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 בהמש . אנחנו פותחי את הישיבה, ערב טוב   :עאדל מנאע
אני מניח שזה יתברר . נראה אי אנחנו ממשיכי את הדר     

, לפני כ אני מניח ומקווה שכול קיבלו את הנייר המוסכ שכתבנו וחילקנו בזמנו. בהמש הדיו
. חלק קט מהאנשי אכ הגיבו וחלק אחר לא הגיב בכתב, לכ כדי שתגיבו עליוהוא נשלח לכו

 .לאחרונה נשלח הנייר שרות גביזו כתבה בעניי חוק השבות
אבל נתייחס בעיקר לנייר , מי שרוצה להתייחס, אני מציע שהערב נתייחס ג לנייר של רות

זאת אני בכל. תקופה ארוכההמוסכ כי הוא מסכ את רוב הנושאי עליה דיברנו במש 
אחרי , מקווה שהערב נוכל להסכי או לראות אופציות בנוגע לאי אנחנו ממשיכי הלאה

אנחנו נתחיל בכ  שמוטה . ע הנייר המוסכ הזה או ע אופציות אחרות, הפגישה הזאת
 .קרמניצר יית פתיחה קצרה ואחרי כ נפתח את הדיו לכל המשתתפי

 בנייר המוסכ היה חסר הנושא ,  אני זוכר נכוא   :ראס חמאיסי
 .של האוטונומיה     

 , בישיבה הקודמת סוכ על גיבוש נוסח   :יצחק רייטר
. על כ שיוק איזשהו צוות ניסוח בנושא הזהות והנאמנות     

 ?קרה משהו ע זה
 .הצוות התכנס לפני הפגישה הזאת   :עאדל מנאע
   מחקר שמופיע בפרקי ראינו שהתפרס   :יצחק רייטר

ואני חושב שזה היה יכול להיות מאוד מועיל " האר"בתמצית ב     
 .א אנחנו נקבל עותק של זה

 זה לא מחקר אלא נייר עמדה מחולק לששה ניירות    :עאדל מנאע
אפשר להשיג את זה בקרוב ג בחוברת , אפשר להשיג את זה באינטרנט. עמדה של שש קבוצות

 . אני אקח על עצמי שנביא לכא עותקי. פסתמסודרת ומוד
 אני לפחות . אני חושב שהישיבה היו היא חשובה  :מרדכי קרמניצר

הייתי מציב לנו מטרה לראות הא אנחנו הולכי לקראת הסכמה או שאנחנו מגיעי למסקנה 
ת בישיבה הקודמת ההנחה המוטעית הייתה שבהצעת העמדה המוסכמ. שלא נית להגיע להסכמה

ואני חושב שההנחה , אי התייחסות לשאלות היסודיות המהותיות של אופי המדינה וכיוצא באלה
 .הזאת לא תואמת את העובדות

שבא אחרי , אמנ לא קטע ארו אבל לדעתי הוא קטע משמעותי,  לנייר הזה יש קטע2בעמוד 
אולי אני בכל. חשוב לראות את הנוסח. התייחסות לדברי שמכבידי על האזרחי הפלשתיני

 .כ אפשר יהיה לראות אותוזאת אקרא את הקטע ואחר
מדינה יהודית , לגבי הגדרת המדינה את עצמה, שמתחילה בעמוד הראשו, יש כא התייחסות

בכ שיש חוקי , ויש כא תיאור של דברי בה מתבטאת היהודיות של המדינה, ודמוקרטית
הדגל ,  כמדינתו של הע היהודי להשתת בבחירותהאוסרי על המתנגדי להגדרתה של ישראל

החוקי שקובעי זכות לעלות לאר ולהתאזרח בה , וההמנו שמבטאי זהות וכמיהות יהודיי
למוסדות , החובה החוקית לפתוח את מושבי הכנסת בשירת ההמנו, ליהודי ולבני משפחותיה

ס השפה העברית והחגי הרשמיי ובנו, כל הדברי האלה. הלאומיי יש מעמד מיוחד וכולי
 .שה החגי היהודיי והדתיי

 .הדבר הזה מקשה על האזרחי הפלשתיני החיי במדינה להרגיש  שייכי ושווי
כי חשוב לעשות , כולנו רואי את הקושי. "עכשיו בא הקטע שאני רואה אותו כקטע החשוב

ידי על,  ככל האפשר למדינתמאמצי לאפשר לפלשתיני אזרחי ישראל לחוש זיקה חזקה
אלא שמנגד קיימת ג העובדה . צמצו היסודות האזרחיי בה ה אינ יכולי להיכלל

היא הוקמה כמדינת הלאו של הע היהודי וכ , שישראל אכ איננה מדינה נייטרלית ליברלית
קה ויכולי העדפה זו ניתנת להצד. ממשי לראות אותה הרוב הגדול של היהודי באר ובעול

כל עוד רוב ניכר בישראל רוצה כי ישראל , להיות לה ביטויי סמליי ומעשיי בחיי המדינה
תמשי להיות מדינתו של הע היהודי וכל עוד הדבר אינו פוגע בזכויותיה של הפלשתיני 

 ."אזרחי ישראל
וד שבלי אנחנו חשבנו עוד בסיבוב הק. אני רוצה לומר עוד משהו, לפני שניכנס להערות

יחד ע זאת צרי . התייחסות לאופי הזה של המדינה לא נוכל לעשות מלאכה שתהיה משמעותית
לזכור שהמלאכה שאנחנו מנסי לעשות היא מלאכה שצריכה להיות מוסכמת ג על יהודי וג 

ג אלה שיושבי כא וג שיהיה לה איזשהו סיכוי להיות מקובלת על חלקי , על ערבי
 .היהודי והערבי,  של הציבורי האלהמשמעותיי

הקמת , החלטת החלוקה, ההנחה הנוספת הייתה שא נגיד משהו שחוזר אל הקמת המדינה
או לפחות , לכ הדבר שאפשר להשיג עליו הסכמה. אי סיכוי שנשיג לגביו הסכמה, המדינה

, ל הרעיו הדמוקרטיהוא להעמיד את הזיהוי היהודי של המדינה ע, הניסוח כא משק ניסיו כזה
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שהרוב של אזרחי המדינה רוצה שזה יהיה צביונה של המדינה מצד , כלומר. על שני החלקי שלו
שהדבר הזה ייעשה , והצד השני שג הוא עיקרו דמוקרטי, העיקרו הזה של רצונו של הרוב, אחד

 לגיטימציה המחשבה הייתה שהדבר הזה נות. מבלי לפגוע בזכויות של הערבי אזרחי המדינה
יש חשיבות גדולה מאוד להענקת לגיטימציה דמוקרטית לאופי היהודי . לאופי היהודי של המדינה

 .של המדינה תו מחויבות לא לפגוע בזכויותיה של הערבי
 אני כא אני  אומר את דעתי ואני לא בטוח שכל מי ששותפי לניסוח הנייר הזה מסכימי לזה

היחס ההווייתי של יהודי לערבי , של יהודי לערבי בישראלחושב שחלק לא קט מהיחס 
שהערבי בישראל שוללי את , חושבי או יודעי, נובע מכ שהיהודי מרגישי, בישראל

א רוצי לחולל שינוי ביחס של היהודי לערבי . הלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית
בעיני היא חשיבות קריטית , ות גדולה מאודצרי להסיר את הדבר הזה ולכ יש חשיב, בישראל

לבוא ולומר שיש כא דבר שיש לו , א רוצי באמת לעשות כא מסמ שהוא יהיה מנו לשינוי
יהיו כאלה שיגידו . ניסיו ניסוחי זהיר ומאופק, זה ניסיו ניסוחי לתת לזה ביטוי. לגיטימיות

 .אבל זהו ניסיו, שהוא צמחוני מדי או ההפ מזה
אבל . לכא או לכא, לדעתי קלי, אפשר להציע בו שינויי, ב הניסוח הזה אפשר עוד לעבודסבי

אני רוצה לומר שלפי מיטב הערכתי אנחנו לא נצליח להגיע למשהו שהוא באופ יסודי אחר 
לכ השאלה היא הא יש כא בסיס . תאמרו, אנא, א חברי חושבי אחרת. מהדבר הזה

פשר להציע שינויי כאלה או אחרי שלדעתי יכולי להיות שינויי להסכמה כשאני אומר שא
 .הייתי מציע שאנחנו נקדיש לפחות חלק מהדיו היו לדבר הזה. קטני

אני חושב שאנחנו צריכי . יש עוד דבר אחד שאני חושב שמחייב שינוי בהצעת העמדה המוסכמת
קמתה של מדינה פלשתינית לצדה של לומר באופ יותר ברור שהנייר שלנו מניח כהנחת עבודה ה

לפי טעמי אנחנו צריכי ג להגיד שאנחנו חושבי שזהו מצב ראוי שתקו מדינה . מדינת ישראל
כולל , כפי שאני מבי את ההגיו של המסמ הזה, מכל מקו. פלשתינית לצדה של מדינת ישראל

בנוי על זה שיש , ואולי עיקרו, חלק ממנו, את הרעיו של הלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית
כא שתי מדינות שאחת מה מבטאת את השאיפות הלאומיות של היהודי והמדינה האחרת 

ולכ הדבר הזה צרי לקבל במסמ שלנו חידוד , מבטאת את השאיפה הלאומית של הפלשתיני
מניח שבינינו משו שאני , יכול להיות שהחידוד הזה יוצר בעיה. יותר חזק ממה שזה מופיע עכשיו

התרחיש הזה של הקמת מדינה , מבחינת המציאות, יש הערכות שונות לשאלה הא באמת
אבל נדמה לי שההגיו של המסמ הזה בנוי באופ . הוא אפשרי ומציאותי ועד כמה, פלשתינית

אני לא חושב שאנחנו צריכי להתיימר לכתוב מסמ שהוא לא אמיתי . חזק על ההנחה הזאת
 .שהוא לא ש על השולח את הנחות  היסוד האמיתיות  שעליה הוא בנויבמוב הזה 

אז אולי נתכנס , א ההנחה הזאת לא תתקיי במציאות ויתברר שהיא לא ישימה בזמ נראה לעי
אפשר לבוא ולומר שאנחנו הולכי לקראת זה ומצד שני אני מצד אחד אי. ונחשוב על מסמ אחר

זהו עדיי תרחיש . ה שהקמתה של מדינה פלשתינית ירדה מהפרקלא חושב שנכו לומר בשלב הז
 .אפשרי ולכ אני לא חושב שאנחנו מבזבזי זמ בזה שאנחנו בוני מסמ על הנחת עבודה כזאת

 זו הייתה פתיחה . אנחנו פותחי את הדיו. תודה   :עאדל מנאע
כמוב שהניירות שקיבלת ה העיקר . קצרה אבל מספקת     

 .להתייחס אליהואפשר 
 . אני חושב שהניסוח הזה  הוא קצת קשה וצמחוני   :ראס חמאיסי

, אני מסתכל עליו ואני פשוט מנסה להיכנס לצד הערכי שלו     
האחת היא שישראל תמשי להיות מדינה יהודית , שתי הנחות עומדות בבסיס. למשמעויות שלו

, אי? דמוקרטית עבור מי. דבר הבסיסיאבל יהודית זה ה, דמוקרטית זאת תוספת; דמוקרטית
מה ה נקודות הזיהוי של , אי להבטיח את מימושה, אי להפעיל אותה, מה ה הסימני שלה

 וג –הצד הנוס הוא ? השילוב או השוויו או האיזו בי היהודיות של הדמוקרטיות של המדינה
הודי מרגישי שהערבי עדיי  הי–בשיחות קודמות שסמי דיבר כא ואתה עכשיו העלית אותו 

בעצ , ידי הכרה שלה ביהודיות של המדינהעל, לא נותני לגיטימציה למדינה וכתוצאה מזה
א הבנתי נכו . ה נותני את הלגיטימציה וזה מאפשר לה לקבל יותר זכויות ברמה האזרחית

 .את הדברי
הביטוי הלאומי של , זאת אומרת. ההנחה השנייה קשורה להקמת המדינה הפלשתינית

פי מתקבל כמדינה בגדה המערבית ורצועת עזה על, national state במוב ה, האוכלוסייה הערבית
אבל ממשיכי להכיר בעובדה שהערבי ה מיעוט שנמצא . 242 א אנחנו הולכי ל, ההגדרות

 .בלי קשר לשאלה אי נוצר המיעוט הזה, בתו המדינה היהודית
אי המיעוט הזה ,  אי נוצר המיעוט הזהבעיה מהותית בטיפול בסוגייה הזאתאני חושב שיש 

, זאת אומרת. 'מדינת'ואי היא יכולה להפו ל, חשבונומכיר במדינה הזאת שבאה במקומו ועל
הדבר הזה לא יכול להתקבל , מדינה יהודית, הזכות של היהודי למדינת', מדינת, 'המושג הזה

 .אבל לא יכול להתקבל בצד המהותי, זה יכול להתקבל בצד הפרגמטי. יבצד של הציבור הערב
 .אני חושב שכא יש מחלוקת בסיסית שצרי לחשוב עליה

 ?חו מהביקורת, יש ל רעיונות   :עאדל מנאע
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 אני לא מציע . התפיסה שלי היא יותר פרגמטית   :ראס חמאיסי
י להיכנס לנושא לדעתי אנחנו עדיי לא בשל. להיכנס לזה בכלל     

הזה ולתת לו את הניסוח המתאי ולכ צרי להשאיר אותו פתוח וללכת יותר לכיוו של חיזוק 
, כראס, לי. האזרחות וחיזוק האופי הדמוקרטי של המדינה ולהשאיר את היהודיות של המדינה

יש . ינהשאני מזהה אותו כחלק מהשייכות שלי למד, קשה לומר שאני מכיר ביהודיות של המדינה
, לצאת מהדבר הזה, כתוצאה מזה אני מציע לא לנסח את זה בצורה הזאת. לי בעיה ע זה

להתעל ולהשאיר אותו לדורות הבאי שיכול להיות שיהיו יותר חכמי ויבינו טוב יותר את 
 .התהליכי

 ג אני חושב שהקטע הזה קצת צמחוני ובכ אני    :יצחק רייטר
אני רוצה להצטר . אבל מכיוו אחר, סמצטר לדבריו של רא     

מלי שיש , לפתיחה של מוטה לגבי החיוניות בהכללת מלי יותר מפורשות בתו המסמ הזה
מכירי בכ שישראל , לא חשוב א יהודי או ערבי, בה משו קביעה שהערבי או שכולנו

.  הערבי אזרחי ישראלבמידה והיא איננה מפלה בשו צורה את, היא מדינה יהודית דמוקרטית
שהמשמעות של ההגדרה של המדינה כיהודית מצטמצמת לענייני חוק השבות והסמלי של 

שלא יהיה שו בסיס הצהרתי כלשהו או איזשהו בסיס , כלומר. המדינה ולא מעבר לכ
טקסטואלי שמאפשר לקבוצות יהודיות לחשוב שהמשמעות של מדינה יהודית היא שבאופ 

 .להפלות את הערבי כפי שאנחנו רואי שזה עולה בסקרי עמדותאוטומטי צרי 
 .בחיי, לא רק בסקרי   :ראס חמאיסי
 אפשר שלא מצד שני אי. נכו, יומייבחיי היו   :יצחק רייטר

לדעתי זה , להתעל מהבעיה ולא להזכיר אותה. לכלול משהו     
DEAD END .אני ג לא הייתי חות על מסמ , וראני חושב שאי שו סיכוי למסמ כזה לעב

כי את הבעיה , אני חושב שהציבור היהודי לא יקבל מסמ שמתעל מהסוגייה הזאת, כזה
אמירה מפורשת אי. הוא משאיר פתוחה, בעיית הנאמנות ושאלת הנאמנות של הערבי, היסודית

 . במסמ הזהלא יכולה שלא להיכלל, שג הע היהודי זכאי להגדרה עצמית במדינת ישראל
 .יש דברי אחרי שהייתי רוצה לראות אות מתווספי אבל אני אשאיר את זה לסיבוב הבא

 לאו דווקא , אני מצטר למסקנה של ראס  :יחיאאליעזר דו
אני באמת חושב שלא תהיה ברירה אלא לנסות . לדברי שלו     

ת הוא בעצ בכוונה נוקט בניסוח זאת אומר. שבעצ לא אומר שו דבר, לוותר על כל הסעי הזה
אבל אני חושב שכא יש , ובס הכל יש לי הדר לצמחונות, צמחוני כפי שאתה אמרת, מאוד זהיר

 .באמת איזושהי תחושה לא נוחה שעולה למקרא הניסוח הזה משני הצדדי
שאני חושב שאת מודי , אני מבי שאתה וחברי נוספי כא לא מרוצי מעצ האזכור הזה

אבל עצ האזכור של ישראל כמדינה יהודית זה ניסוח שצרי להיות מוסכ , בו מבחינה עובדתית
לא כל כ מרוצי מהניסוח , מצד שני אני חושב שחברי אחרי ואני בתוכ. ומקובל על כול
וזה נדמה לי , ומכ שיש כא התחמקות מקביעת עמדה ערכית כלשהי, אני חושב, המאוד מתנצל

אז למה , א זאת העובדה, בסדר. אנחנו פשוט אומרי שזאת העובדה, יטוי בדבריבא לידי ב
יש מקו להזכיר עובדות א אנחנו נוקטי כלפיה עמדה , זאת אומרת? צרי להזכיר אותה
וא בתו הניסוח מורגש שיש , אבל א אנחנו מתחמקי מקביעת עמדה כזאת, לחיוב או לשלילה

אז אולי באמת יש מקו לוותר על כ , מנסי כא ללכת בי הטיפותכא משהו מאוד לא נוח וש
 .ולדבר על דברי שה משותפי

 אני יכול לחיות ע הרעיו של השמטת החלק    :מר'דוד קרצ
אני מבי את הקשיי שראס מעלה ואני נוטה לחשוב . הזה     

אזרחי המדינה משהו שאני שבניסוח הקיי זה ייראה במידה מסוימת כניסיו לסחוט מהערבי 
 .לא חושב שצריכי לדרוש מה ואני לא חושב שה יכולי לתת

אנחנו דיברנו על זה כבר בפגישות הראשונות והעלינו אפשרות של נרטיבי . אני מדבר בכנות רבה
בתנאי שבסו הנרטיב אנחנו נגיע לאיזה מכנה , אפשרות שכא יהיו נרטיבי שוני. שוני
זאת נחזור לדר הזאת ושבסיו יצוי שבמציאות עלה את האפשרות שאנחנו בכלאני מ. משות

, שנוצרה כרגע בוודאי שמדינת ישראל מוגדרת ומגדירה את עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית
אי ספק שהיו הרוב של אזרחי המדינה יהיה מעוני . כפי שהודגש ומוטה עמד על הנקודה הזאת

ואני בוודאי מסכי שאפשר לקיי את , ה יהודית ודמוקרטיתבהמש קיו המדינה כמדינ
 .המדינה בתור מדינה יהודית רק כל עוד הרוב באמת יתמו בזה

שלערבי וליהודי יש , אני מהרהר בקול ר, אני מעלה את זה, עכשיו אנחנו אולי יכולי לומר
הנרטיב של היהודי הוא בוודאי ש. נרטיב שונה לחלוטי לגבי השאלה אי נוצרה המציאות הזאת

זה פשוט לא . בעוד שמבחינת הערבי הנרטיב איננו חיובי ולא יכול להיות חיובי, נרטיב חיובי
זה היה רעיו מצוי , מתקבל על הדעת לבוא ולדרוש מהערבי פתאו עכשיו בדיעבד לומר כ

 .להקי כא מדינה יהודית
כל זה שיי להערכה היסטורית ולנרטיבי , מה שאני כ חושב שאפשר לנסות להציע זה לומר כ

הואיל והמציאות הזאת נוצרה . אבל כול מחויבי כיו לעיקרו הדמוקרטי, של כל הצדדי
אז קוד כל יש מחויבות ליצירת חיי , והיות והרוב מעוני בהמש קיומה של המציאות הזאת
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יי הזה אלא בדרכי לכ שלא יחול שו שינוי בענ, משותפי בתו מסגרת דמוקרטית
כללי המשחק חייבי . דמוקרטיות ולכ שכל הצדדי קוד כל מחויבי לכללי המשחק האלה

 .להיות כללי משחק דמוקרטיי
אבל דעתי שונה בעניי הזה מדעת של חלק , אני אומר במפורש שאני לא יכול לקבל את זה

. פעתו באירוע מסוי ברמאללהלמשל אלו שהביעו הזדהות ע חבר כנסת מסוי בהו, מהחברי
אני חושב שאפשר לדרוש במצב הזה מאזרחי המדינה שלא יתמכו בשימוש בכוח בניסיו , כ

, מסביב לרעיו הזה, השאלה א אנחנו יכולי. זה כל מה שאני מבקש לומר. להילח נגד המדינה
 .לנסח איזו פסקה שתבוא במקו הפסקה הזאת

אני , כבר הבעתי את דעתי בנושא הזה בדיו קוד שהיה,  לפרטיאני מוכרח לומר שא אני יורד
כל עוד הסמלי ה מה שאני הייתי , של לחלוטי ע כל העניי הזה של הסמלי של המדינה

, זה לא המצב היו. והדגל, המנורה שהיא הסמל של המדינה, דהיינו, מכנה כסמלי פסיביי
אבל , ב כל מוסד חינוכי לתלות את הדגל של המדינהעדי היה א היו מבטלי את החוק שמחיי

יישאר , ע סמליו היהודי, אי לי בעיה עקרונית ואני לא חושב שצריכה להיות בעיה שהדגל הזה
 .כדגל של המדינה

שאני עדיי מחזיק בעמדתי שאי אפשר , אני מוכרח לומר ואני יודע שזה עניי שמעורר מחלוקת
זה . ג א יהיה המנו אחר לצידה, כהמנו של המדינה" התקווה"בשו פני ואופ לקיי את 
אני מבי שזה קשה ואת תגידו . תחשבו מה אומר ההמנו הזה. פשוט לא מתקבל על הדעת
אבל אנחנו , יש דברי שאולי חלק גדול מיהודי יתקשו לקבל, נכו. שהיהודי לא יקבלו את זה

יש " התקווה"בשבילי ל. ני לא שולל את העניי הזהא. צריכי להיות אמיצי ג בעניי הזה
אבל זה לא יכול להיות המנו של , זה עניי אישי ועניי קבוצתי, משמעות מאוד מאוד עמוקה

לכ מה שאנחנו חייבי לומר הוא שהתקווה . מדינה שהיא מדינה דמוקרטית של כל אזרחיה
אבל אנחנו , תקווה וזה יכול להישארג בתפוצות שרי  את ה, יישאר ההמנו של הע היהודי

שכל  אזרחי המדינה , צריכי לומר בקול מאוד מאוד ברור שצרי המנו אחר למדינת ישראל
 .יכולי להזדהות אתו

 .יו העצמאות, מה ע יו הזיכרו   :רות גביזו
 יו העצמאות הוא בעייתי בגלל הנרטיבי    :מר'דוד קרצ

בוודאי יכול להישאר וא מישהו לא יו העצמאות . השוני     
אבל אני לא רוצה מצב בו חבר . רוצה לשמוח באותו יו אז בוודאי שהוא לא חייב לעשות את זה

כנסת ערבי שג הוא משתת במושב פתיחת הכנסת וחייב להיות ש צרי יהיה לקו ולהזדהות 
 .זה לא מתקבל על הדעת. ע ההמנו הזה
 .חייב לשיר את ההמנוהוא לא    :קריאת ביניי
 אני אומר . אני מסכי ע ההערה של ראס   :משה ארנס

 אני לא לא יכולי להביע דבר מוסכ, בסוגייה הזו, שאנחנו     
 .ראס לא מוכ לחתו על זה, מוכ לחתו על זה

זאת לנסות לפחות לומר כמה דברי שאולי פשוט יעזרו להגדיר את חילוקי הדעות כדאי בכל
 .קיימיש

 אתה מדבר על מסמ מעשי או שא אי הסכמה    :רות גביזו
 ?אז ג אי הסכמה בכלל, על עקרונות
 תפיסת העול . אני חושב שיש הרבה דברי, לא   :משה ארנס

זה היה היעד של התנועה , שלי היא שמדינת ישראל הוקמה     
כדי שלא , לע היהודי, ע חסר מגכדי להיות מג ל, כדי להקי בית לע חסר בית, הציונית

 .תוכל להתקיי שוב שואה כפי שהייתה באירופה בה רצחו ששה מיליו יהודי
, הא זה נכו. אני חושב שמרבית האזרחי היהודי של המדינה רואי את המדינה בצורה כזאת

הערבי אני לא יכול לדבר בש ? שהאזרח הערבי לא מסוגל להזדהות ע זה, מחויב המציאות
אי . הדרוזי, אבל אני מכיר לא מעט אזרחי מדינה שאי לה כל בעיה ע זה, והפלשתינאי

מאחר שאני . אבל לחלק ניכר אי כל בעיה, אני לא אומר שלמאה אחוז מה. לה כל בעיה ע זה
ביקרתי בכל אחד מהישובי , חי את חיי הביטחו של המדינה הזאת היה לי אית קשר הדוק

אי לי . ודאי מכיר את כל הקצונה הבכירה של הדרוזי, זיי ואני מכיר הרבה מאוד דרוזיהדרו
ועובדה היא ,  פי ההגדרות שאני כרגע נתתיג על, ספק לגבי היכולת שלה להזדהות ע המדינה

ה לא מעוררי שו , כאשר אולי חו מחלק פה וש, ל ומגיני על המדינה"שה משרתי בצה
 .אני מכיר קצת פחות בדואי וערבי פלשתינאי.  הסתייגותשאלה ושו

 השאלה א החברי של לסיעה היו מגדירי את    :ראס חמאיסי
 .אלה כערבי פלשתינאי     

 נאמר שערבי לא יכול  . אני מדבר איתכ כא   :משה ארנס
אז אני מצביע על קבוצה לא כל כ קטנה של . להסכי ע זה     

 .אי שאי לה כל בעיה להזדהות ע זהפלשתינ



  התייחסות למסמ המסכ 6.12.00  16' ישיבה מס
 

5 

ל "את המשפחות שמעודדות את הבני שלה לשרת בצה, ל"אני מכיר את אלה שמשרתי בצה
במקרה היו פגשתי את אלו פיקוד הדרו ושאלתי אותו על הגדוד . וכדומה ואי לה בעיה

 .הוא אמר שאי בעיה,  הבדואי
לא , לא ע המדינה, מסוי שאי לו בעיה של הזדהותאני מתאר לעצמי שישנו ציבור פלשתינאי 

אני לא יודע א מדובר בחמישה . לא ע ההמנו, לא ע הסיבה בגינה הוקמה המדינה, ע הדגל
אבל בואו נסכ שלנוכחי כא אי יכולת , וא אחד מאתנו לא יודע, אחוז או בחמישי אחוז

 .לסכ משהו שיהיה מוסכ על כול
 אני חושבת . אני באמת מזדהה ע מה שאמר דייב  :האלה אספניולי

שאני הייתי מצפה מהקבוצה הזו לבוא ולומר שהיא יודעת והיא      
אמפטית ומזדהה ע זה שהע הערבי לא יכול להזדהות ע ההמנו ולא יכול לעמוד ע ההמנו 

א אומרי לי שו אני חושבת שההמנו והדגל ל. שאומר נפש יהודי הומיה וכל המלי של ההמנו
את זה שאני לא יכולה , דבר ומקבוצה כזו אני הייתי מבקשת לכבד את רגשותיי כלפי ההמנו

לקבל אותו ולא לבוא ולדרוש ממני לתת לגיטימציה להמנו כזה או לתת לגיטימציה לדגל כזה 
 .ולמהותה של המדינה כמדינה יהודית

טיבי של שני הצדדי ועכשיו אני שמעתי אנחנו דיברנו בהתחלה על כ שאנחנו נכבד את הנר
כאילו שזה תנאי בל יעבור שאנחנו , ממוטה בהקדמה דברי שבאיזשהו מקו קוממו אותי

 .צריכי לתת את הלגיטימציה הזאת
אני באמת חושבת שג צרי להכיר בזה שיו העצמאות הוא יו הנכבה של הע שלי וא אחד 

אני מכבדת אות ואת יו .  הע שלי או ע מה שקרה לולא יכול להגיד לי שאני לא אזדהה ע
אני מחכה לחגוג ג את העצמאות של , העצמאות ואת הזכות של לחגוג את העצמאות של

אני מצפה מהקבוצה . חשבו המדינה שליאבל עצמאות ישראל באה באותו יו ועל, המדינה שלי
', 48 למדינה הזו לפתוח את כל מה שקרה ב לבוא ולהגיד – זה קצת מופיע בנייר של רותי –הזו 

. על כל הטבחי שהיו ועל מה שקרה לע הפלשתינאי', 48 לקחת אחריות על כל מה שקרה ב
 .כמוב שקיו המדינה בא על חשבו המדינה הפלשתינאית

אפשר לקבל את אי א אחד היו ששולל את עצ קיומה של המדינה אלא הדבר הוא שאי
אפשר לקבל את זה שהיא מדינה שלא יכולה להיות מדינה יהודית ינה ואיהסמלי של המד

עצ זה . אני חושבת שיש סתירה גדולה בי מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. ודמוקרטית
וכתוב כא שהמוסדות הלאומיי אחראי לפיתוח ולהתיישבות ולשפה , שהמדינה יהודית

מאפשרת הפקעת ,  מאפשרת הפקעת אדמותכל זה מביא לכ שבפועל ההתיישבות, העברית
 .בעצ יש כא ניגוד אינטרסי. קרקעות של הערבי

שכל אחד יכבד את הצד השני ולא , אני הייתי באמת הולכת על זה שיש לנו כא שני נרטיבי
 .להתנות לנו את מה שאנחנו צריכי באמת לקבל

  אני חושב שהחוק הוא מסגרת שאנחנו צריכי   :ראס חמאיסי
לא מבטא את , לפעמי ג החוק לא לטעמי. לקיי אותה     

אני חושב שזה עיקרו שאנחנו . אני אפעל לפי העיקרו הדמוקרטי. אבל זה חוק, הנרטיב שלי
 .צריכי לחזק אותו ולפתח אותו

 אתה , א יהיה ל חוק כשלמעשה זה אפרטהייד   :עאדל מנאע
 ?ג כ תכבד אותו     

 א הוא בא לחזק , חוק. זו הבעיה, איזו נגזרת   :ראס חמאיסי
א העיקרו הזה נגזר . אני רוצה להניח שלא יוביל לאפרטהייד, את העיקרו הדמוקרטי

 .הוא עלול להוביל לאפרטהייד, מהיהודיות וחיזוק היהדות של המדינה
 ?ואז אתה לא חייב לציית לו   :רות גביזו

 .תהיה לי בעיה אתו   :ראס חמאיסי
 יש אנשי שמוכני לשל את המחיר ולהיכנס   :האלה אספניולי

 .זה מחיר שלפעמי משלמי. לכלא ולא לכבד חוקי כאלה     
 היו הולכי להקי . אני את ל דוגמה מהחיי   :ראס חמאיסי

הוא . ישוב נוס שנקרא אשבל ליד סכני כדי לחסו את סכני     
והוא מגיע למועצה , עבר לוועדה המחוזית שהמליצה, של משגבקיבל אישור בוועדה המקומית 

אני אמשי להיאבק כי אני חושב שזה לא צודק ושזה בא בכוונה לעצור את ההתפתחות . הארצית
 .הוא בא נגדי, אני רואה אותו כנגדי. של סכני
 .תילח ותילח ותפסיד. תפסיד   :רות גביזו

 אבל בנושא הזה , דבריהפסדתי הרבה . אפסיד   :ראס חמאיסי
עכשיו . את שמירת החוק, צרי לשמור את העיקרו הדמוקרטי     

אסור לפגוע בשו זכות דתית של , זאת אומרת. יש לדעתי את הצד השלישי שהוא הצד הדתי
איסור להתפלל היו באל אקצה , למשל. כא צרי לחפש ניסוחי שמאפשרי. אוכלוסייה אחרת

לי למשל אסור היו להיכנס להתפלל באל אקצה . לדעתי זו התערבות בוטה, ידי קביעת כלליעל
 .45כי אני מתחת לגיל 

 ?מדובר על פלשתינאי ישראלי   :משה ארנס
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 .על כל אחד, כ   :ראס חמאיסי
 .זה כבר לא קיי   :קריאת ביניי

 אני חושב שדבר כזה הוא בוטה . לא ביטלו את זה   :ראס חמאיסי
לכ אני מציע . ני לא מוכ לציית לו כי ערכית יש לי בעיה אתווא     

שהוא אולי מאוד חשוב ליהודי אבל ה , הצד הסימבולי, לנסות למת את כל הצד הנרטיבי
שיישארו , כמו הניסוח של יצחק, זאת אומרת. השתמשו בו ככלי לאפליה ואסור שזה ייעשה

ידי מרגיש שעל, קיד קט שיושב באיזה מקוכל פ, הסימבולי אבל החשש שלנו הוא שכל אד
זאת . ידי חתימה שלו הוא כאילו מחזק את היהודיות של המדינה וזה מייצר בעיההקצאה או על

אי , השאלה היא אי נקבע את הגבולות. אני מבי את הדברי האלה, לא רק בעיה של הגדרה
חושב לגבי שימור ההגדרה אני . מה ה הקריטריוני לקביעה הזאת, נקבע את הזהויות

שהניסיו של העבר בדר כלל מוכיח וכנראה שג , של יהודיות המדינה, אולי רגשית, הסימבולית
 .שהיא תמשי לשמש ככלי לאפליה של האוכלוסייה הערבית, הימי הבאי יוכיחו

, זאת אומרת. אנחנו רואי שהיו מדינת ישראל פועלת למג ישובי יהודיי באזור הגליל
, הולכי למג אות ולמג אות נגד מי, ישובי שנמצאי במרחב של אוכלוסייה ערבית, מצפי

היהודיות של המדינה היא בעצ לא רק נרטיב אלא חיי יו יומיי שבאי על חשבוני ? עבור מי
אנחנו כא צריכי לנסח דבר כדי להסכי על עיקרו של דמוקרטיות ושל חוקיות אבל . ונגדי
 . משולביכשה

 למה , א למשל יש תקיפות של ישובי יהודיי   :רות גביזו
 ?זה לא לגיטימי למג אות

 אני . זה לא הנושא? את רוצה להיכנס לדיו הזה   :ראס חמאיסי
לחזק את , אומר שהישובי האלו הוקמו במטרה מסוימת     

במקו . החומר שאת כתבת אותוזה דבר ראשו וזה חלק מ. לייהד אותו, היהודיות של המרחב
באי , של שמירת עיקרו הדמוקרטיה, של שמירת חוק, לבוא ולבנות כלי של מציאות משותפת

ומייצרי מנגנוני שמכניסי אותי למצב שאי לי ברירה אלא לפרש אותו כאילו אני אויב 
מצב שבו הדואני חושב שההתנהגות הזאת יוצרת . פוטנציאלי ולא רק פוטנציאלי אלא במעשה

 .עיקרו הדמוקרטיות לא יכול להתקיי, השותפות, קיו
 האמת היא שאני היססתי א בכלל לומר את   :עסבהחאלד אבו

דעתי כי אני כבר הבעתי אותה בוועדת הניסוח המצומצמת אבל      
 של התעקשות על – סליחה מוטה שאני אומר זאת –זאת ישנה מידה מסוימת אני רואה שבכל

 .שא הזההנו
זה לגיטימי שאתה . אני יכול להבי ואני ג אמרתי שזה לגיטימי שאתה תדרוש את הלגיטימיות

של , ת לי את האפשרות הזאת. אבל זה ג לגיטימי שאני אסרב ללגיטימיות הזאת, תדרוש את זה
באותה מידה שאני נות ל את הלגיטימיות לדרוש ממני את , הלגיטימיות שאני אסרב

 .יותהלגיטימ
זאת . ידי הצדקה של שלילת הריבונות שליאתה מבקש ממני הצדקה לזכות לריבונות לאומית על

שאני ג אצדיק את , מנת שאני את זכות לריבונות הלאומית שלעל, אתה מבקש ממני, אומרת
 . יש פה סתירה פנימית. זה שאתה שולל ממני לעשות את זה

 ?מה בדיוק נשלל ממ   :קריאת ביניי
 .נשללת ממני הזכות לריבונית לאומית שלי  :עסבהחאלד אבו

 ?התביעה הפלשתינית היא לא של   :קריאת ביניי
 .היא לא שלי, לא  :עסבהחאלד אבו
 לפלשתיני הייתה זכות להגדרה , מבחינת הנרטיב :עאדל מנאע

 .ידי זה שקמה מדינת ישראלעצמית שנשללה על
א היא תקו או לא , דינה הפלשתיניתמה הקשר שלי למ :עסבהחאלד אבו

 ?תקו
 .אבל בשבילי כ, בשביל זה שו דבר. זה קשור   :סמי סמוחה
אתה חושב שג בימי , חו מזה. אני לא אומר שזה שו דבר  :עסבהחאלד אבו

אבל , אני לא רואה שמדינה פלשתינית קמה באופק, אגב? האלה צרי לבוא ולדרוש ממני דבר כזה
 .שנהזה לא מ

 היא לא תפתור את הבעיה של , ג א היא תקו   :ראס חמאיסי
 .הפלשתינאי בגליל     

 מדינה פלשתינית לא , מבחינת תפיסת העול שלי  :עסבהחאלד אבו
, היא א פע לא תפתור את הבעיה שלי, תפתור את הבעיה שלי     

 .אני לא רואה אותה בצורה כזאת
 בעיה של זה רק א תקו כא מדינה מה שיפתור את :רות גביזו

 .פלשתינית
 .לא אמרתי, לא  :עסבהחאלד אבו
 .אני שואלת   :רות גביזו
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 .אני יכול לחיות יחד איתכ במדינה אחת בשוויו  :עסבהחאלד אבו
 .תהיה מדינה פלשתינית ותהיה מדינה שוויונית   :רות גביזו
 מבחינת תפיסת . צהאת יכולה לציי מה שאת רו  :עסבהחאלד אבו

ג , העול שלי אני רוצה לחיות במדינה שיש לי בה שוויו מלא     
לא . זאת היא נקודת המבט שלי. זו תפיסת העול שלי. מבחינה לאומית וג מבחינה אזרחית

 .הגבולות כל הזמ זזי. מעניי אותי א תקו מדינה פלשתינית ש ואיפה יהיה הגבול
, בנייר העמדה שלה, ג רות. דובר בחוק השבות ורק בתחומי של המדינהיצחק מדבר על כ שמ

היא קוראת לזה בעיה . אומרת  את זה בצורה מאוד מפורשת והיא מדברת על הבעיה הדמוגרפית
מדינת ישראל מסתכלת על גידול האוכלוסי של האוכלוסייה . זו בעיה דמוגרפית. דמוגרפית

יצחק רוצה שאני אכיר בחוק השבות שמוגדר כבעיה . יהודיכבעיה עבור הרוב ה, הערבית כבעיה
 .הילדי שלי מהווי בעיה מבחינה  דמוגרפית, אני מהווה בעיה. מבחינת הצד השני

אני חושב  שיהיה מאוד קשה .  אני לא רוצה להוסי עוד אלא להתחבר למה שאמר פרופסור ארנס
אולי פורמלית נכו שאני חי .  כזהמבחינתי מאוד קשה לחתו על מסמ. לחתו על מסמ כזה

אני בא במגע יו יומי ע העובדה הזאת , במדינת ישראל שמגדירה את עצמה כמדינה יהודית
אני עובד במכללה , אני נמצא במוסדות יהודיי וציוניי, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית

אבל מבחינה ערכית אתה , זה מבחינה פורמלית בחיי היו יומיי, שהיא ג יהודית וציונית
מבקש ממני כא הכרה בזכות הריבונות הלאומית של ובכ לשלול ממני את ההצדקה לריבונות 

 ?באיזה זכות. הלאומית שלי
 .אני תמכתי בכ שהסעי הזה יושמט  :יחיאאליעזר דו
 אמרתי זאת ג בוועדה . אמרתי זאת מלכתחילה  :עסבהחאלד אבו

לא בגלל שאני , א צרי להתעקש על זהלדעתי ל. המצומצמת     
ואתה אומר , אתה הרוב, אני חלש. וסליחה שאני אומר את זה, מסרב אלא כיו שאתה סוחט אותי

בוא נסחט אות כי אני ; אז בוא תחתו, א אתה רוצה לקבל את הזכויות של בתור אזרח: לי
 .יותר חזק ממ
 .זאת לא הדרישה שלי   :משה ארנס
 .זאת התפיסה שלי. כ אני תופס את זה  :העסבחאלד אבו

, זה שיש פלשתיני שמוכני להכיר בזה ומוכני לחיות ע זה    
לי לא ?  אז מה, זה שהמוכתר של צור באחר מוכ לעשות את זה והוא ג פלשתיני. שיבוש לה

ול להיות יכ. אי שו דבר משות ביני ובינו. אומר כלו שהמוכתר של צור באחר הוא פלשתיני
 .ביני ובינ הרבה יותר דברי משותפי מבחינת בסיס אנושי מאשר אתו

 אתה אד . לא אמרתי שזה צרי לחייב אות   :משה ארנס
 .עצמאי     

 אני מאמי שיש הרבה אנשי שיכולי . ברור לי  :עסבהחאלד אבו
 .לחיות ע זה ולקבל את זה כפי שזה     

 ה שבטח מוכרת לכ שמבליטה אני את דוגמ   :משה ארנס
האימא . ידי החיזבאללהנהרג על, בדואי מעכו, פלשתינאי. את הבעיה עליה אנחנו מדברי כא

הסביבה המיידית בעכו מחרימה את המשפחה עכשיו וזה בגלל שבנה . של עכו סירב לקבור אותו
 .נפל על הגנת המדינה

 . שני הצדדייש הרבה סטריאוטיפי שקיימי ב  :עסבהחאלד אבו
בתקופה של . אני אולי את דוגמה פשוטה ואני אגיע לסיפור הזה     

שאנשי תנובה ? ת פירשו את זה'אי אנשי ג. ת'האנשי של תנובה לא נכנסו לג, המאורעות
, זאת אומרת. זאת האמת. כי ה פחדו להיכנס? אבל למה אנשי תנובה לא נכנסו. מענישי אות

? מהי האמת. תסתכל איזה אירוע. אבל הה חושבי שמענישי אות, אלה פוחדי להיכנס
אבל אלה שתי תפיסות ושני סטריאוטיפי ששני אנשי . ת'האמת היחידה היא שלא היה חלב בג

אלה שני נרטיבי ממש . אפשר לגשר ביניהואי, שתי אוכלוסיות מחזיקות בה, מחזיקי בה
 .שוני לגמרי

 הא היו מקרי קודמי ויש הסבר לה בקשר לאימא של עכו אני שאלתי את השאלות הא
את זה לא יודעי כי בחדשות אומרי שהוא מקבל ( ואמרו לי האימאמי מוסלמי לדבר הזה 

שמבחינת התפיסה של הדת ) משכורת ממשרד הדתות והוא לא רוצה לנהל את התפילה
א . זאת התפיסה המוסלמית. סגדאסור שיתפללו עליי במ, א אני לא מבקר במסגד, המוסלמית

יש לה ג זכות לסרב , אני לא נכנס למסגד ולא מתפלל במסגד ולא רואי אותי מתפלל במסגד
 .זאת התפיסה האיסלאמית. לנהל את התפילה שלי במסגד או בכלל לנהל את התפילה שלי

 ?אי קשר לזה שהוא היה חייל   :עאדל מנאע
 בואו לפחות נכיר .  האיסלאמיתזאת התפיסה. לא  :עסבהחאלד אבו

אז בוא , נניח שהפקטור הזה מהווה עשרה אחוז. בעובדה הזאת     
למרות שלדעתי זו זכותה של הקהילה , נכיר בזה ולא נתפוס את זה כאילו רק בגלל זה שכ וכ
אני לא רוצה לומר מלי קשות כי האד . בעצמה להסתכל על אותו חייל בצורה זו או אחרת

כי הוא לא חייב בגיוס ? אתה יודע למה. אבל אני לא הייתי מכבד אד כזה בלשו המעטה, נפטר
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אלא הוא , הוא א פע לא היה ציוני כשהוא הל להתנדב, והוא הל והתנדב לא בגלל שהוא ציוני
בשבילו זאת . עבור פרנסה ובצע כס, עבור בצע כס, סליחה שאני אומר את זה, הל להתנדב

 .לא איזושהי ציוניותזאת . עבודה
 יכול להיות שהוא באמת , היות שהוא היה גשש   :משה ארנס

, חת לצבא קבע וקיבל משכורת וזו הסיבה שהוא עשה את זה     
 .אבל תל אל הגדוד הבדואי ותראה אנשי שבאי לשירות חובה של שלוש שני

 .שיבוש לה, א נוח לה  :עסבהחאלד אבו
 ה הולכי לשרת , ללכת לאוניברסיטהבמקו    :משה ארנס

 .את המדינה     
 .הוא לא היה הול לצבא, א הייתה לו בגרות   :עאדל מנאע
 אבל אני , אני נמנע מלהדביק תוויות למישהו  :עסבהחאלד אבו

לי לא נוח . שיעשה את זה, אומר שמי שנוח לו לעשות את זה     
שישלול מעצמו את הזכות של חופש כפי שהע היהודי , שיכיר במדינה, מי שנוח לו. לעשות את זה
אנחנו הרי למדנו ציונות ועברנו את כל . ואתה דיברת כא על אי הוקמה המדינה, שולל ממנו

אבל בש הציונות אתה לא יכול לבוא ולבקש , ההיסטוריה ואנחנו מכירי את ההיסטוריה הזאת
 .ת זה ממניאתה לא יכול לבקש א, ממני  להצדיק את הציונות

 יש מישהו ? מי מבקש ממ להצדיק את הציונות  :יחיאאליעזר דו
 ?שמבקש ממ להצדיק את הציונות או להזדהות     

 .כ  :עסבהחאלד אבו
 אנחנו מתחילי סבב שני של אנשי שכבר דיברו    :עאדל מנאע

 .ולפני כ אני רוצה לקחת את זכות הדיבור     
אני חושב שחאלד ענה  .  שג מר ארנס אמר ושחאלד עכשיו נגע בהאני רוצה להתחבר לדברי

, אלה נקודות כואבות לנו. בצורה מפורשת ואני ג רוצה לענות חלקית לדברי שאמר מר ארנס
, אבל לדעתי אנחנו כבר שנתיי ביחד וצרי להגיד את הדברי כמו שה, לאוכלוסייה הערבית

 .צרי עד כמה שאפשר לנסות לתת תשובות, הבהרהוא יש דברי שלא ברורי ודורשי 
לדרוזי , תראה. אני אנסה לפרש למה קרה מה שקרה ולמה ה היו איפה שה, לגבי הדרוזי

. ג לפני שקמה המדינה', 48הייתה עמדה שונה מאשר לפלשתיני המוסלמי והנוצרי ג לפני 
 מסוימי שיתפו פעולה ע התנועה ואפילו בכפרי' 36 ' 39ה לא נטלו חלק במרד , למשל

חלק , יש לה סיבות מסיבות שונות שאת חלק אני ג לא מבי. הציונית וע האנגלי נגד המרד
חלק קשורות בהיסטוריה שלה כמיעוט ע המדינה המוסלמית וע הרוב , קשורות בדת

 במש תקופות וחלק בהרגשת המיעוט שבתו המיעוט ואולי אפילו הדרה מסוימת, המוסלמי
לצד , במלחמה עצמה, לחמו דרוזי' 48 ג ב. זה הביא אות לא שהביא אות. מסוימות וכולי

הסיפור מתחיל עוד , זאת אומרת. דל כרו וכולי'ההגנה בגליל וכבשו את הכפר שלי בי השאר במג
 יש לו עמדה מי שמתגייס לצבא זה בגלל שלפני כ. כ שזה לא קשור רק בצבא. לפני גיוס לצבא

ואחרי שהוא נכנס לצבא הוא כמוב נטמע עוד יותר ונעשה עוד , מסוימת שמביאה אותו לצבא
 .יותר ציוני

 תזכור ג שלדרוזי לא הייתה נכבה ב. הקבוצה הזאת לא מייצגת את האוכלוסייה הפלשתינית
גירשו קוד , כשגירשו', 48 ב. '48 אי א דרוזי שגורש מהגליל ב. '48 אי פליטי דרוזי מ. '48

ה לא , יש לזה השפעה גדולה על עמדת הדרוזי. אחר כ נוצרי ואפס דרוזי, כל מוסלמי
חלק אפילו חושבי שה הרוויחו מזה שקמה מדינת ישראל , ה לא סבלו', 48חלק מהנכבה של 

שרו את גורל ה והמנהיגי שלה ק. '48וה הפכו בגליל למיעוט גדול יותר ממה שהיו לפני 
יש אל , לא יודע. בגלל עמדה דתית, בגלל הבדלי דתיי, בגלל ההיסטוריה, בגלל אופורטוניז

לא כל , דר אגב, אבל. ואחת סיבות למה לדרוזי הייתה עמדה אחרת וה משרתי בצבא
שה לא משרתי , אתה אולי לא פוגש אות, יש לי הרבה חברי דרוזי. הדרוזי ה כאלה

אבל בהחלט כקבוצה הדרוזי בולטי , זאת אומרת לא כל הדרוזי. א ויש לה עמדה אחרתבצב
 .כשוני מהמוסלמי והנוצרי ויש הרבה סיבות והזכרתי מספיק

אחת הסיבות העיקריות לכ שיש יותר בדואי , לדעתי. אתה אומר בדואי, למשל. יש ג אחרי
פשוט אי מודעות לאומית בקרב . ות לאומיתשמתנדבי לצבא ומשרתי בצבא זה חוסר מודע
היסטורית זה נכו בהרבה מקומות בעול . הבדואי כמו שישנה יותר בקרב הפלחי והעירוני

שבטיות , חוסר המודעות וקשיי הפרנסה ועוד כל מיני סיבות אחרות. וזה נכו ג לגבי הפלשתיני
מביאי את הבדואי ,  דברי אחרישזה כמוב איבוד ג של לאומיות במידה רבה וכל מיני

 .אבל זה לא יכול לייצג את האוכלוסייה הפלשתינית. לכ
אבל מה , לפעמי מיתממי ושואלי למה באמת הערבי לא יכולי להזדהות ע המדינה

חשבו  הציונות באה עלהקמת המדינה, שוב. שאמר חאלד פה מבטא מאוד את התשובה
הדוד ? מה זה היסטוריה. איציק אומר לי שזאת היסטוריה. וריההפלשתיני וזאת לא רק היסט

אני רוצה לראות אות . ועד היו' 48 את בני הדוד שלי לא ראיתי מ. שלי עדיי בעי אל חילווה
אבל את בני הדוד שלי ואת בת הדוד שלי , את הדוד שלי ראיתי. פע בחיי ואני לא רואה אות
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הייתי רוצה שיבואו ויבקרו בכפר . הייתי רוצה לראות אותשיש לה נכדי לא ראיתי אות ו
 .זאת לא היסטוריה. שלה

של , אז אי לה את ההרגשה הזאת', 48 שהייתה לנו ב, מכיוו שלדרוזי אי את החוויה הזאת
זה ג . וזאת לא רק היסטוריה', 48 מה שהציונות עשתה לנו ב', 48 מה שישראל עשתה לנו ב

 .זה ברמה הזאת. ההווהזה ג , עתיד
אבל הרגשתי שאני חייב איכשהו לנסות , ברמות האחרות דיברו על זה ואני לא רוצה לחזור לזה

אני לא יודע למה אתה מתפלא שהקהילה מנדה את . לתת תשובה ואולי לגעת בעוד נקודה רגישה
. מנדי אותואני הייתי מתפלא א לא היו , זאת אומרת. זה רק טבעי. הבחור הזה ואת משפחתו

אלא הוא , זו המשפחה היחידה בעכו שמשרתת בצבא כי הוא בדואי ולא מעכו במקור, דר אגב
הוא לא , זאת אומרת. יש ארבעה או חמישה מהמשפחה שמשרתי בצבא. בא להתגורר בעכו

 . ילדי יש חמישה שמשרתי בצבא11בי . היחידי
באירועי , שת האוכלוסייה הערביתכדי שתבי ג את הרג, מבחינת האוכלוסייה הערבית

האחרוני שהיו באוקטובר היו חיילי ערבי דרוזי מוסלמי ואולי אחרי שג ירו בנצרת 
 .ובמקומות אחרי במפגיני

 .אנשי משטרה   :משה ארנס
 הרי פעלו ש כוחות . כוחות ביטחו, משטרה   :עאדל מנאע

א . לי הרגו ופצעוהיו ש אנשי שירו ואו. ביטחו למיניה     
יש סיפורי כאלה ושמועות ושיודעי שפלוני מהכפר ההוא ירה במקו . אחד לא יכול להוכיח

אנחנו , זה האויב ירה בנו והרג אותנו, מילא, א זה יהודי. ההוא ויש חשש לנקמות ד וכולי
שולחי אותו אבל כשמישהו מבני הקהילה שלנו הול ומתגייס ו, רגילי שהיהודי הורגי אותנו

ברגע שחייל כזה או שוטר , מבחינתה של הקהילה. מבחינת הקהילה זאת בגידה, להרוג מפגיני
שיאהבו , מה אתה רוצה, בא לכפר ובגלל הפגנה כזאת או אחרת הוא יורה באנשי והורג אות

. ובטח שמנדי אות. אני לא מבי מה הסיפור שמנדי אותו? שילכו אחריו? שינשקו אותו, אותו
אתה רוצה שיאהבו , ג א הוא נלח בלבנו נגד מוסלמי אחרי או נוצרי אחרי בלבנו

ל ואתה יודע אי "ל שירת ע צה"ג צד, דר אגב, לא רק פלשתיני חושבי כ? אותו
ה , במקרה הזה, זה טבעי שיתייחסו אליה כ כי מבחינת הלבנוני. מתייחסי אליו בלבנו

והלכו ושירתו את , כספיות ואחרות, י עמ בגלל סיבות אופורטוניסטיותאנשי שבגדו בבנ
יש פה סכסו . לכ מתייחסי אליה כאל בוגדי ושמי אות בבית סוהר וכולי. ,האויב

 .קהילתי שעוד לא הסתיי
 .יש כאלה בלבנו שחושבי שסוריה היא האויב   :משה ארנס
  מדבר עכשיו על אני. יש ג כאלה, מה לעשות   :עאדל מנאע

הכלל הוא שיש לנו פה סכסו . הכלל ולא על היוצאי מהכלל     
עוד אי שוויו לערבי , עוד לא קמה מדינה פלשתינית, עוד לא נפתרו הבעיות. שעוד לא הסתיי

זה , שא הערבי בישראל ישרתו בצבא זה יפתור את בעיות, במצב הזה התיאוריה של. בישראל
להפו אות לציוני נגד , פי"רוצה להפו את כל הערבי בישראל למשתכמו לומר שאתה 

 ?בזה אתה פותר את הבעיה של הערבי בישראל. עצמ
 .אני לא חושב שזה יפתור את הבעיה   :משה ארנס
אני שמעתי אות כמה פעמי אומר  שאתה בעד גיוס של יותר  :עאדל מנאע

 .ערבי
 חושב שזה יפתור את כל זה נכו אבל אני לא    :משה ארנס

 .הבעיות     
 זה ההסבר לשאלה למה , לכ אני אומר   :עאדל מנאע

אני חושב שהערבי בישראל התרגלו , מילא הדרוזי. הערבי בישראל תופסי כ חיילי כאלה
ה הרי חייבי . שהמנהיגי שלה החליטו וה חייבי לשרת, איכשהו שהקהילה הזאת החליטה

האחרי לא , אבל אנחנו לא חייבי. שרת זה לשל מחיר כבד כי אתה חייבבשירות ולא ל
או אות בדואי שהולכי , כמו אותו בדואי מעכו שהול ומתנדב, אלה שלא חייבי. חייבי

א באה משפחה , במיוחד בקהילה שלא משרתת בצבא כמו בעכו, מבחינת הקהילה, ומתנדבי
 תחשוב על זה א זה ?  אתה רוצהאז מה, כזאת והיא דווקא הולכת לשרת

א הייתה כא מדינה ערבית ויהודי היו הולכי לשרת בצבא של המדינה הערבית . היה הפו
 ?מה היית חושב על זה. שמדכאת את היהודי

 היה פע משטר תורכי ויהודי הלכו לשרת בצבא    :משה ארנס
 .התורכי     

 .זה שונה לגמרי   :עאדל מנאע
 הייתה , כשברק הל לבקר את הנפגעי בחדרה   :יראס חמאיס

אבל ברק הסתובב ולא , ש ג תינוקת ערבייה וג אבא שלה     
 .בא לנח את אות אנשי

 . אשתו אתמול הלכה ואמרו במיוחד שהיא הולכת  :האלה אספניולי
 .כאילו היא רצתה לתק את הטעות     
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 תי חייב איכשהו אנחנו סוטי אבל לדעתי היי   :עאדל מנאע
 .לתת תשובה לדברי האלה     

מכיוו שאני רואה שיש כא רוב גדול משני . אני רוצה לחזור למסלול העיקרי של הדיו שלנו
כי זה לא , לנוסח מוסכ, הצדדי שאומר שלא צרי לנסות בנושא הזה להגיע למשהו מוסכ

 משתיי ואני מוכ להצטר לכל אז אחת, ירצה חלק מהקבוצה הזאת ולא חלק מהקבוצה האחת
אפשרות אחרת שהוצעה ג . אפשרות אחת היא לא לכתוב כלו: אחת משתי האופציות האלה

, זה הנרטיב שלה, לומר שזה מה שהקבוצה היהודית כותבת, כא היא לכתוב את שני הנרטיבי
מוסכ על שני היו יש מציאות שהיא כזו וכזו ובמציאות הזו , זה הנרטיב של הקבוצה הערבית

וכמו שכתוב , הצדדי שצרי לחזק את הבסיס הדמוקרטי של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית
 .כא בסו הפסקה צרי לעשות את הצעדי הבאי

 אתה מוכ להוסי שכל צד יכבד את הנרטיב של    :יצחק רייטר
 ?הצד השני     

 .אבל מכבד כ, לא מקבל. כ, יכבד   :עאדל מנאע
 .אני לא יודע מה זה מכבד  :ר דו יחיאאליעז

 .ג אני לא יודע   :עאדל מנאע
 , אילו הקבוצה הזו הייתה מתחלקת לשתי קבוצות   :סמי סמוחה

וכל אחת הייתה צריכה לחבר את , אחת יהודית ואחת ערבית     
 אני מניח שהערבי היו אומרי במסמ, בצורה ישרה וכנה, המסמ שהיא חושבת אותו לנכו

לבטל כל מיני תכונות של , לבטל את הסמלי, שלה שצרי לבטל את אופייה היהודי של המדינה
אני לא יודע א אלה בדיוק האנשי שיושבי , אני מניח, ישראל כמדינה יהודית ולהפו אותה

הערבי לא רוצי מדינה . לאומיתמדינה דו, כא אבל אני יודע מה שרוב ערביי ישראל רוצי
 .יתליברל

 .ג היהודי לא רוצי   :קריאת ביניי
 ה היו רוצי . אני מדבר כרגע על הערבי, בסדר   :סמי סמוחה

על , לאומית שבה כל קבוצה תשמור על הישות שלהמדינה דו     
זה מה שה היו רוצי וכמוב שמדינת ישראל היא . שווי וכדומה, משהו כמו בלגיה, הזהות שלה

 . היהודילא מדינתו של הע
 כמוב ה היו עומדי על כ שהמדינה הזו תהיה מדינה מה שהיהודי היו אומרי במסמ

יכירו , והיו רוצי שערבי יהיו אזרחי שווי, כפי שהיא מוגדרת כרגע, יהודית ודמוקרטית
כמו חובת , בזכותה של המדינה להתקיי כמדינה יהודית וימלאו את כל יתר החובות שלה

 .אני מניח שאלה ה שני הדברי. וכולי, צבאישירות 
כאשר , יש כא פער גדול מאוד בי שני הרצונות ואני חושב שמה שמנסי כא זה להגיע לפשרה

, כתוב שזה בר הצדקה. שו דבר. לפחות מנקודת מבט יהודית הפסקה הזאת לא אומרת כלו
בהמש כתוב ג . ני היהודיזה בר הצדקה רק בעי, אבל זה בר הצדקה בקונטקסט שזה כתוב

שזה נות מפלט עצו לערבי כל עוד הדבר אינו פוגע בזכויותיה של הפלשתינאי אזרחי 
אני . יכולה להתפרש כפוגעת, או כל תכונה יהודית אחרת, אבל עצ קיומו של חוק השבות. ישראל

ליטית שזה הרצו בכלל לא מבי למה הערבי מתנגדי לפסקה הזאת כי כתוב ברמה אמפירית אנ
 .שלה

א ינסו אנשי תקשורת ואנשי שמביני . אני מדבר על הפסקה הזאת והיא לא אומרת שו דבר
לכ אני חושב במצב הזה צרי להשמיט את הפסקה . יבינו ששכרו יצא בהפסדו, לנתח את זה

 .הזאת
אני הצבעתי , תסימטרייה מובהקת בכל רמת הדיו בשנתיי האחרונויש פה מצב די ברור של א

, זאת אומרת. והמשמעות היא שהצד היהודי אמור לתת מכל הבחינות, על זה מדי פע בפע
הפחתה , הוא למעשה כרסו באופייה היהודי של המדינה, בעמוד השני שלו, המסמ הזה

 .זאת המשמעות שלו. מסוימת בהשוואה לסטטוס קוו
 ?"התקווה"מהו הכרסו ב :יחיאאליעזר דו
 מעמדה של הקר הקיימת , למשל' בב   :וחהסמי סמ

תסתכל על . 'ועד ה' אכול מ, אחד אחד, כול. והסוכנות     
 .המשמעות של זה בעיני הציבור היהודי הרחב

 מותר להביע דעה שאנחנו שומעי אותה כא כל   :יחיאאליעזר דו
 .זה לא כרסו. הזמ     

 רשנות הציבורית של זה אני יכול להבטיח ל שהפ   :סמי סמוחה
אולי פה וש . תהיה הפחתה באופייה היהודי של המדינה     

שנוטה , אבל רוב הציבור. זה טוב אפילו שזה יהיה ככה, אתה יודע מה: ליברלי של השמאל יגידו
אני מוכ להתחייב על . משמעית כרסוחד. בוודאי יפרש את זה ככרסו, מהמרכז ימינה

 .אי מפרשי את זההציפייה שלי לגבי 
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המש המסמ . כל המסמ כולו הוא למעשה ביטול אפליות לסוגיה, תמשי את המסמ הזה
בכלל לא מגדיר , את רוב האפליות האלה, אבל הציבור היהודי. הוא ביטול אפליות שקיימות כיו

 .ביהיא מפלה את הער, זה מה שהמדינה עושה, באי ואומרי לו הנה. זה העניי. כאפליות
 את הטיעוני האלה שמענו כבר פעמי רבות    :עאדל מנאע

אנחנו כא יושבי כקבוצה . מה הציבור חושב וכולי, לדעתי     
אנחנו מנסי . את אותו ציבור שאתה כל הזמ מדבר עליו, שלא מייצגת את רחשי הציבור הרחב

נסת ולכ ככזאת צריכי אנחנו לא הכ. להיות קבוצה מובילה לשינוי לא כמייצגת את הציבור
א נל כל הזמ לפי רחשי . השאלה היא מה אנחנו אומרי. להתחשב במה שהציבור אומר

. עוד פע נתניהו יהיה בשלטו ועוד כל מיני דברי רעי אחרי יהיו במדינה הזאת, הציבור
 .הנקודה הזאת ברורה. אבל בוא נחזור לנקודה, סליחה שאני מתערב

 א הציבור מפריע ל ואתה . וב את הציבורתעז   :סמי סמוחה
 .בסדר, לא רוצה להתחשב בו     

 אני רוצה להתחשב בו עד גבול מסוי אבל שלא    :עאדל מנאע
 .הוא ידרי אותנו בנוגע למה אנחנו נחליט ומה נעשה     

 בוא ניקח את אלה שאמורי להיות מושפעי    :סמי סמוחה
האליטות הפוליטיות .  הפוליטיותהאליטות, מזה וג לשנות     

 .בישראל לא יקנו מסמ שהוא רק בכיוו אחד
 , לא את הכל. אני חלק מהאליטה ואני כ מוכ   :משה ארנס

לדעתי יש הרבה צעדי שצרי לנקוט בה . אבל באופ כללי כ     
 .כדי להגיע לשוויו ואני בעד זה

 .בצד האזרחי   :סמי סמוחה
 אני לא ליברלי ולא שמאלני ואפילו דתי רחמנא   :יחיאאליעזר דו

 .והרוב הגדול של הסעיפי מקובלי עליי, ליצל     
 אני חושב שהאנשי שירצו להתמודד ע זה    :סמי סמוחה

זאת מה ישאלו את עצמ בכל, ולהגיד אי נל לקראת הערבי     
קבלי מהצד השני הוא שהערבי אני חושב שהרציונל הוא שמה שמ. אנחנו מקבלי מהצד השני

זה כל מה . זה טוב למדינה, אזרחי יותר מרוצי. אזרחי יותר מרוצי, יהיו יותר מרוצי
אני חושב שזה יכול אפילו להחרי את המצב כי אנחנו , אני אגב לא בטוח בזה. שנית לצפות לו

ציאות בעול לא המ. לא בטוחי שא אתה משפר את המצב זה דווקא יביא לשביעות רצו
זה טוב לעשות , שלא משנה מה יהיו התוצאות. אבל אפשר להגיד שטוב לעשות כ, מראה את זה

 .כ
אני לא אהיה כא מכשול . לי אי שו בעיה לחתו על שו דבר. אני רק ניסיתי לנתח את המצב

 .לשו מסמ ואני מוכ ללכת לכל כיוו
 יכול להיות . חד עיקריאני רוצה לומר רק דבר א   :רות גביזו

שבאמת צרי לוותר על הניסיו לעשות מסמ כולל ולחזור      
אבל אני חושבת שאחד הדברי שקרו . לניסיו הקוד לעשות כמה המלצות בענייני ספציפיי

הוא , ידי התהליכי הפוליטיי בתוכ אנחנו עובדיבמהל הדיו שלנו ונעזרו מאוד על, כא
ואולי ' 48 נדמה לי שחלק מהבעיה באמת חוזרת ל. מהמציאות שבה אנחנו חייהבהרה של חלק 

 .לשאלה של החלוקה', 48אפילו לפני 
  אז עוד לא קראו לה פלשתינאי–הרעיו של החלוקה היה רעיו שהערבי תושבי ישראל 

 –' 22הפלשתינאי נקראי פלשתינאי לפחות מאז ? למה לא :עאדל מנאע
21'. 

 אני , לא חשוב. אבל המדינה נקראת מדינה ערבית   :ורות גביז
הרעיו היה שהמצב שנוצר . לא רוצה לעורר כא ויכוחי     

יכולת להמשי היה מצב שיצר אי, שהערבי תמיד התנגדו לה, כתוצאה מהעלייה היהודית
מיד לא עשו החלטה שהייתה ת, מועדת פיל דר האומות המאוחדות. לחיות במסגרת מדינית אחת

, שוב, הרעיו של חלוקה לשתי מדינות היה רעיו. חלוקה לשתי מדינות, מקובלת על הערבי
 .ובצדק גמור מבחינת, לא קיבלו אותו, שהערבי לא רצו בו

שיהיה אינטרס שימומש של , הרעיו של שתי מדינות היה שבמדינה היהודית תהיה זכות של שבות
כל הדברי שה פגיעה כל כ , של שינוי המרחב הציבורי, תשל התיישבות יהודי, עלייה יהודית

' 48 ה לא הסכימו ב. זה היה הרעיו והערבי לא הסכימו לו. חמורה בערבי תושבי המקו
מה היה הניסיו . בכיבוש, וזה נגמר כמו שנגמר', 67 ה לא הסכימו ב. הנכבה, ונגמר כמו שנגמר

 '?67 ב
 ?שתיני ג כ עשואת זה הפל   :קריאת ביניי

 אבל האזור לא רצה לקבל את , לא הפלשתיני   :רות גביזו
 .הישות היהודית     
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 אני לא בטוח שזאת קריאה נכונה של מה שקרה    :עאדל מנאע
אני היסטוריו טוב ואני לא רוצה . אבל לא נתווכח, בהיסטוריה     

 .להתחיל ויכוח
 ?בסדר. זה הנרטיב שלנו   :רות גביזו

 יש ג היסטוריה ולא רק . זה לא הנרטיב   :עאדל מנאע
אני לא אמרתי שאני חושב שכל ההיסטוריה זה רק . נרטיבי     

 .אני היסטוריו לא פוסט מודרניסט. נרטיבי
 , אולי תסכי אתי שבחזית של הגדה. ג אני   :רות גביזו

  . ידי ישראלהמלחמה לא נפתחה על     
 .ידי המל חוסייעל. ידי הפלשתיני לא עלג   :עאדל מנאע

 ?למה זה עוזר לנו  :האלה אספניולי
 אני מנסה להסביר לנו כי הוויכוח הראשוני    :רות גביזו

עקרו . והיסודי באזור הוא הא מקבלי את עקרו החלוקה     
ות ולא יופלו החלוקה פירושו שהערבי שקרה לה שה חיי במדינת היהודי יקבלו זכויות שו

, אפשר להתקומ. זאת הייתה החלוקה. אבל יחיו במדינה יהודית, וישתתפו בחיי המדיניי
אבל אז אני חושבת שצרי להכיר בזה שבאמת , להמשי להתקומ נגד עקרו החלוקה כל הזמ

ואז ההתייחסות של הקולקטיב היהודי אל הקולקטיב הערבי איננה , יש לנו סכסו בלתי נגמר
ככל . הזכויות לא יכולות להיות עיוורות לכיוו של המאבק. ולה להיות סת של רוב למיעוטיכ

לא ,  שיש מאבק– ואני חושבת שזה אחד ההישגי של הקבוצה הזאת –שאנחנו מודי יותר 
. אז יש לכ משמעות, אני שמחה שכולנו חושבי שהמאבק לא צרי להיות אלי, מאבק אלי

 הנכונות של הקולקטיב היהודי להגיע להסדרי שנותני אוטונומיה של המשמעות היא מבחינת
ערכי ותכני ושמאפשרי פעילויות שיכולות באופ פוטנציאלי להיות בסיס להתארגנות שכשיש 

, ע השאיפות שלה, התארגנות מעבר לגבול ע אוכלוסייה פלשתינית שאיתה מזדהי. שעת כושר
הקולקטיב היהודי מוכרח להתגונ וההתגוננות . איפות שלהולא יכולי שלא להזדהות ע הש

שאינ נובעי מאפליה וגזענות אלא מתחושה של , שוויו והדרההזאת תמשי לעורר עוינות ואי
 .מכיוו שיש כא סכסו בלתי פתור, פחד מתמיד וצור להיות יותר חזק

 לגמרי מבינה את העמדה אני. אני מוכרחה לומר שאני לא לגמרי מבינה את העמדה הערבית
, ויכול להיות שזה לא יכול להצליח, אבל אני חושבת שמה שהמסמ הזה ניסה לעשות, הזהותית

הוא להגיד שיש הבחנה בי הסיפור ההיסטורי והצער והכאב ובי איזושהי קבלה פוליטית של 
ל היא אב, הקבלה הזאת לא אמורה להיות הסכמה לזה שכ זה יהיה מכא ולעול. מציאות

מהווה נכונות לקבל את זה שהיו החלק הזה של הערבי שחי בתו המדינה שמוגדרת ומקובלת 
לא בשמחה ולא מתו הזדהות ולא מתו , יכול להרוויח הרבה א הוא יקבל על עצמו, כיהודית
הוא לא צרי לחתו על , הוא לא צרי להסכי ע זה. את העובדה שזו מדינה יהודית, ציונות

 .הוא בוודאי לא צרי להזדהות ע זה, זה
אבל אני אומרת שתקבלו את העובדה , אני לא אומרת שאת תהיו חסידי המדינה היהודית

 .זה ירגיע את הפחד ההדדי ויאפשר עבודה משותפת. שאת חיי במדינה יהודית
 ה יודעי שזאת ? מה המשמעות שלא מודעי   :סמי סמוחה

 . ה יודעי?אז מה, מדינה יהודית     
 אתה , במצב כל כ מורכב כמו שיש היו, למשל   :רות גביזו

לא צרי להגיד כא שאנשי לא נכנסי לישובי הערבי לא      
 .אלא אתה צרי להגיד את זה ש, מפני שה מענישי ולא מפני שה שונאי או פוחדי

 .ג ש אני אומר  :עסבהחאלד אבו
, לכולנו, לנו,  השאלה היא הא יש לנו אינטרס משות.זה טוב   :רות גביזו

מה שאנחנו עשינו עד עכשיו זה לחזק את הזכות שלנו לזהות קיבוצית . לחזק את הזהות האזרחית
אבל אנחנו ג צריכי לחשוב על הצורה שבה אנחנו מחזקי את הזהות , שזה בסדר, נפרדת

 .האזרחית המשותפת שלנו
 ?את רוצה   :עאדל מנאע

 .זו המטרה שלי מאז ומתמיד. אני כל הזמ רוצה   :ות גביזור
 ובאותו זמ את רוצה לשמור על המדינה כמדינה    :עאדל מנאע

 .כמדינתו של הע היהודי. יהודית     
 .נכו, כ   :רות גביזו

 .השאלה היא למה זה בא בסתירה   :עאדל מנאע
 אני . להוסיאני לא יודע א יש לי הרבה מה    :מר'דוד קרצ

אני רק רוצה כמה . מציע שאנחנו נשמיט את הקטע הזה     
אולי השתמע מדבריי שאי מיעוט בתו האוכלוסייה הערבית , אני לא אומר שאי בכלל. הבהרות

אבל המסמ הזה אמור . במדינת ישראל שמסיבות אלו או אחרות מזדהה ע המדינה כקולקטיב
ואני לא חושב שאפשר לדרוש , יהודי והערבי במדינת ישראללשק את היחסי בי הקולקטיב ה

 .את זה
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משו , אני לא חושב שזה עניי של מה בכ, לגבי הנרטיב. כמה נקודות הבהרה בעניי הזה
 אני חושב שבמידה די גדולה של –שבמש תקופה ארוכה הערבי במדינת ישראל כ דורשי 

ה ולמה ה לא יכולי להזדהות ע החלו  שהיהודי כא יבינו את הנרטיב של–הצדקה 
 .הציוני וע המציאות שנוצרה כתוצאה מהחלו היהודי

אני ג לא מזדהה ע הנרטיב , אני לא מבקש מכ להזדהות ע זה. אני בא ג בדרישה הפוכה
אבל אני כ בא ודורש , שלכ למרות שאני מבי אותו לחלוטי ואני יודע למה את מזדהי אתו

 אמפתיה לעובדה –אבל זה לא יכול לבוא לידי ביטוי בתו מסמ ,  אני אקרא לזה כ–הי איזוש
זה לא אומר שאני מבקש מכ להצטר לתנועה . וארנס ביטא את העניי הזה, שג לנו יש נרטיב

אבל אני כ דורש שתבינו שג לנו יש איזה צד בעניי הזה והוא לא , בשו פני ואופ לא, הציונית
 .ל יסוד לחלוטימשול

ואני לא חושב שאני , אנחנו יכולי לומר שנוצרה המציאות. לכ הגישה שלי היא מינימליסטית
אנחנו צריכי לומר שאנחנו מודעי לכ שלכל צד יש נרטיב . צרי לפרט את שני הנרטיבי הללו

רטיב של הצד וע זאת כל צד יכול להבי ולכבד את הנ, שונה בנוגע לאי נוצרה המציאות הזאת
זה מה שאני מציע ואני חושב שזה . עכשיו אנחנו צריכי להתמודד ע המציאות הזאת. השני

, המציאות היו. והמציאות היא המציאות שדיברו עליה, בהחלט יכול להיות הפתרו בעניי הזה
 .היא שהמדינה כמוב היא אכ מדינה יהודית, כפי שאני לא צרי להוסי

כאילו שהמסמ הזה מוצג כמסמ שהוא כולו , לגבי מה שסמי אמר,  בעניי הזהאני צרי להוסי
ואני חושב שכ ג מר ארנס , אני חושב. אני מוכרח לומר שאני לא רואה את זה כ. מעי ויתור

שאנחנו ג מגדירי את עצמנו כמדינה יהודית ודמוקרטית וג , רואה את זה לפי הדברי שלו
יני לנסות להקטי את הפער הזה בי המדינה היהודית והמדינה מעונ, היהודי, אנחנו

 .כ זה בא לידי ביטוי כא. ואנחנו באי להציע דרכי בה אפשר ללכת בדר הזאת, הדמוקרטית
 אני לא חושב שזה עניי של מה בכ , אני חייב לומר את זה, אני מצטער,  ג כאאני חושב 

וכא אני חושב שזה דבר שאולי ,  וד  מאוד ברורה במסמ הזהשאנחנו צריכי להדגיש בצורה מא
מחויבות ברורה לחלוטי של כל הצדדי לכ שכללי המשחק , יורה על מידה מסוימת של מחלוקת

אני האחרו שאבוא לכא ואנסה . ה כללי משחק דמוקרטיי וכללי משחק דמוקרטיי בלבד
יש ועדת חקירה ואני . ספטמבר ותחילת אוקטוברלגונ על כוחות הביטחו ועל מה שנעשה בסו 

 .מקווה שנדע את האמת בעניי הזה
אנחנו לא יכולי להיתמ בעניי הזה ואנחנו בשו פני ואופ לא יכולי לומר שיש הצדקה 

אבל אני לא ראיתי שו נכונות בצד של המנהיגי , להריגת אנשי א ה לא מסכני את החיי
היו הפגנות והיו הפגנות . ות שהיו תופעות מאוד מאוד קשות של אלימותהערביי לגנות תופע

 .אבל היו ג גילויי מאוד קשי של אלימות בעניי הזה, שהיה אפשר לומר שה לגיטימיות
אבל , אפשר להבי את הרקע לעניי הזה, לפעמי באי ואומרי אני מבי את הרקע לעניי הזה

מאנשי שמחויבי לכללי , י בהחלט הייתי מצפה במצב כזהלצד הבנת הרקע בעניי הזה אנ
לומר שלמרות שאנחנו מביני את הרקע לעניי הזה אנחנו לא יכולי , המשחק הדמוקרטי

 .זה צרי להיאמר כא. ג בתנאי קשי, להשלי ע כללי משחק מסוג זה
 הבנה אני חושב שיש אולי מידה מסוימת של אי  :מרדכי קרמניצר

זה לא נכו להציג את . עד הסו של מה שכתוב בפסקה הזאת     
הביטוי נית . הפסקה כמציינת רק עובדות כי היא מנסה להגיד משהו נורמטיבי על הדברי

כא יש דיבור בלשו של . אי לו שו משמעות, דיבור על עובדות. להצדקה הוא ברמה נורמטיבית
 .שו של לגיטימציהאבל ל, לשו חלשה של לגיטימציה, לגיטימציה

המסמ בכללותו פותח לגיטימיות , להפ. לא כתוב ש שהמדינה תמשי להיות מדינה יהודית
א דייב מדבר על . לשינוי והוא מתנה את הלגיטימיות הקיימת בזה שעומד מאחוריה הרוב

 בעצ אי כא שו דבר שונה מאשר נגזרת של הזכות של הרוב לקבוע, העקרונות הדמוקרטיי
אני חושב . את הסמלי של המדינה וג לקבוע את הכללי של מי יהיה אזרח במדינה וכולי

אני . שהדברי האלה מקובלי בהכרעות של רוב דמוקרטי תו שמירה על הזכויות של המיעוט
מסכי ע יצחק שיכול להיות שצרי לומר בצורה יותר חזקה שהאופי של המדינה כמדינה 

לא , סיס לאפליה ולנישול ואסור שהוא יוסי לשמש כבסיס דומה לאפליהיהודית שימש בעבר כב
 .לנישול כי אי מה לנשל

 .אתה תגלה שעוד יש   :עאדל מנאע
 .עדיי ממשיכי לנשל. יש  :האלה אספניולי
  שתי למה בעיני הדבר הזה הוא לחלוטי קריטי  :מרדכי קרמניצר

 לדעתי א  הזהמבחינת האימפקט של המסמ, האחת. סיבות     
כי המסמ הזה . יינטל מהמסמ הזה מרבית הכוח שלו להשפיע על משהו, הדבר הזה לא ייאמר

כרשימה של תביעות או דרישות , בדיוק כמו שאומר סמי, בלי הדבר הזה ייתפס בעיני רוב הציבור
ה שו חשבו אופייה של ישראל כמדינה יהודית ולכ הוא לא יעששבאות לחזק את הערבי על

 .רוש
כל עוד היהודי בישראל יחשבו שהערבי בישראל לא . אני אחזור על משהו שאמרתי קוד

אל מסמכי מהסוג שאנחנו הולכי לכתוב , מקבלי את הלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית
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זאת לדעתי נקודת . לא ישנו את היחס היהודי הבסיסי לערביי ישראל ולא יקרה שו דבר בנושא
זאת בעיני נקודת . אז מבחינת האימפקט לא עשינו שו דבר, א הדבר הזה לא אפשרי. תחמפ

המשמעות מבחינת ', לא נית את זה'א הערבי אומרי . המפתח ליחס היהודי כלפי הערבי
 .וחבל על העבודה, היהודי היא שאל מסמכי כאלה לא ישנו את התמונה

א משהו הוא לא . למה יש לי קושי ע זה, א מבחינתילא מבחינת אחרי אל, אני רוצה לומר
יכולות . אי סיבה מוסרית. אז אי סיבה מוסרית לא לפעול נגדו ג תו הפרת החוק, לגיטימי

זאת מבחינתי . אבל אי סיבה מוסרית לא לפעול נגדו ג תו הפרת החוק, להיות סיבות אחרות
 .י הוא עניי מהותינקודה קריטית ולכ עניי הלגיטימיות מבחינת
א יש רוב בי החברי . אז צרי לחשוב מה הלאה, אני מבי שהדבר הזה בקבוצה לא מתקבל
א יש פה רוב של יהודי שמוכ ללכת על השינויי , כא שמוכני ללכת על מסמ בלי הדבר הזה

ד בחוקי הבחירות ועל ביטול המעמד של המוסדות הלאומיי וכל הדברי האחרי המאו
, אז יכול להיות שמבחינת הערבי ומבחינת היהודי שחושבי שזה חשוב, משמעותיי שיש כא

הא היהודי שאומרי שה מוכני . את זה צרי כמוב לברר. יש טע להמשי בדבר הזה
את זה כדאי שנברר בינינו לבי . מוכני ללכת לכל יתר ההצעות שיש כא, לוותר על הנייר הזה

 . כמה יש כא הסכמה לחלקי האחרי של המסמעד, עצמנו
משו , אני כשלעצמי צרי לשקול א אני תומ במסמ בלי הקטע הזה ואני לא בטוח בדבר הזה

אני ודאי לא רואה את . שאני לא רואה משמעות לעבודה שלנו בלי איזושהי אמירה בכיוו הזה
הודי ואז צרי למצוא מישהו עצמי כמי שמתאי להמשי לנהל את הענייני מהצד של הי

 .שיחלי אותי
 .אתה יכול ללכת בכיוו שאני מציע   :מר'דוד קרצ

 ? לומר שאי לגיטימיות ושאני מכבד את זה. לא  :מרדכי קרמניצר
 .אני לא יכול לומר את זה כי אני לא מקבל את זה     

 אתה מוכ שבמקו לגיטימיות ? מה זה לגיטימיות  :יחיאאליעזר דו
מקבלי את חוקי , יהודי כערבי, ייאמר שכל אזרחי המדינה     

 .לציית לה ולא לפעול בדרכי אלימות, מכירי בצור לכבד את חוקי המדינה, המדינה
 .זאת תביעה דמוקרטית של המדינה   :קריאת ביניי
 זאת אומרת שה מקבלי את קיומה של המדינה   :יחיאאליעזר דו

 .ימי ע זהאו שה משל     
 זה לא אומר שה משלימי ע קיומה של    :רות גביזו

. לפי דעתי הבעיה המרכזית כא היא הבעיה של החינו. המדינה     
כלומר , אתה נות מידה מאוד ניכרת של אוטונומיה בחינו. הבעיה הקריטית היא בעיית החינו

 שנישלו  היו רוצי לחנ אות הערבי במדינת ישראל יכולי לחנ את ילדיה כמו שה
בפרימטורה של , הספר וזאת בביתשהחריבו אות , שהרסו אות, שעקרו אות, אות

הצדק המתמש הוא זה שיקו נגד אי, השהיד, כחלק מהחינו הממלכתי ולכ הגיבור, המדינה
 .הזה

 .זה לא, לא   :עאדל מנאע
 ?איפה אתה עוצר את זה? למה לא   :רות גביזו

 .אני תכ אענה ל   :עאדל מנאע
 בי הדוברי היהודי אי אחדות דעי ובי    :יצחק רייטר

הדוברי הערבי יש בדר כלל הסכמה ואני חושב שזה קצת      
 .חלק מהדוברי היהודי מוכני לחתו על מסמ מופחת שאני לא רואה בו טע. מתחבר

 .דבר הזהאני הרי הסכמתי ל, דר אגב   :עאדל מנאע
 הוא . אני חושב שהנוסח הזה הוא נוסח לא מספק   :יצחק רייטר

 .בהחלט לא מספק     
 .אני הסכמתי לנוסח   :עאדל מנאע
 .הוא הסכי על הנוסח הזה ואני לא הסכמתי  :עסבהחאלד אבו

 .אני מצטער. לא הייתי ער לניואנס הזה   :יצחק רייטר
אני , י שאני רציתי לומראני חושב שמה שמוטה אמר אלה דבר    

א כולנו . למעשה לא צרי מסמ, לכאורה. לא אחזור עליה אלא אומר חלק מהדברי
זה דבר ברור ומובנה , מסכימי שישראל היא מדינה דמוקרטית וכל היעד הוא לשמור על החוק
אפשר במקרה הטוב . במשטר דמוקרטי ולא היה צרי לאסו את כולנו כא ולייצר איזשהו מסמ

 ".ישראל היא מדינה דמוקרטית ומחויבת לשוויו אזרחי"היה לגמור את זה במשפט אחד שאומר 
א ישראל , זאת אומרת. אבל העובדה היא שאנחנו כ כתבנו מסמ ודיברנו על העדפה מתקנת

מדוע צרי לדבר על ? מדוע צרי לכתוב מסמ שמדבר על העדפה מתקנת, היא מדינה דמוקרטית
אני יכול לשבת . זאת אומרת שיש בעיה ע הדמוקרטיה הזאת'? 48  אדמות שהופקעו בפיצוי על

ע סת קבוצה ולדבר על המשמעות של מדינה דמוקרטית ולחבר בחלק הזה של המשוואה 
אבל . מסמ יפה מאוד על אי אפשר לקד ולהעמיק את הדמוקרטיזציה של החברה הישראלית
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זאת מדינה ע יעדי וע חלק השני של המשוואה שזאת בכלאנחנו כולנו ערי למציאות של ה
 .צור חזק מאוד של הרוב היהודי להגדרה עצמית משלו

לכתוב בינינו , זאת אומרת. לכ אנחנו לא יכולי להתעל מהדר שבה יקבל את זה הציבור
נו זה חי, המטרה של העבודה שלנו, אבל בסופו של דבר היעד, איזשהו מסמ אקדמי זה יפה

השאלה היא אי אנחנו יכולי . כי בינינו אנחנו משכנעי את המשוכנעי, ציבורי או דיו ציבורי
, להשתכנע שהוא יתמו בצעדי, בעיקר היהודי לדעתי במקרה הזה, להביא את הציבור הרחב

אי הוא יתמו ברפורמה הזאת . יש פה לדעתי רפורמה מאוד משמעותית במסמ הזה. ברפורמה
ובשיח , 2000אוקטובר , או כאשר במציאות של מה שאתה קראת המאורעות, יש לו ספקכאשר 

השלמה ע המציאות זאת הכרה . הוא לא רואה השלמה ע המציאות, של המנהיגות הערבית
, בכ שהמדינה הזאת היא יהודית ושיש בה רוב יהודי ויש בה צור להגדרה עצמית הזאת

 המשמעות – אני אומר את זה אולי במלי אחרות –לגיטימיות כי היעדר . ולגיטימיות לדבר הזה
 2000אני חושב שמה שהיה באוקטובר . חתרנות ואולי אפילו מרי אזרחי, שלה היא המש חתירה

אבל הוא היה ביטוי של מרי , במשכו ובמאפייניו, זה היה גילויי של מרי אזרחי מוגבל בהיקפו
שהוא לא רק , א אנחנו לא שמי סכר ברור. התפראזרחי לזמ מוגבל והוא יכול לחזור ול

אז אנחנו לא מגיעי לשו דבר , שאנחנו מכבדי את החוק אלא משהו הרבה יותר קונקרטי
 .ואנחנו נמצאי רק על מסלול של התנגשות מתמשכת

ניסיו להגיע לאיזושהי , זאת אומרת. אני רואה אותה כמשימה קונסוציונאלית, העבודה שלנו
יושבי פה יהודי וערבי ומנסי להגיע לאיזה הסדר של פשרה בי שתי הקהילות . פשרה
שני הצדדי צריכי להיות רגישי לצרכי של הצד השני ולהתחשב , בהסדר של פשרה. האלה
 .הוא בהחלט לא פשרה, כמו שהגדיר אותו סמי, צדדימסמ חד. בה

במוקד הדיו לא עומדת . וקד הדיו הזהאני חושב שחברי ערבי פה לא מביני מה שנמצא במ
לא מבקשי . הדרישה של חברי יהודי בצוות מהחברי הערבי להזדהות ע הציונות

 .מבקשי השלמה. להזדהות ע הציונות
 ?מה זה השלמה   :עאדל מנאע
 השלמה זה שלא תהיה חתירה לשנות את    :יצחק רייטר

 .טיקהלא ברמה של פולי, המציאות הפוליטית     
 אמצעי דמוקרטיי יש . לא באמצעי אלימי  :יחיאאליעזר דו

 .לה     
 אנחנו נדבר על חוק השבות ואנחנו נראה    :יצחק רייטר

כי א , שג באמצעי דמוקרטיי אנחנו לא מאפשרי את זה     
 .אנחנו בוודאי רוצי להבטיח את הרוב היהודי, חוק השבות הוא משהו חשוב

 הרי כל חוק יש זכות לנסות ולשנות אותו כל ? למה  :יחיאדואליעזר 
 .עוד זה לא נעשה באמצעי אלימי     

 מה שאתה אומר זה מאוד יפה ברמה הערכית    :יצחק רייטר
אבל אני אומר שאנחנו יכולי לתרג את זה , המשפטית     

 להיות אולי מיוש ברמה זה יכול, הממשלה תקבל מדיניות של העדפה מתקנת. למסמ מדיניות
כולנו יודעי שמי שמכשיל לאור שני את , את הרי יודעי, אבל במציאות, הפורמלית

 .והפקידות זה לא השרי אלא אלה פקידי, המדיניות של שוויו זאת הפקידות
 ?אתה רוצה להגיד שאי מדיניות כזאת  :האלה אספניולי

 ג א תהיה אני אומר ש. אני לא יודע   :יצחק רייטר
, השאלה היא אי זה יתקבל אצל הציבור הרחב, מדיניות     

הרי מה שאנחנו מנסי לעשות כא זה להכשיר דר לכ שהציבור היהודי ישכיר . הציבור היהודי
לב של דירה בלב העיר היהודית ולא יימנע מכ בגלל שיש לו ספק שאתה או בנ אינ נאמני 

 .למדינת ישראל
 אני ג לא רוצה להגיע למצב שאני  אצטר לשכור    :עעאדל מנא

אני לא . זאת לא הבעיה העיקרית שלי. דירה דווקא אצל יהודי     
זאת בואו ננסה למקד את הדיו עד כמה שאפשר כי בכל. מחפש את השוויו דווקא בנקודה הזאת

 . איזה כיווהזמ ר ואנחנו צריכי לקראת סו הערב לראות מה אנחנו מחליטי ול
 אני יודעת , יכול להיות. יש לי הצעה לסדר היו   :רות גביזו

שברגעי מסוימי אולי צרי , מניסיו בקבוצות מהסוג שלנו     
 .לאומילפתוח מסלול חד
 .זו ג הצעה שלי  :האלה אספניולי

 אני חושבת , מתו ניסיו ארו בדברי כאלה   :רות גביזו
זאת מוטה אמר דבר בכל,  נוכל לחזור לדיו הזהשכדי שאנחנו     

אולי נכו שאנחנו נציע לעצמנו להשתמש בשירותי הטובי של המכו ולזמ , משמעותי מאוד
 .קבוצתיתלעצמנו פגישה חד

 .את מתכוונת בעתיד   :עאדל מנאע
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 אני חושבת שיהיה לנו הרבה יותר חופש לדו    :רות גביזו
מבחינת , במשמעות של המסמ הזה,  הזהבפרטי של המסמ     

לא . אז נעשה פגישה נוספת. התפיסה שלנו לא רק כאזרחי אלא ג כחברי באיזשהו קולקטיב
כמוב , על ההבחנה בי אינטרסי וזכויות, אבל אני חושבת שמה שאמרתי ש, דנו היו בשבות

 .מאוד שיי למסמ הכללי הזה שעסקנו בו היו
ושסדר , לאומילאומי ועוד מפגש אחד שהוא דו שנעשה לנו מפגש אחד שהוא חדאני הייתי מציעה

נדמה לי שאז אנחנו נגיע . לאומי השני יהיה להחליט לא אנחנו הולכיהיו של המפגש הדו
במצב הרבה יותר מגובש ואפשר יהיה להגיע להחלטה אופרטיבית שג נחוצה לנו במכו כדי 

 .לתכנ את המש הפעילות
 נית , אלה שנרשמו. אפשר להתייחס להצעה הזאת   :ל מנאעעאד

בלי , אבל עד כמה שאפשר בקיצור נמר, לה זכות דיבור     
כי אני חושב שפחות או יותר מיצינו , להיכנס ליותר מדי ארגומנטציה לכיוו כזה או לכיוו אחר

 .תכולל ההצעה הזא, את הדברי האלה וצרי לנסות ללכת לקראת סיכומי
 אני חושב שהשאלה היא עקרונית ויש פה שתי    :סמי סמוחה

אני רוצה להבהיר את . דעות כשמוטה הציג עכשיו דעה אחת     
 .עמדתי כא

כל המסמ הזה לא ישפיע , יחד ע זה שתהיה הכרה בלגיטימיות של מדינה יהודית  ודמוקרטית
 .יותידי האליטות הפוליטידי הציבור הרחב ועלולא יתקבל על

אי ש סיכוי , אני שמעתי היו ואני מקשיב כבר שנתיי לחברי הערבי. אני חושב שאי סיכוי
שמעתי היו דברי שאני אפילו מפרש אות . לקבל לגיטימיות של מדינה יהודית ודמוקרטית

לגיטימציה של שלא רק לא מקבלת את הלגיטימיות אלא עושה דה, לגיטימציה פעילהכדה
 .כ שאי לנו שו סיכוי בעניי הזה. הודית והדמוקרטיתהמדינה הי

אני חושב . אי לנו סיכוי ואנחנו צריכי לקבל עכשיו את העמדה של מוטה שאומר שאי ער לזה
מדינת ישראל . צרי להשמיט את הסיסמה הזאת, שצרי לא להתייחס לשאלה של הלגיטימיות

של , יש מתיחות רבה בי שני הממדי האלה. תמוגדרת היו ופועלת כמדינה יהודית ודמוקרטי
זה . צרי לחתור לשכ את המתחי האלה ואת הסתירות האלה, המדינה היהודית והדמוקרטית

כי באופייה היהודי של המדינה יש דברי , יהפו את המדינה הזאת לבעלת איכות יותר טובה
רי מופרזי שאי לה הצדקה יש יותר מדי דב. פוגעי ולא מהותיי, מסוימי שה מיותרי

מצד שני יש הסכמה . את זה צרי להוריד. ג מנקודת מבט ציונית כשהולכי ובודקי אות
מצד אחד אתה מוריד כמה דברי . מקיר לקיר שצרי לחזק את אופייה הדמוקרטי של המדינה

ז אתה מקטי וא, מיותרי באופייה היהודי של המדינה ומצד שני מחזק  את אופייה הדמוקרטי
בכל מקרה זה טוב ג ליהודי וג . את המתח ואת הסתירות והופ את המדינה ליותר טובה

 .לערבי ועל זה יכולי ללכת
בסופו של דבר מה שמאחד אותנו כא זה לא . אני לא חושב שאנחנו יכולי לשאו ליותר מזה

אני חושב שבצד . ייבי לחזקואת זה אנחנו ח, הצד הדמוקרטי, הציונות אלא האזרחות המשותפת
, הציוני יגידו, היהודי יגידו, לאומי או מפגש ציונילא איכפת לי שזה יהיה במפגש חד, היהודי

לגבי הערבי אני . איזה דברי ה לא מוכני בשו אופ לשנות, מה הקווי האדומי שלה
לבינו הוא שעאדל קיבל את אתה אומר שההבדל בינ . חושב שזה מיותר לחלוטי כי ה מאוחדי

אני חושב שזה פשוט  ניואנסי חסרי משמעות והפסקה הזאת , הפסקה הזאת ואתה התנגדת לה
 .לא נותנת שו לגיטימיות למדינה יהודית ודמוקרטית

 , סימטרייהסמי בהתחלה אמר שיש פה מצב של א  :האלה אספניולי
כו שיש מצב אני חושבת שנ. שהצד היהודי אמור לתת כל הזמ     
, אנחנו המקופחי, סימטריתאנחנו חיי במציאות א, סימטריתסימטרי כי המציאות היא אא

אז במצב כזה מי שמופלה הוא שצרי לקבל ובמצב כזה ברור שהצד , אנחנו חיי במצב של אפליה
דבר היית יכול לטעו את ה, א היינו שוויוניי, א המצב היה אחרת. היהודי הוא שצרי לתת

 .אפשר לטעו את הטענה הזאתאי, אבל היות ואנחנו לא שוויוניי מלכתחילה, הזה
אני . אני חושבת שהייתה כא התייחסות לכ שהמנהיגי הערבי לא מגני תופעות של אלימות

המנהיגי הערבי בהרבה מקרי מגני את תופעות האלימות . חושבת שיש בעיה תקשורתית
 .ה כמעט כול גינו את זהברמאלל' וכשהיה הלינ
 .לא התכוונו לפיגועי. לא לזה התכוונו   :יצחק רייטר

 .תלוי על מה אתה מדבר  :האלה אספניולי
 .הוא מדבר על ואדי ערה   :עאדל מנאע
 , לומר שצרי לשבור ידיי ורגליי לשוטרי   :רות גביזו

 .להגיד שאמרת את זה וזה בסדר     
 .בקונטקסט שזה נאמרתלוי   :האלה אספניולי

 .זה לא תלוי בקונטקסט שזה נאמר   :רות גביזו
 .ג שריפת בנקי ורמזורי   :יצחק רייטר
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 היה לזה . את כנראה לא שומעי. היה גינוי לזה  :האלה אספניולי
 .גינוי ואני אומרת ל שהיה גינוי לזה     

 האופי היהודי ומה זה חתירה מה זה השלמה ע. אני חושבת שהדיו כא הל לשני כיווני
 שני חיי במדינה הזאת 52אני חושבת שמבחינה עובדתית אנחנו כבר . לשנות את המצב

אז יש השלמה עובדתית ואני לא יודעת , ומשלימי עובדתית ע זה שאנחנו חיי במדינה יהודית
חיי במדינה רותי אמרה שצרי מבחינה עובדתית להכיר בזה שאנחנו . מה את באמת מחפשי

מבחינה , מבחינה ערכית, מבחינה היסטורית. עובדתית אנחנו לא חיי ואנחנו משלימי. יהודית
חשבו הקיו של אנחנו רואי שהמדינה היהודית או שהאופי היהודי של המדינה בא על, לאומית

צרי , אז צרי להבחי בי מה שהוא עובדה פוליטית לבי עובדה היסטורית. הע הפלשתיני
, להבחי ואולי צרי לומר שמדינת ישראל מבחינה היסטורית קמה על חשבו הע הפלשתיני

 .עובדתית היא מדינת הלאו היהודי. מבחינה היסטורית היא גרמה צער וכאב לע הפלשתיני
 . אני מוכרחה לשאול אות שאלה אחת חדה   :רות גביזו

את לא , גר וגאהכשאת מחנכת את הילד של להיות אד מבו     
 ?מוכרחה כמעט לחנ אותו לכעוס על המדינה שלו

 .חייב   :עאדל מנאע
 אז למה אנחנו מסתובבי סביב הזנב של . חייב   :רות גביזו

 ?עצמנו     
 .אבל לא לפעול נגד המדינה, לכעוס כ   :עאדל מנאע

 רגשות זה משהו . לכעוס זה לא אומר לא לקבל  :האלה אספניולי
 .אבל התנהגות הנובעת מהכעס הזה, גיטימי לגמריל     

 .ה נגדנו, ה קמו על חורבננו, ה נישלו אותנו   :רות גביזו
 ?זה לא נכו   :עאדל מנאע
 .זה ג נכו שהערבי יצאו להשמיד את המדינה   :סמי סמוחה

 בוועדת המעקב לענייני חינו ערבי בנינו תוכנית   :האלה אספניולי
.  לזהות לאומית ותו כדי הייתה לנו יחידה על האזרחותלחינו     

אנחנו יודעי שבמציאות יש לנו שתי זהויות ואנחנו מנסי לחנ להתמודד ע שתי הזהויות 
מי אומר שאנחנו . סוהראנחנו לא שוללי את זה כי אחרת נשלח את הילדי שלנו לבית. האלה

 לחנ בשני הכיווני ואנחנו רוצי לחנ אנחנו מאוד מציאותיי ויודעי? לא מציאותיי
יש לפעמי דברי שה לא הגיוניי ואת מתארי לעצמכ . לאזרחות ולשותפות אזרחית

 .דברי שה רחוקי מהמציאות
ליצור עוד פגישה של שתי קבוצות ולנסות שכל , רותי באמת הציעה את ההצעה שרציתי להציע

 .לאומיבוא למפגש דוקבוצה תגבש לעצמה ראייה מסוימת ואז נ
 אנחנו לא יכולי להגיע להסכמה על המסמ הזה    :משה ארנס

או על הסעיפי האלה במסמ הזה וזה לא פלא שלא נית להגיע      
 .להחלטה פה אחד ואני חושב שזה מה שאנחנו רוצי

 –נאוטי אני בס הכל מהנדס אווירו,  יושבי כא סוציולוגי והיסטוריוני–אני חייב לומר 
אני חושב שלא יכול , להגדיר מדינה יהודית  ודמוקרטית, שהניסיו להגדיר מדינה בשלוש מלי

אז הגדרנו אותה בשלוש מלי ועכשיו , כל כ רב ממדית, גוניתחברה היא כל כ רב. להיעשות
 .פי שלוש המלי האלה אנחנו רוצי להגיע להסכמהעל

רחי שוני בארצות אחרות מזדהי ע היבטי שוני אני מניח שאזרחי שוני בישראל ואז
אני חייב לומר שאני תמיד קיוויתי ואני עדיי מקווה . של המדינה ולא כול בדיוק אותו הדבר

שאחד ההיבטי של מדינת ישראל שאזרחיה הרבי יוכלו להזדהות אתה זו העובדה שזו מדינה 
בי בכנסת שאומרי שהיא לא אמנ אני שומע מחלק מחברי הכנסת הער. דמוקרטית
כל מיני דברי נוראי וכשאני שומע זאת אני , מדינת אפרטהייד, מדינה גזענית, דמוקרטית

אבל אני מניח שלפחות בקבוצה הזאת אנשי יסכימו שזו , מתפלא שהדברי האלה נאמרי
 .מדינה דמוקרטית ודאי בקונטקסט של המזרח התיכו

 דמוקרטיה לא הייתה . מוקרטיתבמפורש לא ד  :האלה אספניולי
 .רוצחת אזרחי על עצ הזכות להפגנה     

 .אי א מדינה דמוקרטית בעול, א כ   :משה ארנס
 .זאת רק דוגמה  :האלה אספניולי

 פי ההגדרה הזאת אי א מדינה דמוקרטית על   :משה ארנס
, ג ש קרה שאנשי נהרגו. הבריתאפילו לא ארצות, בעול     

זו , ביחס ליתר מדינות המזרח התיכו. אז נסכי שהכל יחסי. ידי הצבאעל, א את רוצה נרצחו
 ?לזה את מסכימה. מדינה יותר דמוקרטית

 .טוב  :האלה אספניולי
 , אני חושב שהער הזה ג מקרי על האזור   :משה ארנס

 א היא לא הוא מקרי על המדינה הפלשתינאית שתקו      
.  וזה מקרי על ירד ועל סוריהרטית בהתחלה היא תושפע ממה שאנשי רואי כא תהיה דמוק
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מכיוו שאחרי הכל , שהוא לא בלתי חשוב, אני תמיד קיוויתי שיוכלו להזדהות ע ההיבט הזה
לא באו , יהודי שבאו מכל מיני מקומות, יהודי וערבי, האנשי שהקימו את המדינה הזאת

זאת הצליחו ליצור כא מדינה ובכל? מה באו מארצות דמוקרטיותכ. מארצות דמוקרטיות
 .דמוקרטית

לא בלתי , אני חושב שיש הרבה מה לעשות ואני חושב שאנחנו יכולי להסכי על לא מעט דברי
אני פשוט מתחיל ע זה כי יש מרחק כה רב שצרי ללכת כדי להגיע ליתר . אפילו ביחד, חשובי

ערבית בישראל שבלי כל בעיה אני יכול לתת רשימה לא כל כ קצרה של שוויו של האוכלוסייה ה
 .אני רואה ער בזה שהפורו הזה יגיד שזה מה שצרי לעשות. דברי שלדעתי צרי לעשות

שאנחנו נית את , אני לא מסכי ע סמי על כ שאנחנו צריכי לחשוב במושגי של איזו עסקה
אנחנו מדברי כא על ערכי . חרת זה לא שווה שו דברזה ובתמורה את תיתנו משהו אחר וא

א זה צנוע מדיי בשביל . אבסולוטיי שאנחנו באמת רוצי לראות אות מקוימי במדינה שלנו
 .אבל אני חושב שזה חשוב וכדאי לעשות את זה. צרי באמת ללכת הביתה, החברי

יה אבל יש לה הערות נקודתיות שנדמה שלא התייחסו אל :יחיאאליעזר דו
 .כמוב משמעות עקרונית וה כ מתקשרות לדברי שנאמרו

, אופייה וכולי, מלבד הצעת העקרונות שנדמה לי שדי מוסכ שהיא בעייתית לגבי מדינת ישראל
" התקווה"לצד . "'ובמיוחד סעי ה, אבל יש לי בעיה ע שני סעיפי. אני מסכי לרוב הסעיפי

נית להכיר בהמנו נוס של ישראל שתכניו יוכלו להיות משותפי , שיש לה משמעות היסטורית
 ".לכל אזרחי המדינה
אני בהחלט יכול להבי את הקושי של הערבי אזרחי ישראל  לשיר את . אני מסתייג מכ

 .אני לא דורש מה לשיר את התקווה. התקווה
 .אתה כ דורש מה   :עאדל מנאע
 .לא  :יחיאאליעזר דו
 כשהב שלי סיי . בכל מקו אתה דורש מה   :אעעאדל מנ

, משפטי ואנחנו היינו צריכי לעמוד ש ולשיר ע כול     
 .הייתה לי בעיה

א אתה . יש הבדל בי לעמוד ולכבד המנו ובי לשיר אותו  :יחיאאליעזר דו
 יחד ע אני אעמוד, הברית ואתה תשמע את ההמנו האמריקאי או אני אשמעתהיה בארצות

 .כול ואני אכבד את זה
 אני . אני צרי לעמוד דו ולכבד את ההמנו הזה   :עאדל מנאע

לנסות , וזה קרה לנו כמה פעמי, ניסיתי יחד ע המשפחה שלי     
: לצאת לפני שמתחילי לשיר את התקווה וכמה פעמי נתפסנו והיהודי התחילו לצעוק עלינו

 .לא מכבדי את המנו המדינה,  לכתתביישו, אי את מתנהגי כ
 אני לא הייתי צועק עלי א הייתי נמצא באותו   :יחיאאליעזר דו

. אתה באמת סיפרת על כ ואני חושב שאי לזה הצדקה. מעמד     
יש איזושהי , זאת אומרת. מצד שני אני חושב שאפשר לצפות ממ שפשוט תכבד את המעמד

אני חושב שברגע שהרוב . העומדי ואל יעמוד בי היושבי וכוליאמרה ידועה שאל ישב אד בי 
, ובשו אופ אני לא מצפה שאתה תשיר את מילות ההמנו, אתה יכול לא להסכי אתו, עומד

 .לא מתו הזדהות אלא מתו איזשהו כיבוד של המעמד הזה, אבל אפשר לצפות אתה תעמוד
 מגיע לנו , שלנו אותני: הדבר הזה אומר לי יו יו   :עאדל מנאע
ואני ; אחרי אלפיי שנה אנחנו חוזרי לכא ולוקחי את האדמה של וזה צודק, לנשל אות

 .אני רוצה לצאת מש ולא תמיד אני יכול לצאת מהמעמד הזה. עומד ושותק
 ?למה לא לשנות את המלי  :האלה אספניולי

 היהודי זה המנו שאני ורוב אזרחי המדינה   :יחיאאליעזר דו
 .התחנכנו עליו ואנחנו מזדהי אתו     

 הוא לא היה . הוא לא חייב להיות המנו המדינה   :מר'דוד קרצ
עד שהתקבל חוק , באופ רשמי המנו המדינה עד לפני שש שני     

 .הוא לא עוג בשו מקו. הכנסת
 ?זה יפתור את הבעיה  :יחיאאליעזר דו
 .לא   :מר'דוד קרצ
 אני אומר שא אזרחי ישראל , לגבי המנו נוס  :יחיאדואליעזר 

א אחד לא ימנע . בבקשה, הערביי רוצי לחבר המנו משלה     
 .בעד לעשות זאת

 על משהו מאחד ולא על , מדברי על משהו משות   :מר'דוד קרצ
 .משהו מפריד ומפצל     

  השאלה היא כזווכא , כא הנקודה היא עקרונית  :יחיאאליעזר דו
זה ? זה יפתור את הבעיה שלכ, נאמר שיהיה עוד המנו משות     

 .לא יפתור אותה וזה ברור לגמרי
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ידי הסכמה או עלקיו עלאני אומר שנדמה לי שנית לקיי כא חיי משותפי או איזשהו דו
יה וצרי לחיות יש דברי מאוד עקרוניי שאנחנו לא מסכימי על. בסיס הסכמה שלא להסכי

 .ע זה כי אי שו ברירה אחרת
לקבלת , אני באמת חושב שצרי לעשות את ההבחנה בי תביעה ודרישה לנאמנות לחוקי

אני . ולוויתור על אופציה של שימוש באלימות לבי תביעה להזדהות רגשית, המדינה כפי שהיא
אולי ה לא יכולי להזדהות ע בהחלט יכול להבי שאזרחי המדינה הלא יהודי קשה לה או 

זאת . אני מוכ לקבל את זה. אבל רוב הגדול לא, הדרוזי, יש כאלה שאולי כ. מדינה יהודית
, אי ברירה אלא לקבל את המדינה א הוא רוצה לחיות בתוכה, כפי שלצד השני לדעתי, אומרת

ינה הלא יהודי לא כ אני חושב שאני לא יכול אלא לקבל ולכבד את העובדה שאזרחי המד
זה , זה כולל את הדגל, וזה כולל  את ההמנו, יכולי להזדהות ע הסמלי היהודיי של המדינה

יש במדינה ציבור יהודי חרדי שג הוא , ונדמה לי שכבר אמרתי את זה, אגב. כולל דברי נוספי
,  עליה את הדבראני לא יכול לכפות, בסדר. כולל יו העצמאות, לא מזדהה ע הסמלי הללו

שה יכבדו את חוקי , כמו שאני מצפה מאזרחי המדינה הלא יהודי, אבל אני יכול לצפות מה
אני . מבלי שה יזדהו ע הסמלי וע המיתוסי שהמדינה מייצגת, המדינה ולא יפעלו כנגדה

 .לא מוכ לוותר על הסמלי הללו
 תתפתי ולמה למה הש, אני אומר למה אני משתת  :עסבהחאלד אבו

אני זוכר שלפני כשנה אני אמרתי משהו . הסכמתי להשתת     
אני אמרתי שאני הזמנתי חבר להשתת והוא ? אתה חושב כ: וכמה חברי שהיו כא אמרו לי

את תשבו ואת תדברו ובסו ; אני יודע מה הסיפור הזה שאת יושבי ש, תשמע: אמר לי
להכיר בכ , י דבר אחד וזה את הלגיטימציה שלההחברי היהודי שמשתתפי ש רוצ

, אני לא חושב כ, לא: אמרתי? אתה חושב כ: אז מוטה אמר לי. שזאת מדינתו של הע היהודי
 .מתברר שהוא צדק. הוא חושב כ, אני חושב שמי שהזמנתי אותו

 אני שואל למה אני משתת ולמה הסכמתי, כשאני מסתכל אחורה, זאת אומרת שבדיעבד
אני לא רואה את זה . והסיבה היא שאני לא רואה את הנוסחה של סכו שווה אפס, להשתת

אני באתי להשתת כי אני רציתי לחזק את . יש כא שרואי את זה כבנוי מנוסחה. בצורה כזאת
זה האינטרס האישי שלי בתו הסיפור הזה של , הצד של השותפות האזרחית וזו המטרה שלי

 כאלה שחושבי שחיזוק השותפות האזרחית משמעותה חיזוק הערבי עליש. ההשתתפות כא
, אי רואי את הסכו השווה אפס הזה של המשוואה אני לא יודע, אבל. חשבו המדינה היהודית

אני לא מבי את ההגיו , אני לא מבי את זה? למה זה צרי לבוא על חשבו זה, זאת אומרת
 .טיה מבחינתי זה לא סכו שווה אפסיהדות ודמוקר. שעומד מאחורי זה

אתה . אתה יכול לקבל, מלי סתמיות של לגיטימציה. אני רוצה לסבר את האוז ולומר עוד משהו
? הספרכמו שחינכו אותי בבית, יודע כמה אני שרתי סתכלל בלאדי בימי עצמאות כשהייתי קט

ו בו כמו ילדי טובי ושרנו אתה יודע כמה שרנו את זה וכל אחד מאתנו הרי את הדגל ונופפנ
האמירה הסתמית הזאת של ? ומה יצא מכל הסיפור הזה. ביו העצמאות. יו עצמאות של ארצי

ת לי את 'של , אני לא רוצה את הסחר מכר הזה? מה היא יכולה לתת? מה היא נותנת, לגיטימציה
, ה תהלי ערכי מתמשלגיטימציה ז. ככה זה לא עובד. 'אני את ל את הדבר הזה, הלגיטימציה

אתה תית לי קוד כל את הלגיטימציה . אתה צרי להפני אותו בצורה חינוכית מתמשכת
אתה תחנ דורות שייתנו את הלגיטימציה , ואולי אז במש דורות, האזרחית ואני ארגיש בה

 ? מה להכיר בזה'בוא תכיר בזה'. אבל זו סת אמירה סתמית של לגיטימציה. שאתה מבקש
בעיה של מצפו , ואני אומר את זה דוגרי, או שיש בעיה מוסרית בקרב הע היהודי. ש שתי בעיותי

ה , הנה ג האנשי האלה שאנחנו נישלנו אות ודרסנו אות': תפיסה שאומרת, מוסרי
א זה רוב על . אבל זה יותר מדי לבקש מציבור כזה את הלגיטימציה הזאת. 'מכירי בזה

 .ידי אמירה סתמית שליאני לא יכול לשחרר אותו מזה על, המצפו של מישהו
 .אני לא מבקש שו לגיטימציה   :משה ארנס
 אני אומר . אני אומר דבר יותר חשוב  :עסבהחאלד אבו

זה תהלי , א אתה מבקש או לא מבקש אותה, שהלגיטימציה     
זה לא .  אמירה סתמיתזו לא סת. של אור זמ, ארו ומתמש של חיי משותפי אזרחיי

 .'תקבל,  ת, 'אנחנו לא בשוק, זה לא סחר מכר. ככה
. א אחד לא מזכיר אותו? ומה אתו, אבל יש ג ציבור ערבי, מדברי כא על הציבור היהודי

זאת זכות ? מה זה הב שלי יל לשכור חדר. יצחק מדבר על כ שהב של יל וישכור חדר
מה ? לתת משהו, בשביל זה הוא צרי להכיר. צה לשכור חדראלמנטרית אזרחית של אד שרו

, והמשהו הזה? למה הוא צרי לשל עוד משהו? דירההוא צרי לשל עבור זה חו מאשר שכר
הוא לא צרי לשל אותו באמירה סתמית אלא הוא צרי לשל אותו , שהוא צרי לשל אותו

 ערבי וכל פלשתיני שיכיר במדינת ישראל לי אי שו בעיה ע כל. במידה שירצה לשל אותו
א הוא של . זה לא מפריע לי. לי זה לא אומר כלו. אמרתי את זה. כמדינתו של הע היהודי

 .אבל אני לא מאמי בזה, שיעשה את זה, ע זה
, א מדברי על פשרה פוליטית מבחינת העמדות הפוליטיות שלי. מדברי על פשרה  פוליטית

 .נקודה. פוליטית שליזאת לא העמדה ה
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 הרגשתי מהדברי של שא הדבר הזה , מוטה   :ראס חמאיסי
אני הול לגישה של משה . אני חושב שזאת טעות. אז לא, לא     

, המצב לא נורמלי, אנחנו יודעי שהמדינה לא נורמלית. ארנס שהיא גישה יותר פרגמטית
 . זה מצב לא נורמלי,ולבוא ולבקש בקשות נורמליות, התנאי לא נורמלי

לכ חשוב מאוד לקרוא את המפה נכונה ולחפש במינו נכו את הנקודות שיכולות לייצר תהלי 
בהתא לעקרונות של שוויו , שמייצר מעי הגברה של האזרחות המשותפת כעיקרו, שבונה אמו

 .ושל דמוקרטיה
כולנו .  א אחד לא עיצבמלכתחילה את המסמ הזה. אני מציע לא לדבר על מסמ. מהו הכלי

אחד אומר , אחד אומר יותר פרובלמטי. מדברי על מסמ אבל כל אחד מבי את המסמ אחרת
 .מדיניות

. אני יכול לומר את דעתי ומה שאני חושב. אני לא בעד התכנסות של קבוצות לאומיות באופ נפרד
אני . נושא של מדינת ישראלאני חושב שמבחינה ערכית ומבחינה נורמטיבית יש לי בעיה ע כל ה

חי במציאות ואני רוצה להמשי לחיות במציאות הזאת ולבנות אותה במסגרת של חוק ולקיי 
אז אני נאבק בה בתהליכי , ועובדה שהחוקי פוגעי בי, א החוק הזה פוגע בי. את החוק
אני לא .  יודעאני לא, מה ייעשה עוד עשרי שנה, בנושא של כוח, בנושא של העצמה. שמקובלי
 .חכ כל כ

תשב עוד פע ותמצא , לכ מה שאני מציע הוא שועדת העריכה שישבה בהתא לדיו שנעשה כא
תיקח בחשבו את הדיו ותראה איפה הנקודות בה יש , ניסוח בהתא לרוח הדברי האלו

פשרות שמא, ותחפש את הנקודות שיש בה הסכמה, ואת הדיו בה אני מציע לדחות, מחלוקת
אנחנו יודעי שהמצב הזה הוא לא מצב טוב ולא מאפשר . לייצר תהלי נוס להתקדמות

צרי ללכת למצב שבו אנחנו . זאת טעות מיסודה', או אני או אתה'לייצר מצב של . התקדמות
ידי על, ידי הכרה בהעל, ידי כיבוד המציאותעל. אני ואתה כקונספציה; אני ואתה: אומרי

בלי , אפשר לייצר הרבה דברי ואנחנו כולנו עושי את זה בחיי היו יומיי, נייצירת מנגנו
 .לקבוע עמדה נורמטיבית ובלי כל הזמ לחיות על העבר

אני . כמו שאמר חאלד,  ולא סכו אפסwin-win situation, במסמ הזה, צריכי לחפש  במנגנו הזה
ההנחה שאנחנו צריכי להסכי עליה לא במצב שקיי היו אפילו נקודות . חושב שזה נית

 .קיימות
היא כנראה לא , אי, מדינה פלשתינית לא קיימת. אני חוזר לנקודות בה מוטה פתח, למשל

ההנחה הבסיסית , בנקודת המוצא, לכ בבסיס. תתקיי בעשור הבא ואנחנו רואי את התהלי
 .הזו לא קיימת
 הא הסוגייה של הסדר הקבע ע הפלשתיני ונית  סמי ואני דיברנו עליה במכנקודה נוספת 

משמעות הדבר היא שיש ל . צריכה לכלול ג את הסוגייה של האוכלוסייה הערבית בישראל
לא במוב הערכי ולא במוב המשפטי אלא , עדיי הרבה סוגיות שא אנחנו הולכי ללגיטימציה

 .יש בעיה אית, במוב המשפט הבינלאומי
ולנסות , נורמטיביות, שה מאוד ערכיות, קוד כל להוריד את המלי היפות האלולכ אני מציע 

אנחנו יודעי שהמציאות מורכבת ולכ צרי לחפש צעדי בוני . להיות מאוד מאוד מציאותיי
. אמו שיהיו מקובלי על הציבור היהודי ועל הציבור הערבי ולא יחפשו את נקודות המחלוקת

 . אפשר להגיע להסכמהבואו נחפש נקודות בה
 אני רוצה לצטט . אני אנסה להיות ג כ קצר   :עאדל מנאע

ג , דברי שמחמוד דרוויש אומר אות בכל מיני צורות     
בערבית זה . הוא מייצג הרבה את הצד המפסיד, באמירותיו, בשירה. בפרוזה וג בשירה

 את העמדה המוסרית ואת העמדה הוא היה רוצה מאוד להיות בצד המנצח כדי לבחו. טרויאדה
, כי נכו מה שאומרי סמי והחברי היהודי, האמת היא שאני מאוד מזדהה אתו. הערכית שלו

את רק מרוויחי מהדברי האלה ומבחינה מוסרית אי לכ , תשמעו: שלפעמי אומרי לנו
אנחנו ג , אצלנוהבעיה היא ; את הלא ג מוסריי וג מרוויחי ולכ אי לכ בעיה; בעיה

 .צריכי לעמוד מול הציבור היהודי
א כל מה שהפורו הזה רוצה לעשות זה . זאת רוצה להצטר לדברי שנאמרו כאאני בכל

 .אנחנו לא נגיע לשו מקו, וכולי'  לא תקבל–לא תית ,  תקבל–ת ': באמת לומר
אני בצד ,  לא בצד הזה של המנצחקל לי להגיד את זה כי אני, אני שוב אומר, אני קוד כל חושב

אבל נדמה לי שג א הייתי בצד השני מבחינה , סימטרייה הזאתהמפסיד ואני בצד החלש בא
כמו ,  סמי–ערכית ומוסרית הייתי נוקט בדברי האלה ולא הייתי חושב שא פה אני מוותר 

. אני הייתי מרוויחאני חושב שג . להפ. שאני מפסיד,  לצד השני והוא רק מקבל–שאתה אומר 
 .לא על הרחוב, אני מדבר על עצמי ולא על הציבור, שוב. win-win זה העניי של

אני לא מייצג שו ציבור ערבי ולכ אני ג נגד זה שנתחלק לשתי . אני מייצג כא את עצמי
אני לא בטוח שא נשב . אני לא מייצג כא קבוצה אלא את עצמי. קבוצות ונהפו לשתי קבוצות

ואז לא תהיה קבוצה כזאת וקבוצה , וג את, לא נתחיל לריב יותר אחד ע השני, הערבי, יחדב
 .אני חושב שבאנו לכא כבודדי. כזאת

 .זאת הסתכלות מעניינת   :רות גביזו
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 זה לא יעזור לנו . אני לא רוצה את התרגיל הזה   :עאדל מנאע
 .א רעיו טובאבל אני חושב שזה ל, זה כאילו יחדד. בכלו     

 .לדעתי זה טוב, וג מהצד היהודי, התחלתי לומר שמבחינה מוסרית מה שאנחנו עושי
נגיד שלאנשי לא איכפת מערכי ומוסריות וה אומרי . הדבר השני שהוא לא פחות חשוב

רק על סמ , א אני הייתי בצד השני. אני רוצה להיות פרקטי, לעצמ אני רוצה להיות חכ
לתת זה ג לטובת , לדעתי ג במקרה הזה, אני רוצה להיות אפילו מקיאבליסט, ליהאינטרס ש
אנחנו עושי . מה את נותני, מה את משלמי: אתה אומר. ואני אומר ל למה, הצד היהודי

הגבולות האלה בי המדינה , פשרה היסטורית אחת גדולה בזה שאנחנו מסכימי שמדינת ישראל
אנחנו יכולי לנקוט ג בעמדה . '67בי מדינת ישראל ה גבולות ל, א תקו, הפלשתינית

אבל אפשר , אנחנו לא יכולי לממש את זה, אנחנו חלשי, אנחנו יכולי להגיד שנכו. אחרת
לא מקובלי עלינו הגבולות האלה של , לא: שאומרות, ויש קבוצות כאלה בציבור הערבי, פוליטית

היא לא החלוקה של שתי המדינות שהולכי ' 47בל החלוקה של א, נכו רותי, הייתה חלוקה. '67
אפשר ג ? אז מה, זה אחרי שתי מלחמות ואחרי שתי תבוסות וכולי, אז נכו. להקי אות עכשיו

 .יש כאלה שאומרי כ. לא חייבי. להגיד שאנחנו מחכי ואנחנו נלחמי ולא הולכי לזה
צד הערבי אומרי שאנחנו רוצי ללכת לפשרה לכ האנשי שיושבי סביב השולח הזה מה

לחיות כמיעוט לאומי פלשתיני בתו מדינת ישראל שמגדירה את עצמה . היסטורית כואבת ביותר
לבוא , לדרוש מאתנו צעד מעבר לכ. . כמדינה יהודית זו פשרה היסטורית גדולה שאנחנו עושי

לא צודקי במה שעשית ולכ את למעשה תכירו בכ שאת היית , תנו לגיטימיות: ולהגיד
 המשמעות של זה היא שאני הול לשנות את העמדה הערכית למעשה מתנצלי ומצטערי וכולי 

 .והמוסרית שלי ואני לא יכול
 .א אחד לא דורש ממ   :רות גביזו

 ברגע שאומרי לי לתת , דורשי ממני, כ   :עאדל מנאע
לא , ית במוב של הצהרהלגיטימציה לישראל כמדינה יהוד     

כמו שנאמר , אנחנו מקבלי את זה פסיבית. פרקטית אנחנו השלמנו. במוב של השלמה פרקטית
אז למה לא לקבל ג את , א אנחנו מקבלי את זה? אבל אקטיבית לדרוש מאתנו את זה, קוד
 ?ולמה לא לקבל את ההמנו, הדגל

 והאלה אתה מוכ שיהיה כתוב מה שאתה    :יצחק רייטר
שאנחנו בפועל השלמנו ע קיומה של מדינת ישראל , אמרת     

 ?כמדינה יהודית
 .אני מסכימה בתנאי שהיסטורית ידעו מה היה  :האלה אספניולי

 ?חשובות ל יותר המלי או העובדות   :עאדל מנאע
 .המלי מוליכות לעובדות   :יצחק רייטר
  בעובדה אנחנו ,אני חושב שאנחנו כ השלמנו   :עאדל מנאע

הלא פחות , אבל אני רוצה לציי את הנקודה האחרונה, השלמנו     
 .ואני חוזר בזה לנקודה העקרונית הקודמת ומצטר לדברי שאמר חאלד, חשובה
הערבי בישראל משלימי ע העובדה הזאת לא רק בגלל חולשת ולא רק בגלל , לדעתי
יש . ואני לא יודע א אני מבטא את דעת כול כאאני אומר את זה לפחות בש עצמי . תבוסת

ההשלמה , זאת אומרת שהעמדה הזאת. לנו מה להרוויח ויש לנו מה להפסיד מהעמדה הזאת
היא לא רק בגלל החולשה שלנו ולא בגלל שאנחנו מחכי שנתחזק ואז כשנתחזק נבטל את , הזאת
 ובגלל שאני –את הילדי שלי לפחות  כ אני מחנ את עצמי ומחנ –מעמדת חולשה , כי היו. זה

יש לנו מה להרוויח ואנחנו מרוויחי ואני כ מכיר בזה שמדינת , חושב שע כל מה שהפסדנו
למרות שהמשטר הדמוקרטי , יש לה משטר דמוקרטי, זאת אומרת. ישראל היא מדינה דמוקרטית

 .הוא הרבה יותר דמוקרטי ליהודי והרבה פחות דמוקרטי בשבילי
, המשות בינינו שאנחנו יכולי לנסות לבנות זה הבסיס האזרחי שאינו קיי היוהדבר 
את מחזקי אצלנו את ההשלמה הזאת , א אנחנו מחזקי את הבסיס השוויוני הזה. השוויוני

זה הדבר החשוב ביותר שהיהודי לדעתי . אלא בגלל בחירה, לא בגלל חולשה, וזה לא בגלל כורח
רק , תעזבו את המוסר ואת הערכי. ל למענו מבחינת האינטרס של היהודיצריכי להבי ולפעו

, הפלשתיני בתו מדינת ישראל, א את תצליחו בזה אתנו. מבחינת האינטרס של היהודי
. זה ג כ ישלי על העול הערבי, א את תיכשלו אתנו. לדעתי זה ישלי ג על העול הערבי

 .לדעתי בידיכ הבחירה
 .אתה פתחת. אולי אתה תסכ, מוטה

 אני חושב שיש . הסיכו לדעתי הוא מאוד פשוט  :מרדכי קרמניצר
פה רוב ברור ומשמעותי לטובת מסמ שלא יכלול חלק מהסוג      

 .הזה
מישהו כא . יש פה נקודה שאני רוצה לומר לגביה את  דעתי   :עאדל מנאע

אני חושב ששני נרטיבי ה דבר . תומ בזהואני אומר למה אני , דיבר על שני נרטיבי וכולי
,  ברגע שכותבי אותוהעניי של ההכרה בנרטיב של הצד השני. מאוד חשוב למע חינו הציבור

בלי שאמרת שאתה , בכ שאתה נות הכרה לנרטיב של הצד השני, במוב שדייב אמר, אתה מכבד
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שוב ואדיר בפשרה ההיסטורית בי ההכרה בנרטיב של הצד השני הוא צעד חינוכי ח. מקבל אותו
במוב זה לדעתי . לא חייבי לקבל אותו אבל הנרטיב של הצד השני יהפו ללגיטימי. שני הצדדי

וזה דבר מאוד חשוב ג בבניית האזרחית , מבחינת שני הצדדי יש פה סימטרייה והדדיות
אפשר לדרוש משני אי, לדעתי, יותר מזה. אפילו בדבר הזה שאנחנו חלוקי בו, המשותפת

 .הצדדי
 אני תוהה א החברי של מסכימי לדבר הזה    :רות גביזו

 .שאמרת     
 שהנרטיב שלנו הוא כזה , לכתוב שני נרטיבי   :עאדל מנאע

 .ושלכ הוא כזה     
 .זו הייתה ג דעתי  :האלה אספניולי

 .אני לא מסכי  :יחיאאליעזר דו
 אבל א תהיה התנגדות , ד חשובזה לדעתי מאו   :עאדל מנאע

אז אני , גדולה ורוב החברי יגידו שעדי לא לגעת בזה בכלל     
של כ , כי אני חושב שהאופציה הראשונה, אבל זו תהיה האופציה השנייה שלי. אל ג על זה

להזכיר את זה מבחינה חינוכית לציבור הרחב ומבחינת הפשרה ההיסטורית וההתפייסות 
זה דבר מאוד חשוב שאפשר ג לבנות עליו לעתיד וזה חשוב לחינו , בי שני הצדדיההיסטורית 

 .לאותו שלו שאנחנו רוצי לחיות בו
 לדעתי צרי . יש פה הסכמה רחבה לדר הזאת  :מרדכי קרמניצר

הדר שאומרת נוותר על החלק העקרוני ונמשי . להמשי בדר     
 .ע המסמ בחלקי

 .ללא שני נרטיבי  :יחיאאליעזר דו
 .לא  :מרדכי קרמניצר

 יכול להיות שהמרכיבי המעשיי של המסמ    :רות גביזו
 .יהיו יותר רזי     

 .אני לא יודע  :מרדכי קרמניצר
 מקבלי אותו , לא תהיה בעיה מפני שהוא קיי   :רות גביזו

 .באופ פסיבי ובזה גומרי את העניי     
 אנחנו נעביר לכ . רי להמשי בעבודה הזאתצ  :מרדכי קרמניצר

אני אבקש מהנהלת . נייר קצת יותר מתוק בנושא החינוכי     
די שמנסח עבור אני לא עור. המכו למצוא מישהו שיחלי אותי כי אני לא של ע הדבר הזה

מהצד אבל אני לא יכול להיות מוביל של המהל הזה , אני נשאר חבר בקבוצה. אנשי אחרי
 .אני לא רואה בעיה שיימצא מישהו אחר. היהודי

 .תודה רבה לכול   :עאדל מנאע
 

 


