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 וההשלכות על מעמד הערבי בישראל

 
 

קוד כל אני רוצה לקד בברכה את דוד . ערב טוב   :מרדכי קרמניצר
אנחנו גילינו את השיטה . שמצטרפי אלינו, שלא היו במפגש הראשו, מר ואת יצחק רייטר'קרצ

השיטה היא שמקבלי הצעה מאתנו להצטר . תמני אנשי להיות שרי בממשלת ישראלאי מ
הצענו למאיר . הצענו למישה ארנס להיות חבר ואז מינו אותו להיות שר ביטחו. לקבוצה הזאת

עכשיו יש מתח גדול במערכת , לכ. שיטרית לאחרונה להיות חבר והוא התמנה להיות שר האוצר
 . כי המשמעות של זה היא ברורה, איש הבא שיקבל מאתנו הצעההפוליטית מי יהיה ה

החלטנו ביחד בפע הקודמת לתפוס . יש לנו נושא מאוד כבד. אני שמח לפתוח את המפגש השני
הנושא הוא המשמעות של היות ישראל מדינה . את השור בקרניו כבר בהתחלת העבודה שלנו

 . דמוקרטית וההשלכות של זה על השסע היהודי ערבי
א , נדמה לי שכדאי לשלב בתו הדיו את השאלה איפה יש מקו לסטיות מהמודל הדמוקרטי

כי , סטיות שנובעות מהאיבר האחר של ההגדרה של המדינה הזאת כמדינה יהודית, יש כאלו
עאדל יהיה . עאדל מנאע וסמי סמוחה, יש לנו שני פותחי. אחרת הדיו שלנו לא יהיה דיו של

 . בבקשה. הפותח הראשו
 

למעשה הדיו שלנו יהיה על , כמו שמוטה הקדי ואמר. תודה   :עאדל מנאע
אופייה של ישראל או הגדרתה כמדינה דמוקרטית ויהודית או יהודית ודמוקרטית והשלכות של 

 . הגדרה זו על מעמד הערבי בישראל
 אנסה במסגרת הזמ במיוחד לקהל הנמצא כא ולכ אני לא, חלק מהדברי ה בנאליי וידועי

מה ג שכל . שה ברורי מאליה, לתאר את המציאות או לתאר את הדברי, הקצר שיש לי
ולכ ננסה פשוט לא להתייחס לדברי שה , חומר מעניי, אחד מאתנו קיבל חומר רב לקריאה

מה שאני אעלה בזמ הקצר שיש לי זה כמה . ברורי מאליה או שנמצאי בחומר הקריאה
 .  שיעוררו למעשה את הדיו וג באותו זמ יביעו עמדה מסוימת בנושא הזהדברי

שישראל אינה דמוקרטיה ליברלית כמו שכתוב בחלק מהחומר , מוסכ על רוב החוקרי
כמו מדינות , קבוצתית או קונסוציונליתמוסכ ג שישראל אינה דמוקרטיה בי. שקיבלנו

רוב החוקרי ג לא חושבי . 'קנדה וכו, בלגיה, שוויכגו , באירופה ובמקומות אחרי בעול
למרות שיש כאלה שחושבי כ וחלק , אדונישישראל היא מדינת אפרטהייד או מדינת ע

 . מוזכרי במאמר של סמי
, שיש ביניה מתח, ברור שישנ שני מרכיבי חשובי בהגדרתה ובאופייה של מדינת ישראל

ית מצד אחד ויהודית או א תרצו מדינתו של הע היהודי מצד דמוקרטיה מצד אחד או דמוקרט
עד כמה היא דמוקרטית ועד כמה היא יותר , כמדינה יהודית וציונית, השאלה המרכזית היא. שני

ואנחנו תכ נשמע , כמו שסמי סמוחה קורא לה, בעיקר עד כמה היא דמוקרטיה אתנית.. יהודית
. למשל, כמו דמוקרטיה לקויה, זה בשמות אחריאפשר לקרוא ל. מסמי את ההתייחסות שלו

אחד , הוא לדעתי אחד הספרי הטובי בנושא שהספר שלו, אפשר לקרוא לזה כמו נדי רוחנה
מדבר על מדינת ישראל כמדינה .  הדברי המאוזני והטובי בתחו שנכתבו ופורסמו לאחרונה

נשאיר , אבל ייתכ שלא, מנטיקהייתכ שזו ס. שיש בה משטר דמוקרטי, מדינה יהודית, אתנית
. לא בדמוקרטיה פורמלית דקה. מדינה יהודית, מדובר במדינה אתנית, כלומר. את זה תכ לדיו

 . זה למעשה קרוב יותר לתיאור של נדי רוחנה
, כמה שאלות אחרות. כשבזה אני עוד לא מביע עמדה ברורה, אלה כמה ניסיונות לאפיוני כלליי

בדר הטבע . עד כמה המצב הוא סטטי, ראשית. ואני רוצה להעלות ג כ, בהשאני מניח שנדו 
רוב הכותבי על הנושא לא בוחני את הנושא בצורה של התפתחות היסטורית או מה היה עד 

עד כמה המצב הוא סטטי ועד כמה יש פה . למרות שיש פה וש התייחסות לתקופות שונות, עכשיו
, דמוקרטיזציה מצד שניפונדמנטליזציה או דה, להפ, חד ואוליתהלי של דמוקרטיזציה מצד א

 . בישראל ובחברה הישראלית
צרי לבחו אי זה משפיע על החברה הערבית או על האזרחי , א יש תהליכי כאלה, כמוב

 . הערבי בישראל
כשדני במשטר בישראל ומגבילי את עצמנו לתחומי הקו  שעולה באופ טבעי, שאלה נוספת

עד . במנותק מהקשר ע השטחי הכבושי, היא עד כמה זה מוצדק לדו במדינת ישראל, הירוק
לדו בישראל בגבולות הקו הירוק ולא , כמו שעושי חלק מהחוקרי, כמה אפשר למעשה

שנמש כבר שלושי ושתיי שני ואי אפשר לדעת מתי זה יסתיי או אי זה , להתייחס למצב
כשברור שש , עשה כובשת שטחי פלשתיני וחלק אחר מהע הפלשתיניבו ישראל למ, יסתיי
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 . השאלה היא אי זה משתלב בתו הנושא שלנו. אלא שלטו צבאי וכיבוש, אי דמוקרטיה
א דני מבחינה היסטורית , חייבת להיות, השאלה של הסכסו או של עתיד השטחי, לדעתי

.  נפרדת מהדיו שלנו באופייה של מדינת ישראלבלתי, וא דני בשאלה הזאת כשאלה עתידנית
כי ברור שישנה קורלציה מסוימת בי אלה שמחייבי משטר דמוקרטי שיבוא לקראת המיעוט 

לבי הנושא של פתרו הסכסו הלאומי ע , מבחינת שוויו זכויות והזדמנויות, הערבי בישראל
יחד ע הנושא של , דות של המדינהלכ צרי לבחו את השאלה של דמוקרטיות ויה. הפלשתיני

 . המצב בשטחי ועתיד היחסי בי הפלשתיני בכלל לבי ישראל
כא אני רוצה להתייחס במידה מסוימת למאמר של סמי שנשלח אלינו לקריאה ולעבודות 

, לגבי המציאות, בס הכל אני חושב שג אני מסכי ע התיאור העובדתי של סמי. האחרות שלו
. זה בהתייחס למבנה המשטר האתני וחוסר הניטרליות של המדינה בגלל יהדותה. ייבה אנחנו ח

שלא לדבר על העניי של הפליות ברורות , ההדרה של המיעוט הערבי מהטוב הציבורי, כמו כ
שאינ , כל הדברי האלה. וגלויות אלא ג דברי שה לפעמי נסתרי ופחות גלויי

 . בישראל מימוש שוויו זכויות והזדמנויותמאפשרי כמוב למיעוט הערבי 
מצד שני אני כ מסכי ע עזמי בשארה וע . אי לי ויכוח ע סמי בתיאור המציאות, כלומר

אלא ג ע ביקורות אחרות שקיימות על , הביקורת שלו ולא רק ע עזמי במאמר שקראנו
יאוריה שהופכת את שטוענות כי מדובר בת, התיאוריה או המודל של הדמוקרטיה האתנית

 . המציאות למודל
אלא , את המציאות הקיימת הופכי למודל ואז אומרי שהמודל הזה יכול להיות לא רק בישראל

מנסי להפו את זה למודל אבל לא כל כ קל . שיש לנו פה ספקטרו של דמוקרטיות שונות
והקונטקסט , ותהמציא, בגלל המרכיבי הייחודיי של האופי, למצוא דוגמא כמו ישראל

היא שלמעשה , כמו שעזמי מציי  והוא לא הראשו וג לא היחידי, הסכנה שבזה. הישראלי
ואני שמעתי ממנו , ג א סמי. הופכי את המציאות למודל וכ מעניקי לגיטימציה למציאות

, ג א הוא כחוקר לא מתכוו לזה נורמטיבית. לא מתכוו לזה נורמטיבית, בהזדמנות אחרת
במיוחד לעול , אפשר ג לייצא אותו, בהחלט ישנה סכנה  שכשהופכי את המציאות למודל

 . כמו שלמעשה במידה זו או אחרת סמי מציע במאמר שלו, השלישי
נדמה לי ג שהמציאות שמצייר אותה סמי ושאני מסכי איתה באופ כללי היא מורכבת יותר 

המציאות , היהודית, המציאות הפני ישראלית והיא משתנה ג בגלל מרכיבי פני ישראלי
 כשכל המרכיבי האלה ללא ספק משפיעי על ההתפתחות של האזורית הערבית וג הגלובלית

 . אולי אפילו אפשר ג להביא מרכיבי נוספי. האופי של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
טורית או את הקונטקסט קשה לי להשתחרר מהרוש שסמי מזניח את ההתפתחות ההיס, למשל

ישנה שאלה לגבי התקופה של הממשל , אבל בכל זאת, אומנ הוא לא היסטוריו. ההיסטורי
חל על ישראל אותו מודל של ' 66ג עד , מבחינתו. שהוא במשפט אחד מזכיר אותה, הצבאי

שמדינה אתנית יכולה לשלול את , מהו הגבול, השאלה שמאחורי זה היא. דמוקרטיה אתנית
מה יקרה א הציבור בישראל ידרוש יותר ? ויותיה של המיעוט והיא עדיי תיקרא דמוקרטיהזכ

 – וסמי מציי את זה שהוא מוכ לזה ודורש את זה –ויותר שלילה של זכויות הערבי 
 . זו שאלה לדיו מבחינת המודל הזה? וההתפתחות תהיה לאו דווקא בכיוו של יותר שוויוניות

כדוגמאות , נדמה לי שאתה מזכיר את סוריה ואת מצרי, וא של המודל הזהבעניי היצ, סמי
ה יכולות להפו ג כ לדמוקרטיה אתנית וכ ג כ , שא יהיה אצל תהלי דמוקרטיזציה

אבל השאלה היא איפה ההקבלה בסוריה ומצרי למצב במדינת . מדינות אחרות בעול השלישי
ית אתנית או לאומית אחת וקבוצה אחרת שהיא מיעוט כאשר יש ל קבוצה דומיננט, ישראל
 . לאומי

לא בדיוק שאלה של לאו או , זו שאלה של דת, קופטי ומוסלמי, במצרי אני מכיר רק מצרי
. אלא א אתה רוצה לפתח את החלוקה הזאת למשהו שלא קיי עכשיו. קבוצה אתנית אחרת
.  דתיות ולא על קבוצות לאומיות או אתניותאנחנו מדברי ש על קבוצות. אותו הדבר בסוריה

 . כשאתה מזכיר את הדוגמאות האלה, כ שאני לא רואה את ההקבלה פה
הא דמוקרטיה . מכיוו שאנחנו בלאו הכי מנסי למצוא ג פתרונות לעתיד, שאלות לעתיד

רו כול מניחי שיהיה פת. ג א למשל לא תקו מדינה פלשתינית, אתנית זו תחזיק מעמד
 . 'ותקו מדינה פלשתינית ואז לערבי בישראל יהיה יותר נוח ותהיה השוואת זכויות וכו

, ימשי הדיכוי ויהיה ש סכסו אלי יותר, נגיד שלא תקו מדינה פלשתינית וימשי הכיבוש
 ?הא המודל של דמוקרטיה אתנית ג כ יחזיק? מה יקרה אז

הוא מורכב , הדמוקרטיה האתנית הישראלית, ויהלדעתי המקרה של הדמוקרטיה הלק, לסיכו
בזה אני רוצה לסכ את העמדה . לכ לדעתי קשה מאוד להופכו למודל, וייחודי באופני רבי

 . בנושא של הדמוקרטיה האתנית
לגבי האופטימיות של יציבות המודל , שמשתמעת מהדברי שאמרתי קוד, נקודה שניה חשובה

אני לא . מבחינת המיעוט, כמו שסמי צופה או רוצה שיקרה, תכנואפילו ע שיפורי שיי, הזה
, במיוחד על פי שלוש שני האחרונות בפוליטיקה הישראלית, שאנחנו צועדי לכיוו הזה, בטוח

הא אנחנו צועדי לכיוו הזה או אולי לכיוו ההפו . ובכלל ההתפתחות הסקטוריאלית בישראל
 . ומה המשמעות של זה
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שהמודל של דמוקרטיה אתנית מחזיק מעמד עד עכשיו , ובזה אני אסיי, גידאני רוצה לה
 . לא בגלל כוחו של המודל, בעיקר בגלל חולשת של הערבי, ומתפקד

שהיו ריאליות עד עכשיו והמציאות והחולשות של , העומדות בפני הערבי, קשת האופציות
של האוכלוסייה הזאת ע ה שאפשרו את שיתו הפעולה בצורה זו או אחרת , הערבי

הדבר יכול להשתנות בזמ של משבר זה או אחר .  לא הכוח או היציבות של המודל הזה, המציאות
או התפתחויות בשטחי , בגלל התפתחויות פני ישראליות יהודיות, שיכול לבוא מסיבות שונות

יימת וידרוש או בגלל שהמיעוט הערבי בעצמו לא ישת פעולה ע המציאות הק, כמו שרמזתי
 . תודה רבה. הרבה יותר ממה שיש לו עד עכשיו

 
 . תודה לעאדל   :מרדכי קרמניצר

 
אתה הקדשת . בדברי הפתיחה אני לא הול להתרכז במודל הזה   :סמי סמוחה
הוא  המאמר שקראת על המודל, אגב. כולל יותר, אני רוצה לתת דווקא מבט מקרו. לו מספיק

בה המודל מפותח מבחינה , שלא פורסמו, מאמרי חדשייש שני . וקצת מיוש' 96 מ
ג היישו לגבי ישראל הוא במידה רבה שונה מהיישו . מה שאי  במאמר  הזה, תיאורטית

 . במאמר הזה
 

 . באנגלית, מאמר שפורס יותר מאוחר  :אליעזר דו יחיא
 

אבל .  ש זה הופיע לראשונה1990 זה נוסח משופר של מאמר מ   :סמי סמוחה
 . יש שני מאמרי חדשי שלמעשה תוקפי את העסק בצורה ישירה יותר וג שיטתית יותר

שני דגמי משנה של : יש הבחנה בי מספר מודלי של דמוקרטיה, שהזכרתי, במאמר ההוא
כשזהו למעשה ניסיו ראשו להתמודד מבחינה , דמוקרטיה רב תרבותית: דמוקרטיה ליברלית

. שזה מושג ותיק, ות של המושג הזה ודמוקרטיה קונסוציונליתקונספטואלית ע המשמע
,  הדג המוקשחש מופיעי שלושה דגמי משנה שלו, שזה המושג שהזכרת, דמוקרטיה אתנית

ההבחנה בי , ביחס לכ שאמרת שאי איזשהו ממד היסטורי. הדג הסטנדרטי והדג המשופר
מודל נוס הוא  דמוקרטיה של ע . ותתי הדגמי מאפשרת איזושהי התפתחות במודל עצמ

 . שהוא למעשה דג לא דמוקרטי, אדוני
אי פה . דמוקרטיה נמצאי על רצהקונספציה בכל הטיפולוגיה הזאת היא שדמוקרטיה ולא

יש שטח , יש מקרי לא ברורי. זהו רצ. שאתה יכול להגיד זהו זה והשאר לא, משהו קטגורי
 . י קשה לנו להגיד א זה באמת מקרה דמוקרטי או לא דמוקרטילכ הרבה פעמ. אפור די גדול

בעצ זה . והיא שיש סוגי שוני של דמוקרטיה, שלא כל אחד מקבל אותה, ישנה עוד הנחה
אתה מאמי שיש דרכי שונות לממש את הדמוקרטיה או לפתור את , שאתה עושה טיפולוגיה

, כ בעוד שישנה הנחה אחרת. בדרכי שונותהלאומית , התרבותית, הבעיות של השונות האתנית
ויש לה , דג אחד בלבד, והיא שיש רק דמוקרטיה מסוג אחד, המקובלת על ידי הרבה אנשי

זו , למשל. אבל בס הכל מדובר על אותו דג, במציאות הוא מתגלה בצורות שונות. וריאציות
דמוקרטיה ,  דמוקרטיה אחתבישראל ובמדינות אחרות יש. הגישה של בני נויברגר לכל הנושא

אבל בעיקרו זה אותו , הדמוקרטיה הקונסוציונלית זה מי וריאציה מבחינת זכויות. ליברלית
 . דבר

ויש ,  כי אני חושב שדמוקרטיה היא המנגנו לניהול קונפליקטי, אני לא מקבל את הגישה הזאת
 . יהשכול ה סוגי של דמוקרט, מנגנוני שוני לניהול קונפליקטי

ואגיד כמה מילי על כל מודל והא הוא מתאי לישראל או לא מתאי , אני ביע אעבור
או לכל מי , הוא שלכל האזרחי, המהות שלו, הבסיס שלו, הליברלי, הדג הראשו. לישראל

יש כאלה . יש זכויות פרט, אלא מהמדינה, לאו דווקא חלק מהחברה, שנחשב כחלק מהמדינה
יש לציי כי היו כבר לא מקבלי . ל הדמוקרטיות מקובל שיש זכויות פרטבכ. שמסתפקי בזה

 . אבל מאוד מיוש, זה מושג קלאסי. את המושג של דמוקרטיה כשלטו הרוב
הרוב לא יכול לבטל את זכויות . ללא קשר לרצונו של הרוב, מדובר בזכויות פרט לאזרחי, כאמור
 . חוקתיות וזהו, הפרט מוגנותיש פה ערכי מוחלטי וה שזכויות . הפרט

ברגע שזה קיי יש . אי צור בשו דבר אחר, עבור המינימליסטי בעלי הגישה הזאת, מעבר לזה
של , של הציבור הרחב, זו התפיסה של הרוב המכריע של החוקרי באר. ל דמוקרטיה ליברלית

דמוקרטיה ליברלית היא לכ הטענה שישראל היא . בית המשפט העליו ושל האליטות בכלל באר
המושג דמוקרטיה אתנית הוא מושג . בכלל לא מקובל שישראל היא דמוקרטיה אתנית. המקובלת

, אבל בס הכל התפיסה השלטת היא שישראל היא דמוקרטיה ליברלית לכל דבר, נסבל פה וש
 . תזה מה ששולט בספרות ושולט בתפיסה רחבה בחברה הישראלי. כמו כל מדינה מערבית אחרת

לא כל כ . ג לערבי, משו שישראל נותנת זכויות פרט לכול? מה הבסיס לזה? מדוע זה כ
אחד . ברור לפי התפיסה הזאת א במציאות זכויות הפרט חייבות להיות שוות במאה אחוז

הדברי הכי מדהימי לגבי הדמוקרטיה הליברלית הוא שאי אפשר להביא שו דוגמא של 
אי במציאות . פשוט אי,, א מדינה בעול כיו או בהיסטוריהדמוקרטיה ליברלית מ
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 . דמוקרטיות ליברליות שאתה יכול להראות שזכויות הפרט ניתנו בה בצורה שווה
במש עשרות שני או מאות שני לא נתנו זכויות , שנחשבת דמוקרטיה ליברלית,  ב למשל"בארה

אחר כ ישנו נושא . ויות לא כל כ ממומשותהזכ, ג היו. לנשי  ולא נתנו זכויות לשחורי
 . בשו מדינה אי ניטרליות של המדינה. הניטרליות של המדינה

המשפט שלה אנגלו, סכסיתהתרבות שלה אנגלו, ב היא מדינה שהאנגלית היא השפה שלה"ארה
 . לשונית, זאת אומרת שהמדינה מזוהה ע איזושהי ישות תרבותית. סכסי

 . הזהות שלה היא זהות נוצרית, שלמרות שבחוקה יש הפרדה בי דת ומדינהיש כאלה שאומרי 
וברוב , שבה יש הפרדה ברורה בי המדינה ובי הלאו, קשה מאוד להביא דוגמא של מדינה

כ שהמושגי של דמוקרטיה ליברלית . המכריע של המדינות ג אי הפרדה בי דת לבי המדינה
מאיפה נובעי השמות של . כ ג לגבי השמות של המדינות. ילמעשה לא כל כ קיימ, במציאות
יש זהות בי הע . ש התואר בא מהש של הע. הרי אלו מדינות שיש לה ש תואר? המדינות

 . אחרת אי לזה משמעות, ובי המדינה
שמדינת ישראל היא מדינת לאו כמו הרוב , מכא הטענה הבסיסית המקובלת והשלטת באר

ומאחר שהיא עונה לקריטריוני של מת זכויות פרט אז היא פשוט , של המדינות בעולהמכריע 
 . דמוקרטיה ליברלית

, אז ישראל היא יותר רפובליקנית, א דמוקרטיה ליברלית היא רפובליקנית או אינדיווידואלית
 . 'היא באופ ישיר מזהה את עצמה ע איזשהו ע וכו

אומרי שבכל דמוקרטיה שתיקח יש , י אליה בטענות נגדאלה שטועני את הטענה הזאת ובא
אני יכול לתת ל . יש שורה של פגמי שמוכני להודות בה בקלות. וג בזו יש פגמי, פגמי

אי שוויו בי ערבי , אי שוויו בי גויי ויהודי, אי שוויו בי גברי ונשי. רשימה ארוכה
שלמעשה נותנת סמכויות בלתי מוגבלות , יש חקיקת חירו. קהאי חו. ויהודי כמו במקרה הזה

יש דברי . שיכול להפקיע את כל זכויות הפרט ואנשי הצבא יכולי לעשות את זה יומיו, לשלטו
 . לגבי דמוקרטיה רב תרבותית. זה בקשר לדמוקרטיה ליברלית. נוספי

שזו , לעמוד בפני המציאותאבל צרי , אני הצגתי את הטענה שאישית אני לא מקבל אותה
טוע , בדברי שהוא כתב, אבינרי, למשל. באקדמיה ומחו לאקדמיה, התפיסה של אליטות באר

אנחנו . חד משמעית. יותר טובה מבריטניה ויותר טובה מצרפת, שישראל היא דמוקרטיה ליברלית
אלא ג זכויות , טכי אנחנו נותני לא רק זכויות פר? ומדוע אנחנו יותר טובי. יותר טובי

בצורה , אבל בצרפת אי שו זכויות קבוצתיות. בריטניה עכשיו משתנה. קבוצתיות קולקטיביות
 . הקיצונית ביותר

, בזכות לשפה, מכירי בזכות לחינו. מכירי בקבוצת האוכלוסייה דוברת הערבית, בישראל
לא . ג במימו המדינה. ארהמו זכויות קולקטיביות יש ב. מכירי בקבוצה הדתית, בזכות לדת

. מנת לממש את הזכויותאלא נותני כס  לאותו ציבור על. מדובר רק בהכרה מופשטת בזכויות
 . דבר שבצרפת ודאי לא עולה אפילו על הדעת

המשמעות היא שהמדינה ? שהוא מושג חדש שנכנס רק עכשיו, מה זה דמוקרטיה רב תרבותית
אבל בלי לעג את ההכרה , במידה מסוימת בזכויות קולקטיביותומכירה ג , מכירה בזכויות פרט

בלי לעג את זה , דמוקרטיה רב תרבותית. לא כמו ישראל  שמעגנת את זה בחוק. הזאת בחוק
, אתנית, דתית, היא מכירה בזה שיש אוכלוסייה שהיא הטרוגנית מבחינה תרבותית, בחוק

 . לאומית וכ הלאה
בניגוד לדמוקרטיות , ית לא מזהה את עצמה ע איזושהי קבוצהתרבותהמדינה הדמוקרטית הרב

, למע ההשוואה. בדמוקרטיה רב תרבותית הוא פתוח. בדמוקרטיות ליברליות יש זיהוי. ליברליות
כ הדמוקרטיה הרב תרבותית מנסה לעשות , ב יש הפרדה בי דת ומדינה"כמו שנניח  שבארה
זהו ניסיו לא לזהות את .  הפרדה בי דת ומדינהעל אותו מישור של,  הפרדה בי דת ולאו

לאפשר לאוכלוסייה לנהוג . וג לא לזהות את המדינה ע לאו מסוי, המדינה ע דת מסוימת
זה אחד הדברי החשובי לגבי , אגב. ולא להכריח אות להתבולל, לפי דפוסי תרבות שוני
טיות הליברליות הוא שיש שיעורי מה שאנחנו יודעי על כל הדמוקר. דמוקרטיות ליברליות

לא יכולי לקיי את , זאת אומרת שהמיעוטי שמקבלי את זכויות הפרט. טמיעה גבוהי
ולכ  ה נטמעי . כי יש מחיר לקיי את התרבות שלה ולהיות נפרדי, התרבות שלה

עה מאוד בכל מדינות המערב יש למיעוטי שיעורי טמי, ב"לא רק בארה. בשיעורי די גבוהי
 . 'זהות וכו, טמיעה ג מבחינת שפה וג מבחינת נישואי תערובת. גבוהי

ג בדמוקרטיה רב תרבותית וג . היא לא רב תרבותית, קנדה היא דמוקרטיה פרופורציונלית
כי המדינה לא . היא לא אזרחות על בסיס אתני. בליברלית האזרחות היא אזרחות רב תרבותית

 . ניתמזדהה ע שו קבוצה את
דרו . דוגמאות טובות של דמוקרטיה רב תרבותית שמתפתחות ה הולנד ודרו אפריקה של היו

ויותר ויותר היא , אבל קיבלה, היא התפתחה כדמוקרטיה ליברלית, אפריקה זה פשוט מדהי
היא ליברלית במוב  שכל המערכת בנויה על זכויות . מקבלת אופי של דמוקרטיה רב תרבותית

יש (, שלוש מה נחשבות עיקריות, עשרה שפותהמדינה מכירה באחת, בל יחד ע זאתא. הפרט
 שפה עשרה השפות הרשמיותשיש לה מעמד נפרד מאחת. כולל אגב עברית, עוד שפות מוכרות

יפי  ובתנאי מסוימי נותני לה מעמד 'יש הכרה בצ, כמו כ). שהיא לא רשמית אבל מוכרת
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יבי שמצביעי על כ שהמדינה בהחלט רואה את עצמה וג מכריזה על יש כל מיני מרכ. 'וכו
 . עצמה כמדינה רב תרבותית

 
בכ שלכל , זה ג כולל הכרה במנהגי, חו מהתרבויות והשפה  :טלאל אלקרנאוי

 ?קבוצה יש את המנהגי שלה
 

 . אי בעיה. היא מכירה. כ   :סמי סמוחה
 

 ?נלילמה זה לא קונסוציו  :אליעזר דו יחיא
 

בדג . מיד אני מגיע לקונסוציונליז. כי אי ש קונסוציונליז   :סמי סמוחה
זה , ניתנות זכויות פרט, כמו בדמוקרטיה רב תרבותית, בדמוקרטיה קונסוציונלית, הקונסוציונלי

 . הייחוד הוא בנוגע  לזכויות קולקטיביות. לא מייחד
בדמוקרטיה קונסוציונלית . מעוגנות בחוקבדמוקרטיה רב תרבותית הזכויות הקולקטיביות לא 

הדבר היותר חשוב הוא שיש מנגנוני שמסדירי בצורה ספציפית . ה מעוגנות בדר כלל בחוק
לא קיימי בדר כלל בדמוקרטיה רב  המנגנוני האלה ידועי וה. את ניהול הקונפליקטי

 כמו חלוקה פרופורציונלית  ,מנגנוני כמו אוטונומיה סטטוטורית שניתנת למיעוטי. תרבותית
פוליטיקה , זכות וטו. פוליטיקה של פשרה והסכמה, התקציבי וכ הלאה, של המשאבי
ברמה של מחוז או עיר וג ברמה , ברמות שונות, בדר כלל ממשלה קואליציונית, קואליציונית
 . 'של מדינה וכו

בדר כלל שיעורי הטמיעה , מיבניגוד לשני הדגמי הקוד, בדמוקרטיות קונסוציונליות, א כ
המדינה למעשה יוצרת איזה שה חסמי מפני נישואי . אפילו נמוכי מאוד, ה נמוכי

אלה מדינות שנחשבות , שווי, קנדה, בלגיה. מעורבי או מפני אינטגרציה מוסדית
 . קונסוציונליות

ג פה יש זכויות . מיתלאואפשר ג להגיד אתנו. הדג הרביעי הוא הדג של דמוקרטיה אתנית
זה , מפורשת פחות או יותר, אבל מה שיש פה בצורה ממוסדת. פרט וזכויות קולקטיביות

זה לא מייחד את , הדומיננטיות של הרוב מצויה בכל הדמוקרטיות. דומיננטיות של הרוב
היא מובנית בתו , מה שמייחד אותה שהדומיננטיות הזאת ממוסדת. הדמוקרטיה האתנית

 . כל המערכת בנויה סביב זה.   יש לה ג אלמנטי חוקיי.המערכת
אי חלוקה , אי אוטונומיה. שהזכרתי אות קוד, חסרי פה מנגנוני קונסוציונליי

וזו אחת הטענות , א כי. אי ממשלה קואליציונית וכ הלאה, פרופורציונלית של משאבי
ה אתנית יכולה לאמ ג מנגנוני דמוקרטי, החזקות שלי לגבי היציבות של המערכת הזאת
 .  קונסוציונליי בלי לאבד את מהותה ואת זהותה

בלי שהיא , יכולה לתת אוטונומיה לערבי, שאני טוע שהיא דמוקרטיה אתנית, למשל ישראל
 . תשנה את אופייה הציוני או היהודי

רי האלה לא בדר כלל הדב, אבל ממה שאנחנו מכירי עד עכשיו, יש לה מרחב של גמישות
למרות זאת הדג של דמוקרטיה , דבר חשוב הוא שלמרות שיש עליונות של קבוצת הרוב. קיימי

על ידי כל הגופי החשובי כמו מועצת , אתנית הוא דג שמוכר על ידי העול הדמוקרטי
 . כדג דמוקרטי, "או האו, אירופה

 
 ?יה אתנית פרט לישראלאתה יכול להביא דוגמאות של דמוקרט  :אליעזר דו יחיא

 
. יש לי כמה וכמה דוגמאות. אנחנו מתמודדי ע השאלה הזאת   :סמי סמוחה

1921צפו אירלנד בי  1918פולי בי , 1972 סלובקיה .  הייתה בתקופה מסוימת דמוקרטית1985
כיו שזה לא ברור בכלל א ה , אבל ש יש בעיה חמורה, אסטוניה ולטביה, של היו

 . בעיה של אזרחות. כי יש ש בעיה לגבי  מי מוגדר כאזרח, תדמוקרטיו
 

 .. ישראל היא המדינה היחידה שמוכרת כדמוקרטיה אתנית  :אליעזר דו יחיא
 

ששוללות מארבעי עד חמישי אחוז , אבל לטביה ואסטוניה   :סמי סמוחה
ת כמה וכמה על אח. נחשבות עדיי דמוקרטיות על ידי מועצת אירופה, מהאוכלוסייה אזרחות

 . שלא שוללת אזרחות מערבי, ישראל
 

 . לא על ידי חוקרי הדמוקרטיה  :אליעזר דו יחיא
 

לעאדל אני יכול להגיד בצורה , לגבי שאר הדברי. נכו   :סמי סמוחה
היא . שישראל בהחלט השתנתה משנות החמישי והשישי לעומת השמוני והתשעי, טלגרפית

רטיה אתנית לדג סטנדרטי ואני טוע ג שהיא יכולה בקלות עברה מהדג המוקשח של דמוק
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יש הבדלי די משמעותיי מבחינת מה שהיא יכולה לעבור בתו . יחסית לעבור לדג המשופר
 . הדג עצמו

 
 ?המושגי ה של או מושגי מוכרי   :האלה אספניולי

 
 במאמר אפשר לראות בדיוק אי ה. כל המושגי ה שלי   :סמי סמוחה

לגבי השאלה א המציאות באר נובעת מהחולשה של הערבי . מוגדרי ומה המשמעויות של זה
. קשה פשוט לדעת, זה יכול להיות ג זה וג זה. אחד לא מוציא את השני. או מהחוס של המודל

סימטריה דג של דמוקרטיה אתנית יכול להתקיי רק כשיש א. אי ספק שהערבי ה חלשי
אז עוברי לדמוקרטיה , ניכרת, ברגע שיש סימטריה טובה.  בי המיעוט לבי הרובברורה בכוח

שהפניתי אתכ , בתו המאמר הזה. זה ברור לחלוטי. קונסוציונלית או שכל המערכת נופלת
אני נות עשרה מרכיבי מהותיי של הדמוקרטיה האתנית ועוד עשרה תנאי בה , אליו

אחר כ אני . אני מביא דוגמאות ומשווה. ת באופ תיאורטיהדמוקרטיה הזאת צומחת ומתפתח
 . ג עושה הבחנות ויישומי לכמה מקרי האלה

זו ? מה זה דמוקרטיה של ע האדוני. המודל האחרו הוא דמוקרטיה של ע האדוני
בצורה כזאת אתה מנטרל אותה ומשאיר . דמוקרטיה שבה נשללת אזרחות מקבוצת אוכלוסייה

זה מה . לאחת מקבוצות האוכלוסייה, יה רק לקבוצת הרוב או לקבוצת המיעוטאת הדמוקרט
 . הדמוקרטיה הייתה ללבני בלבד. 1994שהיה בדרו אפריקה עד 

שה פשוט שוללות את הזכויות , אותה טענה אפשר לטעו לגבי לטביה ולגבי אסטוניה
. ב מכיר בה כדמוקרטיהאבל אפשר להסביר מדוע בכל זאת המער. הדמוקרטיות מדוברי רוסית

 . זה לא לגמרי שרירותי. יש סיבות ברורות
 

למה קוראי לזה דמוקרטיה א שוללי את הזכויות של הרוב    :כאמל ריא
 ?בדרו אפריקה

 
אבל לגבי אסטוניה ולגבי . לגבי דרו אפריקה אי חילוקי דעות   :סמי סמוחה

לא , ת האזרחות או שמגיעה לה אזרחותכי אלה שאמורי לקבל א, לטביה יש חילוקי דעות
ההקבלה תהיה . כי ה לא שייכי, הטענה הבסיסית היא שפשוט לא מגיע לה. מקבלי אותה

בזה שהיא לא רואה אות , הא ישראל. לערביי השטחי ולזה שישראל לא נותנת לה אזרחות
 . ?שייכי  ולא נותנת לה אזרחות היא לא דמוקרטית

אי ספק שמצד אחד יש תכונות מסוימות שה ,  באיזשהו רצ של תכונותמאחר שאני מאמי
מצד שני יש תכונות משותפות בי . משותפות לדמוקרטיה אתנית ולדמוקרטיה של ע אדוני

מצד אחד יש דמוקרטיה . יש פה איזשהו רצ. דמוקרטיה אתנית ודמוקרטיה קונסוציונלית
דמוקרטיה , דמוקרטיה קונסוציונלית באמצע, תיתאחר כ באה דמוקרטיה רב תרבו. ליברלית

זה די ברור , על הרצ הזה דמוקרטיה אתנית היא לא מצטיינת. אתנית ודמוקרטיה של ע אדוני
זו דמוקרטיה , זו דמוקרטיה באיכות נמוכה, היא נמצאת דווקא בחלק הנמו של הרצ. לכ

אני חושב שאנחנו , מצד שני. רבאי לה מקבילות במע. שבשבילי היא לא דמוקרטיה מערבית
והגיע הזמ לתקו , מפריזי יתר על המידה ביתרונות ובתכונות הנעלות של דמוקרטיות ליברליות

במוב הזה שהיא . במוב הזה שאי הכרה בהבדלי תרבות. את המושג של דמוקרטיה ליברלית
יוקר על זה שה לא ואנשי שלא נטמעי משלמי ב, יוצרת לחצי אדירי על אנשי להיטמע

הדמוקרטיות האלה ה דמוקרטיות אתניות , במוב זה שנטע כי למעשה במציאות. נטמעי
למרות שיש קשר מובהק בי הלאו ובי , ה פשוט לא קוראות לעצמ בתור כאלה. מוסוות
רוצי דמוקרטיה , אפילו המיעוט הערבי ישראלי לפי הסקרי, לא ברור א מיעוטי. המדינה

הסוג של דמוקרטיה , אבל לגבי מיעוטי לא נטמעי, תלוי באיזה סוג של מיעוט מדובר. ברליתלי
 . הוא בהחלט לא טוב לה, ליברלית

 
אני . אנחנו נפתח עכשיו את הדיו. תודה רבה לסמי   :מרדכי קרמניצר

רבה אנחנו יכולי להוציא ה. יש לי רק הצעה אחת לדיו. בטוח שהרבה אנשי רוצי להתבטא
אני לא יכול להגיד . על השאלות המושגיות, ג הערב הזה וג בעוד הרבה ערבי, מאוד זמ

אבל אני מציע . אחרי שקיבלנו פתיחה כל כ מושגית, לאנשי לא להתייחס לשאלות המושגיות
שג יתרו משהו לשאלות הקונקרטיות ולשאלת הרלבנטיות , שכל מי שרוצה לדבר על מושגי

לקשר את הדיו המושגי לשאלה . לנושא של מעמד של אזרחי ישראל הערבישל המושגי 
 ?היכ הדברי האלה מתבטאי במציאות ואי אנחנו עומדי מול זה. שעומדת על הפרק

 
. אני חושב שזה אחד המפתחות להצלחת הדיו מפה והלאה   :אלי רכס

בחינת היעד הסופי שאנחנו מהי המטרה של הדיו מ. להיסח, כמו שאתה אומר, משו שאפשר
התייחסות , ניתוח ההווה, ראייה לעתיד? ישימותו של מודל כזה או אחר? רוצי להגיע אליו

 ?לעבר



 אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וההשלכות על מעמד הערבי – 24.2.1999 – 2' ישיבה מס
 בישראל

 

7 

 

 
אני חושב שזו . אני אגיד ל אי אני רואה את הדברי   :מרדכי קרמניצר

ה אני חושב שזו הנח. נקודת מוצא טובה לקבוצה לבוא ולהגיד שישראל היא מדינה דמוקרטית
 . נראית לי פחות קריטית, בשלב הזה, השאלה מהו דג הדמוקרטיה. שמקובלת על הכל

הדמוקרטיה , באיזה נושאי, באיזה ענייני, לדעתי השאלה הכי חשובה היא באיזה נקודות
שבה אתה אומר שבגלל אופייה כמדינה יהודית היא , בקשיי, הישראלית נתקלת באילוצי

א יש דברי כאלה בואו נשי אות . א יש דברי כאלה, רטיתצריכה לסטות מתפיסה דמוק
שהיותה , א יש סטיות מתפיסות דמוקרטיות מקובלות, מה הסטיות. על השולח ונדבר עליה

. זו נראית לי דר שבה אנחנו יכולי להתקד. של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית מטילה עליה
 . מה שאני קורא הכיוו הקונקרטי

כדי לטפל בזה אני צרי להגדיר לעצמי איזה מי , ב שמי שאוהב דיוני מושגיי יבוא ויגידכמו
אבל אני בעד לעשות , לא צרי להימלט מדיו מושגי, לכ אני אומר. 'דמוקרטיה אנחנו וכו

 . בבקשה, אליעזר דו יחיא. קונקרטיזציה למציאות הישראלית
 

ר לגבי נקודות שהוזכרו בניתוח המעניי יש לי הרבה מה לומ  :אליעזר דו יחיא
 . שאני מייחס לה חשיבות עקרונית, אבל הייתי רוצה לגעת בכמה נקודות. שסמי הציג כא

הגדרה שבאמת יכולה . לא שמענו אצל בעצ הגדרה של דמוקרטיה. הגדרת הדמוקרטיה, ראשית
ידה זו או אחרת נופלות שאתה אומר שכול במ, לשמש כמכנה משות לכל הצורות השונות הללו

 . במסגרת הכללית של דמוקרטיה
הגדרה . ואני מסכי שהיא לא כל כ מקובלת כיו, אני מוכ לנדב הגדרה שהיא לא מקורית שלי
שאני , על פי ההגדרה. לא רק מבחינת שלטו הרוב, שבהחלט תאמר שישראל היא דמוקרטית

כאשר במסגרת כללי , א מערכת של כללי משחק  דמוקרטיה היאי לי פטנט על זה ,  ושובמציע 
, שוות, בוחרי את הנציגי שלה בבחירות כלליות, כלל האזרחי, המשחק הללו האזרחי

. פתוחות ויש לה האפשרות הלכה למעשה להחלי את הנציגי כשה אינ מוצאי ח בעיניה
מסגרת הפורמלית הזאת יש אני חושב שבתו ה. אבל לא, לכאורה יש כא הגדרה מאוד פורמלית

זה אומר שמכא , כי ברגע שאתה מדבר על בחירות כלליות וחופשיות ופתוחות. בהחלט תכני
לחופש , אלא זה אומר שאתה מחויב לתחרות חופשית, מתחייב שמדובר לא רק בשלטו הרוב

לדעתי זו . זה אומר שישנה דמוקרטיה, שיש ל את הדברי הללו, וברגע. הביטוי וההתארגנות
אפילו , ישראל מוגדרת כדמוקרטיה, כמעט ללא יוצא מ הכלל, הסיבה שבספרות המחקר

 . כדמוקרטיה מערבית
שמקבלות על עצמ את המחויבות ואת כללי , בוודאי בתו מדינות. זה כמוב לא פותר את הבעיות

, ינה והדתהמד, יש תפיסות שונות באשר ליחס בי המדינה לבי הלאו, המשחק של הדמוקרטיה
 . היחס בי הקבוצות השונות ועמדתה של המדינה כלפיה, הלאו והדת

ג לא ,  אגבכל עוד כללי המשחק הללו ה מקובלי , על פי ההגדרה שאני הצעתי, אבל שוב
 אבל כל עוד ישנה מחויבות הלכה למעשה מדוע מקבלי את כללי המשחק הללו , חשוב לי
 . רטיההרי מדובר כא בדמוק, אליה

הבעיה . יש כא בעיה ואי אפשר להתעל ממנה. יש כא בעיה, אני חושב שמעבר לכל מה שהצעת
אני אומר . היא חריגה בתו העול של דמוקרטיות מערביות. היא שישראל היא בכל זאת חריגה

 . אבל היא חריגה, שהיא דמוקרטיה מערבית
,  זאת אומרת באופ רשמי וממוסד,החריגות של ישראל מתבטאת בכ שהמדינה הלכה למעשה

שאינה חופפת את האוכלוסייה שלה וחלקה בכלל נמצא , מזהה את עצמה ע קבוצת אוכלוסייה
 . מחו לגבולות המדינה

שבעצ אי מדינה שהיא לגמרי ניטרלית וכל , והוא כבר אמר את זה, יבוא סמי סמוחה ויאמר
 . אמת ויציב', מדינה מזהה את עצמה ע איזושהי תרבות ושפה וכו

שבוודאי מקבלת על עצמה לטפח , קח את צרפת. אבל יש כא הבדל וההבדל הזה הוא משמעותי
א תלמידות , לדוגמא. שפה מסוימת ואולי יש ש הגבלות שלא מקובלות באר, תרבות מסוימת

 . אז יש בעיה,  מוסלמיות לא יכולות ללכת ע מלבוש מסורתי
 שהוא אזרח צרפתי מוכר כב האומה הצרפתית ויכול להשתיי כל אד, אבל מבחינה עקרונית

עקרונית , ג  כ זה ג א הוא מהגר והתרבות שלו לא בדיוק תואמת לתרבות השלטת.  אליה
 . זאת אומרת שזה פתוח לפניו. הוא יכול

לב לא מעוניני להשת, יכול להיות שיש יהודי שלא מעוניני בכ. ב"הוא הדי לגבי יהודי בארה
 . אבל עקרונית הדר פתוחה בפניה, בתרבות השלטת
אבל ג א היו מעוניני , ה אמנ לא מעוניני, נאמר הערבי, יהודי בישראלאני חושב שלא
שהיא לא , יש כא קבוצת אוכלוסייה שהיא מנועה, זאת אומרת מעצ ההגדרה. לא היו יכולי

 . הה איתהשהמדינה מזו, נחשבת לחלק מהאומה הדומיננטית
וזה לא רק הבדל , שאתה לא יכול להתעל ממנו, כא יש בכל זאת איזשהו הבדל עקרוני מהותי

, זה ג הבדל בי ישראל לבי דמוקרטיה רב תרבותית, בי ישראל  ובי דמוקרטיה ליברלית
י אני חייב לומר שאנ. כא שורש הבעיה. וג בי ישראל לבי דמוקרטיה קונסוציונלית, בוודאי
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וכתבתי הרבה על היישו שלו לגבי יחסי דת ומדינה ,  חסיד גדול של המודל הקונסוציונלי
זה נית במידה .   אני לא אומר שלא נית לייש את המודל ליחסי יהודי ערבי. בישראל
אבל יש כא איזשהו מחסו שנובע , אני חושב שצרי לעשות הרבה יותר מכפי שעכשיו, מסוימת

 . היהודית של ישראלמעצ הגדרתה 
הרי לא יעלה על הדעת שבלגיה תזהה את עצמה ', כמו בלגיה וכו, א אתה תיקח מדינה כמו קנדה
או קנדה בוודאי לא יכולה לזהות את עצמה ע דוברי הצרפתית , כמדינה ע האומה האיסלמית

 . או דוברי האנגלית מכיוו שזה ישבור את כל מה שקיי
זהו תנאי בסיסי . ינה לא תזהה את עצמה ע אחת הקבוצות בתוכההתנאי הבסיסי הוא שהמד

אני לא יודע .  כל עוד ישראל מזהה את עצמה כמדינה יהודית זה לא קיי, לדמוקרטיה הסדרית
, אבל בוודאי שמהבחינה הזאת ישראל מייצגת לדעתי מקרה חריג. א זה  פג בדמוקרטיה

 . בעול של הדמוקרטיות המערביות
דעתי האישית היא ? אי לפתור את הבעיה. יש כא בעיה, שכ, ובזה אני אסיי,  לומראני חייב

אני מאוד . כדי להביא ליותר שיתו, זאת אומרת אפשר לעשות כל מיני דברי. שאי לזה פתרו
 .ומת זכויות של מיעוט לאומי לערבי תושבי ישראל, בעד הרחבת האוטונומיה

  
 ?ישראל תפסיק להיות חריגה? ואז מה יהיה   :סמי סמוחה

 
אבל זה נובע מעצ הגדרתה היהודית של . עקרונית לא. לא  :אליעזר דו יחיא
 . אני אישית לא מוכ לוותר על זה. מדינת ישראל

 
כי הפנית אותנו לדברי , בקריאה, אני שמח על המאמר של   :ראס חמאיסי

ה הזאת אמורה לקד אותנו לכיוו של בפגישה שעברה דובר על ייצור אמנה והפגיש. חשובי
ואנחנו רואי שהמושגי האלו של דמוקרטיה והתכני שלה משתני על ציר , הגדרת המושגי

לאור התכני , המושג של דמוקרטיה אתנית משתנה על ציר של זמ וג על ציר של מקו. של זמ
,  מסתכלי על הדמוקרטיהאני חושב שא אנחנו. של הדמוקרטיה ולא רק ההגדרות הפורמליות

שמאפשרי לנו נגישות שווה , נראה שהיא מערכת של נורמות ערכי ושל כללי משחק שקופי
 . זאת אומרת שאפשר להתנהג במרחב באופ חופשי. במרחב חופשי

כאשר אנחנו באי בתשובה לשאלת באיזה תחומי מובנה  שהנגישות של הערבי למשאבי 
התניה שמשרה . אז למשל  ישנו תחו ההתניות, הודי למשאביפחותה מאשר הנגישות לי

הנושא של הקרקעות ומה שקשור ', ב.  'שיוצרת מצב של הפליה א, מסוימת פתוחה רק ליוצא צבא
זו , 22א "מכריזי על תמ: אני את ל דוגמא. אני עכשיו מנסה לקשר בי כלי שוני. בקרקעות

, מה שנקרא יער אד, ליערות שמתכווני לנטוע אותא שמגדירה שטחי לשמורות טבע ו"תמ
הדבר . בכדי למנוע אפשרויות של התרחבות של הישוב הערבי, וקובעי אות ליד ישובי ערבי

אפילו בועדות , של טכנוקרטיה, הזה לא נעשה ברמה של הכנסת אלא נעשה ברמה של פקידי
לא פוגש את מתכנ הועדה , ברי כנסתשלא פוגש ח, ש האזרח הערבי. מקומיות לתכנו ובניה

ראש הרשות פוגש את . רואה אפשרות של התפתחות, או את מתכנ הועדה המקומית, המחוזית
 .האנשי האלו ומרגיש אי ה פשוט משלי אותו למרות מדיניות הביזור

לב בועדה המקומית , כהדגמה. ועדות מקומיות מינו ראשי ועדות וג חברי ועדות יהודי, למשל
,  יושב ראש הועדה הוא יהודיבהאער, סחני,  חנאשבאה לשרת שלושה ישובי ערבי, הגליל

 . אפילו רוב השירות הוא לא ערבי. מהנדס הועדה הוא יהודי וחברי הועדה ה יהודי
הטענה הזאת של העדר בשלות של הערבי לשלוט . בשלותעל טענה של אי, כאילו, הדבר מתבסס

שלדעתי מייצרות אי דמוקרטיה ואי ,  נותנת לגיטימציה להחלטות האלואו לנהל את עצמ
ישנ הרבה דוגמאות . ויש לה השלכות שאני לא רוצה להרחיב אות, שקיפות של התהלי

לתקו אות ולבדוק אי לצמצ , שבאמנה שאנחנו מתכווני לייצר צרי לזהות אות, נוספות
כי אפילו א אני מאמי . צרי לתקו אות, תניאו המודל הא, ע המודל הדחיקתי. אות

ה לא בוני מערכת של נורמות וערכי שמאפשרי , במודלי האלה שאנחנו מדברי עליה
 .לא משנה א זו מדינת ישראל, נגישות ומרחב בחירה האישי  לאוכלוסיה בה ה יתקיימו

,  ואנחנו צריכי להבי את זה,אני מסכי אית שמעצ ההגדרה: שאני אסיי בה, נקודה נוספת
 אפילו בויכוח בי  הדת היהודית היא נותנת את התוכמדינת ישראל היא מדינה יהודית

א אחד לא יכול להתעל מהאופי של מדינה יהודית ומעצ ההגדרה . החילוני לבי הדתיי
של קבוצות היא מייצרת נגישות פחותה , איסלמיות או נוצריות, כמו במדינות אחרות. שלה

אפשר . שליהדות יש  הייחודיות שלא מאפשרת פתיחות כלפי עמי אחרי, מה עוד. אוכלוסייה
 . להרחיב על זה אבל אני אסתפק בזה

 
שדמוקרטיה , אני מסכי ע ההגדרה של סמי. כמה הערות   :יצחק רייטר

 אחד מאיתנו שא, איננה מודל אחד ושבמידה מסוימת דמוקרטיה ליברלית היא איזשהו אידיאל
כאשר , איזשהו אידיאל שצרי לחתור אליו. איננו יודע בדיוק את ההגדרות המדויקות שלו

בה ישראל נמצאת מעבר לאמצע , מסתכלי על רצ מסוי או על סקלה של דמוקרטיות שונות
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אבל ברור שאי מודל . לכיוו החלק העליו של הסקלה הזאת ואפשר כמוב להתווכח על המיקו
 . דר ואחיד של דמוקרטיהמוג

תפקידנו במצב הנתו הזה הוא לפעול ולראות אי אנחנו מכלילי מרכיבי רבי ככל האפשר 
תפקידנו הוא אולי לפעול ולחנ ג . בתו הרצ הזה של הגדרות מתו האידיאל הדמוקרטי

 של חיזוק ההיבטי, כאנשי ציבור וג כצוות חשיבה לחיזוק הדמוקרטיה, כאנשי אקדמיה
 . דמוקרטיה במדינת ישראל

, מה שחסר לי בדברי של שני הפותחי זה הקשר של דת או מעמדה של הדת בתו דמוקרטיה
יש בישראל . בולטת העובדה שלא הייתה התייחסות לזה. במיוחד בתו הדמוקרטיה הישראלית

י שמשפיעה כמוב על אות היבט, לאו ואזרחות, בי דת, זיקה הדוקה מידי לטעמי
שאנחנו צריכי לתת עליה את , אני חושב שזאת נקודה. דמוקרטיי שקיימי ועל אלה שחסרי

לחזק , שרוצה  לחזק את ההיבטי הדמוקרטי, כשאנחנו נתייחס בעתיד לאיזשהו מסמ, הדעת
 . את מעמדו של המיעוט ולשלב אותו במערכת אזרחית טובה יותר

נשאלת .  של עאדל ביקורת על התזה של סמיאני שמעתי בדברי. הערה לדברי של עאדל
למרות שכולנו מסכימי שזה לא מצב ? אז מדוע הוא כל כ טוב, א המצב כל כ גרוע, השאלה
יש בס הכל מערכת . אי מרי אזרחי, שבישראל יש בעיה של מעמדו של המיעוט הערבי, אידיאלי

אבל בס הכל יש מערכת . טובהאו פחות , אפשר להגדיר אותה טובה יותר. סבירה של יחסי
יש , כל צורת משטר, כל צורת חיי. עאדל מייחס את זה לחולשה של המיעוט. שקיימת, סבירה

אי מצב של שוויו מוחלט בי בני אד ואי מצב . בי כוחות, בה איזה שה איזוני בי קבוצות
השאלה אי . בכל מצב נתו, תמיד יש קבוצות מיעוט וקבוצות רוב. של שוויו מוחלט של כוחות

 . פחות גרוע, יותר נסבל, אפשר לעשות את מצבו של המיעוט משופר יותר
צריכי להכליל את הדמוקרטיה כאחד , כקבוצת חשיבה, בסדר היו שלנו, אני סבור שאנחנו

זה בהתחשב בעובדה . לכל האזרחי במדינה, היעדי של מה שנקרא הטוב הציבורי המשות
 . ה בעצ מוצאי מהיעדי הלאומיי. כללי ביעדי הלאומיי במדינת ישראלשהערבי לא נ
להכליל את המיעוט הערבי בתו יעדי לאומיי , א אנחנו מדברי על מסמ, צרי למצוא דר

לא צרי להסתפק ביעדי הלאומיי שקיימי . אפשר ליצור אות. בתו יעדי כלליי, כאלה
,  ציונות ועלייה וחיזוקה וביסוסה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתשזה, היו במדינת ישראל

כשאנחנו מדברי על לאומיי (, אלא אפשר להוסי יעדי לאומיי שה  בעלי אופי אזרחי יותר
יהיה טוב  א אנחנו נרחיב את היעדי ). ציוניייהודיי, במוב הקיי זה לאומיי יהודיי
חיזוק היבטי של דמוקרטיה כיעד משות ליהודי , למשל, יהללו ונכלול ג יעדי אזרחי

אני הייתי מתמקד בקבוצה הזו . אז תישאל השאלה אלו היבטי אנחנו רוצי לחזק. ולערבי
, לחזק את אות היבטי של דמוקרטיה. באות היבטי שקשורי למעמדו של המיעוט

 . שקשורי במעמדו של המיעוט
הרי ברור שהאזרחי . הייתי מנסח את זה כהגדרת הדמוקרטיה, הא הייתי צרי לנסח את ז

יש , הערבי ג תומכי בדמוקרטיה ובס הכל ע כל החסרונות  של הדמוקרטיה הישראלית
. ג לאזרחי היהודי יש ביקורת, לכולנו יש ביקורת כזו או אחרת. לה הערכה למצב הקיי

שהדמוקרטיה תהיה חלק מהטוב הציבורי אבל המטרה היא הכללת הדמוקרטיה או  שאיפה 
 . המשות של כלל האזרחי

 
המתח , הדילמה הראשונה, אומר שכהנחת יסודואני אהמר    :אלה בלפר
זה . זה העניי של המדינה היהודית, שיחצה אולי את כל החברי פה ליהודי וערבי, הראשוני

אולי אנחנו מסתובבי . בקרניוזה השור , זו הדילמה, זה המתח. זו הדילמה הראשונה. ברור
ג א אנחנו אומרי שישראל היא . אבל זוהי הדילמה, מסביב לזה ואנחנו מנסי להתעל מזה

ברגע , הרי בסופו של דבר, כי הרי כולנו אזרחי פה, מדינת כל אזרחיה וזה נכו מבחינה מסוימת
 . מתחאנחנו כבר הכנסנו את עצמנו ל, שאנחנו אומרי שזו מדינה יהודית

אני לא שמעתי את כל היהודי . כל היהודי שיושבי פה אומרי זו התחלה, כמו שאני מבינה
ה אומרי שזה . אני מתארת לעצמי מה יאמרו היתר. אבל שמעתי כמה מה, שיושבי פה
זה לא קיי , זה כ קיי במקו אחר, זו אולי דמוקרטיה אתנית, שזה אולי חריג, מחייב כ וכ

. שאתו אנחנו חיי ואנחנו לא מתארי לעצמנו אפשרות אחרת, אבל זהו היצור הזה, אחרבמקו 
 . זה המתח. זה לא ישראל כפי שאנחנו מכירי אותה. כי א תהיה אפשרות אחרת זה לא אנחנו

לא להתעל מ המתח הזה אלא לתקו אותו . מה שאני באה לומר זה שיש לנו ג צדדי אחרי
מעגל זהות שהוא כלפי . שאנחנו קצת מתעלמי ממנו, נו מעגל מוחלט של זהותיש ל. בצורה אחרת

וכא לא מדובר במונחי של מושגי דמוקרטי אלא במונחי של , כלפי כל האחרי, חו
, כלפי חו ערבי ולא ערבי. כלפי חו כולנו אזרחי. לאומיי, אזרחיי, מושגי מדיני

יסתכלו עלינו ויראו שאנחנו דומות ושוות זו לזו ,  נהיה במצריא את ואני. יהודי ולא יהודי
אני הופעתי בפני . אני יודעת את זה מהוכחות בדוקות בשטח. יותר מאשר למי שלא נמצא ש
ומצאנו , הופעתי בקהל של לא יהודי, הופעתי בקהל של יהודי, חברי אזרחי המדינה הערבי

ה לא מביני , חנו לא מביני על מה מדברי כל היתרקוד כל בזה שאנ. בינינו שיתו פעולה
כי מה ? למה אני אומרת את זה. הטעמי שלנו והריח שהאקלי נת לנו היה אותו ריח. אותנו
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שאנחנו צריכי יותר לכבד , שאנחנו קצת מתעלמי ממנו, שאני אומרת אולי יכול להיות בסיס
 ?אי. אותו

,  נולד מההנחה שאנחנו חייבי לחיות במדינה יהודיתהמתח הזה, אז קוד כל מצד היהודי
אני באופ אישי לא יכולה לחיות . שאני חייבת לחיות בה כי אני לא רוצה לחיות במדינה אחרת

 . שכ יגידו בצורה כזו או אחרת כל היהודי, אני מתארת לעצמי. במדינה אחרת
אני חושבת . ותר שאלה של חילונייזו י, שזו לא כל כ שאלה של דתיי, פה אני רוצה לומר ל

לחיות במדינה רב תרבותית ואפילו , שלאד יהודי דתי קל יותר לחיות במדינה קונסוציונלית
א הוא באמת . קל לו יותר, ככל שהוא דתי יותר. שלא תיקרא מדינה יהודית, לחיות במדינה
די הדתי  מאשר של חילוניהיהוזו פחות הבעיה של . קשה לו יותר ע זה, או לאומי, חילוני וציוני

 . ציוני
כמדינה , מה שאני רוצה לומר זה שהמתח של הבעיה היהודית. אבל חבל לי על הזמ וסטיתי

, בניגוד למדינות קונסוציונליות. החובה היא על היהודי, לפיכ. הוא מתח כלל יהודי, יהודית
זה לא מספיק להגיד , ר סמיאו דמוקרטיה אתנית כמו שאומ, בגלל שלנו יש מודל חריג כזה
מכיוו שאנחנו . זה לא מספיק, לא. לערבי כפרטי  וג כמיעוט, שאנחנו צריכי לתת זכויות

זהו ג המודל . מראש אומרי שאי כא שוויו ומכיוו שאנחנו מראש אומרי שזו מדינה יהודית
 . סיפור שליזה ה. זה אנוכי? כי אחרת למה אני דווקא כא, שאני רוצה לחיות בו

לא , לדאוג לנושא הזה, על היהודי, לא על ערבי, פי כמה וכמה חובה על היהודי במדינה הזאת, לכ
, א הייתי דמוקרטיה ליברלית. ובגלל ההגדרה שלי, אלא מטעמי,  כמס שפתיי ולא כיפות נפש

זק הוא מי שח. מלחמת תרבות,  אני מוותרת על הלאומיות היהודית שלי ותהיה מלחמהניחא
זה לא , כא אני אומרת לא.  תנצחואת הערבי חזקי,  ננצחא אנחנו היהודי חזקי. ינצח
 . יש כא מחויבות יהודית מובהקת , כ

מכיוו שאנחנו חריגי .  מדינה מתוקנת נאמדת בכבוד ובזכויות שנותנת למיעוטבעניי הכבוד
ומכיוו שיש מאחורינו , מכיוו שאנחנו ציוני, מכיוו שיש לנו יהודי שאינ באר, שבחריגי

יש מאחורינו מטע של . אנחנו צריכי לשי את זה על השולח, הרי כול יודעי את זה. מטע
, של סגירות כזו מיוחדת, של דת, של חרדות, של סינדרומי של פחדי, של שואה, אלפיי שני

 . עאנחנו באי ע מט. של פחד מהזרי, של קסנופוביה
לכ אני אומרת שאני לא יכולה לתת , אני יהודיה. בגלל שאנחנו באי ע זה לנו יש חובת יתר, לכ

 . אני צריכה קוד לדבר על החובות של עצמי. חובות לאזרח הקולגה שלי הערבי
הזכות המיוחדת שהמדינה היהודית צריכה לתת למיעוט הערבי צריכה ? במה זה צרי להתבטא

חוקי נפלאי ביותר עדיי לא שיפרו את המצב . חוקי לא משני דבר. ר אחדלהתבטא רק בדב
. אני כל הזמ חוזרת על המנטרה שלי. לא החוקי ישנו. של נשי או של מיעוטי בשו מקו

 . התרבות הפוליטית תשנה
יש למדינת ישראל . בוא נשתמש בחריגות הזאת, לנו יש עוד חריגות. אני נורא אקצר את זה? אי

לא רק חוסר השוויו הזה בי קבוצת הרוב או קבוצת , לא רק החריגות הלאומית. עוד חריגות
שיש לנו יהודי , ואתה אמרת את זה בהתחלה עאדל, והחריגות היא. יש עוד חריגות. המיעוט

ויש לנו ערבי פלשתיני . בתו מה שאנחנו קוראי הקו הירוק, וערבי בתו מדינת ישראל
כשהקבוצה , קשה, וזוהי מציאות חריגה. הירוק ויש לנו שכני ערבי מחו לקו הזהמחו לקו 

שהיא לא סת פזורה של , הקבוצה הלאומית או האתנית השניה בגודלה באר, השניה בגודלה
כלפי המדינה , נמצאת במתח מתמיד, שה כול מהגרי, כמה איטלקי, כמה סיני, מהגרי

 .  שהמדינה הזאת נמצאת במלחמה מתמדת ובסכסו מתמידזה מכיוו. שהיא חלק ממנה
זה נות ? מה זה נות לנו, וא זה ייגמר אי שזה ייגמר. אנחנו נמצאי היו בתהלי של שלו
זה מחייב עוד יותר מהצד היהודי כבוד לתרבות הפוליטית . לנו קוד כל את האפשרות להכיר בזה

 ?אי. של הערבי
ריכה הקהילה היהודית או המדינה היהודית או האזרחי היהודי באר צ, כל זמ שיש הסכסו

אני לא מאמינה . שזה בא מחולשת הערבי, עאדל, אני לא מאמינה. להכיר בבגרות של הערבי
, אני מאמינה שזה בא מ ההנחה. אני מאמינה שזה בא מבגרות. שזה בא מכוח של הערבי

, הנחה שהיא ג אינסטינקטיבית, של אזרחות ישראלית, אמיתי, שה עושי שיקול דעת יסודי
ולא . ה יישארו לחיות כא, וא תשאל אות איפה ה יישארו לחיות. ג שקולה וג הגיונית

ג שלה כישראל ולא רק כמולדת של , אלא כי זה שלה, בגלל שכא יש יותר סיר בשר או פחות
 . אדמה

כותבי על , מחנכי את הילדי? אי מכירי בזה. הגדולה להכיר בבגרות ,עלינו  היהודי, לכ
של קהילת , מכירי בבגרות הפוליטית היוצאת מ הכלל. מדברי על זה במדיה, זה בבתי הספר

א אנחנו . לא מחלישי אותו, בזה אנחנו מגבירי את הכוח שלה. האזרחי הערבי באר
אז ברגע שה יהיו , יהיו חזקי ה יעלו עלינוברגע שה , זו החולשה של הערבי, אומרי ברור

אז ה , ברגע שה יגיעו לייאוש וברגע שה יבינו שזו לא המדינה שלה. חלשי ה יעלו עלינו
 . אד לא יכול לחיות במחנק. יחכו לרגע

במוב , במוב הפוליטי, שתי החריגויות האלה דורשות קוד כל מ היהודי כבוד במוב המודרני
כבוד לקבוצת המיעוט . caringבמוב של  דאגה , )Politics of Identity(ליטיקה של זהות של פו
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 . בגלל שאנחנו יהודי וזו מדינה יהודית ובגלל המלחמות מסביב, הערבית
שיש . , אני חושבת, ברגע שהמלחמות האלה תיגמרנה ועוד לפני כ. דיברת על יעדי לאומיי
אי נגדיר . כי זה מעגל סגור,  ישראלי מעבר לעניי הדמוקרטיהיעדי. לדבר על יעדי ישראלי

 ?מה נעשה? ויש לנו דמוקרטיה בעייתית, את הדמוקרטיה
יש לנו יעד ישראלי מובהק של . שזו סיסמא, לא של מזרח תיכו חדש, יש לנו יעד ישראלי מובהק

 הזהות הלאומית שבה, של העדר מלחמה, שאנחנו לא מכירי אותה, גיבוש של מערכת חיי
 . הנפרדת מתגבשת ללא מלחמה וללא מתח
את האשכנזי אל . אנחנו צריכי להיות הגשר: היהודי המזרחיי תמיד באי ואומרי

קל וחומר . אנחנו מכירי אותו, תתייחסו אליה בפטרנליז כי את לא מכירי את העול הזה
 את הערבי בישראל כראש ח של תרבות א מציבי ג הערבי וג היהודי. הערבי הישראלי

אז זה באמת , קוד כל בבגרות הפוליטית שלו בזמ הסכסו וג אחר כ בעזרת הש, פוליטית
 . יהיה ראש ח

; דיברתי בלהט. אבל כ אפשר לתרג אות. אלה לא מושגי מדעיי, אלה לא מושגי של חוק
לתרגומי , אפשר בהחלט לתרג את זה. אתלא עשיתי ז, אפשר לדבר על זה בשוויו נפש אקדמי

כי הוא , ואז כל הסיפור של כוח וחולשה נופל. וג תרגומי לאמנה, תרגומי חינוכיי, פוליטיי
זה באמת . אנחנו לא מחכי פה לא לכוח של היהודי ולא לחולשה של הערבי. בלתי רלבנטי

 . הופ להיות בלתי רלבנטי
 

. ס לכמה נקודות שהועלו כא ג על ידי ראסרציתי להתייח   :אחמד סעדי
כאשר מדברי על . הנקודה הראשונה היא לגבי השלטו של הרוב והמדינה המזוהה ע הרוב

אחת . אני חושב שצריכי לבחו את התיאוריה לפי קנה מידה או קריטריוני מחמירי, תיאוריה
אבל זאת אחת , לא מתכוו לזהואני בטוח שאתה (, סמי, המשמעויות המחמירות יכולה להיות
שבמדינה יהודית שהיא דמוקרטיה אתנית  רק היהודי ) ההצעות האפשריות של המודל של
זו יכולה להיות דרישה לוגית מאוד ברורה מדמוקרטיה . צריכי להחליט בהחלטות גורליות

 . קח למשל את חוק הגול. ברמה הנורמטיבית, אתנית
. מדינה מזוהה ע הרוב והיעדי של המדינה ה היעדי של הרובה, במודל של דמוקרטיה אתנית

 . משו שזה שיי לחייו ושיי למדינה שהיא שלו, נית לקבוע  שביעדי מרכזיי רק הרוב יכריע
א מחר תהיה הצבעה על . ניקח את ירושלי. כ למשל לגבי חוק הגול או חוק ירושלי

משו שלירושלי יש מקו מיוחד אצל ,  על ירושליאז הערבי לא צריכי להכריע, ירושלי
זה . אז ברור שהיהודי ה שיכריעו לגבי ירושלי, וא המדינה היא מדינה יהודית. היהודי

 . משתמע באופ מאוד ברור מהנושא של דמוקרטיה אתנית
י נקודה שניה שרציתי להזכיר אותה וצוינה כא בצורה יפה קשורה לכ שמדובר לא רק בחוק

מעורבות שאד לא יקבל רק אזרחות , אלא ג במה שנקרא אזרחות של מעורבות בחיי המדינה
 . אלא ירגיש את עצמו כחלק מעורב, פורמלית
אישתי . ישראליהתור פוצל לישראלי ולא, כשהייתי פע בשדה התעופה בשלוש בלילה, למשל

ראו אנשי דתיי מניו . שראלייבואי נל ע הלא, אמרתי לא. אמרה לי ללכת ע הישראלי
אבל כשאנחנו הגענו אמרו לנו מצטערי אבל את לא משרתי , שמו אות ע הישראלי, יורק
בשעה שלוש בבוקר ע , הייתי צרי לעמוד בתחילת התור. אז תלכו ע הלא ישראלי, בצבא

 .  מההתחלה,אני לא הרגשתי כאזרח. זה בדיוק מה שקוראי שיעור באזרחות . ילדה ישנה
 

 ?למה הלכת לתור של הישראלי   :סמי סמוחה
 

אישתי הקפידה . וללא ישראלי, לישראלי, י תוריהיו שנ   :אחמד סעדי
וכשהלכנו לש , הלכנו. ויש לנו ילדה, ג מבחינה פרקטית היו פחות אנשי. שנל ע הישראלי

זה . זו בדיוק המשמעות של זה, בזה חשו. כי לא שירתת בצבא, תלכו לתור השני, אמרו לנו לא
הוא ג , שראס הזכיר אותו, לגבי נושא  הקרקעות. זה נושא מאוד אישי. נושא טריוויאלי ואישי

 . הוא לא רק נקודה במיקרו, במקרו
צרי לזכור . דמוקרטיהדמוקרטיה ולא, דבר נוס שרציתי להזכיר אותו הוא הנושא של הצבעה

קו ישראל בעול נקבע מ. זה ג לטובת ישראל כמדינה, ערבישדמוקרטיה זה לא רק לטובת ה
זהו דבר . אלא זה ג כלפי חו, כלפי פני, זו בעצ לא רק טובה שנעשית לערבי. על בסיס זה

הוא צרי לשל , תמיכה וכל דבר אחר, ופרי'א אד מקבל מבחו צ. מאוד משמעותי כלפי חו
 , כ מס שפתיי או לא מס שפתיי, ה או כ מאמי בזהג א הוא לא מאמי בז. כלפי פני

למשל . הלגיטימיות של השלטו וצורת השלטו נקבעת לפי איזה פרוצדורות השלטו עצמו מקיי
אלא בתורכיה הוא בעייתי לא רק מבחינת הרקורד הפנימי שלה אלא 'העניי של עבדאללה אוצ

ל מראה רקורד פנימי טוב לא רק כדבר שהוא ישרא. ג מבחינת קבלתה לשוק האירופאי המשות
 . אלא ג כדבר שטוב לישראל מבחינות שונות, טוב לערבי

בכל פע אני שומע שליהודי יש מדינה . וקצת מפריע לי  אישית, דבר נוס שרציתי להזכיר אותו
שיג הבעיה שלי היא שאני לא יכול לה. אבל יש כמה ישראלי שיש לה יותר מפספורט אחד. אחת



 אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וההשלכות על מעמד הערבי – 24.2.1999 – 2' ישיבה מס
 בישראל

 

12 

 

 . ג לי אי אפשרות אחרת, ליהודי יש רק מדינה אחת לא רק. יותר מפספורט אחד
 

ל יש הרבה מדינות , ליהודי יש מדינה אחת והרבה פספורטי   :ראס חמאיסי
 . ופספורט אחד

 
 . אי לי הרבה פספורטי, אי לי הרבה מדינות. לא   :אחמד סעדי

 
שמתחשב , דמוקרטיה כשלטו הרובקוד כל אני מגדיר    :יואל ב נו

, התזה של סמי. אני חושב שזה הרבה יותר פשוט מאשר כל הסיפור של הסדרי. בזכויות המיעוט
שמבחי בצורה מסודרת בי זכויות המיעוט כב אד פרטי לבי זכויות המיעוט כקבוצה 

 הרבה מאוד זה באמת מעורר. היא מעניינת, או כל קבוצה אחרת, קבוצה לאומית, תרבותית
 . מחשבות

ככל שה יותר , שדווקא יהודי דתיי, אני רוצה לשי רגע אצבע על מה שאלה אמרה קוד
. אני חושב שזה נכו. אולי קונסוציונלי, דתיי יותר קל לה לעבור למודל שהוא אולי רב תרבותי

אני . ואה אותהכמו שאני ר, אני חושב שזה יית לנו אמת מידה לבעיה הגדולה שעומדת לפנינו
 . כבעיה של מאוימות, בכל הדברי שהועלו כא, רואה את הבעיה שמפריעה

ואפשר לנתח מכא ועד להודעה חדשה , קבוצת הרוב היהודי בישראל מרגישה את עצמה מאוימת
אבל היא מרגישה מאוימת ויש קשר בתודעה של רוב היהודי . למה היא מרגישה מאוימת

 . לבי הקבוצה הערבית ישראלית, ופוטנציאל האיו הזהבי האיו הזה , בישראל
. בכל מיני איומי, קשורה במדינות ערב, המאוימות הזאת. אני מזהה תחושת מאוימות כללית

ככה נדמה . אני חושב שרוב הבעיות לא היו קיימות, אילולא הייתה תחושת מאוימות, תיאורטית
 . לי

או מה הוא יעשה בתפקיד כזה או , ות של יוצאי צבאהבעי, א היו קיימות הבעיות של הקרקעות
הוא היה מוקע מיידית באופ , א סיפור כזה היה קורה במקו שאי בו תחושת מאוימות, אחר

 . מאוד רחב
שבו קבוצת הרוב , אני באמת חושב שאנחנו נכנסי לשלב חדש. בואו נראה את זה בהקשר החרדי

וזה בלתי קשור . היא מאוימת ג מהכיוו החרדי. הערבילא רק מהכיוו , בישראל מאוימת עכשיו
 . בכל הנושאי שעולי כא

זה מה שהיה , הקבוצה החרדית ראתה את עצמה מאוימת על ידי קבוצת הרוב, בשלב הקוד
שדמוקרטיה ליברלית היא הרבה פעמי , פה אני מסכי במאה אחוז ע סמי. בשנות החמישי

שכור ההיתו הישראלי של שנות , ר הרבה שני אני חושבדמוקרטיה אתנית מוסווית וכב
, י ושזה קורה בהמו מקומות בה יש מדינות לאו מערביות"החמישי זה לא המצאה של מפא

 . ליברליות
זו תופעת מפתח בחיי הע . כלומר הלח לטמיעה הוא מאה אחוז נכו, הניתוח של הטמיעה
יהודי היא תוצאה של כניסה לתו דמוקרטיות ההתבוללות של הע ה. היהודי בעיד החדש

שראתה בדיוק כור , מה עשתה הקבוצה החרדית בישראל. ליברליות של מדינות לאו מערביות
היא עושה את זה . כדי להג על הזהות של עצמה, היא הקימה חומות? שלוח לטמיעה, היתו כזה
שי והשישי והשבעי זה לא בישראל של שנות החמי. ב וזה לא מאיי על א אחד"ג בארה

 . איי על א אחד
, היחלשות מצד אחד והתחזקות מצד שני, תהליכי שקרו, כתוצאה מהתפתחויות, היו

כשהציבור היהודי בישראל שמזוהה ע ציבור הרוב רואה את ההפגנה החרדית נגד בית המשפט 
ראה המדינה ומי הול מאוי לגבי כל מערכות הערכי ואי תי. הוא מרגיש מאוי, העליו

שמאיימות אחת על השניה ואפשר , כתוצאה מזה נוצרות פה שתי קבוצות. לכבוש אותה מבפני
 . לצפות את התהליכי האלה
ישנה מאוימות כזו שהחרדי אומרי את מאיימי על התרבות ? מה יתרחש מכא והלאה

 ומצד שני היהודי הציוני ,ואנחנו נלחמי כדי לשמור עליה', היהודית שהבאנו איתנו וכו
 חושב שא לא אני. 'אומרי את מאיימי על המדינה שהקמנו ושלחמנו עליה ושמיטב בנינו וכו

. הבעיה הייתה יורדת באופ דרסטי והיה הרבה יותר קל למצוא פתרונות ,הייתה מאוימות כזאת
יוני ומפגשי ועוד ככל שהאיו גדל כ יהיו יותר ברירות ויהיה יותר חומר לעשות סימפוז

 . זהו לדעתי ניתוח אובייקטיבי. אני מקווה שלא. דברי כאלה
שהקבוצה הערבית בישראל , ואלה אמרה את זה נכו, המאוימות נובעת מזה. ג כא יש מאוימות

, נשלטת, קבוצה שנמצאת מסביב. היא במובני מסוימי בעלת זיקה לקבוצה הערבית פלשתינית
מאבק שעכשיו , קבוצה שמנהלת מאבק נגדנו. על ידינו, לא משנה, י נשלטתחצי נשלטת או בקוש

 .זה כתוצאה מתהליכי היסטורי שכול מכירי אות. אבל זה עדיי מאבק, מתנהל אחרת
נגלה מיד שאנשי בישראל חוששי שיש השתלטות ערבית על , אני חושב שא תעשו משאל

כשאד בישראל קורא את .  על תודעה ועל תחושותאני מדבר. השתלטות, ככה זה נקרא. קרקעות
הוא רואה פוטנציאל של איו על גבולות המדינה ועל עתיד המדינה ועל יכולתה , התמונה הזאת

 . 22א "לכ באות תוכניות כמו תמ. לתפקד וכ הלאה
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יש התעוררות . אני את לכ דוגמא. חלק מהדברי היהודי לא תמיד יודעי, ואת יודעי
 . בגלל שורה של דברי. זאת עובדה. מית אצל הבדואי בנגבלאו

 
 . לא התעוררות לאומית, התעוררות של צרכי   :ראס חמאיסי

 
מצד אחד אני נוסע לסיור ע תלמידי בהר הנגב ואני אוהב    :יואל ב נו

ליו שאפשר להיכנס א, כביש. על כביש הגבול מניצנה עד מצפה רמו, לנסוע לגבול ע מצרי
. יושבי כול ומסתכלי על הנו, ואני עוצר בתצפית. ויש בו תצפיות יפהפיות, בתנאי מסוימי

שנכנסי אתנו לשיחה , שלושת לא יהודי, ויוצאי שלושה חיילי, יפ סיור של הצבא'עוצר ג
אי , זה היה מעניי לראות אי ה מציגי את עצמ. שניי מהגליל, אחד מהנגב. חופשית

 . לדעתי, זו תופעה שהולכת וגדלה. למידי מסתכלי על התופעה הזאתהת
ייכנסו יותר ויותר לתו , ג ערבי ישראלי מכל מיני קבוצות, מכל מיני סיבות, להערכתי

בכל המדינות בעול הוא קרש קפיצה , צבא. זה במידה מסוימת מפחיד. המערכות הצבאיות
, אני חושב שג חרדי יכנסו לצבא.  בגלל המלחמהבישראל זה לא היה ככה. לקבוצות חלשות
כי סופסו ה יבינו שהיות מחו לצבא , בכל מיני הסדרי ה ימצאו דרכי. מאות סיבות

 . זה צד אחד של הסיפור, מכה אות בראש ובראשונה
או , על גברי משפחות בדואיות שמתחתני ע נשי מעזה,  מצד שני  אני מכיר סיפורי

מצד אחד יכולה להיות הפחתה מסוימת ,  כאשר ישראלי רואי את הדברי האלה.מיאטה
יהודי אומרי לעצמ שא הבדואי נושא אישה . אבל בס הכל יש עליה במאוימות, במאוימות

הסיכו הביטחוני הוא מפני שנוצר . נוצרת ש חבירה, ראשונה  מרהט ונושא אישה שנייה מיאטה
כל זמ שיש משא ומת על גבולות , לכ. זה דבר מאיי. בי קבוצותפה סוג של חיבור מסוי 

 . תהיה מאוימות, המדינה
אני ממש לא מבי את ההיגיו , שלפעמי, שכל הסיסמאות האלה, אני רוצה להגיד בהקשר הזה

, כמו הרבה מהדברי שעזמי בשארה אומר, לגבי שינוי אופייה היהודי של מדינת ישראל, שלה
זה . לכ ה יקצינו את הסכסו. מעלי את רמת המאוימות, ב לו ואני קורא אותוואני מקשי

 . יקצי את העניי
שגשוג , פיתוח, ששלו, כמו שאמרת, כי אני חושב? למה. אני רוצה להוריד את רמת המאוימות

 א אנחנו. ואי לנו דר אחרת לחיות, זה טוב לע היהודי, זה טוב למדינת ישראל, ודמוקרטיה
צרי לעשות מאמצי לחשוב אי מפחיתי את , רוצי לשרת במשהו את התהלי ההפו

בוודאי שבמישור הפסיכולוגי אפשר . כיוו שחלק מהמאוימות היא פסיכולוגית, המאוימות
כל הורדה של רמת האיו בתודעה בהחלט תעלה את האפשרות . בהמו דרכי, לצמצ מאוימות

דמוקרטיה אתנית . ברלית אלא דמוקרטיה אתנית יותר משופרתלקיי דמוקרטיה לא יותר לי
 .כי אני לא חושב שאפשר להגיע למודל לגמרי אחר, משופרת

  
אבל . אני לא יודע מה המצב הסובייקטיבי שלנו   :מרדכי קרמניצר

אני מציע שאת הדיו הזה לא נסכ במושב , לכ. מבחינה אובייקטיבית אנחנו במצוקת זמ חריפה
ואני עוד רוצה לתת ג . אולי העקרוני ביותר שאנחנו אמורי לקיי, כי הוא דיו עקרוני, הזה

 . לסמי וג לעאדל זכות להגיב על דברי שנאמרו
אנשי אחרי . בזמ שנותר לנו, שיתבטאו אנשי שיש לה הצהרות מאוד קצרות, לכ אני מציע

 .יתבטאו במפגש הבא
  

. שתי שאלות לסמי. אלות שאפשר לשאוליש לי שתי ש   :האלה אספניולי
תרבותית מעל הדמוקרטיה שאלה אחת היא למה הצבת ברצ את הדמוקרטיה הרב

תרבותית ההכרה בזכויות הקולקטיביות לא מעוגנת למרות שבדמוקרטיה הרב, הקונסוציונלית
קרטיה כ שהדמו, לדעתי טוב יותר א ההכרה בזכויות הקולקטיביות תהיה מעוגנת בחוק. בחוק

? הא כל דבר נקרא דמוקרטיה. יש לי ג שאלה שניה. הקונסוציונלית צריכה להיות יותר גבוהה
הא מדינה שמפרה זכויות כל יו עדיי ? הא לא מתחשבי בפער בי ההצהרות לבי המעשי

איפה נכנס כל העניי של הפרת זכויות והא מספיק להצהיר על מת זכויות ? נחשבת דמוקרטית
אני אסתפק בשתי ? הא זה נכנס במודל? א לתת בפועל בכדי להיחשב למדינה דמוקרטיתול

 . השאלות ואשמור את הזכות לדיו בהמש
 

קוד כל אני רוצה לתת עצה לכל הפורו . כמה משפטי   :כאמל ריא
ברו הש אנחנו משופעי פה בפרופסורי . שלא נתרכז יותר מידי בתיאוריות לעתיד, המכובד
 ? מה יש לנו בשטח. אבל אנחנו רוצי לרדת לשטח, זו ברכה, זה טוב, ודוקטורי

 
עוד מאה ? אתה מכיר את אימרתו של ביסמארק   :אליעזר דו יחיא

 . ומאתיי פרופסורי וגרמניה הייתה אבודה
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, מה ירגיש? מה יגיד המיעוט, א אתה סובל מאיו, אדוני הרב   :כאמל ריא
, הבנתי אות? עדיי מרגיש מאוי, ע כל העוצמה שיש לה, ע טנקי, זקהא אתה כמדינה ח

אני שנתיי ישבתי ללא . שמעוניי בפרנסה שלו, אבל ג אתה צרי להרגיש את המיעוט הזה
ויישארו לי עוד , נרדפתי שנתיי. שאני שיי לתנועה האיסלמית, בגלל שאמרתי מילה, עבודה

 . תנועה האיסלמיתבגלל שאני שיי ל, עשרי שנה
כמו שאתה מאמי באר . כל אחד יש לו את ההיסטוריה שלו, א אנחנו רוצי לדבר היסטוריה

אתה רוצה שנבוא ונציג . זו אמונה. אני מאמי באר פלשתי השלמה והמושלמת, ישראל השלמה
 . לכ אי פתרו חו מחרב? את האמונות שלנו

אני .  יש הסכמה כללית וזו הזדמנות למדינת ישראל,אני חושב שבקרב הערבי שנמצאי כא
אני חושב ששאלה אחת צריכה . אבל אנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל, איש התנועה האיסלמית

 מה היא רוצה מהערבי במדינת ישראל ואי היא תפתור את הבעיה של הערבי לשאול המדינה
שטחי הכבושי כאילו אי בעיה בישראל כאילו אי שטחי ואי היא תפתור את בעיית ה

 . במדינת ישראל
אני צרי להתחשב , שכשאני בא לפתור את הבעיה של הערבי במדינת ישראל, הרי לא ייתכ

עוד מעט יבוא עוד איו וככה . וצרי להתחשב היו ג באיו של החרדי, באיו מהקיצוניי
 ?מה זאת אשמת. הילדי שלנו ירגישו את כל התסבוכות של המדינה הזאת

. ויכול להיות שנפתור את הבעיה ואנחנו אפילו לא יודעי את זה, לכ צרי לשאול שתי שאלות
יכול ? מה הערבי רוצי מהמדינה. בואו נספור את הבקשות? מה מדינת ישראל רוצה מהערבי

שות המדינה תיענה לבק, אחרי שנספור את כל הבקשות ויהיו בקשות ריאליות, להיות שהמדינה
באמת תסכי , שמכירה במדינת ישראל, המנהיגות של הערבי היו, ומהצד השני. האלה

. א אנחנו רוצי להצליח במטרה שאנחנו הגדרנו אותה, לדרישות של המדינה וכ נתקרב לפתרו
 . אני חושב שנחטיא את המטרה, אבל א נתרחק יותר מידי

 
דברי שרציתי להגיד אני אנסה בקצרה לרכז כמה    :טלאל אלקרנאוי

באיזה משטר דמוקרטי , א ישאלו אותי היו כאזרח מדינת ישראל. אני רוצה לדבר אמת. אות
 . אני אגיד בפירוש מדינת ישראל, במזרח התיכו אתה רוצה לגור

עדיי יש בנגב בדואי שאי . שבמדינת ישראל ובנגב יש עדיי דמוקרטיה של ע אדוני, למרות
היו מספר תביעות והיו מספר . אני אומר את זה בגלוי. למרות שחלק שירתו בצבא, לה אזרחות

 . פניות למשרד הפני
חלק גדול מהאנשי באוכלוסייה היהודית במדינת ישראל ה , אני אומר בגלוי, אבל יחד ע זה

ואני ביחד ע כל החברי צריכי להוציא את . ה ע חשד ולא יעזור בית די. חשדני
לי היה הכבוד לנסוע ע ראש . כלפי כל אחד מאתנו כערבי, חשדנות כלפינו. דנות הזאתהחש

ג ראשי ממשלה מבקרי בבית , ולא רק זה. הממשלה יצחק רבי בהסכ השלו ע מל ירד
ג לי , בדיוק כמו שאחמד סעדי סיפר. אבל כשאני מגיע לשדה התעופה אני עומד כמוהו. שלי

זאת הבעיה . בדרגות גבוהות,  שג לי יש קרובי משפחה ששירתו בצבאלמרות, קורה דבר כזה
תאמינו לי שאלו לא ? מי יוצר את החשדנות. הע הזה הוא ע חשד. שיש לנו במדינת ישראל

 . הפוליטיקאי הבכירי ברמה הבכירה אלא הפקידות הזוטרה שנמצאת בשטח
 ג מנהלי את משרדי המחוזות של ה, ה ג המתכנני בועדות המחוזיות, כמו שאמר ראס

 . מזה אנחנו סובלי. משרד החינו ומשרד הפני ומשרד השיכו וכל משרד שתרצה
אני הלכתי . בשותפות ע התנועה האיסלמית, , אני הלכתי לבחירות המוניציפליות לא מזמ
, פלי גרידאזה נושא מוניצי. ע התנועה האיסלמית, לבחירות מוניציפליות כאיש מפלגת העבודה

אמרו שזה נושא מוניציפלי ואת , ראשי מפלגת העבודה בירכו. צרי לשרת את האוכלוסייה
 . תחליטו
אתה הול ע ? השתגעת?  מה פתאושאי פקיד שלא התערב במחוזות, אני אומר כא, דעו לכ

 ? התנועה האיסלמית
תק את המצב בדמוקרטיה אנחנו צריכי לנסות להוציא את החשדנות הזאת ול, ולכ רבותיי
כולל התחשבות במצב של , לכלל האוכלוסייה, דמוקרטיה שתתאי לאוכלוסייה. הישראלית

אני אומר ל . אתה דיברת על האוכלוסייה הבדואית  בנגב. הערבי שסובלי במדינת ישראל
 ,הקיפוח. המציאות של מדינת ישראל הקצינה. אלא המציאות הקצינה, שהבדואי לא הקצינו

עד שיו אחד , שכל הזמ דחסו, זו חבית של חומר נפ. כמו שדיברה החברה, המצוקות, ההפליה
 . תתפוצ

. שני צירי ראשיי, 40 לא לכיוו כביש 264לא לכיוו כביש , אני היו ברהט לא יכול להתרחב
אני . מהבאר שבע בית ק,  באר שבע תל אביבולא יכול להתחבר לשני צירי, אני סיכו ביטחוני

והרוב . זאת המציאות ולכ המציאות הזאת היא קשה. יכול להתרחב רק דרומה או צפונה
 . והוא הגור לכ ולא האוכלוסייה הערבית, הדומיננטי הוא הרוב היהודי

 
 . אני אתחיל בדיו הבא   :אלי רכס
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 . א את רוצי להגיב עכשיו, הערות קצרצרות של עאדל וסמי  :מרדכי קרמניצר
 

, א אני לא אגיב על חלק מהדברי שנאמרו עכשיו ה יישכחו   :עאדל מנאע
ברור לכולנו שאי שיטה . בכל זאת להגיב עליה, כמי סיכו של הדיו, ואני מרגיש חובה

ברור . זה בתגובה לדברי שאמר סמי ובעיקר לדברי שאמר איציק רייטר. דמוקרטיה מושלמת
ולכל שיטה דמוקרטית יש פה וש פגמי ואי שוויו מוחלט , שלמתשאי דמוקרטיה ליברלית מו

 . 'וכו
כמו , על הרצ הזה בי שיטה מושלמת ושוויו מלא ומוחלט לבי המצב שבמקומות מסוימי

, חוסר השוויו מעוג בחוק ובמציאות החברתית והפוליטית מש חמישי שנה, במדינת ישראל
 העניי של משהו שקשור לזה. זה דבר חשוב. דברי האלהאי אפשר להיתמ ב. יש הבדל גדול

השאלה כא היא מה , שוב. דומיננטיות של הרוב במדינות אתניות או בדמוקרטיה אתנית
לוקחת , שיורדת לחיי המיעוט, מהו גבול הדומיננטיות הזאת. המשמעות של הדומיננטיות הזאת

ובונה את כל זה ,  ונותנת לצד השנילוקחת ממנו, מנצלת את המשאבי שלו, את האדמות שלו
 . ג זו שאלה שחשוב להתייחס אליה, מהו הגבול. ומעגנת במערכת משפטית

 
 ?מה נקודות החיבור   :אלי רכס

 
אנחנו חייבי קוד למצוא מהי המחלה ואחר כ להתחיל    :עאדל מנאע
אנחנו נגיע . חלהאי אפשר להציע פתרונות בתרופות לפני שאנחנו מביני מהי המ. לטפל בה
אחר כ נציע אלטרנטיבות למציאות . אבל עכשיו אנחנו מנתחי את המצב הקיי, לחיבור
 . הקיימת

כל אחד יכול להציע את הנרטיב שלו למה קרה ומה . 'לגבי השתלטות של ערבי על קרקעות וכו
 חורבות המדינה הזאת קמה על. אבל כול יודעי מה קרה במדינה הזאת. קורה במדינה הזאת

מקבל את , שהפסיד את המלחמה הזאת, הע הפלשתיני. הע הפלשתיני ואנחנו חלק מהע הזה
אולי  חלק מהתשובה לשאלה שאלי שואל היא שהמיעוט שבתו . ההפסד הזה כעובדה היסטורית

אבל . ישראל והפלשתיני שבתו השטחי מנסי למצוא הסדר כ לחיות ע מדינת ישראל
אלא כבוד שמשמעותו שוויו הזדמנויות וזכויות המעוגנות , לא כבוד חברתי, הסדר של כבוד

א . בלתי מספיק, אבל זה תנאי הכרחי, נכו שהחוק בעצמו לא מבטיח שהזכויות ימומשו. בחוק
 ?אי אני אדרוש שיהיו בפועל זכויות אמיתיות, יש הפליה בחוק

 . עדי לא להגיב על זה בשלב הזה אני מ'קרש קפיצה וכו, ביחס לכ שערבי יכנסו לצבא
זה , מי שמאוי פה בקיו שלו. לכ אני מוותר,  כבר הגיבו על זהלגבי העניי של המאוימות

חלק מזה . אני מכיר את זה, זה נכו שיש הרגשה של מאוימות של היהודי. 'המיעוט החלש וכו
וח א היהודי בישראל ירגישו אני לא בט. סובייקטיבי פסיכולוגי וחלק מזה אמיתי ואובייקטיבי

יותר מאוימי כשיהיה שלו ע הערבי ע גבולות פתוחי וערבי יציפו את מדינת ישראל 
 . כתיירי או כשה חיי בגטו

בארבע חמש השני האחרונות שמעתי מהרבה סוציולוגי ואנשי חכמי במדינה הזאת שלא 
נישואי , טמיעה. רבי יתחילו לבוא אלינוכי מה יקרה לנו א כל הע, צרי שלו ע הערבי

 . אנחנו נהיה חלק מהמזרח, תערובת
כ שהרגשת המאוימות תהיה ג כשתהיה . מדובר בסוציולוגי די רציניי שדיברו על הדבר הזה

כ שלתלות את כל או חלק . ג בי יהודי ליהודי, וכמו שאמרת, מלחמה וג כשיהיה שלו
זה למצוא , בגלל הסכסו או בגלל הביטחו, שמדינת ישראל מאוימתמההפליה של הערבי בזה 

אבל הרבה אנשי משתמשי , אולי לא אתה. את הצידוקי להפליה ולמציאות הלא שוויונית
 . בזה כתירוצי

ברור שאי . שאולי לא יהיה בו שוויו מלא במאה אחוז, שכולנו מדברי על עתיד, ברור,  לסיכו
 . לשוויו במאה אחוז,  בזמ שנראה לעיבמיוחד, אפשר להגיע

אני עדיי חושב שמדובר , לגבי האוכלוסייה הערבית שאלה חושבת שגילתה בגרות, מצד שני, אבל
כשאי ל . ורצו הישרדות, והיו חלשי' 48ה יצאו מהטראומה של . וברצו הישרדות, בחולשה
שלא , שתישאר במולדת, ת עצמאתה קוד מבטיח א. אתה לא חושב על ללכת לקולנוע, אוכל

אתה דורש ביטול . אחר כ אתה קצת מתחזק ואז אתה דורש עוד קצת. תגורש ולא תהפו לפליט
הערבי היו באמת סבלניי או . אתה מתחיל להתקד לקראת דרישת שוויו. ממשל צבאי

ני כבר לא א א. יש פה חולשה, אי פה בגרות. בעיקרו של דבר, סובלניי בגלל החולשה שלה
הנכדי שלי , אני מניח שהדור הבא, להמשי את חיי במציאות של חוסר שוויו, מוכ לסבול

. לכ נקודת המוצא צריכה להיות השאיפה לשוויוניות. והניני שלי בוודאי לא יסכימו לזה
הישראלית  או לא משנה אי נקרא לאופי של , במציאות המסובכת, השאלה היא כיצד אנחנו

 . הולכי בשלבי לכיוו של שוויו ולמצב שג ערבי וג יהודי יוכלו להיות בו, המדינה
 
 

רק , אני לא אוכל להשיב להרבה הערות, בגלל השעה הקצרה   :סמי סמוחה
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 . אפשר יהיה להוסי ולהתייחס בפע הבאה. אומר כמה דברי כלליי
אמי שהוא תוא את המצב שאני מ, באופ כללי הייתי אומר שהדג של דמוקרטיה אתנית

. מבוסס על ההנחה המהותית שיש סתירה מהותית בי דמוקרטיה לבי יהדות ציונית,  הישראלי
 . לא בכל מצב יש סתירה ומתח. יש פה שני עקרונות ארגו של החברה שעומדי בסתירה או במתח

 
זה לא תלוי באי אתה מגדיר מה זו , סליחה שאני קוטע אות   :עאדל מנאע

 ?יהדות של המדינה
 

יש ויכוח גדול מה צרי להיות הביטוי הקונקרטי של יהודיותה    :סמי סמוחה
ליהודי הדתיי זה צרי . יש ויכוח בי היהודי הדתיי והחילוניי בקשר לזה. של המדינה

 זהו ויכוח. אבל לא דתי, בשביל היהודי החילוניי הביטוי צרי להיות יהודי, להיות ביטוי דתי
, כשיש קונצנזוס בי היהודי שזה צרי להיות יהודי ובעל ביטוי יהודי, פנימי בי היהודי

 . והערבי לא מקבלי את זה
, רוב החוקרי. אתה יכול להיות ע מודל שאומר אי סתירה מהותית. יש פה סתירה מהותית

. ערבית אבל חריגהמ, מתעלמי מהסתירה הזאת ואומרי שזו דמוקרטיה ליברלית, כולל אליעזר
הפרשנות . הוא בס הכל מסביר מה זה דמוקרטיה אתנית, כשהוא מסביר מה זאת אומרת חריג

, אתה מסביר בדיוק מה זה דמוקרטיה אתנית, שלי היא שכשאתה מתחיל להסביר מה זה חריג
 . אבל נוח ל לקרוא לזה ככה

כי ברגע שאתה ? מית הזאתלמה זה חשוב שכל המודל יהיה מבוסס על הסתירה המהותית הפני
לא כערבי שיש , אתה לא מבי את זה. אתה לא מבי מה קורה בישראל, מוציא את הסתירה הזאת

, מהצד הדמוקרטי שלה,  דברי אחריל הרבה ביקורת על המדינה ואתה מתעל מהרבה
ל רק הסתירה המהותית יכולה להסביר את המורכבות ש. ואות יהודי מתעלמי מהצד השני

, אני מביא דוגמא ממה שאחמד אמר. המציאות הישראלית ואת המורכבות של המצב הישראלי
כביכול מה שיוצא מדמוקרטיה אתנית הוא שערבי לא צריכי להשתת . לגבי הכרעות גורליות

שתי הטענות . אבל השמאל אומר שזה גזעני, זה באמת מה שאני טוע, נכו. בהכרעות גורליות
נה שאומרת שהטענה הזאת היא גזענית וג האנשי שטועני את הטענה לא ג הטע. נכונות

שיש לה  שני הצדדי האלה , זה בדיוק אופייה של דמוקרטיה אתנית. חושבי את עצמ גזעני
 . ויש לה הפרשנויות האלה

אבל באופ כללי דמוקרטיה אתנית מבוססת , אני לא יכול לתת לכ את כל הפרטי של המאמר
אי משמעות לדמוקרטיה אתנית בלי . חה שהיא מתקיימת במצב שבו הרוב מרגיש מאויעל ההנ

 . איו
האיו הוא ג , האיו הוא ג דמוגרפי. הוא לא רק מבחינה ביטחונית. האיו הוא רב צדדי

אילו זה רק היה . האיו איננו רק הרגשה. יש לו המו צדדי והוא ג משתנה לאור זמ. תרבותי
, שהאיו הוא אובייקטיבי, אבל המצב בדמוקרטיות אתניות. אז אפשר לעשות טיפול, גיהפסיכולו

שערבי , ואני יכול להיכנס אתכ עכשיו ולהסביר. יש לו בסיס בהווה, יש לו בסיס היסטורי
ה , בגליל המרכזי וההררי, למשל. וזה לא דיבורי בעלמא, בישראל באמת מאיימי על היהודי

ולכ ', 47לפי החלטת , הגליל הזה היה חלק ממדינה פלשתינית. אוכלוסייהשבעי אחוז מה
זה לא בלתי אפשרי שמיעוטי . כי ה מרגישי מאוימי, ליהודי יש  הפרויקט של ייהוד הגליל

אני יכול להביא ל דוגמאות . במצבי כאלה ידרשו אוטונומיה וירצו לעזוב את המדינה
אבל היו , וזה נכו, אומרי שהערבי היו נאמני למדינה. עלמאאלו לא דיבורי ב. מההיסטוריה

ועד היו יש , ארבע מאות ערבי ישבו בכלא. '68 '70שני גלי רציניי של טרור ערבי בי 
ישנו בסיס . זה לא מצו מ האצבע. ארבעי ערבי שנמצאי בבתי סוהר מסיבות ביטחוניות

 . בוודאי, גדילה אותואובייקטיבי מסוי והתודעה של האיו מ
אלא , לא באופ אינדיבידואלי, עד היו הזה, המדינה מקיימת פיקוח בטחוני על הערבי, לכ

כל ערביי ישראל כקבוצת אוכלוסייה ה יעד של כוחות הביטחו של מדינת . פיקוח קולקטיבי
 . אל תסתירו את זה. ישראל

ללא שו , רכת של פיקוח על מיעוטנשאלת השאלה הא ככה סת מדינה משוגעת מקיימת מע
אותו הדבר . זו המציאות. אני מסביר את זה, אבל חשוב לציי שאני לא מצדיק את זה. לא? סיבה

ברציפות טריטוריאלית , ש רואי את המיעוט ההונגרי שיושב על הגבול של הונגריה, בסלובקיה
אי מה . יטחונה של המדינהעל אופייה האתני של המדינה ועל ב, כאיו על המדינה, מסוימת
אפשר . אפשר להציג את הסתירה המהותית בי אופייה הדמוקרטי ובי אופייה היהודי. לעשות

אבל למנוע את , לצמצ גילויי של אופייה היהודי, לחזק את הדמוקרטיה, לצמצ את הסתירה
 . אתה תיצור דג אחר, א אתה תמנע את זה. הסתירה הזאת אי אפשר

הסביר מה זה מדינה יהודית ונת ,  העליו בפסק די שלו בקשר לרשימה המתקדמתבית המשפט
אבל מיעוט השופטי  האשי את הרשימה המתקדמת בכ שהיא . הגדרות אופרטיביות למושג

בכ שהיא דורשת במצעה ובהרבה התבטאויות , לא מכירה בישראל כמדינתו של הע היהודי
והדבר נחשב חתרני לפי בית המשפט , שזה דמוקרטיה ליברלית, שוויו מוחלט בי יהודי וערבי

רוב השופטי נתנו לה בסו לרו מסיבות . אבל זה בית המשפט העליו, זה לא דמוקרטי. העליו
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כי ברגע שיש שוויו מוחלט , זאת אומרת שאי אפשרות לשוויו מוחלט. לא בגלל המהות, אחרות
יש , המשמעות של מדינה יהודית היא שיש ליהודי יתרו. תבי יהודי וערבי אי מדינה יהודי

השאלה היא אי . זה בלתי אפשרי אחרת ועל זה אנחנו מתווכחי. לה העדפה באיזושהי צורה
בלי לבטל , ע ריכו מסוי של אופייה היהודי, אנחנו מחזקי את אופייה הדמוקרטי של המדינה

בשלב הלאומיות ובשלב , י הזה שבו אנחנו נמצאיבשלב ההיסטור, כי היהודי בישראל. אותו
 . לא יוותרו על מדינה יהודית, הזה של הסכסו

א המסגרת היא ביטול אופייה היהודי של . אנחנו צריכי לדעת מהי המסגרת של הדיו הזה
כי אז אותה הסכמה בינינו , זה לא יעזור, אפילו א אנחנו נסכי פה. המדינה אז אי על מה ללכת

ותחושת האיו רק , כי הציבור היהודי לא יהיה מוכ לכ, א תהיה שווה את הנייר שנכתבה עליול
 . תגדל

 
 . אני חושב שעשינו קצת דר. תודה   :מרדכי קרמניצר


