ישיבה מס'  – 5.10.1999 – 6שותפות וייצוג

ישיבה מס'  – 5.10.1999 – 6שותפות וייצוג

שלו לכול  .אנחנו חוזרי לעבודה בכוחות מחודשי  .אני חושב שזה
מרדכי קרמניצר:
מאוד מרשי שרוב האנשי שקיבלו על עצמ מטלות כתיבה כתבו והצטבר אצלנו חומר שהוא
לדעתי משמעותי ומעניי  ,ובוודאי ישמש אותנו להמש הדיו .
אני קוד כל רוצה לקד בברכה את פרופסור רות גביזו שמצטרפת אלינו .אני לא יודע א את
זוכרי את המושב הראשו שלנו ,אבל רותי עומדת בראש פרוייקט במכו שעוסק בשסעי
בחברה הישראלית והפרוייקט שלנו הוא אחד הפרוייקטי במסגרתו .הכוונה המקורית הייתה,
שרותי שהייתה בשבתו – ואני החלפתי אותה – תרכז את הקבוצה יחד ע עאדל ,אבל רותי
הציעה שנמשי במתכונת בה הדברי התנהלו בשנה הזאת ,וכ ננהג .אני מבר אותה על
הצטרפותה אלינו.
מצטרפי לקבוצה ,אבל לא יהיו פה הערב ,דוקטור אסעד גאנ ודוקטור חאולה אבו בקר.
התעוררו כמה שאלות שאני רוצה להציג אות ולשמוע את דעת החברות והחברי  .האחת ,במקור
חברי הביעו הסכמה להצטר לקבוצה ,למרות שלא הופיעו בינתיי לדיוני  ,אנשי שהיו אז
חברי כנסת ובינתיי הפכו להיות שרי או סגני שרי וה האדוני אורו  ,ביילי ומסאלחה.
השאלה היא מה אנחנו עושי ע השלישייה המיניסטריאלית הזאת .השאלה היא חשובה במיוחד
כי דפנה עומדת בנטל של להזמי אות  .א אנחנו חושבי שעקב השינוי שחל במעמד  ,זה לא
מתאי שה יהיו חברי בקבוצה – אז אנחנו נודיע לה שזאת דעתנו וכ יהיה וכ ננהג .לכ זו
שאלה ראשונה ,הא אנחנו חושבי שהמעמד המיניסטריאלי מוציא אד מהקבוצה.
שאלה שקשורה בזה .יצא לי בפגישת אקראי לספר למת וילנאי על הקבוצה שלנו והתגובה שלו
הייתה :מעניי מאוד ,תזמינו אותי .צרי לתת לו איזושהי תגובה ואני שוב ש את זה על השולח
כא לדיו  ,מה צרי לענות לו.
איכשהו ג עניי קיומה של הקבוצה יצא לתקשורת ויש ג עיתונאי שמתקשרי ושואלי א
ה יכולי לבוא לדיוני  .לעיתונאי אמרתי שהדיוני ה סגורי ואני חושב שבשלב הזה זה
ברור שאנחנו לא רוצי כא את התקשורת .יש לי ג דעה בעניי של השרי  ,אבל אני אשמור
אותה לשלב יותר מאוחר.
עלתה שאלה הא אנחנו רוצי להתייע במומחי בסוגיות מסוימות שדורשות מומחיות .למשל
בסוגיית הקרקעות ,יש לנו כמה מסמכי מרשימי שנכתבו על ידי חברי ערביי ואני לא חושב
שמישהו מחברי הקבוצה היהודי בקיא בסוגייה הזאת .אני חושב שהיה מוסי לשלמות הדיו
א היינו שומעי עמדה או דעה או נעזרי במישהו שיש לו הבנה בסוגייה הזאת .זאת דוגמה.
השאלה של המומחי יכולה להתעורר ג בסוגיות נוספות וג בעניי הזה הייתי רוצה לשמוע.
היה ג רעיו לפיו אנחנו נקבע ועדת ניסוח שתתחיל במקביל לעבודת הפורו המלא לנסח את
הנייר הסופי ,באות נושאי שאות אנחנו מסכמי  .למשל היו אנחנו נדו בשיתו ובייצוגיות,
בהנחה שאנחנו נגבש עמדה עקרונית משותפת ,שתהיה קבוצה של אנשי שתתחיל לתת לבוש
ניסוחי וסגנוני מתאי לדבר הזה ,כי ברור שאנשי כתבו כתיבה שהיא כתיבה די לא מלוטשת
ואפשר להתחיל לעבוד על ליטוש הנייר ,א זה נראה לכ .
אני מציע שנפתח את הדיו  ,אלא א עאדל ירצה להגיד עוד משהו לפתיחה .אני מבקש מרותי
שתספר לנו על מסגרת העבודה לשנת  2000משו שא את זוכרי  ,במקור כולנו בעצ לקחנו
על עצמנו את המטלה של הפרוייקט הזה למש שנה .השנה הזאת פחות או יותר חלפה ,או עומדת
לחלו בעוד שלושה חודשי ואנחנו לא נסיי את העבודה בשלושת החודשי האלה .המכו
מאפשר לנו מסגרת עבודה שתימש ג בשנת  2000ורותי תספר על זה.
ההנחה שלנו ,אלא א מישהו רוצה לסתור אותה ,היא שהחברי מוכני להמשי בעבודה הזאת
ג בשנת  2000עד שנסיי אותה ונצליח ,כ אני מקווה ,להגיע לגיבוש של נייר משות .
אני אגיב מאוחר יותר כשנתחיל את הדיו .
עאדל מנאע:
יש לי את היתרו שאת השנה הראשונה של הפעילות של
רות גביזו :
הקבוצה ראיתי בעצ רק מ הכתובי  .אני חשבתי שהמפגשי היו מאוד חשובי ומענייני .
מתחילת הדר הכוונה של הקבוצה ,לפחות מבחינתי ,לא הייתה רק להגיע להסכמות או הבנות
אלא ג ליצור את המפגש .זאת אומרת ,התחושה שלי הייתה שמפגש מהסוג הזה ,שהוא בעצ
יותר סביר ,לא קיי או קיי מעט מאוד .לכ עצ קיומה של מסגרת שבה דברי שאולי נשמעי
בתו כל קבוצה ,בינה לבי עצמה ,נשמעי מעבר לקבוצות ומקבלי איזושהי התייחסות מעבר
לקבוצות – עצ הדבר הזה הוא דבר חשוב .אני חשבתי שהפרוטוקולי באמת שיקפו הצלחה
במטרה הזאת של המפגשי .
ההמש מיועד לזה שנעשה שימוש בהיכרות שנוצרה במש השנה הראשונה ,נעשה איזשהו מיפוי
של אזורי של הסכמה ומחלוקת ,ובעיקר ננסה לראות הא יש איזה שה דרכי אופרטיביות
1

ישיבה מס'  – 5.10.1999 – 6שותפות וייצוג

שאנחנו יכולי יחד להמלי עליה כדי לטפל בסוגיות שהתעוררו .זאת מתו הבנה שלגבי חלק
מהמחלוקות אנחנו רק נסכי שה קיימות ונתעד אות וחלק מהמחלוקות ננסה אולי לגשר עליה .
אבל כ או כ אנחנו חיי במסגרת משותפת ,במסגרת אזרחית משותפת ,ובמסגרת אזרחית
משותפת צריכי להיות מנגנוני של קבלת החלטות שיתנו מענה לצרכי של שתי הקבוצות,
ובעיקר לצור לקבל החלטות בנושאי שה שנויי במחלוקת וימשיכו להיות במחלוקת ,אבל
עדיי מחייבי איזושהי החלטה.
המסגרת שאני מציעה היא מסגרת של המש המפגשי האלה לעוד שנה ,סידרת מפגשי ערב
מהסוג הזה ואולי אחד או שני מפגשי של יו עיו מהסוג שג היה לכ  .כשהכוונה הפע היא
להתחיל מ הניירות ולנסות להגיע בכל נושא להחלטה הא אנחנו יכולי להסכי עליו ,או א
אנחנו מסכימי לא להסכי עליו ,הא אנחנו יכולי להגיד משהו על מנגנוני שיקבלו החלטות
בתחו הזה שאנחנו לא מסכימי עליו .באות תחומי שאנחנו כ יכולי להסכי עליה ,
לנסות להוציא איזשהו מסמ או מסמכי שיוכלו להוות כלי בידי הקבוצה הזאת .כלומר,
להרחיב את העניי שלנו בסוגייה הזאת למקבלי החלטות או לקבוצות יותר רחבות.
לכ  ,אני חושבת שהשנה העבודה תצטר להיות יותר תכליתית .א אנחנו נצליח להגיע אל סו
השנה ע חומרי פחות או יותר מעובדי  ,לפחות בחלק מהנושאי  ,אז אני מניחה שלא תהיה
מניעה להמשי את המפעל הזה לתקופה נוספת שלא תוקדש לדיוני נוספי אלא למאמצי של
הנחלה ציבורית או דיו ציבורי יותר רחב ,ג בתו כל אחת מהקהילות וג בתו קהילות
משולבות .המטרה שלנו לשנה הזאת – ואני אשמח לשמוע את התגובות שלכ  ,א את חושבי
שזו מטרה מעשית ונכונה – היא לנסות להגיע לכתיבה של פירות הדיו שלנו שתוכל לאפשר לנו
הצגה של הלקחי של המפגש הזה לקבוצות יותר רחבות.
אני מאוד מודה לכ על הפעולה של השנה הקודמת ואני מקווה שתהיה לנו שנה נוספת שתהיה
פורה לא פחות.
מישהו רוצה להתייחס לשאלה של שיתו שרי ? מה אנחנו עושי ע
מרדכי קרמניצר:
מת וילנאי?
אני בעד שיתו כל מי שיכול להגיע ,אבל לא להופעה חד פעמית אלא
סמי סמוחה:
שתהיה המשכיות .יש בעיה של מושגי שאנחנו משתמשי בה  .אני ג בעד להזמי אנשי
שחדלו להיות שרי כי ה יותר זמיני  .בעיקר הייתי רוצה יותר נוכחות וייצוג של אנשי ימי .
פשוט ,הקבוצה הזאת בהרכבה היא לא ריאליסטית .אנחנו נגיע לזה שאי הסכמות ,אבל ה
בהחלט יהיו רחוקות מאוד מהקונצנזוס היהודי בחברה הישראלית .לכ אני בהחלט הייתי רוצה
שייעשה מאמ גדול להביא אנשי ימי  ,ואני יכול מיד לזרוק ש שהיה ג במקור – משה ארנס
שעכשיו ג כותב בנושא ותמיד הנושא היה קרוב מאוד ללבו .הוא אד מאוד מעניי בתחו הזה
כי הוא ג ליברל מצד אחד ,ג איש ימי וג קרוב מאוד לנושא .הייתי רוצה עוד אנשי כמוהו.
א אפשר להביא אד כמו מרידור שהוא לא שר אבל הנושא הזה קרוב מאוד ג אליו.
לא ברור כמה הוא בימי .
מרדכי קרמניצר:
בסדר ,אבל הוא אישית צמח בימי  .היו יותר קל להשיג אנשי ימי כי
סמי סמוחה:
ה באופוזיציה ,כ שה יותר פנויי מאשר היו קוד  ,כשהיו בממשלה .אני חושב שצרי ואני
מאוד מבר על זה .לגבי השאלה א הקבוצה הזאת תמשי  .הא מדובר על כל השנה?
הכוונה להמשי עד שיהיה לנו מוצר.
מרדכי קרמניצר:
תשאיר את זה כשאלה פתוחה .אני מבי שהמכו צרי לתכנ ולתקצב.
סמי סמוחה:
אחרי שקראתי את המסמכי  ,אני חושב שזה יהיה קשה מאוד להגיע להסכמה בקבוצה הזאת,
ואת זה אני כבר יכול להגיד .לכ אני מניח שהקבוצה הזאת תמשי לעבוד ויכול להיות שהיא לא
תגיע להסכמות משמעותיות .מהמסמכי די ברור לי שזה מה שיהיה .יהיה מכנה משות מאוד
מצומצ  ,אבל אז ג נגלה במה אנחנו לא מסכימי .
לגבי השאלה הא להזמי מומחי  .אני בעד להזמי מומחי  .אי הרבה מומחי  ,כי הרבה
מהמומחי יושבי פה .אבל ,הייתי בהחלט רוצה מומחי בתחו אחד שאותי מאוד מסקר
ומעניי  ,וזה דבר שלא נדו כא  ,כל האספקט הביטחוני של הבעיה של יחסי יהודי וערבי  .יש
אספקט חשוב מאוד ,מאוד מרכזי ,שהוא כל הזמ ברקע וצרי לדעתי לשי אותו על השולח ואי
אפשר להתעל ממנו .הייתי בהחלט רוצה לראות אי כוחות הביטחו רואי את הבעיה הזאת כי
ה חלק מהבעיה .אני יכול לומר בצורה מכלילה שערביי ישראל חושבי שאי ממד ביטחוני
לבעיה הערבית .הנחת היסוד של כמעט כל ערבי שכותב בתחו הזה ,מדבר בתחו הזה ,היא שזה
בלו אי פה שו מרכיב ביטחוני אלא היהודי המציאו את זה ,המדינה משתמשת בזה כמכשיר
לדיכוי וכולי .הייתי רוצה שהעניי הזה יתברר .אני חושב שא לא מתמודדי ע ההיבט
הביטחוני של הבעיה הזאת ,אנחנו פשוט מתעלמי מהבעיה .המדינה לפחות מגדירה את זה
כבעיה שהיא ג בעיה ביטחונית ואנחנו צריכי לשמוע את המומחי – או לא מומחי  ,אבל
מטפלי – את אנשי הביטחו  ,שיבואו ג לפורו הזה ויציגו את העמדה שלה  .מכל המומחי ,
אני אישית הייתי רוצה לשמוע את אנשי הביטחו .
ג את אנשי התכנו .
קריאת ביניי :
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אני מבי את נושא התכנו  ,.הערבי מכירי בזה שאי תכנו  ,זה ברור,
סמי סמוחה:
אבל מאחר שהנושא הביטחוני זה אספקט מאוד מרכזי ,מנקודת מבטה של המדינה ,וערביי
ישראל לא מכירי בכ שקיי דבר כזה ,אני חושב שזאת תהיה חוויה לימודית ,לפחות בדיוני
כא  ,א העניי הזה יקבל ביטוי על ידי הזמנת "מומחי ".
בנושא ההצטרפות של אד זה או אחר ,א זה השר וילנאי או כל שר או
חאלד אבו עסבה:
כל סג אחר ,לדעתי לא צרי לפסול שו אד מלהצטר לקבוצה .זאת עמדתי .מאחורי
ההצטרפות הזאת צרי להיות איזשהו רציונאל ,למה אד זה כ ואד אחר לא .לדוגמא ,למה כ
חשוב שמת וילנאי ישתת פה ,או יוסי ביילי ולא מאיר שטרית למשל .אני סת מעלה שמות.
זאת אומרת ,מה הרציונאל שעומד מאחורי זה שהוא כ יצטר והשני לא יצטר .
נקודה שנייה זה מה שפרופסור סמוחה ציי – עקביות בהשתתפות ולא הופעה חד פעמית של אד
שיגיע להגיד את מה שהוא חושב ומה שמעניי אותו וזהו .הוא היה פה ונגמר .צריכה להיות
איזושהי המשכיות .זאת היא בכל אופ דעתי.
בנושא של מומחי  ,אני בעד שיהיו כא מומחי ושנוכל לראות ממש מגוו רחב של ניירות עמדה
ושל דעות שונות .אני מניח שלאחר שהתפרסמו ניירות העמדה ג נוצר איזשהו מצב שהניירות
אינ מייצגי את הקונצנזוס ברחוב היהודי ,נקרא לזה כ  ,ולכ יש צור באיזשהו איזו  .אני
מבי את הטיעוני האלו ולי באופ אישי אי בעיה ע איזוני  ,שיהיו ג איזוני ג מהצד
האחר.
לגבי הנושא הביטחוני .במידה שקיימת איזושהי תפיסה ביטחונית לגבי הערבי בישראל ,אני לא
יודע א אנשי הביטחו יבואו לכא ויפרסו את כל מה שה חושבי בנושא הזה .זאת אומרת
שאני לא בטוח שזה יהיה המצב .מצדי ,ה יכולי בהחלט לבוא ולהעלות את הנושא הזה על
השולח ובאמת לדו בזה .זאת אומרת ,באופ אישי ,אני ארצה לקרוא כמה שיותר מאמרי וכמה
שיותר דעות בתחומי מסוימי .
בנושא של חוסר הסכמה או הסכמה בתו הקבוצה ,אני חושב שא הייתה הסכמה מלכתחילה,
לא היינו צריכי להתכנס .לא הייתי אומר שהעמדות קוטביות ,אבל ברור לגמרי שלכל אחד יש
את העמדה שלו .אני מניח וג שות לדעה שבסופו של דבר יתכ מצב בו נקודות אי ההסכמה ה
רבות יותר מאשר נקודות ההסכמה ,אבל ג נקודות ההסכמה שיהיו ה מאוד חשובות .זאת
אומרת ,ג נקודות שאנחנו נסכי עליה  ,במידה ואכ תהיה איזושהי הסכמה ,ידחפו את הנושא
קצת קדימה.
לגבי המש העבודה של הפורו הזה .אני חושב שזה מאוד חשוב שהפורו ימשי ולא ייקטע
באמצע ,או ישלי את מה שהתחיל לעסוק בו וימשי לברר את הנושאי יותר לעומק על מנת
שיצא איזשהו פלט שבאמת אפשר להסתמ עליו.
לפני שנל הלאה ,הבהרה לעניי הרציונאל בהשתתפות של אות אנשי
מרדכי קרמניצר:
שהוזכרו .שלושה מהאנשי האלה ה אנשי שחשבנו עליה בזמנו כאנשי מתאימי לקבוצה,
בי מהטע שה מייצגי עמדות בציבוריות הישראלית ובי מטעמי קירבה או התמצאות בנושא.
התוספת היחידה שלגביה מתעוררת שאלת הרציונאל זה מת וילנאי .הרציונאל הוא פשוט .מת
עומד בראש ועדת השרי לענייני ערבי  ,לכ ג העניי שלו בקבוצה הזאת .מבחינתו זה כלי עזר
לגיבוש המדיניות שלו עצמו כיושב ראש ועדת השרי .
אני חושב שאנחנו צריכי לקבוע מה תכליתו של המסמ  .א תכליתו
אחמד סעדי:
של המסמ היא לשק את מגוו הדעות או הקונצנזוס הקיי בחברה ,אז יש לנו מסמ מסוג
אחד .א אנחנו רוצי שהמסמ יהיה בעל ממד השוואתי ,שיהיה מבוסס על ערכי ותיאוריות
וכ הלאה ,זה מסמ אחר .השאלה מה אנחנו רוצי .
אני לא חושב שלפוליטיקאי תהיה תרומה מיוחדת א אנו רוצי לכתוב מסמ השוואתי .בדר
כלל הפוליטיקאי מייצגי את מגוו הלחצי המופעלי עליה וראיית את תפקיד ואת
עבודת  .יש לה ג אינטרס מיידי של עבודת  .על כ אני לא חושב שתרומת תועיל.
לגבי מומחי  .כמו מה שסמי העלה כא ואני חושב שזו הצעה מאוד מעניינת ,אני באמת הייתי
רוצה לשמוע אנשי ביטחו ומה ה חושבי על זה.
למשל ,משטרה ושב"כ .כוחות הביטחו  .משטרה ,שב"כ וצה"ל .ישנו ג
סמי סמוחה:
המוסד ,אבל זה לא רלוונטי במקרה הזה.
לפני שאנחנו ממשיכי את הבעת הדעות בנושא של
מרדכי קרמניצר:
הפוליטיקאי  ,צרי קוד לחשוב על השאלה הא ההשתתפות של הפוליטיקאי פה לא תהווה
איזשהו מחסו בפני השמעת דעות לגמרי חופשית בתו הקבוצה .הכוונה שלי לאנשי שה
נושאי משרות רשמיות ולא לחברי כנסת .הכוונה היא להזמי חברי כנסת למסגרת הזאת ,ג
הוזמ חבר הכנסת אית ואנחנו שמחי שהוא משתת  .אני מדבר על שרי וסגני שרי שה
ממלאי תפקידי .
עוד דבר שאני רוצה לומר כדי שלא נעשה לנו את החיי פשוטי  .המחשבה שאנחנו נצליח להשיג
שר שאו שהוא יתחייב לבוא לכל הישיבות ,או שג א הוא יתחייב הוא יבוא לכל הישיבות או
לרוב הישיבות – היא לא מציאותית .א ה יבואו ,ה יבואו על תק מזדמ פחות או יותר .זאת
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המציאות .קשה לי לראות מישהו מה שיכול לתת התחייבות ולעמוד מאחוריה ,לבוא לישיבה
שלמה ולבוא לחלק גדול מהישיבות שלנו .אנחנו נקבל משהו שהוא פחות מזה .זאת המציאות.
כמו שאני שומע פה בינתיי  ,יש הסכמה.
אני רוצה לגוו קצת את העמדות שהושמעו כא  .קוד כל ,אני דווקא
עאדל מנאע:
שמח לשמוע על ההסכמה ,במיוחד מהחברי הערבי שכא  ,כי לי היה חשש שדווקא מהצד הזה
תבוא רתיעה מסוימת משילוב של שרי בקבוצה ויתכ שטעיתי .החשש שלי היה קוד כל
ענייני כמה האנשי האלה יתרמו לדיו בקבוצה ,או שה יבואו פע כ ופע לא וכל פע יפתחו
דיוני שכבר עברנו אות  ,ואז מבחינה עניינית זה לא יקד אותנו .כלומר ,השאלה כא נוגעת
לגיבוש הקבוצה ,כמו שהצלחנו כבר לגבש ,ואני מקווה שהצלחנו פחות או יותר להכיר אחד את
השני ולהיות פתוחי ולהכיר פחות או יותר את הרגישויות ואת העמדות של הצד האחר .זה חשוב
כחלק מהתהלי למע גיבוש נייר משות או הסכמות ,כמו שדיברנו עליה כל הזמ  .החשש שלי
היה שמבחינה עניינית ,פתיחת הקבוצה למשתתפי חדשי בכלל תפגע בתהלי הזה .אני לא
מדבר רק על שרי  ,כי הועלתה השאלה הא לצר חברי חדשי מלבד שני השמות של
המשתתפי הערבי  ,כדי שיהיה איזו מספרי בי שתי הקבוצות .דובר ג על משתתפי יהודי
נוספי שה לא פוליטיקאי  .העמדה שלי הייתה שכדאי לשמור על הקבוצה שיש לנו ע המספר
שיש לנו ולא לפתוח את זה מדי פע  .אחרת אי לזה סו והפרוייקט יכול להימש עשר שני ואני
לא יודע א רוצי למשו אותו יותר מדי זמ .
לגבי שרי  ,החשש הנוס שלי היה שעצ היות שרי  ,אני לא יודע א זה יראת הכבוד או פחד
או משהו אחר ,רתיעה מסוימת כלשהי ,עלולה להביא לכ שהדיו יל לכיוו שונה .זאת אומרת,
יש לנו כא דיו שהוא יותר אקדמי ,פתוח וכולי ,ואז יתחילו התנצחויות מסוימות כמו בכנסת,
כשכל אחד מהפוליטיקאי שיבואו לכא מימי ומשמאל יראו את עצמ כא כנציגי המפלגות ואז
הקבוצה כולה תיגרר לדיוני יותר מוקצני  .זה היה החשש שלי .לי אישית ועקרונית אי בעיה
ואני אפילו רואה יתרו .
יש יתרו מסוי בזה שיהיו בכל זאת שרי וסגני שרי בקבוצה ,א ה באמת יתמידו ,יתחייבו
שה באי וייקחו את הנושא הזה ברצינות .א אנחנו רוצי להשפיע ,א אנחנו רוצי
שהעמדות של הקבוצה הזאת לא יישארו בפורו סגור אלא תהיה לה השפעה היכ שצריכה
להיות השפעה – דווקא זה מקו מתאי שג וילנאי וג האחרי יבואו ,ישמעו ואולי יושפעו.
אני בהחלט חשבתי שיש פה יתרונות מסוימי ושישנ חסרונות מסוימי ולכ העלינו את
השאלה הזאת לדיו .
אני שואל את עצמי מהי מטרת הדיו  .מהי המטרה שיבואו שרי  ,יבואו
ראס חמאיסי:
חברי כנסת וכולי .הא המטרה היא לתת יותר לגיטימציה לאמנה שנכתוב ואז נתחיל לשווק
אותה ,או שהמטרה היא שהאנשי האלה יתנו עוד קלט או זווית נוספת שלא ראינו אותה .שתי
המטרות ה שונות ויכול להיות ששתי המטרות ה רלוונטיות .אני חושב שא המטרה היא לתת
יותר לגיטימציה ,אז למרות שאני מסמפט פוליטיקאי  ,ה משני את דעת  .יש לה עקרונות,
אבל ה משני את דעת  .בגלל זה ה פוליטיקאי ולא מדינאי  .כא צרי מדינאי ,שרואה את
התהליכי לטווח ארו  ,הוא רואה תסריטי שוני  ,כאשר שרי או פוליטיקאי לפעמי רואי
את זה בנסיבתיות מסוימת ואז קובעי את העמדות שלה בהתא לנסיבתיות .התרומה
היחסית שלה מועטה ,אולי ה יתנו לגיטימציה ,אבל יכול להיות שלא יעשירו את הדיו בטווח
הקצר .א המטרה היא לתת לגיטימציה ,אני חושב שאנחנו צריכי לחשוב ג על כיווני אחרי
כמו פרסו  ,מעורבות ,טפטו למקומות אחרי  ,כדי למדוד את התגובות של האחר ,או זה שמחו
לחדר הזה ,לכל הרעיונות שמועלי כא מבחינת שינוי המצב.
אני חושב שצרי להגדיר מה עומד מאחורי הרעיו להזמי את וילנאי .הא וילנאי יבוא כדי
שנוכל להגיד לו :אדוני ,כא יש קבוצת דיו  ,קח רעיונות ול תייש אות כי אתה אחראי על
הנושא בחיי היו יו  .אני חושב שצרי לברר את הרעיו מאחורי השיתו של אנשי כאלו ,א
אנחנו צריכי להיעזר בה או ה צריכי להיעזר בנו.
אני מבחי בי השלישייה המקורית שחשבנו לגביה מלכתחילה,
מרדכי קרמניצר:
אנשי שהיה טוב שה יהיו בקבוצה ,זה שה התמנו לתפקידי לא גורע מזה שה עדיי אנשי
מתאימי  ,חו מהעובדה שה נושאי תפקידי  ,והשאלה א זה צרי להשפיע.
מבחינה מעשית ,כדי שנגדיר טוב יותר את הבעיה ,אני לא צופה שיהיה שינוי גדול לגבי השלישייה
הזאת והיא פתאו תתחיל להופיע .השאלה המעשית העיקרית היא לגבי מת וילנאי .מת וילנאי,
א אני יכול להגיד את דעתי ,עיקר תרומתו היא לא בתחו החשיבה של הקבוצה ,לא ידוע לי
שהוא השקיע הרבה חשיבה בנושא הזה בעבר .אבל ,אני כ רואה חשיבות לחשו אותו למחשבות
שיש בקבוצה הזאת ,שלדעתי הוא רוצה לבוא בעיקר כדי לשמוע ,הוא רוצה לבוא כדי לשמוע
במסגרת הרצו שלו לגבש לעצמו מדיניות מתוק התפקיד שלו .יכול להיות שהוא יפתיע אותנו
ויסתבר לנו שיש לו ג מה לתרו ואז זה מאוד ישמח .כ אני רואה את הדברי .
אני לא חושב שכל החכמה היא באקדמיה .יש בהחלט ג שרי וחברי
אליעזר דו יחיא:
כנסת שיש לה מה לתרו .
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נניח שה היו משתתפי כחברי כנסת ,נניח שמיכאל אית היה משתת
חאלד אבו עסבה:
כחבר כנסת והוא שר ,אז מה? נגיד לו תודה אדוני ,אתה כבר לא יכול להשתת ?
א היינו חושבי שהעובדה שהוא שר בולמת פה את הדיו או משפיעה
מרדכי קרמניצר:
לרעה על הדיו  ,היינו מתנצלי בפניו ומסבירי לו שמטעמי ענייניי כאלה או אחרי שהיינו
חושבי עליה  ,אנחנו נפרדי ממנו.
אני חושבת שיש כא קונצנזוס ברור.
דפנה הקר:
יש פה רק בעיה אחת .א יקרה הנס הזה והשלישייה תשתת  ,אז מופר
מרדכי קרמניצר:
האיזו המספרי כי אז יהיו יותר יהודי מאשר ערבי .
ה מקבלי את כל החומר.
דפנה הקר:
יש לי הצעה אופרטיבית .אני מציע לדבר את  ,ללכת לכנסת ,לפגוש
סמי סמוחה:
אות פני אל פני ולחתו את העסק .א ה לא באי  ,ה לא באי .
אני עשיתי את זה לפני כמה פגישות ודיברתי ע כל אחד מה  .כול
מרדכי קרמניצר:
אמרו שאי דבר שיותר מעניי אות מהדבר הזה ,ה התנצלו מאוד שה לא באו והבטיחו
שיתקנו את דרכיה בעתיד ושה יבואו לפגישות .יכול להיות שצרי להרפות מהאינטנסיביות של
המאמ לדאוג שה יבואו ,אבל כ הייתי ממשי לשלוח לה את החומר .לדעתי היה כ חשוב
שבשלב שבו יהיה מסמ  ,א נוכל ,נצר את האנשי האלה ,כי זה בכל זאת נות משקל .יכול
להיות שזה שה ממשיכי להיות חברי בקבוצה ,יוצר סיכוי מסוי שה ג יצטרפו.
למה דווקא ה ? ברגע שיש ל מסמ ואתה רוצה לקבל
סמי סמוחה:
גיבוי ציבורי רחב יותר ,תשלח את זה לרשימה יותר גדולה.
אנחנו נעשה מאמ  ,אבל הנכונות של האנשי האחרי להצטר
מרדכי קרמניצר:
למסמ תהיה תלויה ג בא יהיו כבר חתימות של עשרה חברי כנסת ממקומות שוני .
ה יחתמו? מכוח זה שה כאילו חברי פורמליי ה
רות גביזו :
יחתמו על המסמ ?
אולי אז ,כשיהיה מסמ  ,ה יבואו לישיבה להגיד משהו
מרדכי קרמניצר:
על המסמ  .אני לא רואה בזה אסו ששולחי לה את החומרי  .אפשר
להגיד לדפנה שלא תעשה מאמ גדול לרדו אחריה .
לגבי המומחי יש הסכמה? לא אחד אי התנגדות שנעשה מאמ להביא לכא את אנשי
הביטחו ?
ברשותכ נעבור לנושא הדיו היו שזה ייצוגיות ושותפות .יש לנו שלושה ניירות – של סמי
סמוחה ,של יצחק רייטר ושל עאדל מנאע .אני מציע שמי שהכינו ניירות ונמצאי כא  ,יגידו כמה
משפטי מבוא כדי להכניס אותנו לנושא ואז ניגש לדיו .
אני אפתח .בישיבה קודמת שהייתה לנו כא אני לקחתי על עצמי ג
עאדל מנאע:
להתייחס לאירועי ולדיוני סביב האירועי האחרוני  ,אות ניסיונות של – אנחנו לא יודעי
בדיוק ,אבל לפי החדשות – אות רכבי שהתפוצצו ,איפה היו צריכי להתפוצ וכולי ,התנועה
האסלאמית וכל הדיוני בתקשורת סביב זה .דר אגב ,מקריות או לא מקריות ,ג היו סמי כבר
הזכיר את המעמד של ארנס .כ שבהחלט הנושא הזה ממשי לעורר הדי בציבור הערבי והיהודי
כמוב  ,ויש לזה ביטוי בעיתונות הכתובה ובתקשורת האלקטרונית ,ברדיו ,בטלביזיה וכולי.
לא התייעצתי ע החברי הערבי כא  ,אבל ג לא צרי  ,כי ס הכל במקרה הזה ,למע הזהירות
אני אומר שיש כמעט קונצנזוס בציבור הערבי של גינוי .שוב אני אומר כמעט ואני אומר זאת למע
הזהירות ,אבל אני חושב שיש קונצנזוס של גינוי טוטאלי בכל הקשת הפוליטית בציבור הערבי של
אות פעולות טרור מתוכננות ובכלל לדר הזאת של פעולה .ג עניינית ,בגלל הנושא עצמו אבל ג
מבחינת האינטרס של הציבור הערבי ברור שזה מביא רק נזק לכל הצדדי וזאת לא דר שא
אחד תומ בה ,ג א יש התמרמרות ,יש אפליה ,יש אי שוויו וכולי .אני לא חושב שצרי
להכביר מלי בנושא הזה.
הנושא שקשור כמוב לכ הוא ג התגובה שקיימת בציבור .תודה לאל שאי הרבה מקרי כאלה,
זה יוצא דופ  ,אמנ לא פע ראשונה כפי שכתבו ואמרו בעיתונות ,כי הרי ג בשנות ה 60
המאוחרות היו מקרי פה וש  ,בעכו ובחיפה ובעוד כמה מקומות ,שערבי ישראלי בודדי היו
מעורבי בה  .אמנ  ,זו הייתה תופעה חולפת אז ,ואני מקווה שג התופעה הזאת תהיה יוצאת
דופ וחולפת ,אבל כשיש מקרי כאלה אז באמת יש האשמה קולקטיבית כלפי הציבור הערבי.
כמוב שיש יוצאי מהכלל שאומרי שצרי להבחי וכולי ,אבל יש אווירה כזאת של עליהו  .כ
מרגיש הציבור הערבי.
מדד השלו שהתפרס היו בעיתו האר ג כ מראה ששוב ,שלמרות שהייתה עמדה של
קונצנזוס כמעט של הציבור הערבי ,שהוא מגנה ,מסתייג ,לא תומ וכולי ,רוב הציבור היהודי בכל
זאת חושב שיש רוב בציבור הערבי שכ תומ בפעולות טרור מסוג זה .זה בהחלט נושא מדאיג
וחשוב לדו עליו ג כ  .אני אומר את כל הדברי האלה ,של מה שקיי בשטח ,רק כרקע לפתיחת
הדיו היו .
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הדיו שלנו הוא סביב השאלה של ייצוגיות ושותפות ,והדימוי יחד ע העמדות הפוליטיות השונות
המושמעות ,זה כ רקע רלוונטי לשאלה הא צרי לבוא לקראת הציבור הערבי או שדווקא צרי
לפעול ביד קשה נגד הציבור הערבי .הרבה קולות ,בדר כלל מהימי  ,טועני שהממשלה ידה
רפויה ולכ יש תופעות כאלה ולכ צרי פשוט לפעול או נגד התנועה האסלאמית או בכלל נגד
הציבור הערבי ומנהיגיו שמגלי עמדות כאלה ואחרות .יחד ע זאת לעודד גורמי שה
לויאליי למדינה וכולי ,כמו במאמר של ארנס היו  ,במידה מסוימת.
יחד ע זה ,התופעה הזאת בכל זאת צומחת על רקע של הזנחה ,אפליה ,ניכור של חמישי שני
ולכ יש בעיות שמצמיחות ,קראו לזה עשבי שוטי  ,קראו לזה בכל מיני שמות אחרי  .לכ צרי
לטפל בשורש הבעיה ,צרי לטפל בשילוב האוכלוסייה הערבית בתו המדינה בצורה אמיתית ורק
דר שילוב ושוויו אפשר להתגבר על הבעיות ולמנוע הישנות של תופעה כזאת בעתיד.
זה באמת מביא אותנו לאחד הנושאי שלקחנו על עצמנו לכתוב עליה ניירות ולראות איפה
אנחנו מסכימי  .נושא שהוא יחסית קל בהשוואה לנושאי שה פרובלמטיי יותר ,נושא של
ייצוגיות ושותפות .יש הסכמה מסוימת בציבור היהודי לגבי זה שצריכה להיות יותר ייצוגיות
ויותר שותפות או יותר פעולה למע השוואת זכויות לאוכלוסייה הערבית בישראל .ג במדד
השלו למשל ,בזכויות כלכליות יש יותר תמיכה מאשר בזכויות פוליטיות .כמוב ישנו מגוו של
דעות ,אבל כללית ג בימי וג בשמאל יש הרבה קולות שמביני שאי אפשר להמשי כ וצרי
לפעול לשילוב ,לייצוגיות ,לשותפות ,משמע ליותר השוואה של זכויות של הערבי בישראל.
הנייר שאני כתבתי כא הוא טיוטא ובאמת מקוצר זמ נעשה במהירות ,לכ זאת רק טיוטא
ראשונה לדיו  .בעמוד הראשו ניסיתי לתת ניתוח ,הבנה שלי של השורשי של המצב הקיי
וכיצד נית להתגבר עליו ,כאשר בעמוד השני יש שש נקודות שהלכתי בה מבחינת ההיררכיה
מלמעלה למטה מהממשלה ,שותפות בממשלה וקואליציה בממשלה כנושא חשוב ,כלומר לתת
למפלגות הערביות לגיטימציה של מקבלי ההחלטות כדבר חשוב ועקרוני .לרדת בהיררכיה הזאת
למשרדי ממשלה מבחינת מנהלי  ,פקידי בכירי שה אחראי לא רק כיועצי לענייני ערבי
או פקידי בכירי שאחראי על מגזר ערבי זה או אחר ,אלא פקידי שמטפלי בציבור
הישראלי כולו ,יהודי וערבי  ,על פי תחומי אחריות ועל פי כמוב תחומי המומחיות שלה  .כ
ללכת ג לחברות ממשלתיות ופרטיות ,תעסוקה ,אקדמיה ותחומי אחרי .
לקראת הסו ג הצבעתי על הצור במכניזמי מסוימי  ,זאת אומרת לא רק הצהרות ולהגיד
מה צרי לעשות ,כי את זה אנשי רבי כבר אמרו ואומרי את זה ,כול יודעי שאי פקידי
בכירי במשרדי ממשלה ,שהערבי לא היו א פע בקואליציה וכולי .השאלה היא כיצד
מבטיחי שהדבר הזה יתקיי  .לדבר הזה אולי ישנ היבטי לגליי מסוימי וצרי לעג חלק
מהדברי בחוקי או בתקנות וכולי .חלק זה עניי של פעולה חינוכית א יחול שינוי כזה ,צרי
ללוות אותו בהסברה וחינו של הציבור הרחב .כמוב  ,מדובר פה בעיקר בציבור היהודי.
מכניזמי אחרי כדי להבטיח שהדבר הזה ייעשה בהצלחה.
אני רוצה לסיי ולהגיד שהנושא הזה ,כחלק מהנושא הגדול יותר של יחסי המיעוט ע הרוב
במדינה ,הוא נושא שנמצא בדיו בציבוריות הערבית .אמנ אולי לא באינטנסיביות גדולה ,אבל
נדמה לי שבמקרה בשבת הקרובה סמי משתת באיזה דיו  ,בו ג ארגו עדאלה משתת  ,בדיוק
על הנושא של אינטגרציה או אוטונומיה או בדלנות.
ברור לכל שבתו הציבור הערבי ישנ כמה זרמי  .יש זרמי שתומכי באינטגרציה ,בשילוב,
כמוב שבשילוב מלא ,שילוב אמיתי ,שילוב שוויוני .הנייר הזה הוא בכיוו הזה .אבל ,ישנ ג
קולות שאומרי שלמעשה זה בלתי אפשרי במדינת ישראל ,כל עוד מדינת ישראל היא מדינתו של
הע היהודי הדבר הזה לא ישתנה ולכ מה שצרי לשאו אליו זאת דווקא אוטונומיה הקמת
גופי ערביי שידאגו לענייני שלה ולא להמשי לרו אחרי אילוזיות של שילוב .החשש של
אלה שכ מוכני ללכת לעניי של שילוב ,ייצוגיות ושותפות ,נובע מחוסר האמו ג כשיש כוונות
טובות אצל פוליטיקאי  .כמו פוליטיקאי מסוימי בממשלה הזאת שלא יעשו את זה בצורה
הנכונה ,אלא בעידוד חלקי מסוימי בתו הציבור הערבי על חשבו חלקי אחרי  .למשל
הפרדה של בדואי לעומת אחרי  ,הפרדה של דרוזי א שירתו בצבא או לא שירתו בצבא ,ולא
מתו הכרה בזכות של כלל האזרחי וכשינוי של גישה ושל קונספציה .את הדברי האלה אני
אומר רק למע הדיו כדי שתדעו שזה קיי  ,שהזרמי האלה קיימי בתו הציבור הערבי .אני
אסתפק בזה.
סמי ,א אתה מוכ ג להגיד משהו בעקבות הדברי של עאדל
מרדכי קרמניצר:
על היחס ,אי אתה רואה את היחס בי הכיוו או התביעה לאוטונומיה לבי הנושא הזה של
שיתו וייצוג.
הערה לסדר .אני חשבתי שאחד היתרונות של ההקדמה של הדיו הזה
רות גביזו :
הייתה שהוא נושא יחסית קט שלא פותח נושאי אחרי  ,אבל נראה לי שהרחבנו אותו קצת
מעבר לגבולותיו .נושא הייצוגיות במוסדות שמקבלי החלטות או הכרה במוסדות ,לא חות את
השאלה של אוטונומיה ואינטגרציה .זאת אומרת ,השאלה היא אי אנחנו מגדירי את הנושא
שאנחנו רוצי לדבר עליו .השאלה של הגברת הייצוג של ערבי במקומות של קבלת החלטות כמו
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מנהל מקרקעי ישראל ,הרשויות המקומיות ,ועדות התכנו וכל הדברי האלה –לא בהכרח
מחייבת נקיטת עמדה בשאלה של אוטונומיה לעומת אינטגרציה ודברי מהסוג הזה .אני לא
לגמרי מבינה על מה אנחנו רוצי לדבר היו .
אני מוכ להתייחס לזה .בגדול את צודקת .עובדה למשל ,ששלושת
סמי סמוחה:
המסמכי  ,ג של עאדל ,ג של יצחק רייטר ושלי ,ה מאוד דומי  .יש הסכמה כמעט מלאה
בשלושת המסמכי וה נכתבו באופ בלתי תלוי .אנחנו לא התייעצנו .כל אחד כתב בנפרד וה
נשלחו בנפרד ובלי שו השפעה הגענו לאות דברי  .יצחק רייטר התנגד התנגדות עזה לנושא
האוטונומיה ואני לעומת זאת פתוח מאוד בנושא הזה .בכל זאת בנושא הזה הסכמנו ,אבל בכל
זאת יש מרכיב מסוי שכ נוגע בשאלה של אוטונומיה לעומת שילוב והוא המרכיב של הכרה
בגופי ערביי כגופי נציגותיי  .זה ישנו אבל באופ כללי הבעיות ה בהחלט שונות.
העניי של ייצוג ושיתו  ,בעקרו משמעותו שערביי ישראל יהיו מיוצגי במוסדות שמקבלי
החלטות בכלל במדינה ,בוודאי ובוודאי ג במוסדות שנוגעי לה  ,אבל בעקרו שיהיו שותפי
במוסדות המדינה .העיקרו הוא לא לשי לב לתוצאות של זה .עצ השיתו והייצוג שלנו
במוסדות המדינה ,זה מימוש הדמוקרטיה .זאת אומרת ,זה כמטרה בפני עצמה שהיא לאו דווקא
באה להשיג דברי אחרי ואני את דוגמה למה אני מתכוו .
כשהגו את רעיו האינטגרציה בחינו בשנת  1968שאלו את השאלה בשביל מה אינטגרציה בחינו .
חלק ראו את זה כמכשיר לקידו השוויו  ,להביא את השכבות הנמוכות או את בני עדות המזרח
לבתי ספר ע איכות הוראה וע רמת שירותי גבוהה ,כ שה יוכלו אחר כ להתחרות ולהגיע
לשוויו  .אחרי ראו בעצ זה ששמו אותנו ביחד בכיתה את השגת המטרה של מיזוג גלויות .זאת
אומרת ,בלי לשי לב א זה יביא לשוויו או לא יביא לשוויו .
אני אומר שצרי להיות ייצוג ושיתו בשני אופני  :ג כמטרה בפני עצמה ,שזה מימוש
הדמוקרטיה ,ומצד שני ג כמכשיר לקידו השוויו בתחומי שוני  .זה ג יכול להגביר את
ההזדהות של ערבי ע המדינה ,זה יגביר ג את האחריות האזרחית שלה  ,כי כאשר ה
שותפי לשלטו ה מביני ג את המגבלות של הפוליטיקה ושל מה שאתה יכול להשיג
בפוליטיקה .הייתי רוצה שנדע מה החשיבות של זה .ברגע שה חלק מהמוסדות ,ה לא ירצו
לפגוע במדינה כי המדינה שלה  ,זה כאילו ה יפגעו בעצמ  .מבחינה זאת אחריות היא חלק
מהדמוקרטיה ואנחנו מפתחי אצל את האחריות הציבורית.
כל זה טוב ויפה .השאלה היא מה ה הסוגיות הקונקרטיות .כשקוראי את שלושת המסמכי אז
קוד כל יש הסכמה ג מבחינת הדוגמאות שאנחנו מביאי איפה זה צרי להיעשות ,ג כ נוכל
לאחד את המסמכי  .אני לא חושב שתהיה לנו בעיה לאחד את המסמכי האלה.
חשוב לציי שכל הדברי שנאמרו בשלושת המסמכי ה חדשניי מבחינת החינו הישראלי .לא
נאמרות סיסמאות כמו במגילת העצמאות ,שמדינת ישראל שואפת לשוויו וכולי .אנחנו מדברי
על דברי קונקרטיי שה לא בביצוע ,שייתקלו בהתנגדות ,ושזה יהיה ברור .הממסד והציבור
היהודי לא יקבלו את זה .אולי ישלמו לזה מס שפתיי  ,אבל בביצוע תהיה התנגדות לקבלת
העיקרו הזה או לשינוי בחוק .השאלה שאנחנו צריכי לשאול ,אחרי שעברנו את המחסו הזה
של ההסכמה ,א נגבש הסכמה ,היא אי אפשר בכלל לשכנע את ראשי המדינה ,את הציבור
היהודי ,בכ שהפעולות האלה של שיתו וייצוג ה טובות ושצרי להגשי אות  ,כאשר הציבור
היהודי והמדינה חושבי שהערבי לא ראויי  ,במפורש לא ראויי לדברי האלה.
אני אגיד עכשיו דבר כללי לגבי כל המסמכי שנשלחו .הציבור היהודי יבוא מתו עמדה :את
רוצי לשנות את הסטטוס קוו ,את רוצי לקבל כל מיני הטבות .מה את מוכני לתת
בתמורה? בכל המסמכי שראינו ,מסמכי שכתבו הערבי  ,ה באי בתביעות לשנות ,לשפר
וכולי ,אבל ה לא מציעי שו דבר בתמורה .ג במסמכי האלה ,שלושת המסמכי של היו ,
הצד היהודי נות  ,הוא נות שינויי בחוק ,נות שוויו וכולי ,אבל למעשה הוא לא בא בתביעה
לציבור הערבי .זאת עמדה שהימי באר לא יקבל בשו פני ואופ  .התפיסה של הימי באר
היא שא משני את הסטטוס קוו לטובת הצד הערבי ,הצד הערבי צרי להראות יותר הזדהות
ע המדינה ,לקבל את אופייה היהודי של המדינה ,להראות יותר נאמנות וכולי ,.אני מצטער שאני
צרי לייצג כא את הימי בניתוח חברתי ,אבל זאת אומרת שהוא פשוט לא יסכי לשנות את
הסטטוס קוו על ידי העברת האיזו לצד הערבי ,מבלי שהצד היהודי יקבל תמורה .להגיד שזה
בבחינת שלח לחמ על פני המי ושהיהודי יקבלו כתמורה ,המדינה תקבל כתמורה ,את זה
לדעתי זה לא מספיק .על מנת
שבסופו של דבר הערבי יקבלו את המדינה ויהיו יותר מרוצי
לשכנע את הציבור ואת המדינה ,צרי לחשוב ג מה הערבי יתנו כתמורה לאות צעדי
קונקרטיי שאנחנו באי בה לקראת הערבי .
אני אתחיל מהסו  .יכול להיות שהציבור היהודי– או הימי כפי שאתה
חאלד אבו עסבה:
הגדרת – אכ חושב כ  ,מה הציבור הערבי אמור וצרי לתת.
ראשית אני אגיד שאנחנו לא נמצאי באותו סטטוס מבחינת יכולות ,מה יש לנו ומה יש לצד
השני ,מה אתה נות ומה אני נות  .זאת אומרת ,אנחנו לא באי בצורה כזאת .אנחנו ,הערבי ,
באי מעמדה "נחותה" בתור מיעוט שבא בתביעות אזרחיות כלפי המדינה שהיא ג מדינתו .זאת
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מכירי

היא התביעה .אני לא יודע מה ה צריכי לתת מעבר לזה שה
כאזרחי מדינת ישראל .זאת התפיסה בתו הציבור הערבי.
עאדל כתב בצדק שלפחות הדור הצעיר אינו מוכ – וכשאני אומר אינו מוכ  ,אני אסביר ג למה
הכוונה אינו מוכ – להמשי ולצפות לשינויי ושיפורי במעמדו והוא יחפש את הדר ג לבנות
את המוסדות שלו .זאת אומרת ,או שיש שילוב או שיש ניתוק .אני מנסה להגיד שלאוטונומיה יש
שני פני  :או שהיא ברירת מחדל של הציבור הערבי כי נמאס ,כי נמאס לרדו אחרי זכויות ,או
שהיא תפיסת עול  ,ושתי התפיסות שונות לגמרי .אני לפחות רואה אותה בקטעי מסוימי ,
בתחומי מסוימי  ,כתפיסת עול לא אוטונומיה בכלל ,אלא אוטונומיה חינוכית ,אוטונומיה
תרבותית תפיסת עול על מנת לשמור על הייחוד של האוכלוסייה .אבל א היא נוצרת כתוצאה
מזה שמנסי להשיג את מה שכ רוצי להשיג ולא מצליחי להשיג אותו ,אז אני רואה אותה
כברירת מחדל.
במידה שהערבי לא יקבלו את הזכויות שלה בתו המדינה לשוויו  ,ההפסד הוא לא רק של
האוכלוסייה הערבית אלא ג ההפסד של החברה הישראלית .לאחר תהליכי השלו שקיימי ,
אולי נקרא לזה פוסט אוסלו או לא משנה אי נקרא לזה ,החברה הישראלית צריכה להכריע
בכמה נקודות מאוד קריטיות לגבי הדמוקרטיה ורמת הדמוקרטיה בתו החברה הישראלית.
דמוקרטיה זה לא משא ומת של קבוצת מיעוט וקבוצת רוב ,אני הול לתת ל  ,למיעוט,
קואופטציה ומה אתה נות לי בתמורה .אלא ,אני נות ל כי אתה שיי לתו המרק הזה שנקרא
מדינה ,לתו האוכלוסייה הזאת ,לתו החברה הזאת .שותפות בבניה ,כאזרח .זאת התרומה שלי,
זאת התפיסה של מושג האזרחות ,לפחות כפי שאני תופס אותה.
אתה מאמי שאתה יכול להגיע ליעד הזה?
מיכאל אית :
איזה יעד?
חאלד אבו עסבה:
של שילוב מלא כפי שאתה היית רוצה.
מיכאל אית :
א אני רוצה או א אני מאמי פרקטית?
חאלד אבו עסבה:
אני שואל א אתה מאמי .
מיכאל אית :
כשאני אענה על המסמ  ,אני אענה ג על השאלה.
חאלד אבו עסבה:
לגבי המסמכי  .זה לא מקרה ששלושתכ מסכימי  .א תבקשו מעוד
חמישה שיכתבו ,ה כנראה יכתבו את אות דברי שהעלית אות  .הבעיה היא לא בנקודות
שהועלו כא  .הבעיה היא בדר היישו של הנקודות האלה .לדעתי דר היישו זו ג פונקציה
פוליטית ,ג מדינית וג כוח פוליטי ומדיני .כ לגבי חלק מהנקודות שאתה העלית ,פרופסור
סמוחה "נקודה  ,5תעוג בחוק – "..חוק זה פוליטי ,זה מדיני .סעי " 6מת שירותי  "..זה ג
פוליטי וזה ג מדיני .מדיניות כללית ושירות למדינה .אני מביא ג ממסמ אחר שג אותו אתה
כתבת.
כשאני מסתכל על הנקודות ,ה מוסכמות עלי .השאלה היא ברמה של היישו האופרטיבי של
הנקודות האלה .ברגע שאני ד ברמה האופרטיבית אני בא ואומר שאי לי את היכולת המדינית
והפוליטית להיות שות  ,אפילו הלגיטימציה להיות שות  .אתה כותב לגבי חוסר הימצאות
בקואליציה ,כלומר ,אתה אפילו לא נות לי את ההזדמנות להתמודד על המשאבי  ,לנסות לבוא
בתביעות ,שזה דבר בסיסי לגמרי.
לכ לפי תפיסת עולמי אני חושב שהמימוש הוא די קשה ,הוא מאוד קשה בלי לעשות ,קרא לזה
עאדל ,תהלי חינוכי בתו הציבורי היהודי וג בתו הציבור הערבי .נדמה לי ,ואני חושב שאני לא
טועה ,שהציבור הערבי רוצה לראות את עצמו יותר בתו החברה הישראלית אבל החברה
הישראלית חוסמת אותו מלהיכנס לתוכה .זאת לפחות העמדה שלי.
א אני מאמי שאפשר להגיע לזה? הייתי רוצה להאמי שנגיע לזה ,אבל במידה ויש לי את
הכוחות להיות שות בתו המשחק הפוליטי .אבל ,אני שות חלקית וברגע שזה רציני ,מוציאי
אותי החוצה .לכ אני לא מאמי שאני אגיע לזה.
ולכ מה המסקנה?
מיכאל אית :
לכ אני אומר שהמסקנה זה שאני הול על אוטונומיה כברירת מחדל.
חאלד אבו עסבה:
זה הכיוו שהיו לפחות חלק גדול מהציבור הערבי ,האינטלקטואלי ואלה שאיכפת לה  ,לא
מנהיגי ערביי פוליטיי  ,הולכי בו .אני אומר שאו שאתה משולב או שאתה מנותק.
אתה יכול לדרוש ייצוג ושיתו .
סמי סמוחה:
אני יכול לדרוש את זה כסיסמא ,השאלה א אני יכול
חאלד אבו עסבה:
לייש את זה.
אני קראתי את המסמכי של סמי וג של יצחק .סמי ג חידד את
אחמד סעדי:
הנקודות שהוא העלה בשאלה שלו מה הערבי יכולי לתת .אני רואה שכל הזמ יש יהודי ויש
ערבי  ,אבל אלה בני אד  .בחברה הישראלית יש צור בשילוב של קונספציה כללית ולא להמשי
באותו הדבר ,להמשי ולפעול על פי אותה המתכונת ,לפי אות הכללי  .אי בה את היסודות של
תפיסה יותר אוניברסלית ,יותר אנושית .אני חושב שהמודל של סמי ושל יצחק הוא לא מודל של
יתר דמוקרטיזציה אלא הוא מודל של קונטרול ,של שליטה .לדוגמא ,כאשר סמי ויצחק רייטר
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מציעי שיחות בי אליטות שיכולות להביא לאליטה ערבית .למשל ,באחד המסמכי ש  ,סמי
מציע שהערבי ילכו לבדוק ערבי בשדה התעופה .יבוא אד ששירת בצבא ,דרוזי או בדואי או
נוצרי ,וכדי להראות יפה בפני אדוניו הוא לא רק יוריד לי את הבגדי – כפי שעשו לי בודקי
יהודי – אלא הוא אולי יבדוק מה יש מתחת לעור שלי .זה בעצ יוביל ליצירת אליטות .כא
האד  ,במיוחד האד הערבי ,לא יהיה ש  ,ואני חושב שזאת הבעיה.
אני דיברתי על שיתו בגופי שמטפלי  ,בניהול ,בפיקוח .לא רק
סמי סמוחה:
הבודקי .
בשאלה הזו דנו לגבי השחורי בארצות הברית ששופט שחור לא
אחמד סעדי:
בהכרח ישפוט שחורי יותר מאשר שופט לב וכ הלאה .הסוגייה הזו כבר עלתה ואני חושב
שלהביא אליטה ערבית או לקיי אליטה ערבית שתשות במדינה ,זו לא הדר הטובה .אני
מסתכל עלי אישית מה זה יביא לי? כיצד זה ישפר את חיי שיש שופט ערבי ויש כמה אקדמאי
ערבי באוניברסיטאות? לי אישית ,כאזרח פשוט ,זה לא ישנה כלו .
אני חושב שיש צור בשינוי תפיסה .הצעתי כמה נקודות בדברי שאמרתי ,לגבי שינוי התפיסה.
בעצ הערבי לא יתנו כלו אבל התפיסה כ תשתנה .אותו נהג כוחני ,אותו נהג פשיסטי שעובר
את מסלול הנהגי ומתחיל לקלל ולהיכנס בי המכוניות ,את זה צרי לשנות .לשנות לחברה יותר
סובלנית ,יותר דמוקרטית ויותר פתוחה ,וזה יהיה רק על ידי הכרה בזכויות של המיעוט ויצירת
חברה פתוחה .רק על ידי יצירת חברה פתוחה אפשר להביא שינוי ,ואני הצעתי כמה הצעות כמו
חוק נגד אפליה .אד שנתפס באפליה מורחק מכל משרד ציבורי ,למשל .ראינו שבארצות הברית
ג א שחור מגיע להישגי טובי  ,הלבני יגידו שזה משו שהוא שחור .אנחנו לא רוצי את
זה .אלא ,למשל ,ערבי כשותפי לגיטימיי בקואליציה ומהו המכניז לכ  .שר ערבי
שהפקידי יעשו את העבודה שלו והוא יהיה רק שר .היה אד שהיה אחראי על החינו הערבי,
אבל אפילו מפתח לדלת לא נתנו לו אלא השרת שלט בו.
כי הוא לא הגיע בזכות אלא הגיע בחסד.
סמי סמוחה:
זאת בעצ הפוליטיקה של אליטות.
אחמד סעדי:
אני רק רוצה להבי את העמדה של  .אתה חושב שזה לא מועיל .אתה
מרדכי קרמניצר:
לא היית תומ בזה אפילו?
לא ,אני חושב שזה בכלל הזיק לי כאזרח פשוט.
אחמד סעדי:
לא מדובר על אליטות כא  ,מדובר על לקחת ולשת שכבות שונות של
סמי סמוחה:
האוכלוסייה.
מדובר בשופט עליו  ,מדובר באנשי אקדמיה ,מדובר בראשי מועצות
אחמד סעדי:
מקומיות שנבחרי על בסיס חמולתי או על בסיס של קרובי ועל בסיס של כוחניות.
בחברה הערבית יש שכבות שונות .הא אתה לא רוצה שתהיה לאליטה
מרדכי קרמניצר:
הערבית יכולת ליהנות מהשתתפות במקומות שנמצאות האליטות?
אני רוצה גישה שוויונית לכל .למשל ,יש או תרבות יהודית או תרבות
אחמד סעדי:
יהודית ערבית .אני רוצה תרבות או חינו לכל ילד באשר הוא – ערבי או יהודי .המדינה צריכה
לשל את אותו הסכו  .למשל תיאטרו יש תיאטרו יהודי ,צרי לשל ג לתיאטרו הערבי .יש
קר לעידוד סרטי  ,אבל עוד לא ראיתי שו סרט ערבי שקיבל.
לא ברור למה אחד מוציא את השני .נניח שנקבל את הדברי האלה,
מרדכי קרמניצר:
שצרי להיות עידוד לסרט הערבי ודברי אחרי שאתה מציע .למה אתה ש את זה במצב של
ניגוד ,שאחד מוציא את השני? למה זה שולל? נניח שעל כל הדברי האלה תהיה הסכמה ,מה רע
ברעיונות האלה ,שהציעו החברי האלה ,שבאי לפתוח דלתות לאנשי שה היו חלק
מהאליטה הערבית שלא יכולה להגיע למקומות מסוימי ? זה חלק מהשוויו .
אני לא נגד זה ,אבל נגד שזה יהיה העיקר .אני נגד זה שהפוליטיקה
אחמד סעדי:
תהיה פוליטיקה של אליטות ולא תשפיע על האד הפשוט.
יש פה איזה מתח בי שני הרעיונות ואתה רואה את זה בכל המסמכי
דוד קרצ’מר:
האלה .מדברי על שיתו ערבי כיחידי בתו גופי מסוימי ומדובר ג על ייצוג של כל
האוכלוסייה הערבית .אנחנו צריכי להבחי בי הדברי האלה ואני חושב שההבחנה היא מאוד
חשובה .למשל ,כאשר כותב יצחק שייחקק חוק שמעניק לאוכלוסייה הערבית ייצוג הול בכל גו
ציבורי או רשות ממשלתית ,לא ברור על מה בעצ הוא מדבר .צריכי להיות ש ערבי או
שצריכי להיות גופי של האוכלוסייה הערבית שצריכי לבחור בנציגי לגופי האלה?
אני רוצה קוד כל להתייחס לנקודה שאני לא חושב שיכולה להיות לגביה מחלוקת של ממש ,וזה
קוד כל הנושא של שיתו ערבי בכל המשרות ,בכל המשרדי  ,ואני משיב כא לסמי .אני לא
חושב שצריכי לבקש ממא דהו לתת איזושהי תמורה .זה נובע מעצ היותה של מדינת ישראל
מדינה דמוקרטית ,מזה שהיא התחייבה מהיו הראשו לקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני לכל
אזרחיה .אני לא חושב שבנושאי העקרוניי אתה צרי להתייחס במסמ הזה .אתה חייב לטעו
בש אות עקרונות שלדעתי ג אנשי הימי – ואני לא מדבר על הימי הקיצוני אלא אני מדבר על
מפלגות הקונצנזוס – מקבלי אות .
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הבעיה כמוב היא לא בעיה עקרונית אלא כא הבעיה היא מעשית ,אי מגשימי את העניי הזה.
תראה מה קרה ליצחק גלנור כאשר הוא ניסה בצעד קט לפתוח משרות בשירות הציבורי ,בעצ
לשריי מישרות ,והוא נתקל בהתנגדות .אפשר לקבל את כל ההחלטות הכי טובות ,אבל כאשר
אתה מנסה לייש את זה בתו משרדי הממשלה השוני  ,תמיד יש מישהו שיעצור ולא יית ל
לעשות את זה.
הצלחה מסוימת הייתה לו.
קריאת ביניי :
הייתה לו הצלחה מסוימת.
דוד קרצ’מר:
הא יש איזשהו מחקר אמפירי על הנושא הזה ,שמדבר על ייצוג ושיתו
אליעזר דו יחיא:
של ערבי במשרדי ממשלה וכולי?
יש.
קריאת ביניי :
את תתקנו אותי א אני טועה ,אבל אני לא חושב שיש מחלוקת
דוד קרצ’מר:
עקרונית בנושא הזה .אני חושב שהשאלה כא היא שאלה יישומית ,אי בתו מצב נתו אנחנו
יכולי להפו את העיקרו הזה ,שנראה לי שהוא עיקרו כמעט מקובל על הכל ,לעיקרו
שמיישמי אותו .אי לי תשובה ,אבל אני חושב שאנחנו צריכי לנסות לדו בשאלה.
לגבי השאלה של הייצוג ,אני מודה ומתוודה שיש לי קשיי יותר גדולי  .למשל ,ברגע שאני קורא
את המסמ של סמי ,שאני צרי גופי יציגי  ,אז אני לא יודע א הגופי האלה ה גופי
יציגי  .מי בעצ החליט שהגופי האלה ה יציגי ? אני לא יודע עד כמה ועדת המעקב באמת
מייצגת .ברגע שאתה רוצה גופי יציגי  ,אתה צרי לקבוע באיזשהו מנגנו איזה גו הוא באמת
גו יציג .בתחו יחסי העבודה יש לנו כל מיני מנגנוני להחליט בעניי הזה ,אבל אני לא חושב
שאתה יכול לדבר על זה בדייקנות כזאת .נכו שלגבי ועד ראשי המועצות המקומיות חל שינוי
מאוד גדול ,אבל ממה שאני קורא וממה שאומרי  ,ג זה יכול להיות מאוד בעייתי.
את שנת השבתו שלי ביליתי בי השאר בלימוד של הקשרי המאוד
רות גביזו :
מורכבי בי ייצוג ,שיתו  ,שילוב ושוויו  .אני הסתכלתי בזה בארצות הברית וג במדינות
אחרות ,ההיסטוריה של היחסי בי התופעות האלה היא מאוד מורכבת ואנחנו מתחילי לראות
את כל הבעיות האלה ג כשאנחנו מדברי עליה כא  .זה לא מקרה שאני הצעתי שנפריד בי
הדברי .
אני קוד כל מסכימה ע דייב שלפחות בנושא הזה ,שבכוונה בחרנו להתחיל בו ,אי מחלוקת
עקרונית גדולה למעט נקודה אחת שאני חושבת שהיא ניסוח יותר טוב של מה שסמי אמר .זה
שאנשי שמחזיקי היו בכוח תמיד רוצי למצוא כל מיני תירוצי ולא לחלק את הכוח שלה
ע מישהו אחר ,זה תמיד נכו  .זה נכו כאשר נשי מנסות להיכנס ,וזה נכו בלי איו  ,ולכ תמיד
יהיה איזשהו מנגנו צדקני שיסביר למה החדשי שמקרוב באו לא מספיק כשירי להחלי את
הישני שנהני מהכוח .תמיד היו קשיי ביישו של שינוי בחלוקת כוח בחברה .שינוי בחלוקת
כוח זה שינוי שיש בו הרבה משמעות .א אנחנו מדברי  ,למשל ,על הכנסת נציגות ערבית באופ
קבוע למנהל מקרקעי ישראל כדי להשמיע ש את הקול של חלק מסוי באוכלוסייה שיש לו
בעיות קרקע מאוד יסודיות ,אז אנחנו כמוב מדברי על איו על מרכזי כוח קיימי וזה לגמרי
ברור ,בלי קשר לקונפליקט הלאומי.
אני חושבת שיש פה נקודה אחת שכ צרי לקחת אותה ברצינות ,היא נכונה במידות שונות לגבי
חלק מהסוגיות האלה ,והיא הנקודה שמעלה באחד מהניירות יואל ב נו  .באיזו מידה חלק
מהעוינות הזאת היא לא סת רצו לא לשנות את מאז הכוח הנוכחי שהוא לטובת  ,אלא יש בה
איזשהו איו לגיטימי על משהו שאנחנו מוכני לתת לו משקל .לא משהו שאתה רוצה לשמור
אותו כי זה טוב ,נוח ל  ,אלא משהו יותר עמוק.
פה לפי דעתי יש שני אינטרסי מעורבי ומידת המשקל שלה היא שונה.
אינטרס אחד זה האינטרס של תחושת האיו  .אני שמחה על מה שנאמר בפתח הדברי לגבי
העמדה של הערבי אזרחי ישראל ,רוב הגדול .אני שמחתי לשמוע את הגינויי האלה .אני
חושבת שזה נכו שא יש בקרב הציבור היהודי בישראל תחושה של איו פיזי ,אז התחושה
הזאת של איו פיזי ,לטעמי ,לא מוצדקת .יכול להיות שהיא מבוססת על כל מיני טראומות אבל
התחושה הזאת ,של איו פיזי ,לא מוצדקת .יש איו אחר שהוא האיו שמדובר בו בצורה יותר
משמעותית ,וזה קצת מוזר שדווקא היהודי שה הרוב משמיעי אותו ,וזה האיו הזהותי,
הקהילתי .התחושה שיש פה איזה שה דברי שאמורי לפגוע בסופו של התהלי ביכולת של
הקולקטיב היהודי לקיי פה מדינה ולשמור על ביטחונה ועל שגשוגה.
אני חושבת שהעובדה שהיה כל כ הרבה קונצנזוס בשתי הסוגיות האלה נובעת מתחושה של
הרבה מאוד אנשי  ,בוודאי כל כותבי המסמכי  ,ששני האיומי האלה לא רלוונטיי בסוגייה
של השיתו של ערבי אזרחי ישראל במוקדי קבלת ההחלטות בישראל .יחד ע זה שאי השיתו
הוא דבר לקוי ,שזה שהוא לא היה קיי הוא לא תקי ושאי לו בעצ שו הסבר או שו צידוק
מתקבל על הדעת.
זה לא איו על הזהות ועל הקהילה היהודית?
קריאת ביניי :
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זה לא איו על הזהות ועל הקהילה היהודית .פה אני אגיד משהו שהוא
רות גביזו :
פשוט קשה .נניח שאנחנו ניקח ייצוג ,ייצוג נקי ,ואנחנו נגיד מה שאני חושבת שצרי להגיד .אחרי
כ נחשוב על בעיות טקטיות ,על אי להגיע לזה שבכל מוקדי קבלת ההחלטות החשובי יהיו
ערבי – למשל במנהל מקרקעי ישראל ,ברשויות התכנו  ,בחברות תשתית גדולות .אני לא חושבת
שיש פה איזשהו איו על הזהות הישראלית מפני שהערבי האלה יהיו מיעוט בתו הקבוצות
האלה .לטעמי ,המטרה של הנוכחות שלה ש היא לא לשנות את מנגנו קבלת ההחלטות בצורה
שפתאו המדינה הזו תהפו למדינה לא יהודית ,מפני שה יהיו נציג אחד או שניי בתו גו
גדול של מקבלי החלטות .המטרה של השילוב היא כמו שאמר סמי כשאתה מנהל מדיניות
ממלכתית בישראל ,אתה לא יכול שבאופ שיטתי קבוצה שלמה של אוכלוסייה לא יושבת את
סביב השולח  .ה לא יושבי סביב השולח  .יכול להיות שה ישמיעו דברי שאתה מאוד לא
תאהב.
את קובעת את זה כאקסיומה שאתה לא יכול ,אבל את לא מסבירה
מיכאל אית :
למה.
אז אני אסביר .אתה מנהל מדיניות של מדינה ,לא של קהילה .כשאתה
רות גביזו :
מדבר על המוסדות של הקהילה היהודית ,שישבו איפה שה רוצי  .כשאתה מדבר על המדינה,
למדינה יש מחויבות ג הצהרתית וג פורמלית לרווחת כל תושביה .לאנשי האלה יש צרכי
צרכי רווחתיי  ,כלכליי  ,תכנוניי  ,תעסוקתיי  ,תעשייתיי  ,תשתיתיי  ,חינוכיי ,
תרבותיי  .א אתה במסגרת קבלת ההחלטות של לא שומע את האנשי האלה ולא נות לה
אפשרות להשתת באופ פעיל בהשמעת העמדות שלה  ,בהשמעת הצרכי שלה ובזריקת קול
להכרעה לכא או לכא  ,אז אתה לא שומע את צרכי כל התושבי של  .יש ל מגזר של שנפגע
אצל בחשיבה .זה לא טוב ,זה לא בריא ,זה לא נכו  ,זה לא צודק.
אני לא שותפה לתחושה של אחמד סעדי שא אנחנו נל על אוניברסליות ,אנחנו נפתור את
הבעיה ,כי חלק מהבעיה שלנו היא בעיה של קונפליקט בי קבוצות .להיות עיוור להשתייכות
הקבוצתית ,אני לא חושבת שמישהו רוצה או יכול .זה לא יהיה חכ .
את רואה בזה איו על המסגרת של המדינה?
מיכאל אית :
א יש איו  ,אני רואה אותו בהדרה ולא בהכללה .אני חושבת שההדרה
רות גביזו :
המוחלטת היא לא קבילה ולכ היא איו  ,בעוד שההכללה פותחת פתח לפחדי של קואופטציה
או לפחדי אחרי שאנחנו לא שמענו כא בינתיי  ,שה הפחדי של אסימילציה .הלא לתרבות
הרוב יש תמיד את היתרו כשהיא מכלילה ,ג א היא עושה את האוכלוסייה שלה יותר פגיעה.
ההיסטוריה של קהילות רוב ומיעוט ה כאלה שהמיעוט הוא זה ששוקל הא הוא רוצה
אוטונומיה ,מפני שהכללה אולי תסכ אותי .הרוב לא מסתכ מפני שבדר הטבע ,מכיוו שהוא
שולט על המשאבי ועל התרבות הציבורית ,המיעוט הוא שצרי ליישר קו אתו.
לי נראה שהעובדה שאי פה מחלוקת היא לא מקרית .זה באמת תת אזור של הבעיות שבו ,ג א
אנחנו לוקחי בחשבו את הקונפליקט הקהילתי העמוק בסוגייה הזאת ,ההתנגדות היא התנגדות
של אנשי שיש לה כוח ולא רוצי לחלק אותו ולא התנגדות לגיטימית של קהילות שנאבקות על
קיו הדדי.
מכיוו שזאת דעתי לגבי הסוגייה הספציפית הזאת ,אני חושבת שבאמת אפשר לעבור אל
האלמנטי היותר טקטיי שה מאוד מורכבי .
אני רוצה להזכיר שני דברי  .אחד הוא הנושא של הייצוגיות שהוא נושא מאוד מעניי  .אני
חושבת שאחד מהמחירי של אי סימטריה של יהודי וערבי בדיו בישראל הוא שאנחנו לא
שומעי מספיק על הבעיות הפנימיות של האוכלוסייה הערבית .ה יצאו בצורה מאוד מעניינת
בפסק די שהגיע לבית המשפט העליו כשמת שייח' טרי והתברר שלקהילה הדרוזית יש בעיה
פנימית עצומה בלארג את מבנה המנהיגות שלה .המנהיגות של טרי הייתה מנהיגות מאוד
אוטורטיבית ,ויש מחלוקת פנימית בתו הקהילה על מי מייצג אותה .ה לא הצליחו לפתור את
המחלוקת בתו הקהילה על מי מייצג את ובאו לבית המשפט ,כמוב שבית המשפט לא יכול
לפתור לה את המחלוקת לגבי מי ייצג אות .
בקיצור ,כל מה שאני מנסה להגיד הוא שכמו שאמר דייב קוד  ,כשהשחורי התחילו לקבל יותר
שוויו אזרחי בארצות הברית ,רק אז ה התחילו לגלות את עוצמת המחלוקות הפנימיות ביניה
על מה צרי לעשות כדי להתקיי טוב בתו החברה הלבנה .אני צופה שחלק גדול מחוסר האיזו
הזה הוא מפני שבעצ האוכלוסייה הערבית עוד לא התמודדה ע הבעיות הפנימיות שלה מפני
שלא נתנו לה פתח .היא עוד לא התמודדה ע הבעיות הפנימיות שלה ,של אי לעשות את זה נכו
ע כל המוסלמי  ,נוצרי  ,חמולות ,עירוניי  ,משכילי כאלה ואחרי  ,יותר דתיי ופחות
דתיי  .הלא יש המו מתחי פנימיי בתו החברה הערבית שבעצ מושתקי בגלל המאבק
המשות והמוצדק לשוויו  ,מול הקהילה היהודית.
נדמה לי שא אנחנו נסכי פה על איזושהי הכרזת מסגרת אבל לא נעצור ש אלא נל קדימה,
אז עשינו באמת שירות גדול לקידו של הנושא הזה ,שאני חושבת שכולנו מסכימי שצרי לקד
אותו.
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זה נכו ג לגבי החברה היהודית .ברגע שפותרי את הבעיה החיצונית
עאדל מנאע:
של השלו  ,ג ש יתחילו לגלות כמה זה קשה לחיות במזרח התיכו בשלו ע השכני .
זה לא שאני אומרת שלכ יש בעיות ולנו אי  .אני לא אומרת שאנחנו
רות גביזו :
מטפלי בבעיות יותר טוב .אי לי שו נטייה להגיד את הדבר הזה.
אני מסכי למה שאמרה רותי בנושא של המסגרת .אני מציע לסכ את
ראס חמאיסי:
זה ולא להגיד לא ולא ,אלא להגיד ג וג  .ניתחה את זה רותי ,ועל בשרי אני רואה את זה ,ולא
רק באקדמיה .אני בצוותי תכנו ארציי  ,מציע הצעות ,מתווכח ,אבל בסופו של דבר הצוות בא
ומחליט ואני ממשי להיות במיעוט .לדוגמה ,גילינו בתחזית האוכלוסייה שיהודי וערבי יגיעו
לרמת שוויוניות בשנת  2020במטרופולי חיפה ,אז פתאו מישהו החליט שצרי עוד  250אל
יהודי שיבואו לחיפה .מאיפה יבואו ,אי יבואו ,מה ה השיקולי ? זאת דוגמה מאוד חיה שאני
רואה.
הייצוגיות לבד ,במוב של לתת עלה תאנה לתהליכי מקבלי ההחלטות ולומר שיש ייצוגיות ,זה לא
מספיק.
אני רוצה לענות לשאלה של סמי ,מה משלמי  .כאילו הערבי צריכי לשל  .קוד כל נצא
מנקודת הנחה שזו מדינה דמוקרטית ,יש ציבור שהוא צרי להיות כמו כל האוכלוסייה .במדינה
נאורה זה העיקרו .
דבר נוס  ,לתת לגיטימציה לקבלת החלטות .כל זמ שהיהודי עדיי מקבלי החלטות ,הערבי
לא יקבלו את ההחלטות ולא יהיו שותפי לה  .תהלי קבלת ההחלטות צרי להיות שוויוני.
דבר השלישי שהוא מאוד חשוב לדעתי ותמיד מתעלמי ממנו ,כי אנשי פשוט שוכחי מה קרה
בשנת  .1948היהודי שוכחי שהאזרחי הפלשתיני הערבי הפכו להיות בכוח אזרחי מדינת
ישראל .ה לא רצו את זה ,ה נלחמו נגד מדינת ישראל והפכו להיות אזרחי מדינת ישראל .נישלו
אות מקרקעותיה ועכשיו ה הגיעו למצב של אפטיה ,של הסכמה ,שאנחנו צריכי להכיר
בשינוי ההיסטורי ולהתחיל לעשות פשרה היסטורית .אבו מאז מוותר על הקרקעות שלו וג
אחרי מוותרי על הקרקעות שלה  ,ברמלה ובמקומות אחרי  ,ומגיעי לפשרה .כשאני בא
כאזרח מדינת ישראל ,אני מוותר על השאיפות הלאומיות שלי להיות חלק מהמסגרת החדשה .זה
לא קל .זה פשוט לא קל .הציבור היהודי לא מערי את זה .הוא עכשיו חזק ,הוא שולט ,אבל
כאשר אני אומר שיש לי את האופציה הזאת ,להיות הגאה ,המנהיג ,הרמטכ"ל ,ועכשיו אי לי את
הזכות הזאת לעומת מישהו שהיגר בנסיבות מסוימות בגלל מצב היסטורי ,ויש לו את הגושפנקא
החוקית ,אני חושב שזה מאוד לא קל .א את באי לאיש ברחוב שרואה את הבתי היפי
והוא לא יכול להיכנס ,אז א הוא בא להיות שות  ,ההרגשה שלו היא אני מוותר .אני מוותר על
הקרקעות שהפקיעו לי .א לא תתנו לי להיות חלק מהמסגרת הזאת .א יתקנו לי את המצב ,זה
בסדר ,א לא יתקנו ,אז אני לא רוצה להיות חלק מהמסגרת הזאת .את הדברי האלה צרי
להחדיר לציבור היהודי הערבי לא חיי כא בחסד ,כאילו רק היהודי נותני לה  ,אלא ה
ג נותני למדינה בבנייתה ,ג בוויתור על זכות ההיסטורית ואני חושב שהדבר הזה מאוד
חשוב בהכנסה לתודעה של האוכלוסייה היהודית לקראת יצירת מה שנקרא ציביליזציה משותפת.
אנחנו נמשי לדבר על מדינת היהודי  ,נמשי לדבר על מדינת הערבי או מדינת הפלשתיני או
האוטונומיה או כל מה שקשור בזה ,כל אחד יש לו את השיטות שלו ,אבל לבנות אזרחות משותפת
לפי מה שמדבר אחמד ,זה תהלי ותהלי ממוש  ,שצרי לעשות דר כמה גורמי  .כל עוד
משתמשי בי כעלה תאנה בנושא הייצוגיות ,אני לא יכול לקבל את זה.
אני פשוט לא מבינה .א השיתופיות היא עלה תאנה ,מה האלטרנטיבה?
דפנה הקר:
השיתופיות לא צריכה להיות עלה תאנה אלא צריכה להיות שותפות
ראס חמאיסי:
אמיתית.
מה זה אומר? אתה לוקח לכל גו ציבורי חמישי אחוז
דפנה הקר:
ערבי ?
את הכלי אי לבצע את זה – אפשר לעשות את זה על ידי חקיקה ,אפשר
ראס חמאיסי:
לעשות את זה למשל על ידי הכרה של הציבור היהודי .למשל ,א יזמינו אותי להכי תכנית
לטבעו להיות שות  ,אי לי בעיה ,זה חלק מהייצוגיות ,אבל מפלחי אותי מלכתחילה בגלל שאני
ערבי .אומרי לי אתה תעבוד רק לכפר קנא ,אבל לא לטבעו  ,לא לנתניה .יש מה שנקרא משק
סגור שליהודי מותר להתחרות עליו ,אבל לי כערבי לא מותר לי להתחרות על המשק אצל
היהודי  .אני חושב שהדברי האלו צריכי להיות מאוד ברורי על ידי הגברת התודעה .א אני
נמצא בתהליכי קבלת החלטות בדרגי השוני בהתא להזדמנויות ובהתא ליכולות שלי ,אני
מניח שאני יכול להשפיע ,יש לי התנסות אישית בדברי האלו .הדברי ה מאוד נקודתיי  ,אבל
ה יכולי להראות על מגמה ומגמה חיובית.
הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא ההיבט הכלכלי .אני יודע שעכשיו אחת הבעיות
המרכזיות בקרב הציבור הערבי היא חוסר הזדמנויות .המאבקי האלה ברשויות המקומיות,
המאבקי על פקידות ,על הזדמנויות – ה חלק מחוסר ההזדמנויות .כאשר הסקטור הציבורי
יהיה פתוח – הדברי האלה יצמצמו את המתחי הפנימיי  ,אפילו ידחפו את האוכלוסייה
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הערבית למוכנות להגירה ,למוכנות לעבור ממקומות המגורי הקבועי שלה למקומות אחרי
בערי וזה חלק מתהלי כלכלי וחברתי לבניית אזרחות.
אני חושב שתהלי העיור שעוברת האוכלוסייה הערבית במקביל מגביר את הרצו לביטוי עצמי,
לאוטונומיה ,שאני לא חושב שהיא סותרת את הנושא של הייצוגיות והשיתו  .אי סתירה
ביניה  .בהיבטי הייחודיי שלי אני יכול לקבל את העצמאות .כמו שאני רוצה לשמור על
הייחודיות של היהודי אני ג רוצה לשמור על הכיתתיות שלי ,אבל דברי שה משותפי  ,אני
חושב שאנחנו יכולי לעשות אות ביחד .זה לדעתי צרי להיעשות על ידי חקיקה ,אבל בעיקר
לדעתי על ידי הטמעה וחינו בקרב האוכלוסייה היהודית וג הערבית.
יש לכ מספיק אנשי זמיני לתפקידי האלה?
רות גביזו :
למה פתחנו את האוניברסיטאות לערבי ?
ראס חמאיסי:
השאלה היא רצינית?
קריאת ביניי :
אני חושב שכ  .התחלנו לדבר על הנושא הזה כשהתחלנו לדבר על
ראס חמאיסי:
מהנדסי כימיה שיועסקו במפעלי שקמו במרחב נצרת .פתאו בכפר קנא ,במשהד ובריינה אי
שו מהנדס כימי .זה הביצה והתרנגולת .מחסור בהזדמנויות ,ואנחנו רואי את זה אצל
הצעירי  .הצעירי בשלב של בית ספר יסודי ,בית ספר תיכו  ,מתחילי לראות את ההיבט
החומרי זמי ואז מתחילי לדבר על החינו  ,שהוא בעצ הייצור .אני אומר לציבור שלי ,לציבור
הערבי ,שאנחנו מכיני את הצבא של המובטלי בגלל השינויי המבניי  ,בגלל השינויי
הכלכליי בעול לשנת  .2010אנחנו לא מכיני את מערכת החינו וג לא מכיני את הצעירי
שלנו לקראת הצרכי העתידיי שלנו .זה סיכו למדינת ישראל.
זה מה שהדאיג אותי .אני ראיתי טרנד מאוד מדאיג
רות גביזו :
מבחינת ההשתתפות של הערבי .
אני רוצה לחזור לאיזשהו נושא שפע אחת הזכרתי
מיכאל אית :
והוא יותר מעסיק אותי .אנחנו מדברי על נושא של ייצוגיות ,אבל האלמנט הזה של הייצוגיות
שהוזכר כא  ,אי נדנדה כזאת .או שתתנו לנו ייצוג ונרגיש חלק שווה ושותפי  ,או שאנחנו נחתור
להגדרה עצמית בצורה כזאת או אחרת על מנת שנוכל לקבל את הסמכויות להחליט בדבר גורלנו,
יותר או פחות.
כלומר ,יש כא איזשהו מצב שהוא בעצ אבסורדי ,כי הייצוגיות ג היא בסופו של דבר תגדיל את
מגמות הפירוד ,כי מה זאת אומרת ייצוגיות על בסיס כזה או אחר? זה לא משנה ,זאת קבוצת
אינטרסי שככל שהיא מקבלת יותר ייצוג ,יש לה יותר לחלק ,ובאופ טבעי היא משמרת את
הייצוגיות כבסיס להמש קיומה.
מה רע בזה?
קריאת ביניי :
תכ נדבר על זה .כלומר ,אנחנו אומרי לעצמנו שמדינת ישראל תפתח
מיכאל אית :
איזשהו מודל שיאמר ,שמאחר שבמדינת ישראל יש אלמנט של מיעוט לאומי ,אנחנו רוצי להקי
מסגרות בירוקרטיות ,בה נכניס את האלמנט הייצוגי האתני לתו המערכת הבירוקרטית .למרות
שבתורה הבירוקרטית העניי הזה אמור היה לא לשחק תפקיד .ואז מה אנחנו עושי ?אני את
דוגמה .אד שרוצה להיבחר להיות הנציג של המגזר הערבי בממשלה ,במשרד החקלאות ,ידע
שהייצוג שלו בא בי השאר כתוצאה מכ שהוא מייצג את הסקטור הערבי .זאת אומרת ,הבחירה
שלו היא לא בהכרח על בסיס התאמתו ותפקודו לאחר מכ לא יהיה מתו נאמנות למערכת
הכוללת אלא מתו נאמנות לסקטור.
זאת מדינת כל אזרחיה ,אבל זה לא אומר שכל אזרח פועל בתוק היותו פקיד לטובת הסקטור
שאותו הוא בחר .את יודעי מה? א את רוצי שזה יהיה ככה ,בואו נקי באמת  12שבטי
ישראל ,נוסי עוד שבט אחד ,את הערבי .
אני כרגע מדבר ברמה התיאורטית .ההגיו שלי אומר שהתפתחות של דברי כאלה היא בעייתית.
אתה תגיד לי שזה הרע במיעוטו ,אי מה לעשות .אבל אני רוצה שנהיה מודעי ונדע על מה אנחנו
מדברי כא בכלל.
אני ג מבי את הקשיי  .אתה אמרת שלא מביני כמה גדול הקושי .אני כל כ מבי  ,שנדמה לי
שאני מבי אולי לא פחות ממ ואולי לפעמי יותר ממ  .אתה יודע למה? כי מה שקורה ל היו
זה איזשהו חשבו נפש שאתה מגיע אליו באיזשהו רגע מאוד היסטורי לגבי  .אתה ג ציינת את
זה ,רק לא המשכת .אתה אומר ,תשמעו מה הול לקרות כא  .היהודי האלה הולכי  ,עושי
עסקי ע ערפאת ,הולכי לגמור אתו כא איזה דיל היסטורי ,הולכי לקיי ש דיוני ,
הולכי לגמור את הזכויות שלי .אני ישבתי פה כמו חמור ,סבלתי ,הגנתי ,עמדתי פה על האדמה,
ה כל הזמ אמרו שאני משת פעולה ואני פה ע הציוני  ,ועכשיו תראו מה הול לקרות.
התהפ הכל .ה הולכי לעשות הסכמי ע היהודי  ,לגמור את זכויותיי ואיפה אני בתמונה?
מי יבוא לשולח ש ויג עלי? הולכי לסגור פה ענייני לגמרי בלעדי.
עכשיו ,מה אני צרי לעשות? מי מייצג אותי? אני את עצמי ,אני בעצמי לא יודע א אני רוצה או
לא .ערפאת מייצג אותי? אני לא מרגיש את זה ,אני לא חושב שהוא יעשה את זה כרגע .כלומר,
עולה כא איזושהי בעיה שאני ער לה מאוד .הלא מה היהודי רוצי  ,ועל זה אני מניח שיש
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קונצנזוס מוחלט ,היהודי באי עכשיו ואומרי  :את יודעי מה ,נפתח פתח לשלו  ,רוצי
אחת ולתמיד לסגור את כל הנקודות ולהודיע שנגמר .אי אתה אמרת ,מוותרי על האדמות פה,
מוותרי על האדמות ש  ,בלי זה אני מניח היהודי לא יגמרו הסכ קבע ,אלא א כ יקראו
לזה הסכ קבע אבל זה לא יהיה הסכ קבע כי כול יראו שזה איזה מי מודוס ויוונדי ,יחיו ע
זה כ או אחרת ,אבל זה יישאר פתוח .נניח שכ רוצי ונניח שאולי יש מבחינות מסוימות אצל
חלק מהאנשי חשש שיגיעו לאיזשהו הסדר ויחליטו סופית שנגמרו התביעות ההיסטוריות בי
שני העמי .
אז השאלה שבאה עכשיו ,וג אנחנו צריכי לשאול את עצמנו ,היא מה יהיה מקומ של ערביי
ישראל? כשאני מסתכל על אי ה ראו את נקודת ההשתתפות שלה וג על מה שה אומרי .
ה אומרי  :אנחנו רוצי לחנ ולהיות חלק מהע הפלשתיני ,מהזהות הפלשתינית ,וזה מחייב.
זה מחייב אני לא בטוח .אני אומר שאני לא יודע מה המשמעות של זה ועד איזו רמה האמביציות
ה כאלה .אז אולי אני אגיד לה  ,את יודעי מה? עזבו אותנו עכשיו במנוחה ,למה שנשב פה ליד
השולח העגול ,תשימו נציג שיישב ע ערפאת ביחד ותנהלו ש את המשא ומת  .אנחנו מנהלי
משא ומת ע הע הפלשתיני? את חלק מהע הפלשתיני? בואו נעשה את זה ככה .אבל ,אני לא
אומר את זה .אני אומר את זה באחריות אני לא אומר את זה כי אני לא יודע בדיוק איפה יש
דברי שאת מודעי  ,שאנחנו מודעי  .כי אני הייתי רוצה שיהיה שיתו פעולה .זאת אומרת,
שיווצר דג של אזרחות כוללת ,יותר טובה.
דבר ראשו אני מציע לכולכ – וכא הימי הוא בעל ברית הכי טוב שלכ – לצמצ את כל
המעורבות הממשלתית ולתת אוטונומיה יותר גדולה לפרט של המדינה שלנו .בתו האוטונומיה
של הפרט ממילא ג העיוותי יהיו יותר קטני  .להיות פחות סמוכי לתיאוריות שדוגלות
באחריות של קולקטיב ושל המדינה על כל מיני תחומי שהימי לא רואה את זה ככה .זאת הערת
אגב.
אני רוצה לחזור לנקודה שמציקה לי.
אני מסכי לנקודה הזאת אבל בתנאי ,שתשנה את התנאי המבניי
סמי סמוחה:
הבסיסיי כ שיהיה בסיס לתחרות שלי ושל .
בסדר .אני אענה ל על כ  .אנחנו סביב השולח הזה מדברי כל הזמ
מיכאל אית :
על העיוותי ושמעתי כא פחדי של היהודי מבעיות ביטחו וקיו  .אני לא אומר כרגע מה
הייתה המציאות ,יש על זה ויכוחי בי היסטוריוני  ,אבל חשובה לי ההערה של פרופסור סמוחה
שאמר מה זה חשוב כרגע מה אני אומר ומה אני חושב אני רוצה להציג מה חושב היהודי
הממוצע .היהודי הממוצע בטוח במאה אחוז שבשנת  ,1948וזה לא היה לפני כל כ הרבה זמ  ,ב
גוריו אמר אנחנו מושיטי לכ יד לשלו  ,והערבי חזרו למדינות ערב ורצו לזרוק את היהודי
לי  .אתה יודע מה? א עכשיו הוא יושב כא על ידי והיה שומע אות אומר :מה את רוצי
מאתנו ,כפית עלינו בכוח את האזרחות הישראלית .אני לא אומר שאתה לא צודק ,אבל אני
רוצה שתבי מה הוא אומר.
הוא אומר ,רגע אחד ,בא כא ב אד ואומר כפו ,אבל אני יודע שה רצו להשמיד אותנו .הוא
אומר שכפו עליו בכוח את האזרחות הישראלית ועכשיו רוצי לשי אותו כמנהל שירותי
הביטחו של מדינת ישראל .אני מגזי ואני מגזי בכוונה .אני רוצה להציג את הבעייתיות.
הרצו להשמדה היה הדדי.
קריאת ביניי :
אני לא מתווכח את  .אני בכלל לא מתווכח .בוא לא נגלוש לוויכוח .א
מיכאל אית :
אפשר לנהל את הוויכוח ,אפשר .א לא ,אז אני מוכ להיכנע למוסכמות .אני מתכוו לעניי הזה.
אמרתי במפורש שאני לא מדבר על העובדות כי אני לא רוצה כעת לגלוש לוויכוח .אני אומר
בהגינות שאני יודע שיש ויכוח בי ההיסטוריוני היהודי על מה היה ואי היה .אבל אני אומר
שאני יודע ג כחני מערכת החינו של מדינת ישראל מה פחות או יותר חושבי בני גילי וע
איזה דימויי ה הולכי ואלה יצטרכו להחליט איזה מקו בשותפות הזאת ה מוכני לתת
לערביי ישראל ,וזה מכשול קשה.
השאלה היא אי אתה חושב.
קריאת ביניי :
לכ שאלתי אות  .אני יודע שיש פערי אדירי בי מה שכולנו היינו
מיכאל אית :
רוצי לבי מה שאנחנו יכולי לעשות .בואו לא נשכח שכולנו ,שיושבי כא סביב השולח הזה,
או יותר את  ,כי אני קצת מרגיש את עצמי פחות מעורב ,לא מצליחי להגיע למסמ אחד
משות  .את לא מסוגלי להוציא נייר אחד .בוא נגיד שזה קשה כקריעת י סו  .ל תביא עכשיו
את הקיצוניי משני הצדדי או את המסות.
אחרי שאמרתי את כל הדברי האלה ,אני רוצה לשאול שאלה שהיא אולי קשה ואני אומר את זה
מראש .אני לא אומר אותה בצורה מוגמרת ,אבל הצגתי את כל הבעיות ואת כל הקשיי  .יכול
לבוא מחר מישהו ,ומעניי אותי באמת לשמוע ,ולומר :תשמעו חברי יקרי  ,הולכי לעשות
עכשיו הסכ היסטורי? תראו איזה בעיות אנחנו הולכי לעשות כא  ,אז בואו נחלק את המפה,
נבנה מבנה אחר של כל העניי הזה של השטחי והאזורי ובמקו לחתו ככה נחתו אחרת,
נעשה חילופי שטחי .
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אני לא מציע את זה ,אבל מאוד חשוב לי לשמוע מה אומרי על זה אות ערבי שגרי בטייבה
ואו אל פח  .אני לא לוקח מקומות רחוקי  ,אלה שגרי ממש על הגבול ,מעבר לחלו  ,או
בבקעה אל גרבייה .ה יהיו מחר מול המדינה הפלשתינית או הישות הפלשתינית ,לא משנה כרגע
אי יקראו לזה .אז אומרי  ,רגע אחד ,מה הבעיה ,בואו נעביר את הקו לא יהיה את אותו קו
שהיה פע קו ההפרדה וחומת ברלי  .נעשה את האיחוד הזה .מעניי אותי מה ה אומרי  .זה
לכשעצמו מסר חיובי מבחינת אלה שרוצי לבנות שותפות אמיתית.
להיות חלק ממדינת ישראל ,זה הרע במיעוטו.
סמי סמוחה:
זה בדיוק העניי  .אני כבר אמרתי את זה באחת הפגישות הקודמות,
מיכאל אית :
שבסול הצרכי של בני האד הנושא הלאומי קיי באיזשהו מקו גבוה אבל הוא לא היחיד
הקובע .כשאד נמצא בפני הדילמות האלה ,כ או כ  ,הוא צרי להחליט .זה כשלעצמו מסר
חיובי בהיבט הזה שכאשר אתה בא לתושבי מדינת ישראל ואתה אומר לה  :תשמעו ,הנה ,ערביי
ישראל ,אפילו הייתה לה אפשרות ,אבל ה רוצי להיות שותפי  .כלומר ,זה מוריד קצת את
הפחדי שיש כא מהרצו להפו את זה למדינה פלשתינאית שנייה.
דבר שני .אני חושב שכאשר אנחנו מדברי על השוויו בזכויות ,אנחנו מוכרחי לדבר על השוויו
בחובות .הטעות שאתה עשית ,טעות טקטית ,היא שאתה בא ואומר היית צריכי לשל במשהו.
אז אומרי ל  ,מה אתה מבלבל ,אנחנו רוצי את הזכויות שלנו הטבעיות והלגיטימיות ,מה
פתאו שאנחנו נשל עבור משהו שנובע מהגדרת המדינה .אבל מהגדרת המדינה נובעת ג חובת
השרות הצבאי .היה לנו הרבה יותר קל להגיע לדברי האלה כשההזדהות ע המדינה הייתה
הופכת לא לכזאת שהיא בלית ברירה אלא כזאת שאומרת :נכו  ,אנחנו עדיי חסרי זכויות במדינה
ברמה של השגת כל היכולות שלנו ,אבל ,יותר טוב לנו כרגע באלטרנטיבה הזו אפילו ממה שמוצע
לנו כאזרחי שווי זכויות במדינה פלשתינית כפי שהיא כרגע ,ואנחנו מוכני לעשות עוד צעד
קדימה .אנחנו מוכני ג לקחת על עצמנו את ההזדהות המלאה ע המדינה .הטעות שאת עשית
היא ההשוואה ע השחורי  .לשחורי בארצות הברית אי שו בעיה ללכת ולשרת .לא ייחסו
לה א פע את קריאת התגר.
ממשלת ארצות הברית לא מייחסת לשחורי איזושהי
חאלד אבו עסבה:
סטיגמה שיכולי להיות גיס חמישי.
נכו .
מיכאל אית :
האנלוגיה בכלל לא במקומה.
קריאת ביניי :
אז נוריד את האנלוגיה .יש דברי שכ נית לעשות ביניה השוואה .אני
מיכאל אית :
חושב שכל השוואה היא טובה בחלקי מסוימי  ,ובחלקי אחרי לא .כשאתה מדבר על
אמנציפציה ,על קבלת זכויות ועל התייחסות למיעוטי  ,אז יש איזה שה אלמנטי שיש בה
איזשהו דמיו  .אני התייחסתי רק לאחת ההבחנות שלדעתי צרי ג אות לשי על השולח .
אי ספק שבסופו של דבר א נרצה להוציא מסמ  ,אז תהיה פה
רות גביזו :
איזושהי עסקת חבילה .לא כל דבר יהיה בנפרד .אבל אנחנו כולנו דיברנו על כ שהעניי של
הייצוג ,אפשר קצת לבודד אותו מהדברי האחרי ואתה שוב פתחת את כל החזית .השאלה היא
הא אתה יכול ,בגלל הדברי האלה שאמרת או דברי אחרי  ,להגיד שבמדינה שלנו ה לא
צריכי להיות מיוצגי  .למה? אי מה שאמרת עד עכשיו עונה לעניי הזה?
אני בעד העניי של הייצוג ואני בעד לחתור ובעד לעשות
מיכאל אית :
את זה ,כמו שאני בעד ייצוג של נשי וקבוצות אחרות .אני בעד .אני רק
הזהרתי שזה לא פותר את הבעיה ,במידה מסוימת זה עלול להחרי בעיות .אמרתי עוד דבר,
שמוכרחי לחפש את המכני המשותפי האמיתיי ולא לבנות רק על ייצוג שכביכול יפתור לנו
את הבעיות.
לב הבעיה זה הבעיה הלאומית ההזדהות ע המדינה ורמת ההזדהות ע המדינה ואת זה צרי
לחזק .יש לתת תחושה שכולנו שותפי קרובי באותה מועצת מנהלי ולא שבמועצת המנהלי
יש ארבעה חברי שמראש אומרי עליה שיש לה בני דודי בפירמה המתחרה.
יש לי כמה הערות .המשפט האחרו  ,אני חושב שהוא מרכזי .ברור
סמי סמוחה:
שמגיע לערבי ייצוג ושוויו  ,מגיע לה לממש זכויות שוות ולהיות שותפי  .אני מסכי ע זה,
אי לי בעיה ע זה .רק אמרתי שבואו נהיה ריאליסטיי  ,כי את צריכי לקרוא את המסמכי .
אני חושב שאחמד לא מייצג את הציבור הערבי ,אבל עוד מעט אני אגיע לזה .אני חושב שלציבור
הערבי אי שו בעיה ע המסמ הזה ,כי הוא מקבל ,אפילו שהוא לא מקבל מספיק ויכול להיות
יש סילו  ,אבל הוא מקבל .זו העברה חד צדדית של משאבי  ,זה שיפור של המצב הקיי  .הוא
יל ע זה ואני לא חושב שתהיה ע זה בעיה.
לגבי מה הציבור הערבי יכול לתת .הוא יכול לתת שלושה דברי שה מאוד מרכזיי מבחינת
הציבור היהודי .ראשית ,זה שוויו בחובות .היהודי מרגישי שהערבי לא נותני כאזרחי
ואתה לא יכול לתת שוויו מלא בזכויות בלי לתת שוויו מלא בחובות .זה נגד תחושת הצדק ,נגד
תחושת הדמוקרטיה .כ ג לגבי החרדי למשל ,אותה תחושה שיש לציבור היהודי הרחב לגבי
מימוש זכויות דמוקרטיות .זה דבר אחד.
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הדבר השני זה הקטנת העימות .ערביי ישראל נתפסי על ידי הציבור היהודי ועל ידי המדינה
כאיו  .איו גדול יותר ,גדול פחות ,זה תלוי באיזו קבוצת אוכלוסייה ,א זה ימי או שמאל וכ
הלאה .איו דמוגרפי ,איו ביטחוני – שני הדברי האלה ה שני האיומי הגדולי שהיהודי
תופסי  .לא תופסי אות כל כ כאיו תרבותי כי התרבות שלה לא מהווה איו  .אבל איו
דמוקרטי שקשור ע דמוגרפיה .ככל שהמיעוט הערבי גדל וחלקו פרופורציונאלית באוכלוסייה
גדל ,הוא מהווה איו ישיר .למשל מה שקרה עכשיו ,שני הפיגועי האלה; וראינו את זה
בסקרי מיד ,זה יכול להיות אפילו נקודת מפנה .אני לא אתפלא א שני האירועי האלה יהוו
נקודת מפנה במדיניות הישראלית כלפי ערביי ישראל בכיוו של הגברת הפיקוח על המיעוט
הערבי .לא חזרה למשטר צבאי וכל זה ,כי היו הפיקוח כבר יותר מתוחכ  ,הרבה יותר סלקטיבי,
אבל הגברת הפיקוח על סקטורי מסוימי באוכלוסייה הערבית ועוד כל מיני צעדי  ,כי המדינה
תופסת את הערבי כאיו .
את יכולי להגיד שג החרדי מהווי איו  ,אבל אי אפשר להשוות את האיו של החרדי
מול האיו של הערבי  .ערביי ישראל ה חלק מהמרחב הערבי ,ה חלק מהע הפלשתיני ,וה
נשארי פה ,ה לא מיעוט נטמע .ה יישארו באופ קבוע וה יהוו לשני רבות איו  ,מנקודת
מבטה של המדינה ,איו על הישות של מדינת ישראל .זאת בעיה ולכ פתחתי את הדברי
ואמרתי שצרי ג להתמודד ע הבעיה הזאת ,לא רק מנקודת מבטו של יהודי ליברלי ,מהשמאל
וכדומה .אלא ,צרי לראות את זה בפוליטיקה היו יומית ,בפרקטיקות היו יומיות של המדינה
ושל הציבור היהודי ,אי הוא תופס את זה.
דבר שני שהערבי יכולי לתת זה הקטנת האיו  ,הקטנת תחושת האיו אצל היהודי .
הדבר הכי חשוב לציבור היהודי ,בוודאי שלימי  ,ויש פה הבדל גדול בי ימי ושמאל ,זה לתת
לגיטימציה .ערביי ישראל ,וזה הכוח של החלש ,של קבוצות חלשות ,וזה בכלל בכל העול  ,הבעיה
החריפה ביותר של מדינת ישראל היא שאי קבלה של ישראל כישות יהודית במרחב .ג כל
ההסכמי שעושי עכשיו ע הפלשתיני וע מצרי וע ירד – לא נתנו לגיטימציה לקיומה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית .אלה הסכמי פרקטיי  ,הסכמי מתו חישובי של כדאיות,
הסכמי מתו חולשה וכ הלאה .בעקרו ה שוללי את אופייה היהודי ואת זכותה להתקיי
כמדינה יהודית .בעקרו  .יש חלקי  ,יש הבדלי בתו האוכלוסייה הערבית ויש כל מיני קבוצות.
למשל ,הדרוזי כ "התקדמו" בנושא הזה ,אבל ככלל זה המצב ,א אנחנו מדברי על
האוכלוסייה הערבית.
לגבי שלושת הדברי האלה שהערבי יכולי לתת ,יש הבדל גדול בי השמאל היהודי והימי
היהודי .השמאל היהודי לא מצפה מהערבי שיתנו לגיטימציה .הוא מבי את זה כבלתי אפשרי
והוא מוותר .הוא מקפיא את הציפייה ואת הדרישה הזאת .הימי היהודי לא מוכ לזה .זה הבדל
עצו  .רוב היהודי באר ה ימי ביחס לערביי ישראל ,וה כ מצפי .
מי שהוא יהודי בכלל רוצה דבר כזה מהערבי ?
קריאת ביניי :
בוודאי ,באופ אקטיבי .הימי היהודי לא מוכ אחרת.
סמי סמוחה:
לא הימי הקיצוני.
מיכאל אית :
לא ,הימי באופ כללי .הימי היהודי לא עושה הבחנה בי קבלת זכותה
סמי סמוחה:
של ישראל להתקיי כמדינה ובי קבלת זכותה להתקיי כמדינה יהודית .הוא לא עושה את
ההבחנה הזאת .זה הדבר הכי חשוב .לכ לערבי יש הרבה מה לתת.
אנחנו מציעי כא לתת לערבי שיפור במצב .לתת לה מימוש זכויות .היהודי הממוצע ,וג
המדינה כמדינה ,לא תהיה מוכנה לעשות את זה כל עוד הצד השני לא יית  .זה המצב ,בואו תהיו
ריאליסטי  .זו שאלה של קח ות  ,יחסי כוחות .אתה נות משהו ,אתה מקבל משהו .זאת
הפוליטיקה והדברי לא נעשי רק מסיבות מוסריות ,דמוקרטיה וכולי.
כשאתה מנהל משא ומת ע נציגות של מדינה או של ע  ,א זה יהיה
דוד קרצ’מר:
אש" או אסד ,אתה מניח שמי שאתה מנהל אתו משא ומת הוא מייצג ,ואז אתה יכול לבוא ע
דרישות .אבל אי מתממשת הדרישה הזאת במציאות הזאת?
אי הדברי צריכי לבוא מהצד הערבי?
סמי סמוחה:
אי אתה בא ודורש את זה מקולקטיב שאי לו רוב.
דוד קרצ’מר:
אתה לא מנהל אתו משא ומת כקולקטיב.
וכל ההצעות האלה ,אנחנו מציעי אות כי ניהלנו משא ומת ? הצענו
סמי סמוחה:
אות כי אנחנו חושבי שה ישפרו את המצב .אתה יכול להציע עכשיו הצעות לגבי מה הערבי
יכולי לתת כתמורה על מנת שהדברי שאנחנו הצענו לתת לערבי יתקבלו על דעת הציבור
היהודי .אפשר להפו את זה לשני הצדדי  .המסמכי האלה צריכי להיות בעלי משמעות
ריאלית .א אי לה משמעות ריאלית ,אלה ה דיבורי שה מתו מוסרנות ,מתו זה שצרי
לממש דמוקרטיה .הדברי לא מתבצעי בצורה הזאת.
יכול להיות עוד דבר אחד שהערבי יתנו וצרי לציי את זה ,וזה לא בדיוק איו על הביטחו אלא
זה איו על הסטטוס קוו .זה האיו הכי גדול .א לערביי ישראל יש את הכוח ויש לה את
האידיאולוגיה וה מוכני לשל את המחיר שבערעור הסטטוס קוו ,ה בהחלט יכולי להביא
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את המדינה למשא ומת ולכ שהיא תת לה משהו .זאת אומרת ,א למשל תהיה התקוממות
המונית ,טרור המוני ,הערבי יהיו מוכני ללכת במספרי גדולי לבתי סוהר ,לא לשל מסי ,
ללכת למרי אזרחי ,אז המדינה תחשוב מחדש על שינוי יחסי הכוחות בי המדינה לבי הערבי  .יש
כל מיני דברי .
אני אומר שלערבי יש מה לתת .זה לא שאי לה מה לתת .חו מזה ,אי דבר כזה שמשני
הצדדי צד אחד יכול לתת והצד השני לא יכול לתת .אי דבר כזה .יש תמיד יחסי כוח ותמיד
מישהו יכול לתת ומישהו יכול לתת פחות.
יש בעיה בשיתו  .זה לא נכו מה שרות אמרה קוד  ,שא הערבי יהיו בתו המוסדות וה
ממילא מיעוט ,אז מה זה ישנה? זה כ ישנה .זה לא רק העניי שהיהודי לא מוכני להתחלק
מבחינת עמדות כוח.
יש בעיה מבחינת היהודי וזה נאמר ג על ידי אנשי שמאל בצורה גלויה ,שמעתי את זה במשפט
האחרו של  ,בעיה אינהרנטית של ניגוד אינטרסי  .לא יכול להיות אד בעמדה ציבורית שמקבל
החלטה כאשר יהיה לו ניגוד אינטרסי  .זאת אומרת ,שערבי שנמצא באיזשהו מוסד קובע מראש
שהדעה שלו מגויסת בכיוו מסוי  .זאת אומרת ,הוא לא עושה שיקול דעת פתוח ,אובייקטיבי,
אלא יש לו אינטרסי לצד מסוי  .אמרו את זה פשוט אנשי שמאל ,מנהיגי אנשי שמאל ,ואני לא
רוצה כרגע לצטט אות למרות שאני מוכ לצטט אות  .ה אמרו שה לא יכולי לשת ערבי
כי יש לה בעיה אינהרנטית .ה מייצגי באופ ברור את האינטרס של הקהילה הערבית ,ישנו
ג אינטרס הביטחו וכ הלאה ,כ ה אומרי  .לא שאני מקבל את זה ,אבל אני רוצה שיוב שג
זה קיי .
דבר נוס  .אי אפשר להגיד שזה לא מאיי  ,כי זה כ מאיי  ,במוב הזה שהיהודי לא תמיד
פועלי כקולקטיב .א ה נמצאי באיזשהו מוסד שמקבל הכרעות ויש חילוקי דעות בי
היהודי  ,הערבי יכולי  ,ג כשה מיעוט בתו המוסד ,להטות את הכ בצורה זאת או אחרת
ואז אומרי שזה לא לגיטימי.
מה רע בזה?
מיכאל אית :
רציתי להסביר שיש לזה משמעות הרבה יותר מרחיקת
סמי סמוחה:
לכת מאשר זה .זה דבר הרבה יותר רציני.
אני מגיע עכשיו לנקודה האחרונה ועונה לאחמד שבא ואומר שכל הסיפורי האלה ,זה הכל
קואופטציה וזה לא שוויו אמיתי ,אנחנו צריכי חברה אנושית שתל על בסיס של הומניז
וליברליז  ,להתפרק מהזהויות וכל הסיפורי האלה .זה מודל ליברלי שהיהודי דוחי אותו
והערבי דוחי אותו.
המודל שאני מציע וששלושת המסמכי האלה למעשה מתבססי עליו ,הוא מודל אחר .המודל
הוא שאתה מנסה לעבוד ע הסטטוס קוו של מדינה יהודית ציונית ודמוקרטית במסגרת שהגדרנו
את זה ,ואתה מנסה למתוח את זה עד כמה שאפשר במישור הדמוקרטי .פשוט לקחת את מה
שנית ל במסגרת הדמוקרטיה ,להגדיל את זה ככל האפשר מבלי לפגוע בצד היהודי או לבטל את
הצד היהודי .אי לזה שו דבר ע קואופטציה ,אי לזה שו דבר ע זה שאתה הופ את הערבי
לאיזשהו גור שולי בתו המערכת ,מסב את השוויו וכ הלאה.
המודל בס הכל בנוי על התפיסה של החרדי והדתיי  .אי אפשר להגיד שעשו לחרדי ולדתיי
קואופטציה וכל הנושא הזה ,שאתה יכול לעשות קואופטציה לערבי  ,עבר מהעול כבר בשנות ה
 .70אי אפשר לבוא ולצייר את ערביי ישראל כניתני בקלות כזאת לתמרו  .אני מתפלא שאתה
אומר את זה ,שאתה בכלל טוע כ אחרי שבשנות ה  50ערביי ישראל יצאו בהתנגדות למשטר,
ביטאו את ההתנגדות שלה בכל מיני דרכי תרבותיות וכ הלאה .עשו את זה בשנות ה 50ובטח
שהיו ה והמנהיגי שלה עושי  ,כשלערביי ישראל יש מפלגות משלה  ,שלא נבחרו בצורה
של קואופטציה וכל הסיפורי האלה.
בס הכל הבסיס לכל השינוי הזה ,זה שיתו מפלגות ערביות בקואליציה ממשלתית .א זה לא
יקרה ,זה לא יעזור שו דבר .אז זה שונה מקואופטציה .אתה יכול למנות מישהו ממפלגת
העבודה שייצג ערבי  ,ואז יש ל קואופטציה .שיתו של מפלגות ערביות או מפלגות שמזוהות –
כמו חד"ש שרואה את עצמה ערבית יהודית ,אבל היא מזוהה ע אינטרסי ערביי –לדעתי זה
מפתח לכל הדברי האחרי .
אתה מתכוו מת אפשרות למפלגות ערביות להיות
מרדכי קרמניצר:
שותפות בקואליציה .ה לא חייבות להיות.
לא חייבות .לתת לה את זכות הסירוב .זאת אומרת ,לתת לה
סמי סמוחה:
לגיטימציה מלאה שה יכנסו .ברגע שה נכנסות ,ה יכולות לשחק את משחק הכוח במדינת
ישראל ,וכא יש משחק כוח ,ואז הרבה מהדברי האלה יכולי להיעשות וה יתבצעו.
שאלה .ג אני הכנתי איזשהו נייר שאני חושב שחלק ממנו לפחות
אליעזר דו יחיא:
מוקדש לשאלה הזאת ,של שיתו וייצוג ,ואני מנסה לשלב את זה ע אוטונומיה וכולי .השאלה
היא א יש מקו לדיו בזה ,הייתי מעדי לדחות את זה לישיבה הבאה ואז אני ג אתייחס
לדברי שנאמרו כא .
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רציתי רק להדגיש שלושה עקרונות .איו דמוגרפי החלק של הערבי
אחמד סעדי:
באוכלוסייה הוא יציב מאז שנת  .1948אז יכולת הערבי דר הדמוקרטיה להביא לשינוי
הסטטוס קוו ,כמעט לא קיימת.
אני חושב שיש דבר בסיסי שלא שמנו אליו לב ,וזה הניגוד של אנשי משטרה שרוצי להגדיל
משרות ,השב"כ שכל כ הול ע דח להתחיל לשלוט והרצו הזה לשלוט .זה קיי ג אצל
האד שמנקה את הרחוב.
אני מציע או מה שאני חושב שצרי להיות מנגד ,זה חברה יותר מתורבתת ואני חושב שהניגוד
הזה הוא הניגוד הבסיסי.
משהו בקצרה לגבי השלילה של רות ,לגבי א יש אנשי מתאימי לכל
עאדל מנאע:
מיני משרות כשיבוא היו והזמ לעשות את הייצוגיות והשילוב וכולי .חשוב להגיד כא שכמוב
שהערבי עד עכשיו היו בתחומי מסוימי  ,ה הרי בתחילה לא הלכו לכיווני שבניסיו של
חמישי שנה ה הבינו שאי לה סיכוי להתקבל אליה  .אני את דוגמה טרייה לגמרי שאני
מכיר אותה מקרוב .נפתחה מכללה טכנולוגית בירושלי בבניי בזק .יש ש שני נושאי הנדסת
תוכנה והנדסת חומרי מתקדמי  .א ערבי לא יחשוב ללכת להנדסת חומרי מתקדמי כי הוא
יודע שהוא לא יתקבל לשו עבודה בתחו הזה כי זה תעשייה ביטחונית ,תעשייה מתקדמת ולא
יקבלו ערבי לתחו הזה .אותו הדבר בטכניו ובכל מיני תחומי אחרי שהערבי יודעי מראש
שלא מתקבלי אליה ערבי  .יש ניסיו של כאלה שכ גמרו בטכניו ובמקומות אחרי בנושאי
מסוימי  ,ה לא מוצאי עבודה ואז ה הולכי אחר כ להיות מורי בבית ספר או משהו אחר
ולא עובדי במקצוע אותו ה למדו.
לכ  ,לגבי השאלה א יש אנשי מתאימי וכולי א מתחילי במדיניות אז כמוב שקוד כל על
התוכנית לכלול ,כמו שנדמה לי שאיציק ג כתב בנייר שלו ,את זה שהמדינה תעודד אנשי ללכת
לכיוו הזה וכולי .זו בעיה קטנה ,אבל בכל זאת חשבתי שכדאי להעלות אותה.
הנקודה המרכזית שרציתי להתייחס אליה ,וג סמי דיבר עליה ,ג מיקי אית דיבר על זה זו
השאלה הזאת שחוזרת כל הזמ מה הערבי נותני  ,הא ה מזדהי ע המדינה ,הא ה
לויאליי למדינה ,ובלי זה כנראה ה לא יקבלו .זה כמו נתניהו :יתנו – יקבל ,לא יתנו – לא
יקבלו וכולי .זאת עמדת הימי .
יש בעיה גדולה מאוד בנושא הזה .מעבר לדברי שאחמד אמר ,צרי להבדיל בי מה שהיהודי
תופסי כאיו מבחינת הערבי לבי הא יש איו אמיתי .כמוב שיכול להיות פה ויכוח על
עובדות או על קונספציות וכולי ,אבל השאלה היא הא באמת הערבי ה איו דמוגרפי היו ?
הא ה איו ביטחוני גדול? אני לא מדבר על בודדי פה וש  ,בודדי יכולי ג להיות בציבור
היהודי .כמוב שבציבור הערבי האפשרות היא גדולה ,אבל אני תכ אגיע ג לנקודה הזאת ואי
מטפלי בזה.
שוויו בחובות ,מדובר כמוב על שרות בצה"ל ואני תכ אומר משהו על זה .את כל החובות
האחרות ,הערבי מקיימי  .החובה היחידה שמדובר עליה כא היא החובה של שרות בצה"ל,
אלא א אני טועה ,ואז תגיד לי .כמוב שהעניי של לגיטימציה הוא נקודה חשובה.
אני חושב שאי אפשר לבוא אל הציבור הערבי – זאת אומרת ,א זאת תהיה העמדה של הציבור
היהודי – ולהגיד לו :אתה צרי להזדהות ע המדינה כשהיא מוגדרת כמדינתו של הע היהודי
וכמדינה יהודית .כדי לקבל שוויו אזרחי ,אתה צרי להזדהות ע המדינה ואתה צרי לתת לה
לגיטימציה כמדינה יהודית ציונית .זאת אומרת ,לשנות את העמדה של הערבי כעמדה ערכית
מוסרית ,לתת לגיטימציה היסטורית למעשה ג להקמת המדינה ,לשלילת קיומו מבחינה
לאומית ,להריסת הע שלו ולכל מה שקרה .אני לא חושב שאפשר בכלל לבוא בדרישה כזאת
לציבור הערבי ואז לדעתי אי על מה לדבר .אי הרבה על מה לדבר .א זו תהיה העמדה ,אי
הרבה על מה לדבר.
אני בכל זאת חושב שהדברי האלה בחלק  ,לא כול  ,ה עניי של תהלי של שינוי המציאות
ולא צריכי להיות תנאי לשינוי המציאות .ברגע שאתה משנה את המציאות כמו שמדברי
בנושאי אחרי כעומק הדמוקרטיה של המדינה ,כ יהיה עומק ההזדהות של האזרחי
הערבי ע המדינה .א העומק הוא יותר יהודי ,אז ברור שהערבי לא יהיו לויאליי ולא יזדהו
ע המדינה ,ואז אנחנו מסתובבי סביב עצמנו .לכ לדעתי העלאת הדרישות האלה שסמי העלה
כא בש הימי  ,או בחלק אולי בשמו – אני לא רוצה להיכנס לזה ,נגיד בש הימי –לא תקד
אותנו ולמעשה תחסו כל אפשרות של דיו אפילו על נושא שנחשב פשוט ,של ייצוגיות ושותפות.
לכ  ,שוב ,זו דרישה בלתי אפשרית .אותו דבר לגבי שרות בצה"ל ,לבוא היו לאזרחי הערבי
ולהגיד לה שקוד ישרתו בצה"ל ואז יתחיל כל הדיו הזה .הדרוזי שרתו ,אז מה ה קיבלו עד
עכשיו אחרי חמישי שנה ,והבדואי ששרתו ,מה ה קיבלו? כל הוויכוח הזה עדיי קיי .
לכ  ,אני שוב אומר ,הדרישות האלה של הזדהות ,של עמדה ערכית ועמדה מוסרית כלפי המדינה,
ה יהיו תוצאה טבעית של שינוי המציאות .אסור לנו לשי אות כתנאי ,זאת אומרת שהרוב
היהודי יבוא אית למיעוט הערבי כתנאי כדי לשנות את המציאות ,כי אז אנחנו לא נתקד .
ראס חמאיסי :מה עוד שהערבי שרתו ב  '67וב  .'73כאשר יש מצב של
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ולקחה מה

מלחמה ,ההכרזה של מנהיגי המדינה כללה את הערבי
המכוניות ,את המשאיות וכולי.
אנחנו עומדי לסכ את הדיו  ,אבל אנחנו לא סיימנו.
מרדכי קרמניצר:
בכל אופ אני רוצה לומר מילה של תגובה על דברי של עאדל .אני חושב שצרי להיזהר מלחבר
מסמ שאולי יהיה פרוגרסיבי כמו שאחמד רוצה ,אבל שמראש לא יוכל להיות לו שו אימפקט
אמיתי על החברה הישראלית ,שהוא יראה כמשהו שהוא תלוש וכל כ רחוק מהדברי
שמקובלי על המרכז של החברה הישראלית ,שחבל על העבודה .אתה יכול ללכת קצת מעבר
למרכז .במוב הזה אני מרגיש קרוב לדברי שאומר סמי וזה שני דברי  .בעיני זה לא טריביאלי
שאתה יכול לבוא ולהגיד שאנחנו רוצי להיות בממשלה ,אבל אל תשאלו אותנו א אנחנו
מזדהי ע המדינה כי אי לנו תשובה ברורה לשאלה הזאת ,אולי אנחנו נזדהה ע המדינה
בעתיד .זה לא דבר פשוט ,כי אני לפחות חושב ששר בממשלה צרי להיות אד שרוצה בטובת
המדינה ,בתפקודה ,בפיתוחה ,בקידומה וכולי .זה סוג של הזדהות ע המדינה .זאת שאלה של
הגדרה.
הנקודה השנייה .אני אומר את זה משו שאני מבי שמבחינת הערבי זה דבר מאוד משמעותי.
מסמ שלא יקבל כנתו את זה שישראל היא המקו שבו ליהודי יש הגדרה לאומית עצמית לצד
מדינה פלשתינית שש לפלשתיני יש הגדרה עצמית לאומית שלה  ,הוא דבר שחבל על הנזק
שאנחנו עושי לכיסאות בעצ זה שאנחנו יושבי עליה  .זאת התחושה שלי מבחינת הציבור
היהודי .שווה לחשוב על זה.
זה שאתה חושב כ ואני חושב כ  ,ואולי ג סמי מתקרב לזה ,זאת לא
אליעזר דו יחיא:
הבעיה .הבעיה היא הא אתה רוצה לחייב את עאדל או את ראס שג ה יחשבו כ או שה
יאמרו שה חושבי כ  .נדמה לי שזאת הבעיה .א ה לא חושבי כ  ,הא אתה יכול לשנות?
א ה לא חושבי כ  ,אז כשתבוא לציבור היהודי ע הניירות האלה
מרדכי קרמניצר:
לומר שאנחנו מציעי שזה וזה יהיה מעמד של הערבי  ,אלה ואלה זכויותיה  ,זה השיפורי
וכולי ,תישאל השאלה בניסוח זה או אחר איפה הערבי עומדי מול המדינה? א מהקבוצה
הזאת לא יצא איזשהו קול שאומר את זה בניסוח כזה ,יותר ר  ,פחות ר  ,תהיה בעיה לקבל את
ההצעה שלה.
אתה מבקש שהערבי יתנו תמורה .זה מה שאמרתי.
קריאת ביניי :
נכו  .אני אומר שבלי הדבר הזה ,המסמ – ג א כולנו נסכי עליו –
מרדכי קרמניצר:
אני לא רואה שו קשר בינו לבי המציאות של החברה הישראלית ושו סיכוי להשפיע עליה .זאת
דעתי.
אני מודה לכ .
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