנו צריכי להחליט ביחד איזה מדינה כא תהיה .אנחנו צריכי להחליט ביחד אי אנחנו ננהל
את החיי שלנו ביו יו  ,אי אנחנו נחיה ,מה יהיה המצב .זאת הבחירה .זה להיות אד חופשי
במדינתו או בחברתו או במולדתו .ככה אני מבי את החופש שלי להיות אזרח בתו המדינה ,שיש
לי את הזכות לבחור את צורת החיי שלי ,יחד ע השכ  ,יחד ע החבר ,יחד ע האחר .ככה אני
מבי את החופש של אזרח חופשי.

 3הדובר הודה למארגני הכנס שדאגו לתרגום מערבית לעברית ,כך שיוכל לדבר גם בערבית ,שפתו.

