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להשאיר את המסגרת 
‘   “   ‘   “   

אבינדב ויתקון

מגזר הערבי לא הפתיע בבחירות. ה
שיעור ההצבעה הנמוך לא הביא 
את  הערבים  הכנסת  לחברי 
המנדט־שניים הנוספים המקווים, 
ובמפלגות בל"ד, חד"ש ורע"מ־תע"ל לא 
מתביעת  שניצלו  לאחר  הרבה.  השתנה 
הפסילה החוזרת ונשנית מדי ערב בחירות, 
חזרו חברי הכנסת הערבים למקומם הבטוח 
בכנסת ישראל. כשגורל הפלשתינים על 
ראש שמחתם, הטבח הערבי ההדדי סביבנו 
בשלטון  הפוליטי  וכוחם  שתיקתם,  בסוד 
המקומי הערבי במימונה של מדינת ישראל, 

קוראים לפירוקה של המדינה היהודית. 
גם  לכאורה  נראה  לא  לטובה  שינוי 
בכל הקשור לאוכלוסייה הערבית הגדולה 
והמאתגרת בדרום הארץ. תוכניות יישוב 
הקבע של מדינת ישראל, שנכנעו למעשה 
בפזורה,  הבדווית  ההתיישבות  לתבנית 
לא מתקדמות לשום מקום. הזעם והניכור 
הנהנים  הלא־חוקיים  היישובים  גוברים, 
מסיוע של התנועה האסלאמית ותנועות 
לאומיות ערביות מעמיקים שורש, ומדינת 

ישראל מוסיפה לחבוק ידיים. 
עם זאת, מי שהולך בימים אלה ברחובות 
והמתפתחת  הגדולה  הבדווית  העיר  רהט, 
שבדרום, יכול להבחין בשלטי חוצות חדשים. 
לצד פרסומיהם של אנשי בל"ד החייכנים 
והמעונבים, ושלטי 'אוד'כור אללה' )זכרו את 
מופיעות  אללה( של התנועה האסלאמית, 
אל־ עאטף  של  פניו  אלו  חדשות.  פנים 
'אל־אמל  החדשה  התנועה  ראש  קרנאווי, 

אל־תע'ייר', התקווה לשינוי.
מפלגות ערביות־קטנות ושוליות אינן 
דבר חדש, אולם התקווה לשינוי, שהוקמה 
ערב הבחירות )אף שלא התמודדה בסופו 
של דבר(, בהחלט מהווה חידוש. מפלגתו 
כוללת  מהנגב,  בדווי  אל־קרנאווי,  של 
הארץ  מרחבי  ומוסלמים  נוצרים  ערבים 
הקמת   – ייעשה  שלא  הצעד  את  שעשו 
מפלגה ערבית האוהדת את מדינת ישראל.

צמא להשתלבות
שוליים  איש  איננו  אל־קרנאווי  עאטף 
המאמץ זהות לא לו. לא משת"פ בדימוס ולא 
עוף מוזר. אל־קרנאווי הוא בעל בעמיו ברהט, 
ואולי בכך החידוש. כאיש אמיד, מקובל ובעל 
מ־49 אחים!(, אל־ )לא פחות  חזקה  משפחה 

קרנאווי יכול לומר מה שהוא רוצה. 
תל  יליד  הוא   ,44 בן  אל־קרנאווי, 
ערד, ותושב רהט מגיל 8. הוא נשוי ואב 
לחמישה ילדים. הוא שירת בצה"ל ובימים 
אלו יוצא לשירות מילואים. ילדיו הבוגרים 
עשו שירות לאומי. אל־קרנאווי היה יועצו 
של נתניהו לענייני בדווים ב־1996, והוא 
ממשיך בעבודה ממשלתית כראש פרויקט 
בקרב  הדיגיטלי  הפער  )לצמצום  להב"ה 
אנרגטי,  הוא  הבדווי.  במגזר  המיעוטים( 
באמת  להעריך  קשה  רגש.  ומלא  ממולח 
אולם  שלו,  האלקטורלי  הפוטנציאל  את 
ברור שקיים פוטנציאל כזה. לצד תהליכי 
ההקצנה, בחברה יש צמא להשתלבות, רצון 
התנגדות  אף  על  לאומי  בשירות  לשרת 
המפלגות  מכל  הרשמיים  המנהיגים 
הערביות, והתרחקות מענייני העולם הערבי 

והפלשתינים לטובת שיפור מצבם ואיכות 
חייהם של הערבים בישראל.

ביום שפגשתי את אל־קרנאווי, פגשתי 
התנועה  מראשי  אחד  של  בנו  את  גם 
אש  יורה  אביו  בעוד  בנגב.  האסלאמית 
וגופרית )במובן המטפורי כמובן, שכן האירוח 
היה למופת(, המתיק בנו בחיוך סלחני: "אני 
ממש לא שם. אני בעד השתלבות בחברה". 
הבדווים  לקידום  עמותה  הקים  גם  הבן 

להשתלבות בחברה בישראל.  
"ההסתייגות ממדינת ישראל, ההליכה 
הן  והעבריינות,  האסלאמית  התנועה  עם 
לא תוצר אידיאולוגי", מסביר אל־קרנאווי, 
"זו תוצאה של מציאות. של העדר מדינת 
ישראל. המדינה שלא מסיימת את סוגיית 
ההתיישבות, שלא מייצרת מספיק פרנסה 

ושמסייעת לתנועות הקיצוניות". 
אל־קרנאווי מתיימר לייצג את הציבור 
הערבי כולו, אולם לדבריו הבדווים בנגב הם 
האתגר החשוב והבוער: "אתם לא מבינים 
איזה דור גדל כאן תחת ההסתה והשנאה. הם 
מקבלים שטיפת מוח שלפיה היהודים הם 
רוצחים והורסי בתים, הם מקבלים יחס של 
אזרחים סוג ב', ובסופו של דבר פה טמונה 
פצצת האטום האמיתית. איראן זה שום דבר, 
הפצצה האמיתית שלכם זה הבדווים בנגב".
מה הביא אותך להקמת 'התקווה לשינוי'?
כלל  עבור  המפלגה  את  "הקמנו 
האוכלוסייה הערבית, מתוך הבנה שאין לנו 
מדינה אחרת. מדינת ישראל היא המדינה 
ואנחנו צריכים להיות נאמנים לה.  שלנו 
לקבל שוויון אבל גם לתרום. אני מאמין 

ומוכנים  כמוני  חושבים  אלפים  שמאות 
לתמוך בנו, אבל מובן שאני צריך להיאבק 
להם  יש  הקיימות.  הערביות  במפלגות 

תקציבים שבאופן טבעי עדיין חסרים לי. 
הערבים  את  להציל  רוצים  "אנחנו 
במדינה הזו. אותם אזרחים שרוצים לחיות 
להם  ונמאס  מהמדינה  חלק  ולהיות  כאן 
מהפוליטיקאים הקיצונים שיחד עם השמאל 
למדינה.  השנאה  את  מנציחים  הישראלי 

ראש  כאב  שיהיה  רוצים  שלנו  הקיצונים 
במדינה וגם השמאל לא יכול לחיות בלי 
כאב ראש, לכן הן עוזרים לקיצונים שלנו". 
מתנגדיך אומרים שלערבים לעולם לא 

יהיה חלק הוגן במשאבי המדינה.
"המטרה שלנו היא לתמוך במדינת ישראל, 
ובמקביל לדאוג שערביי ישראל המקופחים 
אבל  להם,  שמגיע  מה  את  סוף  סוף  יקבלו 
בתנאי שגם ייתנו. אי אפשר לדרוש מהמדינה 
בתי חולים, בתי ספר, אוניברסיטה, תעסוקה 
חייב להיות  ולא לתת בחזרה כלום.   - וכו' 
ישראל  במדינת  להכיר  צריך  בנטל.  שוויון 
כמדינה יהודית. אם אני הולך עם המדינה על 
דוכן הכנסת ובכל רחבי העולם, ניצב לצדה 
לתמיכת  אזכה  לא  אני  ובשלום,  במלחמה 
היהודים? אני בטוח שכן. זה המפתח היחיד 
להציל את הערבים במדינה הזו מהאבטלה, 

מהאלימות, מהסמים ומהג'יהאד".
ערבים יכולים לקבל את ישראל כמדינתם 

לצד היותה מדינה יהודית?
"בוודאי. אני קודם כול ערבי מוסלמי 
ובדווי גאה, וגם אזרח מדינת ישראל. אני 
לא אחד ששונא את עצמו. אני חאג' שלוש 
מתפלל  א"ו(,  למכה,  רגל  )עולה  פעמים 
והכול, אבל הזהות שלי משתלבת במאת 
האחוזים במדינת ישראל כמדינה יהודית. 
זה דבר שצריך להיות ברור: הדגל שלי הוא 
דגל ישראל, לא דגל פלשתין. מי שרוצה 
דגל פלשתין שילך לפלשתין - שגם עוד 
מיליון שנה לא תקום. אני שר את התקווה 
כי מה שטוב לעם שאני  בלי שום בעיה, 
חי בתוכו טוב גם לי. שאני אגיד ליהודים 
שסבלו כל כך הרבה ואיבדו שישה מיליונים 
שיורידו את הדגל, שזו לא מדינה יהודית?  
אבל  למדינה.  טענות  המון  לי  שאין  לא 
המדינה הזו שומרת עליי. מה היה קורה אם 
הייתי חי בסוריה, במצרים או בעיראק? איזה 

מדינות... תענוג. נהרות של דם“. 

עניין של כסף
הפוליטיקה  של  הבסיסית  התפיסה 
הערבית גורסת שהיהדות של המדינה 

של  ההיסטורי  הנישול  את  מנציחה 
הערבים מאדמתם.

אנחנו  שלום?  רצה  ומי  ראשון  ירה  "מי 
הערבים גם יורים ביהודים, גם רודפים אותם, 
מקבלים  וגם  המוות  את  להם  עושים  גם 
תקציבים מהמדינה. זה לא ייאמן. איפה שיש 
יהודים יש כלכלה, יש חיים, יש בריאות טובה, 

וכשיהודים בורחים אז ההפך. 
אני  פלשתין.  פה  הייתה  לא  "מעולם 
להם  שיהיה  ורוצה  הפלשתינים  את  מכבד 
שלטו  פה  אבל  אדם.  כבני  כפרטים,  טוב 
העות'מאנים, לאחר מכן האנגלים ובסוף באה 
המדינה ונתנה לנו אזרחות. לכן אני ישראלי 
ונאמן למדינה. מי שלא נאמן לשלטון שלו לא 
נאמן גם למשפחה שלו. אם הייתי נולד בירדן 
הייתי נאמן לירדן, וכך גם למצרים או ללוב. 

אבל ברוך השם נולדתי בישראל. 
"היום התנועה האסלאמית ובל"ד קונים 
דירות עבור ערבים בתל־אביב ובערים אחרות 
כדי להבריח את השכנים היהודים. המדינה 
יודעת את זה ולא מסוגלת לעשות כלום. אלה 
דברים שאני לא מבין. בכל אופן, אני אומר 
לך שאני אסחף אחריי מאות אלפים. אם יהיו 
אלטרנטיבה,  לנוער  להעניק  האמצעים  לי 
והם יהיו לי רק אם אני אשב בקואליציה, אני 
אוכל להוציא את הנוער מהידיים של האחים 
מה  וכל  אל־קאעידה  הסּופים,  המוסלמים, 
שהולך פה מתחת לאף של מדינת ישראל. 
הבעיה היא שהמדינה רוצה כנראה שזה מה 

שיהיה, זה כנראה נותן תעסוקה לכולם".

למה אתה מתכוון?
מי  למשל:  בנגב  הולך  מה  תראה  "בוא 
אנשי  למשרות ממשלתיות?  במכרזים  זוכה 
התנועה האסלאמית, בל“ד וחד“ש, ששורפים 
את הדגל ומסיתים נגד המדינה. מי מצליח 
באוניברסיטה, בכלכלה? שונאי המדינה. יש 
להם עמותות, במימון מדינת ישראל הנדיבה, 
והם מסייעים לסטודנטים, ליתומים, לעניים, 
שלא  המשוחררים  החיילים  של  והמשפחות 
הם  כך  אחר  פרנסה.  בלי  נשארות  למדו 
ויושבים  להתפרנס  כדי  לעבריינות  פונים 
בכלא. מי דואג למשפחה של האסיר? התנועה 
האסלאמית! וכך הוא והמשפחה שלו עוברים 
אליהם ואומרים להם אלף פעם תודה. המדינה 
לא מבינה מה מתחולל פה. איך ייתכן שחייל 
מגיע הביתה והבית שלו הרוס, ואנשי התנועה 
מִעזים  לא  כי  בווילות  יושבים  האסלאמית 
להתעסק איתם? המסר ברור מאוד: מי שהוא 
בדווי טוב, הוא כמו כלב ממושמע שלא מקבל 
יחס. מי שרוצה תקציבים, משרות, תשומת 
לב, תרומות, כסף לעמותות – שיעשה הרבה 
רעש. לכן שונאי המדינה עושים רעש והמדינה 
קונה את השקט בכסף. זה הדיל, וזה האסון של 

המדינה הזו“.
אתה לא מרגיש חסר אונים מול המערכת 

שאתה מתאר?
"ממש לא. אני לא מפחד מאיש. זה רק 
עניין של תקציב. אני יכול לקחת את הרשויות 
המקומיות מהתנועה האסלאמית, ואז יהיה לי 
כוח גם לבחירות הכלליות. הכול עניין של כסף. 

הסיבה שלא רצנו בבחירות האלה הייתה שלא 
הספקנו לגייס כספים למשגיחים בקלפיות. 
מכיוון שרק עשרים אחוזים מתוצאות הבחירות 
במגזר הבדווי הם קולות אמת, ידעתי שללא 
משגיחים ימחקו את כל הפתקים שאני אקבל. 
זו הסיבה לכך שברגע האחרון לא רצנו. אבל 
אנחנו מתארגנים, ויהיה לנו הרבה מה לומר 
בהמשך. אם אני כובש שש רשויות מקומיות, 

חיסלתי את התנועה האסלאמית". 

לא חניך ז'בוטינסקי
טייבה  תושב   ,41 טיבי,  כאמל  עו"ד 
ורחוק־משפחה של ח"כ אחמד טיבי, מבטיח 
של  מפלגה  לא  היא  החדשה  שהמפלגה 
אמיתית  מפלגה  תהיה  אלא  אחד,  איש 
וחיה, שחבריה שותפים לרעיון ההשתלבות 
במדינת ישראל. טיבי, שהיה יועצה של ח"כ 
דליה איציק, לשעבר חבר קדימה, הצטרף 
את  לשנות  בתקווה  אל־קרנאווי  לעאטף 

השיח של הפוליטיקה הערבית בישראל.
אל־ של  מזו  שונה  עולמו  תפיסת 

קרנאווי, שכן הוא איננו ציוני נלהב. הוא 
מסתפק באמונה כנה בשותפות עם הציבור 
היהודי, עמדה שיש להניח רלוונטית יותר 
לגבי רובם הגדול של ערביי ישראל. "חברי 
הכנסת הערבים לא עשו כלום בחמישים 
השנים האחרונות למען הערבים, למעט כמה 
ג'ובים וגיוס כספים מחו"ל לביזנס שלהם", 
אומר טיבי. "אני יועץ בכנסת מספיק שנים 
טוב,  יחיו  שילדיי  מנת  שעל  לדעת  כדי 

בפנים.  לשבת  צריך  ובשגשוג,  בביטחון 
מנהיגים  יש  לפלשתינים  בקואליציה. 
יותר  שהם  לי  ותאמין  להם,  שדואגים 
ופיקחים מהנציגים הישראלים.  ממולחים 
גם האיחוד האירופי נותן להם כסף, ואנחנו, 
אנחנו  המחיר.  את  משלמים  כאן,  שחיים 
קוראים לציבור הערבי להתעורר ולדאוג 

לעצמו במקום לפלשתינים".  
של  אופייה  לשינוי  החלום  על  ולוותר 

מדינת ישראל?
את  רוצה  שערפאת  לפרס  פעם  "אמרו 

ירושלים. הוא ענה: מותר לו לחלום. מדינת 
ישראל היא המציאות, זו אקסיומה. אם המדינה 
לא רוצה שערביי ישראל יקומו יום אחד וידרשו 
שלטון עצמי, היא צריכה לפעול היום כדי לתת 
להם את התחושה שהם שייכים ורצויים, שגם 
הם בנים של המדינה. היום לפחות 75 אחוז 
מערביי ישראל תומכים במדינת ישראל, אבל 
את המדינה זה מביך כי היא לא רוצה לתת 
לנו את אותם תנאים שיש ליהודים. אני לא 

הדור של אבא שלי, שעדיין מפחד כשהוא רואה 
חייל. אני גדלתי עם היהודים, אני מבין איך 
המדינה הזו מתנהלת. אני ערבי חדש, לא של 
ימי הממשל הצבאי. אני רוצה לחיות טוב ודואג 
לילדים שלי, ולכן אני לא מוותר על הסיכוי 

לחיות פה בשקט, בשלווה ובשוויון זכויות". 
זה אומר גם להזדהות עם המדינה?

"אני לא חניך של בן־גוריון וז'בוטינסקי. 
ההמנון  עם  שלי  ההזדהות  שיכולת  ברור 
כבר  הבנו  אנחנו  אבל  מוגבלת,  הדגל  או 
שהמדינה פה, ואנחנו איתה. אפילו הח"כים 

הם  הכנסת  במזנון  רעש,  שעושים  הערבים 
יגידו לך משהו אחר. גם הם מזדהים עם מדינת 
ישראל, למרות שהם מתפרנסים מהמהומות. 
אני עברתי לקדימה בשעתו, כי אני מאמין 
בוגד  לי סטיגמה של  יש  בחיים משותפים. 
עוד מהימים שבהם הייתי בעבודה ובקדימה. 

שיגידו מה שהם רוצים. זו האמונה שלי".  
'התקווה לשינוי' כוללת אנשים  תנועת 
קדימה,  הליכוד,  יוצאי  שונים:  מרקעים 

מכפר־קאסם  עסקים  איש  טהא,  בנאן  וגם 
שלמשפחתו עבר פוליטי במפלגת ר"צ. גם הוא 
מדגיש את העניין הפלשתיני שהפך להיות 
העיסוק המרכזי של המנהיגות הערבית, תחת 
בית  "בכל  בישראל.  הערבי  לציבור  דאגה 
בזרועות  אותנו  קיבלו  אליו  ערבי שנכנסנו 
פתוחות ואמרו לנו שזה מה שצריך היום. לא 
רצנו לבחירות כי הבנו שנפיל את חנין זועבי 
וג'מאל זחאלקה אבל ככל הנראה לא נעבור 
את אחוז החסימה, ואז נקבל סטיגמה של מי 

שבאו להפיל את הערבים".
לדברי טהא, "כל הערבים רוצים שוויון 
שירות  לאפשר  שצריך  כמובן  אבל  בנטל, 
לאומי שאין איתו בעיה עם הזהות שלנו והדת 
שלנו. לשרת בבית חולים למשל זו אופציה 
טובה. כך אנחנו יכולים לשרת גם את אחינו 
על  כול  ראשית  אבל  דודינו.  בני  את  וגם 
המדינה להוכיח שהיא מעוניינת לשנות את 
המצב שלנו. אני רוצה לקחת אותך לכפר־
קאסם, שהיום יש בה מעל 80% גביית מסים. 
ראש העיר סילק חוב של 50 מיליון שקלים. 
תראה את הביוב, את בתי הספר ואת הגינון 
שאין. זה המינימום שצריך לקבל מהמדינה 
על מנת שנוכל להזדהות איתה בלב שלם. 
בראש־העין השכנה יש גן עדן, את זה כל אחד 
רואה. אם יהיה לנוער בית ספר טוב, ועיסוקים 
לשעות שאחרי הלימודים, הם לא ילכו לסמים, 
הם לא ילכו לקיצוניות. זה המפתח לשינוי ועל 
זה נרוץ בבחירות הבאות. אני מאמין שנוכל 
להביא לשינוי דרסטי בפוליטיקה הערבית". #

כי  לכנסת  האחרונות  בבחירות  התמודדה  לא  לשינוי'  'התקווה  מפלגת 
שלה  הפרו־ישראליות  שלעמדות  בטוח  מנהיגה  אך  מזיופים,  חששה 
שותפים מאות אלפי ערבים ישראלים: "מדינת ישראל היא המדינה שלנו 
נמאס  לתרום.  גם  אבל  שוויון  לקבל  לה.  נאמנים  להיות  צריכים  ואנחנו 
מהפוליטיקאים הקיצונים שיחד עם השמאל הישראלי מנציחים את השנאה"

מדינה יהודית

הערבים         בישראל
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המנהיג הערבי 
ששר את התקווה

"אתם לא מבינים איזה דור גדל כאן תחת ההסתה והשנאה. 
הם מקבלים שטיפת מוח שלפיה היהודים הם רוצחים 

והורסי בתים, הם מקבלים יחס של אזרחים סוג ב', ובסופו 
של דבר פה טמונה פצצת האטום האמיתית. איראן זה שום 

דבר, הפצצה האמיתית שלכם זה הבדווים בנגב"

“המסר ברור מאוד: מי שהוא בדווי טוב, הוא כמו כלב 
ממושמע שלא מקבל יחס. מי שרוצה תקציבים, משרות, 

תשומת לב, תרומות, כסף לעמותות – שיעשה הרבה 
רעש. לכן שונאי המדינה עושים רעש והמדינה קונה את 

השקט בכסף. זה הדיל, וזה האסון של המדינה הזו“
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אני יכול להוציא את הנוער מהידיים של האחים המוסלמים. אל־קרנאווי ונערים ברהט


