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ברוכי הבאי לפגישה השלישית שלנו .שלושה חברי הודיעו
עאדל מנאע:
שה לא יגיעו הרב ב נו  ,אלי רכס והאלה אספניולי .לעומת זאת ,הצטר אלינו היו עור די
עוסאמה חלאבי.
למעשה הדיו היו הוא המש לדיו שהתקיי בפע הקודמת .מכיוו שג בפע הקודמת מוטה
הינחה ,הוא ימשי בתפקיד היו .
תודה .לטובת מי שלא הספיק לראות את הפרוטוקול ואולי ג
מרדכי קרמניצר:
לא היה פה אנחנו ניסינו בישיבה הקודמת להתחיל לעסוק בסוגייה קשה ,סוגיית משמעות היות
המדינה הזאת מדינה יהודית ,לפחות לפי חלק מההגדרות והמגדירי שלה .מה שחשוב לענייננו
הוא איזה הגבלות או סייגי הגדרה זו מטילה על האופי הדמוקרטי של המדינה.
ניסינו להיות קונקרטיי  ,אבל מפאת קוצר הזמ  ,וג משו שאנשי צריכי איזשהו תהלי של
התחממות ,הרוש שבו סיימנו את הישיבה הקודמת היה כפול :מצד אחד ,רק חלק מהאנשי
הספיקו להתבטא ,חלק לחלוטי לא התבטאו וחלק דיברו מאוד בקיצור על נושא שדווקא חשוב
שנתבטא לגביו בהרחבה .מצד שני ,ג מי שהתבטא ,לא תמיד ירד לרמה הקונקרטית ,להשלכות
המעשיות של היות המדינה הזאת מדינה יהודית .כלומר איזה ,א בכלל ,הגבלות וסייגי זה
מטיל על הדמוקרטיה הישראלית .אני חושב שזה עניי שחשוב שנבהיר ונלב אותו לעצמנו .אני
מניח שהאנשי שרוצי לדבר על הגבלות וסייגי  ,בדר כלל יבואו מהצד היהודי ,אבל כמוב
שחשוב לשמוע ג תגובות לדברי שייאמרו.
שוב ,אני חוזר ומבקש ,בואו ננסה להיות מעשיי ולראות ,מעבר להכרזה שיש לה כמוב
משמעויות סמליות מסוימות ,מה זה אומר במובני התכליתיי .
סמי סמוחה:

אתה שואל שאלה נורמטיבית?

מרדכי קרמניצר:

אני שואל שאלה לגבי השקפה נורמטיבית.

סמי סמוחה:
בתוכה.

הא אני רוצה מדינה יהודית ואיזה אלמנטי אני רוצה לכלול

ומה זה אומר במחירי דמוקרטיה .זאת אומרת ,הא מה שאתה
מרדכי קרמניצר:
רוצה באופי היהודי מטיל מגבלות על האופי הדמוקרטי של המדינה .זה נראה לי דבר שמאוד
חשוב שנבהיר לעצמנו.
קוד כל אני מסכי ע מוטה .אני חושב שבדיו שהיה לנו
דוד קרצ'מר:
בפגישה הקודמת היה דיו בי הצד האקדמי תיאורטי לבי הצד המעשי .לטעמי אנחנו צריכי
להתרכז יותר בצד המעשי ולא בצד התיאורטי גרידא .אבל בכל זאת אני רוצה להגיד כמה מלי
על הצד העקרוני ,והייתי מגדיר את עמדתי האישית ואני מדגיש ,את עמדתי האישית בדר
הבאה.
אני בהחלט הייתי חושב שבעול מושל יש לוותר על הרעיו של מדינה יהודית ולנסות להקי
בכל אר ישראל ,פלשתינה נגדיר את השטח כפי שכל אחד רוצה להגדיר אותו מדינה של כלל
אזרחיה ,מדינה על לאומית או מדינה דו לאומית .אני חושב שלו יכולנו להגיע לפתרו הזה ,היינו
פותרי בעיות לא רק ביחסי בי היהודי לבי הפלשתינאי  ,אלא שהיינו פותרי כמה סטיות
שאני רואה אות כסטיות אינהרנטיות בצד היהודי של הגדרת המדינה כמדינה יהודית .הכוונה
שלי היא לכל המערכת של יחסי דת ומדינה ,כשלדעתי רוב רוב של הבעיות האלה נעוצות בעצ
ההגדרה של המדינה כמדינה יהודית.
אבל אנחנו לא חיי בעול מושל  .אנחנו חיי במציאות פוליטית מסוימת ובמצב הנוכחי אינני
חושב שהפתרו הזה נראה כפתרו מתקבל על הדעת .הוא פתרו לא ישי  ,ממספר סיבות שאני
לא חושב שכדאי לעמוד עליה  ,אבל אולי אפשר לתת סיבה עקרונית אחת והיא הסיבה שרוב רוב
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של היהודי שחיי במדינת ישראל )ואני לא עושה סקרי  ,אבל אולי סמי יוכל לספק לנו את
הנתוני ( אינ מוכני בכלל לחשוב במונחי האלה .אני מודה ומתוודה שזה לא השיקול היחיד.
העניי האחר שמטריד אותי מאוד ושאני לא הצלחתי למצוא לו פתרו בשו הסדר מדיני ,הוא
אי במסגרת מדינה כזאת מבטיחי את הביטחו הקולקטיבי של היהודי  .אני יודע
שהפלשתינאי כא יענו לי בשאלה אי מבטיחי את הביטחו הקולקטיבי של הפלשתינאי
במצב הנוכחי .אני מודה שג הבעיה הזאת היא בעיה כאובה .אבל בשלב זה ,כאשר היהודי
מרכזי ביד כוח ,אי אפשר לצפות ואי אפשר אפילו לבקש מה לוותר על הכוח הזה ,כל עוד לא
מציעי לה איזשהו הסדר אלטרנטיבי שיבטיח לה ביטחו קולקטיבי .א אנחנו מסתכלי
מסביבנו בעול  ,אנחנו לא מוצאי שו פתרו להגנה על ביטחו קולקטיבי של קבוצה מאוימת
אלא הפתרו של מדינה שיש בידה כוח.
יצחק רייטר:

למה אתה קורא ביטחו קולקטיבי?

הייתי אומר קוד כל ביטחו פיזי ,אבל ר ג האפשרות
דוד קרצ'מר:
להתקיי כקולקטיב .כקהילה שא היא בוחרת לחיות כקבוצה שיש לה מאפייני דתיי
והיסטוריי ייחודיי  ,היא יכולה לעשות כ .
אנחנו לא יכולי להתעל ממה שאנחנו רואי שקורה היו בעול  ,וזה לא מעודד .זה לא מעודד
במיוחד מבחינה זו שפתאו שולפי מאיזשהו מקו כל מיני סכסוכי היסטוריי שחשבנו
שאולי עברו מ העול וכנראה שה עדיי חיי .
אני חוזר ואומר ,לו יכולתי לפתור את הבעיות האלה ,אני בהחלט הייתי חושב שהפתרו הרצוי
הוא הפתרו של מדינה על לאומית .קראתי את הדברי של נביל מוחמד ,ואני חושב שה מאוד
משכנעי  .הספר שלו הוא אולי הדבר הכי חשוב שנכתב בעניי הזה ,בעיני לפחות .למרות שאני
מקבל במישור העקרוני את הניתוח הזה ,לדעתי הניתוח הזה כרגע איננו ישי  ,עד שאנחנו פותרי
את הבעיות האלה .אני לא יודע אי לפתור אות  ,ואני לא חושב שיש איש שיודע לפתור אות .
לכ אני חושב שאנחנו חייבי לנסות לטפל בבעיות המעשיות ,כפי שמוטה הגדיר אות  ,בהנחה
שדוחי את הפתרו הזה כפתרו ישי כרגע .הבעיה כפי שאני רואה אותה ,ואני חושב כפי שרוב
האנשי רואי אותה ,היא אי אנחנו מקטיני את המתח ,או א תרצו הסתירה ,בי מדינת
ישראל כמדינה יהודית לבי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית .הצעתי לקבוצה הזאת היא
שאנחנו נגדיר תחומי ספציפיי וננסה קוד כל לטפל בה אחד אחד ,ננסה לראות אי אפשר
להגיע בכל אחד מה פתרו יותר מתקבל על הדעת .אי ספק שהתחומי רבי  ,וברוב רוב של
המקרי המתחי האלה אינ בהכרח נובעי מעצ הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית.
היסטורית כ  ,אבל עניינית ועקרונית ,לא.
אפשר להתחיל בנקודות השונות .הנקודה העקרונית והעיקרית היא הנקודה של חלוקת
המשאבי בתו המדינה ,שאני רואה אותה כנקודת המפתח כא  .כולנו יודעי שבמש חמישי
שנה הייתה חלוקה מפלה בצורה בוטה וקשה בכל התחומי  .האפליות מוסדרות באמצעי
משפטיי שוני  ,כולל ,למשל ,מת מעמד מיוחד ומיוחס לסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית
העולמית ולקר הקיימת לישראל .אני חושב שבראש ובראשונה צריכי להגיע לפתרו שלפיו
המוסדות האלה הופכי להיות א ורק מוסדות וולונטריי שאי לה שו מעמד מיוחס או
מיוחד ,ובוודאי אי לה כוח שלטוני .ה הרי מיוצגי בכל מערכות השלטו ובחלק מהתחומי
יש לה כמעט שליטה בלעדית .למשל בכל הנושא של ההתיישבות החקלאית .ההתיישבות
החקלאית מנוהלת בידי גו שמטפל ביהודי וביהודי בלבד .זהו נושא מאוד עקרוני ובעל
היבטי מוסדיי שצריכי לטפל בו ,אבל כמוב שהנושא של חלוקת משאבי איננו נוגע א ורק
אליו .במידה מסוימת הקטינו את הבעיה כאשר ביטלו את קצבאות הילדי המיוחדות באופ
הדרגתי ,בעקבות ההסדר שנעשה בזמ ממשלת רבי  ,אבל יש עדיי תחומי מסוימי שבה יש
יתרונות לשירות בצה"ל ,כמו הניקוד במשכנתאות וכל מיני דברי כאלה .כמוב שכל עוד השירות
הוא סלקטיבי ,וכרגע הוא יישאר כנראה סלקטיבי ,אז אסור שהדברי האלה יישארו בעינ .
לאחר מכ לעסוק בכל נושא המימו  .נושא החינו הוא נושא בוער ביותר ,נושא שירותי רווחה,
נושא הרשויות המקומיות ,נושא שירותי הדת .כל הנושאי האלה ידועי  ,ה נחקרו והנתוני
קיימי  ..עקרו יסוד חייב להיות שהאזרחות היא שווה ,ואזרחות שווה משמעה ג חלוקה שווה
של משאבי ללא קשר להשתייכות האתנית הדתית והלאומית של האזרח.
זה נושא אחד .הנושא השני הוא הנושא של שיתו ממשי בכל מערכות השלטו  .אני לא יודע אי
אפשר לטפל במישור העקרוני ,אבל צריכי לשאו אליו .אי אפשר כמוב לקבוע עקרו בעניי
הזה ,כיוו שהכל תלוי בקונסטלציה הפוליטית.
עוסאמה חלבי:

אתה מתכוו לשיתו של ערבי .

דוד קרצ'מר:

כ.
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אתה מתכוו ג לשיתופי נשי .

ג נשי  ,כ  .אסור לחזור על התרגיל שהמפלגות הערביות
דוד קרצ'מר:
כשרות כדי לתת בסיס וגוש חוס לקואליציה ,אבל אי אפשר לשלב אות בתו הקואליציה ,בתו
הממשלה .זה מחסו שחייבי לעבור אותו .לעבור אותו עקרונית ,כלומר אי הכוונה למת נציגות
ערבית סמלית לטיפול בערבי  .אנחנו לא נעבור את המחסו הזה עד שיהיה שר ערבי שהוא
אחראי על תחו מסוי ללא קשר למגזר הערבי .א למשל ,שר הבריאות ,שמטפל בבריאות
במדינת ישראל ,יהיה ערבי .היה סג שר ,אבל זה בדיוק הדבר שצרי לנסות לשבור.
ואת זה אני אומר במבוכה מסוימת ,משו שאני לצערי לא דובר ערבית
אני חושב שצריכי
להרחיב את המשמעות העקרונית של שפה רשמית של מדינת ישראל .צריכי לדאוג לכ שכל
הפרסומי הרשמיי יפורסמו בו זמנית ג בעברית וג בערבית .בנושא השילוט חייבי ג
להבטיח שכל שילוט במדינת ישראל יהיה בעברית ובערבית.
אני כמוב לא חושב שיש טע עכשיו למנות את כל התחומי  ,אבל זה הכיוו שאני מציע לדיו
כא .
הא אתה בכלל רואה איזשהו היבט שבו ישראל צריכה להיות
מרדכי קרמניצר:
פחות דמוקרטית בגלל היותה מדינה שכנראה תמשי לקרוא לעצמה מדינה יהודית?
זה תלוי אי אתה מגדיר דמוקרטיה .אני קראתי את המאמר
דוד קרצ'מר:
של רות גביזו ואני מסכי איתה ,משו שהתפיסה שלי לגבי הדמוקרטיה היא תפיסה
מינימליסטית .אני לא יודע מאי האנשי לוקחי את הדג שלה לדמוקרטיה.
אני אספר לכ בקיצור נמר מה אני עשיתי בשבועות האחרונות ,ויש לזה נגיעה למה שאנחנו
עושי כא  .במקרה אני יושב בוועדה לזכויות אד באו"מ שמפקחת על קיו האמנה
הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ב 144-מדינות בעול  .אני יושב ש כבר ארבע שני .
במש התקופה הזאת הספקתי לבדוק את המצב בעשרות מדינות ,בכל היבשות .לפעמי אני
שואל את עצמי על איזה מדינה מדברי כאשר מדברי קוד כל על ,מדינה מתוקנת ,,מושג שאני
א פע לא הצלחתי לתרג משו שפה אחרת ,או על 'דמוקרטיה' .יכול להיות שאפשר לדבר כ
על מדינות סקנדינביה .אבל ג ש  ,המצב נראה קצת פחות דמוקרטי ברגע שידוע שיש בשוודיה
 800עובדי זרי ומתחילות תגובות לכ .
לכ  ,א הייתי צרי לומר שמדינת ישראל איננה דמוקרטיה ,אז הייתי צרי לומר ,פחות או יותר,
שאני לא מכיר מדינה דמוקרטית בעול  ,ואני יכול כמעט בכל מקו ומקו להצביע על אי אלו
בעיות בהקשר זה.
לכ  ,אני לא חושב שצריכי לשל מחיר במונחי של דמוקרטיות על היות המדינה יהודית .אני
חושב שבהחלט צריכי לפעול באות תחומי יישומיי  .יש כוחות במדינת ישראל ,שחושבי
שמכיוו שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ,אז הדבר הזה כשלעצמו מצדיק אפליה ,בזה צריכי
לטפל.
יש כמוב בעיה אחת כאובה ואני מודה שאני לא חושב שכרגע אפשר לפתור פה את הבעיה הזאת,
והבעיה היא הבעיה של חוק השבות .כפי שרות מציינת במאמר שלה ,מדינת ישראל איננה המדינה
היחידה בעול שיש לה חוקי הגירה שקושרי בי המוצא האתני של הרוב לבי הזכות להגר.
הקושי במדינת ישראל הוא כמוב שהחוק הוא לא סימטרי ,כיו שמקבלי יהודי ולא מקבלי
פלשתינאי  .אני נוטה לחשוב שאת הבעיה הזאת נצטר לפתור ,אבל במישור הפוליטי .במוקד
או במאוחר נצטר להתמודד ע הבעיה של האוכלוסייה הפלסטינית וזכויותיה ,בי א זה יהיה
במסגרת המדינה הפלסטינית ובי א זה במסגרת מדינת ישראל.
אני בהחלט חושב ,וזה ללא קשר לשאלה הזאת ,שחייבי לנתק את הקשר בי חוק השבות לבי
חוק האזרחות .אני חושב שהקשר הזה לא היה הכרחי ,אני חושב שהקשר הזה הוא רע ,הוא קשר
מפלה ,וצרי לנתק לחלוטי את הקשר הזה .חוק השבות צרי לתת ליהודי להיכנס למדינת
ישראל .הבסיס של אזרחות צרי להיות בסיס שווה .מי שמגיע לתו מדינת ישראל צרי לחיות
כא מספר שני  ,כפי שמקובל במדינות אחרות ,ואז יכול להיות שהוא והיא יכולי לקבל אזרחות
אחרי שהות מספקת והוכחת קשר אמיתי בי אותו אד לבי המדינה ,כפי שמקובל במדינות
הגירה אחרות.
שלוש הערות .ליותר מהערות אי לי זמ  .החלק השלישי של
סמי סמוחה:
דבריי הוא מאוד מפורט ,כי אני מתייחס בו לשאלה איפה בדיוק הקונפליקטי מצויי ואיפה
אפשר לרכ אות .
קוד כל ,ברמה העקרונית .בכל זאת צרי לנתח את הבעיה ,כי אי אפשר לדבר על אופייה היהודי
של המדינה ועל ההתנגשות ע אופייה הדמוקרטי ,בלי להיכנס למהות של הבעיה .אני אומר את
זה בקצרה.
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א נסתכל היסטורית על כל מה שקורה באר  ,מדובר על כ שקמה כא מדינת לאו של ע
 Diaspora peopleעל אדמה שהייתה כבר מיושבת על ידי ע אחר .זו
שהוא ע מופלה
המהות .ע זה כל אחד יסכי  ,אבל אולי הקביעה הבאה ,תעורר מחלוקת ולדעתי היא מהותית
לא פחות מאשר הקביעה הראשונה .הקונפליקט הוא בלתי נמנע במקרה הזה ,התנגשות אלימה
היא בלתי נמנעת ,כפי שבאמת קרה פחות או יותר ,אבל אני טוע שלא הושגה הכרעה .זהו
קונפליקט שלא הושגה בו הכרעה .שו צד לא ניצח בקונפליקט הזה .היהודי אמנ הצליחו
להקי מדינה ,והע הפלשתיני הפ להיות ע של פליטי  ,יצא לגולה וכולי ,אבל ה הפסידו
קרבות ולא הפסידו את המלחמה .ה לא הוכרעו .אנחנו יודעי שבמדינות התיישבות אחרות
בעול  ,ברוב המכריע של המקרי הושגה הכרעה היסטורית .בכל ארצות אמריקה הושגה הכרעה,
המתיישבי הלבני פשוט הכריעו את האוכלוסייה המקומית .בשני מקומות בעול לא הייתה
הכרעה ,בשתי מדינות התיישבות בישראל ובדרו אפריקה .הסיבה לכ שלא הושגה הכרעה
בישראל היא ש ההתיישבות היהודית באה מאוחר ,בסו העיד הקולוניאלי ,כאשר כבר לא היה
נית להרוג אנשי  ,לענות אות וכולי.
אני רואה את הצד הערבי חזק כמו הצד היהודי ,ואפילו יותר כי מאחוריו עומד העול הערבי.
למה לא הושגה הכרעה? כי הפלשתיני ה חלק מהעול הערבי .זהו ע שיש לו מעמד היסטורי,
שיש לו אזור גדול ע משאבי וכולי .לא אכנס לזה ,הנקודה העיקרית היא שאי הכרעה.
ברגע שאי הכרעה במאבק בי שני עמי על אותה טריטוריה ,הפתרו היחיד האפשרי שהוא צודק
– אבל אני לא רוצה להשתמש במילה צודק נקרא לזה הוג או פחות רע והוא ג חכ וג
מעשי ,זה חלוקה של הטריטוריה .שני הצדדי רוצי את אותה טריטוריה ,כ שהדר היחידה
היא לחלק אותה .זאת אומרת ,אי אפשר לדבר על כל הקונפליקט בי היהודי לערבי בתו
מדינת ישראל במנותק מהבעיה הפלשתינית .אני מיד מוציא מסקנות מעשיות מתו העניי הזה.
ברגע שיש מדינה פלשתינית ,ג היא תיהפ למדינת לאו  ,תית סיפוק לאוכלוסייה הפלשתינית,
זכות להגדרה עצמית ,תרבות פלשתינית .אני לא בטוח א היא תהיה דמוקרטית כנראה שלא
אבל היא תהיה מדינה פלשתינית.
בתו מדינת ישראל אי חלוקה ,וזו הבעיה .פה יש מדינה אחת .א אתה מקי פה מדינה
יהודית ,אז זה מתנגש ע הדמוקרטיה .אי פה שו חוכמות ואי אפשר להסתיר את זה .א
הייתה הכרעה ,אז כל הבעיה הייתה נעלמת .א הערבי היו מגורשי מפה ,או מושמדי  ,כמו
שהיה בארצות אמריקה ,הבעיה הייתה נעלמת .לא היה בעניי דיו  ,כי לא היה לה כוח .א לא
היו הורגי את האינדיאני בארצות הברית ,ה היו עכשיו מאה מיליו  ,לפי כל מיני ספקולציות
שעושי  .אז ארצות הברית לא הייתה הופכת להיות מדינה נוצרית אירופית והיו לה אות
בעיות .זאת אומרת ,הבעיה העיקרית היא שלא הייתה הכרעה.
היהודי בתו מדינת ישראל אומרי  :השגנו הכרעה .לדעתי הושגה הכרעה בתו מדינת ישראל.
עצ זה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית ,והאוכלוסייה הערבית לא יכולה להיפטר מהעניי הזה.
כמו כ  ,היהודי ה נחושי לפי הסקרי שלי 95 ,אחוז מהיהודי  ,ימי ושמאל ,רוצי מדינה
יהודית ,ואי הבדל בי החרדי לשאר האוכלוסייה .בסקר שלי ,אלה שלא אמרו מדינה יהודית,
לא הבינו את השאלה וענו כ לא בגלל אידיאולוגיה .אלו טעויות במדידה.
אבל אלה שכ  ,לא מביני
עדנה אולמ מרגלית:
מביני מדינה יהודית באופ מאוד שונה.

את הביטוי באותו אופ  .אנשי

מה שאני רוצה לומר הוא שלא הושגה הכרעה בי היהודי
סמי סמוחה:
והפלשתיני באזור .הפתרו הוא חלוקה טריטוריאלית אבל אי מדינה פלשתינית ממש .כ
הושגה הכרעה בתו מדינת ישראל .מאחר שאות ערבי פלשתיני בישראל ה חלק מהע
הפלשתיני ,ה פשוט משלמי את המחיר של ההכרעה שהושגה בתו ישראל .המחיר שה
משלמי הוא בעובדה שבשביל המדינה היא לא כל כ דמוקרטית .בשביל היהודי היא
דמוקרטית ,אבל בשביל היא פחות דמוקרטית .זה הבסיס לכל זה.
מה זה מדינה יהודית בשבילי? אנחנו יכולי לדבר פה על אל מאפייני של המדינה ,ואני כתבתי
על זה הרבה ,אבל יש שני אלמנטי ביהודיותה ,לא יהדותה ,של המדינה.
אלמנט אחד ,הוא רוב יהודי ,אבל לא רוב יהודי מקרי .בהמו ארצות יש רוב אתני מסוי או
לאומי מסוי  .הרוב היהודי במדינת ישראל הוא רוב מתוכנ  ,הוא רוב אידיאולוגי .רוב שתכננו
אותו במש ההיסטוריה ,הוא חלק מהשאיפות הלאומיות ,חלק ממדיניות מתוכננת שהייתה
כרוכה בגירוש של ערבי ב 1948-ובעוד הרבה החלטות שנעשו .הרוב הזה מובטח על ידי חוק
השבות שאי אפשר לנתק אותו מהעניי  .חוק השבות הוא חלק אינטגרלי כיוו שהוא מממש את
הרוב היהודי .אי אפשר להגיד שזה חוק כמו כל חוק אחר ,כי זה לא חוק כמו כל חוק אחר .אי
אפשר להשוות אותו לחוק הגרמני ,כי הקונטקסט ההיסטורי של החוק הגרמני ,שהוא דומה לחוק
השבות ,שונה .פה מדובר בע שחזר לאדמתו ובשבילו הגירה זה דבר עליו  .חוק השבות הוא חלק
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ממהות המדינה .כאחד מהאמצעי של המדינה שמופקדת על כ שבישראל יהיה רוב יהודי
ושהרוב הזה יגדל ככל האפשר .זהו אלמנט עקרוני אחד .
האלמנט השני הוא זיקה של מדינת ישראל לע היהודי ,שרובו חי מחו לישראל .זה קשור לעניי
הרוב היהודי ,אבל ג עומד בפני עצמו .אפילו א היהודי בעול לא יעלו לאר  ,עדיי יש זיקה
הדוקה בי ישראל ובי הע היהודי .היהודי כא רואי את עצמ חלק מאותו ע  ,יש לה
אינטרס שהע היהודי ימשי להתקיי  ,ה רואי ביהודי בני ברית וכולי .אלה ה שני
האלמנטי  .על יתר הדברי היהודי יכולי להתפשר ,לרכ וכולי ,אבל על שני האלמנטי
האלה לא .שני האלמנטי האלו ה שמגדירי את אופייה של המדינה ,וזה ברור לחלוטי שה
לא דמוקרטי .
למה ה לא דמוקרטי ? כי ה לא מקובלי על ידי הערבי  ,כי יש בה אלמנט של כפייה ,של
מימוש זהות אחת על חשבו זהות אחרת .משמעותו של חוק השבות ושמירה של רוב יהודי ,היא
הדרה של הפלשתיני  .אחרת אי לזה משמעות .זאת אומרת ,זה חוק כפול מצד אחד אתה
מכניס יהודי  ,ומצד שני אתה לא מכניס אחרי  .לא מדובר בקטגוריה כללית של אחרי
האחרי החשובי והמשמעותיי זה הפלשתיני  .לא מדובר על פליטי מקוסובו ,זאת לא
הנקודה כא  ,אלא על זכות השיבה של הפליטי לתו מדינת ישראל .לכ משמעותו של חוק
השבות היא ג שאתה לא נות זכות שיבה לפליטי .
אלה ה שני אלמנטי וה בהחלט לא דמוקרטי  ,כי ההכרעה מושגת בכוח  .הצד השני לא נות
לגיטימציה לעניי הזה .רואי את זה חד משמעית במחקרי שלי .ערביי ישראל לא מקבלי את
תפקידה של מדינת ישראל להבטיח את הרוב היהודי ,לשמור על רוב יהודי במדינת ישראל ואת
הזיקה של ישראל ליהדות התפוצות ,כשאלו ה שני אלמנטי מרכזיי .
זה חלק אחד מדבריי.
אעבור לחלק השני של דבריי .מאחר שאני רואה שיש פה סתירה מהותית ,שיש אופי דואלי
לישראל ,שהיא ג יהודית וג דמוקרטית ,שיש פה מתח וסתירות ושהערבי משלמי את מחיר
הסתירה עד עכשיו ,העיקרו שהנחה אותי הוא לנסות לחזק את האופי הדמוקרטי על חשבו
האופי היהודי מבלי לפגוע בשני האלמנטי המהותיי של היהודיות .יש עוד המו אלמנטי
באופייה היהודי של המדינה ,אבל אני אנסה להפריד בי הליבה ,שזה שני האלמנטי האלה ,ובי
מאפייני רבי אחרי  .כלומר ,לבקר או לרכ עד כמה שאני יכול אלמנטי אחרי  ,ובאותו
הזמ ג לחזק את אופייה הדמוקרטי של המדינה ,כי הערבי ה המוטבי של האופי הדמוקרטי
של המדינה .זה ברור לחלוטי  .ככל שתחזק את אופייה הדמוקרטי של המדינה ,מי שירוויח מזה
ה הערבי  .ג היהודי ירוויחו ,אבל הערבי ירוויחו הרבה יותר מאשר היהודי  .זה עקרו
אחד.
העיקרו השני הוא לנסות עד כמה שאפשר להגדיל את השוויו בי יהודי וערבי בכל התחומי ,
לא רק בתחומי הקצאתיי  ,כלומר למנוע אפליה ,אלא ג בתחומי אחרי  ,עד כמה שזה נית .
ליצור הזדמנויות ,לתת עדיפויות ,לתק עוולות של העבר ולהגדיל עד כמה שאפשר את השוויו בי
יהודי וערבי  .אלה ה שני העקרונות.
א את רוצי לשמוע מה באופ קונקרטי אני מציע בשביל לממש את שני העקרונות האלה ,אז
אני יכול להגיד כרגע רק בראשי פרקי ובפע אחרת אפשר להיכנס לזה .לדעתי א כבר הולכי
לקראת אמנה ,אלה הדברי שצריכי להיות באמנה.
לגבי האמנה ,העיקרו שמנחה אותי הוא זה :אנחנו לא צריכי לעסוק בפירוט של מדיניות כמו
לדוגמא לתת יותר כס לחינו הערבי ,טיפול בבעיית הכפרי הלא מוכרי וכולי .אלה דברי
שה כבר לעוסי וה יותר מדי פרטניי  .מצד שני אנחנו לא ננסה להגיע להסכמה על אופייה
היהודי של המדינה וכל מה שקשור בזה ,כי קשה יהיה להשיג הסכמה כזאת .נל על משהו
באמצע .הדברי שאני עומד לומר ,ה בדיוק באמצע.
לפני שאתה ממשי  .בעצ אתה אומר שלא נסכי לגבי אופייה
עוסאמה חלבי:
של המדינה כמדינה יהודית .אתה מציע את הדברי שאתה רוצה עכשיו להציע .אבל בעצ זה
שאתה אומר שבשני העקרונות האלה אתה לא נוגע ,אתה לא שומר על האופי של המדינה
היהודית?
אני שומר ,כ  .אני אומר חד משמעית .אמרתי שאני שומר על
סמי סמוחה:
האופי של המדינה בשני הדברי  ,בשני הדברי המהותיי האלה .אני מוכ לוותר או לרכ הרבה
דברי אחרי .
קריאת ביניי :

אתה שומר ג על אופייה הדמוקרטי.

סמי סמוחה:

כ  .אני רוצה לחזק אותה.
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לא רק זה .הוא אומר ג
טלאל אלקרנאוי:
לשוויו דרסטי אלא להגדיל את השוויו .

להגדיל את השוויו

לא להביא

נכו  .היא תישאר דומיננטית יהודית ,בוודאי .מדינה יהודית,
סמי סמוחה:
פירושה דומיננטיות יהודית .זה ברור לחלוטי  .זה ברמה של ההפשטה הגבוהה ,אבל עכשיו אני
רוצה ללכת לרמת הפשטה בינונית ואז אני אגיד ל דברי שה בסדר גודל משמעותי ,לא דברי
קטני  ,שאפשר לעשות על מנת להפו את המדינה למדינה יותר דמוקרטית .היא תהיה פחות
יהודית ,אבל היא עדיי בתו הנורמה או העיקרו של מדינה יהודית.
דבר ראשו  ,ההכרה בזכות הע הפלשתיני למדינה משלו כי זהו העיקרו של החלוקה שציינתי,
ובמסגרת זה ההכרה בערביי ישראל כחלק אינטגרלי מהע הפלשתינאי.
מדובר בארבעי או בששי אחוז או בכל הגדה המערבית ועזה?
עאדל מנאע:
א זה רק ברמאללה ושכ  ,זה לא יפתור את הבעיה.
לא רציתי להיכנס בשלב זה לפרטי  ,אבל תראה את החלק
סמי סמוחה:
השני של הדבר הזה והוא :להכיר בערביי ישראל כמיעוט לאומי פלשתיני ע זיקה מיוחדת
למדינה הפלשתינית .זאת אומרת ,אני מכיר בה כחלק מהע הפלשתיני ומאחר שהע
הפלשתיני ,זכותו למדינה ,אני מוכ להכיר בכ שיש לה זיקה מורחבת לא רק לע אלא ג
למדינה .זאת אומרת ,אני מוכ להכיר בזה שממשלת פלשתי תנהל משא ומת ע ממשלת ישראל
לגבי הגנת הזכויות של ערביי ישראל .אני רואה בזה דבר לגיטימי כמו שממשלת הונגריה מנהלת
משא ומת ע ממשלת סלובקיה לגבי זכויות המיעוט ההונגרי בתו סלובקיה .אני רואה את זה
כדבר לגיטימי ,כי אני רואה אות כחלק מאותו ע  ,יש לה זיקה מיוחדת לע  ,יש לה זיקה ג
למדינה וצרי להיכנס למשא ומת מה יהיה בדיוק מעמד .
ההכרה בזכויות לאומיות ,זה דבר חדש לגמרי .אי לערבי בישראל זכויות לאומיות .אני מדבר
על זכויות לאומיות ,לא תרבותיות ,לא אתניות ,לא דתיות .זכויות לאומיות.
עוסאמה חלבי:

אתה אומר הכרה כמיעוט.

כמיעוט לאומי פלשתיני .לא רק לאומי ,אלא ג פלשתיני ע
סמי סמוחה:
זיקה למדינה פלשתינית .מה אתה רוצה יותר מזה? כשאש"פ יהיה ההסתדרות עולמית של
הפלשתיני  ,תהיה לה זכות לגיטימית להיות חלק מאש"פ ,ע נציגות משלה  ,וה יבחרו
לאש"פ.
אתה מציג את הנקודה הזאת שעליה דיברת עכשיו ,שמדינת
עדנה אולמ מרגלית:
ישראל תכיר בזיקה של המיעוט הערבי בישראל לאותה מדינה פלשתינית ,כאילו זה לטובת ,
כאילו זה דבר חיובי ,אבל יש לזה ג פ שיכול להיות מוצג כשלילי לחלוטי  .א מכירי בזיקת
למדינה הפלשתינית ,צרי להיזהר מה  ,צרי להצר את צעדיה  ,ה סיכו ביטחוני ,כל מיני
דברי כאלה.
סמי סמוחה:

ה מיעוט .השיחה הקודמת הייתה על איו או עימות.

ההכרה בזיקה ,צרי לברר עדיי מה פירושה הא זה הופ
עדנה אולמ מרגלית:
לקידו זכויותיה או להצרת זכויותיה כמיעוט במדינה .אתה פשוט הצגת את זה כדבר שכל
כולו חיובי מבחינת ועל פניו לא ברור שזה כ .
זה קוד כל חיובי במוב הזה שאני מכיר בכ שיש לה זכויות
סמי סמוחה:
לאומיות .זה בהחלט חיובי .אחת התוצאות האפשריות היא שזה יכול להגדיל את האיו תלוי
באיזה קונטקסט זה נעשה ,כחלק מאיזו חבילה זה בא .צרי לראות את זה כחבילה .תשמעו את
הנקודה השנייה שלי ותראו שאני עומד להגיד יותר מזה.
הנקודה השנייה היא אוטונומיה .יש לתת לערבי אוטונומיה ,לא סטטוטורית ולא טריטוריאלית.
למה אני מתכוו כמו המודל של הדתיי באר  .קבלת זכויות כמו הזכויות של הדתיי בישראל,
החרדי או הדתיי הלאומיי  .אוטונומיה ,שליטה בחיי שלה  ,שליטה במוסדות התרבות
שלה  ,הקמת מוסדות חדשי שהיו ה לא יכולי להקי כמו אוניברסיטה וכולי .לתת
אוטוריטה ,אבל בלי מועצת אוטונומיה ,בלי גו סטטוטורי.
עאדל מנאע:

אז זו למעשה אוטונומיה תרבותית .לא מנהלית.
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יכולה להיות ג
סמי סמוחה:
יקבלו תקציבי  ,ינהלו ,יקבעו מדיניות.
אליעזר דו יחיא:
בי שתי המלחמות.

אוטונומיה מנהלית .ה

ישלטו בתקציבי ,

מדובר במודל האוטונומיה שניתנה ליהודי בלטביה או בליטא

כ  .זה העיקרו  .אני אוכל להיכנס לפרטי פרטי  ,אבל יוצא עוד
סמי סמוחה:
מעט פרסו שלי בנושא הזה בצורה מאוד מפורטת.
דבר שלישי .מדיניות להגברת ההזדמנויות לשילוב ,עבור אלה החפצי בכ  .זה נשמע סתירה הרי
אוטונומיה זו הפרדה .אבל השתתפות באוטונומיה היא וולונטרית .לא כל אחד חייב להיות שיי
לאוטונומיה .אתה יכול להיות שיי ואתה יכול לפרוש מהאוטונומיה .אלה שלא רוצי להיות
חלק במוסדות האוטונומיה ורוצי להשתלב ,יש לתת לה הזדמנות להשתלבות .למה אני
מתכוו ? שהמדינה תקי ישובי מעורבי  ,דבר שעד היו לא עשתה; שהמדינה תתכנ שכונות
מעורבות ,שהמדינה תתכנ בתי ספר מעורבי וכולי ,לאלה שרוצי בכ  .זאת אומרת ,להגדיל את
ההזדמנות .לתת הזדמנויות ג בכיוו של אוטונומיה או הפרדה וג בכיוו של השתלבות .זה יותר
דמוקרטי .כשאתה נות יותר הזדמנויות ,כשאד יכול לבחור בי זה לזה ,זה יותר דמוקרטי.
דבר רביעי שותפות קואליציונית .מפלגות ערביות יהיו מועמדות כשרות לשותפות בקואליציות.
קוד כל בקואליציה הממשלתית ,אבל ג בקואליציות אחרות .דווקא יש התקדמות רבה בנושא
הזה בהסתדרות ,ברמה המוניציפלית .חו מהממשלה יש עוד מקומות .המפלגות הערביות יהיו
כמו מפלגות דתיות ,כמו מפלגות יהודיות אחרות היכולות להשתת בקואליציה וליהנות מכל
הפרות של שותפות בקואליציה.
אליעזר דו יחיא:
מסוי  ,נאמר כמו בלבנו .

אתה לא רוצה להרחיק לכת ולהגיד שיהיה לה ייצוג מינימלי

לא .בשו אופ  .אני ג לא רוצה שותפות בקואליציה מעוגנת
סמי סמוחה:
בחוק .בשו אופ  .אני רוצה ששני הגושי הגדולי וג המפלגות האחרות ישכילו ליצור
קונצנזוס פוליטי חדש בו חד"ש ,או בל"ד ,או הרשימה הערבית המורחבת ,יכולות להיות שותפות
לקואליציה של השמאל .בדר כלל זה יהיה שמאל ,א זה ג יכול להיות הימי  .קונצנזוס בו ה
לא פסולות מלכתחילה וכרגע ה פסולות.
עדנה אולמ מרגלית:

לגיטימציה.

לא רק לגיטימציה .שתהיה הנכונות הפוליטית של הגושי
סמי סמוחה:
לקבל אות  ,לנהל את משא ומת ולתת לה מה שאחרי מקבלי  .זה בכלל יהיה מנו גדול מאוד
לדמוקרטיזציה של החברה הישראלית.
נקודה חמישית .חקיקה או חוקה ,אחד מאלה ,ע אכיפה ושיניי להגנה על זכויות פרט למיעוט
במדינת ישראל .שיהיו חוקי נגד אפליה ,ושתהיה הגנה בפועל על אנשי – .לדוגמא ,אפליה
בעבודה יש היו חוקי אבל אי לה שיניי  ,ה לא כל כ חד משמעיי ואי אפשר ממש ללכת
את לבית המשפט .צרי חקיקה מיוחדת שתג על בני מיעוט ובכלל חקיקה של זכויות פרט,
באופ כללי ,בלי קשר לבני מיעוט .זאת אומרת ,להמשי את תהלי החקיקה ,אבל להוסי לו ג
זכויות של מיעוטי .
נקודה ששית .מדיניות של אפליה מתקנת בתחומי מסוימי  .צרי להיכנס לפרטי ולומר באיזה
תחומי כ ובאיזה תחומי לא ,אבל שתהיה אפליה מתקנת ,מתקנת את עוולות העבר ,לתת
נקודת זינוק יותר טובה לערבי בכל מיני תחומי .
קריאת ביניי :

זה ג בנושא הקרקעות?

יכול להיות בכל תחו  .אני פתוח לכל תחו  .אי לי שו בעיה
סמי סמוחה:
ע זה .אני מדבר על העיקרו  ,העיקרו של אפליה מתקנת.
נקודה שביעית .ביטול של אפליה בוטה ומיותרת .יש היו בחוק ,ולא רק בחוק ,אפליות שאני
קורא לה ג בוטות וג מיותרות .דוד הזכיר קוד את מעמד הסוכנות והקר הקיימת צרי
לבטל את זה.
לדוגמא ,שימוש בשירות צבאי כקריטריו לזכאות .א אתה רוצה לתת מענק שחרור ,זה רלוונטי,
אבל זכות למשכנתא ודברי שה לא רלוונטיי יש לבטל.
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הדבר הכי חשוב ועקרוני מבחינת הדמוקרטיה :ביטול הסעיפי בחוק העמותות ובחוק המפלגות
שקובעי שא המפלגה או העמותה לא מכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אז היא
נפסלת או לא יכולה להתאגד .זו אפליה פשוטה.
עוסאמה חלבי:

מה ע חוק יסוד :הכנסת?

אותו הדבר .היו מה שפועל הוא חוק המפלגות בשביל לרו
סמי סמוחה:
אתה חייב להיות מפלגה ,אז פוסלי אות מלהתאגד.
שני החוקי האלה ה חוקי לא דמוקרטיי  ,ה בוטי וה מיותרי  .למה לא לתת למפלגה
שרוצה לשנות לרו ? כבר אמרתי שבישראל הושגה הכרעה וא הושגה הכרעה ,אז מה החשש
בכלל? אז תהיינה מפלגות אנטי ציוניות שרוצות לשנות את האופי של המדינה שישכנעו את
הציבור.
אליעזר דו יחיא:

לא איכפת ל ג א זו מפלגה אנטי דמוקרטית?

זה כבר סיפור אחר .אני מדבר עכשיו על האופי היהודי
סמי סמוחה:
והדמוקרטי .לגבי אופי הלא דמוקרטי ,זה כבר תלוי א זה סכנה ברורה ומיידית .אבל לגבי
יהדותה של המדינה ,הבאתי דוגמאות ,יש המו דוגמאות לכ .
דבר האחרו חובת שירות צבאי או אזרחי ומת בחירה ביניה  .על המדינה להטיל את החובה
הזאת ולתת לכל גבר ואשה בגיל  18את הזכות לבחור א ה רוצי ללכת למסלול האזרחי או
למסלול הצבאי .כל הסדר אחר ,הוא סטיגמטי .בכל הסדר אחר היהודי יראו את הערבי
כמשתמטי  ,לא מזדהי וכ הלאה .צרי להביא להשוואת חובות בנושא הזה.
אפשר לדבר הרבה על אי זה ייעשה ,אבל זה העיקרו  .זאת רשימה לא מלאה ,זו הי רשימה
חלקית ,אבל זה סוג הדברי שמצד אחד ה לא ברמת האופי של המשטר ,ומצד שני ה לא כל
כ פרטניי כמו לדוגמא בעיית הכפרי הלא מוכרי  .לדעתי אלה ה דברי ברמה שיכולה
לקד את הדיו הזה.
אני אסיי בזה , :אני חושב שדמוקרטיה רב תרבותית היא האידיאל הנכס  ,א אפשר היה
להגיע לכ  .לא הדמוקרטיה האתנית כפי שתיארתי אותה .כמודל תיאורטי ונורמטיבי ,דמוקרטיה
רב תרבותית ,היא בהחלט עדיפה .דמוקרטיות מערביות הולכות עכשיו בכיוו הזה ,פחות או
יותר .אבל לדעתי ,במצב היו בישראל ,היהודי ה נחרצי  ,וייקח הרבה זמ ליישר את
הקונפליקט בי היהודי והפלשתיני לא רק בישראל אלא באזור .המתיחות תימש הרבה זמ ,
למרות שיגיעו להסדר ולשלו  .ובעיד של לאומיות ,בעיד בו רוב היהודי עדיי בתפוצות ,אי
דר אחרת .לכ  ,באופ כללי אנחנו צריכי מהדמוקרטיה האתנית כמודל עכשווי לנסות ללכת,
לכיוו של דמוקרטיה רב תרבותית .זאת אומרת ,היעד הוא לשאו לכיוו הזה ,לרכ את אופייה
האתני של הדמוקרטיה הישראלית ככל האפשר בכיוו רב תרבותי ,להגדיל את השוויו ככל
האפשר ,אבל כשאנחנו יודעי שבטווח הנראה לעי אנחנו לא נגיע לכ  .זהו יעד שלא נית כרגע
להשגה ,אבל זה צרי להיות הכיוו שלנו.
ההערות של סמי לוקחות אותנו לכיוו של משהו די קונקרטי.
עוסאמה חלבי:
אחרי שקראתי את מרבית החומר ,ג מהישיבה שלא הגעתי אליה ,קשה להתאפק ולא להיכנס
למישור הרעיוני של הנושא .אבל בכל זאת אני בהחלט מוכ לקבל את ההערות של סמי א ה
בעצ מתייחסות לפתרו זמני .א ההערה האחרונה של היא לא רק סיו שקט ויפה שנועד
להרגיע ,וא אכ אנחנו נשא לדמוקרטיה רב תרבותית ,מה שהצעת זה בעצ הכיוו הנכו
כהצעה זמנית לאור הקושי שאנחנו נתקלי בו כשאנו באי לטפל בנושא של יהודי ערבי
ודמוקרטיה מול יהדותה של המדינה.
מדברי  ,יחד ע דגשי אחרי של מה שאמר דוד קרצ'מר ,אני מבי קריאה לחיזוק
הדמוקרטיה מול היהדות של המדינה .אני קוד צרי להגיד שאני מסכי שיש פה ניגוד ,שיש
התנגשות וניגוד בי היות המדינה דמוקרטית מזה ויהודית מזה .הערה אקדמאית או כללית :לאו
דווקא חוקי היסוד ה שהמציאו את הבעיה .לא בהגדרה בסעי  1של כל אחד מחוקי היסוד ,בו
מצוי שהשאיפה או מטרות החוקי היא לעשות כ וכ על מנת לקיי את אופייה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,נולדה הביצה .בעצ מה שעשו שני חוקי היסוד זה הרימו את
הבעיה מדרגה אחת למעלה מבחינה קונסטיטוציונית ,כי זה הופיע בכל מיני חוקי שאתה הזכרת.
אני בהחלט חושב שא באי לקד את המטרה הנכספת ,א מנסי להגיע למצב שבו אזרח ערבי
אכ ירגיש שמדינת ישראל היא מדינתו ,ולאו דווקא על ידי החזקת הפספורט שלה ,אז צריכי
להיות שינויי מהותיי  .אני כאזרח או כפרט ,כעוסאמה חלבי ,חושב שאחתור כל הזמ לכ
שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה .יאהבו את זה או לא ,זו שאלה אחרת.
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נחזור לענייננו רות גביזו אומרת ,ואני מסכי אתה ,שזו מדינה יהודית .זו מדינה דמוקרטית של
היהודי  .דמוקרטיה כמעט מלאה ,כי אני יודע שיש סתירות ג בתו המתח של היהודי  .אבל
אני אומר שהיא יותר דמוקרטית מבחינת האזרחי היהודי ופחות דמוקרטית מבחינת
האזרחי הערבי  ,בלי להיכנס עכשיו לפרטי .
לגבי ההצעה של תיקו חוקי  .השאלה הגדולה היא לגבי חלוקת משאבי  .כאשר מדובר
בקרקעות .הרי אי תוכל להגיע לשוויו או להגיד שאתה רוצה עכשיו חלוקה שווה של הקרקעות
א אתה לא נוגע בחוק יסוד מקרקעי ישראל? הא זה לא מביא אות מיידית ,או אולי לא
מיידית ,אבל אחרי כמה סיבובי  ,למה שאתה השארת כשני העקרונות שאתה לא נוגע בה ? אתה
רוצה ג מדינה יהודית וג זיקה לע היהודי .השאלה היא מה טיב הזיקה הזאת .א אתה שומר
על זיקה כמו שהיא היו  ,אז צרי לזכור שהיו חוק השבות איננו רק הגעה במטוס ,קבלת פני
יפה והדרכה לאיזשהו בית ,אלא כרוכה בזה כיו חבילה גדולה שדוד הזכיר חלק ממנה ואתה לא
הזכרת בהצעות של אולי זה מקרי ואולי לא .לא רק אזרחות אוטומטית מוקנית למי שחפ
לעלות לישראל ,אלא ג היות יהודי מקנה ל זכות קדימה בהשגת קרקעות .עד היו לא נבנה
ישוב ערבי אחד ,וזה לא בכדי ,זה לא מתו טעות .נדמה לי שפרופסור לבונטי אמר פע שזה לא
בכדי ,אלא משו שעל הרזרבה הקרקעית לא הוקמו יישובי  ,כי היא נשמרת לבני הע היהודי.
אז אי אנחנו מטפלי בסוגייה? אני מסכי ע דוד קרצ'מר הסוכנות היהודית היא קל מיקוח
טוב מבחינתי ,מקו ניגוח קל .אבל זה לא רק עניי של סמנטיקה .המוסדות האלה ,המוסדות
הלאומיי כפי שזה נקרא ,קיימי פה משו שה חלק מהתפיסה הציונית .זה המש  .הציונות
לא הפסיקה אחרי הקמת המדינה ,אלא היא ממשיכה.
לצערי הרב הנושא הזה מקבל גיבוי חוקי ,ג בחוקי נוספי  .למשל החוק מ  ,67שרצו להגביל
על ידו יישובי יהודי שהתחילו להשכיר קרקע לערבי  ,או החוק שנועד להגביל את השימוש
במי ובקרקעות ,כ שלא יהיו חקלאי ערבי .
טלאל אלקרנאוי:

עד היו זה קיי .

לכ אני רוצה לשמוע יותר על ההצעה הזאת .יש פה תיקוני
עוסאמה חלבי:
משמעותיי וחשובי  ,אבל אי נגיע לשוויו ? בעצ מה שאתה אומר בהצעה ,שלא בטוח שנגיע.
אתה אומר לי תשמור על הזיקה של  ,ואולי לא בכדי אמרת את זה בהתחלה .סיימת בנושא
השירות הצבאי ,וטוב שסיימת בשירות הצבאי והאזרחי ,והתחלת ע הזיקה למדינה הפלשתינית.
אני רוצה להיות אזרח במדינה הזאת ואני אשא ואת בשמי ,אולי דר מפלגתי שלי.
סמי סמוחה:

זה לא מפריע .אתה יכול לעשות ג את זה וג את זה.

אתה יכול להגיד לי עכשיו שזה לא מפריע ,אבל יכול להיות ,כמו
עוסאמה חלבי:
שהעירה כא עדנה ,שזה כ יכול להפריע .אני מסכי את באחת ההערות של אני כא לא כאיש
מסומ או לא מסומ  ,אבל כקבוצה אנחנו עדיי קבוצה מאיימת .הרי מה את אומרי לנו? אי
אפשר לדבר על מדינת ישראל כיחידה אחת ולהציע שוויו אזרחי מלא  ,כל עוד לא פתרנו את
הסכסו ע השכני  ,של ע מול ע  ,של מדינה מול רשות .זה לפחות מה שנאמר בישיבה
הקודמת .עכשיו אתה קושר עוד יותר בי הדברי אתה אומר לי :ג אחרי הפתרו אתה תמשי
להיות קשור את  .למה? כי יש ל זיקה ,כי אלו בני הע של ; אבל אני חלק מהמדינה הזאת.
נדמה לי שכל העסק הזה הוא לא רק לטובתי שלי או לטובת הע שאני שיי לו ,אלא ג לטובת
של  ,לטובת הע של  .אתה רוצה שאני אהיה שיי לע ההוא ותדע איפה אני נמצא ,בי
באוטונומיה ,בי בצורה אחרת ,ע הזיקה הזאת .אני לעול לא אוכל להיות אזרח שווה .לזה אני
מתקשה מאוד להסכי .
יש לי עוד הערות ,אבל אני אסיי כא .
סמי סמוחה:
התיוו .

הבאתי כדוגמה את הונגריה .אני לא מכריח אות לקבל את

עוסאמה חלבי:
ג בלי שו קשר ממוסד יותר.

אתה יודע מה מצב המדינה במש חמישי שנה .מצבנו קשה

לדעתי לא צרי לשכוח את הקונטקסט .לא מדובר בקונטקסט
ראס חמאיסי:
של מלחמה אלא של שלו וכתוצאה מכ עשויה להתקיי פתיחות ומוכנות של שני הצדדי .
קריאת ביניי :

אבל יש יחסי כוחות.
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תשובה קצרה .לפי מה שאני אומר ,במפורש אי שוויו מלא.
סמי סמוחה:
חד משמעית .לכ אמרתי שאפשר רק לשאו להגיע למדינה רב תרבותית שש יש שוויו מלא
ואי דומיננטיות.
אבל ,הא האוטונומיה תגדיל את האיו ? אני מציע לתת אוטונומיה ,שותפות קואליציונית,
ישיבה בממשלה ,זה יגדיל את האיו ? רוב הדברי שאני אומר לא מקובלי על היהודי
בישראל ,באופ חד משמעי .אלה ה לא דברי קלי  .רוב הציבור היהודי דוחה את כל הדברי
האלה .את כול  .א אתה לא מסכי ע זה ,אז אי ל על מה לנהל משא ומת ע היהודי .
יש דבר אחד נוס ששווה לחשוב עליו .אני חושב שבעבודה שלנו
מרדכי קרמניצר:
אנחנו צריכי לחשוב לא רק על מסמ שאנחנו מנסי להגיע אליו סביב השולח  ,אלא ג על אי
אנחנו הופכי את המסמ הזה למסמ שיש לו השפעה על הציבור הישראלי ,וזה עניי לגמרי לא
פשוט .להסכי פה על ניסוח שיחתמו עליו  15איש ושרוב הציבור היהודי לא יקבל אותו זה לא
רעיו טוב .יגידו :אז יש איזה  15איש שה פנטזיונרי ויש לה רעיונות משוני  ,אבל ה לא
משני הרבה .לכ במחשבה שלנו צרי להיות ג החלק הזה .נראה לי שזה חלק מהפרוייקט א
אנחנו רוצי לעשות עבודה רצינית.
אני מנסה לחשוב מה המשמעות או המוב של מדינה יהודית
יצחק רייטר:
עבורי .כמו שישנ הגדרות רבות למדינה דמוקרטית או לדמוקרטיה ,יש כמוב ג הגדרות רבות
מאוד למה המשמעות של מדינה יהודית .אני משוכנע שא אנחנו נעבור אחד אחד או נעבור
באיזשהו קהל אקראי מחו לבניי הזה ,נשמע מיהודי הגדרות שונות של מה שה מביני
מהמושג מדינה יהודית .לכ אני אומר מה ה האלמנטי המשמעותיי ביותר של מדינה יהודית
עבורי ,ומה ה האפליקציות הנובעות מכ  ,שמתייחסות ג לסוג המשטר או לדמוקרטיה.
עבורי מדינה יהודית מורכבת משני נדבכי מרכזיי  :האחד הוא רוב דמוקרטי .שמירת הרוב
היהודי במדינה ,כי זה האלמנט המרכזי שמבטיח שתהיה מדינה יהודית שהיא שונה ממדינה
נורמלית אחרת .המשמעות ,האפליקציה ,היא חוק השבות ,בעיקר חוק השבות .אני מסכי ע
ההצעה לנתק בי חוק האזרחות לחוק השבות .אבל חוק השבות הוא שיבטיח שיהיה כא רוב
דמוגרפי יהודי.
הנדב השני הוא צביו המדינה .הוא קשור בעיקר בפ הסימבולי שעל פיו יהודי יכול להרגיש שזו
באמת מדינה יהודית ,שזו לא סת איזושהי מדינה חילונית דמוקרטית ככל המדינות האחרות,
אלא שיש בה ג מרכיבי מסוימי בחיי היו יו  ,שמבטאי צביו מסוי של המדינה .צביו
שמדגיש את יהדותה ,מדגיש מרכיבי שוני מהמורשת ההיסטורית שלה וג מהמורשת הדתית
שלה ,והדברי הללו באי לידי ביטוי בעיקר בסמלי המרכזיי של המדינה ,בסמל ,בהמנו ,
בימי השבתו  ,ימי המועד וכיוצא באלה.
עאדל מנאע:

זה רק ברמה של הסמלי .

כ  .בעיקר ברמה של הסמלי  .ברמה הסימבולית שיש לה ג
יצחק רייטר:
השלכות לגבי החלטות כמו מה ימי המועד הרשמיי  ,החגי וכ הלאה ,וניתנת עדיפות מסוימת
ליהודי  .כמוב שהחוק או התקשי"ר מכירי ג בחגי של מוסלמי ושל דרוזי ונוצרי וכולי,
אבל נותני עדיפות מסוימת למועדי היהודי  .זה בא לידי ביטוי בעיקר בכ שאוכפי את חוק
שעות עבודה ומנוחה כלפי יהודי ולא כלפי עדות אחרות.
אלה ה שני הנדבכי  .זה לא שבשני הדברי הללו אי אפשר לחולל שינויי מסוימי  .כלומר,
אפשר לעד או לרכ ג את חוק השבות ואפשר ג לרכ את הסמלי  ,ולהוסי לה יסודות
נוספי  ,כ שהערבי בישראל ירגישו שה שותפי ג לסמלי הכלליי הללו ,אבל הצביו
הכללי היהודי חייב להישמר ,לפי טעמי.
לגבי הצעות שהושמעו כא ביחס למה שיש לעשות כדי לחזק את הדמוקרטיה ולחזק את
ההשתלבות של הערבי בתו המדינה .אני חושב שרוב ההצעות נותנות פתרונות שה יותר
טכניי  .רוב ההצעות שהתייחסו להיבטי של צמצו הפערי או של יתר שוויוניות ,ה הצעות
שעוסקות בצדדי הטכניי של העניי  ,בצדדי האינסטרומנטליי ולא בצדדי האידיאולוגיי
וההצהרתיי  ,שה חשובי יותר .בנושאי של שוויו ושל פערי אני פחות מודאג ממה שאני
מודאג בנושאי האחרי  .אני מסכי ע כל ההצעות כמוב  ,אבל אני פחות מודאג בנושאי
האלה ,כי אני חושב שהכוח הפוליטי של הערבי הול ומתחזק ,והעובדה שיש ערבי שמועמד
לראש ממשלה ,ג א המועמדות איננה ריאלית ,אי ספק שהיא מגדילה את כוח המיקוח של
הערבי  .המשמעות של הגדלת כוח המיקוח של האזרחי הערבי היא שיש תהלי ודינמיקה של
צמצו הפערי ושל התקדמות לעבר שוויו  ,בטווח הרחוק.
אבל מה נית לעשות בצדדי היותר 'אידיאולוגיי ' של השתתפות הערבי בחיי הציבוריי
במדינה?

10

ישיבה מס' 3

12.4.1999

אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וההשלכות על מעמד הערבי
בישראל )המש (

אני חושב שאנחנו צריכי למקד את העבודה שלנו ,ולנסות להגדיר מחדש את היעדי הלאומיי
של המדינה .זאת אומרת ,בדר כלל כשאומרי מדינה יהודית ,אומרי בנשימה אחת מדינה
יהודית ציונית .ג מדינה ציונית יש לה הגדרות רבות .אני לא בטוח שכולנו נסכי ע התכני
שלה ,אבל דומני שצרי לרכ במעט את המשמעות של המילה ציונות ולנסות ,ככל האפשר ,לשת
ביעדי הלאומיי את כל האזרחי  ,ללא הבדל .כלומר ,לתת לכל האזרחי  ,כולל האזרחי
הערביי  ,תחושה שה שותפי ביעדי הלאומיי  .זה אומר יעדי חדשי שמותאמי למילניו
השלישי ,למצב שונה ,לעיד של שלו  .אלו צריכי להיות יעדי שדומי יותר ליעדי של מדינות
מערביות שאולי אפשר לקרוא לה נורמליות ,או מדינות שבה יש דמוקרטיה מהמודל המערבי.
למשל ,העמקת הדמוקרטיה זה יכול להיות יעד לאומי שהוא משות ליהודי ולערבי  .על זה
דיברתי ג בפע הקודמת .למשל ,יציבות פוליטית ,ביטחונית ושגשוג כלכלי ה יעדי לאומיי
שצריכי להכניס אות כתכני מעשיי ולשת בה את כל האזרחי  .במלי אחרות ,הגדרה
מחדש של מהו הטוב הציבורי המשות של כל האזרחי במדינה .אולי ג השתלבות שלנו במרחב
יכולה להיות יעד שהוא משות לכול  ,כול מעוניני בו ויכולי לפעול ולהשתת בו.
אני לא תומ בהצעות של אוטונומיה או בהצעות שיש בה משו הכרה מוחלטת בערביי ישראל
כמיעוט לאומי ,כי אני חושב שההצעות הללו יכולות רק להחרי את הניגודי  .סמי אמר בעצמו
שאי הרבה יהודי שיסכימו ע כ  ,ושהאיו בעצ רק יכול להחרי  .אני חושב שאני נוטה יותר
לתמו בהשתלבות ואינטגרציה של המיעוט הערבי .אני תומ בכל ההצעות שהולכות בכיוו של
אינטגרציה .הצעות שהקו הכללי שלה הוא קו של הפרדה ,של החרפה ,אני מאוד לא תומ בה .
ג באינטגרציה יש בעיות לא מעטות .כשאני משוחח על אינטגרציה ע סטודנטי שלי ,למשל,
אני הרבה פעמי שומע שאינטגרציה מלאה עלולה להחליש את הזהות היהודית של המדינה .זו
תפיסת  .אתה דיברת על שכונות משותפות או על ישובי משותפי  .החשש שלה הוא שככל
שהאינטגרציה מתרחבת ,הזהות היהודית ,שה מעוניני בשימורה ,נחלשת .אבל למרות זאת אני
חושב שזה דבר שצרי לבחו אותו .עד עכשיו הוכח שדווקא הרוב מבולל את המיעוט מבחינת
הזהות התרבותית שלו יותר מאשר להפ  ,לכ אני פחות מודאג מאשר אות אנשי שהביעו את
הדעה הזאת .לכ אני בעד יותר אינטגרציה.
אני אנסה להגיד דברי סביב ארבע נקודות.
עדנה אולמ מרגלית:
נקודה ראשונה .הייתי מתחילה באיזה מי תרגיל אינטלקטואלי ,מהנקודה שהציג אותה דייב.
בואו נצא מנקודת המוצא של מדינה של כלל אזרחיה ,מדינה על לאומית או מדינה דו לאומית.
נראה את זה כאידיאל ,לא כפרקטיקה קיימת של המדינה .נצא מתו הנחה שזה מסמ איזשהו
קצה לא פרקטי ,שנקבל אותו כרגע כאידיאלי .כעת ננסה לשאול את עצמנו במה צרי להתחיל
לוותר מש ויתורי מינימליי  ,כדי שנוכל להתקרב למטרה שלנו – מדינה שתהיה קרובה כלל
האפשר למדינת כל אזרחיה ,אבל תג ג על האינטרסי של היהודי  .כאילו להתחיל מש
ולהגיד :או קיי ,מדינה של כלל אזרחיה או מדינה על לאומית לא באה בחשבו מכל מיני סיבות
שאנחנו מכירי אות  .השאלה היא מהו המינימו  ,איפה נוכל לעצור ולהגיד שזה מספיק ,שזה
אפשרי ,שע זה אפשר לחיות ,כיו שזה יית ביטוי למאוויי היהודיי או הלאומיי של הרוב
היהודי כא  .לא צרי לחרוג מעבר לזה .יש לנסות את העניי בכמה חזיתות ולראות מהי החריגה
המינימלית בכדי להגיע למה שהוא לאו דווקא קונסנסוס בציבור היו  ,אבל מה שבעינינו נראה
כקונסנסוס שנכו לשאו ולהגיע אליו.
יש לנסות ולהתחיל במי תרגיל כזה .לדבר על חוק השבות ,לדבר על הצד הסמלי או הסימבולי של
המדינה ,לדבר על מה שהיו מדברי עליו הרבה על המרחב הציבורי ,השבת .על הפרהסיה של
המדינה שלנו ועד כמה היא צריכה להיות דומה למדינות אחרות נייטרלית ,כללית ,או בעלת אופי
ייחודי למדינה.
אני רואה את מה שעשה סמי ממש כאסטרטגיה הפוכה .הדר שבה סמי מציע ללכת היא להתחיל
מהמצב הקיי יש לנו מדינה יהודית ודמוקרטית ע סתירות .אנחנו חיי ע הסתירות האלה,
אבל לא חיי את נכו  ,לא חיי את טוב ,ולא מוצא בעינינו ח המצב הזה .לכ בואו נתחיל
לשנות את המצב הקיי על ידי מה שאתה מכנה :נגביר דמוקרטיה ,נמעיט יהודיות.
קריאת ביניי :

היהודי חיו יפה מאוד ע זה.

כ  ,אבל הנה אנחנו מדברי כא  .יש לנו אי נחת סביב זה ,אנחנו
עדנה אולמ מרגלית:
ג יודעי שהמצב הוא נפי ואנחנו לא שמחי מכ  .עובדה שאנחנו יושבי כא  .א כולנו היינו
שמחי ע זה ,א כל הרוב היהודי היה שמח ע זה ורק לערבי הייתה בעיה ע זה ,יכול להיות
שלא היינו יושבי כא סביב השולח הזה.
על כל פני  ,אסטרטגית ,מבחינת המהלכי האינטלקטואלי של אי לגשת אל הבעיה ,אני רואה
את זה כדר ההפוכה יש לנו מצב קיי שאנחנו לא רווי ממנו נחת ,אז בואו ננסה לראות איפה
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אנחנו יכולי להגביר דמוקרטיה על חשבו מה שאתה קורא יהדות ,ואולי נגיע כא לאיזשהו
פתרו שנוכל להסכי עליו.
יכול להיות ששתי האסטרטגיות האלה מתכנסות איפה שהוא .בעיני עדי  ,לפחות מהבחינה
הרעיונית ,דווקא להתחיל מהראשונה ,להתחיל מהמצב האידיאלי ולנסות לראות איפה לנגוס בו.
לנגוס בו את המינימו  ,כדי להגיע לאיזשהו ציור מצב שהוא לא האידיאל ,אבל הוא הכי קרוב
לאידיאל שאנחנו יכולי לנסות להגיע אליו .עד כא זה מה שמוטה לא רצה .אלה הדברי המאוד
מופשטי או הדברי שה במישור העיוני ,האינטלקטואלי .אני חושבת שברור לכולנו שלאותו
מסמ מעשי שנרצה בסופו של דבר להגיע ,יצטר להיות איזשהו מבוא שמציג את הדברי
במסגרת אינטלקטואלית או מסגרת רעיונית .דובר על כ שאי אפשר להתאפק מלדבר על הצד
העקרוני .אז משהו צרי יהיה להיעשות ואני הייתי ממליצה על האסטרטגיה הראשונה.
נקודה שנייה ,ואולי אני מביעה כא איזה שה רחשי לב אישיי  .אני חושבת שבמדינה שלנו יש
לא רק א סימטריה ביחסי הכוח ,במבנה הכוח ,ביחסי רוב ומיעוט ,אלא יש ג א סימטריה גדולה
מאוד במצב הידיעות .אני חושבת שכול יותר מדי יודעי מה היהודי מרגישי ורוצי  .אני
מרגישה שאני יודעת פחות מדי על אי התמונה נראית מהצד הערבי .אני לא עוסקת בדברי
האלה באופ מקצועי ,אז אני אולי חשופה פחות לספרות המקצועית שאחרי קוראי  ,אולי אני
מבטאת דעת מיעוט ואולי לא ,אבל כ אני מרגישה .אני מרגישה שכשמדברי על נאמנות למדינה
או זיקה למדינה או הזדהות ע המדינה ,אני לא מבינה מה הערבי  ,שה אזרחי מדינת ישראל,
מביאי לזה .אני לא מבינה מה שורשי הפטריוטיות ,א יש כזאת ,אצל הערבי למדינת
ישראל .הייתי הרבה יותר שמחה לשמוע ,ולשמוע באמת לעומק ,מה משמעות מדינה יהודית
ודמוקרטית מנקודת מבט של הפרטנרי שלנו.
אני לא מבי מה ה
עוסאמה חלבי:
1
מדובר על נאמנות לע ישראל ,לא למדינת ישראל.

רוצי

ממני בחוק החינו הממלכתי

אני בטח לא יודעת מה אני רוצה .אני ג לא בטוחה שאלה
עדנה אולמ מרגלית:
שיושבי כא יביאו להאחדה ,א נעשה את הסבב הזה .אני חושבת שאני על כל פני רוויה
בלדעת מה זה בשבילי מדינה ציונית .זה איכשהו על כל גבעה ותחת כל ע רענ  .אני שומעת פחות
מדי והייתי שמחה להקדיש סבב של להבי מה התכני של הביטויי האלה מהפרטנרי
הערבי כא  ,עוד לפני שמדברי על מה צרי להיות .אבל זאת משאלה אישית שלי.
נקודה שלישית ,שהיא קפיצה לצד הקיצוני השני לצד הפרקטי .מוצא ח בעיני לנסות להרכיב
רשימה של נושאי קונקרטיי לגמרי ,שלגביה אנחנו כקבוצה יכולי לעשות איזשהו דיו קצת
יותר לעומק ,או לקבל איזשהו נייר עמדה בנוגע לה  .לא נראה לי שלקבוצה כזו יהיה מאוד קשה
עשרה נושאי  15 ,נושאי  ,אני לא יודעת כמה.
או מסוב לנסח עמדה בשורה של נושאי
נושאי כמו הנושא של שירות ביטחו  ,כמו הנושא של הסוכנות והקר הקיימת .נושאי שעלו כא
ואני לא אחזור עליה  ,אבל יש כמה אחדי שדי ברור שעליה כדאי לנסות לגבש עמדה .חוק
שירות ביטחו  ,חוק השבות ,הסיפור של ניתוק אזרחות משבות .כמה נושאי שללא ספק ה
הליבה בנושאי האלה ,נושאי שה קונקרטיי ושקבוצה כזאת ,שאולי אי לה מקבילות באר ,
יכולה באופ שקול לנסח עמדה.
נקודה אחרונה מתייחסת ל  15הפנטזיונרי של מוטה .אני לא בטוחה שאני שותפה ל בתפיסה
שאומרת שהתפקיד שלנו הוא לנסות לנסח עמדה שמקובלת על הציבור .אני לא חושבת שזה מה
שאנחנו צריכי לחפש .אני חושבת שבמוב מסוי צרי ללכת כא קצת לפני המחנה ,ולנסות
לחפש את מה שראוי שיוסכ  ,ולא בטוח שיכול להיות מוסכ בשלב הראשו  .בסופו של דבר ,עד
לפני כמה שני היו שמי אנשי שחשבו על רעיונות כמו מדינה פלשתינית או ירושלי כבירה של
שתי מדינות ,בבית סוהר ,והיו הדברי האלה ה כמעט קונסנסואליי  .מישהו צרי להגיד את
זה ראשו  ,מישהו צרי לנסח את זה ראשו בצורה אחראית .לגבי הנושאי האחרי עשו את זה
אנשי או מפלגות .כא יש מקו ללכת קצת לפני המחנה ולנסות להציב איזשהו אידיאל
רגולטיבי ,שג א כרגע אי עליו קונסנסוס ,אנחנו חושבי באחריות שאפשר להגיע לגביו
לקונסנסוס .כי קצת חבל על הזמ לחפש היו את המוסכ .
מרדכי קרמניצר:

זה לא מה שאמרתי.

על כל פני  ,אני מסכימה את שלא מדובר על ללכת על אידיאל,
עדנה אולמ מרגלית:
אלא לנסות להגיע אל אותו אידיאל פרקטי שג א הוא לא מוסכ כיו  ,אנחנו חושבי שכ
נית לחנ אליו או לעשות אותו לאידיאל מוסכ .
 1חוק חינו ממלכתי משנת  1953הגדיר בתחילתו את מטרות החינו ככוללות נאמנות לע ישראל .בסו
שנות התשעי שונה סעי המטרות ,ועתה מדבר החוק על נאמנות למדינה ולעמו של התלמיד המערכת.
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אני רוצה להצטר אליי לגבי נושא ,שאנחנו צריכי לדבר
מרדכי קרמניצר:
עליו ,והוא קשור למה שהתכוונתי אליו מבחינת היכולת למכור את הרעיונות שלנו ולהצליח
לשווק אות  .אנחנו צריכי להתייחס ולהבהיר את השאלות לגבי היחס של הצד הערבי למדינה,
פחות מבחינת ההגדרה אלא דווקא בהקשר של שאלות כמו נאמנות והזדהות .בלי לטפל בעניי
הזה ,בלי לבחו ע מי יש לנו עסק ,הסיכוי של איזה שה מצעי להתקבל על דעתו של הציבור,
הוא מאוד בעייתי.
אני רוצה להתחיל מהמשפטי שאמרה עדנה .אני חושב שחשוב
ראס חמאיסי:
להסתכל כא על דברי שה לא מקובלי היו  ,לא רק על הציבור היהודי אלא ג על הציבור
הערבי .אני אחזור לזה ואנסה לדבר עליה  .צרי להגדיר כא דברי שהיו ה לא מקובלי ,
שאנשי לא מדברי עליה  ,אבל ה כדאיי  ,ה תמונת העתיד שנראית לנו רצויה ,שמאפשרת
לייצר יציבות לטובת שני הצדדי .
אני לא מסכי ע סמי ,שטוע שעל ציר הזמ המערכה הוכרעה .עובדה שהמאוימות קיימת,
עובדה שהחששות קיימי  ,זה מסמ לנו שכנראה עדיי אי הכרעה.
מרדכי קרמניצר:

זה מה שהוא אמר .שלא הייתה הכרעה.

הוא אמר שהייתה הכרעה בתו מדינת ישראל .יש להבחי בי
ראס חמאיסי:
שתי הרמות ,בי הרמה האזורית לבי הרמה המקומית .מה שאני עומד לומר עכשיו יכול להיות
שלא יישמע לנוכחי  ,אבל א אנחנו יוצאי לשטח ,מדברי ע אנשי ומרגישי מה ה
חושבי  ,נראה שה חושבי שאכ יש מצב קיי  ,אבל המצב הקיי הוא לא בהכרח המצב
הרצוי מבחינת  ,מצב שה מוכני להמשי לחיות אתו לעד .זו שאלה מאוד מרכזית ומאוד
חשובה .לכ חשוב מאוד להסתכל ג כיצד הערבי תופסי את כל ההגדרות ,הוויתורי  ,כמו
יותר דמוקרטיזציה של המדינה ,פחות יהודיות של המדינה ומה המשמעויות .זה כאשר נקודת
ההתחלה היא לא סימטרית ,ג במוב ההיסטורי .אל נשכח שבתו האוכלוסייה הערבית כיו
קיי מצב בו כמעט חמישית מהאוכלוסייה ה בעצ פליטי פני  .והיו ה עוסקי בסוגייה
מאוד מרכזית ,כשה מסתכלי סביב ורואי את הרכוש שלה והרכוש הזה חוסל וה לא
יכולי לחזור אליו .אמנ אנחנו יכולי לעסוק כא בעקרונות וברצונות ,אבל לאנשי האלה יש
את התפיסות שלה  .אני חושב שהמסמ לא צרי להיות מקובל רק על היהודי אלא ג על
הערבי  .למרות שלכאורה אנחנו לפעמי דורשי מהחזק ,מבעל הכוח ,מהרוב ,לוותר וכתוצאה
מזה ג עבור האוכלוסייה הערבית הוא צרי לוותר .אפילו את הפתרו של שתי מדינות ,שהוא
פתרו שכבר עומדי להסדיר אותו ,חלק מהציבור הפלשתיני עדיי לא מקבל וטוע .טיעוני
אחרי  .אני חושב שכדאי לחשוב על הנקודה הזאת.
לכ אפשר לחשוב על מסמ שמדבר ג על אי שביעות רצו  ,וג לשלביות .כלומר ,מתייחס
לתמונה הרצויה ,אבל ג לשאלה אי להגיע אליה בשלבי  ,.יצירת השלביות ,על מנת ליצור את
הקונסנסוס ,היא דבר מאוד חשוב.
כא אני חושב שנית לחלק את הדברי לשלושה תחומי  .התחו הסימבולי ,התחו
האידיאולוגי והתחו האינסטרומנטלי .ע כל הכבוד ,אנחנו מדברי על הצד האידיאולוגי ועל
המושגי של מדינה לכל אזרחיה או מדינה אחת ,אבל יחד ע זה אנחנו מדברי על כפרי לא
מוכרי  ,על אנשי שמגבילי אות בתוכנית המתאר ,ועל המחסור בהזדמנויות תעסוקה .אז יש
אנשי שיכולי להגיד שא אנחנו משני את הצד ההגדרתי ,אז זה כמוב יחלחל ישר לרמה
האינסטרומנטלית ,אבל זה לא הכרחי.
תחו אחר שמדברי עליו הוא ירושלי  .מדברי על ירושלי  ,אבל כל אד שרוצה להגיע
לירושלי  ,כל פלשתיני שרוצה להגיע לירושלי להתפלל או רוצה להגיע למכו ירושלי לדו על
סוגייה שקשורה בירושלי  ,צרי לקבל היתר ותופסי אותו במחסו  .ע כל הכבוד ,אנחנו כא
מדברי  ,אבל הוא עדיי סובל בחיי היו יו וכנראה בטווח של חמש עד עשר השני הבאות
הדברי האלה ישתנו .לכ חשוב מאוד לדבר על הצד של מה שנקרא צעדי בוני אמו  .א לא
מדברי על צעדי בוני אמו  ,אז מה שהצביע עליו סמי פשוט מוריד מערכ של הדברי  ,כמו
שהנושא של כפרי לא מוכרי הוריד מערכו של הנושא .אמנ בקבוצת הדיו הוא התייחס לזה
ואנחנו צריכי לעלות לרמה גבוהה יותר ,אבל על הדברי האלו אנשי מדברי הרבה ,ואנחנו
צריכי להציע משהו לגביה  .בקונספציה של שלביות ,בקונספציה של ישימות ,או בקונספציה של
בניית צעדי אמו  ,אני חושב שהנושאי האלה מאוד חשובי כדי להראות בצורה אחרת
לאוכלוסייה שמתייחסי אליה.
ע כל הכבוד לכ שאנחנו מתווכחי על מספר ישובי בדואי  ,על  650אל דונ  ,מדברי באותו
זמ על הפרטת קרקעות במדינת ישראל עבור שלושה אחוז מאוכלוסיית המדינה שהולכי לקבל
כארבעה מיליו דונ  .זה כאשר לא מאפשרי ל  650אל  ,לאוכלוסייה הערבית הבדואית
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שנמצאת בדרו  ,להסדיר את הקרקעות .לא מאפשרי לישוב כמו טובה זנגרייה להסדיר את
הקרקעות על פי בג" תמרה משנת  .1955המערכת הממסדית יוצרת בעיות והדברי האלו מאוד
מאוד חשובי להתייחסות.
לדעתי בנוס לעקרונות כגו הצד הדמוגרפי והזיקה לע היהודי ,אני חושב שממעיטי בסוגייה
של הטריטוריה .זאת אומרת ,טריטוריה ודמוגרפיה ה שני מרכיבי מאוד חשובי ג לאופי של
המדינה ,וג כמשאב מרכזי בפיתוח .אני חושב שכא צרי לתת דגש על הצד הטריטוריאלי ועל
הצד האינסטרומנטלי שמאפשר שינויי שה ג מבניי  ,ג פוליטיי וג שינויי בהתייחסות
של האוכלוסייה .כאשר העיקרו שאני חושב שצרי להנחות הוא העיקרו של השיתו  .אני לא
בעד השימוש במילה שילוב ,כי המשמעות שלה היא אסימילציה ,כלומר טמיעה .יש להתייחס לכ
שישנ אוכלוסיות ע צרכי שוני  ,ע אופי שונה וע תרבות שונה ,שמשתתפות ע אחרי
בדברי מוגדרי  ,כגו בניית המדינה ,איכויות חיי  ,או כל מה שקשור בזה .בכל מקרה יש לתת
דגש על השתתפות תו שמירה של הזהויות האישיות ,התרבותיות.
אמנ כשאנחנו בוחני את התיאוריות שמדברות על שיתו  ,אז את השיתו נית להשיג יותר בצד
האינסטרומנטלי מאשר בצד הערכי .אנחנו יכולי להתווכח על הצד הערכי ולא להגיע לשיתו ,
לעומת זאת בצד האינסטרומנטלי אפשר להגיע לשיתו .
לדעתי אנחנו צריכי להגיע ליותר הסכמיות בי הנוכחי  ,ואפילו בציבור ,בי הערבי וג
היהודי  .צריכי לדבר יותר על הצד האינסטרומנטלי כי על הצד הערכי או על ציביליזציה
משותפת שנבנה אותה אחרי  2020או ב  ,2040אנחנו יכולי לדבר הרבה ולא יצא מזה כלו  .לכ
בואו נדבר יותר על נושא אינסטרומנטלי.
לדעתי ,צרי לדבר כא על עקרונות .א אנחנו מדברי על זכויות ,צרי לדבר על ההכרה בזכויות
של הערבי  .היו אנחנו מגיעי לרמה בה הציבור הישראלי שמכיר בזכות הערבי כתושבי ,
כאזרחי  ,עדיי לא מכיר בזכות ההיסטורית שלה  :הערבי היו כא קוד  .אחת העובדות,
שסמי ציי היא שהע היהודי בא לטריטוריה וכבש אותה ,אבל עדיי רוב האוכלוסייה היהודית
לא מכירה בכ  ,ואפילו מערכת החינו אינה מחנכת לכ  .כאשר אני נות ההרצאות בפני
הסטודנטי  ,אני מדבר על הזכות ומראה מפות .המערכת החינוכית מטמיעה מסר לפיו כאילו לא
היו כא אנשי  ,כאילו אלה ה אנשי שאי לה זכות להתקיי  .אני חושב שהכרה בזכות
השיתו היא מאוד חשובה .אלה ה עקרונות שחשוב מאוד לדבר עליה באמנה כזאת.
עקרו נוס הוא שהערבי יהיו חלק לגיטימי מהיעדי הלאומיי  .אני שות בתוכנית תמ"א 35
 .2020כשדני בנושא של יעד לאומי של האוכלוסייה הערבית ,מיד מתחילי להתפזר .אי הכרה
בהחלטות של ועדת עבודה או ועדת היגוי כשמגיעי למועצה הארצית . .מי שהול ומנתח את
היעדי  ,רואה שכול מנסי באופ משני לתת מענה לצורכי האוכלוסייה הערבית ,אבל היעד
הראשי לפיתוח ,הוא צרכי מוניציפאליי  ,צרכי מקומיי או צרכי מדיניי  .אני חושב שחלק
מהיעדי הלאומיי לפיתוח ,וזה ג חלוקת המשאבי  ,צריכי לכלול את הערבי  .הדבר משפיע
ג על שיתופ בתו המערכת הפוליטית ,וג מבטיח איכות חיי .
נית לראות שהתוספת של אוכלוסיות ,אפילו כתוצאה מיעדי גיאו פוליטיי  ,מייצרת לנו מצב
שאיכויות החיי שאנחנו מדברי עליה  ,ג ליהודי וג לערבי  ,ה איכויות לא רצויות .כא
לא צריכי ג ללכת ברמה האידיאולוגית ,ברמה הסימבולית ,אלא ברמה האינסטרומנטלית.
היו כול מדברי על הבעיה של המי  ,ואני חושב שהיא בעיה מאוד מרכזית .אולי מישהו יכול
להמעיט בערכה במאבק הפוליטי ,אבל לא במאבק של איכויות חיי  ,של חלוקת משאבי לא
מאוזנת ,בניהול של משאבי באופ לא מאוז  .זה דבר שיוצר בעיות של איכות חיי שמצמיחות
את הבעיות הלאומיות והאידיאולוגיות.
הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה הכרה בזכות לניהול עצמי .ברמה של רשויות
מקומיות .אמנ ה היו מנהלות את עצמ  ,אבל לא במשמעות של היפרדות .יכולי כא לנהל
ניהול עצמי ,לא ברמה של קולקטיב אלא כקבוצות .כמוב שהציבור היהודי לא רוצה את זה .חלק
מהציבור הערבי רוצה את זה ,וחלק מהציבור הערבי עדיי לא הפני בקרבו את המשמעויות של
הדברי האלו.
יש נקודה שלדעתי צרי לחשוב עליה כא כנקודה הראשונה אי אנחנו יכולי לתק עיוותי
היסטוריי עבור האוכלוסייה הערבית בנושא של הטריטוריה ,בנושא של הפליטי  .ע כל הכבוד
למה שאנחנו אומרי  ,א אנחנו באי לכתוב או לדבר בשמ של קבוצות אוכלוסייה ,אנשי
יגידו שזה לא מייצג אות  .מרכיב נוס שקשור בטריטוריה קשור בנושא הוואק  .מדברי על
כמעט  700אל דונ קרקעות שמוגדרות כקרקעות ואק  ,כרכוש בתו מדינת ישראל ,אני עשיתי
אומד על פי רישו מועצת האיסל העליונה .הדבר הזה עדיי בבדיקה ,אבל לזה יש משמעויות
ג מבחינה דתית ,ג מבחינת משאבי וג מבחינת כוח.
יש לנו ברשימה את עאדל ואת אליעזר ואת שייח' ריא  .אני
מרדכי קרמניצר:
מציע שבזה נסגור את הרשימה להערב ,כי אנחנו הרי עומדי להיפגש ג פעמי נוספות ,ובסו
נקדיש עוד כמה דקות לשאלה של מה הלאה באופ מעשי.
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אני אנסה להיות קצר ככל האפשר ולהספיק בכל זאת להגיד
עאדל מנאע:
כמה דברי ג ברמת המקרו וג להגיע לדברי ספציפיי .
עדנה זרקה שאלה למשתתפי הערבי כא  ,ואני רוצה לענות לזה ,אבל לפני כ אני רוצה להקדי
ולומר שאני מסכי ע ההערכה ההיסטורית של סמי ,שהפלשתיני הובסו א לא הוכרעו .מכיוו
שה הובסו ,ה מוכני לפשרה הוגנת ,א לא לכניעה או למשהו דמוי כניעה .משהו שייראה לה
ככניעה ,ג א יסכימו עליו עכשיו בגלל שה חלשי  ,לא יהיה פשרה היסטורית .מה שאני חותר
אליו זו באמת פשרה היסטורית ולא הסכמות של אליטות שמתחלפות ומשתנות שלא בטוח שה
יקבלו את הסכמה של האנשי מתו רצו .
אני דווקא מסכי להערכה של שלגבי הקו הירוק הפלשתיני מקבלי שהייתה הכרעה .אני
מדבר ג על הפלשתיני בכלל וג על הפלשתיני בתו מדינת ישראל .לכ יש בכל זאת הבדל בי
הקו הירוק לבי השטחי  ,הגדה המערבית ורצועת עזה .לכ ג הפלשתיני בשטחי שואפי
להיפרדות ולמדינה ,בעוד שהפלשתיני בתו ישראל ,הייתי אומר  99אחוז )בעקבות ה 95אחוז
של בסקר שה למעשה  99אחוז( ,לא שואפי היו להיפרדות .ג א תקו מדינה פלשתינית,
ה לא שואפי להיות חלק מהמדינה הפלשתינית ,לא רק מכיוו שזה לא ריאלי הייתי אומר
שזה הרבה יותר חזק מכ  ,מדובר במניע ערכי.
סמי סמוחה:
למדינה פלשתינית.

יותר מזה .ה אפילו לא מוכני להעביר את הכפרי שלה
נכו  .לזה התכוונתי .למשל ,לא ירצו שכפרי במשולש יהיו חלק

עאדל מנאע:
מהמדינה הפלשתינית.
מה זה אומר מבחינתנו ומבחינת חיפוש קרקע משותפת? זה אומר שהפשרה ההיסטורית הזאת
צריכה להיות פשרה הוגנת ,כמו שאמרתי .הוגנת זה לא אומר שוויוני כמוב  .היא רחוקה מלהיות
שוויונית ,כי מדינת ישראל קמה ותהיה על שמוני אחוז של פלשתי ומדינה פלשתינית תקו על
אולי עשרי אחוז של פלשתי  .ברור שכא יש אי שוויו גדול ,אבל זו עדיי פשרה שהפלשתיני ,
לדעתי ,מוכני היו לקבל.
החלק השני הוא שלפלשתיני בתו מדינת ישראל בכל זאת תהיה אוטונומיה .זאת אומרת ,א
היהודי מתעקשי על כ שה רוצי מדינה יהודית ,הפשרה ההיסטורית שלי היא שאני רוצה
אוטונומיה ,שאני אנהל את הענייני שלי .זאת הפשרה ההיסטורית שלי .זאת אומרת ,א לא ,אז
הפלשתיני לא מקבלי את החבילה .א רוצי ג פשרה היסטורית וג לשמור את האופי
היהודי ,אז אני דורש אחד משניי  :או שכמו שדייב אמר ,וזה האידיאל שלי ,תקו מדינה של כל
אזרחיה בי הי לבי הנהר .מדינה ליברלית או דו לאומית או כל פתרו אחר שנות שוויו  ,או
שתהיינה שתי מדינות ,ע אוטונומיה לערבי בישראל . .בבסיס העמדה הערכית שלי עומדי
שלושה דברי שאני מחפש  equality ,securityו  .identityאני מחפש שלושה דברי בסיסיי
לכל ע ולכל קבוצה ביטחו  ,שוויו וזהות .בכל פתרו  ,א אחד משלושת הדברי האלה הוא
מאוי באופ לא מוצדק ,אז החבילה הזאת פשוט לא תעמוד לזמ ארו .
אני לא מאמי שאפשר להגיע למדינה פלשתינית בכל הגדה המערבית ,ברצועת עזה או כמעט בכל
הגדה המערבית ורצועת עזה .לכ אני בי פלשתיני רבי אחרי שג מתחילי לחשוב בכיוו של
מדינה אחת לשני העמי  ,למרות שזה נשמע היו אוטופי ולא ריאליסטי וכולי .א רוצי להגיע
לפשרה ,הפשרה צריכה להיות מדינה פלשתינית ריבונית עצמאית .אולי מדינה ע מגבלות פה
וש בגלל ענייני ביטחו של מדינת ישראל ,אבל מדינה שתוכל לפתור את הבעיות הבסיסיות של
הע הפלשתיני .כלומר ,ג בעיית הפליטי  ,שזה חלק מהביטחו לפלשתיני במדינה הזאת לא
ביטחו במוב הישראלי בלבד ,אלא ג ביטחו כלכלי וביטחו של האנשי בכ שה יוכלו
להתקיי כע ושהמדינה הזאת תחזיק מעמד .היא אולי יכולה להחליט אחר כ לעשות פדרציות
ע שכניה ,אבל ג א היא תחליט שהיא רוצה להפסיק להיות מדינה עצמאית ,היא תוכל
להתקיי .
פה אני בכל זאת אקפו לשאלה של עדנה ,כי זה קשור .אני שומע הרבה ישראלי אומרי
שהערבי בישראל לא באמת נאמני למדינה ולא מזדהי ע המדינה .או שהאנשי האלה
מיתממי  ,ובדר כלל יותר מזה ,ה פשוט מטעי  .כי מה זה להזדהות ע דבר שהוא הניגוד
של  ,שזה הדבר שרוצה לחסל אות  ,הדבר שלמעשה פועל כדי לא לתת ל את שלושת הדברי
הבסיסיי שזה  equality ,securityו  ?identityזאת אומרת ,להזדהות ע מדינה שמצהירה
שהיא מדינה יהודית וציונית ,שמשמעותה לחסל את הקיו שלי פה? כל עוד המדינה היא כזאת
ואלה ה מטרותיה ,כיצד מבקשי ממני להזדהות אתה? הדבר ייתכ רק א אנשי משקרי
לעצמ  .ג במדינות מתוקנות אחרות וג אני לא יודע בדיוק מה זה מדינות מתוקנות ,הכוונה
בדר כלל למדינות שה של כל אזרחיה  ,למשטרי לא פשיסטי לא מבקשי מהאזרחי
להזדהות ע המדינה או להיות נאמני למדינה .להזדהות אולי ,אבל לא להיות נאמני למדינה,
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אלא להיות נאמני לחוקי המדינה ,להיות נאמני לדברי הבסיסיי המשותפי לכל האזרחי ,
שה שוויוניי לכל האזרחי  .אני לא יכול להזדהות ע משהו שמפלה אותי ,שלא נות לי שוויו .
כמוב שמדינת ישראל ,כפי שהיא בחמישי השני האחרונות ,היא לא כזאת.
בהחלט הייתי רוצה להזדהות ע המדינה ,אבל לא הייתי רוצה להיות נאמ לה .אמרתי ,שאני
כאד לא מאמי בנאמנות למדינה; אני מאמי בנאמנות לערכי  ,לעצמי ,למשפחתי ,לחוקי
המדינה ,אבל לא למדינה כמדינה .כדי שאני אוכל להיות אזרח נאמ לחוקי המדינה ואזרח גאה
באזרחות שלו ,ולא רק מחזיק בפספורט ובתעודת הזהות) ,כי כל אחד במערכת הבינלאומית צרי
פספורט ותעודת זהות ,אחרת הוא במצב גרוע( ,הייתי רוצה שהמדינה הזאת תית לי את שלושת
הדברי שדיברתי עליה ביטחו  ,שוויו וזהות .א המדינה לא יכולה לתת לי זהות ,זהות
אזרחית שיכולה להיות משותפת לערבי ויהודי  ,והרוב היהודי מחליט שהזהות היהודית בשלב
הזה ובטווח הבא ,הקרוב ,או הבינוני היא דבר מאוד חשוב ,אז אני בהחלט רוצה את הזהות
הנפרדת שלי בתו המכלול הזה .אנחנו לא יכולי להגיע למדינה דו לאומית ,ולכ אני רוצה
אוטונומיה ולהכיר בי כמיעוט לאומי שדואג לאינטרסי הקולקטיביי הלאומיי שלו ,כולל
כמוב אוטונומיה תרבותית .אני הייתי רוצה יותר מאוטונומיה תרבותית ,אבל אוטונומיה
תרבותית זה מינימו שבהחלט צרי להתחיל בו.
היהודי לא כל כ מרגישי טוב ,סמי ,ע המצב הקיי )למרות שה אולי מצהירי שה כ
מרגישי טוב ע זה ,כי בינתיי יש א סימטריה מבחינת הכוח ,יש לה יתרונות וזה מחזיק
מעמד( .אז אמנ ה שמחי ע המצב הזה אבל יש שני דברי שבכל זאת עושי אות לא כל
ובטוחי במצב הקיי  :האחד ,זה באמת הא סימטריה בגודל ,בגיאוגרפיה
כ שמחי
ובדמוגרפיה של האזור כולו ,וה לא בטוחי שהתבוסה של הפלשתיני היא סופית או שהתבוסה
של הערבי היא סופית ,ואולי הדבר יכול להשתנות .מי יודע ,אולי יהיו לערבי או לפלסטיני
כלי חדשי או תהיה לה פצצת אטו  ,ואז כבר לא בטוח שה הכריעו את הקרב ,לכ יש פחד
מהכוח של הצד השני ולכ ה כל הזמ מנסי למנוע מהצד השני להשיג כוח שאולי ישנה את
הניצחו שלה .
הדבר השני ,שלדעתי ג כ מדאיג אות  ,הוא שמוסרית חלק מה  ,לא כול  ,מרגישי שה
חלשי בזה שכאשר פתרו את הבעיה היהודית ,יצרו בעיה פלשתינית .ה יודעי שה יושבי על
אדמה של אנשי אחרי  ,על הריסות של אנשי אחרי  .ה מטיילי במדינה הזאת ורואי את
הערבי ביניה הערבי לא נעלמו ,זה לא האינדיאני שנעלמו וגרי באיזו שמורה .זה כל הזמ
מזכיר לה  ,וזה מציק לאנשי מסוימי  .הייתי מגדיר את זה אחרת :הפלשתיני מרגישי
שהעמדה המוסרית שלה היא חזקה יותר בעניי הזה .יתכ שרוב היהודי אולי לא מרגישי
שה חלשי מבחינת עמדת המוסרית ,אבל רוב הפלשתיני  ,הרוב המכריע של הפלשתיני ,
מרגישי שמוסרית ה חזקי יותר ,שיש לה עמדה מוסרית ,ולכ הלגיטימציה שה יתנו
בפשרה ההיסטורית היא קל שה יכולי לשחק בו והיהודי צריכי אותו לטווח רחוק .שוב,
אנשי לא מצהירי כ  ,אבל כ לפחות הפלשתיני מביני את זה .אני אומר את הדברי כי
אנשי כא ביקשו לראות אי התמונה נראית מהצד השני.
אני רוצה להתייחס בכמה מלי למה שאמר יצחק רייטר ובזה אני אסיי  .לפני כ אגיד שכמוב
אני מסכי להצעות של סמי ובהחלט ה נראות לי מרחיקות לכת ,כמשהו ריאליסטי ואפשר אולי
מתישהו לייש אות  .לעומת זאת ,הסיסמא של שילוב ואינטגרציה ,לדעתי היא ריקה מתוכ
והיא לא יכולה להבטיח לי שו דבר .היא לא יכולה להבטיח לי לא ביטחו  ,לא שוויו ולא זהות.
אני מכיר את הסיסמא הזאת ,של שילוב ערבי  ,מכל מיני אנשי במפלגת העבודה ובחוגי
אחרי  .אנשי שמדברי עליה כבר חמישי שנה כל הזמ ולא עושי שו דבר בעניי הזה .אני
לא מאשי את יצחק ,ואינני טוע שהוא לא מתכוו באמת לשילוב ,אני אומר שהסיסמא הזו
נשחקה ואפשר להפרי אותה .כל עוד היא לא מעוגנת באמצעי חוקתיי ואחרי  ,היא פשוט
ריקה מתוכ  .מה שהיא מציעה לערבי בישראל זה מה שעזמי בשארה או אחרי קוראי
ישראליזציה מעוותת .זאת אומרת ,אינטגרציה מעוותת .אי פה אינטגרציה שוויונית .זו סוג של
אינטגרציה שהיא פטרונית ,פרוטקציוניסטית ,כמו שכבר עושי באר במש חמישי שנה מי
ש"נאמ " למדינה ,מי שמזדהה ע המדינה ,כמו הבדואי או הדרוזי  ,זוכה בשילוב
ובאינטגרציה .קבוצות כאלה – שמוצגות על ידי השלטו כנאמנות למדינה ,מתגייסות לצבא וכו',
זוכות בשילוב ואינטגרציה . .מי שיש לו עמדה גאה והוא באמת רוצה שוויו ופשרה היסטורית,
נחשב לקיצוני ולא משולב .ג באקדמיה ,ג באוניברסיטאות ,ואני לא מדבר על מוסדות המדינה.
לכ אני אומר ,שכדי באמת להגיע לפשרה היסטורית צרי לעג את הפשרה ההיסטורית הזאת
בדברי מוסכמי בי שני הצדדי  ,וההצעות של סמי לדעתי ה בהחלט בכיוו הנכו  .א זה
הדבר הפרגמטי והריאליסטי ,אני בהחלט הייתי הול על זה .אבל לא הייתי מוותר על השאיפה
שלי שבכל זאת יו אחד ,יהודי וערבי  ,פלשתיני וישראלי  ,יוכלו לחיות במדינה אחת .כי
לדעתי ,לטווח רחוק זה הפתרו האידיאלי ואולי פע נגיע אליו.
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נניח שאתה בכל זאת לא רוצה להיות נאמ למדינה .אני
טלאל אלקרנאוי:
כבדואי ,כערבי כמו  ,א אני מקבל את הדברי האלו ביטחו  ,שוויו וזהות למה שלא אהיה
נאמ למדינה?
אני אומר שאני לא יכול להיות נאמ כיו  ,כשהמדינה היא
עאדל מנאע:
יהודית וציונית .אני אולי כ אוכל להיות נאמ אחרת נאמ לחוקי המדינה ויכול להזדהות .יש
הבדל בי נאמנות לבי הזדהות .אתה רוצה שאני אהיה נאמ לחוק השבות?
אני מוצא את עצמי מסכי לחלק גדול מהדברי שאתה אמרת,
אליעזר דו יחיא:
עאדל .לא לכול  ,ולא בדיוק מאותה נקודת מוצא .אני רוצה להתנצל ,לא שמעתי את כל הדברי
שנאמרו כא בגלל איחור בלתי מתוכנ  ,אבל בדברי שכ שמעתי אני למעשה שומע שתי גישות.
שני מודלי אלטרנטיביי לסטטוס קוו הקיי  .מודל אחד הוא המודל של יצחק רייטר ,מודל
האינטגרציה ,והמודל השני הוא המודל של האוטונומיה ,שסמי ועאדל ייצגו אותו.
אולי אני אתפר פה ואגיד שאוטונומיה לא באה במקו
עאדל מנאע:
אינטגרציה .להפ  .אני שוא לשילוב פלוס ,זאת אומרת שילוב מלא ,שוויוני פלוס אוטונומיה ,ולא
זה על חשבו זה.
השאלה היא מה אתה באמת מבי במונח של אינטגרציה .א
אליעזר דו יחיא:
זה עניי של השתלבות או שיתו בכל מיני מערכות חיי  ,בכל מיני תחומי  ,זה עניי אחד וזה
באמת לא סותר את האוטונומיה .אני לפחות ,הבנתי מדברי שאינטגרציה פירושה ניסיו אמיתי
ליצירת איזושהי ישות משותפת או זהות משותפת .זהות שבאמת לא קיימת היו  ,כי אי בסיס
משות ישראלי ,אי בסיס משות לכל אזרחי המדינה ,אפילו לא במוב שיש לרוב האמריקאי
כאשר יש קבוצות שונות אבל יש ג מסגרת משותפת של זהות .כא אי דבר כזה כיו ואני לא
חושב שיש אפשרות ממשית ,לפחות בטווח הנראה לעי  ,ליצור את זה .לכ  ,לדעתי ,המאמצי
בכיוו הזה לא יביאו תועלת ,אלא אולי להפ  .אי תשתית ,לא תשתית היסטורית ולא תשתית
רעיונית ,ליצירת אינטגרציה במוב של זהות לאומית משותפת .אני חושב שאי נכונות לא מצד זה
ולא מצד זה ,לא מהצד היהודי ולא מהצד הערבי .זאת עובדה שאנחנו חייבי לקבל.
אפשר לבוא ולומר שזו תהיה מדינה שהיא לא מזוהה ,לא ע הלאו היהודי ולא ע הלאו
הערבי ,נאמר במתכונת של בלגיה .זאת אומרת ,דמוקרטיה שהיא נייטרלית כמסגרת מדינית ויש
בה מקו לאוכלוסיות לאומיות שונות על בסיס של שוויו מעמד .אבל ,אני מסכי ע סמי
סמוחה שג זה לא אפקטיבי ולא מעשי ,מכיוו שהרוב המכריע של היהודי במדינת ישראל לא
מוכ לוותר על הגדרה יהודית של מדינת ישראל ,ואני חייב לומר שאני נמנה את .
דווקא בגלל זה ונדמה לי ששמעתי ג מדברי  ,עאדל ,משהו בכיוו הזה ,אני מאוד תומ ברעיו
של אוטונומיה ,אוטונומיה רחבה ,אולי אפילו יותר ממה שאתה מציע .אולי עד כדי ייצוג משוריי
לערביי ישראל .מבחינה היסטורית מי שקרא לכ  ,וזה אולי מפתיע בהקשר הזה ,היה ז'בוטינסקי.
הוא זה שאמר שבמדינה היהודית שתקו  ,א ראש הממשלה יהיה יהודי ,סג ראש הממשלה
יהיה ערבי וא ראש הממשלה יהיה ערבי ,סג ראש הממשלה יהיה יהודי.
למה אני אומר שנקודת המוצא שלי שונה? כי נדמה לי שנקודת המוצא של היא אי ההזדהות ע
רעיו המדינה היהודית .אבל מבחינתי ,אני לא מוכ לוותר על זהותה היהודית של מדינת ישראל.
דווקא בגלל זה ,עמדתי היא שחשוב מאוד להכיר באמת בזכויות של הערבי כמיעוט לאומי
ולהעניק אוטונומיה רחבה ,אולי לא על בסיס טריטוריאלי אבל על בסיס תרבותי דתי .היה הסדר
כזה ליהודי בליטא ובלטביה בי שתי מלחמות העול ואני מניח שיש הסדרי נוספי  ,סמי יותר
בקיא בזה ממני ,ולדעתי צרי ללכת בכיוו הזה.
לא רק אוטונומיה כמוב  ,זו ג הקצאה של משאבי על בסיס פרופורציונאלי פחות או יותר,
ושיתו בעמדות השפעה במישור הפוליטי וכולי .אני חושב שזו הדר שצרי ללכת בה.
נקודה נוספת ,או הערה ,למה שאתה אמרת ,סמי .אתה אמרת שמדינה דמוקרטית ומדינה
יהודית ,זה לא תרתי דסתרי ,אבל דבר אחד בא על חשבו השני .אז אתה אומר שאתה רוצה
שהמדינה תהיה יותר דמוקרטית ולכ פחות יהודית .אני לא בטוח שזאת הברירה שחייבת לעמוד
בפנינו .אני לא רוצה שהמדינה תהיה פחות יהודית .אני רוצה שהיא תהיה יותר דמוקרטית.
אולי פחות ציונית?
סמי סמוחה:
אני לא יודע מה זה בדיוק ציוני .אני חושב שכיו ציוני הוא מי
אליעזר דו יחיא:
שמאמי בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ורוצה לשמר את זה .זאת הגדרה של ציוני
כיו  .זאת אומרת ,לאחר שהוקמה מדינת ישראל .לכ ג פוסט ציוני זה מי שבאמת לא מוכ לכ .
זאת ההגדרה שלי.
אני לא בטוח שכדי שהמדינה תהיה יותר דמוקרטית היא צריכה להיות פחות יהודית .אני מסכי
את שישראל לא תהיה דמוקרטית באופ מלא כל עוד היא מדינה יהודית ,אבל אני חושב שאפשר
ג במצב כזה לחתור באמת ליותר כיבוד זכויות .זאת אומרת זכויותיה של הערבי אזרחי
ישראל ,ג כיחידי וג כמיעוט לאומי ,על כל מה שמשתמע מזה .אני לא חושב שזה צרי לבוא
או שזה חייב לבוא על חשבו היהדות של המדינה .להפ  ,דווקא מכיוו שאני רוצה לקיי את
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מדינת ישראל במדינה יהודית ,אז הפתרו של האינטגרציה הלאומית לא יכול לבוא בחשבו  ,ולו
רק בגלל זה .לכ נדמה לי שמה שצרי לחקור כא זה את הפתרו שאת שניכ הצעת
אוטונומיה של שיתו  .אני רואה בזה יותר התקרבות למודל הקונסוציונאלי מאשר למודל הרב
תרבותי.
כיהודי דתי ,אי בעיה ע מת מעמד שווה לערבי במדינת
סמי סמוחה:
ישראל?
אליעזר דו יחיא:

איפה כתוב שאסור?

סמי סמוחה:

הא במדינה יהודית יכול להיות נשיא מדינה ערבי?

לדעתי ,עקרונית לא .דר אגב ,היו על זה דיוני
אליעזר דו יחיא:
דיוני ואני לא רוצה להיכנס לזה ,אבל עסקתי בנושא הזה.
סמי סמוחה:

ויש על זה

נשיא ערבי לא יכול להיות .ראש ממשלה אפשר ,אבל לא נשיא.

הרמב"  ,שהוא מקובל או נחשב לא רק על ידי יהודי אלא
אליעזר דו יחיא:
בהחלט ג על ידי ערבי  ,אמר שהפירוש הוא 'לא ימנו' .אבל אתה יכול לפרש את ההלכה אחרת,
במגבלות מסוימות ואני בהחלט חושב ,שזו לא פרשנות אזוטרית אלא בהחלט פרשנות לגיטימית,
שאי כא כל בעיה מבחינה הלכתית.
אני חושב שהמעגל הזה והמפגש הזה הוא הדמוקרטי ביותר.
כאמל ריא :
שימו לב שהמשוואה שאנחנו שמנו במרכז ושאנחנו מטפלי בה כבר במפגש השלישי היא
דמוקרטיה מול יהדות .כמה היא יותר ציונית ,פחות ציונית ,יותר יהודית ,פחות יהודית .לא
דיברנו על הנושא החשוב ,על הזווית השלישית או הצלע השלישית ,הוא הצד הערבי ,.זה כי אנחנו
באנו לדבר על מדינת ישראל ,על הבעיה של מדינת ישראל ולא על בעיית המגזר הערבי באופ
ספציפי .הבעיות של המגזר הערבי ה בשתי רמות .אני רוצה כרגע לדבר בערבית ,כ שג את ,
במעגל הזה ,תשמעו פע כמה מלי בערבית.
)מדבר ערבית(.
תרגו חופשי :אב שיש לו שתי בנות ,אחת בנגב ואחת בגליל,
עאדל מנאע:
הל לבקר את שתיה  .שאל את הבת בנגב מה נשמע ,אי הכל ,אז היא אמרה לו :חרשנו ,זרענו
ואנחנו מחכי עכשיו שירד גש  .א ירד גש  ,אנחנו במצב מצוי  .תתפלל שירד גש  .הל לגליל
לבקר את הבת השנייה ,שאל אותה מה נשמע .אמרה לו :חרשנו ,זרענו ,הזרעי כבר נבטו ,אבל
א ירד גש כבר בעונה הזאת ,הכל יתקלקל .אז תתפלל שלא ירד גש  .הוא הל הביתה ואישתו
שאלה אותו מה שלו הבנות ,הוא סיפר לה מה אמרו .ענתה לו :אנחנו במצב גרוע ,אבל אפשר
להתפלל לאלוהי שיוריד גש בנגב ולא יוריד גש בגליל.
אנחנו לא מיעוט רגיל כמו המיעוט בבלגיה ,ברומניה .אנחנו לא
כאמל ריא :
מיעוט רגיל .אנחנו 'מיעוט רוב' .זהו מושג שצרי להכניס אותו לראש היהודי .אנחנו לא המיעוט
של בלגיה ,אלא אנחנו מיעוט שיש לו נפש ,וזה נשמע קצת מאיי  .לנו יש הרגשה שהרוב ה
ערבי  ,שאנחנו חלק מי ערבי ומאוקיינוס מוסלמי .אנחנו מורכבי משני דברי האדמה
והכוח .אתה אומר שהמדינה מחזיקה בשני מאפייני שיהיה רוב יהודי ,והדבר השני הוא חוק
השבות או הזיקה לע היהודי .לגבי המאפיי האחרו  ,ג לנו יש זיקה לע הפלשתינאי .נשאר
עניי הרוב .א אתה רוצה להשתלט על המדינה ולקבוע מה האופי בגלל שאתה רוב ,אז כמו
שאומר משל ערבי" :קשר אותו ,זרק אותו לי ואמר לו :אל תתרטב במי " .זה מה שאומרי
אצלנו לגבי עניי הרוב .היות רוב לא נות ל את הלגיטימציה להכתיב את הענייני  .כ אתה
דוח את הערבי במדינת ישראל ואומר לה שיחפשו חוק מקביל לחוק השבות .לכ אני חושב
שכשצרי לדבר על האזרחי הערבי במדינת ישראל ,צרי להתייחס אליה לא רק כקבוצה
קטנה שבתו מדינת ישראל ,אלא כקבוצה שהיא וזו הבעיה ,זה לב הבעיה שייכת לי ערבי
ומוסלמי.
אני רוצה לומר משהו שאמרתי בפע הקודמת .זה לא מוב מאליו שמנהיגי התנועה האיסלמית,
שה בקצה הקשת הפוליטית הישראלית ,ה היו בעד פשרה טריטוריאלית .זאת הזדמנות ,נית
היו באמת לגבש פשרה היסטורית על כל המנהיגות של המגזר הערבי שתהיה לה השפעה ג
בחו"ל.
אני שומע ויכוחי בי מנהיגי התנועה האיסלמית במדינת ישראל לבי מנהיגי התנועה האיסלמית
מחו למדינת ישראל ,וזה לא קל.
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אתה יודע למה? משו שה מיעוט במדינה יהודית וה יודעי
סמי סמוחה:
שאי כא רוב מוסלמי ולעול לא יוכלו להפו את ישראל למדינה מוסלמית .זאת הסיבה.
עאדל מנאע:
היסטורית.

הוא מדבר על זה שהתנועה האיסלמית מוכנה לפשרה

סמי סמוחה:

כ  .הבעיה היא שערביי ישראל מכירי בחולשה המבנית שלה .

זה לטווח קצר .זה תלוי ב .
כאמל ריא :
מה שאמר סמי על פתרו זמני לתקופה זמנית ,זה מקובל ,אבל זה לא משהו לטווח ארו  .זה קושר
אותי לשאלה של עדנה על עניי הנאמנות .כל עוד המדינה היא מדינת יהודי או מדינת הע
היהודי ,לא תהיה נאמנות .אד לא יהיה נאמ לכפר שלו ,כל עוד הוא לא מרגיש שהוא שיי לו.
לכ להכיר ביישובי  ,זה חשוב מאוד .הכל מתחיל מהשאלה למי המדינה שייכת ,הא היא שייכת
לי או רק לסמי ולחבורה שלו .אני אהיה נאמ א אני ארגיש שהיא שייכת לי ,ושהוא נות לי
להרגיש שהיא שייכת לי ,וזה כולל את כל המעגלי ואת כל החוקי .
אני רוצה להוסי נקודה שכאמל צרי להתייחס אליה .כמו
ראס חמאיסי:
שיש זיקה של הע היהודי לטריטוריה של ישראל ,יש ג זיקה של העול האיסלמי לטריטוריה
של פלשתי  ,מבחינת התפיסה והאמונה .אני חושב שהדבר הזה מאוד חשוב .ע כל הכבוד לתנועה
האיסלמית ,כשהיא תיסע לירד  ,ישאלו אותה אי היא חתמה על מסמ או על מנשר שמכיר
בזכות של מדינה יהודית באר ישראל .לכ צרי לדבר על הצד האינסטרומנטלי שמאפשר יותר
המש של קיו ושיתו  ,ולא לדבר על הצד הערכי.
רציתי להוסי לגבי נושא הנאמנות ,שהוא נושא חשוב והועלה
אליעזר דו יחיא:
כא על ידי כמה מהחברי  .אני חייב לומר שאני לא מצפה .זאת אומרת ,אני לא תובע ואני לא
מצפה לנאמנות או הזדהות מבחינה רגשית .זהו דבר שהוא בלתי אפשרי .זאת אומרת ,אי אתה
יכול לחייב ב אד שירגיש הזדהות? מה שכ אזרחי שמקבלי מהמדינה שירותי של ביטחו
וכולי ,אפשר לצפות ולתבוע מה ציות לחוקי  .אני ג לא מצפה להזדהות רגשית ע המדינה
מהחרדי  .וא ה לא רוצי לחגוג את יו העצמאות וא ה לא רוצי להני את דגלי ישראל,
זאת זכות .
אני רוצה להגיד להפ  .אני מתפר  ,כי חשבתי כמו הרבה שני
סמי סמוחה:
וברמה האידיאולוגית אני מסכי את במאה אחוז .אבל המציאות ,החיי  ,חזקי ממה שאתה
אומר ואנשי לא יוכלו לחיות לאור זמ בלי הזדהות ובלי איזשהו רגש .אולי תאהב לשמוע את
זה שהתרחשו דברי אצל ערביי ישראל ,שבגלל אור הזמ של חמישי שנה והצור הנפשי
שלה להזדהות ,ה מתחילי לאט לאט להזדהות .זה קורה בלית ברירה ובניגוד להשקפתי,
להשקפת עולמי ,כמו ג בניגוד לחשיבתי המדעית ,אבל זה מה שאני רואה שקורה בשטח .אני
רואה שערביי ישראל מניפי דגלי  ,שה לא צריכי להני  ,ביו העצמאות.
בעקבות ההערות המעניינות של  ,כאמל ,ג אנחנו כמוב
דוד קרצ'מר:
מודעי לכ שאנחנו מיעוט בתו עול ערבי ומוסלמי .זאת אחת הבעיות .זאת אחת הסיבות לכ
שאמרתי שאני לא חושב שאפשר לדבר על פתרו שג אני וג עאדל חושבי שהוא הפתרו
האידיאלי .משו שא אני מדבר על עניי הביטחו  ,ג א אני מוכ להניח כרגע שבתו המדינה
הקטנה אפשר להגיע לפשרה לגבי צורת החיי ואופי המשטר ,אז כל מה שאת אומרי מחזק
את כל החששות הקיימי  ,שהדבר הזה לא יחזיק מעמד .אנחנו ג יודעי על תהליכי מסוימי
בתו מדינות מוסלמיות שהוקמו כמדינות דמוקרטיות ,ואנחנו רואי מה שמתרחש בחלק
מהמדינות האלה היו  .אני חושב שהדברי האלה יכולי לקרות ג במדינה יהודית א חלק
מהכוחות שאנחנו רואי ש משתלטי ג על המדינה הזאת ,ויש חשש בכיוו הזה .אבל היא
הנותנת.
אתה אמרת שאתה רוצה להרגיש שהמדינה שייכת ל  .מה
יצחק רייטר:
יגרו ל להרגיש שהמדינה שייכת ל ?
כאמל ריא :

מדינת כל אזרחיה.

יצחק רייטר:

והיא לא יכולה להיות ג מדינה יהודית וג מדינת אזרחיה?
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כאמל ריא :

למה שלא תהיה מדינה איסלמית יהודית?

יצחק רייטר:

נשאיר את זה פתוח ,אבל יש פה שאלה .זה לא מוב מאליו.

כאמל ריא :

זהו ג לא עניי של לאו  .זה קשור באמונה.

מדינת היהודי ומדינת הערבי  .ה ערבי  .למה אתה לא
סמי סמוחה:
מגדיר אות כיהודי ? זה פשוט מאוד ,כי אתה יודע שיש יהודי שה רוב ,שה שולטי  ,ושיש
ג אזרחי אחרי שיש לה איזשהו מעמד .האלטרנטיבה היא מדינה דו לאומית .כשאתה אומר
ג זה וג זה ,זאת מדינה דו לאומית.
החמצנו נקודה אחת ,הטמעת השינויי שסמי דיבר עליה  .זה
אחמד סעדי:
לא העניי של סעיפי אלא עניי של גישה .צרי לשנות את הגישה ולדעתי צרי לבצע איזשהו
אקט שיביא לשינוי הגישה .למשל ,הקיבוצי והמושבי מקבלי עכשיו אדמות בקנה מידה ענק.
אני חושב שהכרה בהחזרת שטחי שהופקעו או פיצוי לכפרי או לאנשי על קרקעות שהופקעו
ב  ,48כפי שקרה ,עשויי ליצור יתר הבנה של הצור בהערכה מחדש של יחסי הרוב מיעוט.
דבר שני .אולי בניגוד למה שנאמר עד כה ,אני חושב שהוש דגש רב מאוד על המדינה והלאו ,
אבל האד  ,האזרח ,הול ומתפספס .אני חושב שצרי אולי לחשוב על זה כחלק מהתפיסה.
בישראל התפיסה של לאו היא כל כ חזקה ,עד שהאלמנט של אזרח ,של חיי האד כאזרח,
הול לאיבוד בתו קטיגוריות כלליות .אני חושב שאנחנו לא רק צריכי לדבר על עקרונות ,אלא
ג צריכי לחשוב על מנגנוני שיביאו לקבלה של צורה אחרת של חיי שהיא ג לגיטימית וג
אפשרית.
אמרת קוד שכפרי ערבי ישראלי לא יהיו מוכני
עדנה אולמ מרגלית:
להיכלל במסגרת מדינה פלשתינית .למה ,א אמרנו שה לא מקבלי  security ,identityו
?equality
סמי סמוחה:

כי ג ש ה לא יקבלו את זה.

עדנה אולמ מרגלית:
יהיה דמוקרטי? אני רוצה להבי .

הא זהו רק שיקול כלכלי ,הא זה רק פחד שהמשטר ש לא

חלק מהתהלי ההיסטורי זו השלמה ,השלמה ע היות חלק
סמי סמוחה:
ממדינת ישראל .ע זה ה השלימו.
עדנה אולמ מרגלית:
הזדהות למרות כל ההגיו ?

זה אותו תהלי

שדיברת עליו של מי גאווה או איזושהי

החלק החיובי הזה הוא עדיי מוגבל ,החלק השלילי שהרבה
סמי סמוחה:
יותר מקרב אותנו לזה הוא שכל אלטרנטיבה אחרת גרועה בהרבה.
עדנה אולמ מרגלית:

מבחינה כלכלית בעיקר?
לא מבחינה כלכלית .זה משטר לא דמוקרטי .ישראל היא לא

סמי סמוחה:
דמוקרטית בשביל הערבי .
אני לימדתי כמה שני סטודנטי שהיו לי קשרי טובי
עאדל מנאע:
אית  .סטודנטי תחת כיבוש .כשעשו הפגנות ,באו סטודנטי שידעו שאני בוגר האוניברסיטה
העברית ושאני אזרח ישראל ודיברנו גלויות .ה אמרו לי :שמע ,אנחנו מקללי את ישראל,
מקללי את הכיבוש ונלחמי למע עצמאות ,אבל אנחנו ג מסיירי במדינות הערביות .אילו
היינו חיי תחת משטר ערבי ,מה שאנחנו עושי פה בהפגנה בביר זית ,לא היינו מצליחי לעשות.
ועכשיו תחת ערפאת ו תחת ג'יבריל רג'וב ה באמת לא יכולי לעשות  ,מה שעשו תחת הכיבוש.
אולי לפעמי ירו בה  ,אבל ה יכלו להרשות לעצמ לעשות בתו הקמפוס דברי שלא עושי
עכשיו תחת המשטר של ערפאת.
אני רוצה להוסי כמה משפטי  .כל עוד לא יימצא פתרו
טלאל אלקרנאוי:
לפלשתינאי  ,אז חלק מהבעיה הפלשתינאית היא של ערביי ישראל ..אני אזרח מדינת ישראל ,ג
נאמ  ,ג לויאלי ,ואני אומר את זה חד משמעית .אני לא מתבייש .יש בעיות וחילוקי דעות
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ומאבקי שבה אני רוצה להיאבק ולהשיג את מה שמגיע לי ,ולהשיג את הזכויות שלי .אני רוצה
לעבור ליד האדמה של הסבא שלי כי יש לי את הזכות להגיע אליה .כל עוד אני לא יכול לשי ש
את הרגל ,זה עושה לי הרגשה לא טובה .אני צרי להיאבק בתו מדינת ישראל.
איפה הבעיה? מצד אחד מדובר במדינה יהודית ,ומצד שני מדובר בהצעה של לגבי גיוס חובה.
אי אתה רוצה שאני אתגייס לצבא ,כל עוד המדינה היא מדינת היהודי ? זאת בעיה .בוודאי
שאני לא יכול להשלי ע זה .א אני רוצה ללכת לצבא ,אני רוצה להרגיש הזדהות ע המדינה
באופ מלא ,אבל אני לא מזדהה ע מדינת היהודי  .לכ ההצעה של מדינת היהודי בלבד לא
מתקבלת .זה לא יכול להתקבל אצל א אחד מאתנו .יש להבדיל בדברי שאמרתי ,בי הקטע של
מדינה יהודית לבי השאלה הא אני מחו למדינה או לא מחו למדינה .אני לא מחו ואני לא
מוכ להיות מחו אני מוכ להיאבק בתו המדינה ,להיאבק על הזכויות שלי .זה לגיטימי .מותר
להיאבק ,מותר להילח בכל הדרכי החוקיות על הזכויות ולהשיג את הזכויות ,אבל בי זה לבי
לא להיות נאמ למדינת ישראל ,יש הבדל של שמי ואר .
קריאת ביניי :

סליחה ,מה זה לא להיות נאמ ?

א
טלאל אלקרנאוי:
שמוכ להילח למע מדינת ישראל.
קריאת ביניי :

מדינת ישראל תותק מחר על ידי רוסיה ,אני הראשו

א על ידי מצרי ?

זאת בעיה אחרת .יש לי קרובי משפחה בתו מצרי  .לכ זה לא
טלאל אלקרנאוי:
אומר שאני לא נאמ למדינת ישראל בקטע הזה.
אני חושב שההערכה לגבי זה שהפלשתיני אינ מוכני לעבור
ראס חמאיסי:
ממדינת ישראל על קרקעותיה ויישוביה בטווח הרחוק ,לא נכונה .כאשר אתה בונה מדינה
בדר  ,יש ל סוגיות .כאשר אתה בונה את המדינה ,אני אהיה מוכ ראשו ע הקרקעות שלי לבוא
ולהיות חלק מפלשתי .
זו נקודה מאוד חשובה ,כי סמי מזכיר את זה בכמה מפגשי .
עאדל מנאע:
אתה סוקר מה שיש בשטח ,ויש הבדל גדול בי עמדה שאומרת זה הרע במיעוטו ולכ אני מקבל
את המצב הזה ,לבי מצב ,נניח בעוד חמש עשר שני  ,כשתקו מדינה פלשתינית .הכוונה היא
למדינה מסודרת ,כלומר אתה לא עובר ממצב של ביטחו למצב של תוהו ובוהו .א תקו מדינה
פלשתינית שתהיה מדינה מסודרת שנותנת בסיס שווה לישראל מבחינת זהות ,לאו דווקא בסיס
כלכלי או דמוקרטי שווה אבל כ זהות ומשהו שהוא דומה ,מתקרב ,מבחינה כלכלית ומבחינת
ביטחו בסיסי למה שיש בישראל .לדעתי מה שאמר ראס חשוב .אז ,זה כבר לא יהיה הרע
במיעוטו ,כי אז זה כבר יהיה פחות או יותר כמו בישראל ,ואולי ג יהיו בצד הפלשתיני יתרונות
והוא כ יעבור.
את אומרי דברי מאוד מסוכני  .אתה אומר שיש
סמי סמוחה:
פוטנציאל גבוה מאוד לפרישה .אתה אומר שכרגע אי פוטנציאל כזה ,אבל ברגע שהצד השני יהיה
קצת מוש  ,זה יהיה.
לא ,אני אסביר שוב .זו נקודה מאוד מרכזית ואני אסביר אותה.
עאדל מנאע:
א המצב בישראל יימש כמו שהוא היו  ,כלומר שהמדינה היא יהודית ציונית ,שמטרותיה
בגדול ה למעשה להחליש אותי ,לחסל אותי ,לא לתת לי שוויו  ,לא לתת לי ביטחו  ,לא לתת לי
זהות וכולי ,א זה יהיה המצב וימשי להיות המצב ותקו מדינה פלשתינית בצד השני שכ
נותנת לי ביטחו בסיסי וכ נותנת לי זהות לאומית שאני לא יכול לקבל אותה בישראל ,ג א לא
תת לי זהות אזרחית שאני יכול לקבל אותה בישראל אז פשוט המצב יהיה אותו הדבר.
לכ אני רוצה בפשרה היסטורית ,בכ שאני אקבל את המצב שאני נמצא בתו ישראל מתו
בחירה ולא מתו כורח .על זה דיברתי ,על זה שאני רוצה להיות גאה בישראליות שלי ,שהבחירה
שלי היא להיות ישראלי ללא כורח ,לא בגלל שאי אלטרנטיבה אחרת או שהיא גרועה יותר .זה
העתיד שאני רוצה לבנות אותו ,ולא כמו שאתה הבנת אותי ,כאילו שאני מתכוו להפרדה בכל
מצב ובכל מקרה.
אנחנו חייבי לסיי את המושב הזה .אני חושב שהוא היה
מרדכי קרמניצר:
מושב עשיר והתקדמנו .אני לא יודע א כל אחד מכ מרגיש את זה ,אני ניסיתי להאזי מהצד
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ואני חושב שדי ברור איפה יש כר לא מצומצ של הסכמות בתו הדברי כא  .כמוב שיש ג
שטחי לא מבוטלי של אי הסכמה ,אבל יש ג בהחלט בסיס די רחב של הסכמה ,לפחות בינינו.
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