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הסכנה בשיח החובות
הנחת היסוד של מאמר זה היא שלמדינה דמוקרטית יש חובה 
לדאוג לזכויות אזרחיה, ושחובה זו היא היסוד המכונן החשוב 
הזכויות,  כל  מבין  מדינה.  שנקראת  ההתארגנות  של  ביותר 
ביותר.  החשובות  אחת  היא  האזרחים  בין  לשוויון  הזכות 
במדינה שבה  ביותר.  זכויות האדם הבסיסיות  רק  לה  קודמות 
המיעוט  קבוצת  ושבה  מיעוט  וקבוצת  רוב  קבוצת  קיימות 
סובלת מאפליה בחלוקת משאבי המדינה, אתגר ראשון במעלה 
וזכויות - הוא לעשות ככל  של השלטון — בהקשר של חובות 
יכולתו כדי לשנות את חלוקת המשאבים ולקדם את הזכות של 

המיעוט, כפרטים וכקבוצה, לשוויון. 

מאזרחי  כחמישית  מהווים  הערבים/פלסטינים  ישראל  אזרחי 
ורב־ וסובלים מאז הקמת המדינה מאפליה ממושכת  המדינה, 

לידי  באה  זו  אפליה  והמדיניות.  החיים  תחומי  בכל  מערכתית 
)קרי,  המדינה  משאבי  של  שוויונית  לא  בהקצאה  גם  ביטוי 
תשומות המדיניות( וגם במצב של האזרחים הערבים בתחומים 
רבים )תפוקות המדיניות(. כך, למשל, תקציבי הרווחה, החינוך, 
הפיתוח וכו‘ מופנים באופן לא שוויוני לאזרחים הערבים, אשר 
מקבלים חלק קטן בהרבה משיעורם באוכלוסייה או משיעורם 
אפליה  מתווספת  לכך  תקציב.  לאותו  הנזקקים  באוכלוסיית 
חמורה ומתמשכת בהקצאת קרקעות 
ערבים  בקבלת  ואפליה  ציבוריות 
בתחומים  המדינה.  בשירות  לעבודה 
ואף  אפליה של עשרות  קיימת  רבים 
לאזרחים  בהקצאה  אחוזים  מאות 
גדול  פער  היא  והתוצאה  הערבים, 
בין  פער  קרי  המדיניות,  בתשומות 
האזרחים  לבין  הערבים  האזרחים 
בהישגים  חיים,  בתוחלת  היהודים 

לימודיים וכדומה.

כלפי  הזו  הממושכת  והאפליה  הגדולים  הפערים  רקע  על 
חלק  החובות.  שיח  הציבורית  בזירה  כעת  מתעצם  הערבים, 
לשירות  ובדרישה  הערבים  באזרחים  עוסק  הזה  בשיח  מרכזי 
לאומי כשירות חובה וכתנאי לקבלת זכויות שוות. שיח זה הוא 
המדינה  חובת  תחת  חותר  הוא  שכן  ערכית,  מבחינה  בעייתי 
לדאוג לזכויות של אזרחיה. שיח זה גם מסוכן  ביותר מבחינה 
כל  של  היסוד  אבן  את  להתנות  מבקש  שהוא  כיוון  חברתית, 
בפרט.  לשוויון  והזכות  בכלל  הזכויות   — דמוקרטית  חברה 
אחרי 62 שנים של אפליה מתמשכת מגיעים כעת אבירי שוויון 
במילוי  הערבים  של  הזכויות  את  להתנות  ומבקשים  החובות 

בחובות  לשוויון  המאבק  ממובילי  חלק  לטעות.  אסור  חובות. 
החברה  את  היטב  שמכירים  אלה  הם  זכויות  לשוויון  כתנאי 
הערבית ואת התנגדותה האפקטיבית למהלך של שירות לאומי. 
עבורם קידום שיח החובות אינו אלה דרך לקבע את האפליה 

כלפי האזרחים הערבים ולתת לה תוקף חוקי.

לאזרחים  משותף  אזרחית  חברה  ארגון  היא  סיכוי  עמותת 
והיהודים. מטרתנו היא קידום שוויון מלא בין ערבים  הערבים 
ליהודים בישראל. ממשלת ישראל אחראית על חלוקת המשאבים 
לכלל האזרחים ומבצעת חלוקה זו בפועל. לכן, המפתח לקידום 
יהודים לערבים מצוי בשינוי המדיניות הממשלתית,  בין  שוויון 
אנו  מדיניות.  לשינוי  הממשלה  מול  פועלת  סיכוי  ועמותת 
משתמשים בכלים ובמושגים של מדיניות ציבורית )אשר רבים 
מהם רכשתי במהלך לימודי בבית הספר( כדי לזהות את החסמים 
האחרונה  בשנה  להסרתם.  ולפעול  שוויונית  מדיניות  שמונעים 
ולגיבוש  שוויון  מונעי  חסמים  ולמיפוי  לזיהוי  מודל  פיתחנו 

המלצות מדיניות אפקטיביות — “מחסמים לסיכויים“1. 

אציין כי איני מתנגד ליצירה של מסגרת ממשלתית להתנדבות 
שנת  במסגרת  להתנדב  ערבים  צעירים  גם  יוכלו  שבה  אזרחית 
עם  מלאה  בשותפות  יתבצע  אם  רק   - כזה  למהלך  התנדבות. 
מרחיקות  חיוביות  השלכות  להיות  יכולות   - הערבית  ההנהגה 
ערבים  בין  היחסים  מערכת  ועל  הערבית  החברה  על  לכת 
ההנהגה  והן  הממשלה  הן  האישית,  לדעתי  בישראל.  ליהודים 
הערבית עושות טעות חמורה באי חתירתן להסכמה על מסגרת 

התנדבותית זו2. 

בשל השבר החמור בין המדינה לבין האזרחים הערבים, אנו עוד 
רחוקים מגיבוש הסכמה כזו. בכל מקרה, גם אם תתגבש הסכמה 
אי  חובה.  על  ולא  התנדבותית  אפשרות  על  מדובר  יהיה  כזו, 
השוויון בישראל בין ערבים לבין יהודים אינו רק פסול מבחינה 
ערכית, אלא גם מהווה איום אמיתי על קיומן של המדינה והחברה 
בישראל. לכן האינטרס העליון של כל יושבי הארץ הזו, יהודים 
וערבים כאחד, הוא להצביע באומץ על הסכנה של שיח החובות 
ולדחוק אותו לטובת שיח זכויות אשר בלבו מאבק לקידום שוויון 

זכויות בין כל האזרחים. 

בין  לשוויון  בדרך  מדיניות  והמלצות  חסמים  מיפוי  לסיכויים,  “מחסמים   1
ערבים ויהודים בישראל“ , עמותת סיכוי 2010,

www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf
ראוי גם לציין כי אף היום, ולמרות ההתנגדות של ההנהגה הערבית, ישנם   2
צעירים ערבים המעוניינים להתנדב במסגרת השירות הלאומי, אך אין די 

מכסות עבורם. כך שאפילו בתחום זה ישנה אפליה לרעה של הערבים.
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