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הערבית  /ד"ר סאמי

מיעארי

תעמולה אינה סגירת פערים
הנחת המוצא שעימה
אנחנו מתמודדים היא
שחלוקת המשאבים
במדינת ישראל
אינה הוגנת במובן
האתני והדתי .חוסר
ההוגנות והשוויוניות
של הממסד כלפי האוכלוסייה הערבית
בישראל בתחום המינויים של ערבים
לתפקידים בכירים ורגישים במוסדות
המדינה הוא לא פחות חמור מחוסר
השוויוניות בחלוקת משאבים חומרים,
נושא כאוב בפני עצמו
 .כולנו ממאמינים באידיאל שאומר
שההסתכלות עלינו ,אזרחי ישראל
הערבים ,צריכה להיות בראש ובראשונה
הסתכלות שוויוניות ,גם במובן זה שמספר
הערבים שמועסקים בתפקידים בכירים
ורגישים בתהליכי קבלת החלטות
במדינת ישראל ,הן במגזר הציבורי
והן במגזר הפרטי ,צריך להיות מותאם
למספרם באוכלוסייה  -זאת ,כמובן,
בדגש על איכותם של אותם אנשים
שימונו לתפקידים אלה .זהו למעשה
אחד הפרמטרים הדומיננטיים שהספרות
המחקרית בעולם מתייחסת אליו בבואה
לבדוק את תהליך היטמעות של מיעוטים
במדינה שהרוב בו שונה.
לצערי הרב ,במדינת ישראל בשנים
האחרונות ,חוסר השוויוניות וההוגנות
מתעצמים עוד יותר ואנחנו נמצאים
בירידה מתמדת ,במיוחד בכל הנוגע
למנגנוני קבלת החלטות לטווח ארוך

אשר יכולים להביא לאינטגרציה של בני
מיעוטים במדינה.
הקשר זה בא לידי ביטוי בנושא
פרסים ,אותות ,הכרות רשמיות והכרזות
שמעניקים לדמויות בחברה הערבית
ללא כל חקירה מעמיקה יסודית בנוגע
לתרומה המשמעותית שלהם בתחומם.
הדבר נעשה גם על ידי פוליטיקאים
ממפלגות ציוניות ,והחמור ביותר הוא
שההשלכות של עשייה תעמולתית כזו
הינה התייאשות בקרב בעלי העשייה
והתרומה האמיתיים במדינה.
כך למשל ח"כ איימן עודה דורג
לאחרונה כמספר  9ברשימת האנשים
שהשפיעו על כלכלת ישראל )"מגזין דה
מארקר"( ,ומדהים לראות איך הוא עקף
למשל דמויות כמו משה גפני ,יו"ר ועדת
הכספים ,או אמיר לוי ,ראש אגף תקציבים,
וכן את רוב שרי ממשלת ישראל .כל זה
בגלל תרומת עודה לתוכנית "ה–15
מיליארד שקל" שבה ,כדברי המגזין,
הוא תיווך בין האוצר לראשי הרשויות
הערביות.אם תיווך ,אז למה לא מאזן
גנאיים ,ראש הרשויות הערביות? זה בעיני
מסמל בעיה כללית  -האם התואר הזה ניתן
לתרומה לאדם שאכן תרם? האם התוכנית
היא אמיתית או תעמולתית? למה חברי
כנסת ערבים שכיהנו בתפקידם יותר
מעשור ואשר תרמו לא מעט לכלכלת
הערבים ע"י חוקים ויזמות ,לא זכו
להיות ברשימה הזו? אולי בגלל שהם היו
ביקורתיים ולא מחאו כפיים לממשלה?
לכן חשוב להדגיש שוב ,שהמספר

האמיתי מאחורי "תוכנית הממשלה
לפיתוח בחברה הערבית" הוא 2.5
מיליארד שקל בלבד ,כפי שעולה
מניתוחים נרחבים שנעשו לה .הדבר מביך
מיוחד לאור העובדה שגם שר האוצר
הודיע מעל דוכן הכנסת שהיא מכילה רק
 2.5מיליארד שקל כסכום נוסף השאר
אולי איגום של תקציבים קיימים.
והחשוב מכל :התוכנית הזו היא החלטת
ממשלה בלבד ולא כסף בבסיס התקציב.
חברי צוות המו"מ בהתדיינות מול האוצר
הודו בעצמם שלא היו באמצעותם כלים
ראויים לשכנע את האוצר בטיעונים
כלכליים .הם לא היו "חמושים" בתכנית
אסטרטגית–כלכלית שאפשר היה
באמצעותה לבסס את הדרישות של החברה
הערבית .הם הודו בכישלון שלהם להביא
את מינימום הדרישות של החברה הערבית
בגלל חוסר המיומנות והמקצועיות שלהם.
לכן צריך להתייחס לתוכנית זו
התייחסות של "כבדהו וחשדהו" .שכן מצד
אחד כל שקל שמיועד לחברה הערבית
ולסגירת פערים הוא מבורך ,אך מצד
שני אנחנו רוצים תוכניות אמיתיות של
סגירת פערים ולא תעמולה פוליטית ,
שותפות אמת במנגנוני קבלת ההחלטות
לטווח ארוך וצמצום הפערים בין ערבים
ליהודים ,ולא רדיפה אחרי אשליות
ופרסים מדומיינים  -כי כסף אמיתי
לסגירת פערים כרגע כמעט אין כאן¿ .
הכותב הוא
ללימודי
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