
 ביקורות ספרים ל לוי ומחמד מסאלחהג   130

החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון חברתי אמל ג'מאל. 
 עמודים 311. 2017. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. ותודעה אופוזיציונית

 **מחמד מסאלחה *,גל לוי

פלסטינית בישראל ולדיון –ספרו של אמל ג'מאל הוא תוספת חשובה לדיון בחברה הערבית
בחברה האזרחית בכלל. זהו ספר חלוצי המציע מסגרת תאורטית רחבה, המבוססת על מחקר 

ספר זה  1אמפירי מקיף, להבנת התפתחותה העכשווית של החברה האזרחית הערבית בישראל.
עדיין( המציבים את החברה הערבית במרכז הדיון כישות נוסף אל הספרים )שאינם רבים 

פוליטית העומדת בפני עצמה, ולא כנספחת לחברה היהודית בישראל. ג'מאל –סוציולוגית
מציע דיון תאורטי ומושגי רחב בהתפתחות המושג "חברה אזרחית", הן בספרות המערבית 

ו כן, הוא מבקש להאיר את אסלאמית, בעיקר זו המודרנית. כמ–המודרנית הן בהגות הערבית
הייחודיות של חברה אזרחית בקרב חברת מיעוט בקונפליקט. בתנאים כאלה יש משמעות 
רבה לפעולתה של החברה האזרחית ולחלקה בהעצמה של חברת המיעוט, אבל בה בעת 
אפשר לזהות במצב זה מתח מובנה בין הרצון להתעמת עם המדינה בשם חברת המיעוט ובין 

ע ממתן לגיטימציה לסדר הקיים. החלק האמפירי של הספר מעיד על קיומו של הרצון להימנ
מתח כזה. ייחודו של הספר ניכר גם במגוון הגישות המתודולוגיות המשמשות לבחינת 
התופעה על שלל היבטיה, ובתמונת המצב האמפירית הרחבה של החברה האזרחית הערבית 

 בימינו.
 פרקים. החלק הראשון )פרקים  12הספר מחולק לשלושה חלקים המתפרשים על פני 

( הוא מבוא תאורטי לדיון מושגי ב"חברה האזרחית" בהקשר המודרני המערבי ובהקשר 5-1
כביטוי של המדינה האוטוריטרית במרחב הערבי. פרקים אלו סוקרים את התפתחות המושג 

פרוגרסיביות, העצמת אזרחים, צבירת הון חברתי  מודרניזציה, דמוקרטיזציה,של מגמות 
ועוד. המחבר מבקש למקם את הדיון התאורטי והמושגי לא רק במסגרת המחשבה המודרנית 

 — הדמוקרטית, אלא גם ביחס לדיון הפילוסופי הפוליטי העוסק במושג בקרב הוגים ערבים
וגים אלו באשר להגדרתה דיון שהוא גם סוציולוגי פוליטי. ג'מאל סוקר את המחלוקת בין ה

של החברה האזרחית בחברה הערבית: לסוגיה זו יש חשיבות היסטורית הן בהקשר של 
הקולוניאליזם האירופי של המרחב הערבי, הן בהקשר מאוחר יותר, כאשר צמיחתה של 
המדינה הדספוטית הערבית למעשה הלאימה את החברה האזרחית הערבית והפכה אותה 

, ג'מאל מזהה מגמות דומות של שליטה ביחסה של המדינה בישראל אל לכלי שליטה. כמו כן
הניסיונות לפתח חברה אזרחית ערבית אוטונומית. ההתבוננות שלו בחברה האזרחית הערבית 
מעוגנת גם במאפייניה המסורתיים של החברה הערבית, ובפרט בתרבות הפוליטית הערבית, 

 
 האוניברסיטה הפתוחההמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,   *

, ומכללת סכנין להכשרת המשולש בכפר קרע אזורי מרכז המחקר והפיתוח ,האוניברסיטה הפתוחה  **

 עובדי הוראה
 החברה על לכת מרחיקות השפעות לו להיות ותשיכול ,הלאום חוק חקיקת לפני נכתבו והביקורת הספר  1

 .בישראל הערבית" תהאזרחי"



 131   [1] כ ישראלית סוציולוגיה 2019–ט"תשע

 
 

עשיות ליחס שבין ערכים דתיים לערכים הבאים לידי ביטוי בשלוש גישות אנליטיות ומ
דמוקרטית, שהיא בעלת נטיות חילוניות וליברליות ורואה –אזרחיים: הגישה המודרניסטית

את החברה האזרחית כמנותקת מהדת; הגישה הדתית, הרדיקלית והדוגמטית, הרואה את 
ישה החברה האזרחית כמבוססת על ערכי האסלאם ודוחה את רעיון המודרנה מיסודו; וג

שלישית, המציעה דרך ביניים וטוענת שמקור החברה האזרחית המודרנית הוא באסלאם ואין 
לראות בדת אויב הדמוקרטיה. לטענתו, שלוש הגישות הללו מתקיימות גם בחברה הערבית 

 בישראל.
בהמשך חלקו הראשון של הספר ג'מאל דן בהתפתחות החברה האזרחית בישראל, ובעיקר 
במרכזיותה של המדינה היהודית בתהליך זה. הוא מצביע על כוחה של החברה האזרחית 
להוות גורם חיובי ודמוקרטי, אך גם עומד על מגבלותיה כאשר היא מתפתחת לכיוון של מה 

התפתחות המגובה בפועלה של המדינה, ובמיוחד של  — שהוא מכנה "חברה אזרחית רעה"
ות לצמצום מרחב הפעולה של החברה האזרחית בכלל הממשלות בתקופה הנוכחית, הפועל

 ושל זו הערבית בפרט.
שהוא, יש לזכור, גם חוקר וגם ראש ארגון בחברה האזרחית  — מנקודת מבטו של המחבר

שאלת קיומה של חברה  — הערבית )אעלאם, המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר(
וא מבקש לסקור את החברה האזרחית אזרחית חזקה ודמוקרטית אינה שאלה תאורטית, וה

(, 10-6הערבית גם כדי להצביע על הלקוי והדורש תיקון. בחלקו השני של הספר )פרקים 
מציג את ממצאי מחקרו, המבוסס כאמור על מגוון כלים  ג'מאלהחלק האמפירי, 

מתודולוגיים. בפרקים אלו הוא סוקר בהרחבה נקודות מבט של פעילים ושל אזרחים ועורך 
ון מקיף בסוגיות האקוטיות של אופן פעולתה, נראותה, הצלחותיה ואתגריה של החברה די

 האזרחית הערבית.
מעבר לדיון המתבקש בקשיים של ארגוני החברה האזרחית הפועלים במסגרת חברת 
מיעוט הנמצאת בקונפליקט מול המדינה היהודית, ג'מאל עוסק גם בסוגיית הקשר בין 

רה הערבית. התמונה העולה מורכבת ומעוררת שאלות מהותיות החברה האזרחית לכלל החב
בדבר תפקידיה ותפקודה של החברה האזרחית הערבית. למשל, בדיון בין פעילים יש ויכוח 
בין הטוענים כי לארגוני החברה האזרחית יש אחיזה בכלל החברה הערבית ובין מי שחושבים 

ור מצידם. כדי לברר זאת, ג'מאל לא שהחברה הערבית אינה מקבלת את הארגונים וחשה ניכ
הסתפק בראיונות עם פעילים ועם ראשי הארגונים )בראיונות יחידים ובקבוצות מיקוד( אלא 
ערך סקר בחברה הערבית. המסקנה המטרידה, מבחינתו, היא "שביעות הרצון המועטת בקרב 

של ארגונים  הציבור הערבי מארגוני החברה האזרחית. יש בו התמרמרות על אי אפקטיביות
אלה, ובמקביל אכזבה מאי יעילותם של מוסדות המדינה כולל מוסדות השלטון המקומי" 

(. במילים אחרות, עולה כי למרות ההבטחה הטמונה בהם, או הציפייה הכרוכה 184)עמ' 
בהם, ארגוני החברה האזרחית אינם מוכרים מספיק בציבור, וגם כאשר האזרחים מודעים 

 מפצה על האכזבה שהם חשים.לפועלם הדבר אינו 
הדיון והניתוח האמפירי היו יוצאים נשכרים לו היו הקוראים מקבלים תמונה רחבה קצת 
יותר של הארגונים המרכיבים את החברה האזרחית הערבית. על פי רוב, הספר משתמש 
במונח "החברה האזרחית" כאילו זו ישות אחת, וקוראים שאינם בקיאים יתקשו להבין מי 

הם ארגונים הפועלים בשדה הפוליטי ומי הם מהווים חלק מהמגזר השלישי וממלאים  מאלה
תפקידים שבעבר הוטלו על המדינה. כמו כן, ממצאי הסקר מלמדים על שיעורי ההשתתפות 
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של אזרחים בארגוני החברה האזרחית ועל מידת ההיכרות שלהם איתם, והמחבר שב וטוען כי 
תתפות והיכרות נמוכים. אולם בהיעדר השוואה למקרים מדובר בנתונים המצביעים על הש

קשה לדעת אם אכן  — למשל לחברה היהודית או לחברות מיעוט אחרות בעולם — אחרים
 מדובר במעטים.

נראה כי ג'מאל מאמין בחשיבותה ובכוחה של החברה האזרחית לחזק את החברה 
האזרחית היא, להשקפתו, הדרך הערבית מבפנים ולהגדיל את כוחה ביחס למדינה. החברה 

לחיזוק ההון החברתי של החברה הערבית ולדמוקרטיזציה של המדינה. עם זאת, הוא אינו 
עיוור לכך שבחברה האזרחית היהודית קיימים גורמים הפועלים נגד מגמות אלו, בעיקר 
 מתוך כוונה להצר את צעדיה של החברה הערבית. הוא גם מציין שארגוני החברה האזרחית
הערבית הזוכים לביסוס ולהצלחה יחסית הם הארגונים הדתיים האסלאמיים, שהם שמרניים 
באופיים ונוטים פחות לשתף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית החילונים, אף שלשיטתו של 

 ג'מאל שיתוף פעולה כזה הכרחי לפיתוח החברה האזרחית הערבית.
בממצאי המחקר בהקשר הרחב של  ( דן12-11החלק האחרון הסוגר את הספר )פרקים 

–דמוקרטיות מצד המדינה האתנו–מיסוד החברה האזרחית הערבית לאור המגמות האנטי
לאומית והחברה היהודית. בהקשר זה ג'מאל מצביע על חשיבות החברה האזרחית, אך גם על 
 כישלונה )הזמני?( בחיזוק האזרחות השוויונית והדמוקרטית בישראל. כישלון זה, לדעתו,
ניכר במעורבות המעטה של אזרחים ואזרחיות ערבים, שנובעת גם מהאופי האליטיסטי של 
ארגוני החברה האזרחית. עם זאת, לטענתו, ארגונים אלו הצליחו להגדיל את מאגרי ההון 
 החברתי בחברה הערבית ולפתח תחומי פעולה מסוימים, גם אם לא חוללו שינוי פוליטי רחב.

להקיף בסקירה זו את מכלול הסוגיות והנושאים המעניינים  מטבע הדברים לא יכולנו
שהספר דן בהם, אלא רק להביא על קצה המזלג את הסוגיות העיקריות והחשובות שהוא 
מעלה. מכיוון שזהו ספר ראשון מסוגו בתחום, יש לו חשיבות רבה שכן הוא יהווה מעתה 

ראל. הספר פותח צוהר והלאה את הבסיס לדיון בתופעת החברה האזרחית הערבית ביש
 למחקרי המשך שראוי שיפסעו בעקבותיו ויציגו שאלות חדשות.

אחד הנושאים החשובים הנדונים בספר הוא התיחום ההיסטורי של התופעה. המחקר, 
איזציה המאפיינת את הזמן –NGO–המתמקד בחברה האזרחית העכשווית ובפרט בתופעת ה

ההון החברתי. השימוש במושג זה, השבוי במלתעות ליברלי, מדגיש מאוד את מושג –הניאו
ליברלי, מסתכן בקבלתו של הסדר הזה שתכליתו לכפות על האזרחים לקבל את –הזמן הניאו

הסרת האחריות לרווחתם מהמדינה על מנת לקיים סדר כלכלי קפיטליסטי המכרסם תמידית 
ארגוני החברה בסיכויי החיים של החלקים המוחלשים בחברה. בהקשר זה יש לזכור ש

האזרחית, במיוחד אלו הכלולים תחת הכותרת "מגזר שלישי", נועדו למלא את מקומה של 
 התאפשרותו של סדר דמוקרטי.חותרים תחת מדינת הרווחה, ובכך הם 

ליברלי יש משמעות נוספת: נוצרת התחושה שלחברה –לתיחום המחקר לזמן הניאו
, או שלא חלו בה שינויים 1948–ת שקדמה להאזרחית הערבית אין שורשים בחברה הפלסטיני

. יתרה מזו, נושא חשוב שקשור בטבורו 1967–בעקבות הכיבוש של השטחים הפלסטיניים ב
לסוגיית החברה האזרחית בחשיבה המודרניסטית היא שאלת העיר והעירוניות. ג'מאל אמנם 

ון בחברה מתייחס לכותבים הערבים שביקשו לקשר בין החברה האזרחית לעיר, אך הדי
אזרחית ערבית מחייב גם דיון בניסיונות הנמשכים של המדינה לבלום את תהליכי העיור 

ובתחומים רבים גם מסורתית ואף ברובה עודנה כפרית היא בחברה הערבית, שכתוצאה מכך 
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שמרנית. מול הדיון התאורטי המקיף והחשוב שג'מאל עורך במקומה ובהגדרתה של החברה 
בית, חשוב היה להעמיק גם את הפרספקטיבה ההיסטורית. הנושא הזה האזרחית בהגות הער

 מחייב דיון נרחב ומעמיק, ומחקר עתידי יצטרך להרחיב בסוגיה זו.
ולבסוף, ספר טוב אינו מציע רק תשובות אלא גם מעלה סוגיות חדשות למחשבה. 

נייה האחת נוגעת לסוגיית החברה האזרחית בכלל והש — לסיכום נתייחס לשתי שאלות
 עניינה התאוריה הפוליטית הביקורתית בישראל.

ספרו של ג'מאל משקף את מה שאפשר לכנות "פרדוקס החברה האזרחית". מצד אחד, 
החברה האזרחית מתקיימת לצד החברה הפוליטית ומחוץ לה; מצד שני מוטלת עליה 
המשימה לשנות את הפוליטיקה. ג'מאל אינו עיוור לפרדוקס זה, אולם יש לזכור כי "טיעון 

וולצר, הוא בסופו של דבר טיעון שמרני יותר  החברה האזרחית", כפי שניסח אותו מייקל
מאשר רדיקלי: כדי לפעול בחברה האזרחית אנו נדרשים לקבל את כללי המשחק ולהתנהל 
באופן קונפורמיסטי לתיקון הסדר הקיים מבלי לשאוף לשנותו מהיסוד. לשיטתו של ג'מאל, 

הודית. בכך הוא החברה האזרחית נדרשת לשנות הן את החברה הערבית הן את המדינה הי
 מציב לחברה האזרחית הערבית רף גבוה שספק אם תוכל לעבור אותו.

השאלה השנייה רחבה יותר, וגם אם אין זה המקום המתאים לדון בה לעומקה חשוב 
להעלותה בהקשר של הדיון בחברה האזרחית: האם נכון לראות את התאוריה הדמוקרטית 

ה בישראל? זה כשני עשורים התאוריה הליברלית כאמת מידה לניתוח המשטר והחבר
הפוליטית הביקורתית בישראל עוסקת בהגדרתה של המדינה כיהודית ודמוקרטית, או 

לאומית". על פי רוב, ככל שהתאוריה ביקורתית יותר כך –בניסוח של ג׳מאל כ"מדינה אתנו
בוחנים היא תעדיף את הפן הדמוקרטי על פני הפן היהודי. מרבית הכותבים, אם לא כולם, 

את מידתה של הדמוקרטיה הליברלית בישראל. הדיון בספר זה אינו יוצא דופן מבחינה זו. 
כאמור, המחבר אינו מסתיר את אהדתו לרעיון החברה האזרחית ולמודל הליברלי המקובל גם 
על כותבים כמו אורי רם, יואב פלד ואחרים. אולם השאלה שאינה עולה בדיון הביקורתי, 

עלותה, היא מה משמעותו של המרדף אחר הדמוקרטיה הליברלית בהקשר והגיע הזמן לה
המקומי, ובמיוחד מה משמעותו של דיון המנסה לשרטט את גבולותיה של החברה הערבית 

 במונחים שמשמעם שימור הסדר ולא שינויו מן היסוד.
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