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אנחנו נתחיל למרות הכמות הקטנה . חברי וחברות ערב טוב :עאדל מנאע

מי שיצטר אלינו ואנחנו מקוי שיצטרפו אחדי לפחות אז יצטרפו . שבצידה יש איכות גדולה
 .לדיו

לבדיקת , יה לערבי בישראלאנחנו הולכי לדו בנושא של אוטונומ, בפגישה הזאת, ביו הזה
 .שסמי כתב, האפשרות לאוטונומיה לערבי בישראל על פי הספר שקראת

ואני מניח שאחרי שכל . אני פשוט אעשה פתיחה קטנה ולא ארוכה ואחר כ נפתח מיד את הדיו
את הערותיו ואת הצעותיו בנושא הזה נית מאוחר יותר לסמי להתייחס , אחד ישמיע את דעתו

 .בעיקר בתור מי שכתב את הספר הזה, ולהגיב
שהרוב , ההנחה הבסיסית או נקודת המוצא שלנו לדיו היו היא כמו שסמי כותב ג בספר

 שישראל היא מדינה ,1948היהודי במדינת ישראל מעוניי להמשי את הסטטוס קוו הקיי מאז 
 .או דמוקרטיה אתנית כמו שסמי לימד אותנו, יהודית ודמוקרטית

הגדה המערבית ורצועת ,  ושלטו בשטחי הפלשתיני1967ממלחמת יוני , -1967חצי יובל מאחרי 
כמו , פשרה שמשמעותה היפרדות. נפתח פתח לפשרה היסטורית בי ישראל לבי הפלשתיני, עזה

, היפרדות מחלק מהשטחי לפחות, שג ברק וג אחרי מדברי על היפרדות מהפלשתיני
 .ילי אחרותפשרה טריטוריאלית במ

לעומת זאת תהלי אוסלו כמעט . -1967זה נוגע ליחסי בי ישראל לבי הפלשתיני שנכבשו ב
 .לפלשתיני בתו ישראל, מבחינה פורמלית לפחות, ואינו נוגע במישרי

דר אגב ישנו נושא אחר שהוא נושא שחשוב אולי לגעת בו כאשר אנחנו מדברי על העתיד והוא 
חושבי , רבי אחרי, הרי במיוחד ברק אבל ג אחרי במפלגתו. ליהפלשתיני בירוש

ומשמעות הדבר מבחינת האוכלוסייה ', שירושלי המאוחדת היא בירת ישראל לעול ועד וכו
 פלשתיני ה תושבי של העיר אבל לא אזרחי של -200,000הפלשתינית ש שכיו יותר מ

וה ג לא יהיו חלק מהרשות , מו הערבי בישראלזאת אומרת אי לה מעמד אזרחי כ. המדינה
אולי יפלו בי הכיסאות ולא יהיה , ה יהיו באמצע. מהמדינה הפלשתינית א תקו, הפלשתינית

או שיהיו , ברור מה יהיה מעמד וה יהיו קשורי יותר בישראל והיא תית לה אזרחות
זה באמת לא במרכז .  הפלשתיניתקשורי יותר ברשות הפלשתינית ויהיו אזרחי של המדינה

 .הנושא שלנו היו אבל בהחלט חשוב ג לזכור אותו
כל עוד ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית השאלה היא מה , לגבי הפלשתיני בישראל

. כיצד א בכלל אפשר להגיע לשילוב מלא ולשוויו מלא במדינת ישראל, המשמעות של השילוב
היו מעדיפי את האופציה הזאת של , א היית שואל אות, ראלאני מניח שרוב הערבי ביש

. ואז אי עושי את זה ומה המכניז לזה זו כבר שאלה אחרת, שילוב מלא בלי דרכי אחרות
 האפשרות יש כמה סוגי של אוטונומיה שסמי מדבר עליה ש, כשמדובר בהענקת אוטונומיה

אוטונומיה לא , מורחבת מינהלית סטטוטוריתאוטונומיה , המוגבלת של אוטונומיה תרבותית
, קוד כל הא זה אפשרי. עולות פה כמה שאלות. כל האפשרויות פתוחות פה לדיו, סטטוטורית

. הא הוא יסכי, אני אומר קוד כל מבחינת הרוב היהודי. הא זה ריאלי מבחינת הרוב היהודי
י הזה ג א עדיי אי מודעות היו אני מסכי ע סמי שלאוכלוסיה הערבית יש אינטרס בעני

ג א יהיו ויכוחי בתו האוכלוסיה . כמה אוטונומיה יכולה לקד את האוכלוסיה הערבית
בס הכל זה כ אינטרס של האוכלוסיה הערבית לקבל , הערבית ויהיו ויכוחי בנושא הזה

קוד כל מבחינת : תילכ אמר. יותר הזדמנויות, אוטונומיה שיכולה לתת לה יותר אפשרויות
 .האוכלוסיה היהודית הא זה אפשרי ומה יהיו התגובות לכ

ובאיזו מידה היא תקד את השוואת . הגבולות של אותה אוטונומיה, המשמעויות, שאלה שניה
באיזו מידה אוטונומיה עלולה להפו לגטו של . הזכויות וההזדמנויות של האוכלוסיה הערבית

 לכ שחלקי בציבור היהודי ואולי ג בממסד יחשבו הנה אנחנו לגרו, האוכלוסיה הערבית
שה יטפלו בבעיות שלה ואז כאילו המדינה עשתה את שלה ושה , נותני לה אוטונומיה
 , בגלל זה יש קצת התנגדות בקרב האוכלוסיה הערביתיפתרו את הבעיות שלה

עד כמה האוטונומיה יכולה לעזור , שאלה שלישית בנוס לשאלה של שיוויו זכויות והזדמנויות
השאלה של גאווה לאומית , היא כמוב שאלה של הזהות, להגיע לשיוויו זכויות והזדמנויות

באיזו מידה אוטונומיה כזאת או אחרת . וסמלי שהמדינה לא יכולה לספק לאזרחיה הערבי
של , וסדות לאומייהרגשה של מ, יכולה לספק את המאוויי של זהות לאומית ערבית פלשתינית

לפחות בואו נגיד שזה חלק . גאווה לאומית שה חלק לא פחות חשוב מהנושא של השוואת זכויות
בודאי שהדברי , זאת אומרת שאני לא רוצה לעשות השוואה מה יותר חשוב ומה פחות, חשוב

 .אבל ג הנושא הזה הוא חשוב', המטריאליי ה חשובי וכו
אני חושב .  בנושא הזה סמי רק רמז לכ בספר שלוה הערבית היומה העמדות של האוכלוסי

זה נושא . זה נושא חדש לגבי האוכלוסיה הערבית. שעדיי המחקר צרי להיעשות בנושא הזה
הפ לסיסמה מקובלת בחוגי , לפעילי פוליטיי, שאמנ בשני האחרונות חדר ג למפלגות
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סיסמה הזאת בחלק לא יודעי בדיוק על מה ה אבל לדעתי ג אלה שמעלי את ה, מסוימי
לכ הספר הזה בהחלט יכול לעזור לליבו . מדברי ומה ה רוצי כשמדברי על אוטונומיה

אני מניח . והספר התחיל להגיע לשוק רק בזמ האחרו, הנושא ג בקרב האוכלוסיה הערבית
ואז באמת נדע , כלוסיה הערביתשבחודשי הבאי יהיו התייחסויות לספר ולנושא ג בקרב האו

התגובות לא רק בקרב מנהיגי מפלגות אלא ג בציבור הקצת יותר . יותר מה התגובות השונות
כתבו או דיברו על הנושא הזה , ג מכמה אינטלקטואלי שהתעניינו עד עכשיו בנושא הזה, רחב

 .בקרב האוכלוסיה הערבית
בהחלט יכול להיות תשובה , י אישית כ תומ בושאנ, הנושא של אוטונומיה לאוכלוסיה הערבית

זאת אומרת הנושא של אינטגרציה או . למה שעזמי ואחרי קוראי לו ישראליזציה מעוותת
לא שילוב אמיתי כי אי אפשרות כזאת של שילוב , ישראליזציה שהיא לא ישראליזציה אמיתית

לכ . של הסטטוס קוו של היו, אמיתי על בסיס של שיוויו מלא בישראל על הבסיס שקיי היו
אינטלקטואלי מסוימי , הישראליזציה הפתוחה הפכה להיות בקרב אוכלוסיה מסוימת

 .למילת גנאי, באוכלוסיה הערבית
במונח ישראליזציה מתכווני למעשה יותר לישראליזציה המעוותת הזאת שאנחנו מדברי עליה 

ר חיקוי ופחות תכני אמיתיי של שותפות שהיא לא ישראליזציה אמיתית אלא היא הרבה יות
השאלה היא באיזו מידה האוטונומיה . של זכויות והזדמנויות, מלאה על בסיס של שיוויו מלא

כמו שאמרתי , זאת אומרת עד כמה. יכולה לספק ולעזור לשילוב אמיתי או לישראליזציה אמיתית
, לתת לפלשתיני, מוסדות לאומיילבנות , אוטונומיה יכולה לספק את הגאווה הלאומית, קוד

לאזרחי הערביי בישראל הרגשה של שותפות גדולה יותר בתו מדינת ישראל דווקא על בסיס 
זאת אומרת האוטונומיה שהיא בבסיסה הפרדה יכולה דווקא לגרו לשילוב . של הפרדה מסוימת

 .יננו קיי היואמיתי יותר וטוב יותר ממצב של שילוב או אינטגרציה אמיתית ומלאה שא
אבל כמוב אני , כמה שאלות שהעליתי, אז אלה כמו שאמרתי מילות פתיחה קצת לחמ את הדיו

 .מזמי את הנוכחי להתייחס לנושא ולא רק על סמ הפתיחה הזאת
אני חושב שהנושא של אוטונומיה הוא נושא מאוד כבד וצרי לשקול  :טלאל אלקרנאוי

ומה ההמלצות שלנו בנושא של , ל המסמ נחליט על דר כלשהיאותו היטב לפני שבכל נושא ש
 .האוטונומיה

א היא , א היא מוכנה, הא היא ערוכה, לפני שדני צריכי לבחו ג את האוכלוסיה הערבית
 .חושבת על נושא של אוטונומיה בכלל ועל איזה סוג אוטונומיה אנחנו מדברי

א מדברי על . נחנו לא יכולי להתכחש לזהיש חילוקי דעות ג באוכלוסיה הערבית וא
, ח"רק, התנועה האיסלמית,  מי ינהל אותואז ניקח לדוגמא את הווק המוסלמי, אוטונומיה

 .ג היו יש בזה חילוקי דעות? מי יישב ש, ד"בל
ואחת הדרישות מהממשלה הקודמת , אני זוכר שהייתי ראש העיר וישבנו בועד הרשויות הערביות

אלא זה . הוא לא נבח? אבל הא הנושא הזה נבח לעומק. וטונומיה לא סטטוטוריתהייתה א
היה אחד האמצעי שבה בעצ רצינו לבקש או ללחו על הממשל לקבל את השוויו ולקבל את 

 .השילוב
, פיתוח איזורי, פיתוח תיירות, ג בנושאי כלכליי, ג בנושא תרבויות, כ ג בנושא החינו

 . שיש לה משקל רציני מאודאלה דברי
אני אומר שהנושא הזה חייב לקבל את המחשבה ואסור לא פוליטיקאי ערבי וא אישיות ערבית 

 .לנפנ בזה לפני שיבדוק היטב מה ההשלכות של העניי הזה
יכול לבוא הממסד ולקנות . יכול לבוא הממסד ולקנות את ההצעה הזאת? למה אני אומר את זה

 .לא מוסדית, מוסדית, לא סטטוטורית, וטוריתאוטונומיה סטט
יגידו את קיבלת אוטונומיה ,  שנה ביחס לאוכלוסיה היהודית50כאשר אנחנו עדיי בפיגור של 

לא קיבלנו את החלק שמגיע לנו בכלל בנושא ייצוג , לא קיבלנו שיוויו, כאשר לא קיבלנו שילוב
, מיה אבל ה לא מסתדרי נוצרי ע מוסלמייגידו הנה נתנו לה אוטונו. במדינה בכלל בגדול
זה יכול להיות אחד האלמנטי שהממסד יכול לנצל . חמולות ע חמולות, בדואי ע בדואי

 .לרעתנו
ר עזמי בשארה שאומר שאסור היו להיכנס לנושא של "אני דווקא תומ בעמדה של ידידי ד

קוד כל יהיה . ישראל בכל המקומותאוטונומיה לפני שמחילי את הנושא של שוויו לערביי 
 .אחר כ נתחיל לבחו את הנושא זה, שיוויו מלא ושילוב

 .אבל אוטונומיה לא באה במקו שיוויו :עוסאמה חלבי
השאלות ה הא אנחנו , כשאנחנו מדברי על אוטונומיה בכלל :טלאל אלקרנאוי

, איזה תפקידי יהיו לה, יא מובילהצרי לראות לא ה, כערביי ישראל נהיה ערוכי ומוכני לזה
הא אנחנו נהיה משולבי בתו משרדי הממשלה ג , אי אנחנו ננהל את עצמנו בדברי

מי ישרת את , ל משרד ממשלתי"הא יכול להיות שערבי ישראלי יתמנה כמנכ, בתפקידי בכירי
 מבחינת פיתוח הא המטרה שנוכל לפתח ולנהל את עצמנו, הא זאת המטרה, כלל האוכלוסיה
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מבחינת תכנו ובניה באופ , ניקח את עצמנו מבחינה כלכלית, שניקח את הישובי, תכנוני
 .שמישהו אחר לא יכתיב לי אי לפתח את הישוב שלי

לכ הנושאי האלו ה נושאי כבדי מאוד וצרי לשקול איפה העניי של האוטונומיה הזאת 
 .גבול בנושאי האלוועד איפה ה, איפה השילוב שלנו, מסתדר

אני לא פוסל . אני עיינתי קצת בספר כשישבתי פה ויש דברי שמאוד משכו אותי בנושא הזה
ננהל את עצמנו מבחינת , בעתיד נושא של אוטונומיה שבה אנחנו ננוהל כמו הדתיי החרדיי

יב לי מה אני לא רוצה שישב לי יהודי במשרד החינו באג החינו לענייני ערבי ויכת .חינו
יכול להיות שהערבי יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב ממנו כשהוא מכיר את . ללמד בבתי הספר

 .את המורשת ואת התרבות שלי, את המנהגי, המנטליות
הרבה יותר טוב שמוסלמי מנהל את הווק המוסלמי והוא יודע לא , בנושא הווק המוסלמי

ינקלובי או משה , במקו שינהל אות איקס או ווי, המשאבי ילכו ומה המטרות של המשאבי
וג מהבחינות , ג מבחינה עסקית, יותר טוב ג מבחינה תרבותית. שיושב במשרד ראש הממשלה

האלו שאנחנו נרצה למצוא את עצמנו ע מרחב תמרו ויכולת לנווט את הדברי בהתא 
ד לא יהיה מעורב בניהול הדברי או שהממס, ולא שהממסד יכפה, בהתא ליכולתנו, לרצונותינו

 .או שיגביל אות בצורה מסוימת, האלו
.  שנה50אי אפשר אחרי , אני חושב שהרוב היהודי חייב ג להבי שהסטטוס קוו לא יכול להמשי

והיא צריכה לנהל את , אני חושב שהרוב היהודי חייב להבי שהאוכלוסיה הזאת צריכה להשתלב
 לבנות את האוכלוסיה הערבית ליכולת שתאפשר  לה לנהל את עצמה וצרי, עצמה באיזושהי דר
 .בנושא של אוטונומיה

 .הנושא של האוטונומיה ג יש בו מרכיבי מסובכי יותר
 ?אתה נגד או אתה בעד, סליחה :אלה בלפר

להרבה מאוד , לא רק לי. יש לי לבטי בנושא הזה, יש לי התלבטויות :טלאל אלקרנאוי
זה לא נושא קל שיש לו יתרונות ויש לו חסרונות וצרי . יהיו לבטי בנושא הזהערבי ישראלי 

 .למצוא איפה המאז השווה בי שניה כדי שיתאי לנו הנושא הזה של האוטונומיה
וא תהיה אוטונומיה בנושא הקרקעות שנמצאות בגבול , הנושא של קרקעות הוא נושא כבד

אז תהיה , עת בעלות של אנשי שיש לה קרקעותאו בתחו תבי, השיפוטי של הישוב שלי
אני כאוטונומיה .  ישובי לא מוכרי47, אפשרות לתכנ או להכיר בישובי הבלתי מוכרי בנגב

היו הממסד לא מוכ להעביר לה קו . כרשות מוניציפלית, כרשויות מקומיות, אכיר בה כישוב
 .אי בה בית ספר, מי ולא מכיר בה

, ויש בו ג חסרונות, לות והנושא הזה הוא נושא שצרי לבחו אותו ע כל היתרונותלכ יש מגב
 .זו העמדה שלי וזו הדעה שלי בשלב זה בנושא של האוטונומיה. צרי לבחו את זה
כל המבנה , האמת שקראתי את הספר והוא היה מאוד מעניי :ראס חמאיסי

חשבתי שאנחנו צריכי לחדד , בית בישראלוכאשר באתי וחשבתי על האוכלוסיה הער, והסיפור
זאת אומרת אי אפשר לקרוא לדברי . בי שילוב לבי שיתו יש הבדל מהותי. את המושגי
 כי משמעות קבלת המנגנוני או ההפרעות אני תופס שלא צרי להשתלב במשהו. האלה שילוב
 כלפי ואתה בשיתו ע היא שמירה על מערכות ועל מנגנוני שיש לה ייחודיות, של השיתו

 .האחר במרחב
, אפשר להגיד שאצל הגיאוגרפי יש מה שנקרא להשתת במרחב ויש  להצטר לשימוש במרחב

זאת אומרת שאתה יכול להסתכל על המרחב לא כרובד אחד אלא כרובדי שוני שבה אתה 
אשר באי אני חושב שכ. משתת באופ סלקטיבי על בסיס פונקציונלי בהתא לצרכי של

בכל הגישה , טלאל צודק וג עאדל, לחשוב על אוטונומיה בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל
הטווח קצר , ג בנושא של הטווח. לפיה צרי לנסות לשקלל יתרונות מול חסרונות ועבור מי

אז השיעור ,  על פי התחזית-2020 ב-2,250,000 א האוכלוסיה הערבית תגיע ללעומת טווח ארו
, מבחינת מבנה, כלומר מדברי על מימדי אחרי מבחינת יכולת, -25% ל-17%ה יגדל משל

 .מחר זה היו2020. מבחינת הצרכי
מדברי על , כיו185,000 מדברי על , א אנחנו מדברי על תחזית של האוכלוסיה בירושלי

את אומרת אנחנו מדברי ז. -400,000כבר מגיעי ל, וא פותחי את גלי ההגירה, -2020 ב300,000
והאוכלוסיה הערבית כא , על מימדי אוכלוסיה שוני ולכ ג שוני מבחינת הצרכי שלה

זאת אומרת האוכלוסיה . ובצדק ההבחנה של סמי, בישראל היא שונה מאשר אוכלוסית מהגרי
 את ואחר בא וקיבל או לקח ממנה, יש לה את הטריטוריה, היא אוכלוסיה שיש לה את הצרכי

זאת אומרת זו . מנהל בהתא לצרכי שלו ולא לוקח אותה בחשבו, שלט בה, המשאבי
 .קיימת ג הרגשה שרוצי ע אבל להרגיש בלי. ההרגשה
מצד אחד באו אל פח רוצי משטרה אבל כול עושי , אני רואה את הדילמות, אני רואה

 . יש בעיהייס למשטרהבואו נקי תחנת משטרה אבל לא להתג. שביתה נגד המשטרה
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אפילו הדילמה הפרסונלית היא דילמה שקיימת בהרבה מקומות וזה חלק מהישראליות 
ופשוט יש בעיה מאוד מהותית שהיא , רצו להיות ורצו לא להיות, השליחות המעוותת, המעוותת

 .משליכה על כל התפיסה
. וב על אוטונומיה פרסונליתזאת אומרת ההצעה של לחש, עכשיו א אנחנו הולכי ג לצד המבני

היא מפוזרת בי טריטוריות שונות , שהאוכלוסיה הערבית היא לא בטריטוריה אחת, ה אומרי
אמנ היא בריכוזי כתוצאה מתהלי . ג בנגב, ג בערי המעורבות, ג במשולש, ג בגליל

את המגמות זאת אומרת ש. והאוכלוסיה הזאת מתחילה ג לנדוד, -1948היסטורי שהתחיל ב
וג , שמתרחשות בקרבה יכולי למדוד ג בקרב האוכלוסיה הערבית בתו הישובי לבי עצמ

 א אנחנו התחזית אומרת שתהיה קפיצה. בי הישובי לערי היהודיות או לערי המעורבות
מגיעי ; נראה שהיא יורדת ג בקרב האוכלוסיה הבדואית, מסתכלי על מגמת הריבוי הטבעי

 .ופתאו יש קפיצה של ירידה, לשיא
כבר מתחילה להיות ג הגירה בקרב . אני מאמי שג בנושא של הגירה ה מגיעי לנקודת שיא

כנראה שהול , ואז המרחב שקוראי לו המרחב הערבי על פי סופר, האוכלוסיה הערבית
לוסיה האוכ. להיטשטש כתוצאה מתהליכי של ניידות בקרב האוכלוסיה בהתא להזדמנויות

בגלל תנאי . לא בגלל בעיות פוליטיות, הפריפריאלית נשארת בפריפריה בגלל תנאי מבניי
מה עוד שאתה . בכל מקו בעול וג בקרב הערבי בישראל, מבניי היא פחות נגישה למשאבי

והצעירי הערביי , בונה מנגנוני ממשלתיי שמכתיבי את הסיכויי של האוכלוסיה הערבית
לא ,  רוצי לחפש איכויות מרגישי שה לא יכולי להשיג את התנאי האלו לא ברהטשהיו

 .אז הצעירי פשוט הולכי לנדוד, לא בדלית אל כרמל או במרר, בכפר קנא
אני מסתכל על הנקודה . מה האוטונומיה יכולה לתרו לאוכלוסיה הערבית, השאלה הנשאלת

אבל קוד כל אני צרי , אני חייב להסתכל על זה, ותינושא האוכלוסיה הערבית מעניי א.  הזאת
א היא עשויה . להסתכל מה אוטונומיה עשויה לתרו לי או עלולה לפגוע בי ובאיזה נסיבות

א היא עלולה להקטי לי את ההזדמנויות אני . להגדיל לי את ההזדמנויות אז אני מסכי לזה
, ב האוכלוסיה הערבית בתנאי הגלובליזציהבתנאי המבניי הקיימי בקר. יכול לוותר עליה

שמתווכחי על אותה , יהודי וערבי, טעות להסתכל על המצב כעל תחרות בי שני שבטי
וזה ידוע בתיאוריה שככל שאתה גודל אתה מגדיל , ה רוצי להגדיל הזדמנויות, אלא. טריטוריה

זדמנויות של האוכלוסיה זאת אומרת שכל היפרדות עשויה להקטי את הה. את ההזדמנויות
 .זה צרי להיות פרסונלי, זאת אומרת כא וכא לא, אי אפשר להגיד כא וכא לא. הערבית

אני מסכי שיש צור להכניס שיפורי במערכות המנגנוניות הקיימות שמאפשרות ביטוי עצמי 
, תרבותייכ בנושאי שה נושאי . ואכ צרי לעשות אות, לצרכי של האוכלוסיה הערבית

נושאי  שמבטאי את הצרכי הייחודיי של האוכלוסיה הערבית על מגזריה השוני ועל 
 .צרכיה השוני

, בדואי, דרוזי, מוסלמי, ישנ נוצרי, כאשר באי ומסתכלי על האוכלוסיה הערבית
חודיי בגלל לכל קבוצה יש את הצרכי היי. 'פליטי פני וכו, פליטי, מהגרי, כפריי, עירוניי

אנחנו רואי את זה ג בקרב .  ערביתהנסיבתיות שלה כאשר המעטפת שבונה אותה היא אחת
שמזהי אותה כתת קבוצות ובגלל שיש לה בעיה משתמשי במושג , האוכלוסיה היהודית

אנחנו רואי שעדיי הישראלי החדש אפילו לא . בכדי ליצור את הישראלי החדש, האינטגרציה
 . ההיתו לא הצליחנוצר וכור

אני חושב שג צרי לנסות לבנות מעי מטריצה ותסריטי אפשריי ולבחו מה היתרונות 
וכמוב לפי איזה סוג של , שעשויי לקבל אות הערבי כתוצאה מתהלי של יצירת אוטונומיה

 אחת כי אנחנו ראינו בספר של סמי שהוא מציג לנו מטריצה של אוטונומיות ולכל, אוטונומיה
מה עוד שכא אנחנו צריכי לקחת בחשבו את הנתוני של האוכלוסיה היהודית . הנתוני שלה

 אולי בעול יש משמעות לגודל של טריטוריה. וג החששנות של האוכלוסיה היהודית
החשש ממאוימות איזורית לא קיי , מבחינת המאפייני של האוכלוסיה, בטריטוריה יותר גדולה

כא צרי . בקרב האוכלוסייה היהודית הדבר הזה קיי. ות שנותנות אוטונומיהבקרב אוכלוסי
 .ואז זה לא יתאפשר, לחשוב מה המשמעויות ג על האחר בכדי לא לנקוט במדיניות אנטי

. קי.או, ראש העיר רצה להגיד לאנשי,  לפני הבעיה של הריסת המבניהיתה איזו בדיחה בלוד
אז תדעו שאני הול לשר הפני , ללכת לפי המדיניות שאני מעצבא את רוצי , את יודעי

. במוב זה שאני הול להפו את השכונות הערביות לעיר נפרדת. לומר שאני לא רוצה אתכ בעיר
 .רק אז אנשי יתחילו להבי מה המשמעות של לעשות עיר נפרדת

אנחנו , לנו את עצמאותנוהנה אנחנו קיב. קי.או, בתפיסה ראשונה ה צריכי לענות ולהגיד
. אנחנו נהיה בועדה המקומית לתכנו ולבניה, אנחנו נית היתרי בניה, הולכי לנהל את עצמנו

 .לעשות את זה, אפילו מבחינה תפיסתית וארגונית, אבל התברר שה לא ערוכי
? רא ה לא יהיו ערוכי היו אז ה יהיו ערוכי מח? כמוב שיש את הדעה שאומרת עד מתי

לכ צרי . אז ה לא יתחילו א פע, א ה לא מתחילי בנקודה הזאת? יהיו ערוכי מחרתיי
 .לתת נקודת התחלה
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הרשויות , הרי אנחנו יודעי. אני חושב שהדברי האלה מאוד חשובי ג ברשויות המקומיות
המקומיות ולא במקרה הרשויות , המקומיות היו ה אוטונומיות בניהול של התקציבי שלה

, גרעוניות יותר מאשר הרשויות המקומיות היהודיות, הערביות בגלל התנאי המבניי שלה
 .ותהלי הפוליטיזציה בה משפיע יותר לרעה

 .חוששני שהדבר הזה עלול להיווצר ג ברמה הכלל ערבית
אני לא . ואני יכול להגיד שהוא מעניי, אני קראתי את הספר בעיו רב :עוסאמה חלבי

אולי לא . צרי ללמוד אותו היטב פע אחר פע, יש פה הרבה רעיונות, אחזור על כל ההתלבטויות
אבל הוא בהחלט דבר חשוב שצרי ללמוד אותו היטב ולקחת אותו , לקחת בסיס אחד ויחיד

 .בחשבו
כמו שאומר סמי בצדק . זה שלדעתי צרי לשוב ולהגדיר את המטרה, מה שרציתי לומר בשלב זה

הדמוקרטיה ,  וג לעמודי אחרי106ספר וא תרצו אני מוכ אפילו להפנות אתכ לעמוד רב ב
לכ היציאה . איננה הדמוקרטיה הליברלית המערבית במובנה הקלסי, או ישראל, הישראלית

משפיעה ג על , שהוא נקודת המוצא לחיפוש פתרו למצב יותר טוב, מהמצב הקיי כיו
אילו היה שוויו מלא בי ערבי , ששמעתי אותו כשנכנסתי,  עאדלדומני כמו שהעיר.  המטרה

אבל . זה לא גילוי של דברי עלומי, ליהודי נראה לי שהעניי של האוטונומיה לא היה מתעורר
 .היות ואי שיוויו כזה אז עניי האוטונומיה כ נכנס לתמונה וצרי להתייחס אליו

תהיה תמיד להשיג , חושב שהמטרה שלנו או שלי לפחותאני , כערבי, כעוסאמה חלבי, מבחינתי
 .או תחלי המתקרב לכ, שוויו מלא

אני יודע ג שמהפכות לא קורות ביו אחד והפיכת סדר של דברי קיימי איננו דבר של מה 
בי , מה עוד שאנחנו חיי במדינה שיש בה חוקי ואנחנו צריכי לקבל את החוקי האלה. בכ

 .כשאנחנו באי לחשוב מה לעשות, ובי שלא נאהב את זהשנאהב את זה 
אבל לא שילוב כדבריו של חברנו יצחק , לכ ההצעה הכמעט קונקרטית שלי זה לעשות שילוב

כוונתי בשילוב זה לפתוח את הדלתות בפני הערבי . רייטר שאומר שילוב מלא לעומת אוטונומיה
נית להיעשות לדעתי על ידי תפיסת הרשימה של זה . לאפשר כמה שנית שילוב ושיוויו, בישראל

וזה ג נמצא בספר וג במקומות , לדוגמא. מה שאני אקרא לו לצור העניי החוקי הבעייתיי
כל מיני חוקי שאפשר לדעתי לתק על מנת ליצור , אחרי וג דובר על כ לפני שתי ישיבות

זה שלסוכנות היהודית . דות הלאומיידוגמא לכ זה למשל המוס. אוירה טובה וחיובית ובונה
מוביל ג לעניי של מעמד , ולקר הקיימת עדיי יש את המעמד שלה ג אחרי קו המדינה

וכ אני נוגע ג בעניי , המוסדות הלאומיי היהודיי במעמד הישובי הערביי הלא מוכרי
בנוס יש פה .  האלהזאת אומרת יש סדרה של חוקי שנוגעי לקרקעות בנושאי. הקרקעות
,  בספר רשימה שחלקה ער ג עזמי בשארה ושאר החברי הערביי בכנסת82-83בעמודי 

 .שניסו לתק חוקי קיימי
בצורה מבוקרת תו , של שילוב ע חתירה לשיוויו מלא, לדעתי צרי לייש את השיטה הזאת
את זה ג . יהודי מצעדי כאלהאולי ג חרדה של הרוב ה, לקיחה בחשבו חשש  וג אי ההסכמה

הרגשה שהנה , לכ א הדבר הזה יעשה בהדרגה זה יעשה אוירה טובה. צרי לקחת בחשבו
ואולי א זה הדרגתי ג הצד , אני מקווה שג מבחינת האוכלוסיה הערבית. הדברי משתני

יח מתחת היהודי ישתכנע שהתיקוני האלה והשינויי לא יביאו למהפ דרסטי שמש את השט
אני בעד שילוב מלא ג א , אני לא ידוע בדעות יוניות. זה בד בבד ע אוטונומיה. לרגליי שלה

אבל אני מוכ להתפשר בכ משו שהרצו האמיתי והכ , זה יהיה על חשבו היהדות של המדינה
 . אולי בזאת אני אתרו תרומה קטנה. הוא לעשות דברי תו התחשבות במצב הקיי

בגלל החששות . זה האוטונומיה, או הזרוע השניה, הדבר השני. וב שאני מדבר עליו זה אחדהשיל
אפשר להתחיל ע אוטונומיה , האלה ואי הודאות וג אי המוכנות של האוכלוסיה הערבית

ככה , השילוב של השניי נות לנו אינדיקציה. תרבותית שהיא ג לא סטטוטורית וג מצומצמת
את המוכנות ואת . את המוכנות שלנו כערבי כמיעוט לאומי, את המש הדרלבדוק , אני סבור

וסמי ג מדבר על כ ואני לא רוצה לחזור ולהלאות , זה הדרגתי. הרצו והתגובה של הרוב היהודי
א לא אז . אז אפשר להתקד הלאה, א זה הצליח, בשלב יותר מאוחר. אתכ במה שכתוב

 .אנחנו נחשוב ואחרי יחשבו
, רק תפרש למה אתה מתכוו באוטונומיה תרבותית, עוסאמה, אולי :אס חמאיסיר

 ?מה המרכיבי
שליטה זו מילה , עכשיו. השליטה על מערכת החינו, אני את דוגמא :עוסאמה חלבי

אמרת החששות שלנו ואנחנו לא מוצאי את , אבל מי שיחזור אחורה ויתחיל לחשוב, מפחידה
, נושא החינו למשל? ולמה, ההתלבטות הזאת היא נכונה ואמיתית, דינתנומדינתנו לא מ, מקומנו

שבמש השני הערבי בעצ למדו רק מה שרצו , וג אלה שמתנגדי למה שאני אומר יודעי
, ולא תמיד מתו נימוקי מהותיי מבוססי אלא מתו חששות, האחרי קרי הרוב שה ילמדו

ס זה שאנחנו למדנו בהיק רב למשל את נושא 'אבל התכל. לפעמי אולי מוצדקי אני לא יודע
ואני זוכר שלמדנו על , אני יכול להעיד בתור מי שלמד את זה. ההיסטוריה של תולדות הע היהודי
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נדמה לי שזה , אני לא יודע א זה השתנה היו. תולדות הע הערבי איזה חוברת אחת קטנה
 .השתנה משו שהיו אחר כ ועדות

המטרה שלי זה שוויו . אני רק רציתי להגיד שני דברי. טובת הדיו אפשר לשבת ולחשובל, רבותי
אבל אני צרי כל , אז אני לא אוכל בשר, א אני צמחוני, לצור העניי. מלא או תחלי לשוויו
אולי אני במצב פחות טוב מאלה . אני אוכל תחלי ששומר אותי במצב טוב, מיני ויטמיני למשל

 .אבל במצב די טוב,  בשרשאוכלי
. עכשיו רוצי לחקור את זה אי אפשר לעשות את זה. שיוויו מלא זה המטרה: אז אני אומר ככה

אבל אולי . זה פשוט מאוד, זה הכי קל, להתחיל בזה שאנחנו רוצי מיד אוטונומיה מלאה וכוללת
יש פה .  שקיימי היוצרי לקחת בחשבו את הדברי, אולי ה לא מוכני, אנחנו לא מוכני

 .זה אחד. בואו נתחיל בה, כל כ הרבה חוקי מפריעי לשני הצדדי
אבל א אי לנו כס וצרי לפעול באופ הכי , אני לא מדבר על ויתור על רעיו האוטונומיה

וג הכנסת האפקט או , אז החינו הוא הכי חשוב לדעתי בבניית האוכלוסיה והקבוצה, מצומצ
לא במוב של הגנה מבחו אלא שאני יודע מי . של הבטחו, ההרגשה של הסיקיוריטיהממד של 

אי בי את הכפייה לפחות בתחו אחד קט כאינדיקציה . אני ומה אני ולא מישהו אחר כופה עלי
 .פשוט שילוב של השניי, זה מה שרציתי להגיד. לבדיקה להמש הדר

 .דיו אחרי שאני אשמע אחריאני אסתפק בהערות האלה ואולי אני אשוב ל
ג . אני שמתי לב שכל דובר שמתחיל אומר יש לי כמה הערות קצרות :אלי רכס

שהכרנו , אני חושב שהספר של סמי בנושא אוטונומיה לערבי בישראל. לי יש כמה הערות קצרות
הוא ספר המעלה תרומה , חלקי שראו אור במסגרות אחרות, חלקי ממנו במקומות אחרי

ונית חשובה ביותר לדיו ולשיח הציבורי האינטלקטואלי הפוליטי והאידיאולוגי בחברה עי
אני חושב שהתרומה הייחודית . הישראלית בכל מה שקשור לנושא של יחסי בי יהודי וערבי

שלו מעבר לדיו הפרטני במודלי אלה ואחרי נמצאת בחידוד הפרובלמטיקה שבה אנחנו 
 .בשני האחרונות, אי שתרצו, מחריפה, ושהולכת ומתחדדתשאופפת אותנו , נמצאי

אני שוב רוצה להתחיל בהערה מתודולוגית ולשאול עד כמה זה רלוונטי לדיוני של הקבוצה 
אי לי שו ספק שאנחנו יכולי לנהל פה דיו עשיר ומעמיק בהשלכות של . הספציפית הזאת פה

לנוכח , אבל אני לא בטוח שזה מענייננו כא, ורוכל אחד מאתנו כבר ת, אוטונומיה כ או אחרת
ע מגמות קצת יותר , לצאת ע איזשהו נייר, המטרה שהצבנו לעצמנו בתחילת הסבבי האלה

לא הצלחנו עוד לכנות את זה , דיברנו על איזשהו מסמ, דיברנו על אמנה. פרקטיות ופרגמטיות
 .בש הנכו

הוא רלוונטי לשלב הנוכחי של , ו חלקי ממנהאפיל, אני לא בטוח שהנושא של אוטונומיה
 .הדיוני של הקבוצה הזאת

אני אחזור לנקודה הזו אבל כנקודה משלימה אני רוצה להתייחס לשאלה של עאדל או לחלק 
, אני לא חושב שנית לדו באוטונומיה בנפרד או במנותק מאופציות אחרות. מהשאלות של עאדל

כי אז יינתנו בידינו , ה מול האופציות האחרות שקיימותזאת אומרת שצרי לדו באוטונומי
 אוטונומיה מול הכלי הנכוני להערי את העניי לא באופ תלוש ומנותק אלא באופ יחסי

 ).שא אחד עוד לא הזכיר הערב פה(אוטונומיה מול מדינת כל אזרחיה , סטטוס קוו
הא , בתו ההקשר של זמ ומרחבאני חושב שצרי לדו בנושא של אוטונומיה , יתרה מזאת

הא זאת תחנה בתהלי מסוי שאמור להביא אותנו . אוטונומיה היא חלק ממודל רב אברי
הא זו אוטונומיה , הא זהו סו הדר. וא כ מהו היעד הזה, סופי יותר, לאיזשהו יעד אחר

ב אחד לקראת מודל הא אוטונומיה כחלק מהסדר קבע שעומד בפנינו שבו זהו רק של, או. נקודה
 .עתידי

אתה מדבר כהסדר קבע בתו ישראל או כהסדר קבע ע  :עאדל מנאע
 ?הפלשתיני
אני בכוונה בחרתי במושג של הסדר קבע כי . בודאי, בודאי, ג וג :אלי רכס

אני מיד אגיע לנקודה נוספת והיא הדינמיקה של ההתפתחויות הסביבתיות שלנו שמשנה את 
אני חושב שאנחנו לא יכולי לדו . והערכית שלנו למודל כזה או אחרההתייחסות היחסית 

באוטונומיה מבלי באמת לראות את התמונה הכוללת של אי אנחנו רואי את המודל העתידי 
ואני , מודל שיהיה מקובל על שני הצדדי. הסופי של נורמליזציה ביחסי בי יהודי לערבי

 .סכמהמדגיש את שני הצדדי על יסוד של ה
היא אי מגיעי בכלל לבסיס , ואני כבר מודה שאי לי תשובה עליה, אני חושב, שאלת השאלות

ראס דיבר וג טלאל דיבר על דעות והשקפות ששוררות בקרב החברה הערבית . של הסכמה
ההתרשמות שלי . אני רוצה להגיד כמה מילי על זה. בישראל לגבי הנושא של האוטונומיה

וחשוב לראות את , שהשיח בחברה הערבית מוגבל למדי בנושא של אוטונומיהכמתבונ מהצד 
אני חושב שהוא מוגבל למיליה של . הפרספקטיבות ויתקנו אותי עמיתי א אני טועה

של אנשי מהפרופרסיות הליברליות שחלק מעורבי ג פוליטית בקבוצות , אינטלקטואלי
 .קטנות של פוליטיקאי
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לפי . לא הפ לסלע מחלוקת, issue ברמה הפוליטית הנושא לא הפ לאני לפחות עד לכ שג
 .מיטב ידיעתי לא יצא שו ספר או קונטרס

אבל הכל מסתובב סביב מאמר והערות של עזמי בשארה ושל , ספר לא :עוסאמה חלבי
 .אחרי

 של עזמי בשארה -1989אבל הכל מסתובב סביב אותה התחלה מ :אלי רכס
הנושא כמעט ולא קיי במצעי הפוליטיי של . רסיה כזו או ורסיה אחרתוסעיד באל ערבי בו

לא התגבש . היתה תקופה שג במתקדמת קצת נגעו בזה. ד" חו מבלאני מסכי, המפלגות
למעשה פע ראשונה אני . איזשהו דיו פנימי בחברה הערבית בי תומכי או מתנגדי למשל

הוא אמר בציניות על , אל תתנו לנו את העונש הזה, ואל תעשו לנ. שומע פה רק לא אוטונומיה
היהודי יורידו מעצמ את . שאנחנו נצטר לנהל את הדברי, כי זה יהיה הסו שלנו, אוטונומיה

אז . לא נוצר דיו מעמיק בהקשר הערבי. יש לכ אוטונומיה תעזבו אותנו, חלאס, האחריות ויגידו
או ועדות , תכניות מתאר למשל. ל לתת לכ עוד דוגמאותאני יכו, טלאל נת את הנושא של הווק

 . אלה כל הסוגיות שאת בודאי מכירי אות יותר ממני, שטחי שיפוט, תכנו מחוזיות
, נאמר שיש קונצנזוס בציבור הערבי. הציבור הערבי חושב כ או אחרת, מכא אני חוזר ואומר

אז ? אז מה,  אחת שזה יכול להתקייהבה נאמי לשניה, שנוצרה איזושהי דעה מגובשת אחת
אני יכול להביא את זה לדרגת מינו על מנת , אז אתה יכול לבוא ולהגיד. הציבור הערבי חושב כ

שכל הסכ שאיננו , אבל אני חוזר לעניי. להשפיע על הציבור היהודי כדי שיכפה עליו את דעתו
 .חינתימקובל על שני הצדדי על יסוד הסכמה הוא חסר משמעות מב

א היו יש הסכמה בצד היהודי למחשבה על אוטונומיה כזו או אחרת ע מודל כזה , מסופקני
היא , התחושה שלי ואני חוזר שוב לשאלה של לגבי התגובות בציבור היהודי, נהפו הוא. או שני

הרבה על יסוד סטריאוטיפי לא מוצדקי , שעצ המילה אוטונומיה מעוררת כבר חרדה
אני יודע כי אני מדבר ע ציבורי יהודיי וכשאני מרצה ומעלה את הנושא הזה אז  . ושליליי

כי אוטונומיה מיד נקשרת לאוטונומיה , אני מרגיש שהקהל מתחיל לזוז באי שקט בכיסאות
אוטונומיה טריטוריאלית . הטריטוריאלית ולא חשוב שיש דגמי מישנה כמו שסמי מציג אות

 .כל הסיפור, מי והיפרדותפירושו הגדרה כמיעוט עצ
עד כמה שאני מבי , א אחד לא מדבר על טריטוריאליות, דר אגב :עוסאמה חלבי

 .מכל האליטה שפה
אני מדבר על היהודי עכשיו לא , אבל אני הקדמתי ואמרתי, אני יודע :אלי רכס
 .אני עזבתי את הערבי, על הערבי

נדמה לי שאנחנו נכנסי לעיד חדש , יש שינוי. המצד שני ואלה המילי האחרונות שלי בסיבוב הז
על כל תמונת המושגי שלנו , של תנופה ותהלי מדיני שללא ספק ישפיע על כל תמונה בעול שלנו

 .וההתייחסות הערכית למושג כזה ואחר
 .לא הבנתי את הקשר :עאדל מנאע
שבסיטואציה שבה התהלי המדיני מתקד ואנחנו , אני אומר :אלי רכס

המשמעות היחסית של אוטונומיה יכולה , קבע או לא קבע, ולכי לקראת הסדר כזה או אחרה
א מחר יש הסדר בי ישראל , לדוגמא. לצנוח או לעלות נוכח תנאי המציאות החדשה שיווצרו

לעיד , על כל מרכיביה יהודי וערבי, לפלסטיני שפתאו זורק את כל החברה הישראלית כולה
, תעזוב אותו מאוטונומיה, את מי מעניינת אוטונומיה בשלב הזה. לכלית עצומהחדש ולפריחה כ
 .באמת יש איזו פריצת דר אדירה, או כמו שאתה אמרת לגבי השוויו. לא מעניי אותו

אבל כל . ביחס לצרכי, שאני יכול להגיד לכ שעשתה מעט מאוד, תראו מה עשתה ממשלת רבי
 .ס כעל מי עיד שמסתכלי עליו בערגההיו מדברי על ממשלת רבי פר

ויכול מאוד להיות שכל הדיו שלנו , אני אומר שאני לא יודע לאיזה תקופה אנחנו נכנסי, לכ
 .בנושאי האלה יקבל איזושהי תפנית חדשה

אני לא בטוח , וג בהקשר של הקבוצה הזאת פה, מכל מקו השורה התחתונה שלי היא שכרגע
 .נומיה כזו או אחרת הוא רלוונטישהעימות בנושא אוטו

אני רוצה להגיב תחילה על הדברי שנאמרו על ידי אלי ועל ידי  :חאלד אבו עסבה
 .עוסאמה

ג באליטה , ג באליטות, במידה והנושא הוא כל כ זניח אז למה דני בו בעצ בכלל, אלי
 . אני מרגישככה בכל אופ, לדעתי הנושא הוא לא זניח. האינטלקטואלית וג במפלגות

זה עדיי לא אומר שלא צרי לדו , ג א אי דיו אינטנסיבי בתו הציבור הערבי בנושא ובסוגיה
ואני לא חושב שזה דיו שהוא רק דיו אקדמי ונדו רק בסמינרי , בזה בפורומי מסוימי

 .להתקד קצת הלאה ולדו בנושא, אלא יש בזה ג משהו מהיכולת לצאת, אקדמיי
במידה זו או אחרת אני יכול .  עוסאמה ניסה קצת לתאר תהלי מסוי שהוא משרטט אותואמנ

 .להגיד שעוסאמה אופטימי
זאת אומרת למה אנחנו בכלל מעלי , אני רוצה תחילה לבוא ולהגיד על איזה רקע באה הדרישה

י קיימי מספר תהליכ. מאיפה הוא עלה ולמה הוא עולה, את הנושא הזה של אוטונומיה
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או נגיד בי הרוב היהודי לבי המיעוט , שהתרחשו ביחסי בי הציבור היהודי לבי הציבור הערבי
. הערבי שעל סמ הניסיו הזה וההתנסות הזאת ביחסי ההדדיי ביניה מועלה הנושא לדיו

סליחה שאני , ה יכולי להעלות בוריאציה זו או אחרת, לדעתי זה לא רק בפורומי אקדמיי
לאו דווקא . ג בקרב פשוטי הע בצורות מסוימות, מר את זה ובמרכאות כפולות ומכופלותאו

אבל במושגי שיכולי להיות שגורי בפיה על ידי איזה שה סממני , במושגי אקדמיי
 .זה יכול בהחלט לעלות וזה בהחלט עולה, מסוימי

ויו שאתה קורא לו ושאתה רוצה שכנראה שהשו, לכולנו וג לעצמי, אני רוצה להגיד לעוסאמה
כנראה שהוא מושג בלתי אפשרי בתנאי שקיימי בהגדרת המדינה כמדינתו של , ללכת לקראתו
כי מה שאתה קורא לו שוויו מלא זה הפיכת המדינה , זאת אומרת שזה בלתי אפשרי. הע היהודי

בהסכמה , ני הצדדיוא אלי אומר שזה חייב לבוא בהדדיות של ש, למדינת כל אזרחיה למעשה
שוויו זה איזושהי , לכ. אז ברור לגמרי שהרוב לא יזנח את המושג של מדינתו, של שני הצדדי

אבל , אמנ אתה כ יכול להתקד קצת על ידי חוקי. אוטופיה שלא תגיע אליה בשו מצב
 .השוויו הוא בלתי נית להשגה

מאיפה , מאיפה הוא נובע, ושג האוטונומיהאני מעלה את הגורמי או הסיבות לכ שבכלל עלה מ
א . א היה שיוויו אז המושג בכלל לא היה עולה, כפי שנאמר פה על ידי חברי, כי, הוא עלה

אלי כל כ אופטימי וחושב שאחרי תהלי השלו יפרח האיזור מבחינה כלכלית ומעמד של 
ט הלאומי שלה בגלל איזה משהו הערבי בישראל יהיה שוויוני ואז ה יזנחו בכלל את כל ההיב

 .זה יישאר באיזשהו מקו, אז לדעתי ה לא יזנחו את זה, שהוא אינסטרומנטלי
יכול להיות שאנחנו מעלי את זה כיו וזה עולה יותר באינטנסיביות אולי , סיבה שניה שזה עולה

הפו של היא הרקע ה, בקרב אות חוגי אקדמאי ועל רקע זה ג בקרב תנועות פוליטיות
פתאו הערבי בישראל מתחילי להרגיש את . תהלי השלו בי ישראל ובי הפלשתינאי

ה א פע לא יכולי להיות , ה לא ישראלי, ה בשו מקו. עצמ לא פה ולא ש
ה . אבל ה ג לא פלשתינאי וא אחד לא ד בה, ברור שה בכלל לא ציוניי, ישראלי

לכ . בכלל איפה ה נמצאי, למקומה,  אחד לא שואל אותה למעמדהאיזושהי קבוצה שא
 .המושג הזה יכול לעלות

סיבה שלישית זה הרקע של כל השינויי החברתיי והתרבותיי שמתרחשי בתו הציבור 
, אנחנו קוראי לזה אולי אורינטציה פחות קולקטיביסטית אלא יותר אינדבידואליסטית. הערבי

זאת אומרת שני , ומצד שני יותר חידוד הזהות והזיקה הלאומית, ר ובני הנוערבקרב הציבור הצעי
 .דברי שהולכי ביחד

ומצד שני יש ל קבוצה , מצד אחד אתה מסתכל ויש ל קבוצה של הזדהות מבחינה לאומית
או , או פוסט מודרניז, להדמות לה במובני של מודרניות, שאתה רוצה ג להדמות לה

על הרקע הזה יכול ג , כשמחזיקי בשני הדברי ג יחד.  שזה הציבור היהודיאינדיבידואליז
 .המושג הזה לעלות

אולי היו הציבור היהודי לא ,  אולי השינויי שחלו בחלק מהציבור היהודידבר אחר הוא הרקע
 שנה ואז אולי יש לו אוז קשבת בצורה זו או אחרת 50חושב עדיי שהמדינה בהתהוותה אחרי 

והוא רוצה אכ לראות את המדינה היהודית ג כמדינה יהודית אבל ג כמדינה , אותו מיעוטל
סמוחה להסביר את זה שהיא מוגדרת בעול ' אולי כפי שבספר מנסה פרופ. דמוקרטית ליברלית

אבל אי לה את התנאי של מדינה דמוקרטית , המערבי כמדינה דמוקרטית ליברלית מערבית
 .מערבית
 ג לציי שתי נקודות מאוד חשובות לדעתי ג בדיו שלנו ברגע שאנחנו באי לדו אני רוצה

הומוגניות ג מבחינה של קבוצות , ג לדעתי לא קיימת הומוגניות בציבור הערבי. בסוגיה הזאת
אנחנו דני במושג שאכ יכול להיתקל בהרבה מאוד התנגדות בקרב מיעוטי . לא רק של יחידי
זאת אומרת שצרי . א זה על רקע דתי או א על רקע גיאוגרפי, ה הערבית עצמהבתו האוכלוסי

כשאנחנו מדברי על הציבור הערבי אנחנו לא . זה לא מוב מאליו, לקחת ג את זה בחשבו
ישנ ג מגזרי בתו המגזר הערבי עצמו ולדעתי ג צרי לבחו את . מדברי על מקשה אחת

 .זה
 ?ור כלשהו בעול שהוא הומוגנייש ציב :קריאת ביניי

אבל ברגע שמדברי על זה אז אולי צרי באמת להתחשב ג , לא, לא :חאלד אבו עסבה
לא . אז צרי ג לקחת את זה בחשבו, אנחנו מדברי הרי על התחשבות במיעוט. במיעוטי

 .'הייתי קורא לה שוני מבחינה דתית תרבותית וכו, הייתי קורא לה מיעוטי
הייתי , אמנ לא אוטונומיה פרסונלית ולא טריטוריאלית,  בדעה שכ צרי לתת אוטונומיהאני

ג הול בעקבותיו של עוסאמה לפחות בנושא של אוטונומיה תרבותית בתחילה על מנת לבחו את 
, אלא לדעתי זו ציפור נפשה של כל קבוצה קולקטיבית בעול, לא לבחו את מידת הצלחתה. זה

ולא רק ,  אי היא רוצה לחנ את ילדיה וכיצד ומהאי האלה היא תחליט בעצמהשלפחות בנוש
 .בבחירת נושאי אלא ג בתחומי אחרי



 )דיו כללי( אוטונומיה  11.7.99  5' ישיבה מס

 
 
 

 
9

אנחנו אבל כרגע לא יושבי ומנסי . כשמדברי על אוטונומיה תרבותית מדברי ג על משאבי
 .לחלק את זה
 ?ה עובד המכניז הזהיש אוטונומיה תרבותית ויש משאבי אז אי ז :קריאת ביניי

סמוחה לתת את המודל לגבי אי זה ' אני חושב שבספר ניסה פרופ :חאלד אבו עסבה
הוא ג יכול לתת די וחשבו וג יש , זה יכול להיות משהו שהוא שיי עדיי לממשל. יכול להבנות

 .לו איזשהו קשר
יש . עדיי אי חינו ערבי שנה 51שבמדינת ישראל אחרי , אני רוצה להגיד לחברי שנמצאי פה
זה נקרא היחידה לחינו , אי בכלל מושג של חינו ערבי. חינו לערבי אבל אי חינו ערבי

עדיי אי בכלל מושג כזה של חינו ערבי , אבל אי חינו ערבי, היחידה לחינו לדרוזי, לערבי
 שכתבתי משהו על אוטונומיה אני הייתי הראשו. זה משהו שמעבר לזה,  כוזה לא משהו סמנטי

 .של החינו הערבי וכיצד זה יכול לעבוד
או שאני , שתי הקבוצות האלה צריכות להחליט. או שאתה משולב או שאתה מנותק, עוסאמה

וא אני נמצא מחו לגדר אני מנסה לפחות לבנות את , משולב או שאני נמצא מחו לגדר
 . המוסדות שליוצרי לאפשר לי ג לבנות את, המוסדות שלי

הא זה משרת , נקודה אחרונה שאני רוצה להעיר אותה היא בנושא את מי זה משרת האוטונומיה
הרי הציבור היהודי . או שיש ג אפשרות שזה ישרת ג את הציבור היהודי, רק את הציבור הערבי

את זה אז וא הוא רוצה לעשות , לא רוצה לוותר על הזהות של המדינה כמדינתו של הע היהודי
 .אוטונומיה משרתת אותו

 אחוז הילדי 4 עד 0אז אני רוצה להגיד לכ שבגילאי , ראס הביא כל מיני סטטיסטיקות
. 8% זה 14 עד 0עדיי מגילאי , ג ע כל העלייה, 2020 כשמדובר ב.  היו28%הערביי הוא 
15המדינה לא יכולה לסבול שבעוד , זאת אומרת כמעט שליש , פה שנה הציבור שיהיה 20
אבל ג בד בבד הוא , או שלא יהיה משולב בכלל, יהיה נטול כל יכולת לנהל את עצמו, מהמדינה

 .לא מנותק בצורה זו או אחרת
לדעתי הוא ג משרת את , לכ לדעתי המושג של אוטונומיה לא משרת רק את הציבור הערבי

 .הציבור היהודי
חוסר ההומוגניות של , ה שאתה העליתהערה קצרה שמתייחסת למ :אליעזר דו יחיא

 .אבל מנקודת מבט קצת שונה, האוכלוסיה הערבית
אני קצת התפלאתי להיווכח שלא סמי וג בעצ לא בדיו כא לא הועלתה נקודה שאני חושב 

שבעצ חלק לא מבוטל מהאוכלוסיה הערבית בישראל נהנית כבר כיו , שהיא די חשובה והיא
 .ומדובר באוכלוסיה נוצרית, מיה בתחו החינוכי והתרבותי והדתיממידה ניכרת של אוטונו

 שנה או משהו כזה קצת עסקתי בזה 30הזכירו כא את הווק ובמקרה אני נזכרתי שלפני 
וקצת עסקתי , לנדאו' אני חושב שאצל פרופ, במסגרת איזושהי עבודה סמינריונית באוניברסיטה

אז . ד היו אני חושב בעצ בשליטה מלאה של השלטוזה נכו שהווק ע, בכל הסיפור של הווק
עכשיו לגבי הנוצרי . אבל ה למעשה כפופי כמעט בכל בחינה לשלטונות' יש ועדי נאמני וכו

 .אז זה נכו שהמושג הזה כשלעצמו הוא לא קיי אצל הנוצרי. אי ווק
 .יש ווק :קריאת ביניי

בניגוד גמור , העובדה היא שלנוצרי,  כל פניעל. בצורה שונה, בסדר :אליעזר דו יחיא
המוסדות החינוכיי והתרבותיי , יש למעשה שליטה כמעט מלאה, למה שקיי אצל המוסלמי

זאת אומרת לא , נכו שיש ג הצד השני של המטבע שה לא מקבלי מימו. והדתיי שלה
אז ממילא אולי אז ,  לבעליוא כי אפשר בעצ לומר שא הווק היה נית, מימו מהשלטונות

בצורה של , ה לא היו זקוקי למימו של השלטונות אלא יכולי לממ את זה במימו עצמי
 .מימו עצמי

של העדות , על כל פני העובדה היא שיש מערכת שלמה שלא הוזכרה כא של מוסדות נוצריי
אני , ש יד חופשית לחלוטיי, שבאמת יש לה מימו עצמי, ולמוסדות הללו, הנוצריות השונות

אבל על פי אותה דוגמא של הפיקוח שיש לחינו , יש אולי ויכוח מינימלי על השלטו. חושב
 . מי שמכיר יותר מקרובואת תתקנו אותי, החרדי

 .אני כא מסתמ על זכרונות מעבודה שכתבתי, אני אומר
 המדינה השאלה המרכזית היא הא קיימת הכרה של, סליחה :ראס חמאיסי

 .ומוסדותיה באוכלוסיה הזאת שתנהל את עצמה באופ עצמאי על ידי הקצאת משאבי
, אז יכול להיות שאי גושפנקא רשמית של המדינה, בסדר, אתה צודק :אליעזר דו יחיא

 .אבל בפועל מה שקורה זה שהמדינה לא מתערבת וזה כמוב לא במקרה, נכו
לכ התירו כא , ע הכנסיה הנוצרית, סק ע הוותיקמדינת ישראל מלכתחילה לא רצתה להתע

ג על מערכת בתי , ולמעשה איפשרו לעדות הנוצריות שליטה מלאה, לא התערבו, את הרצועה
 .הדי

אני כותב שאוטונומיה איננה ,  אני מסביר מה זה אוטונומיה8בעמוד  :סמי סמוחה
זה , מוסדות משלו והוא מאורגכשלמיעוט יש . התארגנות בלתי תלויה ונפרדת מצד המיעוט
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א ארגו . המדינה מאצילה סמכויות, אוטונומיה פירושה האצלת סמכויות. חברה אזרחית
ברמה המושגית אנחנו מדברי על משהו . זה לא קשור, מתארג בעצמו ויש לו כל מיני עמותות

 .לגמרי שונה
של הנוצרי והיו אבל מה א המוסלמי היו מנסי ללכת בדרכ  :אליעזר דו יחיא

מה איכפת . מגייסי מקורות מימו והיו מתארגני ממש על פי אותו מודל של העדות הנוצריות
זאת אומרת שבפועל למוסלמי לא הניחו להתארג ולנוצרי הניחו . לי אי אתה קורא לזה

הכוח ע הכנסיה הנוצרית רבת , לא רצו להתעסק ע הוותיק, מכיוו שכאמור, מדוע. להתארג
 .וההשפעה

זאת אומרת במקו ללכת למחוזות . מדוע באמת לא ניקח את זה כמודל, לכ השאלה שלי היא
בי א יש לזה הכרה רשמית , מדוע אנחנו לא ניקח כמודל את מה שקיי בפועל בישראל, רחוקי

העדות הנוצריות למעשה מנהלות את מוסדות החינו , ובי א אי לזה הכרה רשמית ונאמר
, בסדר. אולי ג ללא הכרה רשמית, הבריאות שלה ללא התערבות של הממשלה, הדת, והתרבות

אני יכול . מדוע שלא נאמ מודל כזה ג לגבי המוסלמי. אז אפשר לצר את ההכרה הרשמית
מכיוו שכא לא היה הדימוי של הכנסיה הנוצרית , להסביר מבחינה היסטורית מדוע זה קרה

אבל אני .  ה רבי יותר מאשר הנוצרי ולכ אולי זה נתפס כמסוכ פחותומכיוו שהמוסלמי
ג לגבי , שקיי ג כיו לגבי הנוצרי, חושב שהגיע הזמ שנחשוב ברצינות על אימו המודל הזה

 .המוסלמי
אני חושבת . קוד כל תרשו לי להמשי בכיוו של ראס. כמה דברי :אלה בלפר

זאת אומרת מה שהוא אומר זו שאלה מאוד ,  פה מסביב לשולחייניק היחידי"שהוא המפא
זה מאוד מוצא ח , אז עכשיו בואו נמשי בכיוו הזה.  זה טוב לנו או זה לא טוב לנומעניינת
 .באמת השאלות שלו זה הכיוו,  אני שמתי לב אליו בכל הדיוני שלנו. בעיני

ערבי בחבורה פה יש מתח מאוד גדול בי הדוברי ה,  כמו שאני ראיתילמה אני מתכוונת
זאת אומרת שיש . בי מה שאת קוראי שוויו ושילוב לבי אוטונומיה, שמאוד מטריד אתכ

בי הזכויות האינדיבידואליות והאזרחות האישית , חאלד, אתה דיברת על זה היו קצת, מתח
, זה לא במקרה. האנחנולבי הזהות והתרבות והמציאות של תחושת , והחיי של היחיד במדינה

היא ג , שככל שהחברה מודעת יותר לעצמה ואינטיליגנטית יותר ומשכילה יותר, ואולי בצדק
ואילו האד שצרי לדאוג בקושי , תחפש יותר את הזהות הקולקטיבית של המיעוט הלאומי

לו בא הליברליז אצ, חי באזרחות הקטנה היחידנית שלו, לפרנסתו והוא הפרולטריו של העול
 .מכורח המציאות

אבל אני חושבת שאת בעצ לא התייחסת עד הסו להצעה של . אז אני רואה את המתח הזה
היא אומרת אוטונומיה . היא מורכבת, ההצעה שלו היא באמת לא כל כ פשוטה. סמי סמוחה
ה ג אוטונומיה תרבותית לא סטטוטורית שיש ב. הוא יגיד אחר כ א זה נכו או לא. תרבותית

, אז יופי, זאת אומרת שא יש כאלה שבכלל לא ירצו להשתיי אליה, את הצד של הוולונטריז
מה . בואו נל אל הניסוי, כמו שאתה אומר. יפה, א יש כאלה שירצו להשתיי אליה. לא צרי

זו לא אוטונומיה ששמה את כול , הניסוי אומר זו לא אוטונומיה שנכפית על כול? אומר הניסוי
א רוב הערבי לא ירצו לבוא לאוטונומיה ה . זו לא אוטונומיה שמחסלת שיוויו, מאחורי גטו

של זהות , אבל א תהיה קבוצה של ערבי שירצו חינו מיוחד שלה, לא יבואו לאוטונומיה
 .קדימה', אינטלקטואלית אמיתית חינוכית וכו

בעניי זה שאי דיו ,  אתה המומחהאני בטוחה שאתה צודק וזה. עכשיו אלי יש לי שאלה אלי
אבל . אז אי דיו, אז מה. ואולי ג אי על זה דיו אמיתי ברחוב היהודי, אמיתי ברחוב הערבי

אולי יש לנו הזכות ואולי ג החובה להציע דברי שלא עלו בראש בגלל המצוקה של העיתי וזה 
 .יכול להיות פתרו טוב

אולי היא . אני רואה שהיא מבהילה, היא מבהילה אתכ. ילהאוטונומיה כוללת טוטלית היא מבה
 .אני לא יודעת, ג מבהילה חלק מהיהודי

היהודית , הא אנחנו כא לא בתפקיד שהוא ג חינוכי לשתי החברות, אלי, השאלה שלי היא
אנחנו היהודי לא רוצי לוותר על מדינת הלאו , וא כמו שאתה אומר בצדק חאלד, והערבית

מה , את פשוט לא דיברת על ההצעה במלואה. אז אנחנו שוב צריכי תחלי לשיוויו, ודיהיה
 .קורה ע ההצעה במלואה

א לנקודה הזאת היתה רשימת מטרות אז היינו יכולי לבוא  :אלי רכס
להיפ אני פתחתי ואמרתי שהספר הזה תרומתו לדיו , אני לא מתנגד. ולראות מה המטרות

א זאת המטרה והקבוצה . אבל השאלה א זה בקונטקסט שלנו פה.  היא עצומהולחידוד הבעיה
אז יש ג אופציות אחרות , הזאת שמה לה כמטרה להעלות לסדר היו הציבורי את האופציה הזו

 .זה לגיטימי כל עוד שזה הוחלט. שאולי אנחנו צריכי להעלות אות בד בבד
הוא לא מסמ ,  הסופי שאמור לצאת פההמסמ, אני לפחות הסתובבתי בתחושה שהמטרה

אלא מסמ יותר קונקרטי ברמה של הכא , תאורטי שבא לדו בכל מיני אופציות כאלה ואחרות
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איזושהי אורינטציה שפחות עוסקת בצדדי העיוניי התאורטיי . שמתווה איזשהו כיוו, ועכשיו
 .של מה היינו רוצי להיות וכמה באמת

לא מבי למה זה עיוני יותר מאשר נושאי אחרי שכא הועלו אני  :אליעזר דו יחיא
 .לדיו או שיועלו לדיו

הא יש הסכמה על . בגלל סיבה אחת ויחידה, אני אגיד ל למה :אלי רכס
 .זאת השאלה היחידה, והא לא נצטר להגיע לשני מבואות נפרדי, העניי הזה

הגדיר לעצמנו מה אנחנו חושבי אבל קוד אנחנו צריכי ל, לא :אליעזר דו יחיא
 .ואחר נראה
זאת אומרת מה שאלי , הדעות פה ברורות. בואו נמשי את הסיבוב :עאדל מנאע

 .חושב ומה שאלה חושבת
אני ער לזה שהערבי זה . אני חושב שהשאלה היא מה רוצי הערבי :מרדכי קרמניצר
כי בודאי שהדיבור על , בהאבל השאלה מה רוצי הערבי היא כ שאלה חשו, לא קול אחד

. א אי מאחוריו הסכמה משמעותית של הציבור הערבי, אוטונומיה הוא במידה רבה תאורטי
זה צרי לבוא כדבר שחלק דומיננטי מערביי ישראל  יודעי , הרי ברור שזה לא יבוא מהצד השני

. תייצבו מאחוריוזה ברור שזה לא דבר פשוט שאנשי י, וברור שיש פה דילמה, שה רוצי אותו
ויש פה ג איזה שה הנחות שאנשי מניחי לפני שה באי ואומרי כ , ברור שיש פה חששות

 .אנחנו רוצי אוטונומיה
ועכשיו השאלה למה מתכווני כשאומרי אי שיוויו , העמיד חאלד, את ההנחה הכי מעניינת

ושיהיו לה , ה ג בעתיד חוק שבותהא אי שיוויו מלא במוב שלמדינה הזאת יהיה כנרא. מלא
ושחלק גדול מהאנשי שבה יזהו , או בדיוק כמו שיש לה, סמלי כמו שיש לה פחות או יותר

א לזו הכוונה כשאומרי אי שיוויו מלא אז זה כנראה טיעו נכו לגבי . אותה כמדינה יהודית
 .השאלה א לזה אתה מתכוו. המציאות

כי , ו מלא בכל ההיבטי האחרי אז זו לדעתי הנחה מוקדמת מדיא הכוונה היא שאי שיווי
 אני לא חושב שנכו להניח שבכפו למגבלות האלה הרעיו של

 .אני טוע שכל מה שבא אחר כ הוא נגזרת של הטיעו הראשו :חאלד אבו עסבה
, אולי זה בעצ האתגר של הקבוצה שלנו, זאת שאלה מאוד מעניינת :מרדכי קרמניצר

 .לבדוק אי באילוצי מסוימי אפשר בכל זאת לקיי תנאי מאוד מתקדמי של שיוויו
או איזושהי השלמה ע אי , או התפכחות, האמירה שרוצי אוטונומיה על בסיס של ריאליז

, וזה ג חלק מהסכנה של מושג האוטונומיה, זו לדעתי אמירה מסוכנת, קיומו של שיוויו מלא
זאת בעצ הזמנה לקולות . עכשיו אני מדבר מהצד של הקולות היהודיי. נהמשו שזו בעצ הזמ

זאת אומרת שיש . או יותר מלחלוטי, לא מעטי בכיוו היהודי לרדת לחלוטי מנושא השיוויו
 פה איזה שה מסלולי שה לא מצטברי כמו שסמי מדבר על זה אלא מסלולי אלטרנטיביי

 .או מסלול אחר, לוב מלאשל שי, או מסלול של שיוויו
, ואנחנו יורדי למסלול של אוטונומיה) צרי הסכמה(א הערבי רוצי ואנחנו נסכי 

זו בהחלט יכולה להיות נימה שבציבור היהודי יהיו . המשמעות היא שתשכחו מהעניי של השוויו
 .לכ השאלה היא מה באמת רוצי. שהיא תקנה לה אחיזה, לה מהלכי

אני סקפטי לגבי הדבר . אוטונומיה היא משהו שנות יותר אפשרויות והזדמנויותעאדל אמר שה
אבל , התחו הוא אמנ תחו. לגבי אוטונומיה כמשהו שנות יותר אפשרויות והזדמנויות, הזה

, א המטרה העיקרית היא להגיע ליותר שוויו. השאלה א זה נות יותר הזדמנויות
 . נראה לי במאז כמשהו שפועל נגד יותר שוויו מאשר בעד,בעיניי יהודיות, האוטונומיה

באוז היהודית . כמושג היא ממש מילה רעה, לדעתי המילה אוטונומיה היא ממש מילה רעה
אוטונומיה זה קרש קפיצה למשהו שהוא . אוטונומיה זה שלב ביניי לקראת משהו שהוא יותר

וזה לא , יא גובלת במדינה הפלשתינאיתזה אוטונומיה שה, זה לא אוטונומיה באלסקה. יותר
זה אוטונומיה שגובלת במדינה הפלשתינאית שתעמיד מיד את . משנה שהיא לא טריטוריאלית

בייחוד א אוטונומיה אמורה לתת ביטוי . כל מה שאת רוצי, שיכות, השאלה של זהות
רצו הטוב במקומות זה בדיוק יחדד את תחושות החשש ויפגע ב', סמליי וכו, למאוויי לאומיי

 .שיש רצו טוב
ייניק ולא לדבר "אני מציע להיות עוד יותר מפא. המסקנה שלי היא מסקנה שאולי תפתיע אתכ

ולדבר , לאלמנטי שלו, על אוטונומיה אלא לקחת את המושג אוטונומיה ולפרק אותו למרכיביו
פו לזה שכל החינו במדינת בכ, למשל אני אתמו באוטונומיה בחינו ערבי. על כל אלמנט בנפרד
שג הוא , שצרי להיות משות לכול, תכנית ליבה, Cored curriculum ישראל יהיה כפו ל

אבל צרי להיות איזשהו משהו אזרחי משות משו שאחרת אנחנו . מ"צרי להיות נושא למו
ו אני תומ בכפו לזה שצרי להיות משהו משות למערכות החינ. נתפרק למדינה של פלנגות

ואני פתוח לאלמנטי נוספי במה שסמי קורא אוטונומיה תרבותית בלתי , בחינו ערבי
 .שיש לבדוק אותה למרכיביה, סטטוטורית
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לשכנע לגביו ,  מבחינת היכולת להעביר משהו כזה ולקבל לגביו הסכמותאני משוכנע בדבר אחד
יש הבדל עצו בי לקחת את המרכיבי האלה לתו חבילה ששמי עליה את הש , את הציבור
, לבדוק את ההצדקה של כל אלמנט. לבי ההתייחסות לאלמנטי האלה באופ נפרד, אוטונומיה

 .מה הסיכוני שבו, מה הוא נות, את הצרכי שלו
אז לא מדברי כא על אוטונומיה , א מדברי על אוטונומיה :מיכאל אית
. למשל אני לא חושב שאנשי באוטונומיה תרבותית ידברו רק על הער של התרבות. תרבותית

זה . כי התרבות היא חלק מהממד של הלאומיות, אני חושב שמה שהוצע זאת אוטונומיה לאומית
 .זאת אוטונומיה לאומית, זה הזדהות ע הלאו הערבי, זה שפה ערבית, תרבות ערבית

וזה הדבר , אני מצטר למה שאמר מוטה. אני לא פוסל את התכני, אני רק אומר את זה, עכשיו
. ורואי את זה בעיניי ביהודה ושומרו, כול מביני שאוטונומיה זה בדר למדינה, הכי גרוע
 ?י לחפש דוגמאות מאיפה שהואצר, אז מה

אנחנו מדי , היתה לי שיחה מאוד מעניינת איתו, דיברתי ביו השבעת הממשלה ע אורי אבנרי
בס הכל , הסתכלתי על אורי אבנרי ואמרתי לעצמי. פע מחליפי דברי כבר מש שני

אז א מחר , ואז שאלתי את עצמי נו אז מה, הבנאד הזה הוא הל דר ארוכת שני והוא צדק
יכול להיות שהוא יקבל את ? הוא יציג את מועמדותו להיות מנהיג בציבור מישהו יית בו אמו

ההשפעות . הוא לא יכול היה להשפיע, הוא מעול לא היה מנהיג מקובל. פרס הפוליטיקאי הצודק
 .ה בשוליי שבשוליי לאור כל הדר, א אני בודק אות, שלו

 30 או 20להיות צודקי לטווח של . נו רוצי לעשות סביב השולח הזהנשאלת השאלה מה אנח
יפגוש אותנו . למה לא שמעו בקולנו, וכבר אז אמרנו, פע ישבנו ליד שולח עגול, אה, שנה ולהגיד

אז באמת השאלה היא מה אנחנו רוצי . זה אורי אבנרי של אז,  הנהאיזה בחור צעיר ויגיד
אני מניח שיתכ . אני ג מציע להתמקד בה,  על הענייני הפרקטייכול כא מדברי. לעצמנו

. או אני משוכנע שיש חילוקי דעות בטווח הנוכחי לגבי הסתכלות לעתיד, שיש ג חילוקי דעות
אנחנו לא יודעי אי ההיסטוריה .  שנה30 או 20כלומר א אחד מאתנו לא יודע מה יהיה בעוד 

יכול להיות שהוא , שלב שהמדינה הלאומית היא דבר קייאנחנו נמצאי היו ב. מתפתחת
וכל , וההסתכלויות שלנו היו ה לפי הפרספקטיבה של מדינה לאומית, בדעיכה אבל הוא קיי
 .רוצה מדינה לאומית שהוא יוכל להזדהות איתה, יהודי וערבי, אחד מהאנשי כא

מה ה , באו היהודי". האדנות", י הראשו"מפקד הלח, יש את המושג הזה של יאיר שטר
. לגורל ועל ארצ, ה רצו להיות דומי לאיזשהו מקו בעול ולהיות אחראי לעצמ? חיפשו

אי לי ספק שערביי הגליל היו רוצי אדנות . במאווי, עכשיו אנחנו נתקלי וזה ג הקונפליקט
 .וזה לא יהיה טבעי א מישהו יגיד לי שזה אחרת, על הגליל
אולי ה יפתרו , בואו נרד רגע מהדברי הגדולי האלה שאני לא יודע אי יפתרו, י אומראז אנ

בפרינציפ של המדינה הלאומית הדבר הזה הוא . פע בעול שונה ממה שאנחנו מכירי כיו
וא אחד , יהיה קיי, אבל המתח הזה קיי, הוא נית לצמצו, קונפליקט שאינו נית לפתרו

 .צא את הפטנט אי פותרי את הבעיה הזאתמאתנו עוד לא מ
 .לדעתי זה יחרי אותה עוד יותר, א מישהו חושב שאנחנו נגיד אוטונומיה וזה יפתור את הבעיה

נכונות והבנה אחד את , א אנחנו באי ואומרי שאנחנו רוצי להגיע לממדי של יותר שוויו
, אז מה שאנחנו עושי, לאומייהשני וליצור תהליכי של משהו שיטשטש את המחסומי ה

ובעיגול הזה זה , בתו העיגול הזה זה ה, לוקחי קבוצה מסוימת ואומרי. אנחנו עושי הפו
. אי ה יאכלו, מתי ה יאכלו,  כמה ה יקבלווהאלה ג יקבעו או יזרקו לה את העצ, אלה

 בעו כמה תקציב יל לחינומה פתאו שאת תק, רגע אחד, ה יגידו? כמה זמ זה יחזיק מעמד
כי היהודי , זה בגלל שהשלטו המרכזי לא נות כס, את מתפלאי שהחינו שלנו כושל

יהיו כאלה קונפליקטי יו יו על כל . מחזיקי את הכס ואת המכונה שמדפיסה את הכס
 .זה לא יפתור את הקונפליקטי. דבר ועניי

מהפתרונות האולטימטיביי , לרדת מהדברי הגדולי, זה ג מסתמ פה, לכ אני באמת מציע
ולתת למיעוט , את בעיות היו יו, ואפילו אני לא מתבייש להגיד, לקחת את הבעיות. שאינ

. אני כבר לא אומר טוב לו, הלאומי הערבי כמה שאנחנו יכולי יותר תחושה שפחות גרוע לו פה
 .אה מה יבואאחר כ נר. שהוא מוכ יותר ויותר, פחות גרוע

א ההתקדמות וההתחזקות של האוכלוסיה והמעמד הבינוני תוביל אחר כ לצמיחה של 
א אחד לא , זה הימור. יכול להיות שההתפתחויות ה כאלה. זה הימור שאנחנו לוקחי, לאומיות
 .שולט בזה

וצי הערבי ר, אי אומרי, על יסוד מה שאני שומע ומה שאני רואה, בס הכל התחושה שלי
, כלומר ליהודי, להזדהות ש ולהיות דומי ל. להזדהות ע הפלשתינאי ולהדמות לישראלי

דווקא החברה הישראלית , לחלק ממערכת הציפיות שלה והצרכי שלה עצמ. לא לישראלי
בחלק מהדברי היא לא נותנת לה מענה אז מחפשי . וה לא רוצי לוותר על זה, נותנת מענה
 .חר וזה ג טבעי לגמריבמקו א
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לתת . להקטי את הפערי, להקטי את הקיטוב, עלינו לשחרר יותר לחצי, לסיכומו של עניי
תחושה אמיתית מתו ידיעה שא פע לא , תחושה של חלק מהחברה הישראלית במדינה הזאת

על . פיקאבל תחושה שמדינת ישראל כ נותנת לאזרחיה מס, נגיע למצב של הזדהות של מאה אחוז
מנת שג אזרח שאי לו בדיוק את ההזדהות של מאה אחוז ע המדינה הוא עדיי מכבד את 

לא רק מתו הפחד אלא מתו זה שהוא יודע שלמרות הכל הוא יכול להגשי חלק , חוקיה
אבל כ , אני לא אומר שעל מנת להיות אסיר תודה. או חלק מספיק מהצרכי שלו, מהצרכי שלו
 . בתו המדינה הזאת אפילו באופ חלקילהרגיש שות

היהודי בארצות הברית לא נראה לי שבתו . למשל יהודי בארצות הברית, אני אקח דוגמא
אולי ג קתולי במידה , לא רק יהודי. תוכ ה חיי כאזרחי של מאה אחוז סיכוי להצליח

להיות , ל להיות חופשי לגמריבישראל אני יכו, אני לא בא לישראל, אז ה אומרי שווה לי. רבה
 .והב שלי אני משאיר אותו ש אולי, מה שאת רוצי, ג ראש ממשלה ונשיא

צרי לדבר על המרכיבי , מבחינת הקבוצה הזאת והדברי על השסע, אני אומר עוד פע
צרי לתת למהל הזמ . הקטני ולרדת לדעתי מהניסיונות להגיע לפתרונות אולטימטיביי

 .את שלו ולהיות אופטימיי ולהתפלל שזה יל בכיוו הנכו בשני הכיוונילעשות 
, האמת היא שבתור מתבוננת מהצד ):האוניברסיטה הפתוחה, סוציולוגית(אילנה קאופמ 

אחד . אז באמת אני רואה שיש כא דיוני בשני מישורי, אני לא השתתפתי בדיוני קודמי
שני ברמה של . נות לטווח אולי יותר ארו ויותר רחוקבשאלה של פתרו, באמת יותר תאורטי

ולא להרגיז יותר , ואפשר לייש, פתרו יותר קונקרטי ודברי שאפשר להגיע אליה בהסכמה
 .באמת שתי הרמות האלה לא כל כ נפגשות. 'ולא לפגוע וכו, מדי

אמרת שא היה אתה . וזה ג עקב הערות של מיקי וג של עוסאמה, נקודה אחת קטנה של מפגש
אני חושבת , עכשיו. שיוויו מלא אז זו לא הייתה מדינה יהודית אלא זו הייתה מדינת כל אזרחיה

 זה מתחבר למה שמיקי אמר. מה זה מדינת כל אזרחיה. שהמושג הזה הוא מושג לגמרי לא מוגדר
רית היא כי מדינת כל אזרחיה בארצות הב,  זו לא אותה בעיהשבארצות הברית יש אותה בעיה

לא , ג היהודי וג הערבי, אני חושבת ששתי האוכלוסיות. לא מדינת כל אזרחיה באר
לכ ההגדרות האלה לא כל כ מתאימות ולא , מעונינות להגיע למצב הזה של מדינת כל אזרחיה

 .כל כ תקפות
קרב לא רק האוכלוסיה היהודית שבכלל לא מעונינת להת, ההנחה שלי היא ששתי האוכלוסיות
אי לה לא אינטרס וזה ג לא מתאי לשלב הזה של , למודל הזה מסיבות שמיקי פרט אות

ההערכה שלי היא שג האוכלוסיה הערבית לא מוכנה להגיע למה שמשתמע . בניית הקולקטיב
אבל ההערכה שלי היא , זאת אומרת אולי אד אחד באופ אישי כ, מהמודל האמריקאי הזה
 מוכני לוותר על כל הזהויות הקולקטיביות  כולל כל מה שמשתמע שמרבית האזרחי לא

 .מההתערבבות ביניה לחברה מסוג אחר
עלו פה דברי . אני חושבת ששני הדברי יכולי להשתלב ולרדת לאיזושהי רמה יותר פרקטית

אז . קי.במוב הזה שאו. מיקי, ביחס לעיבוי של מושג האזרחות, בשיח הציבורי בכמה מקומות
אבל הא זה אומר שה חייבי לשלוט , היהודי רוצי להיות ריבוניי במקו אחד מסוי

צרי לפרק את היהודיות ולעבות את ? הא זה לא אומר שיש להרחיב את מושג האזרחות? בהכל
אני חושבת שזה דבר . מושג האזרחות כ שזה יאפשר לשת בצורה יותר רחבה את האזרחי

וא צרי איזשהו מסר אז המסר צרי להיות בכיוו הזה של , ראתושבאמת אפשר לעבוד לק
לעבות את האזרחות זאת אומרת קוד כל להסביר שאזרחות זה דבר חשוב ולא . עיבוי האזרחות

ובאמת , המושג הזה לא מקובל על כול. זניח ויש לו משמעות של שיתו ע אלה שה לא יהודי
 .ריד כמה חלקי של המדינה היהודיתלהפ, כמו שסמי עכשיו אמר, זה אומר

להביא , א זה אומר שהערבי יכולי לעמוד בראש מינהל החינו לערבי כי ה אזרחי
 .מה שלהערכתי לא עושי, בחשבו שהאזרחות היא מושג שהוא חשוב ושצרי להתייחס אליו

אני את ל . אני את דוגמא ממה שאני מבי, אולי הערה קצרה :מיכאל אית
א הייתי יודע . הנושא של שדה התעופה, דוגמא לבעיה שאני לא משוכנע שאנחנו עשינו בה די

אני לא . שעשו את כל המאמצי על מנת שיבודדו רק את האלמנט הביטחוני הייתי חי ע זה
נראה לי לפעמי שהאלמנט הביטחוני הופ להיות מכשיר לכל מיני דברי שה בכלל לא , בטוח

כל הבעיות , אדמות, בעיה של חינו, עוד פע. ואנחנו לא מטפלי בזה, יה הזאתרלוונטיי לבע
.  לא נעי ללכת בשדה התעופה וש פתאו מפשיטי אותושל היו יו שאד רוצה לחיות

אנחנו לא מדברי , אני אומר אפשר להתחיל בדברי האלה. השאלה א זה מוצדק או לא מוצדק
 .על שינוי ההמנו

, מעבר לדיו בנושא האוטונומיה אנחנו עוד רוצי קצת לחלק עבודה :עעאדל מנא
אז . מטלות לקי כמו שאנחנו מחלקי לתלמידי שלנו לפעמי שלא תהיה לה ממש חופשה

לכ אני אקצר ממש בדברי שאני רוצה להגיד בעקבות , צרי להקדיש לזה לפחות איזה חצי שעה
ובעיקר לחדד נקודה מרכזית אחת שעלתה , י הערבייג של חלק מהחבר, הדברי של החברי

 .פה
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. כתחלי לשיוויו מלא אלא כקומה נוספת לשיוויו מלא, כמו שאמרתי קוד, אוטונומיה לא באה
היא באה כקומה נוספת כי ליהודי יש כמה קומות נוספות בעניי הזה שה לא רוצי לוותר 

את זכויות היתר שיש לה שאפשר , פות שיש להה לא רוצי להרוס את הקומות הנוס, עליה
 .הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. לקרוא לה מדינה יהודית ואפשר לקרוא לה בשמות אחרי
אי שיוויו מלא היו לא רק ברמה של . מוטה שאל למה מתכווני כשאומרי שאי שיוויו מלא

, בצורה הבוטה ביותר, ת ממשלתיתהפרקטיקה בחיי היו יו אלא ג יש הפליה מוסדית חוקי
כמעט בכל תחו , בי יהודי לערבי בכל תחו כמעט ברמה הקולקטיבית והאינדיבידואלית

בתחומי שקשורי , בתחומי מסוימי היא ג פורמלית חוקית.  מבחינת חלוקת תקציבי
יי וחוק אבל לא רק בנושא של המוסדות הלאומ, בחלק הגדול לעניי של המוסדות הלאומיי

 .אלא ג בכמה תחומי אחרי', השבות והסמלי וכו
המשמעות המתלווה , מכיוו שהרוב היהודי לא רוצה לוותר על יהדותה של המדינה, לכ אני אומר

שחלק אני עוד יכול להבי , לזה שג בעתיד יהיו תחומי שיהיו בה זכויות יתר ליהודי
אבל במקביל לזה מה , ת ג א לא להבי אותאו אפשר לקבל אות או לחיות אי, אות

שהאוטונומיה באה להציע למעשה זה לתת לערבי משהו שיפצה אות על זה שהיהודי רוצי 
. מדינה יהודית ודמוקרטית חשוב להגיד כמוב. להמשי לקיי את המדינה כמדינה יהודית

מרת שלא יהיו הפליות זאת או, החלק הדמוקרטי הוא שית את השיוויו החוקי והמוסדי
אלא שלא תהיה , אבל לא רק עניי של תקציבי וחלוקת תקציבי, בתקציבי בתחומי השוני

 .אפשרות של הפליה על בסיס לאומי במדינת ישראל כפי שקיי היו
ג אז כשאי הפליה מוסדית וחוקית עדיי חשוב שתהיה , וזו הנקודה החשובה כא, ג אז

, ע שהוא רוב וע, יאות בישראל היא מציאות של מדינה שיש בה שני עמיכי המצ, אוטונומיה
קבוצת הרוב למעשה משתמשת במדינה לצרכיה . או קבוצה אחרת שהיא קבוצת מיעוט לאומי

זאת אומרת הסמלי , והיא ג למעשה מלאימה את הסמלי בצורה אתנית, ולזכויות היתר שלה
. ונומיה התרבותית והאחרת יכולה לתת את הפיצוי הזהוכא האוט, מבטאי רק את קבוצת הרוב

א , כמו שדובר כא, זה לא רק פיצוי אלא ג צרכי חיוניי וחשובי של האוכלוסיה הערבית
אוטונומיה  שתית לערבי שוב ג את הרגשת . זה בתחו חינו ותרבות ובתחומי אחרי

 .ות שפהתרב, אלו ג צרכי אמיתיי בנושא של חינו, הזהות
למה אתה לא יכול להגיד אני . למה להגיד את המילה אוטונומיה :מיכאל אית

 ?מי מגדיר לי את המילה אוטונומיה. שיהיה כ, שתהיה שפה כזו, דורש שיהיה חינו כזה
אני אפילו אקצר עוד , אני פשוט אסתפק בזה, ה בואו נתקד'חבר :עאדל מנאע

כמו שהוא ,  מניח שסמי יתייחס לנושא הזה של המשמעותומכיוו שאני, אני אסתפק בזה. יותר
אז נית באמת . של האוטונומיה בהבדל מדברי אחרי שקיימי או לא קיימי, עשה כבר קוד

מה שיש לו להגיד ונעבור אחר כ לנושאי האחרי שיש לנו , לסמי את זכות הדיבור והתגובה
 .בבקשה סמי. עדיי על סדר היו

י רק אבהיר מעבר לדברי שהספר מנסה לומר פשוט כתגובה אנ :סמי סמוחה
 .לדברי שנשמעו

לא לכל מיעוט זה , קוד כל המושג אוטונומיה רלוונטי בדר כלל לסוג מסוי של מיעוטי
המיעוט הערבי הוא בהחלט מיעוט שמתאי למושג אוטונומיה במוב זה שזה , עכשיו. מתאי

הוא מיעוט לאומי לפי , לא רוצי ג להטמיע אותו,  נטמעזה מיעוט שאיננו, מיעוט של ערבי
, חלק מע אחר שיושב למעשה במולדת שלו שהיא עכשיו נשלטת על ידי רוב אחר, עצ הגדרתו

 .ומבחינה אידיאלית הוא היה צרי להיות בפלסטי הגדולה לא מיעוט אלא חלק
ול להגיע למדינה משלו שבה הוא כי הוא לא יכ, הדבר השני מבחינת פתרו למצבו זה אוטונומיה

מאחר שמדובר במיעוט לאומי אז האוטונומיה . לכ אוטונומיה היא לאומית. חלק מקבוצת הרוב
 .זה ברור לחלוטי, היא לאומית לפי עצ הגדרתה

לבעיות של מיעוטי . אוטונומיה זה מי מכשיר? הא האוטונומיה באה במקו שיוויו, עכשיו
לא , לא יזיק, מנהלי את הקונפליקט שהוא לא יתפר, מצ את הקונפליקטאפשר לצ, אי פתרו
 .זה כל מה שאפשר לעשות, ימוטט

וג אוטונומיה , אי אפשר להגיע, אי אפשר במדינת ישראל כמדינה יהודית להגיע לשיוויו מלא
. הזו השאל, השאלה א היא תצמצ את אי השיוויו. מלאה לא תביא לשיוויו מלא של ערבי

 .אלה ה שאלות שצרי לטפל בה. הא יש איזה שה פתרונות אחרי יותר טובי
לא יתכ שאוטונומיה תגדיל את אי . חייבת לקד שיוויו, אוטונומיה לפי עצ הגדרתה, עכשיו
. כי קוד כל אוטונומיה זה העצמה של המיעוט? מדוע זה לא יתכ. לא יתכ דבר כזה. השיוויו

הוא יכול להשתמש במוסדות האלה ולא רק . מוסדות שהוא שולט בה, וט כליאתה נות למיע
 .זה ברור, לנהל את עצמו אלא ג לארג את המיעוט למאבק נגד קבוצת הרוב

 .עכשיו יהיה יותר קל למכור את הרעיו של האוטונומיה :מיכאל אית
אתה נות .  כחאתה נות לו בסיס. זה ברור, זו המציאות, אבל זה ככה :סמי סמוחה

עצ זה , לכ יש פה שיוויו. זה ברור, אתה נות לו משאבי לגייס את האנשי. לו גישה חופשית
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אז לפי ההגדרה זה . יותר סימטריה ביחסי הכח בי המיעוט והרוב? מה זה שיוויו. יש בזה שיוויו
תביא , לא תבוצעאי שהיא , זה ג מקד את השיוויו בכ שאוטונומיה. לקד את השיוויו

אז ברגע . יש צד אחד שמכתיב לצד השני, מ"במצב היו אי מו. מ בי האוטונומיה למדינה"למו
, למיעוט יש כח לאיי, א לא. ליותר שיוויו בחלוקת משאבי, מ תגיע לאיזושהי פשרה"שיש מו

 ולתת לו יותר ואז חייבי איכשהו להתפשר איתו, הוא יכול להביא לאי יציבות, הוא יכול להרוס
 .משאבי
, אני דיברתי על שלוש צורות כלליות, הרבה צורות, אוטונומיה מופיעה בכל מיני צורות, עכשיו

 .לתפור אותה בהתא לצרכי והנסיבות, אבל אפשר לנסות כל צורה ולתת לה כל מיני מנגנוני
ת לכיוו החברה הישראלית בעשורי האחרוני הולכ. עכשיו נראה את החברה הישראלית

וסקטורליזציה פירושה בי השאר אוטונומיה של , העמקת הסקטורליזציה, סקטורליזציה
כאשר , למה שכל מיני סקטורי בחברה הישראלית יזכו לאוטונומיה והערבי לא. סקטורי

כי ה , הערבי ה הכי מתאימי מכל הסקטורי בחברה הישראלית לאוטונומיה באופ מהותי
ה הכי מתאימי לצורת הפתרו '? וכו'  ע אחר שקופח ויושב במולדתו וכומיעוט לאומי של

הרוסי . כל מיני קבוצות, החרדי יקבלו, בני עדות המזרח החרדי יקבלו, דתיי יקבלו. הזאת
 .פשוט לא יסכימו, אני חושב שהערבי לא יסכימו לזה. עכשיו מתחילי לכיוו הזה

 ?כח פוליטיזה דפוסי הצבעה או  :מיכאל אית
 .אני מדבר על בניית סקטור, זה בניית סקטור, איזה כח פוליטי, לא :סמי סמוחה

, לא נהני, לא הנוצרי ולא כל הסיפורי האלה, הערבי בישראל לא נהני משו אוטונומיה
אי , קוד כל לא רק הערבי. אי לה, אי אוטונומיה לערבי בישראל בשו תחו כלשהו

 .אי אוטונומיה, ל השלטו המקומי בישראלאוטונומיה ש
 ?למה אתה אומר  שלנוצרי אי אוטונומיה, סליחה, רגע :אליעזר דו יחיא

 .אי אוטונומיה כי א אחד לא האציל לה סמכויות :סמי סמוחה
 .אבל א לא מתערבי בענייני שלה, בסדר :אליעזר דו יחיא

אוטונומיה זה לא . ג של אוטונומיהאתה מעוות את המוש, תסלח לי :סמי סמוחה
זה לא . שמיעוטי או קבוצות ה חלק מהחברה האזרחית ויוצרי אוטונומיה משלה

. אוטונומיה לפי עצ הגדרתה זה האצלה של סמכויות של הממשל המרכזי לקבוצות. אוטונומיה
 .זו הדר שבה זה מוגדר בספרות, זו הדר שאני רואה, זה הכל

יש , דווקא  משו שקיימת הפרדה במציאות? למה הערבי כ מתאימי, כעכשיו מה יש א 
 900ספרו עכשיו , יש לה עמותות וארגוני, יש מוסדות נפרדי לערבי, מערכת מוסדית כפולה

מתברר היו כי ברש העמותות , 250חשבנו פע שיש לה .  עמותות900, עמותות ערביות
לא רק מבחינת התארגנות של .  יש מערכת מוסדית רחבהאבל, לא כול ארציות, 900רשומות 

 מהערבי גרי 90%. מוסדות נפרדי, אלא ג מבחינה זו שיש חינו ערבי נפרד, עזרה עצמית
היהודי . אבל ה לא אוטונומיות, מכל הבחינות המערכות ה נפרדות, בישובי ערביי נפרדי

ולל שליטה מרחוק ומקרוב בשלטו הערבי כ, בצורה זו או אחרת שולטי במוסדות הערביי
 .המקומי

מנקודת מבט יהודית . על מה אנחנו מדברי? עכשיו השאלה הא אוטונומיה בכלל ריאלית
 1948 לכל ממשלות ישראל מ. יש מדיניות ברורה של כל ממשלות ישראל, הדברי די ברורי

או כל גילוי ,  ראו באוטונומיהותהשלא צרי לחקור הרבה כדי לגלות א, הייתה מדיניות די ברורה
 .פשוט סכנה, אוטונומי
 1948בודאי ובודאי שעל אוטונומיה טריטוריאלית אי מה לדבר מפני שהממשל מאז , עכשיו

, והצליח, הגדיר כיעד מרכזי שלו להרוס את הצפיפות הטריטוריאלית של האזורי הערביי
כ שהיו בכלל אי מה . מיה טריטוריאליתבשביל למנוע אפשרות  לדרוש באיזשהו שלב אוטונו

 .בגלל ההרס של הצפיפות הטריטוריאלית הערבית, לדבר על אוטונומיה טריטוריאלית
המגבירה ,  כל אוטונומיה כזאת תתפרש כאוטונומיה לאומיתלגבי אוטונומיה לא טריטוריאלית

 שו סיבה ליהודי אי. אבל רק  הסקטור היהודי נות לסקטור הערבי, את כוח של הערבי
ה רוצי פשוט ? היהודי מזוכיסטי, מה. אי שו סיבה בעול, ולמדינה להסכי לדבר כזה

 .מבחינת היהודי זה בכלל לא בא בחשבו? להזמי צרות לעצמ
, באוטונומיה סטטוטורית זה לא בא בחשבו? אבל באיזו אוטונומיה מדובר שזה לא בא בחשבו

אז א . לא רק לערבי, טטוטורית במדינת ישראל ג לקבוצות אחרותכי אי אוטונומיה ס
לא , הערבי ירצו אוטונומיה סטטוטורית ה יצטרכו  לנסות להביא לחידוש בחברה הישראלית

, אולי ג הדתיי ירצו, ואז ג האחרי ירצו, רק בשביל עצמ אלא בכלל לחברה הישראלית
לכ אני חושב שלזה אי ? המדינה תתפורר, אז מה, ירצוהרוסי , הקיבוצי ירצו, החרדי ירצו
בשביל לרמוז לציבור ', אני כתבתי פה על אוטונומיה סטטוטורית המו סעיפי וכו. בכלל סיכוי

והערבי ידעו ג כ למה זה מוביל , שהיהודי ידעו למה ה מתנגדי. מה המשמעות של זה
 .אות
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צורה של אוטונומיה תרבותית , צורה הלא סטטוטוריתוה, אבל יש צורות אחרות של אוטונומיה
היא עובדת לא רע בס הכל לניהול הקונפליקט בי דתיי . קיימת באר, לא סטטוטורית

ואני לא רואה , יש לה שורשי היסטוריי, בי החרדי והרוב הלא דתי, והמדינה והרוב הלא דתי
.  וחרדי במדינת ישראל זוכי בהסיבה בעול למה שערבי לא יזכו באות הנאות שדתיי

הרי אפשר לפרק את האוטונומיה הזאת למנגנוני , השאלה היא למה לקרוא לזה אוטונומיה
אני חושב שעדי . ואי אפשר לחתור ולהגיע אליה, ואפשר לדבר על כל אחד מה בנפרד, שוני

דה משו שהמילה היא מפחי, לא להשתמש במילה אוטונומיה כי המילה הזאת בהחלט מפחידה
ואתה לא יכול לשחרר את המחשבה , היא תפוסה על ידי האוטונומיה בשטחי, הזאת כבר תפוסה

ויש פשוט , לכ בהחלט לא צרי להשתמש במילה הזאת. של יהודי וג ערבי מהמודל הזה
לעבד את כל המאפייני והדפוסי והמנגנוני של האוטונומיה הלא סטטוטורית ולהגיע עליה 

 .להסכמה
לא מספיק לתת לערבי כפרט תחושה שלא רע לו לחיות במדינה הזאת ושאפשר לתת לו קצת 

אי אפשר  לפתור את הבעיות , לא יעזור. כי הערבי ה מיעוט לאומי, הישגי פה והזדמנויות ש
ולכ לאוטונומיה כגישה או כפתרו , זה בלתי אפשרי, שלה רק על ידי טיפול בבעיות של הפרט

 .כי זהו הכיוו, לי יש משמעותכל
לא הפתרו , א אנחנו נגיד הולכי לפתרונות של האוטונומיה, אז אולי טקטית לקבוצה הזאת

צרי להיזהר לא להשתמש , אלא הפתרונות החלקיי של אוטונומיה, של האוטונומיה המלאה
טקטית אתה לא פשוט מבחינה . אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכי לחשוב עליו, במושג הזה

 .יכול למכור אותו לציבור
הוא כבר לובש אוטונומיה , אני מוכ לנבא שהמאבק של ערביי ישראל ילבש צורה של אוטונומיה

למשל אני מצטט ש שש הצעות . שהיא לא סטטוטורית וג כ סטטוטורית בנקודות מסוימות
טרפו לתק חוקי של גופי חוק של עזמי בשארה ועוד כמה חברי כנסת ערביי וג יהודי שהצ

אז . זאת אומרת החוק עצמו מגדיר ייצוג למגזרי שוני, סטטוטוריי במדינה שה מגזריי
אתה , זה כבר קיי? מה יפה בזה. בס הכל הצעת החוק הייתה להוסי את הערבי כעוד מגזר

ה הלאומית יש פה עוד קבוצה שצרי להכיר בזהות, יש לזה תקדי, לא עושה מהפיכה גדולה
בכנסת הקודמת זה לא . ולכ רוצי פשוט לצר, לא כיחידי, ובזכויותיה הלגיטימיות כקבוצה

 .עבד
שכתוב לגביה בחוק איזה קבוצות באוכלוסיה צריכות לצעוק , למה בועדה ארצית לתכנו ובניה

וא ? איזה היגיו יש בכ, למה הערבי לא יכולי להיות אחת מקבוצות האוכלוסיה האלה, ש
 .הא ה ישתלטו על הועדה הארצית לתכנו ובניה, ה יהיו מיוצגי ש

משמעות . זו שחיקה רצינית של מושג אוטונומיה האמיתי, זו האוטונומיה הלא סטטוטורית
. זו המשמעות של אוטונומיה, המושג אוטונומיה האמיתי היא שאתה מקי רשות אוטונומית

מנהלת , היא מייצגת את המיעוט לפני המדינה,  נציגות אחרת יש להרשות אוטונומיה למיעוט 
 .זה המושג של אוטונומיה, היא מקבלת כספי, היא הולכת לבוררות, מ"מו

, זה המודל, אני חושב שהמודל צרי להיות החרדי והדתיי במדינה, בשלב ראשו צרי להבי
זה כבר נעשה . עושי את זהאי שה , פשוט מאוד למה שאלה מקבלי, להגיע לסטטוס שווה

 .ללכת פשוט בדרכי שלה, זה הכל, ממילא
זה ממשלה , הבסיס לכל העניי הזה של אוטונומיה במדינת ישראל זה המפלגה, עכשיו

בהסדרי של אוטונומיה לא סטטוטורית מהסוג הקיי בישראל . זה הבסיס לכל, קואליציונית
המפלגות האלה מקבלות , ת שמייצגות אותוהמקובל הוא שלמיעוטי או למיעוט יש מפלגו

במקרה הזה של המיעוט הערבי שני שליש מערביי ישראל הצביעו בבחירות , תמיכה רבה מהמיעוט
מה היה חסר בשביל להגיע לסטטוס הזה של , עכשיו. האחרונות עבור שלוש מפלגות ערביות

יטימיות בקואליציה שהמפלגות הערביות האלה תהיינה שותפות לג? אוטונומיה סטטוטורית
כמו מפלגת , מ וה יגידו אנחנו לא רוצי"שיזמינו אות למו, שיתנו לה זכות סירוב, ממשלתית

מ "ברגע שהמפלגות הערביות האלה היו נכנסות לקואליציה ה היו מנהלות מו. האיחוד הלאומי
זה , אבל זה לא שיי. וה היו למעשה המכשיר להשיג את האוטונומיה הלא סטטוטורית

 .הפוליטיקה של אוטונומיה
פשוט מה שרציתי זה לברר את המושג הזה ואת , אני לא נקטתי שו עמדה בספר, עכשיו

אבל נראה לי שזאת תפיסה שבהחלט יכולה לעבוד וג לשרת את הקבוצה , המשמעויות שלו
 .הזאת

רבי במדינת כי אחד הדברי הכי חשובי לקידו השינוי היהודי ע, אני אומר במפורש עכשיו
ג , יותר מאשר תרבותית, ישראל זה אוטונומיה לא סטטוטורית תרבותית ואולי אפילו מעבר לזה

 .בנושאי אחרי
למשל הכרה בועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות שהוא ועד של אנשי . רצית דוגמאות

, ה מהווי ועד, זה אנשי שנבחרו במקומותיה, זה לא אנשי שמינו את עצמ. ציבור נבחרי
 .מ"אני לא רואה סיבה לא להכיר בועד הזה ולנהל איתו מו
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אי . הכרה בועדי סטודנטי באוניברסיטאות. הכרה בהתאחדות הסטודנטי הערביי הארצית
ה אפילו , שו אוניברסיטה שמכירה בועדי סטודנטי וה ועדי נבחרי דמוקרטיי לחלוטי

 .י הכלליימנהלי בחירות יותר טוב מהועד
יש לי מסמ שבו אני מביא דברי שנית להסכי עליה . אני יכול לתת ל דוגמאות נוספות

ג בי יהודי וערבי , ולא רק בקבוצה, ודברי שלא נית להסכי עליה בקבוצה הזאת
 .יש ג עקרונות שעליה אפשר לקד את המסמ המשות הזה. במדינת ישראל

אני באמת רוצה להודות לסמי שהוא אחד החברי .  סמיתודה רבה :עאדל מנאע
וג כתב לנו הצעה בראשי פרקי של עקרונות לענייני שאפשר להגיע , הפעילי מאוד והחרוצי

ונושאי אחרי שאולי אי אפשר , )עד כמה זה מדויק, כמוב אפשר לדו על זה(בה להסכמה 
ובזמ שאנחנו , כל אחד ייקח לו עותק, ת זהאז נחלק א. להגיע בה  להסכמה או שה במחלוקת

, סמי, מחלקי את זה אני רוצה רק להעיר איזה הערה בנושא של האוטונומיה לגבי המציאות
זה שהאוכלוסיה . ועד כמה באמת האוכלוסיה הערבית לא מוכנה לתחו הזה, שקיימת היו

זה .  שצרי לדחות את זההערבית עוד לא מוכנה ולא מעלה מספיק את הנושא זה לא אומר כמוב
א , אבל זה הרי מלכוד כא, ה הרי התחנכו שלא יקבלו שיוויו, כמו שפע אמרו לגבי נשי

למשל , המצב היו. ואותו דבר לגבי ערבי, אתה לא מתחיל בזה אז א פע ה לא יקבלו שיוויו
. של תכני הלימודי 25%בכל בית ספר ההורי יכולי לקבוע נדמה לי , על פי משרד החינו

כמו שאני יודע אי , אי, אי? 5% לכמה בתי ספר ערביי באר יש ועד הורי שמנסה להתערב ב
א לא מפלגה אחת וא לא קבוצה אחת במגזר הערבי , ד"כולל בל, וג לא המפלגות, בא מקו

י בתחו ותתק אותי חאלד כי אתה אולי מכיר את השטח קצת יותר ממנ, מנסה להתערב בזה
שיש בו ועד הורי שבאמת מנצל את , א יש איזה כפר, הא יש איזה מגזר או איזו קבוצה. הזה

, איפה שעוד מותר לנו ואנחנו יכולי, זו באמת דוגמא עד כמה שאנחנו? 25%הזכות הזאת לקבוע 
 .לא עושי את זה
שו של הייתה לנו איזושהי מחשבה לקיי הערב דיו בחלק הרא :מרדכי קרמניצר

ג , אני חושב שזה לא יעשה צדק למסמ שהוא מסמ חשוב. המסמ של סמי של העקרונות
 .שאנחנו נעשה עכשיו איזשהו דיו חפי בנייר הזה, להמש העבודה של הקבוצה

אבל מה שאני כ בכל זאת רוצה לעשות זה להציג שורה של נושאי שאי ספק שצרי לטפל בה 
וע א יש הערות לרשימה הזאת ולנסות לראות א יש אנשי שמוכני לשמ, באופ יותר יסודי

 .הנושאי ה לא לפי סדר חשיבות. להשתת בצוותי להכנת טיוטות בנושאי הספציפיי
 .שפה, תרבות, חינו: הראשו
 .תכנו ובניה ופיתוח כקומפלקס אחד, קרקעות: השני

 . בכל המקומותוהכוונה ייצוגיות במוב הרחב, ייצוגיות: השלישי
 .שלטו מקומי: הרביעי
אבל שווה , שהיא נושא מסוג קצת אחר כי זה חות נושאי אחרי, העדפה מתקנת: החמישי

 .להסתכל עליו אני חושב הסתכלות ממוקדת
 .שירות אזרחי, הכוונה היא שירות צבאי, שירות למדינה: השישי

 .ייאו המוסדות הלאומ, הגופי הלאומיי: השביעי והאחרו
אפשר , הנושא הוא פתוח. הא יש הערות לגבי הנושאי, אז קוד כל יש פה שאלה ראשונה

 .אפשר לייצר, למשל לחשוב במסגרת המוסדות הלאומיי שיהיה ג מוסד לאומי ערבי
אבל משהו שהוא מצדיק קבוצת , בודאי שיש עוד ענייני. השאלה היא א החמצנו משהו חשוב

 .עבודה לפיתוח
האמת היא שחסר לי בשאלת הנושאי כפי שהצגת אות ואולי ג  : דו יחיאאליעזר

שלדעתי הוא מאוד חשוב בכל הסוגיה הזאת וזה , התייחסות יותר שיטתית לנושא, בדיוני כא
אפשר בכלל להבי את המשמעות  של השסע היהודי ערבי , בעזרת עניי זה: העניי הדתי

 יהודית ללא הגור הדתי שהוא בעצ מצד אחד מהוה והבעייתיות  למדינת ישראל כמדינה
אבל בכל , לא לפתרו מלא, ומצד שני אולי יכול אפילו לסמל כמה דרכי, מכשול  מאוד קשה

 .זאת
דווקא , אולי מירבית, למשל בנושא של אוטונומיה אני חושב שאולי כא היה נית להגיע להסכמה

אני , העניי של הווק. יו ג היא לא קיימתזאת אומרת אוטונומיה דתית שכ, בתחו הדתי
בתי הדי הדתיי של העדות הדתיות הלא . חושב שיש לו בהחלט קונוטציות דתיות חשובות

על ידי , זה שבעצ כוהני הדת המוסלמי  מתמני ולא נבחרי בשו צורה שהיא. יהודיות
. יכול להבי  מדוע הוא כאז אני חושב שזה דבר שאני לא . זה נכו. האוכלוסיה המוסלמית

אז זה מצב בלתי נסבל  . לציבור המוסלמי אי שו דעה בכל מה שקשור למינוי כוהני הדת שלו
 .אני חושב שצרי להוסי את זה. מבחינה עקרונית

אני רואה שלושה נושאי נוספי שיכולי להיכנס כא לקטגוריה  :אלי רכס
 .הזאת
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א . אני מפריד ואומר ג פיתוח כלכלי ותיעוש. ת ואדמותאמרת פיתוח בהקשר של קרקעו, האחד
 .עוני כחטיבה אחת, אבטלה, של תעסוקה, אבל כל הנושא של כלכלה, על פי שיש קשר כמוב

נדמה לי שהסיפור של האוכלוסיה הבדואית בדרו ראוי . חטיבה שניה שאני מעלה לגביה שאלה
אבל אני חושב  , פלות בחלק מהקטגוריות פהא על פי שהבעיות שקיימות ש נו, לכותרת נפרדת

 .שהנושא של הבדואי צרי לעמוד כסוגיה נפרדת
 .סמי ופשיעה, הנושא של אלימות בחברה, או אי רווחה, נושא שלישי הוא כל הקשור לרווחה

אנחנו מצד אחד שמנו את הנושא של העדפה מתקנת . יש לי הערה :עאדל מנאע
לתת קצת יותר , אלא ג לעשות העדפה מתקנת', ולתת שיוויו וכושזה אומר לא רק לסגור פערי 

כמו , וזה כמוב כולל חלק מהנושאי שהציע עכשיו אלי, מעבר למה שמגיע לאוכלוסייה הערבית
 .קרקעות ונושאי אחרי ',רווחה וכו, פיתוח, כלכלה

יה הרבה מגע אז א אנחנו הולכי על שני חתכי של נושאי שה ג מצטלבי וג יש בינ
וחשוב שלא יהיו קבוצות שונות , אני חושש פשוט שנעשה עבודה כפולה כא, ואולי חזרה פה וש

 . שיעשו את אותה עבודה
אני דווקא נגד שנתחיל לחלק את . שאולי היא דווקא יותר חשובה מבחינתי, נקודה שניה

, דרוזי,  בדואי כי א אנחנו נתחיל לחלק אות למגזרי, האוכלוסיה הערבית למגזרי
 אני פשוט לא אל להשתת בקבוצה הזאת כי אז זה כבר לא ' מוסדות דת וכו, מוסלמי, נוצרי

כי אז אנחנו הולכי בדיוק לפי הממסד ולפי השלטו שרוצה להפו את הערבי , מעניי אותי
תת קבוצות ולטפל לקבוצות ו, כמו שהיהודי לא הומוגני' שה כמוב לא הומוגניי וכו, כול

 .בבעיות של התת קבוצות ולא בקולקטיב כקולקטיב
והערי , כמו שג הכפריי שוני מהעירוניי, יש לה יחוד, לבדואי יש בעיות, עכשיו

ולכל מגזר כמעט באוכלוסיה הערבית יש  את הבעיות , המעורבות שונות מנצרת ומשפרע
ת ייחודיות ושונות מבנצרת ושפרע בגלל שה שכונות ביפו ובלוד אי בעיו, אז מה. הייחודיות שלו

אפשר . ולקבוצות אחרות יש יחוד, לבדואי בודאי שיש יחוד? מעורבות בתו ערי מעורבות
 לחלק אותנו לקטגוריות זו בדיוק המדיניות של הממסד. למצוא הרבה מגזרי שיש לה יחוד

 .ולטפל בנו בקטגוריות שונות
אז הבעיות של קרקעות הבדואי ה קצת שונות מהבעיות של , ותיש לה בעיות של קרקע

 .אבל אלה בעיות של קרקעות, קרקעות הגליל
שה יותר גדולות ואולי יותר עמוקות , של חינו ושל תרבות, יש לה בעיות של פיתוח ושל כלכלה

ולא , כקולקטיבלכ לדעתי צרי לטפל בקולקטיב הערבי . 'אבל אלה בעיות חינו ותרבות וכו', וכו
כי אז אנחנו נאבד , להתחיל לעשות אותו מגזרי ולעשות קבוצות ייחודיות למגזר זה ומגזר אחר

 .לדעתי את הצפו
כי אפשר לפרק את הנושאי האלה , רעיו, אני פשוט מציע הצעה :ראס חמאיסי

ודות מפנה אני מציע לחפש את המסלולי הקריטיי שיכולי לייצר מה שנקרא נק. לתת נושאי
כי אז אנחנו נכתוב הרבה אבל אנחנו לא נזהה את , לא לעשות רשימה. קריטיות בתהליכי

אפשר יותר להתמקד . מה העיקר ומהו הטפל, ואז צרי יהיה מישהו לבוא לעשות סינו, העיקר
 .במה המסלולי הקריטיי שמביאי לשינויי ומפנה ביחסי שתי האוכלוסיות משני הכיווני

אני חושב שללכת בכיווני המסורתיי . אני רוצה לחזק את ראס :סמוחהסמי 
יש ועדות , בעבר הייתה ועדת המעקב העליונה. כבר נעשו המו דברי בנושא הזה, של תחומי
 .היינו יכולי להתחיל ע זה בהתחלה ולהגיע ע זה. יש משרדי ממשלה, ממשלתיות

זה , חסר חדשנות, אבל זה חסר מעו,  שנסכי עליהאני מוכ ג לתאר לעצמי מה היו ההמלצות
 .לא יוסי שו דבר לשיח הציבורי

שיש לה השלכות לרוחב של , מה שצרי לעשות זה ללכת על כמה רעיונות שיש בה משו מפנה
 .של עקרונות או הצעות, במסמ שלי כא אני מביא המו רעיונות מסוג של רוחב. המו תחומי

יש לזה השלכות , מפלגות ערביות בקואליציה ממשלתית, זה של שותפות ערבילמשל העניי ה
זו , זה סוג של רעיו כזה, שירות למדינה. זה סוג אחד. מרחיקות לכת בהמו תחומי של החיי

שיכולה להגדיר מחדש את מערכת היחסי בי , ארכימדית אפילו הייתי אומר, נקודה אסטרטגית
אלה . 'פע נל לשלטו מקומי ונאמר שצרי לתת לה תקציבי וכואז עוד . יהודי לערבי
אני חושב שאנחנו צריכי לקיי דיו בנקודות . אי לזה לא ראש ולא רגליי, דברי נדושי

.  נקודות כמו שאני מניתי22לא , ולא צריכות להיות הרבה, הארכימדיות האלה שצרי לטפל בה
 . לעבוד ולא ללכת לפי התחומי האלהלבדוק מה הדברי החשובי ודרכ

נושאי שחותכי תחומי חיי , אני פשוט מחפש נושאי רוחב. מהסוג הזה, למשל העדפה מתקנת
 .שוני

, אני רוצה להגיד שאנחנו עוסקי בשאלה של שיוויו הזדמנויות :טלאל אלקרנאוי
על ,  מנע שהוקמה בכנסתיש ועדת. אני מקבל את הגישה שאומרת ועדות. שיוויו מלא לאוכלוסיה

הא נעשה ע זה . שאושר במליאת הכנסת, ח"היא הוציאה דו. האוכלוסייה הבדואית בכללה
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אני אומר שאנחנו צריכי להחליט מה . עוד בממשלה הקודמת, לא נעשה ע זה כלו? משהו
 .שיביאו לשיוויו מקסימלי בי יהודי לערבי, הנושאי שאנחנו רוצי להעלות

, בדואי, אני ג לא מסכי שנתחיל לעסוק בהפרדה בדרוזי, ר עאדל"וצה להגיד ל דאני ר
אבל כל אחד יודע שהמצב של הבדואי הרבה יותר קשה מהמצב של האוכלוסיה הערבית , ערבי

ושל האוכלוסיה היהודית על אחת כמה , של האוכלוסיה הדרוזית שהוא קשה, שג הוא קשה
ואני יושב פה על תק נציג של ערביי ישראל אבל ,  אי שאני רוצהר עאדל אני מדבר"ד. וכמה

, ואני אעלה את הבעיות של הבדואי, אני חלק מערביי ישראל אבל אני בדואי. כנציג של הבדואי
, ואני לא מתבייש בזה, והבעיות של הבדואי הרבה יותר קשות משל הישוב של וכל ישוב אחר

לכ אני מסכי ע ידידי . ל מקו ובכל פורו אני אגיד את זהואני בא בשביל להגיד את זה בכ
, שאנחנו הולכי להוציא אותו, ר אלי רכס שהבעיות של הבדואי חייבות לקבל במסמ הזה"ד

א אנחנו בצוות הזה לא נחליט במסמ שלנו אי בכל זאת מתייחסי לקטע של . דגש מיוחד
נכו שיש בעיות קשות בכלל ויש . יא את המטרהאנחנו בעצ נל ונחט, הבדואי ביתר הדגשה

שעדיי , לעומת ישוב כמו אבו גרינט וסייד, אבל ישוב כמו כפר מנדה יש לו מי. פערי רציניי
ישוב בגליל יש לו ? אז אי אפשר להגדיר את זה.  במדינת ישראל2000אי לו מי לשתות בשנת 

מי שהבית שלו , אבל ישוב כמו סייד. מצוקותע ה, יש לו תכנית מתאר, יש לו קרקע, קורת גג
בא רק להחלי את הגג , א הוא בא לתק אותו, 1936 ומשנת 1948מתחיל להיהרס משנת 

 .מיד מוציאי לו צו הריסה והורסי לו את הבית, כשמתחיל האסבסט להתפורר
 אנחנו לא מוציאי מסמ של תקציבי. אנחנו הולכי ליצור אמנה :חאלד אבו עסבה

אנחנו כא צריכי לחפש סוגיות . כא הנושאי ה חשובי. ולא בוני משהו של קדימויות
כמוב שזה חות , של שיוויוניות בהקצאת קרקעות, א אתה סוגר סוגיה של קרקעות. חותכות

כשבאי לממש אות כמוב שאותה בעיה שיש אצל סייד יש ג בטובה . את האוכלוסיה הבדואית
זאת אומרת דגשי ע . אלה הסוגיות שאנחנו צריכי לעסוק בה. צל ישוב אחרוג א, זנגריה
נכו . שלא צרי לעשות את הפיצול, אני כמוב בדעה של עאדל. בכיוו שראס דיבר עליו, הדגמות

שבגו העבודה נית להתייחס לאות אוכלוסיות שנקראות אוכלוסיות בסיכו או אוכלוסיות 
אני לא רואה אות . לא לכתוב עבודה נוספת, אבל לא לפצל,  ההדגש שלתת את, זה כ, חלשות
אני מייצג את . אני לא רואה את עצמי בצורה כזאת, אני לא מייצג פה איזה פלאחניק. מפוצלי

 .האוכלוסיה הבדואית כפי שאני מייצג אוכלוסיה אחרת
של מגמות , או אי קיומ, מעבר לויכוח על קיומ, יש לי שאלה אלי :אלי רכס

בדיוק על פי , הא לא יותר אפקטיבי. אני שואל אות עניינית לעניי שלנו, הפרד ומשול זדוניות
א לא רק את האקוטיות אלא ג את הנקודות , לחפש את האקוטיות  של הבעיות, ההיגיו של
שהיא בהחלט , הא אי יותר אפקט לכ שאתה מחבר בסוגיה הזאת של הבדואי? החלשות

ואז אתה , ע נושא התשתיות, את נושא הקרקעות ע נושא החינו, יה שעומדת על הפרקסוג
 .או שאתה מפזר את זה מבחינה מעשית, יוצר באמת את המסה האפקטיבית

יש לי חשש שא אנחנו נציב נקודות כאלה ונל ג לסעיפי ותת  :חאלד אבו עסבה
דה שמוקמת באיזשהו משרד על מנת לבחו זה יהפו להיות איזושהי וע, סעיפי בנקודות האלה

וזה לא , או איזושהי מועצה מייעצת, כי אי איזושהי ועדה מייעצת, מצב קיי ולהגיש המלצות
 .המסמ של העקרונות שאני חושב שאנחנו צריכי באמנה

יש מסמ שצרי להיות מובנה על ידי עקרונות שמה נית לגזור את כל ההתייחסות לנקודות 
לסעיפי ולתת , א אנחנו הולכי עכשיו לנקודות. ככה אני תופס את זה בכל אופ. ות פהשמופיע
, מה הראיה שלנו וכיצד אנחנו ממליצי לבצע, ולבדוק מה המצב הקיי בכל סעי וסעי, סעיפי

נראה לי שזה דומה לכל ועדה  שהוקמה עד , או מייעצי למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות
46 רוצה רק להזכיר שעד עכשיו הוקמו אני. עכשיו ,  ועדות רק לבחינת מערכת החינו הערבית47

, היא מגישה המלצות, זאת אומרת מקימי ועדה.  מה בדקו את הועדות שהיו לפניה28כאשר 
אני לא רואה את זה . ואחרי שנתיי מקימי עוד ועדה על מנת לבדוק את הועדה שהייתה לפני כ

 .בצורה כזאת
יכול להיות שיהיו חילוקי ,  התפיסה שלי זה מסמ של עקרונות שמוסכ עלינו פחות או יותרלפי
אבל זה בסיס מינימו של הנחות יסוד של עקרונות שמה נית לגזור ג את כל הנקודות , דעות
לא , אני תופס את זה כמכלול. זה לא איזשהו תקציב פה ותקציב ש ועזרה פה ועזרה ש. האלה

 .כהפרטה
אני חושב שנכו שיש ש בעיה אקוטית בסדר . לתשובה של אלי :ראס חמאיסי

, לתפיסתי, אבל מכיוו שאנחנו מדברי על מסמ של עקרונות שמייצר שינויי מבניי, קדימויות
אנחנו כמוב צריכי לבנות את , בחברה הישראלית לקראת חברה יותר אזרחית ויותר מבנית

י לפתרו בנקודה אחת בקשר לאוכלוסייה הבדואית ומפרידי נושא א אנחנו הולכ. העקרונות
תאמי , את נושא  הקרקעות מנושא הטיפול בהתיישבות של האוכלוסייה, במדיניות הממשלתית

כל זמ שקשרו בי נושא של הסדר המקרקעי לבי ישוב . לי שאפשר לפתור את הבעיה
כל , אפילו יתרה מזאת. ותר ויותר ויצרו בעיותבעצ גרמו לאוכלוסיה הזאת לסבול י, האוכלוסיה
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עכשיו , שהמטרה שלו הייתה לכנס ולרכז את האוכלוסיה, הפתרו התכנוני שעשו  לרהט
האוכלוסיה ברהט סובלת ממנו כי הוא מעתיק את אותו מודל של אותה שבטיות  בכפרי 

 .הערביי
אנחנו , ת החיי שלנותשאיר לנו לחיות א, תעשה לי טובה, לא, לא :טלאל אלקרנאוי
וזה עושה לנו שקט והרבה , זה מתאי לנו מבחינה חברתית, לא נוכל לסטות לזה, מסכימי לזה

 .יותר טוב מאשר האינטגרציה שאתה מדבר עליה
אז , לדינמיקה חיובית, א אנחנו רוצי לחבר מסמ שיגרו לתזוזה :אלה בלפר

אבל לא רק , באמת נושאי שחותכי לרוחב. אני חושבת שאנחנו צריכי לחשוב על שני דברי
כי לפעמי יש נושא שחות לרוחב . פשוט לחפש מה הנושאי שחותכי לרוחב, באופ מלאכותי

 .אבל הוא לא מפריע
ולא עולה , או כמו העדפה מתקנת, כמו ייצוגיות, לנושאי שחותכי לרוחב, צריכי להוסי לזה
ואפשר לחבר אות אולי לעוד נושאי , וטיי ביותראת הנושאי האק, לי כרגע בראש עוד

כי נושאי מאוד מאוד אקוטיי ג ה , ואני לא יודעת א יחתכו לרוחב או לא, אקוטיי כאלה
זה בכל ממסד , אז זה לא רק שדה תעופה. אתה דיברת מיכאל על שדה התעופה. יגרמו לתזוזה

ואני לא יודעת , א יודעת אי יהיה הניסוחאני ל, אני לא יודעת באיזה ש לקרוא לזה. ממשלתי
אז אנחנו צריכי כ לחבר בי שני . או העדפה מתקנת תכסה את זה, א ייצוגיות תכסה את זה

אנחנו צריכי . כי אני חושבת שהרעיו הוא רעיו נכו, לחפש נושאי שחותכי לרוחב, הדברי
,  עוד ועדה על עוד ועדה אלא תזוזהלא, לא ועדות, לא שגרתיי, לחפש נושאי לא שבלוניי

. ערבי יהודי, מי רעיו חדש שישנה את מהל המחשבה הדו סטרי יהודי ערבי, תזוזה בדינמיקה
כשאת התחלת לדבר על הבדואי התעוררה סערת רגשות כי זו , תראו. האקוטיות חשובה פה
,  בי הערבי לבי עצמהיא אקוטית, היא אקוטית בי היהודי והערבי, בעיה מאוד אקוטית

 .היא נוגעת בבשר, היא נוגעת בעצ, אי אפשר למחוק אותה
א הוא ש לב לניגוד בי התפיסה שלו . רציתי  לשאול את ראס :מיכאל אית

על חלוקת האוכלוסיה , הוא מדבר כל הזמ על חלק מפתרו הבעיה. סמוחה' לתפיסה של פרופ
מצדי שתהיה ג , אפילו אני בתור יהודי. יות אוטונומיות אוטונומלמרכיבי של אוטונומיות 

. כאלה ואחרי, חילוניי, דתיי, הפרדה בתו הציבוריות היהודית לאוטונומיות של חרדי
אמרת ! לא: ישר קפצת ואמרת, ברגע שבא איזה ניסיו של הפרדה לאיזושהי זהות בדואית, ראס

 .שנדבר פה ע גו אחד
אני מסכי ע סמי לגבי אי אנחנו . י בכלל לא התכוונתי לזהאנ, לא :ראס חמאיסי

הדיו שהיה ע טלאל על המבנה של המסמ וההתייחסות של ההדגשי  לא . כותבי את המסמ
אני פשוט ממשי באותה תפיסה שאלה ג פיתחה . בא כא על חשבו דיו על הקצאת משאבי

אני אומר עוד מושגי של , אני אומר סימטריה, תאני אומר הדדיו, אני אומר שיוויוניות. אותה
. מה שטוב לערבי טוב למדינת ישראל כסיסמה. דברי שמאפשרי כותרת, דברי כאלו, שיתו

 .יש לה בעיה, שע קבוצות אוכלוסיה שה סובלות ושה נידחות, שמאפשרי לאנשי להבי
 קבוצות אוכלוסיה 6ואני מכיר , מאודתאמי לי ג אני מכיר את החברה הישראלית היהודית טוב 

 .דחוקות וסובלות שאינ מצויות באותה רמה
 .כי אי לנו כס, כא  המטרה שלנו איננה לאפיי כל קבוצה ולתת לה את המענה שלה

כא המטרה שלנו היא לזהות דברי שמאפשרי שינוי מבני וזיהוי של מתחמי שיש לה 
 .השפעות רוחב על התפיסות

כאשר תוכנית הלימודי  של ,  במערכת החינו הישראלית להמשי ללמד על שיוויוניותאי אפשר
 .לזה הכוונה שלי. האוכלוסייה נעשית במנטליות  של מלחמה

אבל אני לא זוכר , אולי אני מתפר לדלת פתוחה. אגיב בקצרה :אלי רכס
יכול להיות שזה . אני כבר אמרתי את זה פע. שראיתי נייר שמגדיר את המטרות של הקבוצה

 .יכול להיות שהמטרות צריכות לצמוח תו כדי הדיו, מכוו
 .אלה החיי, המטרות מתחלפות ומשתנות ומוגדרות מחדש :סמי סמוחה
אולי על מנת שנמקד בכל , אבל אני רוצה להציע, אז א זה ככה בסדר :אלי רכס

שכבר מיצינו חלק מהתהלי אולי עכשיו אחרי . אחרי שעשינו דר לא קטנה, זאת את הדיו
רגע אולי בנוס לרשימה הזו של הנושאי כדאי לבוא ולהגדיר מה , הדינמי כא לבוא ולהגיד

לי לפחות זה מקשה על המלאכה , אנחנו מתפשטי. או מה אנחנו רוצי, או מה היעד, המטרה
 .מבחינת ההתמקדות והפוקוס של מה המוצר הסופי

כי כל פע זה , י אני רואה את זה בשלב הזהאני רוצה להגיד א :סמי סמוחה
לא , אני חושב שבשלב הזה אנחנו הולכי לייצר איזשהו מסמ. משתנה וזה טבעי שזה ישתנה

א אפשר , דיברנו על מסמ משות מוסכ. נדמה לי שהסכמנו על כ שזו לא תהיה אמנה. אמנה
. אפשר ללכת לקרוא, מו ספרותכי יש ה, כמה עמודי לא חיבור של, קצר, שזה יהיה מוסכ

שיכולי , שינויי לרוחב, שינויי אסטרטגיי, מסמ כזה שיביא כמה הצעות אסטרטגיות
אלא , לא באופ מהפכני כי זה לא יוכל להתקבל, להגדיר מחדש את היחסי בי יהודי וערבי
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זאת . תיותוהשלכות משמעו, יש לנו את הפוטנציאל לתת לה השלכות בתחומי חיי שוני
זה יכול להיות בסיס . אומרת זה לא עוד משהו נקודתי והוא המשכי למצב הקיי שממילא יקרה

זה , בקרב הממסד היהודי, ג באוכלוסיה היהודית, ג בקרב האוכלוסיה הערבית, לדיו ציבורי
 .הדבר הכי חשוב שיכול לקד את האוטונומיה
 .לא מעבר לזה, זה הדבר, זה הכל, חרתיכול להיות שחלק ממנו יתקבל בצורה זו או א

אני מתנגד לדיו בשלטו . לדיו במוסדות דת, אני אומר את זה חד משמעית, לכ אני מתנגד
זה נעשה כבר המו פעמי ואפשר לשבת עכשיו ולכתוב מה צרי לעשות בנושא השלטו , מקומי
. זה לא יביא לשו שינוי, יבוריאי בכ חידוש וזה לא יביא לשיח צ. אפשר להגיד את זה, המקומי

או . להגיע למשהו בעניי הזה, בדברי כמו שירות למדינה, אבל בדברי כמו העדפה מתקנת
, זה לא ייצוגיות. מפלגות ערביות שתהיינה ג מפלגות שותפות בקואליציה, בנושא שאני אמרתי

וכח א זה יהיה מתחת על זה אפשר להתו. זה שינוי משמעותי בפוליטיקה הישראלית, זה הגדרה
העניי הזה למשל של הקמה של ישובי ערביי חדשי שה , עכשיו אני אביא עוד משהו. או לא

לא בשביל הבדואי כי רוצי לקחת את האדמה שלה אז מקבצי , לכל האוכלוסיה הערבית
 .אות

 .אז פה אתה חוזר לעניי הקרקעות :אלה בלפר
יש ,  שבמדינת ישראל לא מקימי סת ישוביאני מדבר על כ, לא :סמי סמוחה

הקמה של ישובי  פותרת המו בעיות ג , עכשיו. 'יש החלטות וכו, תמיד מוסדות מתכנני
זה פותר המו דברי . ג לגבי ערבי זה נושא שחות את עניי הקרקעות, ביחסי יהודי ערבי
ודרניי חדשי לאוכלוסיה שהמדינה תראה מתפקידה להקי ישובי מ, ויש בזה חדשנות
, כמו שמקימי את מודיעי ומקימי המו ישובי, שערבי יוכלו לבוא ולגור, הערבית בישראל

 . ישובי1,000הקימו במדינה הזאת נדמה לי כבר . שיהיו ג כ מתכנני, בשיתו ערבי
 ללב אות ,מקב של שמונה רעיונות מהסוג הזה, אנחנו צריכי לחפש רעיונות מהסוג הזה

 . יותר מאשר לחזור על נושא הבדואי, ולדעתי זאת תהיה התרומה הגדולה
כי ברגע שאתה . אתה פה קצת סותר את עצמ בנקודה האחרונה :אליעזר דו יחיא

אז . שוב אתה נכנס בעצ לפרטי, ואני בכלל לא מתנגד לזה, מדבר על הקמה של ישובי ערביי
 .חדשנינכו שיש כא איזשהו רעיו 

אולי לחלק את זה באמת לכמה עקרונות שצרי לדו , ברוח הדברי שנאמרו, אני הייתי מציע
 .חלק גדול מהדברי ייכנס לכל אחד מהעקרונות הללו. בה

. לא איכפת לי ניהול עצמי, המילה אוטונומיה מבהילה אות, למעשה כבר דיברנו על אוטונומיה
שוב ייצוגיות אפשר כא . אחר כ ייצוגיות. 'דת וכו, בותתר, בתחומי השוני של חינו, שוב

 .כמוב בתחומי שוני
 .'אני הייתי מציע להכניס את העניי של הקצאת קרקעות וכו

 .זו העדפה מתקנת :אלה בלפר
תקצוב והקצאת , לאו דווקא העדפה מתקנת אלא הקצאת משאבי :אליעזר דו יחיא

אולי באמת בניה של . 'באמת כספי לחינו ולשירותי וכוזה כולל , משאבי שזה כולל קרקעות
 .המשבצת המאוד רחבה, אני חושב שכל זה נכנס תחת הרובריקה הזאת. ישובי ערביי

או אולי אפילו , הייתי מגדיר את זה כשיתו, העניי של קואליציות, מה שאתה דיברת עליו
שזה כמוב , שירות למדינה, מהצד השני, מתאולי בא, עכשיו. שזה לא בדיוק ייצוג, כשיתו פוליטי

ואז בתו המסגרת , שישה הדברי הללו אפשר להסתפקנדמה לי שאפילו בחמישה. משהו שונה
 .הזאת באמת אפשר להתמקד בכמה נקודות שה חשובות במיוחד

אני ג רוצה לומר שיש הבדל בי מה שעושות קבוצות עבודה ואי  :מרדכי קרמניצר
שה לא , בודאי שיכולי להיות רעיונות או הצעות ספציפיות שתופענה במסמ. חפיפה מלאה

לכ אני חושב שמה שאפשר לעשות בקבוצות זה באמת לחלק את . תהיינה פרי של עבודה בקבוצה
ואז נדמה לי שבאמת יש לנו את הנושאי , הנושא בצורה שתבטיח פחות או יותר כיסוי שלו

 .בה ממה שדיברנו קודה לא שוני בהר. הבאי עכשיו
לא , אבל א יש עוד נושאי, מבחינתי כולל בעיקר חינו תרבות ושפה, האחד שזה ניהול עצמי
 .איכפת לי ניהול עצמי

את , רווחה, תיעוש, פיתוח, תכנו בניה,  הקצאת משאבי ששוב זה כולל בעיקר קרקעותהשני
 .כל המכלול, רוצי להכניס לזה בריאות

 .רותי חברתיישי :אלה בלפר
 .הייתי מאחד, נושא שלישי זה שותפות וייצוגיות. שירותי חברתיי :מרדכי קרמניצר

זה רעיו ספציפי שלא צרי , אי אפשר לעשות קבוצת עבודה לנושא של שותפות ערבי בממשלה
 .אבל הוא יכנס לתו הנושא הכללי של שותפות וייצוגיות, בשבילו קבוצת עבודה

 .ה בהחלט נושאהעדפה מתקנת ז
 .ואפשר לעצור כא, שירות למדינה זה בהחלט נושא

 .יש לנו את הבעיה של המוסדות הלאומיי שלא כללנו אותה כרגע
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, הרעיו מעניי והוא חשוב, אני לא חושב שצרי קבוצת עבודה בשביל לתת ביטוי לרעיו הזה, שוב
 .אבל אני לא חושב שאתה צרי קבוצת עבודה

את ,  עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב ושאנחנו לא טיפלנו בו כאיש :סמי סמוחה
הרבה מאוד מוגדר על ידי הסדרי שלכאורה . היחסי בי רוב ומיעוט, תראו אותו במסמ שלי

או על ידי חוקי לא , מוגדר על ידי יחסי כוחות בחברה. אי לה שו קשר ביחסי מיעוט ורוב
. תה רואה שה בעצ מעצבי יחסי בי מיעוט ובי רובאבל כשאתה בודק אות א, רלוונטיי

לכ אנחנו צריכי לחשוב על שינויי מבניי כלליי בחברה הישראלית שיש לה השלכות 
כול קשורי , כל הדברי האלה  שדיברתי עליה, עכשיו. ברורות לגבי יחסי יהודי וערבי
. וב ג על שינויי אחרי שה בעלי השלכותלכ חייבי לחש, באופ ישיר ביחסי יהודי וערבי

שהמדינה , שיוויו בי אזורי, אני מציע חוק שקיי היו בגרמניה על תפיסת עול, למשל
מאז איחוד . בחוקי שלה אחראית להביא לשיוויו ברמת הפיתוח בי כל האזורי במדינה

רוצי אלא מתו שהחוקה לא מתו זה שה , גרמניה ה משקיעי מיליארדי במזרח גרמניה
אנחנו צריכי לחשוב על דברי מהסוג . כי לא יתכ שבגרמניה יהיו פערי גדולי. מחייבת אות

כל מיני שינויי בחברה הישראלית שה בסופו של דבר יביאו את השיוויו ויביאו אותו , הזה
יביאו שינויי ובלי שזה יעורר מחלוקת ואינטרסנטיות כאשר ה , בצורה הרבה יותר טובה

 .בחברה הישראלית
 .לקד את השינויי, באופ עקי, הייתי קורא לזה שינויי בחברה שעשויי

מדיניות מיסוי או מדיניות כלכלית שהמטרה , למשל, ג במדיניות :מיכאל אית
בסופו של דבר , על שליטה בפער בי ההכנסות הגבוהות להכנסות הנמוכות, שלה לשמור על פער

ובהכנסות , יודעי שא הפער יהיה גדול אז בהכנסות הנמוכות תמיד יהיו ש ערביכולנו 
 .הגבוהות יהיו יהודי

זה ,  פחות או יותר,1985הבעיה החריפה במדינת ישראל מאז  :סמי סמוחה
וזה מגדיל את , זה הערבי, זה עדות המזרח, הגלובליזציה שכל השכבות הנמוכות סובלות מזה

ברק אומר שהוא ער . כי ה לא טיפלו בזה, שדפק את הליכוד בסופו של דברוזה מה , הפערי
שהמדינה , אבל זה דבר שהוא מאוד חשוב. אני לא מאמי שהוא יטפל בזה, שהוא יטפל בזה, לזה

תרגיש שיש לה מחויבות בעיד של גלובליזציה להג על השכבות שנפגעות באופ עקי וישיר 
ולכאורה אי לזה , באי שיוויו בי יהודי וערבי, ה בעיות ביחסיזה יפתור הרב. מהגלובליזציה

 .שו קשר
זה ג , אסור להציג את זה רק כעניי של צוות סוציאלי, דר אגב :מיכאל אית
אתה מייצר , כשאתה משקיע ואתה מטפח שכבות נמוכות, כי היו בעיד המידע, עניי כלכלי

 .נכס, לעצמ אוצר טבע
שמקדמי , את עניי שינויי מדיניות כלליי, אז אנחנו נוסי  כנושא :רמרדכי קרמניצ

 .שיוויו באופ עקי
, תרבות, עכשיו אני רוצה לעשות איזושהי חלוקת עבודה לנושא של ניהול עצמי שמרכזיו ה חינו

 .דת, שפה
 .במקו את הביטוי ניהול עצמי הייתי מציע אחריות ייחודית :מיכאל אית
משהו ברוח הזאת של רשימה קצרה , השאלה א אתה מוכ חאלד :ניצרמרדכי קרמ

לא כניסה לפרטי אלא רק את הדברי שיכולי באמת , של עקרונות כלליי בתחומי האלה
 .לעדנה מרגלית ולאלה, אני מציע ג להאלה אספניולי. ליצור שינוי

את ראס ,  לנו את טלאליש, תכנו ובניה, הכולל קרקעות, עכשיו בנושא של הקצאת משאבי
 .סמי יגיד למה מתחשק לו להצטר. ואת אלי

 .עאדל,  סמישותפות וייצוגיות
 .אני מזמי פרטנרי להצטר לנושא של העדפה מתקנת, להעדפה מתקנת אני מכניס את עצמי

זה , אני מאמי שג מישהו יכול להציע עקרונות בנושאי אחרי :סמי סמוחה
 .מינימו

אולי אפשר לשלב אות ג בשותפות , אליעזר, מיקי, שירות למדינה :יצרמרדכי קרמנ
 ?ויצוגיות

 .השאלה היא במה זה כרו, בסדר :אליעזר דו יחיא
אלא להצגה של , הכוונה היא לא למחקרי עומק, זה לא כרו בהרבה :מרדכי קרמניצר

תמיד מוכ לשרת את אתה , סמי ג בשירות למדינה. עקרונות כלליי בכל אחד מהדברי האלה
אתה , ג אנחנו זקוקי ל בנושא של שינויי מדיניות שמקדמי שיוויו באופ עקי. המדינה

 .האיש שמתמצא בזה הכי הרבה כרגע
 


