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הערבים התחזקו, בואו ניכנס בהם

היחסים בין ערבים ליהודים בישראל הולכים ומידרדרים. מאז תחילת המלחמה בעזה גדל בדרמטיות

מספר ההתקפות נגד האזרחים הערבים, אופיין ועוצמתן. היו בהם שדיווחו על חשש להסתובב ברחובות.

ברצוני להציע הסבר לא נפוץ להתפרצות זו של גזענות כלפי ערבים.

למרות האפליה הממשלתית השיטתית, למרות הגזענות, החברה הערבית בישראל הצליחה —

בשותפות עם גורמים בחברה היהודית, כולל כמה משרדי ממשלה — לשפר משמעותית את מצבה

החברתי־הכלכלי, לצמצם את האי־שוויון, ולשמור על ייצוג פוליטי אותנטי בכנסת. בשנים האחרונות היינו

עדים לניצני השתלבותה במוקדי הכוח, הכלכלה והחברה בישראל.

בעבר, יהודי שלא הסתובב ביישובים ערביים לא ראה ערבים, אלא כעובדי כפיים. היום המצב שונה

לחלוטין. אזרח יהודי שנכנס לבית המרקחת, יראה שם כמעט תמיד רוקח ערבי (על פי נתונים שפירסם

בזמנו TheMarker, ב–2011 היו כמחצית מהרוקחים בישראל ערבים); אם ייאלץ להגיע לחדר המיון,

ייתכן מאוד שרופא ערבי יטפל בו, ובתעשיית ההיי־טק מספר הערבים גדל פי חמישה בתוך כמה שנים —

מכ–250 ב–2008 לכ–2,000 היום. לסטודנטים יהודים כבר יש מרצים ערבים, ולעתים ראש חוג או אפילו

ראש מכללה ערבי. גורלו של נשיא המדינה, משה קצב, נחרץ על ידי הרכב שופטים בראשותו של שופט

ערבי.

לא מדובר בהשתלבות כנועה ומתרפסת, אלא בכזו הכוללת גם את חיזוק הזהות הלאומית הפלסטינית

ותביעה אסרטיבית לזכויות אזרחיות לערבים, כיחידים וכקולקטיב. ההתחזקות גלויה, בולטת, ויוצרת עוד

ועוד נקודות נוכחות, מגע וקשר יום־יומי בין יהודים לערבים — הרבה יותר מכפי שהגורמים שרוצים לשמור

על ההגמוניה היהודית המוחלטת מוכנים לספוג. התביעות כלפי המדינה, ההתחזקות בהשכלה,

בתעסוקה, והתגברות הנוכחות של השפה הערבית — כולן עירערו את סדרי העולם של הימין הלאומני

הקיצוני, החושש מאוד משבירת העליונות היהודית, וגרמו לו לרצות להעלים את האזרחים הערבים, או

לפחות לדחוק את רגליהם.

תגובת הנגד הפוליטית, בהובלת אביגדור ליברמן ומשתפי הפעולה עמו ממפלגות הקואליציה השונות,

היתה גל חקיקה והסתה חסר תקדים נגד האזרחים הערבים, ובחודש האחרון אותם פוליטיקאים ניצלו

את הזדהותם של האזרחים הערבים עם הפלסטינים בעזה, כדי להסית נגדם ולהציגם כתומכי טרור.

כמו במערכות קודמות, גם הפעם רוב האזרחים הערבים הזדהו, באופן טבעי, עם בני עמם הפלסטינים

ולא עם צה"ל שנלחם בהם. אבל הפעם הרשת החברתית שיחקה תפקיד חדש ומכריע. כאשר תמונות

מאות הילדים ההרוגים בעזה הגיעו לעמוד הפייסבוק של האזרח הערבי, בליווי כינויי גנאי לצה"ל ולחייליו,

הוא עשה לייק, ואולי גם שיתף וכתב כמה מלים בעצמו. זה הרי בלתי אנושי לצפות ממנו שיתמוך במי

שחולל את ההרג הזה בבני עמו. אבל בעיני הימין מה שנתפש כחוסר נאמנות של האזרחים הערבים

למדינה, לצבא ולחיילים, נחשף ברבים.

ובדיוק כאן פקעה סבלנותו של הימין הקיצוני האנטי־ערבי. הרחוב החוליגני, הכהניסטי, לא היה מוכן לקבל

מצב שבו הערבים גם מתחזקים מבחינה חברתית וכלכלית, וגם מתנגדים לצה"ל ולנרטיב הלאומי. הוא
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קרא לממשלה ללכת עד הסוף בעזה, ובעצמו יצא למלחמה ברחובות עם הפלסטינים מבית — אזרחי

ישראל הערבים. בחסות שתיקתה ו/או עידודה של הנהגתו הפוליטית, הוא יצא להוריד לערבים את הראש

ולנסות להעלים אותם מהמרחב התעסוקתי והציבורי המשותף.

לא מדובר במהלך מתואם ומתוכנן, אבל זו תגובת נגד משולבת שבה שני הצדדים, גורמי הימין הקיצוני

ברחוב ובפוליטיקה, מסיתים ופועלים למען אותה מטרה בזירות שונות — בכנסת, בממשלה, ברשת

החברתית, בתקשורת וכמובן גם ברחוב. מדובר בשילוב מסוכן שקשה לשלוט עליו.

גם לחברה הערבית אחריות להידרדרות במערכת היחסים, אם כי פחותה בהרבה. ראוי לציין את יידויי

האבנים על כלי רכב יהודיים בחודש האחרון, ואת העובדה שחלק מההנהגה הערבית מתבטא כלפי

המדינה באופן שהוא אולי לגיטימי, אך מחבל אנושות בנכונות של החברה היהודית לקדם שוויון ושותפות.

פיטורי עובדים ערבים בתקופת המלחמה חמורים, אבל הפגנת שמחה על מות חיילים מצד אזרחים

ערבים שעובדים עם קולגות יהודים היא התנהגות איומה, ובוודאי אינה מקדמת חיים משותפים בין יהודים

לערבים.

קיץ 2014 הוכיח את שבירותו של הסטטוס קוו ביחסי היהודים והערבים אזרחי ישראל. ישראל פתחה

במערכה צבאית, וצה"ל הפציץ את בני עמם של האזרחים הערבים, ובמקרים רבים גם את בני

משפחותיהם, תוך התעלמות מהקשר המשפחתי, הרגשי, האישי והלאומי שלהם עם הפלסטינים בעזה.

מערכת היחסים בתוך ישראל לא הצליחה להכיל זאת, וכמעט קרסה.

הבשורה הקשה לכל העמלים על יצירת חברה משותפת ושוויונית היא, שההצלחות שקצרנו הן בדיוק אלה

שעודדו את תגובת הנגד. זה לא צריך לייאש אותנו, אבל אנחנו חייבים להיערך טוב יותר כדי לתת מענה

לריאקציה הזאת ולקדם עתיד טוב לכל יושבי הארץ.

הכותב הוא מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי, לקידום שוויון אזרחי
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