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 והשלכת על 2000 התייחסות לאירועי אוקטובר – 17.11.00 – 15' ישיבה מס

 המפעל

 

 
אני אגיד . דיוניבזה נעי לחזור ולהיפגש אחרי הפסקה לא קצרה ,  בוקר טוב :מרדכי קרמניצר

ו הסכמה גבימשפט אחד שנראה לי שמשיחות שהיו לי ע חברי בקבוצה יש ל
נעשתה יותר חשובה , קבות האירועי שהיושהעבודה שלנו בע, והוא, לא קטנה

צריכי .  לעשות קיצורי דרלא מאפשרתאבל כמוב שהדחיפות . ויותר דחופה
המטרה העיקרית . ג טובוכדי להגיע לנייר שיהיה ג מוסכ , להמשי בעבודה

יש לנו לא . של המפגש של היו נשארת לקד את העבודה לקראת נייר מוסכ
זה לקבל הערות ברמה , ומה שרצינו היו,  על השולחמעט ניירות שנשארי

,  לא הערות סגנוניות כאלה או אחרות אלא הערות ברמה המהותית.המהותית
 .דברי שחייבי עוד לדו בה וללב אות

היו בתו שאבל חשבנו שלא יהיה נכו לפתוח בלי איזושהי התייחסות לאירועי 
על הראיה שלנו את ,  על העבודה שלנומדינת ישראל ולשאלה של ההשפעה שלה

אני .  והא הדברי נראי היו אחרת בעקבות האירועי האלה, הדברי
ואחרי זה , אני מציע שעאדל יפתח לגבי זה. חושב שכדאי שנחלי על זה דברי

 .כל מי שירצה מוזמ להתייחס
גיד כמה דברי אני אנסה לה, בעקבות הדברי של מוטה. בוקר טוב לכול  :עאדל  מנאע

אני . אני אעשה את זה בקצרה. שנראי לי באמת חשובי לפתיחת הדיו היו
בעקבות האירועי שנמשכי , מניח שלכל אחד מאתנו יש את המחשבות שלו

במש כמה ימי בקרב הערבי ונמשכו בששת השבועות האחרוני בשטחי 
 . בישראל

לאות שלושה ארבעה ימי של ואני מתכוו בעיקר , בעקבות האירועי האלה 
ונפצעו מאות באש של כוחות , ערבי ישראלי,  אזרחי13שבה נהרגו , הפגנות

, היה זעזוע כלשהו ג בקרב האזרחי הערבי בישראל, טחו הישראלייהב
, וג בקרב רשויות השלטו, ולא פחות ג בקרב הרבה אזרחי יהודיי בישראל

נאמרו הרבה , הרבה בעיתונותכמוב נכתב , בעקבת הזעזוע הזה. הממשלה
מוסדות אקדמיי לואני רוצה להתייחס בעיקר למוסדות השלטו ו, דברי
כמו שלנו יכול לראות שקמו  הרבה פורומי ,  כל מי שקורא עיתו.ואחרי

 . שמטרת לנסות להבי מה קרה ומה צרי לעשות, בשבועות האלה
,  אני למשל הוזמנתי.לאירועי האלההפורו שלנו לא חיכה , מבחינה זאת 

י השר "שחלק הוקמו ע, לפחות לעשרה א לא יותר פורומי כאלה, באמת
לא אפילו אני , י מיניסטריוני אחרי"חלק ע, י השר ביילי"לק עח, וילנאי

הרבה כנסי אקדמיי והרבה ג  היו .ולא לכול הלכתי, רוצה למנות את כול
,  מה קרהושאלו שפתאו התפכחו , וסקות בדו קיופורומי של עמותות שע

 . הופתעו, אי קרה
אבל בהחלט , וכמוב אני לא מדבר בש כול, אני מניח שדווקא הקבוצה פה 

או לפחות לא , לא הופתענו כל כ ממה שקרה, נויתכ שאני מדבר בש רוב
דמיות הופתענו באותה מידה שהציבור הרחב וציבור האליטות הפוליטיות והאק

במפגשי , שאנחנו במש יותר משנה וחצי,  זאת מסיבה אחת.בישראל הופתעו
צפינו אפשרות  של חלקנו ואפילו , דנו בדברי האלה, חודשיי פחות או יותר

א לא תהיה תזוזה משמעותית במדיניות הממשלה וביחסי , התפרצות כזאת
 .בי הרוב לבי המיעוט

כאשר הזמינו אותי לכמה , ובאמת ,גיד אותהזו הערה אחת ראשונה שרציתי לה 
, בואו ננסה לכתוב משהו ביחד, מהפורומי האלה ואמרו בואו נכתוב אמנה

 ;מי אמנה וג לא בחודשיאי אפשר לכתוב בשלושה , ה'חבר: אמרתי לה
ועוד לא הספקנו להסכי , את זה כבר שנה וחציעושי אנחנו במכו לדמוקרטיה 

רבתי להיות חלק י לכ ג ס. יש בעיהאק'יק צ' שזה לא צכ. על מה צרי לכתוב
כאילו שמטרת לכתוב פתאו איזו אמנה של שני עמודי , מהפורומי האלה

שהוא אולי טוב אז זו הערה ראשונה לגבי מצבנו . בזה היינו פותרי את הבעיה
 .אחריל תיחסי
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. ד לא הסתיימהושעו, זה כמוב לא משנה את המציאות הקשה שבה אנחנו חיי 
, ממשלה מצד אחדבאני לא רואה ש, חו ממה שקורה בשטחיזאת אומרת ש

 שמסיקי את ,מביני היטב את מה שקרה, אפילו באקדמיה מצד שניו
שג אחרי מה , מדאיג אותי יותר. זה מדאיג אותי יותר. המסקנות הנכונות

כל מיני , ברש,  רעידת אדמהזהחלק מהאנשי אפילו קראו ל, שבהתחלה, שקרה
כולל רצח רבי ודברי , כמו בכל מיני רעידות אדמה, תארי קשי כאלה

כ "אח, נרעדי קצת בהתחלה, אחרי שקרו במדינה הזאת בשני האחרונות
שהוא הופ לדבר כבר שזה כ כ מתרגלי "לאט לאט מתרגשי פחות ואח

 .ולא מסיקי את המסקנות המתאימות, היסטוריה
 בעיקר על אי אני רואה שאלה שיכולי לקבל החלטות אני רוצה לדבר 

אי ה באמת לא מסיקי את , משמעותיות בעניי של יחסי רוב ומעוט
על ראש , אני מדבר בעיקר על משרדי ממשלה, שוב. המסקנות המתאימות

 . הממשלה ועל הממשלה הזאת
תה עושה הרבה יותר ממה שהיא עששהממשלה פתאו נראה כאילו שזה נכו  

 של כל ,סיונות האלהיאני תופש את הנכ . זה רק לכאורה, אבל לדעתי. בעבר
שהאמת כ,  מיליארד שקל4מיני פורומי וכל מיני מפגשי וכל מיני תוכניות של 

זה . היא שהתחילו לעבוד על זה לפני האירועי וזה התפרס רק אחרי האירועי
סיו לטפל בבעיה בצורה ילא נג זה ומכא , סיו להבי את שורשי הבעיהילא נ

 .רצינית ומשמעותית
 של זאת אומרת, זה חזרה למדיניות הקודמת בצורה מורחבת, מה שאני כ רואה 

לאתר , של לנסות לרצות בצורה שטחית את המנהיגות הערבית, קואופטציה
 .'דו שיח וכו, של הבנה, מוכני לשת פעולה ע פורומי של דו קיושגורמי 

מכיוו שהדו שיח והדו קיו הזה לא מושתת על , ברעשלונו בייח את כדבר שהוכ
 .הגינות וצדקכלשהו של בסיס שוויוני ועל בסיס 

אני צופה , כיימש וא זה , סיו הזה ייכשל בסופו של דבריג הנ, לכ לדעתי 
זו . ואולי אפילו התנגשויות ורעידות אדמה כאלה בעתיד, שיהיו עוד יותר בעיות

 בי המיעוט הפלשתיני ערבי בישראל לבי המדינה ,שניה ברמה האזרחיתהערה 
 .הרובו
היא ,  שהיא לא פחות משמעותית ואחרונה שאני רוצה להגיד,הנקודה השלישית 
שנה וחצי או יותר שאנחנו הבמש . זה מאד משמעותי ג לגבי הקבוצה שלנוש

אותנו מהצור תה לנו הרגשה שהממשלה הנוכחית הולכת לפתור ינפגשנו הי
עוט י בי הפלשתיני בשטחי לבי המדינה לבי המ,לטפל בקשר המשולש הזה

יתה שהולכת לקו מדינה פלשתינית לצד י הנחת העבודה שלנו ה.בתו ישראל
, וברגע שיש מדינה פלשתינית אז יש הסכ שלו בחזית הזאת, מדינת ישראל

, בוצה מתו קבוצות אחרותכק,  כקבוצה,ולכ אנחנו יכולי להתפנות כפורו
. בי המדינה לבי אזרחיה, לטפל בבעיה האזרחית בי רוב יהודי לבי מיעוט ערבי

מי שדיבר אתי במש השנתיי ש אני חייב להגיד . התנפצההאשליה הזאת
בדר כלל , במיוחדאופטימי האחרונות ראה שאני אישית בדר כלל לא הייתי 

עניי רק זה ש, דינה רק מחכה לי מעבר לפינהכי לא האמנתי שהמ, הייתי פסימי
 .ליה ואי לנו בעיה של כיבושאאנחנו מגיעי , ושהנה, של זמ

כי זה כיבוש שהצד הנכבש לא , בימי האלהשל כיבוש יש לנו בעיה יותר קשה  
והוא מתמרד ומשתמש באלימות  כדי לסלק את הכיבוש , מוכ לסבול אותו יותר

 הרצו הזה של הנכבש ורוצה לכפות עליו דרכי שלו הכובש לא מבי את. הזה
.  כוחנות מסוג אחראבל דרכי השלו האלה ה. להגיע להסכמה ולסיו הכיבושו

שיש כ,  זו כוחנות של שלטו שרוצה לכפות את מרותו ואת רצונו על הצד החלש
 שבע שני לא הספיקו להגיע להסכמה .סימטריה ברורה בי שני הצדדיא

ולכ אני לא רואה שבקרוב אנחנו ,  לא חמש אלא שבע,זבזו שבע שניב, כזאת
  עולי שוב על 

 ?מהיכ אתה סופר את השבע :משה  ארנס
ואולי , לכ אני לא חושב שבשבועות הקרובי.  '93מספטמבר , מהתחלת אוסלו :עאדל מנאע

 דהואו מתקרבי לאותה נק,  אנחנו עולי שוב,אפילו לא בחודשי הקרובי
הבנות של אות הסכמות או אילפי , טו המדינה קרובהטואו, הנה: שחשבנו
 .ויד כפי שחלק מהעיתונאי כותבייקמפ די

 אני מאד מקווה שאני טועה . זמ רבמשימציאות החדשה הזו עלולה להה 
שבהחלט קלינטו יספיק לעשות אחרי שסיי את כהונתו ו, בתחזית הזאת שלי

אבל קשה לי להאמי שזה יקרה ,  כשהיה ממש נשיאמה שלא הספיק עודאת 
לדעתי אנחנו לא יכולי להתעל ממה שקורה בשטחי , א זה המצב. בקרוב
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ואנחנו לא יכולי לטפל בשאלות האזרחיות בי יהודי וערבי בלי להתייחס 
את . יחסי יהודי וערביעבור משמעות של מה שקורה בשטחי לבצורה כלשהי 
להגיד שהנחת העבודה היא שזה ייפתר בי ,  שהוא לדחוק הצדהזה ניסינו אי

היו . ולכ אנחנו לא חייבי לטפל בזה, המנהיגי של ישראל ושל הפלשתיני
והמציאות האחרת הזאת תחייב אותנו להגיד אמירה , יש לנו מציאות אחרת
ה א המצב הז, כי שוב אני אומר, לפחות חושב כאני . מפורשת ג בתחו הזה

, לדעתי מהר מאדאז , גדולהיותר וא תהיה התדרדרות קצת , יימש הרבה זמ
ואנחנו , לחדור ג לתו הגליל והמשולש עלולזה , כמו שקרה לפני ששה שבועות
אבל , אולי לא באותה עצמה,  אולי לא בעצמת;עלולי לראות מחזות דומי

,   בנצרת, ערהמחזות דומי למה שקרה באות שלושה ארבעה ימי בוואדי
 .למעשה ג ביפו ובמקומות רבי אחריו ,במקומות רבי בגליל

ובזה אני , לכ זה בהחלט חלק מהעניי שלנו ואנחנו חייבי להתייחס לזה 
 . תודה. אסיי

. סמי סמוחהואלי רכס ,  משה ארנס,רשומי אלי כרגע יצחק רייטר. תודה :מרדכי קרמניצר
 . יצחק. בבקשה

אני חושב שהתוצאה הקשה ביותר של האירועי של השבועות האחרוני היא  :יצחק רייטר
מאחר שהאמו של הערבי לרוב היהודי . התערערות האמו בי יהודי וערבי

יותר קשה מבחינת התחושות של היא אז התוצאה , או לממסד מראש היה מוגבל
 בו אנשי אני שמעתי בכל מקו שהייתי. הציבור היהודי כלפי הציבור הערבי

 ?ערבי שלהאלה ? קיו שאת מדברי עליו כל הזמ זה הדו: שאומרי
 .  מזוהי כאוהבי ערבי, הערביסטי,אלה שעוסקי בנושא הזה, אנחנו, כמוב

 ...אתה אומר, מה שלא נכו :מיכאל  אית
 הזה אז יש באמת התערערות קשה מאד של האמו של הציבור היהודי בדו קיו :יצחק  רייטר

על התברר ש. תכנותו של דו קיו אמיתי במדינת ישראליבשאלת ה, בכלל
, אני שמח שהוספת את זה, עאדל, כמו שאתה עכשיו הוספת, ערבי בישראלה

 מסתבר שהדו קיו הזה הוא הרבה .ההשפעות של מה שקורה בשטחיישנ 
אלא , רביהוא לא קשור רק לקיפוח או לפערי שיש בי יהודי וע, יותר מורכב

 .ותיש לו ג פני נוספ
מה שקורה ביחסי שבי שקשורה ב,  הערבי בישראלעלהשפעה רגשית קיימת  

לכ באמת לא מספיק לדבר רק על . הערבי בישראל ובי הפלשתיני בשטחי
יותר עמוקי הצרי לתת מענה לשורשי אולי אלא , צמצו פערי ועל דו קיו

תוי של מה שאנחנו יעקשורה ל, מבחינתנוהראשונה המשמעות . של הסכסו הזה
אני כרגע מעלה שאלה . תוי הנכוי הא זה הענפרס ומה שאנחנו נעשה

 .למחשבה בקול ר
לומר  במיוחד מה הציבור היהודי מצפה מקבוצה כזאת הדבר השני זה התוכ 
 יהיהוזה ,  הא אנחנו נבוא ע מסר של העדפה מתקנת. ע איזה מסר לבואו

. אבל הפע יגחכו מהצד היהודי,  מיליארד שיגחכו כלפיו4 דומה למסר של ה
, זה עלה ביו עיו שלשו, בדיו בינינו ובי הערבי, ג בינינואני מרגיש ש

לא , והיו חברי נוספי במכו טרומבו שעאדל ואני מהקבוצה פה השתתפנו 
 שמה שקרה זה רק אני לא חושב. בטוח שיש הסכמה על הניתוח של מה שקרה

. אבל זה לא רק זה, אני חושב שזה חלק מאד חשוב. תוצאה של תסכול על קיפוח
 . לכ צרי לתת ביטוי לדבר המרכזי ביותר שמדאיג את היהודי

הדבר המרכזי שמדאיג את היהודי זה החשש או התחושה שהערבי בעצ לא  
 כמה שלא  אומרתזאת. גמרו את הסכסו וג לא יגמרו את הסכסו א פע

ה , עדיי הערבי יישארו בשלה, ונגיע להעדפות מתקנות כאלה ואחרות, נית
המשהו , עכשיו. ה רוצי פה משהו אחר, לא מכירי במדינה כמדינה יהודית

. בלי כובש בריטי ובלי מנדטור בריטי, המנדטורית, האחר יכול להיות פלשתינה
תוצר שלא אני חושב שזה . עבר לזהיש ג כאלה שרוצי מ, זה במקרה הטוב

, כולל החברי היהודיי שבתוכה,  הקבוצה כולה.יביא מזור לציבור היהודי
מסכימי לכ שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ואז צרי לדבר על גבולות 

 אבל הכוונה היא למדינה שמבטיחה בחוק השבות .ההגדרה של מדינה יהודית
 הזכות של יהודי לעלות וג להיות מזוהי את, את הרוב הדמוגרפי היהודי

אני חושב שיש קושי רב מאד לקבל . מבלי שזה יהיה חלק מהמסמ, כיהודי
 . הסכמה כלשהי בציבור היהודי לעבודה שלנו

 שמבחינתו רשמעתי שעאדל אמ, אני אומר זאת משו שבאותו יו עיו שהזכרתי 
שא זאת התפישה , ת זה גזענותאז א מדינה יהודי.  מדינה יהודית זו גזענות

  של הציבור הערבי 
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 . זה שחרור. ולעומת זאת מדינה פלשתינית זה אידיאל :מיכאל אית
א ,  א כ חושב הציבור הערביזאת אומרת, אז א מדינה יהודית זה גזענות :יצחק  רייטר

אי אפשר להגיע אז , משק מה שחושב הציבור הערביבאמת מה שעאדל אמר 
 . להבנה

 . כ אתק"אבל אני אח, זה ציטוט לא נכו :עאדל מנאע
 . זו בוודאי לא הדעה של רוב הציבור הערבי באר :משה ארנס
דבר . זה דבר אחד. צרי שסמי יעשה עוד פע סקר ויבדוק את זה, אני לא יודע :יצחק רייטר

סיונות של י אני עוקב אחרי הנשני שאני חושב שחשוב שיהיה בצורה כלשהי
יוע המשפטי לממשלה לנסות לקבוע את גדרות המותר והאסור בנושא חופש ה

אני חושב , א אני חושב על המהומות שהיו במגזר הערבי הישראלי. הביטוי
התייחס לגדרות שמבחינות בי ל, אני לא יודע א הקבוצה שלנו, שמישהו צרי

ג , דע מהלבי התפרעות אלימה או התנפלות או אני לא יו, מחאה לגיטימית
 ג יהודי עשו את זה וג ערבי זאת אומרת. מהצד היהודי וג מהצד הערבי

אולי , בהבנה, אבל צריכי להיות איזה גבולות מוסכמי בהדברות. עשו את זה
אני חושב שזה צרי להיות , אינני יודע. אולי בתו איזה פורו אחר, בתו הצוות

, הא סגירת כביש. מה מקובל כמחאהלקבוע , בי הממשלה לבי וועדת המעקב
ואז ג , זה דבר מותר, או משהו כזה, או מה שעשו פועלי פניציה בצמיגי

, נהרגי בני אדג הא זריקת אבני שמה .  כבישהערבי יכולי לחסו
, זה דבר מותר או אסור בפעולה של מחאה, ואני לא מדבר על דברי מעבר לזה

 רשויות כיצד על,  האמצעי שמקובלימה, חוקומה מותר לרשויות אכיפת ה
 . אכיפת החוק לנהוג במקרי כאלה

,  אני חושב שעד כמה שאנחנו חשבנו שהטיוטה של המסמ שלנוהערה אחרונה 
כשקראתי את זה שוב ,  אני מתרש,או ההבנות שגיבשנו עד עכשיו ה רדיקליות

עיני ואני מניח שג בעיני בלא נתפש זה .  כנתפשמספיק שזה לא , לפני הפגישה
אני לא רואה מישהו שהול לאמ את שמה עוד , שינוי רדיקלי אמיתיאחרי כ

אי , א הממשלה או גורמי מדיניות ירצו לאמ את המסמ הזהשאני חושב . זה
ואנחנו עוד פע נהיה צפויי לשינויי  ,ספק שיתחילו לקחת ממנו נתחי קטני

,  מיליארד4 נתקד בנושא של ה, קצבאות הילדי התקדמנו בנושא של .קטני
 כל פע בדברי קטני שבאי תמיד מאוחר מדי אחרכ נתקד בנושא "ואח

, אני חושב שצריכה להיות. ה לא חבילה אחת, וה לא מקשה אחת, ומעט מדי
אולי צרי להגדיר את התוכנית הזאת כתוכנית שמומל לאמ אותה כמקשה 

להגדיר אותה כדרישה לרפורמה בנושא הזה של , משכרפורמה של מ, אחת
 . ובנושא של מעמד הערבי בישראל,  ערבייהודי 

וג , ע כל הכבוד לאנשי שהשקיעו בוודאי מאמ רב מאד בהכנת המסמכי :משה ארנס
אני חושב שצרי , דיוני הרבי שהתקיימו בפורו הזה במש זמ ארול

בי א יש כאלה שהופתעו , קרה פה משהו. חדשצרי להתחיל מ. להתחיל מחדש
דבר . כאלה שיטענו בדיעבד שלא צרי להיות מופתעייש ובי א  ,ממה שקרה

 זה מה .צרי לפתוח ד חדש ולהתחיל מחדש, כזה צרי לרכז את המחשבה
ולא להמשי ולדו בניירות שחוברו לפני , שהייתי מציע לפורו הזה לעשות

 . המבול
מכיוו שאני חושב . י רוצה להתחיל ע הדברי האחרוני של עאדלאני היית 

א היו יהודי . כאשר אנחנו מנסי להסתכל קדימה, נוגעי לעיקרבאמת שה 
הייתי מעדי להגיד , אשר חשבו שהבעיה של הערבי הישראלי או ערבי

פתר באותו רגע שיהיה הסכ בי אהוד ברק ית, הפלשתינאי הישראלי
ולכ פשוט צרי לנשו שפתיי עד שמגיעי לנקודה הזאת ומהנקודה , תוערפא

 של יהפכתעל והבעיות היסודיות , ברורוהזאת והלאה  העניי הוא חלק 
, היא לא נכונהו, אני חושב, זו גישה נאיביתאז , הערבי הישראלי תעלמנה

הוא שות נכו שג אהוד ברק .  אני פשוט לא  חושב שזה יהיה כ. לצערי הרב
, ויד וחשב שהוא הול לגמור את העניייהוא הל לקמפ די. לנאיביות הזאת

להחתי את ערפאת על כ שלא תהיינה שו תביעות . לסיי את הסכסו
 אולי תשארנה בעיות ; יהודי וערבי יחיו בשלו,נוספות ובזה העניי נגמר

היא כבר ,  כולנו כא אבל הבעיה העיקרית שרובצת על,'כלכליות וכו, חברתיות
אינני יודע אי לקרוא , זה באמת נושא פוליטי או אסטרטגי. לא תהיה בנמצא

התביעות של , הטענות, אבל אני חושב שהסכסו היהודי ערבי הוא כה עמוק, לזה
לצערי , שאנחנו עוד,  לכתות כה מרחיקה, העול הערבי ושל הפלשתינאי בפרט

 .זה כבר מאחורינוונגמר הסכסו שמר במרחק רב מהנקודה שבה נא, הרב
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אני . זה לא יכול להיות סו התביעות, ג א ברק יצליח לחתו על איזה הסכ 
 זה באמת רק . להקטי או להעלי את התביעות, אולי,חושב שרק הזמ יכול

 זה לא עניי של שבועות ולא עניי של חודשי ולא עניי של שנה .עניי של זמ
 . גה בישראל לא יכולה במטה של קס להביא לפתרו הבעיהוא מפל, אחת

,  יהודי וערבי בישראל,שאנחנו, לכ אני חושב שראוי שאנחנו נצא מתו הנחה 
אנחנו מקווי שזה לא יהיה סכסו . נמשי לחיות ע הסכסו הזה עוד זמ מה

ת  אי שביעות רצו והרגש,תביעות מנוגדותע  , אבל סכסו בהחלט, אלי
 .תסכול משני הצדדי

וזה ג אחד הדברי שמאפיי , אנחנו עכשיו ראינו פרק של אלימות בדבר הזה 
ולפעמי שני הדברי , מ לאלימות"שה הולכי ממו, סכסוכי מזרח תיכוניי

 . האלה ג יחד
 ?רק סכסוכי מזרח תיכוניי :עאדל מנאע
נחנו בעול המערבי חושבי שא יש א.  אני חושב שזה אופייני למזרח התיכו :משה ארנס

מ ובסופו של דבר מגיעי "סכסו ויש חילוקי דעות אז מתיישבי ומנהלי מו
 .להסדר ובזה נגמר העניי

 .'ועוד כמה  מלחמות באירופה וכו, לכ היו שתי מלחמות עול :עאדל מנאע
 . מ"מלחמות העול לא התנהלו בזמ של מו,  לא,לא :משה ארנס
 .על סכסוכי, על בעיות, היו לה תביעות :עאדל מנאע
 של ,רוב הזהיהעש, אני אומר. אני לא אומר שאלימות יש רק במזרח התיכו. לא :משה ארנס

 , מ ואלימות ביחד"מו
 . זו אמירה סטריאוטיפית :קריאת ביניי
קוד כל נסכי כולנו ? את יודעי מה. יכול להיות שזו אמירה סטריאוטיפית :משה ארנס

את . מ לאלימות"שאנחנו עוברי איזשהו תהלי שבו אנחנו עושי מעבר ממו
? תהיו יותר מרוצי א אני אגיד שיש ג מקומות אחרי בעול שש זה קורה

 .וחוזרי לאלימות, מ"יש מו, אבל יש אלימות. אני לא חושב שזה משנה. בסדר
אבל אני ,  והוא צודק הלוואימי שחושב שאנחנו עומדי על ס גמר העניי הזה 

 .חושב שהוא נאיבי
לכ אני חושב שכאשר אנחנו באי לדו בנושא של אזרחי יהודי וערבי  

, מוטב שנהיה מציאותיי וניקח בחשבו שבעתיד הנראה לעי, במדינת ישראל
במידה ו, בי ישראל לבי פלשתינאי או רשות פלשתינאיתסכסו עוד יהיה 

 . הערביהעולע מסוימת אפילו 
 תו הנחה ,פה להגיע להצעות ופתרונותשנעשו סיונות יאני חושב שכל הנ 

 כמו ,עוד כמה חודשי ננשו שפתיי, שלמעשה הדבר הזה כבר מאחורינו
 לשו ו וג לא יביאילא מציאותיה , ואז יבוא הפתרו, שאהוד ברק אומר

 . דבר
צאות המצערות שנבעו אני חושב שצרי ג לומר לגבי ההפגנות שהיו והתו 

 לא נבעו מהרגשת אי שוויו כלכלי או הש, מההפגנות האלה ומהמהומות האלה
 .אבל זה לא מה שהניע את המהומות האלה, יש אי שוויו חברתי וכלכלי. חברתי

יכול להיות שהיקפ היה יותר מצומצ אילו איכשהו היינו פותרי את הבעיה 
אבל המהומות האלה לא התקיימו . כלכלייתה הרגשה שיש שוויו חברתי ויוה

ואני חושב שאי בכלל ספק , ה התקיימו תחת דגל פלשתי, תחת דגל ישראל
 והזדהות ע הרשות יהיו רגשות לאומי, שמה שהניע את המהומות האלה

ע אות גורמי שמתעמתי ע , הפלשתינאית או ע הפלשתינאי בשטחי
 . מדינת ישראל

התנועה  את  גיש . לא צרי היה להיות מופתעי מהדבר הזהאני חושב שבאמת  
 שפה וש ג הצמיחה פעולות ,סלמית שמטיפה לעוינות למדינת ישראליהא

אז למה להיות מופתעי , טרור מצד אזרחי ערביי של מדינת ישראל
  ?'כשיוצאי להפגנות וזורקי אבני וחוסמי כבישי וכו

והיה לי התענוג , חלק מחברי הכנסת הערבייאת אני חושב שמי ששומע לפחות  
אני לא יודע א , ג כ מודע לזה שקיי זר, לשמוע זאת בשנה האחרונה

אני לא חושב שה , באיזו מידה ה מייצגי את הל הרוחותומישהו עשה סקר 
עוינות בעל , בי ערביי ישראל, אני מקווה שג לא את הרוב, מייצגי את כול

עלבונות . אלה התקפות ארסיות נגד מדינת ישראל. וית למדינת ישראלבלתי מוסו
ה לא סת , אני בטוח שה מייצגי מישהו. בלתי מרוסני נגד מדינת ישראל

שואל את עצמי מה חושב האזרח הערבי הישראלי הלא אני ,  דר אגב.יחידי
 מה שה יושב בפני הטלוויזיה ושומעהוא כש,  עוי והלא אלי למדינת ישראל

 . אומרי ש
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 ?יש ערבי לא עוי? יש דבר כזה :כאמל  ריא
 . בוודאי שיש.  איזו שאלה, וודאי? למדינת ישראל :משה  ארנס
 . יש תקווה, זה מצב טוב א ככה :כאמל  ריא
אני מניח . ל"אז תראו את הערבי שמתגייסי לצה, א את חושבי שלא :משה ארנס

 . ראלשה לא עויני למדינת יש
 ?ל"ערבי מתגייסי לצה :כאמל ריא
אני חושב , תראו. כ. אני אראה ל, אני אוביל אות, א אתה לא יודע. כ משה ארנס

א את מנסי לצייר את כולה , לאוכלוסיה הערבית dis-serviceשאת עושי 
 . כעוינת למדינת ישראל

 .זו לא היתה שאלה רצינית, לא :עאדל מנאע
 .אז נצחק ביחד, א זו בדיחה, טוב? ו בדיחהז :משה ארנס
 . כי יש יהודי שחושבי שכל הערבי ה עויני, לא :כאמל ריא
עויני כיש ערבי שרואי את היהודי , צרי להסתכל ג על הצד השני :עאדל מנאע

 .הערבי עויני למדינת ישראל גאז ו, לערבי 
 . י להעיד שאני לא אחד מהאז אני חושב שאני לא צר, טוב :משה  ארנס
הוא היה נושא . את המשפט שאתה אמרת,  זה על מישהתזה מיותר להגיד א :מיכאל אית

  הדגל בכל ממשלות הליכוד 
  אני ניסיתי לשבור קצת את האובר רציניות , ה'חבר, טוב :עאדל מנאע
דגל הוא נושא אתה מדבר ע ב אד שה, אני רק חושב שצרי להבי, בסדר :מיכאל אית

הא הערבי ה עויני הוא במקו שבו קיימת הרגישות והוויכוח הכי גדול 
 הוא נלח .'או בדר ב' והא צרי ללכת בדר א, כול למדינת ישראל או לא

 .ש את המלחמה הזאת
 .נהיו לא עויניה ל וככה "הוא מגייס ערבי לצה, כ :עאדל  מנאע
ציע שתגיד לנו מתי אנחנו סיימנו את הפרק של ההלצות אני מ? ר"אתה היו :משה ארנס

אני בדיוק עמדתי . אז לפחות נדע איפה אנחנו נמצאי, וחוזרי לדיו רציני
שאני רק יכול לתאר לעצמי מה חושב האזרח הערבי שמסתכל על ערו , לומר

אי , כי ערבי בכנסת"שומע את ההתקפות הבלתי מרוסנות האלה של ח,33
פ א הוא נניח ערבי שלא "ול להיות שהוא מתחיל להרגיש כמשתכי ?הוא מרגיש

ה באומ לב ? אני האחרו? אני היחידי,  אז מהמדינת ישראלאת עוי 
איפה ,  ומה אני, היהודית,מעליבי את המדינה הזאת, מתקיפי את המדינה

ד או אני בע? איפה אניו, ה קובעי את הקו מי בעד ומי נגד. אני במערכה הזאת
 .ללא ספק יש לזה השפעה שלילית ? נגד

וחושב לעצמו , 33ג היהודי שמסתכל על ערו . ג על המגזר היהודי, דר אגב 
ע מי יש לי עסק : מתחיל לומר לעצמו, שה מייצגי את כל הערבי בישראל

, אבל חלק מה, כולשאני לא רוצה להגיד , דר אגב?  מה אנחנו נעשה פה,פה
נזק . לציבור הערבי בישראל, גורמי נזק רב לדעתי,  ביותר ביניההקיצוניי

קרע בי יהודי לערבי בתו המדינה ומחריפי את הה פשוט יוצרי , רב
מבחינת שיקולי פוליטיי ה מרגישי שאו , זו המטרה שלהאו ש. הזאת

ל על כ. אבל התוצאה היא תוצאה מאד שלילית, שה חייבי ללכת לכיוו זה
לא צרי היה להיות , הדברי האלה והתנועה האיסלאמיתעל רקע , פני

בשעת עימות בי ישראל ובי הרשות הפלשתינאית בשטחי מכ שמופתעי 
 והכל תחת דגל פלשתי , חסימת כבישי וזריקת אבני,אנחנו רואי מהומות

אולי זה . אבל זה לא צרי היה להפתיע, זה מצער. של אזרחי ערביי ישראלי
 .רק מזכיר לנו באיזה מציאות אנחנו חיי

לקרוא לזה , אנחנו בתקופה של עימות אלי ואני חושב שלא צרי להגזי, עכשיו 
, שוב. אבל זה בהחלט עימות אלי בי מדינת ישראל ובי פלשתינאי, מלחמה
הדבר הזה . עימות אליזה אבל , רושי והגדרותייש פה כל מיני פ, יש תנזי

החלט מעורר ומבליט את השאלה של היכ עומדי האזרחי הערביי של ב
ומה מידת הנאמנות שלה למדינת ישראל בעימות , מדינת ישראל בעימות הזה

זו לא פע ראשונה שמדינת ישראל נמצאת בעימות אלי ע העול . הזה
יתה יאני חושב שבכלל לא ה, מלחמת עצמאותכמו , במלחמות ממש, הערבי
 .והיהודי היו בצד היהודי,  ערבי שגרו באזור הזה היו בצד הערבי.שאלה

 .בצד של עצמאלא לא בצד הערבי .  ה בצד של עצמ, סליחה :עאדל מנאע
 ? אבל מה ההבדל :משה  ארנס

 .ת לו לומר את דברו. כל אחד יוכל לדבר, עאדל :מרדכי קרמניצר
  זה כאילו שה , לא :עאדל  מנאע
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א הצד של היהודי זה ג כ הצד של ? ה ההבדל בי הצד הערבי לבי עצממ :משה  ארנס
 ? זה לא אותו הדבר,עצמ

 .זה לא נשמע אותו הדבר, זה לא אותו הדבר, אבל לא. סליחה, תמשי, לא :עאדל מנאע
, חברי, תראו? זאת אומרתמה ? זה לא הצד העצמי, כשאני אומר הצד היהודי :משה  ארנס

, להסיר את הרגישות הזו, עד כמה שאפשר, מציע לכ לנסותקוד כל אני 
אנחנו . מכיוו שהיא לא תביא אותנו לשו אפשרות להגיע לאיזה מכנה משות

לא מוכני לשמוע זה  את זה ומנסי לקרוא בי השורות דברי שה בכלל לא 
 ?  פהאז לא אנחנו נגיע, נאמרו ולא נחשבו

. אתה קיבל  את זה כעלבו,  אמרתי הצד הערביא כשאני, קוד כל אני מתנצל 
תה יהי, רק אמרתי שבתקופת מלחמת העצמאות. אני לא ראיתי את זה כעלבו

? נכו. כל אחד היה בצד שלוו מלחמה בי יהודי וערבי הייתה, חלוקה ברורה
 שהאוכלוסיה הייתהלפחות ההנחה הסמויה תמיד , מלחמות שלאחר מכב

 . תמיד גילתה נאמנות למדינת ישראלמלחמה בזמ הערבית בישראל 
 . כולל האינתיפאדה הראשונה :עאדל מנאע
 .מלחמת המפר, מלחמת יו כיפור, במלחמת ששת ימי. כולל האינתיפאדה :משה  ארנס

את . האוכלוסייה הערבית בישראל לא רקדה על הגגות כשנפלו סקאדי בישראל
 , כפי שאתה אומר,זה כולל, פאחאבל לא בנצרת ולא באו אל , זה עשו בעזה

אבל זו , אני לא צרי לתת לזה פירושי והסברי. תקופת האינתיפאדהאת 
הציבור היהודי זו עובדה מאד משמחת שעבור ואני חושב ,  עובדההייתהפשוט 

כל מי שבא ע כל מיני הגזמות לגבי הגישה לשחשוב היה תמיד להזכיר אותה 
 . ומידת הנאמנות שלה למדינת ישראלשל האוכלוסיה הערבית בישראל 

. אנחנו רואי תופעה שהיא חדשה,  בעימות הזה שבו אנחנו נתוני עכשיו,והנה 
 מתחת לפני השטח ולא ראינו אותה או לא רצינו לראות שהיא הייתהיכול להיות 

תרצו או , והדבר הזה,  עובדה שפע ראשונה העניי הזה פר כלפי מעלה.אותה
של ,  בצורה בוטה את הסוגיה של הנאמנות למדינת ישראלמעלה, לא תרצו

 . האוכלוסיה שלנו
 ה שבויי מלחמה ,הפלשתינאי הישראלי, הא הערבי הישראלי 

 ?או הא ה אזרחי נאמני של מדינת ישראל? שמוחזקי פה תחת כיבוש
אני חושב שזו סוגיה . לכא ולכא, כמו החת הישראליה פוליטיות הדעות ה

מכיוו , רות בצבא זו סוגיה מרכזיתיזו ג הסיבה שהש, דר אגב. מרכזית
מה היא אומרת , שכאשר מדינת ישראל אינה מגייסת את אזרחיה הערביי

 אנחנו לא יכולי ;אנחנו לא סומכי עליכ: או שהיא אומרת לה? לה
 לא  אנחנו;להכניס אתכ לצבא שלנו שהתפקיד המוטל עליו זה להג על המדינה

 מי יודע מה תעשו ע ;שנית לכהרובי מי יודע מה תעשו ע , סומכי עליכ
 . תשבו בבית;הידע שאת תרכשו בצבא

אנחנו מביני שאת לא יכולי להשתת , תראו: או שאנחנו אומרי לה 
הזדהות ואפילו חוסר ה אנחנו נית לגיטימציה לחוסר ;בהגנה על המדינה

ל ובאחד הימי "אי ערבי יכול להיות בצה, ב מאליו זה מו;נאמנות למדינהה
, זו ג לא הדר לשוויו, דר אגב.  אז תשבו בבית;יצטר להלח מול ערבי אחר

אני לא סומ עלי או : ברגע שאתה אומר לחלק מהאוכלוסיה. זו הדר לניכור
אתה לא יכול להיות ממש נאמ , שאני מבי שאתה לא יכול להזדהות אתי

מזה יוצא רק . שוויו כבר לא יכול לצאת מהדבר הזה. זה כבר לא שוויו, הלמדינ
מי יודע אי אפשר , לדעתי זה אחד המשגי הגדולי שנעשו מיד בהתחלה, ניכור

 . לתק את הדבר הזה
, צרי לחשוב על המדיניות הנכונה כלפי המיעוט בישראל, ראוי לחשוב על דר

אני לא . כלפי הפלשתינאי בישראל, ציכלפי המיעוטי בישראל א את רו
ושאיש לא ייעלב כשמישהו  ,מציע שאנחנו פה נתווכח על הסמנטיקה של הדבר

 צריכה להיות .פלשתינאי או מיעוט במקו פלשתינאיבמקו אומר ערבי 
לא מפלגת , לא ליכוד, בממשלות ישראל. מדיניות וקוד כל אי מדיניות

זה הכל היו ,  כל מדיניותהייתהלא .  מדיניותייתההלא ', 48 מאז שנת ,העבודה
.  כל מדיניותהייתהלא . לחצי פוליטיי לכא ולכא, אלתורי לכא ולכא

מטרת המדיניות צריכה להיות לשלב את האוכלוסיה הערבית בישראל , לדעתי
 .   כאזרחי נאמני במדינה ושווי למדינה,בתו הצבא הישראליו

כל עוד לא יהיה , לדעתי.  אחת ג על הצד הטכני של הדבראני מוכ לומר מילה
זה אני אומר לכ מתו את . זה לא יהיה.  זה לא יקושר שאחראי לנושא הזה 

 .סיוינ
 ?אחראי על מה :האלה  אספניולי
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 סיו של ישיבהיאני אומר לכ את זה מתו נ. לא חשוב? יהודי או ערבי :משה  ארנס
 , ב לשולחא אי שר מסבי. בממשלה

 . כל הזמ היה שר לענייני מיעוטי:האלה אספניולי
 . השר ארנס עצמו. שר היה, לא לא :סמי סמוחה
 וזו הכל עוד אי שר שיושב ליד שולח הממשל. תרשו לי להסביר את זה :משה  ארנס

א אנחנו לרגע קט רוצי , עכשיו. הנושא לא זוכה לקדימות, האחריות שלו
דבר על נושא לגמרי אחר שאי אאני אז , וא כל כ רגיש פהלהתרחק מהנושא שה

הנושא לא יעלה , א אי שר לאיכות הסביבה.   איכות הסביבהלגביו רגישויות 
אי מי שיבוא לישיבת ממשלה ויגיד לראש ,  אי מי שיישא באחריות,לדיו

ש ל אני מגי. אני מבקש דיו, אני רוצה שזה יהיה על סדר היו, שמע: הממשלה
 .אי בכלל אד שנושא באחריות. אי ג מי שאחראי לזה. מדיניות

אז , וא ה לא זוכי לקדימות ,יש הרבה נושאי במדינה שחלק לא חשובי 
אבל אנחנו יודעי . לא צרי שר לכל דבר. לא זוכי לקדימות, בסדר

אכ ו,  אחוז מס כל האוכלוסיה20שהאוכלוסיה הערבית בישראל מהווה היו 
, דר אגב,  לדעתי.זה בי האתגרי הגדולי ביותר, שילובה בחברה הישראלית

ומר ברק פשוט משלה את עצמו א הוא חושב , הגדול ביותר,  י הגדולי ביותרב
ואולי בכלל ע סאד , וע אסד,  מ ע ערפאת"י מו"שהוא יגיע לשלו באזור ע

, הערבי פה בחברה הישראליתא אנחנו לא נגיע לשילוב של המיעוט , חוסיי
. כמה הסכמי שהוא רוצהעל הוא יכול לחתו . בישראל לא יהיה שלווא פה 

ושידאג , אז צרי להיות שר שנושא באחריות לנושא הזה, אז א זה נכו
 .שבממשלה הנושא הזה יזכה לקדימות

מספר פעמי שהנושא הזה את אני חושב שאפשר לספור על אצבעות יד אחת   
נדו פע אחת זה  ;יושבי פה שניי שהיו בממשלה. לל נדו בממשלהבכ

תפקיד זוטר לזה נחשב היה , דר אגבו, עוטייבתקופה שאני הייתי השר למ
היות ,  אבל בכל זאת.זה שר ללא תיק,  זה לא שר ע משרד.וללא כל חשיבות

את  אז אני ג הבאתי פע, ואני ג ביקשתי שיוטל עלי, והתפקיד הוטל עלי
התקיי דיו בכלל אני לא יודע א מאז . לשולח הדיוני בממשלההנושא 

 . אי צרי לטפל בנושא הזה, זה מבחינת הצד הטכני. בממשלה בנושא הזה
אני הייתי מציע לנו לצאת מתו הנחה שהסכסו הוא לא על ס סיו והבעיה   

אי בכל זאת ות לראהמטרה צריכה להיות ש אני חושב .בכל זאת דורשת טיפול
ועל בסיס ההנחות האלה , משלבי את המיעוט הערבי בתו החברה הישראלית

, והגדרת היעד הזה נתחיל לנסות לראות א אנחנו יכולי להגיע למכנה משות
 .ואי מטפלי בבעיה

בעקבות הדברי של , ואני מוכרח לשאול אות, א אפשר לשאול את השאלה :סמי סמוחה
שלו ע הפלשתיני לא יהיה יציב א לא ישלב את ערביי המר שאתה או. בסו

 .כ הבנתי אות? ישראל
, אני חושב שכל עוד אנחנו לא נגיע לשלו ע האוכלוסיה הערבית הישראלית :משה ארנס

 . לא יהיה לנו פה שלו,  וזה אומר שילוב בחברה הישראלית
זה גור שיכול ,  הסכ ע הפלשתיני א לא נשלב אות ויהיה לנוזאת אומרת :סמי סמוחה

 .לערער את ההסכמי
 .זה גור שיכול לפוצ את השלו. בהחלט :משה ארנס
אתה היית בעד זה שבהסכ ע הפלשתיני אנחנו , א ככה. יפוצצו את השלו :סמי סמוחה

 ?נגיע לאיזשהו הסדר ג לגבי ערביי ישראלוג נדו 
 . בי אזרחי המדינה, זה בינינו. דאי שלאוו, לא בהסכ ע ערפאת :משה ארנס
 .זה מה שרציתי להבי :סמי סמוחה

 .והאלה.  כ ראס חמאיסי"ה ואחחכ סמי סמו"אח. אלי רכס. טוב :מרדכי קרמניצר
אני חושב שהקבוצה . אני רוצה לייחס את הדברי שלי למהות המפגש שלנו פה :אלי רכס

שוב לא היא  2000חר אוקטובר לא, 2000 כפי שהיא פעלה עד אוקטובר ,הזאת
אבל ,   כולנו נשארנו אותו הדבר כמוב,לא מבחינת הנוכחי. אותה קבוצה

,  א מישהו היה צרי לקבל הוכחה.מבחינת הדינמיקה הפנימית בתו הקבוצה
אז החצי שעה האחרונה או שלושת רבעי השנה האחרונות כבר המחישו לנו את 

 . השינוי בדינמיקה הפנימית
לא אותה קבוצה מבחינת ו, שוב לא אותה קבוצה מבחינת מהות הדיוניזו  
אני אפתח בשלוש המילי . מוצר הסופי שהקבוצה הזאת אמורה להגיע אליוה
אני . נפל דבר בישראל. אני פותח את כל ההתייחסויות שלי בחודש האחרובה ש

ני לא  א מדינת ישראל לפני האירועי או המהומות, חושב שלא רק הקבוצה
 ? התנגשויות.  הסמנטיקה מתחילה הבעיהכבר מ, יודע אי לקרוא לזה עכשיו
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 . אירועי :ראס חמאיסי
  כבר יש כאלה , לכ, הנה?   מה זה אירועי:אז יש כאלה שאומרי? כ :אלי רכס

 . זה כמו מה שנקרא מאורעות :משה ארנס
מדינת ישראל לפני ואחרי , פניעל כל . הנה לכ חילוקי דעות לגבי סמנטיקה :אלי  רכס

אני רוצה לומר כמה מילי על התוצאות או . כבר לא אותה מדינההיא 
קוד כל אני חושב שהמדינה . כנס לסיבות של מה שקרהימבלי לה, ההשלכות

לא .  הפכה הרבה יותר מקוטבת על הציר של יהודי וערבי,מדינת ישראל, שלנו
אבל הקיטוב הזה העמיק והשסע , עי מקוטבת לפני האירוהייתהשהיא לא 

אתה ואתה מסתכל על הצד היהודי .  היהודי ערבי נעשה עמוק יותר וקשה יותר
של הקצנה , של שנאה, של חרדה, של פחד, רואה את התגובות  הקשות של הל

 . מספיק לראות את הסקרי שהתפרסמו לאחר האירועי.ודחייה
דיברנו . גאות לאומניתאפילו ט רואה אז אתה בהחל, אתה מסתכל על הצד הערבי 

.  אתה רואה לגיטימציה של העוינות הערבית כלפי הרוב היהודיפה על עוינות
אני . רבנות שנפלווזע וכאב על הק, תסכול רב על המש מצב השוליות וההזנחה

המילה דו קיו היא כבר כמעט מילה של היו  אחתעוד רוצה לציי עובדה 
  .מילה מגונה, גנאי

 .מצחיקהיותר  :ראס חמאיסי
כמעט אסור להזכיר את המילה , יש כל מיני תארי שמקני לה? מצחיקה :אלי  רכס

והמילה תקווה עלתה בקונוטציה כל , על תקווהפה לפני כמה דקות דיברו . הזאת
. זו תוצאה אחת. משהו מהלכסיקו שלנו נעל, שכשאני מתאר את זה, כ צינית

שאני מאד מאד חרד ,  זה משבר כלכלי עמוק מאדתוצאה שנלווית לזה
עאדל דיבר ונת רמזי על , אני חושב שא הכלכלה הערבית תקרוס. מתוצאותיו

, אני מדבר על משבר כלכלי. אנחנו הולכי לקראת קטסטרופה, חידוש המהומות
אני לא רוצה . צרי לדבר על משבר פוליטי ואידיאולוגי בתו החברה הערביתו

הפוליטיקה הערבית . אבל אני חושב שהמשבר הפוליטי העמיק, זהכנס לילה
  יהיו לזה השלכות ברמה , נחלשה

 ?  הפוליטיקה נחלשהזאת אומרתמה  :ראס חמאיסי
 . המערכת הפוליטית :אלי רכס

 .אני חושבת.  דווקא התחזקה :האלה אספניולי
,  לא כול, ת הערבייאני דווקא רואה את ההתנהגות של חברי הכנס? התחזקה :אלי  רכס

אותה גישה , העדפה של אותה גישה מקצינהה, כלומר. כביטוי לחולשה שלה
, לחולשה שלה, היא איזשהו ביטוי לחולשה, אבסולוטיסטית של הכל או כלו

יכולת להשפיע על התפתחות הענייני בכיוו איל, יות שלהללשו
 . בולאו דווקא בכיוו של דרדור המצ, קונסטרוקטיבי

לגיטימציה ואז ה דהשיצרו הדרה ו, יהודי אתה מתכוו ל,רק להבי :ראס  חמאיסי
 .  רק להבי?נחלשו

אפשר . כנס כרגע לניתוח פוליטייאני לא רוצה לה. אני מדבר על תמונת המצב :אלי  רכס
 שלבי היתר תוצאה היא העובדה שחברי הכנסת שה שוליי ש  להגיד בהחלט

 .אי שו ספק בזה,  הפוליטית הערביתהדרה של המערכת
, שחלקו מתייחס באמת לדברי שאתה אומר, למשבר הפוליטי הזהש, אני אומר 
יהיו השלכות מרחיקות לכת , של המערכת הפוליטית הערבית" לגיטימציהדה"ל

 כבר שמענו על הכוונות שברק שוקל .ג על הפוליטיקה הישראלית היהודית
מפני שהיו הוא כבר מבי ,  לחזור לשיטה הקודמת,ת את שיטת הבחירותולשנ

  שאי לו את ה 
 .הוא לא חושב על זה ברצינות. לא :משה ארנס
 ? זה בטחו שהוא לא ישנה את דעתו, וא הוא חושב ברצינות, מישה :קריאת ביניי

שאני כ, אבל אני רק מזכיר אותו בכותרת, הדיו בנושא הזה הוא מאד מפתה :אלי  רכס
שאולי הזעזוע שנגר ה " הטובות"החדשות .  את מער השינוי שמתחוללסוקר

, מביא לאיזושהי הפנמה או תחילתה של הפנמה בציבור היהודי, עקב מה שקרה
הוא לא , שא יש אתגר למדינת ישראל בשני שיבואו, על כל רמותיו ושכבותיו

א הוא אל, בהכרח טמו בנושא הפלשתיני בהקשר של השטחי ושל ירושלי
כלומר כא היה איזה משהו שמביא לכ שיותר ויותר . טמו בתו הקו הירוק

אנשי בציבור היהודי מביני שהאתגר האמיתי טמו בשאלת מהות היחסי 
ע כל מורכבות , ולאו דווקא בשטחי, בי יהודי וערבי בתו מדינת ישראל

 בי ,העוברי הזהשהקשר ,  אני  מסכי ע מה שנאמר פה.הבעיה של השטחי
והשקט והשלווה של יחסי בי , פתרו הסכסו ע הפלשתיני והמעגל החיוני

 .  נשבר כתוצאה מהאירועי האחרוני,יהודי ופלשתיני בתו הקו הירוק
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ניצני ראשוני של , סימני של הפנמה ושל התעוררותשה אני רואה איזה  
וועדת חקירה תהיינה לה השלכות עובדה שקמה האני חושב שעצ ו, שינוי גישה

אבל המשמעויות ה עוד . מרחיקות לכת על מהות היחסי בי יהודי וערבי
ולכ אני רואה את הדרמטיות הזאת , במוב זה שלמעשה, יותר מרחיקות לכת

השיח על , או דר האירועי האלה, נפתח באמצעות האירועי האלה, בשינוי
שהוא כרו , שיח על זהותה של מדינת ישראלנפתח ה. זהותה של מדינת ישראל

 . 1948במסע חזרה לשורשי 
אני רואה את זה בהקשר , זה לא רק תוצאה של מה שקרה באוקטוברשכמוב  

של פתיחה מחדש של תיקי , של כל ההתפתחויות מאז אוסלו,  רחב יותר
ות זה, כולל השאלה של אופי המדינה,  על כל מה שכרו בכ1948של , מסוימי
רמה שהיא  ,דברי שחורגי הרבה מעבר לרמה הפשטנית היו, המדינה
 שיחייב אותנו כקבוצה ,זה הקונטקסט שבו אני רואה את השינוי. מתקנת

ד עעל יסוד אות הנחות שפעלנו עליה שכי אני לא חושב  ,  להתייחס אליו
 .אוקטובר נית להגיע למסמ משות

תכ קצת מההתרשמויות יזה לחלק א, דבר נוס ואחרו שאני רוצה לומר 
, עכשיו זה מאד פופולרי(יו העיו שג אוניברסיטת תל אביב ערכה מוהחוויות 

אני חושב שחלק מהמרצי ה כבר . )אתה צרי ממש לבחור כבר לא ללכת
. שחלק לא קט מהמשתתפי פה נכחכ, אני מדבר על יו ראשו. ממוחזרי

נתק שקיי בי הרוב היהודי ל  נגעה ביותר שליהתחושה החזקה, בסופו של יו
והמוטיב המרכזי שעלה בדברי של , רוב הדוברי היו ערבי. והמיעוט הערבי

הדוברי הערביי זה כיצד נית לספק את המאוויי הלאומיי של המיעוט 
 אני רק אזכיר . דוברי מדוברי שוני דיברועליוזה היה המסר העיקרי . הערבי

ד מוחמד דחלה שדיבר למעשה על חמש תחנות "ד את הניתוח של עובמשפט אח
כאשר התחנה הראשונה זה זכויות , בתהלי של זכויות למיעוטי

התחנה , התחנה השניה ה זכויות קיבוציות קבוצתיות, אינדיבידואליות
הרביעית הפרדות והחמישית מדינה דו , השלישית היא אוטונומיה לסוגיה

. ית והחמישית יכולות להיות במעמד מקביל אחד לשניכאשר הרביע, לאומית
 שהערבי בישראל נמצאי היו בתחנה השניה של זכויות הייתההמסקנה שלו 

כאשר הרביעית והחמישית , ע תחילת דיוני על התחנה השלישית, קיבוציות
 . עדיי רחוקות

 .  תהליכית ולא ראייה מערכתית,זו ראייה חד כיוונית :ראס חמאיסי
אבל הנקודה שבלטה לעיני . היו דוברי אחרי שהציגו נקודות אחרות, בסדר :אלי רכס

איזושהי היא , ג פה היו, ואני חושב שהיא מאד רלוונטית ג לדיוני שלנו
 הייתה. יה לדה לגיטימציה של המדינה היהודית כמדינה יהודית ודמוקרטיתינט

א משתקפת אצל הרוב הכחשה של המציאות כפי שהי, איזושהי התעלמות 
 . היהודי

, על פי הרצ הזה, יאלה ה עמדותי, יאני עכשיו אבוא ואציג את עמדותי', כלומר 
וכל הפרטי האחרי למעשה ,  כוללת פחות אובראיה כוללת יותר, מכיוו כזה

ולמעשה , 'אל תבלבלו לי את הראש ע זה שיש פה רוב יהודי. לא מענייני אותי
ה הוא יהודי יש פה רוב יהודי שעד עכשיו בחר במדינה שאופיי, כמו שמוטה אמר

, אחרתהיא נדה שלי 'האג. אל תפריעו לי ע הפרטי האלה'אבל , ודמוקרטי
וזה לגיטימי מבחינתי לבוא ולהציג את , נדה שלי מתחדדת לנוכח מה שקרה'האג

ואני חושב שהיא , זו הנקודה המרכזית שאני יצאתי אתה. 'זה בצורה כזאת
הרבה יותר , לפי דעתי, כי היו יהיה, ליכה על עבודתה של הקבוצה הזאתמש

 .  יוגדרו בצורה אחרת,התוצר הסופי, אלא א מטרות המסמ, קשה לנסח מסמ
אי אנחנו ביחס ל, א אנחנו רוצי להציג איזשהו מסמ עתידי או עתידני אפילו 

מתו מודעות , היינו רוצי לראות  את החברה הישראלית בעוד איקס שני
ויכול , זה דבר אחדאז , וידיעה ברורה שיכולת המימוש שלו והביצוע שלו רחוקה

אבל א זה מסמ שאמור לשק את . להיות שזאת מטרה לגיטימית של הקבוצה
, יכולת הניסוחמבחינת אני חושב ש, הלו הרוחות לציבור היהודי והערבי כאחד

יכול . היו הרבה יותר קשה לעשות את זהיהיה לנו , כאשר הדגש הוא על יציגותו
מאד להיות שאנחנו צריכי לפתוח כל מיני הנחות יסוד שעליה התבססנו בשלב 

 . על מנת להגיע למסמ שבאמת יהיה מקובל ויציג, מוקד יותר
אז נשבור . כי יש לנו כמה דוברי יהודיי ברצ, נית להאלה, סמי, ברשות :מרדכי  קרמניצר

 . את הקו
 . אי שו בעיה, זה בסדר, לא :האלה אספניולי

 .אני מוכ אפילו לרדת לסו. ג לי אי שו בעיה :סמי סמוחה



 
  והשלכת על המפעל2000 התייחסות לאירועי אוקטובר – 17.11.00 – 15' ישיבה מס

 

11 

 

, חוסר אמפטיה, אני לא יודעת, אי הכרה, אני חושבת שיש כא אי הבנה. קי.או :האלה אספניולי
 רוב הדוברי כא לא יכולי לראות את לקרוא לזהאי אני לא יודעת 

מאד קשה לי שמבחינה זו , כפלשתינאית, אני אדבר על עצמי, שליהשורשי 
כל מה שקורה בגדה וכל מה שקורה ברשות הפלשתינאית וכל ההרג את לראות 

מצפי ממני לשבת כאילו ואת , האנשי מתי שכש, היו יומי וכל המצב
 ?דבר כזהלאי אפשר לצפות ? דבר כזהלאי אפשר לצפות .  בזרועות שלובות

א היו יהודי שעוברי את כל הסבל הזה . ל אחד ינסה לשי עצמו במקומישכ
קרה משהו בי שכאילו ? הא היית יושבי שלובי ידיי, ואת כל ההרג הזה
כל המחשבה הזו באה מאי . שקרתה בגידה, כאילו שקרה אסו, הערבי בישראל

 ממני להיות  אולי את מצפי.אי הכרה בשורשי שליג  אולי ,הכרה בזכותיה
. אכפת לייהיה כל מה שקורה לע שלי לא שמו, ישראלית במלוא מוב המילה

  ציפיות שמגבירות את הרגשת ואלו, משדרי לכולנובעצ הציפיות שאת אלה 
 .הניכור אצלי

 ? החיזבאללה זה ג הע של? אפשר לשאול אות שאלה :משה  ארנס
, אבל זה הע הערבי, זה לא הע שלי. ועת השחרורהחיזבאללה זה ג חלק מתנ :האלה אספניולי

 .  תנועת שחרורוז, חלקג זה 
 . התשובה היא כ :משה  ארנס

  זה לא קשור , לתנועות שחרור מוביל כל כיבוש. ג תנועת שחרור לאומית :האלה אספניולי
 ?והאייטולות באירא  זה ג הע של :משה ארנס

 . לא. לא:האלה אספניולי 
  אבל ה תומכי . זה  לא :נסמשה אר

   אני מדברת על , המצב הפלשתינאיאני מדברת על  :האלה אספניולי
  א החיזבאללה מחר יבצע פעולה , לי יש שאלה אחרת       :מיכאל  אית

  אני מדברת על הסבל , אני מדברת על הע הפלשתינאי. זה לא ככה, לא לא :האלה אספניולי
השאלה . לא תענה, היא לא תרצה. זה מאד חשוב, י היא תוכל להבהיר את זהאול :מיכאל  אית

אחד את השאלה היא א החיזבאללה מחר יתקו , היא לא לגבי החיזבאללה
את ? את תרגישי הזדהות ע מעשה כזה, הישובי  היהודיי על גבול הצפו

אני : או שאת תגידי? זה מבטא חלק ממני,  איתוזה חלק שאני מזדהה: תגידי
 . מוכנה לעמוד על הגדר ולהדו התקפה כזאת

החיזבאללה חט חיילי בתשובה לחיילי החטופי  .תלוי מה תהיה הסיבה :האלה אספניולי
 תלוי מה זה א זה תגובה או ,  תלוי מה תהיה הפעולה.כא או לאנשי אחרי

  א זה תגובה למצב .  הסיבההתלוי מה תהי. יהיה
 .אתה לא צרי לחקור אותה? חקירזה ת :עאדל מנאע
 ..והתשובה של ג מלמדת משהו,  עאדל, שזה תחקיר, א זאת ההרגשה :מיכאל  אית

ה חייבי בו  תגובה למצב שוא ז.  תלוי מה תהיה הסיבה. אני עונה ל :האלה אספניולי
 את ממש הסטת אותי מהרעיו אבל אני חושבת . אז זה תגובה, אבקילה
כי מה שאני אומרת על חוסר ?  אולי זו המטרה התחלתי לדבר אני. שלי

ה ציפיות הוא שאלו , הציפיות שכאילו מגבירות את הניכור שליוהאמפטיה 
 שלכ שמשדרי לנו כל הזמ 

 ?מי זה שלכ :מיכאל  אית
מה קרה ', אני שומעת את זה בהרבה מקומות, אני שומעת את זה בקבוצה :האלה אספניולי

כאילו שלא מצופה מהערבי שיעמדו ויביעו סולידריות ע הע , '?לערבי
למה אנחנו בתור , שותקיעדיי למה הערבי , שואלתאני היו . הפלשתינאי

 קשה לי לעמוד ?ישראלי שותקי על כל מה שקורה בהרג הע הפלשתינאי
 . אבל זה לא אומר שהמחאה צריכה להיות לא לגיטימית. בשילוב ידיי

לבי ,  המרירות וחוסר השוויו שאת דיברת עליה,קשרת בי התסכולאני מ 
מבחינה אחת מגיע לי להזדהות ע הע . אני רואה את הנושא משולב. ההזדהות

 ,צורת המחאה, מצד שני. קשה לי לעמוד בידיי שלובות, מבחינה אחת. שלי
ה יכולה תיכי צורת המחאה הי. קשורה בתסכול, למה יצאה מחאה לא לגיטימית

תה אבטלה  ולא יתה מרירות ולא הייא לא היה תסכול ולא הי, להיות אחרת
ג בתו שואפשר , תה יכולה להיות אחרתיצורת המחאה הי. היה חוסר שוויו

האוכלוסיה הערבית היו אנשי שהביעו את המחאה שלה ואת הסולידריות 
הביעו את זה , מסתבר, שמרוב תסכול, יש כאלהאבל  .שלה בצורה לא אלימה

. בתסכול, אני חושבת שצורת המחאה קשורה בחוסר השוויו. בצורה אלימה
שורשי של הזדהות ע , נכו שיש לה שורשי לאומיי, אבל המחאה
אלה השורשי האמיתיי שהיו ואת זה אני מצפה מכולכ . הפלשתינאי

אומרי שכל את . 'למה קורה דבר כזה'ולא להגיד , ולא להגיד ההפ, שתבינו
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כל , כל הזמ. אי נאמנותשהזמ הערבי היו נאמני למדינה ועכשיו כאילו 
קיווינו . כל הזמ קיווינו שבאוסלו יהיה פתרו. יש הצטברות של תסכולי, הזמ

ואחרי , יתה באוסלויואחרי אוסלו ואחרי כל הסחיטה שה, שבאוסלו יהיה פתרו
אז מגיעי .  גוברהתסכול, ח העתהלי של הרג ורצממש כל התהלי שהוא 

אי אפשר כל הזמ . והכל יוצא החוצה, למצב שאפילו אוסלו לא פתר את הבעיה
הרי נכו שהיו מצבי . הרי כל ב אד מתפעל ממה שקורה. שאר באותו מצבילה

אבל מה שקורה משפיע עלינו ומשפיע על כל , שהערבי ראו את זה בצורה אחרת
 אני חושבת שג מבלבלי כא בי עוינות  הענייאז זה לא. הערבי באר

הערבי מדברי על מדיניות ש אני חושבת .ממשלההבי מדיניות ל, למדינה
רוב הערבי מדברי על מדיניות ממשלתית . ממשלתית ולא על עוינות למדינה

והיו כול ' 67שמבוסס על גבולות , אנחנו ג רוצי שלו צודק  השאנחנו נגד
וג אנשי מאד , ג הרשות הפלשתינאית אומרת את זה.  את זהאומרי

הרבה היו . '67 גבולותבעד מכובדי מהרשות הפלשתינאית אומרי שה 
 .קוראי לדבר הזה

אולי זה , א היינו מאמיני שזה יפתור את הבעיה: אני שומעת מהרבה יהודי 
 .  היה קורה

 ?כולל זכות השיבה :מיכאל אית
אבל . כשמדברי מוצאי את הפתרונות. כולל פתרו. כולל פתרו לזכות השיבה :וליהאלה אספני

מה עושי אלפי . אי אפשר לתת לעצמ זכות שיבה ולא לתת לערבי זכות שיבה
אפשר למצוא ? למה לא. אז כולל התדיינות על זכות השיבה? פלשתינאי בפזורה

א אחד לא בא היו . '67אבל א אחד לא דורש יותר מגבולות . את הפתרונות
רוב . תקו על חשבו מדינת ישראלשאני רוצה מדינה פלשתינאית : ואומר

 .אומרי שה רוצי שתי מדינות
 .החמאס אומר את זה :משה  ארנס

כמו , אומרי את זה. תסמו על זה', 67 ג החמאס יסתפק בגבולות :האלה אספניולי
צרי . אבל בסו צרי פתרו. ישראל אומרי דברי אחריבשהקיצוניי 

 . וצרי פתרו  צודק, פתרו שיספק את שני העמי
 .במערכת החינו הפלשתיניתבבתי הספר מדינת ישראל לא מופיעה באטלסי  :רות גביזו

אני שמעתי .   אבל המצב השתנה,אני לא בקיאה. אני חושבת שהמצב השתנה:האלה אספניולי
היו רוצי לבנות את לא  שה  על כיתהרבה הצהרות מהרשות הפלשתינא

את זה אמרו בכירי ברשות . המדינה שלה על הסבל של המדינה היהודית
הבעיה של הרגשת אני חושבת שאבל . '67וכול אומרי גבולות . הפלשתינאית

לא מאמיני ה , שמשפיעה על חוסר האמוהיא הרדיפה אצל היהודי 
אלא , זה אני שמעתי לא רק בקבוצה הזאתאת . יפתרו את הבעיה' 67שגבולות 

 אני לא .לא נגיע לפתרו, אבל כל עוד נשאר ע הרגשות האלה. בהרבה מקומות
. החבר משה ארנס, חושבת שהשילוב של הערבי צרי להיות קוד לשלו

אני חושבת שהשלו צרי . השילוב של הערבי לא יכול להיות קוד לשלו
כאילו שהשילוב , י אפשר לשלב את הערבי בישראלאבל א, להיות אולי במקביל

כי , כל עוד אי שלו צודק הבעיה לא נפתרת. קוד לשלו ואז נפתרה הבעיה
, הלאומיי, לא הלאומניי, תהלאומיי שוב אני אומר, רגשות הלאומיי שליב

את זה אני אומרת .  אני רוצה פתרו לע שלי לא על חשבו ע אחר.אני גאה
זו לא ,  עליההאו העוינות שאלה דיבר, ההזדהות הזאתשלכ אני חושבת  .בפרוש

מצב , יש מצב של חוסר שלו,  יש מצב של חוסר שוויו;עוינות למדינת ישראל
 זה יכול להביא .ושני הדברי האלה צריכי ללכת ביחד, שאי בו שלו צודק

 .לפתרו הבעיה
שאנחנו באמת כאולי , עאדל שלאני מסכימה ע ההגדרה , לכ מבחינת הנוסח 

זה צרי לבוא ג ביחד , מדברי על שוויו ומדברי על מצב של סגירת פערי
 .ע בעיית השלו

 ?של הקבוצה הזאת,עבודה של הוועדה המה המסקנה מזה לגבי מסמ או  :רות  גביזו
יהיה שלו להוסי למסמ דרישה שנוגע להתחיל דיו ב, את לא היית בהתחלה :האלה אספניולי

 . המסמ מאד מתאי עכשיושאני חושבת , אבל מבחינת העיתוי. צודק
אני . אני רוצה לדבר על מספר נקודות ולא לתת הרצאה על הסיבות למהומות :סמי  סמוחה

אני רק אציי כמה דברי שיש לה השלכות . 2000קורא לזה מהומות אוקטובר 
שהמהומות של אוקטובר החריפו אי שו ספק . ג על העבודה של הפורו הזה
,  .לא שה שברו את האמו.  כפי שנאמר קוד,את השסע בי יהודי וערבי

כבר , אבל בכל זאת. כ שלא היה הרבה מה לשבור, אמו לא היה. האמו לא היה
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 ואני אומר רק את הדבר ,השלכות חדשות, עכשיו אפשר לראות דברי חדשי
 .העיקרי

שלא , התחדדה בצורה כזאת. ה היהודי של המדינהייהתחדדה השאלה של אופ
התגובה , ה של המדינה היהודיתירק שהערבי עכשיו קוראי תיגר על אופי

ההבדל . ה היהודי של המדינהישכנגד היא שהיהודי ירצו עכשיו לחזק את אופי
 הוא ,בי השמאל הפוליטי והימי הפוליטי באר, בי שמאל וימי באר

הוא , זו האסטרטגיה של השמאל. טשטש את השאלה הזאתשהשמאל רוצה ל
? את מערערי' הימי שש לקרב בתחו הזהואילו ,  בורח מזה או מתעל מזה

 . 'אז אנחנו נחזק, בבקשה
 ,שני הצדדיביותר קשה לקבל  עכשיו  המסמ שאנחנו נוכל לייצר יהיה את, לכ
בצורה זו או אליה ייחס והמסמ ית, השאלה הזאת מתחדדת, כפי שאמר אליכי 

 . שני הצדדי  לפחות לא חלק גדל של,אבל הוא לא יספק את שני הצדדי, אחרת
לא רק , שאני שואל את עצמי כחוקרהשאלה . אני אומר לעת עתהמה שזה 

מעבר להשלכה . מה המשמעות של המהומות האלההיא , כמשתת בפורו הזה
,  שמשתמע מהדוברי האחריכפי ,הא,  כפי שאמרתי עכשיוהמיידית שלה

. אני לא בטוח? המהומות האלה ה באמת נקודת מפנה ביחסי ע הערבי
 לא היוו נקודת מפנה ביחסי בי ,אינתיפאדה הקודמתב', 87מהומות של ה

לא כשאנחנו נמצאי בעי , כ"את זה יכולנו לדעת רק אח. יהודי וערבי
 לכ אי אפשר לקבוע א ,צב הזהנמצאי בהתחלה של המכנראה אנחנו . הסערה

 .זו נקודת מפנה או לא נקודת מפנה
 .בכל זאת הגיעו לאוסלו :עאדל  מנאע
המהומות של מה השלכות , אז אי אתה יכול עכשיו לדעת, אחרי שש שני :סמי  סמוחה

אתה צרי אובייקטיבית , אתה היסטוריו.  אחריכ חודש וחצי"בסה, אוקטובר
אני יכול . נו לא יכולי לדעת א זו נקודת מפנה או לאאנחשאני אומר . זמ

, יש משברי או אירועי מהסוג הזהכשאנחנו יודעי שש, להגיד באופ כללי
,  כזהוכשאתה בודק אחרי שנה או משהו, אנשי משני את דעת לטווח קצר

, אני לא יודע א זה יקרה או לא. בדר כלל יש חזרה  לדעות ולעמדות הקודמות
 .את זה נוכל לדעת יותר מאוחר, י לא יכול לדעתאנ

זה , שאירועי אוקטובר, כי הערכת המצב שלי היא? למה אני אומר את זה, עכשיו 
זו לא נקודה .  סדרת אירועי שאנחנו עומדי כנראה לפניהוחלק מאיז

 תלוי ,יכול להתחדש כל רגעזה .  ימי7שהתחילה והסתיימה באוקטובר במש 
איזה כיוו הוא , מה יקרה לעימות ע הפלשתיני, אחד. עיקרייבשני גורמי 

ויכול להיות שהעימות ע הפלשתיני ג הוא רק התחלה של התפתחויות , יקבל
והצד , כי הצד הפלשתיני עדיי לא השתמש במלוא כוחו. יותר גורליות ורציניות

מה וא העסק הזה יתפתח למלח, הישראלי בוודאי לא השתמש במלוא כוחו
הרבה דברי שכרגע אנחנו לא מדברי יקרו , בלתי מבוקרת וזה בהחלט אפשרי

ואז התנאי , כי במלחמה כמו במלחמה, אבל יהיו, עליה ולא חושבי עליה
אנחנו לא מדברי על יחסי יהודי וערבי באות פרמטרי , אזו. משתני

ואז  ,ק אחריחוקי משח, פרמטרי אחריאלו . '48מאז , שדיברנו עד עכשיו
 .יוכלו להתפתח הרבה דברי

א יהוו נקודת מפנה או , קשה כרגע להגיד מה החשיבות של האירועי עד עכשיו 
  וזה מביא אותי , לא יהוו נקודת מפנה

 .סמי, בכל זאת קרה משהו :עאדל  מנאע
 השפיעוהמהומות אני יכול לתת ל עכשיו סדרה של דברי ש. בוודאי קרה :סמי  סמוחה

אתה . אבל עדיי זה לא אומר שזו נקודת מפנה. אתה ציינת חלק מה, עליה
אבל האינתיפאדה הראשונה , יו האדמה הראשו? נקודת מפנהמה הייתה יודע 
 . תה נקודת מפנה בשו פני ואופילא הי

בנגב , הפקיעו ומפקיעי? עשהזה  מה ? יו האדמה  נקודת מפנה היהואיז :עאדל  מנאע
 .' וכומפקיעי

לפי . לא היה קוד', 76 המאבק הערבי התחיל ב, קוד כל יש ל מאבק ערבי :סמי סמוחה
 .היה נקודת מפנה' 76יו האדמה של , דעתי

 . '76אני מדבר על . '76של  :עאדל  מנאע
 . תה נקודת מפנהילא הי' 87 לעומת זאת האינתיפאדה ב. היה נקודת מפנה :סמי סמוחה
 . אי ל פרספקטיבה ואתה עוד לא יודע, שובאז  :עאדל  מנאע
, השאלה היא. השאלה היא א אנחנו נמצאי עדיי בעיצומ של האירועי :סמי סמוחה

 איזה לקחי אנחנו מוציאי ,והיא שאלה קריטית שצריכה להעסיק אותנו
 מאחר שאנחנו לא בטוחי שהאירועי האלה . של אוקטובר,האלהמהאירועי 
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על מנת ,  להוציא מסקנות, לנתח את האירועינוא תפקידה, לא יתחדשו
לא נחזור על הסיפור של , בהתפתחויות של האירועי הבאי, שבעימות הבא

 . לא רק תאורטית, שאלה מעשיתג זו . שאלההזו . 2000אוקטובר 
, שיש עכשיו כל מיני פורומי במדינה, אני רוצה לציי, ובהקשר לזה ג 

אלא ג , לא רק תאורטית ודיוניתשהיא את  כשאלה הזבשאלה שמטפלי 
,  יש וועדת חקירה ממלכתית שתצטר לטפל בשורש.כשאלה של עיצוב מדיניות

 או שאנחנו ,א יש לפורו הזה איזה תפקיד למלאהיא השאלה . 'בסיבות וכו
 על כל פני בפורומי שכרגע ,ממשיכי ע הדיוני ואנחנו לא מעורבי

א אנחנו ה שאלה שאנחנו צריכי לדו בהזו .  על התחו הזהמוקמי ועובדי
 .חושבי שיש לנו איזה תפקיד למלא כא

ואסור , אני חושב שמשה ארנס עורר שאלה והשאלה הזאת צריכה להתעורר 
אי אפשר לבוא ולהגיד שהשאלה . זאת היא שאלת הנאמנות. להרפות ממנה

. מכחישי קיומה של שאלה כזאתהערבי למרות שאני יודע ש, הזאת לא קיימת
ועוד הרבה דברי , אבל המהומות האלה. עצ הצגת השאלה פוגעת בה

זו לא שאלה ,  זו לא שאלה תאורטית. מראי שיש בעיה של נאמנות,אחרי
. שאלה בשטחכא ישנה .  לגיטימציהשמעוררי אותה בשביל לפגוע ולעשות דה

וזה לא שה רק מגיבי למה , עושיה שערבי לא שולטי במה שהזה לא 
 זירה ,יש פה זירה פלשתינית,  הזירה הרבה יותר רחבה.שהיהודי עושי

 .לזהג הערבי והישראלי מגיבי . אסלאמית וזירה כלל עולמית
היא בהחלט שאלה שאסור פשוט , לכ שאלת הנאמנות ושאלת בטחו המדינה 

אי תשובה לשאלה , שובהאני לא אומר מה צריכה להיות הת. להתעל ממנה
 .דויאבל היא שאלה שצריכה בהחלט לה, הזאת

 ?אתה מגדיר נאמנותכיצד  :האלה אספניולי
שאלה בלא רק מדובר , אבל בהקשר הזה, צרי לדו בשאלה של נאמנות,  בסדר :סמי סמוחה

 .של נאמנות והזדהות
וזה , ימות ע גור עויזה מצב שהמדינה של נמצאת בע. זו לא סוגיה אמורפית :משה  ארנס

 .גורלה של המדינה של
מה מותר ל להגיד ומה אסור ל להגיד .  מה מותר ל ומה אסור ל לעשות, כ :סמי סמוחה

זה , שמע: אלה שאלות קריטיות שאי אפשר לבוא ולהגיד. במצבי כאלה
 .ערטילאי

דברי אני כבר רואה שלושה ש, אני רוצה רק לומר בעקבות מהומות אוקטובר 
כמו , לא דברי ספקולטיביי בעתיד. שכבר קורי, שאני רוצה להגיד לזכותכ

דבר ראשו שקרה . תהיה נקודת מפנה או לאזו לא יודע א שאיש שאני אומר 
מכיר בגופי מייצגי , להערכתי בפע הראשונה, שהממסד הישראלי, הוא
 .זו פריצת דר. א פע לא היה דבר כזה. ערביי

 ?תוכל להסביר את זה? מה זאת אומרת :רנסמשה  א
 .מ" מוהתיוועדת המעקב ומנהלי אע   יושבי, בממשלהשרי, ראש הממשלה :סמי סמוחה
 ?פע ראשונה :משה ארנס
יושבי בפע . אבל לא נתווכח על זה, כ? וועדת המעקב כוועדת המעקבע  :סמי סמוחה

מ "לי אתו מומנהווועד הסטודנטי הארצי הערבי ע הראשונה 
 ,לא בצורה רשמית, הזמינו אות בצורה אחרת. לא פורמלית. באוניברסיטאות
. א אחד לא פצה פה וצפצ. וזה קרה. בשבילי זו פריצת דר. בפע הראשונה

. אני פשוט לא מאמי כשאני מסתכל על הדבר הזה . הימי אפילו לא אמר מילה
 עשו את   אי אומריכבר , והמהומות האלה, פה שינוי גדול מאדהתחולל 

 .זה דבר אחד. שלה במוב הזה
 , הדבר השני שקרה 

נכתוב אולי . אתה מתקד בכיוו לא טוב? צרי לדעת לעודד עוד מהומות :מיכאל אית
 .כדאיבמסמ ש

והוא לא כל כ , הדבר השני שקרה. בשו אופ לא. קונוטציההלא זו בשו אופ  :סמי סמוחה
. שכבר מדברי בחוגי שוני על תיקוני גבול, הוא, כמו הראשוגלוי לעי 

 . ה שלויתיקוני גבול במוב של העברת המשולש למדינת פלשתי ע האוכלוסי
 .זה היה לפני האירועי וזה לא רציני, זה לא רציני :כאמל ריא

קי את זה לא שמשוגעי זור. הפע מדברי יותר ברצינות, אז אני אומר ל :סמי סמוחה
  הדברי לאוויר 

 ? יהודי או ערבי, מי מדבר :רות גביזו
  הדבר הזה עשוי שאלא , לא רק זה :סמי סמוחה
 ? תגיד לי הגליל עושה את הבעיות ואנחנו עובדי כא :כאמל ריא
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בוואדי ערה אז מעבירי את זה לצד זה  התחיל ? מה זה הגליל עושה את הבעיות :עאדל מנאע
אולי כדאי לעשות עוד מהומות , אפרופו מה שהוא אמר,  לפי הדג הזה.....השני

 .מסוג ההומור השחוראמירות אבל זה שוב . ואז המדינה הפלשתינית תגדל
, העניי הזה לא רק יקבל תאוצה, אני חושב שא למהומות האלה יהיה המש :סמי סמוחה

, דר היו הציבוריעל ס issue לזה ייהפ לראשונה . אלא יקבל ג לגיטימציה
ורע אי לזה אח . זה לא טרנספר. ונשמע אנשי מתווכחי במלוא הרצינות

זה . אפילו ללא תמורה, אני מוותרת על שטח מרצו:  שמדינה תגיד,בהיסטוריה
 .לא טרנספר וזה דבר חדשני בפוליטיקה

 , שאני רק רואה ניצני שלו והוא יכול לקבל תאוצה, דבר אחרו 
  אתה מתכוו שבציבור היהודי יש , לגבי הנקודה הזאת, בכל זאת, ליחהס :משה ארנס
 .בציבור היהודי ולא רק בציבור היהודי אלא ג בממסד היהודי, כ כ :סמי סמוחה
חושב שזה דבר , דר אגב , אני.משמעותעל אני חושב שזה לא מייצג שו דבר ב :משה ארנס

אבל .  האוכלוסיה הערבית בישראלשלו שלנו לשלב את יה בכאזו הוד. רע מאד
 .זה לא רציני

מאז האירועי אני קולט הרבה מסרי והעסק . אני חשבתי כמו עד האירועי :סמי סמוחה
  הדבר השלישי . הזה הרבה יותר רציני מכפי שחשבתי אני בעצמי

 .זה נשאר עדיי ניטרלי,  כמו קוד, זה לא שחיווית דעה :רות גביזו
 .  אחד רואה את זה מצד אחרכל :עאדל מנאע
, אני רק מביא את זה לתודעה של אנשי, אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו :סמי סמוחה

שהאירועי האלה עשויי לשנות הוא הדבר השלישי . שיהיה בתודעה של אנשי
,  יכולי,עשויי, אני אומר את זה במלוא האחריות, את הפוליטיקה הישראלית

שה עשויי ליצור תהלי של , הכוונה היא. לוי לאיזה צדת, לטוב ולרע, שוב
 אני קצת משתמש במושגי שמקובלי. שלושה גושי בפוליטיקה הישראלית

  בהחלט יכולה להיות אפשרות , עכשיו בתו השמאלשהערבי ו שמאל , ימי
 ?והחרדי איפה :עאדל מנאע
היא .  דיכוטומית עכשיו פחות או יותרזו פוליטיקה. בטח.  החרדי בתו הימי :סמי סמוחה

ומנהלי , כאשר הערבי יוצאי מהשמאל, הפ לפוליטיקה משולשתית
 שהתיקו בי ימי  היא המשמעות לגבי הפוליטיקה הישראלית.פוליטיקה נפרדת

האפשרות הזאת היא אפשרות שקשה כרגע לנתח . ושמאל יישבר לטובת הימי
זה לא ,   יש צד פלשתיני לפוליטיקה הזאתכי, להסביר אי היא תתפתח, אותה

מה יש הנהגה הפלשתינית לג לערפאת ו. רק צד ערבי פנימי או ישראלי פנימי
 .להגיד על התפתחות כזאת

. ברור מה האינטרס של השמאל ומה האינטרס של הימי, בתו הקלחת הזאת 
י לשנות אנחנו יכולי לעמוד עכשיו על זה שערביי ישראל יכול, כא אני אומר

? אי זה יקרה, ועכשיו, עכשיו את הפוליטיקה הפנימית של החברה הישראלית
א ,   א תהיה נקודת מפנהזאת אומרת.  באמת נקודת מפנהוזה יקרה א ז

מאחר שאני לא .  בי השאר יכול לקרות זה,המאורעות האלה ה נקודת מפנה
ו מתרשמי ממה ע כל זה שאנחנ, בטוח שהמאורעות האלה ה נקודת מפנה

זה תלוי , גדולכל כ קרה דבר ששקרה בחודש וחצי האחרו אני לא בטוח 
תלוי בהתפתחות . זה תלוי בשני דברי, אני אמרתי קוד. בהתפתחויות האחרות

וזה המדיניות , יותר חשוב מזהאפילו , אבל זה תלוי בעוד דבר, בתחו הפלשתיני
 זה הגור המרכזי פי ערביי ישראל כלמדיניות הממשלה, לדעתי.   של הממשלה

ולא רק ההסכמיזציה , שמעצב את ההתנהגות ואת העמדות של הערבי בישראל
מדיניות הממשלה זה . והפלשתיניזציה והרשות הפלשתינית וכל הדברי הללו

 .אחד הגורמי המרכזיי
 זאת רק אפשרות רק הערה אחת בנושא של החלוקה לשלושה גושי חדשי :אלי  רכס

עוד אפשרות שאני מציע לשקול . אחת של העיצוב מחדש של המפה הפוליטית
 . זה חבירה של הימי לערבי, אתה

עאדל , ראס חמאיסי, רשומי אצלי אחמד סעדי. אנחנו לא נכנס לזה עכשיו :מרדכי  קרמניצר
 .  ריאכאמלמיכאל אית ו, מנאע

הנקודה הראשונה . תי רוצה להעירבעצ יש כמה נקודות שהיי? מאיפה להתחיל :אחמד סעדי
. כיצד הדברי והמאורעות האחרוני משפיעי על המצב, היא מה קורה עכשיו

,  אופציה אחת רדיקלית.יש שתי אופציותש  אני חושבלגבי האירועי האחרוני
מה ל , מבחינת זמ ומקו,יש לה השלכות שה מעברש, של מלחמה כוללת

 ניח שהתוצאות וההשלכות של מלחמה כוללתלהג  יש .שאנחנו מתדייני בו
 אני חושב שזה ימשי תקופת זמ. יהיו אחרי שאנחנו לא נהיה כבר בעול הזה

 .שנהאלא מעבר לחמישי ,  לא חמישי שנהארוכה
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 צרי להשוות .קולוניזציהאפשר לכנותו תהלי של דה, ניקח את המצב האחר 
קולוניזציה היה תמיד תהלי ל דהאני חושב שתהלי ש, ולבדוק תהליכי כאלה

וג קבוצות השייכות לקבוצה או לע המנהל דה, מלווה באלימותוקשה 
א . מצד האוכלוסיה שעוזבת, הטרדות מסוגי שונילאובייקט היו קולוניזציה 

יראי שהיו בצרפת או מרוקאי שהיו בצרפת 'האלג, נסתכל על הצרפתי למשל
קולוניזציה הוא תהלי  תהלי הדה.היה לה קלג לא , קולוניזציהבזמ דה

 .הדורש ג הרבה דינמיקות וסערת רגשות, כואב וקשה
כיצד נית לעבור הוא לבדוק  ביותר החשובעל כ אני חושב שבקונטקסט כזה  

כ או מאז התוצאה . נקרא לזה סבירה במידת האפשר, תהלי זה בצורה
סמ מינורי ולא במסמ מרחיק שמדובר במהיא המסמ על לכ שיש ההשלכה 

משו שרק אחרי סיו התהלי הזה אפשר באמת לראות אפיקי חדשי , לכת
כאשר אנחנו , קשה לחשוב על מציאות או קשה לדמיי מציאות. ומציאות חדשה

 . שרויי בעיצומו של תהלי זה
 אחרי, התוצאות ה הרבה יותר חיוביות ממה שנוטי לחשוב, בדר כלל, לדעתי 

 . יש שני נושאי שהייתי רוצה לציי. קולוניזציהסיומו של תהלי דה
  אומר את זה  ואתה? אתה אומר שהמסמ הוא מינורי :רות גביזו

 כשאנחנו בעיצומו של תהלי .אני אומר שצרי לעשות מסמ מינורי עכשיו. לא :אחמד סעדי
י הזה יעבור בכדי שהתהל, קולוניזציה צרי לעסוק במסמ מינורישל דה

 .במידת האפשר
 ? בשתי מילילהסביר אתה יכול , קולוניזציהמה זה דה, אחמד :אלי רכס

שולט והע האחר רוצה להקי אחד כאשר ע מתרחשת קולוניזציה דה. כ :אחמד סעדי
 כמו אנגליה בהרבה מקומות, יר'כמו צרפת ואלג, מדינה

 .רק לשטחיאתה מתכוו , כלומר :אלי  רכס
הייתי ג רוצה להתייחס לשתי נקודות שה מעבר למצב . בהחלט. בהחלט. כ :ד סעדיאחמ

 ,נושא של מדינה יהודית ודמוקרטית ונושא של נאמנותהוה , הקונקרטי הזה
בקשר למדינה יהודית . וכרוכות בזה ג שאלות הערבי בחברה ישראלית

רטיה היא לא שדמוק, אני חושב שג באיזה מקו כתבתי על זה, ודמוקרטית
להגיד את האמת כפי א  .התנסות, סיויאלא היא נ, היא לא רק תהלי, סיסמה
כאשר אני . תה התנסות בדמוקרטיהיערבי בישראל לא היהרי של, שהיא

אחד , תמיד אני חושב על זה, מסתכל על השני שבה אני גדלתי והייתי תלמיד
שא פע לא ישבתי ליד הוא , וילעהדברי שהייתי מקווה לו ותמיד חשבתי 

 תמיד קיוויתי שאיזה בית ספר יהודי יזרוק את הכסאות .שולח וכסא חדשי
 . ונשב על יד שולחנות  קצת יותר טובי, את זהלנו והשולחנות שלו בכדי שיביאו 

 .ג אני לא ישבתי ליד שולחנות חדשי :אלי  רכס
  .אבל לא זרקו מבית ספר אחד ונתנו לו, כ :אחמד סעדי
 ?באיזה יישוב גדלת :משה  ארנס

 .נכו.  זה המצב :האלה אספניולי
אני ג למדתי בבית ספר .  לא התנסות אישית, זוהי התנסות של דור. לא חשוב :אחמד סעדי

וג ש המצב לא היה ,  בחיפה' בעירוני א, שהיה אמור להיות בית ספר לדו קיו
של כל אותה שכבת אלא , ילא רק שלשהיא בהתנסות , הכי טוב בלשו המעטה

בוא נגיד , שעכשיו, אפשר להצביע רק על אד אחד שאני הכרתי אותו. הדור
,  שלי שכבת הגילבלא רק .  רק אד אחד.אד חיוביהוא , במושגי של המדינה

 .שלוש כיתות שהכרתיבאלא בעצ 
. התנסות אישיתעל ג זה  ,על קרקעותרק זה לא . במסמ כתוב על קרקעות 

 ישטחכיו  בחלק, לסבא שלי היו קרקעות, כאשר אני חושב על זה, ללמש
אני צרי לשל כס ולראות אנשי כשאני רוצה להיכנס לש עכשיו , תיירות

 לא וז,  זו בהחלט לא התנסות של דמוקרטיה.אותאחרי בפני ומעבדי 
דבק למושגי ולסיסמאות יאני חושב שבמקו לה. התנסות של חברה חופשית

צריכה , וההתנסות הזאת, לחשוב על התנסותצרי ', יהודית ודמוקרטית וכוכמו 
נקודה נוספת , דבר נוס. אני חושב שצריכי לחשוב על זה. לעבור לדור הבא

 ואני ,את הספרותפותחי בעצ א . נושא הנאמנותהיא שהייתי צרי להעלות 
טי פוליטיי או שטקס, א פע לא ראיתי את זה בטקסט, אד שאוהב לקרוא

אני לא חושב . סוציולוגיי כל כ מדגישי את הנאמנות של האד למדינה
אני לא חושב שזו . לא לגבי יהודי וג לא לגבי ערבי, שזאת תפישה נכונה

 ואומריבי לאומי כינוס  א הולכי לאיזה עול היובתפישה נכונה ג 
 . אני חושב שיהיה צחוק לא קט,שאנחנו רוצי שהאנשי יהיו נאמני למדינה
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, ב" אני גדלתי בארה:ההתנסות שלימשהו על רוצה להגיד ל ג אני , אחמד :משה ארנס
 הבשבועה לאומ?  ב"אתה יודע אי פותחי את יו הלימודי בבית ספר בארה

 . האמריקאית
 ,יות במדינהאו שבחר לח, היגר למדינהשעוט יאבל את לא מבדילי בי מ, כ :האלה אספניולי

 . לבי מעוט שנמצא במדינה
בתחומי , על נאמנות למדינה הפלשתינית,  למשל,א היינו מדברי עכשיו :מיכאל  אית

הוויכוח או את אז לא היית שומע כל כ הרבה הסתייגויות , המדינה הפלשתינית
.   החינו הפלשתיני ועל הנאמנות למדינה הפלשתינית,על המורשת הפלשתינית

 .הכרח היינו שומעי הסתייגויותלא ב
 אני מסתייג מכל מדינה .  ג מזהאני מסתייג. לא לא לא :אחמד סעדי
 .א פע לא שמעתי, עד היו לא שמעתי אי פע :מיכאל אית
אני מסתייג מכל מדינה שהופכת את האזרח לאינסטרומנט של , אני אומר ל :אחמד סעדי

זה קשור בנקודה .  אד ולגבי כל משטראני לא מקבל את זה לגבי כל. נאמנות
אני מוכ ?  שילוב הערבי בחברה הישראליתזאת אומרת מה הבאה שאני אעלה

להביא לכ מסמכי מכא ועד להודעה חדשה ועשיתי מחקר לאור שלוש שני 
לא השארתי שו נייר שלא קראתי אותו מההיסטוריה של , בארכיו של בית ברל

, באחד הדיוני שהיה בשנות החמישי המוקדמות. המדינה עד שנות השבעי
 . או אוטונומיה,  או שילוב: יש שתי אופציות; מה נעשה לערבי:אמרו

 ה משמעשילוב ?  שילובזאת אומרתמה . כ תפשו את התפישה של שילוב"אח 
אנשי ללא ,   אנשי ללא זהותזאת אומרת. יהיו מה שאנחנו רוצי שה יהיו

מסמ אחד ב. ואגיד לכ רק בקצרה, אד וראיתי מסמכייבנ ראיתי .מצפו
,  שהיה ראש המטה של מפלגת העבודה,כותב לאמנו לי, מבקש תעסוקהאד 

משת פעולה ע כל המוסדות , אני אד חיובי ואפילו יותר מזה, שמע: אומרו
או אד שהיה עד לאחרונה . וא אתה לא מאמי לי תשאל את זה וזה', וכו

ואני מוכ להביא ל את המכתבי שלו ומה , גיד לי ש של מפקח אחדת. מפקח
כל מיני , 'ערבי מתו', 'ערבי חיובי'זה סוג אחד של ערבי שנקראי . הוא כתב

 . מושגי כאלה
 .אד אחר שהב שלו כתב ספר ורצו להרוס את הבית שלו.  בעצ המשמעותוז 

או אתה , שה דבר מסוישא אתה עו, זה ג חלק מההתנסות של הדור שלי
ואני , יש צורות אחרות לפגוע ב,  מקובליאומר דברי שה לא נתפשי

 .אישית יודע מה זה
לגבי , הב שלו היה סטודנט בירושלי וכתב איזה טקסט לתיאטרו, אד אחד 

 כי הבית שלה לא היה בנוי , ובאו להרוס את הבית שלה,יחסי יהודי וערבי
 ואפשר לראות את , באו להרוסרק לאחר שכתב את הטקסט, י מעני.לפי רשיו

הייתי ע , אני הייתי אתכ בטורקיה: האב כותב לה.  הדינמיקה הזאת
לא , מה היה ע המוסדות הישראלי בטורקיה. המוסדות הישראלי בטורקיה

 . והבית נשאר על כנו. זה היה בשנות החמישי. הבית נשאר על כנו.  קשה לשער
  יש לי ג סטודנטי . ו אני מגיע לדברי שקורי היועכשי 

 ? מה זאת אומרת בשנות החמישי הוא הל ע המוסדות לטורקיה. זה לא מוב :עאדל  מנאע
 . הוא שית פעולה :האלה אספניולי

ויכול להיות שהוא עבד , בנו בטורקיה שדות תעופהסולל בונה בשנות החמישי  :מיכאל  אית
ה תבשנות החמישי סולל בונה בנ, אני עכשיו נזכרתי. ר מענייזה הסב. ש

 . בטורקיה
דווקא היה משורר עממי מאד ידוע אותו אד , לא חשוב, יכול להיות,בסדר  :אחמד סעדי

זה אבל , בשדות תעופהעשה יש להניח שלא , הוא עשה בטורקיהשמה  .בחתונות
אתה ,  לא אד חיובישכל עוד שאתההוא אני רוצה לומר שמה . סיפור אחר

 . אפשר להתיר את דמואלמנט שלילי נחשב 
 . אתה קיצוני, כל עוד אתה נאבק למע זכויותישאפשר להגיד  :האלה אספניולי

אחד . ישנו תהלי של מעצר אנשי שהשתתפו בהפגנות,  למשל,עכשיו. בסדר :אחמד סעדי
 :אמר, מפחידוזה היה קצת ,  הסטודנטי שלי שבא וסיפר לי על התנסותו

 נכנסי לבית ;ב ולוקחי אות מהבית"בארבע בלילה באי ארבעי אנשי מג
 .פותחי את הדלת ולוקחי אות ע מכוניות של משטרה, בארבע בבוקר

 ואותו .אתה לא בטוח,  המסר הוא שאתה לא חסי.אחדלאחד מהולכי 
אתה לא , מה שלא יעשו עכשיו: אמר לי, הוא מאחד הישובי בנגב, סטודנט

 .תמצא עשרה אנשי שיעזו להפגי בעקבות ההתמודדות של המשטרה
 .אז הצליחו :האלה אספניולי
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אבל זה , האכספרימנט הזה עובר, אבל לא לטווח הארו, הצליחו לטווח הקצר :אחמד סעדי
היא , ואולי בצורה רחבה יותר, הדר לחבר מסמשג אני חושב . לא מה שדרוש

ולחשוב על הצד השני כפי שאתה חושב .  ולהגיד את האמתבאמת להיות שקופי
. המציאות היא מאד עגומה. ולא נייפה את המציאות בואו לא נטייח. על עצמ

. עשר שני לאחר קו המדינה', 58 נולדתי ב,  אני גדלתי במדינהאני והדור שלי
אלה אנשי שגדלו , את מספריהמציינת התקשורת , האנשי שיצאו לרחובות

ההתנסות שלה היא התנסות בתו המציאות . בישראל וקיבלו חינו בישראל
אולי הדברי היו , וא לא היה דבר כל כ לא נכו במציאות הזאת, הזאת

אפשר , אפשר לטייח. צרי לבוא ולהגיד מה לא היה נכולכ  .מקבלי אופי שונה
לעשות  לא רק  אבל. מה שהמשכילי אוהבי לעשות,יזציהטלבוא ולעשות תאור

מדינה יהודית : צרי לחשו את המציאות כפי שהיא ולהגיד, יזציהטתאור
 ההתנסות של הלא יהודי במדינה הזאת ימה? מה משמעותה, ודמוקרטית

מה ה ,  מה ה חושבי,מה ה מרגישי, מה ה חוו, כיהודית ודמוקרטית
 לרדת דרגה צרי, לדעתי, במסמ. מדוע הדברי כפי שה ,ההשקפות שלה

 א  בתיקואבל יהיה לנו חלק, עכשיו הדברי מסובכי יותר: ולהגיד, אחת
, מסמ של הקטנת נזקי, ננסה לחבר מסמ שהוא מצומצ מבחינת היק

 . אפשר לקרוא לזה כ
שאני בהחלט רואה צור להתייחס , עלו כמה וכמה דברי אחרי שאני פתחתי :עאדל  מנאע

 לדעתי זה חשוב .סוי בחלק מהשאלות ובחלק מההערותכי יש אתגור מ, אליה
לפני , קוד כל, להבנת הדברי שאנחנו מנסי לעשות ביחד, לליבו הדברי

 .לאחריהצעות שאנחנו מציעי 
אני לא בטוח שאני מסכי . לגבי מה שקורה, אני די מסכי ע הניתוח של סמי 

אולי או , משמעותייושה דברי רציניי אות שלושה לקחי   לגביאתו
,  אפילו לגבי נקודה אחת.3  ו2במיוחד לגבי נקודה , אמוציונלייודברי רגעיי 

שהממסד כאילו רואה בפע הראשונה בגופי המייצגי ערבי משהו מייצג 
א זה משמעותי , א זה אמיתי, רגעילא א זה אני לא בטוח  ומדבר את
,  למשל.סיו של קואופטציהיהנמ, ופטציהלדעתי זה חלק מהקוא , .לטווח רחוק

מדברי פחות ע חברי כנסת ומנסי לדבר יותר ע אנשי מסוימי מוועדת 
אלא ע אנשי מסוימי מוועדת , לא ע כל אנשי וועדת המעקב. המעקב
.  קניה של מנהיגי co-option .וזה דווקא חלק מתהלי הקואופטציה, המעקב
אני . ממה שהיה בעברמתוחכמת  בצורה קצת יותר פי"לקנות משת. פי"משת

 לא כל אחד    אל תכניסו מילי לפילא אומר שכל אחד שמדברי אתו 
אבל מנסי לדבר ע כל מיני אנשי ולהפריד בי , פ"שמדברי אתו הופ למשת

. בדברי האלהאי ומה עושי ואני די יודע ', וכו' קיצוניי לפחות קיצוניי וכו
אני רוצה בהחלט לנסות לענות לחלק . בוא נעזוב את הנקודה הזאת, באבל שו

שה בהחלט חשובי ובלי שאנחנו , כ ארנס העלה וג אחרי"מהדברי שג ח
אנחנו , לדעתי, ואומרי את הדברי בצורה ברורה, מלבני את הדברי ביחד

ני לא יכולי להסכי על דברי לפאנחנו  .בעצמנו  עוד לא מגבשי עמדה
 . שאנחנו באמת מבהירי את הדברי האלה

אני באמת לא . האירועי האלה מובילי אותנולא אני לא בטוח קוד כל  
 שישנ כל מיני  הואאבל מה שאני כ יכול להגיד. יש לנו כל מיני אפשרויות. בטוח

אנחנו מהאירועי האלה . אנחנו במסלול של משבר. אפשרויות לטפל במשבר
וש הפתרו , משבר ע הפלשתיני בשטחי. ול כפול של משברהתחלנו במסל

הפתרו הוא , פחות או יותר ברור לדעתי מבחינת האפשרויות של הפתרו המדיני
, כלומר סיו הכיבוש, קולוניזציהדהשל  תהלי בכיוו שאחמד דיבר עליו

רוב לפרוק , לעצמאות פלשתינית, סיו להביא להסכ להקמת מדינה פלשתיניתינ
, חלק לא גדול, או חלק מסוי, וחלק גדול, אחרת לא יהיה שלו. ההתנחלויות

 אני לא בטוח שכול .מבי את הדבר הזה,  אני לא יודע היופחות מחציאו חצי 
צרי וש, אבל מביני שזה הפתרו, מוכני כבר היו להצביע עליו וללכת אתו

אני ,  אני לא בטוח זה ייקח כמה זמ, א נגיע לזה בקרוב. ללכת לפתרו הזה
א זה יבוא אחרי שלוש או חמש או עשר ,  אבל בסופו של דבר.פסימי בעניי הזה

אלא א כ ישראל תחליט שהיא רוצה להפו , אי פתרו אחר לעניי הזה, שני
בפועל ורשמית ופרקטית למדינת אפרטהייד ולהמשי לכבוש ע אחר שמתנגד 

ג ברמה , ואז אנחנו באמת במצב קשה ביותר, ולהמשי לדכא אות, בכוח
 . הפנימית בי יהודי וערבי בתו מדינת ישראל

ואני אומר את זה ג כקריאה , אני רוצה להגיד את דעתי בצורה המפורשת ביותר 
שבעבר , לגבי העבראמר כ ארנס "ח. של חוקר המצב בקרב הערבי בישראל
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זה לא מקרה . קטו עמדה ברורהלא נ', 48חו ממלחמת , הערבי בישראל
 ברור שערבי .היה מאבק בי יהודי ובי ערבי על עתיד האר' 48במלחמת ש

נטלו , היו ויהיו, וה חלק מהע הפלשתיני, כחלק מהע הפלשתיני, בישראל
, היה לו איזה רובהשאבא שלי סיפר לי כל הזמ .  חלק בהגנה על הכפרי שלה
 את ששכב, מפני צבא ההגנה, חרי על הכפר שלנווהוא הג יחד ע אנשי א

 30.10.48 בועד שלא יכלו להג יותר ,  בירווי וכבש ישובי אחרי ממערב לכפר
לא כל , לא מאורג, ונטל חלק כלשהו, אז ברור שהוא הג. כבשו את הכפר שלנו

היינו שאבל ברור . ולכ ג נכשלנו והפסדנו במלחמה, לא כל כ יעיל, כ טוב
 .חלק

אחרי שהפכנו לאזרחי במדינת ישראל זה נכו שהערבי בישראל לא נקטו  
ולא במלחמת ' 73לא ב', 67וג לא ב, כמוב' 56לא ב, עמדה ברורה משמעותית

עד האירועי , אבל לא משהו מעבר לעמדה פוליטית,  עמדה פוליטית כ.לבנו
ראשונה הערבי אני מסכי שאפילו באינתיפאדה השהייתי אומר . האלה

עמדה נחרצת לטובת צד אחד ונגד צד , מגלי היוה בישראל לא גילו מה ש
 .ומכמה סיבות. אחר במאבק הזה

, הערבי בישראל ' 67 ב,קוד כל. אני אסביר את זה בקצרה עד כמה שאפשר 
ה רק יצאו . עוד לא לקחו את עצמ ברצינות כאזרחי במדינת ישראל, לדעתי

ששה , מלחמה קצרהזו הייתה  .ה עוד לא היו בטוחי מה מצב, מממשל צבאי
, היו לה אשליות,  היו לה חלומות.וזה לא אפשר לא אחד לנקוט עמדה, ימי

 . באותה תבוסההתנפצו החלומות והאשליות 
צחו מוחלט של ירצו נש', 67במפורש ב, אבל היו ספרי שמראי למשל :סמי  סמוחה

 . הערבי
 .זה אשליות. היו לה אשליות, אני אומר, כ :עאדל מנאע
 .חד משמעית, תה לה עמדה פוליטית נפשית ברורה לחלוטייאבל הי, כ :סמי סמוחה
ה עוד לא חשבו על , אתה כנראה לא מפרש נכו את מה שאני אומר, אמרתי, כ :עאדל  מנאע

אל ה ראו את האפשרות שישר, עצמ כאזרחי במדינת ישראל לעול ועד
ה . תה עדיי אופציהיזו הי' 67 ב, בהחלט. יכולה להשתנות, מחקייכולה לה

ה לא חייבי להיות אזרחי וואז יכול להיות פתרו אחר , חשבו שנאצר ינצח
 . מדינת ישראל

וה התחילו להתפכח , שינתה מאד את העמדה של הערבי בישראל' 67 
וזה התהלי ,  השבעי והלאה זה נמש משנות.התהלי הזה לקח זמ. מאשליות

 ג שמענו אות כמה פעמי .של הפוליטיזציה שאתה מדבר עליו בכתיבה של
שהערבי בישראל התחילו לעבור תהלי מדבר על כ , ואני מסכי, פה

ע , ע שינויי תרבותיי, אקונומייע שינויי סוציו, פוליטיזציה מהיר
שהביאו אות לא שהביאו אות ', וכוע מנהיגי מסוג אחר , אליטות חדשות

הפלשתיני בתו מדינת ישראל , אפילו באינתיפאדה הראשונה, עכשיו.  היו
וזו , הזדהו ע המאבק של הפלשתיני בשטחי לסיו הכיבושללא ספק 

, אבל העמדה הפוליטית שלה.  המטרה של האינתיפאדה הראשונה וג השניה
כשהתחילה ,  אז"כי ג אש ,שמעותיתתה מיתה חזקה ולא הייעוד לא הי

 הוא אמר ;עוד לא אמר את עמדתו הפוליטית בצורה המפורשת, האינתיפאדה
מ שבו "תה התחלה של תהלי מויעוד לא הי, יית וש.'88אותה רק בנובמבר 

 לסיי זאת אומרת. הצד הפלשתיני והצד הישראלי מנסי להגיע להסכ שלו
 . מה שהיה בשבע השני האחרונותוזה, את הכיבוש בפתרו מדיני

. אני רוצה להגיד פה משהו שאמרתי אולי בהפסקה ג לאחדי כשדיברנו ביחד 
אי ה מביני את המשבר שאנחנו נמצאי , העמדה של הערבי בישראל היו

חו , הרוב היהודי חושב.  שונה תכלית השינוי מהעמדה של הרוב היהודי,בו
פלשתיני ל, הל כברת דר לכיוו הפלשתינישברק , מקבוצות שמאל קטנות

ולכ ערפאת אש , לא לקחו את ההזדמנות הזאתה , תה הזדמנותיהי
 .הפלשתיני אשמי במשברו
ערפאת הל כברת דר יותר ארוכה לכיוו . העמדה הערבית היא הפוכה לגמרי 

 כדי לפתור את הסכסו, מדינת ישראל והרוב היהודי בישראל, ממשלת ישראל
ויד יויד ואחרי קמפ דיי הוא מצא את עצמו בקמפ די.מ"הזה בדרכי שלו ובמו

 או  מול קלינטו וברק שמנסי לכפות עליו בצורה כוחנית את התכתיב של ברק
כי הוא לא היה .  ואז הוא הל על משברשאתה חות על זה או שאנחנו במשבר 

 בישראל חושבי הפלשתיני. מוכ לחתו על מה שברק היה מוכ לתת לו
ואז , פרוק רוב ההתנחלויות', 67שהפתרו צרי להיות פחות או יותר גבולות 
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א יש  .אפשר לחשוב על שוויו ועל מדינה דמוקרטית בתו מדינת ישראל
 .בלי כיבוש אפשר לדבר על שלו ודמוקרטיה.  אי דמוקרטיה ואי שוויו, כיבוש

 ?כול חושבי ככה :משה  ארנס
זה לא .  זה הרוב המכריע. של האוכלוסיה הערבית,הניתוח שלי,  הקריאה שליזו :נאעעאדל מ

. הרוב המכריע של הערבי בישראלכ מביני את המצב אבל בהחלט , כול
 יש לנו הרבה ,יש לנו הרבה פחדני,  דר אגב. כלא כול יגידושיתכ ג 

 . ויש לנו הרבה צבועי, אופורטוניסטי
 ? זה מרכיב משמעותי, אירועי אל אקצה :קריאת ביניי

 ?לא יכול להיות שוויו בתו מדינת ישראל :אלי  רכס
לא יכול להיות שוויו בתו מדינת ישראל ע , ההבנה האישית שלילפי . לא :עאדל  מנאע

לא יכול להיות שמדינת ישראל היא , שתיי. נקודה. לא יכול להיות. כיבוש
ת את הפלשתיני בעזה ובגדה המערבית והרוב מדכאת ומקפח, מדינה כובשת
שוני לגמרי מהערבי הה ויית לה כ בישראלערבי את ההיהודי יראה 
אבל זו , יתכ שאני טועה. מציאות בלתי אפשרית,  לדעתי, זו.שוויו מלא

אלא ג של החברה , לא רק של החברה שלי. הקריאה שלי של החברה הישראלית
הציבור היהודי נעשה ו,  שיש איזה סכסו עולה המתחלכ כל פע. הישראלית

ג א לא היו עושי , לדעתי. יותר קיצוני ג כלפי האזרחי הערביי בישראל 
הציבור עדיי ,  אזרחי בתו מדינת ישראל13את ההפגנות ולא היו נהרגי 
 ,יתכ שאז קצת פחות. ורואה בכל הערבי אויבי, היהודי היה הופ לימני יותר

 . 'בגלל אות האירועי בוואדי ערה וכו
 ?אי אתה קושר את שני הדברי :סמי סמוחה
מבחינת , אני קושר אות מבחינתנוקוד כל . מאדחשוב שה קשורי אני  :עאדל מנאע

, אני לא יכול להיות ניטרלי היו: אני קושר אות כ. הפלשתיני בישראל
. רוצי להשתחרר מהכיבושש, תיניבי מדינת ישראל ובי הפלש, בסכסו הזה

ה רוב האנשי הערביי במדינת ישראל , ולדעתי, אני לא יכול להיות ניטרלי
 . לא יכולי להיות ניטרלייוה , בעלי תודעה פוליטית לאומית מפותחת

 .אתה צרי להיות נאמ למדינת ישראל :סמי סמוחה
וא אני אז ,  לגמוריבאת. ה שעלתה כאאני ממש יודע לענות על כל שאל, ת לי :עאדל מנאע

 אלדעתי . אני אגיע לשאלה של הנאמנות. אז תעלו את זה, לא עונה על משהו
, יהודי במאבק הזה יעמדו לצד הפלשתיני ונגד המדיניות של הכיבוש והדיכוי

יש היו יהודי שכבר חותמי על . שה לא נאמניבכ אז לא יאשימו אות 
 לממשלה הזאת שחייבי להפסיק את המדיניות של דיכוי שאומרי, עצומות

ה נלחמי נגד , ה נלחמי מלחמת עצמאותכי , קיפוח של הפלשתיניו
, א יהודי אומר את זה. וצרי לתת לה עצמאות, ההתנחלויות ונגד הכיבוש

אומר כמוני א ערבי . כי הוא יהודי, את לא תגידו לו שהוא לא נאמ למדינה
אני אומר את זה . אז אתה נאמ לה ולא נאמ לנו, אה :ת תגידו לוא, את זה

וג , אני אומר את זה ג כישראלי. תבינו את זה, ג כישראלי וג כפלשתיני
, וזה לא אומר שאני לא נאמ למדינה, שישראל צריכה לעשות את זה, כפלשתיני

 . אני תכ אגיע לשאלת הנאמנות
השלו והשוויו בתו , סיו הכיבוש ושל השוויושתי השאלות של ,  לדעתי,לכ 

,  כאשליה, לא במוב שניסו למכור לנו את זה. מאד קשורותה, מדינת ישראל
אנחנו צריכי לפתור את הבעיה של . לא. שיהיה שלו ואז הכל ייפתר בפני

.  לעסוק בעניי של השוויו,במקבילג או , ואז להתפנות ,הכיבוש ושל השלו
נושא השוויו כאשר על אי אפשר ללכת רק . שני הדברי ביחדעל לכת אפשר ל

 . ממשיכי בשטחי את הדיכוי ואת הקיפוח ואת הנישול של הפלשתיני ש
  מפני ש , אתה לא רוצה להמשי במסמ הזה :רות גביזו

 רק תנו לי. אני תכ אגיד מה צרי לעשות ע המסמ. אני לא אמרתי את זה, לא :עאדל מנאע
אני מגיע מכא לנושא של הנאמנות ולנושא . לסיי את הדברי שיש לי להגיד

והא הערבי מקבלי או לא מקבלי את האופי , של האופי היהודי של המדינה
כבר די נמאס ו, ואני כבר אומר את זה בכל מקו כמעט, האמת היא. של המדינה

לי נראי כל כ ברורי די נמאס לי לחזור כמו תקליט על דברי ש, באמת. לי
 .ולצד השני משו מה קשה להבי אות

לאינטרסי , לאשתי, למשפחתי, אני דורש מעצמי קוד כל לעצמי, נאמנות 
שכל הנושא ,  אני מסכי קצת ע מה שאמר אחמד.כ" לחוקי המדינה אח;שלנו

תכ אני אגיד , אפילו פשיסטי, יש בו משהו פשיסטי, הזה של נאמנות למדינה
אני לא רוצה , זה יכול להגיע עד פאשיז בגבול מסוי. מה אני מתכוול
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לאומנות פטריוטיות שאני לא יכול להיות , בסדר, אני חוזר בי, סליחה. להתחבא
 .זאני אחזור בי קצת מהעניי של הפאשי? את יודעי מה. חלק ממנה

מתי אני ? דינהנאמ למ,  עד כמה שנגדיר את זה בצורה דקה,מתי אני יכול להיות 
למשפחתי ולאינטרסי , ובאותו זמ ג נאמ לעצמי, יכול להיות נאמ למדינה

כאשר המדינה מתנהגת אלי בנאמנות ולא יוצרת סתירה בי נאמנותי ? שלי
אני לא יודע א זה . לבי נאמנותי לאינטרסי שלי, למדינה והפרוייקט שלה

 . מספיק ברור
 52במש ', כאזרח סוג ג, מתנהגת אלי כאויב, בהמדינה מתייחסת אלי כאויאבל  

שהוא , אתה צרי להיות נאמ לפרוייקט יהודי ציוני: ואומרת לי באותו זמ, שנה
תה יאתה אומר שלא הי. ועל חורבותי אתה, למעשה בא על חורבות הע של

להפו והיא , תה מדיניות של הממשלות השונותיועוד אי הי? מדיניות לממשלות
ג ,  ג בגליל הכפרי והישובי הערביי למובלעות בתו מרחב יהודיאת כל

א זו לא מדיניות אז . ועכשיו בגדה המערבית וברצועת עזה, במשולש וג בנגב
זה .  המשמעות של הייהוד ושל הציונות של המדינה הזאתו ז?מה זה מדיניות

א רק שהיא לא  ל,המדינה. זה הפרוייקט של המדינה, הפרוייקט היהודי ציוני
בצורה המפורשת ביותר מטרתה ומטרות שאלא , ניטרלית בי אזרח יהודי וביני

להפו אותי למובלעות , לקפח אותי, לנשל אותיה המוסדות הממלכתיי 
הניגוד של האינטרס בדיוק וזה כמוב , אינדיאניות בתו המרחב היהודי ציוני

 . שלי
 בוא תהיה נאמ ;קט הזה של המדינהבוא תהיה נאמ לפרויי: את אומרי לי 

הקיפוח , אי אני יכול להיות נאמ למשהו שכל משמעותו הוא הנישול שלי. לזה
 מתי אני יכול להיות ?להפיכתי לשוליי שבשוליי בתו המדינה הזאתושלי 

 אני רוצה שאתה :כשהמדינה תאמר בצורה המשמעותית ביותר?  נאמ למדינה
אתה מהיו והלאה לא אויב של תדע ש ש;הזאתתהיה אזרח שווה במדינה 

שהמשמעות של מדינה ציונית , אתה לא האנטי של הציונות ושל היהדות, המדינה
ויהודית מהיו והלאה היא לא הקיפוח של הערבי ולקיחת האדמות של 

עד , את צודקי,  בסדר:שייאמר .'הערבי והפיכת הערבי למובלעות וכו
באמת  אנחנו ;בואו מהיו נפתח ד חדשאבל ,  כעכשיו ככה התנהגנו אליכ

אפילו נפצה אתכ על דברי שעשינו לכ , רוצי שאת תהיו אזרחי שווי
כדי שתגיעו למצב שאת יכולי להתחרות על זכויות שוות ועל אפשרויות , בעבר
כל עוד את לא אומרי לנו .  אז יש לנו אפשרות לבנות משהו במשות.שוות

את . מתייחסי אלינו כאל ילדי חצי מפגרילמעשה את , י כזהדבר בסיס
,  זה לא כל כ מצחיק'אנחנו נמשי לקפח אתכ וכו: אומרי לנו מצד אחד

 . את החיו שללא יודע אי לפרש פשוט אני , מיקי
 ......אתה אמרת ככה חצי מפגרי אז אני :מיכאל אית
ו אל הערבי במש שנות החמישי והשישי אבל האמת היא שככה התייחס :עאדל מנאע

פחו יק, לקחו לה את האדמות, כאו אותימצד אחד ד. תחת הממשל הצבאי
: ביו הבחירות באו אליהמצד שני ו, היו תחת הממשל הצבאיה , אות

והערבי . אז את נגד המדינה, כי א את לא בוחרי לשלטו, תבחרו לשלטו
. זה מפלגת העבודה? מי זה המדינה. ו ובחרו במדינהתחת ממשל צבאי פחדו והלכ

אני . לא עשה לנו דברי רעי כמו מפלגת העבודההליכוד . כודיהלהיה אז לא 
  מהבחינה הזאת לא 

 . י"מפא. י"זה מפא :רות  גביזו
ה היו עושי אותו , א היה הליכוד מגיע לשלטו, י כי ה היו בשלטו"מפא :סמי סמוחה

 . הדבר
ה לא עשו לנו , ג אחרי שהגיעו לשלטו. אבל אני לא בטוח . י זה השלטו"מפא :ל מנאעעאד

 .הרבה דברי רעי כמו מפלגת העבודה
 .  כי הערבי בינתיי השתנו :סמי סמוחה
אני . אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. אני אנסה לקצר ולסיי, תנו לי :עאדל מנאע

ברגע , ה ולמסגרת המשותפת האזרחית שלנובהחלט יכול להיות נאמ למדינ
כמו , אלא בפרקטיקה, לא במילי, שתתייחסו אלי כאד שווה ולא ברטוריקה

כי יש , אחרת אני לא מאמי לזה, אני רוצה לראות את זה בעיניי. שאומר אחמד
 .שקר והבטחות שלא מתקיימות,  שנות הונאה52מאחורי 

לדעתי אנחנו יכולי אז ,  כזאת רציניתא באי אלינו בהצעה, א זה מתקיי 
 אנחנו יכולי להיות .לעלות על מסלול אחר ואנחנו יכולי לבנות משהו משות

אלא ג ע , לא רק בי ישראל ובי אזרחיה הערבי, דג לדו קיו ולשלו
ג ע המדינות הערביות ואז אנחנו יכולי למלא בצורה אמיתית , הפלשתיני
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אבל שליחי של רצו טוב ואפילו יותר משליחי , לא גשר, תפקיד של שליחי
שאפשר לעשות שלו , מסבירי ומפרשי לעול הערבי מסביבנו. של רצו טוב
 .'בשוויוניות ובדו קיו וכו, ואפשר לחיות את, ע היהודי

לא רק שתאמינו לי אז ,  שנה52סיו שלנו ימשי להיות כמו שהיה במש יא הנ 
אלא ג רבי אחרי יהיו שליחי של רצו רע אצל ,  כמה אחריטיבי ועוד

. תכיסיו שלה איכי זה הנ, הפלשתיני ובסוריה ובמצרי ובמקומות אחרי
אנחנו מכירי . את לא יכולי לבל אותנו. אנחנו מכירי אתכ הכי טוב

עוט הערבי י המ, אנחנו.יותר טוב מכל הערבי האחרי, אתכ הכי טוב
שכבה , לא כל הציבור הערבי בישראל, ואני מדבר על שכבה מסוימת, ראלביש

, מכירי את החברה הישראלית טוב מאד, מסוימת בקרב הערבי בישראל
  .ויש לה יתרונות וחסרונות, מכירי את כל היתרונות והחסרונות שלה

 . קצת. דבר קצת על היתרונות :אלי רכס
לא עכשיו אני . לא על היתרונות, ל החסרונות עכשיואני מעדי לדבר עכשיו ע :עאדל מנאע

 לעזוב את מסלול המשבר ולבנות ,יש אפשרות כזאתבהחלט . שליח של הציונות
שינוי קונצפטואלי , אני אומר את זה בצורה מפורשת,  זה דורש.משהו חדש

שהוא ,  מהשמאלימצפהאבל בעיקר אני , לדעתי, ג הימני, בציבור היהודי
אנחנו רוצי להתייחס : יבוא אלינו ע פרוייקט חדש שיגיד לנו, יתייחס אלינו

ובואו נראה אי אנחנו עושי את זה , אליכ כאל אזרחי שווי מהיו והלאה
 . מהיו והלאה

 ?למה מהשמאל יותר מאשר מהימי :רות גביזו
  ל אב, אני יכול להסביר למה. אני לא יודע למה, אני מצפה יותר מהשמאל :עאדל מנאע
 .  מהשמאלאתה אומר נתחיל.  אולי הימי כבר ששחשבתי , לא :רות גביזו

הנאמנות לא . אני מקווה שהסברתי את העניי של הנאמנות. בואו נמשי הלאה :עאדל מנאע
משהו בלי קונטקסט שבו אנחנו , משהו לא ברור, יכולה להיות משהו אבסטרקטי

 השאלה שנשאלה היא זאת אומרת? הנאמנות למ הנאמנות היא פונקציה . חיי
אחרת כל הזמ את . לא סת שאלה באווירזו ? נאמנות למי? נאמנות למה

 כ ארנס"אי אמר ח. רב למואשואת הופכי את הק, מאשימי אותנו
אתה ? מה זה עוינות למדינה. עוינות למדינה, התקפות ארסיות של חברי הכנסת

 שנה ואני אוהב ואנשק את 52א מתייחסת רוצה שהמדינה תתייחס אלי כמו שהי
היא , המדינה מתייחסת אלי כאויב. ככה ה מתייחסי אלי? המדינה הזאת

כמו שהיא מתייחסת , ואתה רוצה שאני אוהב אותה,  רואה עצמה כאויב שלי
אלא , ולא רק במילי,  שנה52 כשהיא מגדירה את עצמה כאויב שלי במש ,אלי

הרוב היהודי , נה צריכה לשנות את ההתייחסות שלההמדי?  שנה52 ,ג במעשי
 ואז אני אוכל לשנות את ההתייחסות שלי ,צרי לשנות את ההתייחסות שלו

 . למדינה
כאילו הוא ציטט אותי , שאיציק אמר אותה, אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה 

י אני אמרתי שנ. וזו אמירה קשה', שאני אמרתי שמדינה יהודית זה גזענות וכו
אני אמרתי ,  בפתיחה שלי. ואני אזכיר ל מה אני אמרתי, איציק, דברי

שמשתמשי בהגדרה של מדינה , שיש הרבה יהודי במדינה הזאת, בהחלט
כדי לשמור את , יהודית וציונית כדר של גזענות ושל אפליה וקיפוח של הערבי

הודית  משמעות מדינה יזאת אומרת. האפליה והקיפוח של הערבי בישראל
יתרונות ליהודי ואפליה של , וציונית בשביל זה המש האפליה של הערבי

 . וזו גזענות,הערבי
, כשאתה מדבר. קצת סבלנות? מותר לי לומר ל משהו בנקודה הזאת, עאדל :משה ארנס

אתה יודע מה זה גזענות אצל .  אתה הרי ג חושב אי זה נקלט אצל האחרי
 .י זה שואהגזענות ליהוד?  היהודי

יכול להעיד שאמרתי ג אמרתי ואיציק ג אני . אז בוא אני אגיד ל יותר מזה :עאדל מנאע
ה , שהרבה יהודי חושבי שבגלל שה סבלו כל כ הרבה זמ מגזענות, את זה

אני אמרתי את זה ש ואני חוזר על זה , ואני אומר. לא יכולי להיות גזעני
וה גזעני כמו כל ע , יות גזעני כמו כל ע אחרהיהודי יכולי לה, עכשיו
 . רתיוולא לא פחות . אחר

 ?איזה ע אחר? הגרמני,  היה רק ע אחד? מה זה כמו כל ע אחר :משה  ארנס
 ? על הגרמנירק אתה חושב . יש דרגות, סליחה, לא :עאדל מנאע
 . זו גזענות :משה ארנס

  .יש עוד צורות של גזענות :ראס חמאיסי
 .  יש עבדות, לבני ושחורי,יש ג דרו אפריקה :רות גביזו

 . אולי צרי לעשות הבחנה בי נאציז לגזענות :מיכאל אית
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 .יש הבדל גדול, סליחה, אני לא דיברתי על נאציז :עאדל מנאע
 . אשר טוענת שע אחר הוא נחות,  אוריה מדעיתיגזענות זו ת :משה  ארנס
 . גדרה יחידה של גזענותהה לא וז :עאדל מנאע
 ? ואלפיי איש שהתאספו אתמול באסיפה ה לא גזעני? מישה, כהנא לא גזע :אלי  רכס

 . זהרו ע השמות האלה ית :משה  ארנס
 . זהרי זה לא עניי של לה,זו הגדרה מדעית :אלי  רכס

יש . פרושואני אומר את זה ב, ואני אומר את דעתי, אז אני רוצה להגיד שוב :עאדל מנאע
בישראל הרבה גזענות נגד הערבי ויש בהרבה מהמדיניות היהודית ציונית של 

.  מ הגזענות כלפי האזרחי הערבי במדינת ישראל ועד היו' 48המדינה מאז 
אבל ככה אני תופש ,  אני מצטער,  בסדרא זה קשה בשביל אנשי מסוימי 

ואת .  רבי שחי במדינת ישראלולא רק כע, ג כאיש אקדמיה וכאיש מדע,  זהתא
 . הגזענות הזאת צרי להפסיק

שכול , שאני עכשיו רוצה להגיד אותו, איציק, אני אמרתי את הדבר השני 
אני . 'ועל חשיבות האופי היהודי של המדינה וכו, מדברי על האופי היהודי

, מצ ביותר של המשמעות של מדינה יהודיתואמרתי שאני מוכ לקבל אופי מצ
יית ,  שרוצה כל כ את האופי היהודי הזה של המדינה היהודית, הצד השניא

כמו שאמר , שוב, אלא במעשי, א את תוכיחו לי לא במילי. לי שוויו
שנות לי שוויו , שאפשר לשמור על אופי יהודי מאד מצומצ של המדינה, אחמד

א לעצמה מדינה אני מוכ לחיות במדינה שתקר, אזרחי ושותפות אזרחית מלאה
שהיא לא סותרת את השוויו ואת , בהגדרה הזאת של מדינה יהודית, יהודית

אני עוד לא ראיתי את זה עד היו ואני לא רואה את זה בעוד שנה  . הדמוקרטיה
אבל א . יש פה סתירה מהותית, לדעתיש, אני אומר. ומחר ובעוד עשר שני

 חושבי שאפשר , כא שיושביא רותי שכתבה על זה ספר ואחרי,  היהודי
שתת לי שוויו אזרחי מלא ואופי יהודי שיש לה לשמור על מדינה יהודית 
, אני מוכ ללכת אתכ ואפילו לחיות ע הדגל היהודי, ושותפות אזרחית מלאה

אני לא אתחיל את המאבק שלי דווקא על . וע המנורה וע הרבה סמלי
 אפילו מוכ שנבוא להסכמה בעניי של חוק  אני.'וכו, סמלי שה מאד רגישי

ובלבד שאלה פחות או יותר יהיו תחומי ', שבות ופתרו בעיית הפליטי וכו
 .האפליה היחידי בי אזרחי ערבי ויהודי

יש פשוט אז , א זה לא מספיק לכ: אני אגיד לכ? תגידו לי שזה לא מספיק 
כי אני , לשאת נשק ולהלח בכאני לא הול מחר . יש לנו מלחמה, לנו בעיה

אבל א תצפו . אני אישית. חלש ואני לא יכול ואני לא נוהג בדר של אלימות
וזה הניתוח שלי שעשיתי לגבי , את טועיאז , שכל הערבי יתנהגו כמוני

 , ההתפרצות האחרונה
רק לא ,  זו ג שאלה?כאשר אתה תסכי אתנו, הא כל הערבי ינהגו כמו :מיכאל אית

הא כל הערבי ינהגו ,  נגיד שאנחנו הסכמנו את. כאשר אנחנו לא נסכי את
 ?כמו

כל אחד . יושבי פה כל הערבילא , סליחה,  מיקיא את תסכימו , לדעתי :עאדל מנאע
שא אנחנו נסכי , אבל ההערכה שלי. אני לא אדבר בש א אחד.  ידבר בשמו

אני לא יודע כמה בדיוק ,   עכשיועל הדברי האלה שאני דיברתי עליה
 א 80 ולדעתי יותר מ,  אחוז בוודאי70 שזה יותר מ, אבל רוב מכריע, באחוזי

תכ ייהיו מוכני ללכת א, של האזרחי הערביי בישראל,  אחוז90 לא יותר מ
שמפלי אותנו באות כ ,ע אות מגבלות, על הפרוייקט האזרחי המשות הזה

 . שחלק סמליי וחלק יותר מסמליי, יכמה תחומי קטנ
את צריכי להיות נאמני למדינה היהודית כמו , א תגידו לנו שזה לא מספיק 

נגיד לכ שזה בלתי אז , וכדומהתה עד עכשיו ובלי תנאי יכפי שהי, שהיא
לרוב היהודי ולמדינה הזאת היו יש שני . בידיכ הבחירה,  לדעתי,לכ. אפשרי
של סיו ,  קולוניזציההאתגר של דה, ראשית: זה אני מסייוב, אתגרי
ג  החברה הישראלית וזה תהורס אג כי זה , וחייבי לסיי את זה, הכיבוש

, אני לא יודע. ' ה נהרגי וכו, ה סובלי הרבה,גור הרבה נזק לפלשתיני
 שלשו דיברתי ע חבר טוב מאד שלי, האמת היא שקשה לי לא להגיד את זה

אותו רופא גרמני נשוי , שאלתי אותו על אותו רופא שנהרג. אלה'מבית ג
, הוא ישב בביתו. אלה ואני יודע בדיוק אי הוא נהרג'לפלשתינית שנהרג בבית ג

קראו , לא יכלו להתקרב לשטחפשוט מכיוו שאמבולנסי ו, נפצעו שכני שלו
  . מצליחי להגיעכי האמבולנסי לא, בוא תציל את הפצועי האלה ברחוב: לו

קיבלו אז בדיוק ו, יצא מהבית שלו לעזור לשני פצועי,  ומשהו60ב , הרופא הזה
: החבר הטוב שלי אמר לי, הרגל שלו נקטעה, היד שלו נקטעה. טיל במקו
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ואנשי עוד אספו את חלקי הגו שלו מהקירות , בשבע בבוקר, הבוקר עברתי
מלחמה ש ת חושבי שאת עושי זה רופא שיצא לעזור לאנשי וא. בסביבה
אבל זו תמונה , אז זו תמונה מאד קשה.  'הורגי רק מי שמגיע לו וכווצודקת 

 ,אלה ובהרבה מקומות יו יו'שאני שומע מחברי שלי ברמאללה ובבית ג
 .על מי נהרג ומי לא נהרג ש, מעבר למה שהתקשורת הישראלית מספרת

, ועדיי אולי אפשר להפסיק, רי להפסיקאת המלחמה הזאת צ, לכ לפי דעתי 
, וזה חשוב לכ כיהודי ולנו כערבי. מ ולסיי את הכיבוש הזה"לחזור למו

 .וכאזרחי המדינה ולאזור כול
יהודי לשל לבנות אזרחות משמעותית ומשותפת , יש לכ את האתגר השני 

אנחנו לא שאנחנו עויני ובכ א תמשיכו להאשי אותנו . לנו ולכ, וערבי
רוצי ייש ת, ובמיוחד לימי הקיצוני, למי שרוצה, אז בסדר, מקבלי אתכ

א את רוצי לשמוע . להמשי לחיות על חרבכ. למה להמשי את המלחמה
אפשר ג , ולהתחיל לבנות עתיד משות, ג בימי הקשי האלה, את הקול הזה

 . תודה. הכדור נמצא בידיכ, ולדעתי, את הדר הזאת
תו מאני חושב שהוא ביטא הרבה דברי . זו משימה קשה לדבר אחרי עאדל :ראס חמאיסי

לא רק , ג ולא רק באקדמיה, אנשי שמסתובביהההרגשה שקיימת בתו 
, הטלטלת הזאת מכפר  כנא. אלא פשוט חיי את החיי יו יו, ששומעי

ללה וחוזר לכפר רמאבר בעו, ללקייה,  לרהט,שאני עושה אותה אולי ביו אחד
, אולי אנשי יכולי לאפיי אות,  אני רואה הרבה דברי בדר.כנא באותו יו
יש לו הרבה רגשות , כאדחי אבל אד , לבנות לה תבניות, להגדיר את

 . צרי לחיותהוא  והוא מכיר במציאות ובמציאות הזאת ימעורב
ה והמציאות הזאת המציאות הזאת מר. אי לשנות את המציאותהיא השאלה  

הוא ג אמר שהוא , כאשר משה ארנס דיבר על ההרגשה של היהודי. קשה
. אי כא צד אחדש זאת אומרת. ההרגשה של הערביאת ולהכיר לדמיי חושב 

סובלי והערבי המצב של שני הצדדי כואבי את . יש כא שני צדדי
 להשיג וה ה רוצישפשוט מסתכלי על הדברי שחלק לא זה  .מהמצב
ה שג אלא , נהני מהמצב הזהבגלל שה ,  להתנגח בגלל שטוב להאוהבי

המצב  אבל .רציתי להגיד מילה אחרת , מדיקש זה קלאולי  –אוכלי את הקש 
 .פשוט גרוע

אני מכיר את , מה שאנחנו קוראי ממשלת ירושלי, אני מכיר את הממשלה 
 .שה ממשלות שונות, ע של באר שבממשלת נצרת עלית ואני מכיר את הממשלה

דרג הפוליטי לבי הדרג ה לא היה תאו בי ,כפי שמתחילי להגיד, אולי
 כנראה . הבחורי שלנועשרההמבצעי בנושא של הרצח שנעשה לשלוש

של וכתוצאה מזה לפעמי יש אורינטציה מלמעלה , אלה לא קיימותהההנחיות ש
. זה שני עולמות שונות, מידת הישימותאבל כשאתה בודק מה ,  שר או חבר כנסת

למעלה יש שכנראה למרות ש, לפעמי לא מעריכי ולא בודקי מה קורהשאו 
יש מדיניות ,  יש שתי כוונות של מדיניות.  את המדיניותוגאת הכוונות ג 

  ,תה ועדיי קיימתיהימגבילה  מדיניות .ויש מדיניות קונסטרוקטיביתמגבילה 
צמצו מדיניות  , ייהוד הגליל מדיניות:היורבות וגמאות אני יכול לתת ל ד

האסטרטגיה התכנונית של מדינת ישראל נגזרת .  המרחבי של הערבי 
אסור שיהיה רצ ,  אסור שתהיה מדינה ממערב לירד: משלושה עקרונות

אסור שיהיה רוב דמוגרפי בשו מרחב שבו , טריטוריאלי בי מרחבי ערביי
הכלי שמבצעי את , וכתוצאה מזה.  זו האסטרטגיה. יה ערביתמרוכזת אוכלוס

 היא לשנות את המטרה של המסמשאני חושב , .  אנחנו רואי יו יוהאות
הכלי אלו . המדיניות הזאת ממדיניות מגבילה למדיניות קונסטרוקטיבית

 .שצרי להסתכל עליה במסמ
, שהציונות הגיע הזמ .שהכתוצאה מזה אני חושב שכא צרי להסתכל על התפי 

כי , אני לא מדבר על ההיסטוריוני החדשי. תעשה חשבו נפש, בתפישה שלה
היא עדיי הא . הקונספציה שלעל ה, אני מדבר בכלל, אני לא מבי אות טוב

היא צריכה עכשיו שלה הוא ש state of mind או הא ה , כמו בעברחושבת
יש בה , מדינה יש אוכלוסיותאז ב,  מדינהרוצה לבנותהיא א .  לבנות מדינה

באופ ולפי העקומות ,  צרכי וצרי לתת ביטוי לצרכי האלהלה יש , אזרחי
א היא רוצה להמשי בדילמה הזאת . של חברה שאמורה להיות חברה מודרנית

אבל . קי. אז אושנאמר כמו הישוב והקולוניזציה , של חומה ומגדל, בשל הקיטו
בי שתי אוכלוסיות , בי מוסדות, ס יהיה לא בי אזרח למדינהאז כמוב היח

.  אלא בי מי שיש לו את הכוח  ובי מי שאי לו את הכוח, שחיות במרחב משות
להגיע או מי שיש לו את הכוח יכול לעצב ולבנות ולהגיע למצב של אפרטהייד 
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 אבל בסופו של דבר לא תהיה הסכמה ומוכנות, למצב של מת כא וש
השיתו בנוי על קונספציה של אז , א האסטרטגיה היא של שיתו. לשותפות

אנחנו מסתכלי בו שהאופ בעצ היא , הכרה באחר. היכרות ושל הכרה באחר
אבל כשהאלה התחילה , מדבראחמד את אני לא שמעתי ,  אני מצטער.על העול

ות ורוב המדינ, רוב העול הערביהיא אמרה , לדבר על הסוגיה הזאת
שמדינת ,  הכירו במפה שעוצבה בתו המרחב של המזרח התיכו,האסלאמיות

 ,הגיאוגרפיה של הרשות הפלשתיניתבשיעורי היו ,  ורות.חלק ממנההיא ישראל 
לא אומרי ? ההר הגבוה ביותר בפלשתימהו : כששואלי את התלמידי

  החומישוראיפה : כששואלי את התלמידי. אלא הר חברו, ]המירו [רמק'הג
יפו כבר בספרי הגיאוגרפיה ש זאת אומרת. ח עד עזהיאומרי מרפ? הפלשתיני
 .לא קיימת

 בישראל ועל המפות  שנמצאות מיאבל בואו נסתכל על ספרי הגיאוגרפיה שקיי 
 C  וA ,Bמצייני את שטחי . עדיי לא? הא היו הקו הירוק קיי. בישראל

אני לא ו,  שלא מכירי בכיש חלקש, ה מראהז. אבל הקו הירוק עדיי לא קיי
אני אבל .  מעבר לירד זה שלנוטועני שגכי בקיצוניות , רוצה ללכת לקיצוניות

, זר המרכזי יש הכרהל.  מהו הזר המרכזי היאהשאלה. כנס לזהילא רוצה לה
שתי . וההכרה הזאת היא במצב של שתי מדינות במרחב הזה שנמצאי בו

ה , אפשרות ביטוי לאומי לשתי הקבוצות הלאומיותהמדינות האלה מ
חייבי לבנות איזו פרוגרמה המאפשרת לבטא ו, דיפרנציאליות בדברי שלה

 י ניואנסי"השותפות הזאת לא צריכה להיות ע.  שותפותאת המילה הזאת
כל הניואנסי האלה , א אחד לא נות לנו. 'תמיד נותני לכשאני יושב ורואה '

אני . מקבל ולא שותלהיות אני חייב תמיד בה תפישה של פטרנליז מבטאי 
הב שלי . '58אבל אני נולדתי ב,  יכול להיות שעוד הייתי נלח;1958 נולדתי ב
הוא . והוא  רוצה להיות שות, והוא מכיר רק את הצד הישראלי' 89 נולד ב

,  בבוקר ובערבאבל כל עוד, שיש מעוטיבכ מכיר ג הוא . רוצה להיות אד
ואתה חייב להיות כ   אתה לא שיי: אומרי לו,בבתי הספר, ברדיו ובטלויזיה

, אני הייתי באותו יו ע הב שלי באל אקצה. הוא יתנהג בצורה אחרת, וכ
 אני ראיתי אי . אי הוא התנהג,עשרה ב ,הב שליאת אני ראיתי ,  לחודש28ב

ואי ,   הוא התנהג ואי הוא רצה לצאתאי, באו וזרקו בכפר כנא גז מדמיע
 .כל הדברי האלה ראיתיאת . הצלפי שעמדו בי הזיתי התחילו לירות

,  של פחדנות היתר, האורינטציה של הציבור היהודיהיא שמסקנה מהדבר הזה ה 
, שאני שייולהגיד , שקיימת וגורמת לכ שאני חייב להצדיע מאה ואל פעמי

לא : הב שלי יגידתביא לכ  ש,  להוסי לי סבל על סבלשאני נאמ ואתה מבקש
 , יש נסיבות שנוצרו,יש מצב קיי. קי.או: אתה אומר לו. פשוט לא יכול. יכול

במוב של , אורינטציה במוב של שיתו, בוא נעבור  לאורינטציה של העתיד
י אנ, עאדל התחיל לדבר על הקונספציה. יחסי בנויי על עקרונות שוויוניי

אי לתרג את האורינטציה והשאלה החשובה היא , אומר האורינטציה
 ואני רואה אי  עשו נימליוה 4 אני מסתכל על תוכנית .לפרוגרמה יישומית

למישהו ? זיזזה הלמישהו שאתה חושב . דיוני וכתבתי ניירותב והייתי, אותה
ת כל מה ו א"אני כתבתי ואני יכול להעביר לכ כא בתפוצת נאט? זיזזה ה

איזה פקיד שיושב במשרד ראש . בואו תתייחסו: אמרתי לה.  שכתבתי
ואפילו חילק את ,  פרוגרמהובנה איז, ת תכנוובקושי יודע לעשש, הממשלה

ה מדברי על תוכנית החומש של , יתירה מזאת. הערבי לפי קבוצות
 .  שהליכוד עשה אותה, מליו5של , הבדואי

 תוכנית החומש תיושו מדבר על כ שבעוד שנתיי את יודעי שמשרד השיכ 
 לב אד 1955  מ"החלטה של בגיש ? אז על מה מדברי כא. של הבדואי

נותרו בנוגע לקרקעות ש, אחס אל הייר, חיובי ביותר וחבר מפלגת העבודה
עלי שיבלי או . עדיי עושי לו את המוות בכדי לעשות הסדר מקרקעיו, בזנגרייה
 אני אקח , בואו. את הסדר המקרקעי בכדי לפתור את  בעיית המגורישעושה

יושבי ש, אקדמאישלנו כלא נדבר רק ברמה ,  הרגישות בשטחאתכ לנקודות
מרגישי אי מטפלי , אנשי מרגישי את הסבל בעינו. ומדברי על מושגי

 .בה
 מנהלי את אי? במנהל מקרקעי ישראל שיושב בנצרתאי מטפלי בענייני  

 , טורקעת  ריפתה נקודה נוספתי פה הי?לגיטימציה דהי אי עוש?הקרקעות
הוא עושה טעות ו, כשהוא רוצה לשחק בנבחרת הלאומית של מדינת ישראל

מה אני . עשה טעותא אפילו , כבר מסמני אותו. ערבי: אז אומרי, במגרש
לא , חנו מכירי את זהואנ,  בתו תוכו,שעדיי הציבור היהודי? רוצה להגיד
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כפי שמבקשי מעאדל או מראס ועאז בשארה . מכיר בערבי כשותפי
ג אני שומע ,  את התכני שלהחוהציבור היהודי שומע אות ומנת, שידברו

 הכתבה של תואני קורא א,  שומע מה שאתה מדבר, מה שמדבר ליברמ
ואני אומר . האלה המסרי את   אני קולט. ואני קולט את הדברי"ארה"ב
ולמה , יש עדיי דר ארוכה מאד עד שמעצבי המדיניות יכירו בי כחלק שותש

 .קי. אואני כל כ , מה? למה? למה שאני את? שאני אוותר
 .לא הבנתי אני, על מה אתה מוותר :מיכאל אית

 את.  לא אכלת טחינה,הרי את הקמת את מדינת ישראל, תבי אותנו :ראס חמאיסי
התיישבות בנית ,  בנית התנחלויות,  ממקו למקו,שבותיעשית כא התי

 אני לא צרי לספר ל את ההיסטוריה '  36 כ ב" ואח'29 תה ביוהמלחמה הי
 .  אבל אני פשוט  מכיר את הדברי האלה, אולי אתה באת מאוחר.ההתיישבותית

 .ואני נולדתי בתל אביב, י לאוויר העולנאני באתי לפאני חושב ש :מיכאל  אית
 . אבל זו לא הנקודה. ליד יפו? תל אביב הוקמה איפה. אני התכוונתי לאר. יופי  :ראס חמאיסי

 ? זה הויתור? שאתה מכיר ביבכ .  אני שאלתי במה אתה מוותר :מיכאל אית
 .עצ ההכרה :ראס חמאיסי

 . זה חשוב מאד'? 29אי אתה רואה את , ראס :רות  גביזו
, כמתכנ, אבל אני רוצה להגיד דברי אחרי.  רות, יש הרבה דברי חשובי :ראס חמאיסי

אני אומר מה .  יש אנשי יותר חכמי ממני.מבטא את ההיסטוריהולא כמי ש
כי א מתכווני . מהידי להתקד קדכבלפיה העקרונות שאפשר לבנות 

שג הסכסו לא יסתיי , אבל אני מאמי משה. מהיו ועד אי סוזה להתנצח 
. אלא צרי לייצר את התהלי, אני לא מאמי שהדבר יסתיי מהר. מהר

מדינה הקמת  והיעדי של התנועה הציונות הי?  מהו היעדי שלו,והתהלי הזה
וג לנסות לעשות שילוב של האוכלוסיה הקיימת בנושא של , במרחב פלשתי

מדינת ישראל קיימת ויש : ליחהבחלק הראשו התנועה הציונית הצ. התרבות
אני , לא משנה.  כל העול מכיר בה. הכרה של העול הערבי והעול האסלאמי

 ,כנס לזהיאני לא רוצה לה. כל מה שקשור בזהלעדר צדק ויכנס להילא רוצה לה
הדורות הבאי יראו דברי שג כי הרבה דברי ראינו בהיסטוריה וכנראה 

 . לכ אנחנו צריכי לחיות ע התופעה הזאת. אבל יהיו ככה, שאינ צודקי
, של שינוי האופי וההרגשה הלאומית התרבותית של הפלשתיני, בחלק השני 

כי השורשי התרבותיי של הפלשתיני ? למה. לא הצליחההתנועה הציונית 
קשורי לא רק בעול שה חלק משורשי תרבותיי , בישראל ומחו לישראל

 כתוצאה . יש לה סדר קדימויות שונה,רבדי שוניג  אלא יש לה ,הערבי
, מזה אנחנו נמצאי במצב שאנחנו צריכי לקלוט את החלק הראשו שנמצא

וצריכי לבנות את הגישור בי שני הדברי , עדיי קיי, נמצאשהחלק השני את 
מושג הזה של עוד בכל . י בניית כלי אוניברסליי"ע? אי עושי את זה. האלה

, לאפליה, רוימשתמשי לת, דינה יהודית ולזה אני מאמי שעאדל התכוומ
רוב שאז כמוב , לסלקציה במדינה הדמוקרטיתואפילו להעדר הקצאת משאבי 

 .הגדרה הזאת כמקובלת עליהאת ההערבי לא יראו 
ע זה , כמו שנמצאי בכל מקו בעול,  אוכלוסיה ע רוב יהודילהיות בתו 

אבל מה שאנחנו . להיות חלק מתו המרחב, רוב הציבור הערבילה אי שו בעי
 זה מה שאנחנו הזה של המדינה הציוניתבמושג השימוש הוא שזה עדיי רואי 

בל א'זה בג נו רואי אתחואנ, י בנייה בכניסה לסילוא" ע,רואי בירושלי
ק אי שאני מכיר בדיו, בפסגותאת זה רואי ג  אנחנו .בל משר'ובג, טור

כל עוד . דר אגב, ואני גר מולה, בדקתי אות, ראיתי את המסמכי, הוקמה
, סיו להעצי את הצד היהודי על חשבו הצד הפלשתיניינבמשתמשי בזה ככלי 

כא צרי להפריד בי הכלי , לכ.  לכמטומטמי א יסכימואז הפלשתיני 
אז ,  לראות שא קרה משהויכצרי, לדעתי, אנחנו. לבי היעדי לבי המנגנוני

אבל אנשי . א אנחנו כא, ה משהוריקעוד  קרה ו.so what. קרה משהו
נחנו אא לא יהיה לנו חזו ש. רואי את העתיד מנסי לעצב את דעת הקהלש

 ולא נשכנע את דעת הציבור היהודי ,י קריאה ובניית העקרונות"ע, איתונצא 
 . נכשליאנשי.  לא בעיה זו. אז כשלנו, אז בסדר, שהוא הרוב

יש לנו עקרונות שוני . כאישבנו אנחנו : אבל אנחנו צריכי לבוא לפה ולהגיד 
בהתא לעקרונות של , שמאפשרי בנייה של אזרחות משותפת במדינת ישראל

אני חושב . רוב יהודייש אוכלוסיה במדינת ישראל כשב, אורינטציה לאזרחות
 . הנכושזה הדבר

 בהרבה מפגשי. ואני חוזר לפטרנליז, תמידעליה ת שאני חושב נקודה נוספ 
הדברי האלה את עושי נגד אני אומר שאת , כרוב ,שאני שות בה כיחיד
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אנחנו יודעי בדיוק מה . אנחנו קצת מבוגרי, תאמינו לי. האינטרסי שלכ
מחלבת אל ,  כתוצאה מסגירת המחלבות בואו תבינו מה קורה.המשמעות

. במאורעות האלה לא נכנס חלב לכפרי, ומחלבה שנמצאת באבו רומי, יבוקע
לא משנה , מצור הכלכלי שאנחנו סובלי ממנוב. כי תנובה כבר לא מספקת? למה

בעצ לא אנחנו , זורקי אבני או לא זורקי אבני, א בצדק או לא בצדק
 רויא רוצי להשתמש בזה כת. רו בכדי להרחיקירוצי להשתמש כת

אתה יודע מה אז , א המטרה היא לאפשר. כי זו המטרה. קי.או, מצוי, להרחיק
אני מאפשר לאוכלוסיה הבדווית שאתה מטפל בה ותמיד מדגיש ? אני עושה

תראה אי ושני וחמישי לבתי משפט בבאר שבע כל  ל ? היועושימה  .אותה
 בניה וזו, אוהלש לו י, הוא בונה פחו. שי סובלי בנושא של בנייה ללא היתרנא

לעומת . צריכה להתקייהבנייה הבדואית  – לעומת מיתר .תכיר בו. בלתי חוקית
לגיטימציה כא עושי דה? לא תתרחבשלמה . עומר היא צריכה להתרחב

קיימת שה אנשי , לכל הדעות, והאוכלוסיה הבדווית. בהכרה במציאות
חלק מהתופעה שא אחד פשוט זה , תיאבל מה שעושי א. סימפטיה אליה

כל אלה שיושבי כא . את מכירי את הנתוניו, לא יכול לסבול אותה
הגיעה , חברה: השאלה א יש לכ את האומ להגיד. מכירי את הנתוני

אנחנו צריכי לבנות עקרונות אחרי שמאפשרי לנו לבנות משהו , הנקודה
 .את תמצאו אותנו אתכאז  ;אחר

לחיות בלעדינו ולנו כי ,  זה פשוט מאד שה את הדברי האלהא אנחנו לא נע 
,  חס וחלילהברירה בנסיבות האלה אי לה אבל .  אי סיכוילחיות בלעדיכ 

אני לא מציע לכ . ועמנו. צרי לחיות אתנו, לכ. א אחד לא רוצה להגיע לזה
לא רוצה אתכ אני . ליפולסופו  כי ב אד לא גאה , לחיות ע ב אד לא גאה

, יש הפסקהשעכשיו יגידו לי שאני רוצה שאני בדר אמרתי לכאמל . לא גאי
כי אני חושב ? למה אני רוצה. סיו לפני כניסת השבת: ואני רוצה שיכתבו

היא , הדדית שמאפשרת לבני אד לחיות בכבוד הדדיההכרה ה ,שהדבר הזה
 .  אללה ירחמווא הדברי לא ייעשו . הכרחית

, ואני הסכמתי לכל דברי שאמרת, אני רוצה להעיר רק הערה אחת למה שאמרת : ארנסמשה 
כלפי ג הוגנת  וג שוויונית שהיא חייבת להיות כא התייחסות אבל 

,  זהתואני לא יודע א אתה אומר א, הבעיה היא. אוכלוסיה היהודית בישראלה
וד לא חתמת ע כל ע,  ג א את זה תעשו:אבל חלק מכ פה אומרי את זה

 שו כל עוד לא חתמת ע סאד חוסיי , כל עוד לא חתמת ע אסד, ערפאת
 . דבר

צרי לגמור את . יאסד לא מעניי אותוסאד חוסיי לא מעניי אותי . לא נכו :עאדל מנאע
 . הכיבוש

 .צרי לבנות תהלי של אמו,  משה.אני רוצה להגיד ל רק מילה אחת, משה :ראס חמאיסי
מזה  כתוצאה .לא קייבעצ הירוק הקו כי ? הירוקהקו אתה יודע למה עשו את 

ערבי ה, ערבי שבשכהבה אלו אמולה בערהערבי , המשטרהבתפישה של 
צרי להסתכל הדברי האלה הריסו ועל על , הגבולותזה משפיע על  .בסוריה

שהשלו ע , אני מסכי לדברי שאמרו החברי כא. בצורה אחרת
 אל פליטי 250 כי אל תשכח ש, הפלשתיני זה מאד חשוב לפי העקרונות

אתה . לא מכירי את הדברי האלו,  כנראה,את. עדיי נמצאי כא בתוכנו
כל אחד  אתמול ובבוקעי אלה שהשתתפו בבחירות בכבול המאה המסתכל על 

ו אנחנ. אנחנו הרי מכירי את המקרי? אתה מבי. מה הוא מכפר אחר
 . אומרי בואו נקפו קדימה

, מה שהייתי מבקש. 14:00 יש לנו עוד חמישה דוברי ואנחנו צריכי לסיי ב: מרדכי קרמניצר
ועוד דבר שהוא . אז צרי שה יצטמצמו, שוויובאחרוני באני רוצה לנהוג 

, אני בכוונה נמנעתי מלעצור אנשי כי אנשי דיברו מד לב, חשוב מאד
כבר נזפו בי . וב לתת לאנשי לאוורר את מה שה רוצי לאווררוחשבתי שחש

שאנשי ג יתייחסו הוא אבל מה שאני כ הייתי מבקש , על סבלנות היתר
יש ג ,  ע כל הניתוח של המצב. הקבוצה כקבוצה,לשאלה לא אנחנו ממשיכי

 .בבקשה מיקי. שאלה לא אנחנו הולכי מכא וכדאי להתייחס ג לזה
אני יכול . אני רוצה להתחיל כפי שאני רואה את הדברי וההתפתחויות שלה : איתמיכאל 

גדלתי באר הזאת והאמנתי ברעיו של , אני קיבלתי חינו. סיו שליילקחת מהנ
, האמנתי שרעיו אר ישראל השלמה,  דר אגב, כל חיי. אר ישראל השלמה

 ג על זה חינו כאד אינו פוסל בהכרח את מת השוויו לערבי וקיבלתי
 .ליברלי
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תקופת שלטונו של נתניהו סתמה את הגולל בציבוריות היהודית על העניי  
קיבלה לגיטימציה , והסיסמה הזאת של שתי מדינות לשני עמי, האידיאולוגי

לא התנגד לה ונשארו רק הטעוני כבר  א אחד .במוב האידיאולוגי
אר ישראל הא כבר לא הוא ית הוויכוח בציבוריות היהוד, כלומר. טחוניייהב

אלא הא מדינת ישראל תוכל להתקיי או לא להתקיי תחת הכותרת , השלמה
אז , אני ע חברי שלי, כשאנחנו מתווכחי, היו. של שתי מדינות לשני עמי

אתה זוכר שאמרנו ל ?  שתי מדינות לשני עמירגע אחד, אנשי אומרי לי
זו רק התחלת הדר , ע לשתי מדינות לשני עמישא אתה תסכי אי פ

 אז אני אומר ?אורית השלבי שתתפתח ותתגלגל לחיסולה של מדינת ישראליבת
תל לחברי , זה דבר פשוט: אומרי לי? לפי מה את אומרי את זה: לה

את בעד מדינה : ותשאל אות את השאלה הבאה, של ש שאתה יושב את
את בעד זה שהמדינה . ה יגידו כ: אני אומר? ידומה ה יג? פלשתינאית

היא מדינת הלאו ? אלא מה. בטח? הפלשתינאית הזאת תהיה מדינת לאו
את בעד זה שהמדינה הזאת תהיה עצמאית ותוכל להפעיל , סליחה. הפלשתיני

תגידו שהמדינה השניה , תאמר לה, עכשיו. כ? את זכות השיבה לפלשתיני
, לא: הוא אומר? ה מסכימי, בעלת זכות שיבה,  היהודיתהיה מדינת הלאו
ה לא רוצי שתי מדינות לשני .  יש ל תשובה, אז הנה. ה לא מסכימי

 .ה רצו שתי מדינות לשני עמי, כשלא היה אפשרי, בזמנו. עמי
, כבר מכיני את השלב הבא, היו כשיש לה כבר באופק מדינה פלשתינאית 

אני . קבל שבצד המדינה הפלשתינאית תהיה מדינת לאו יהודיוה לא מוכני ל
הדברי שלו נשמעי , ואני כבר הרבה זמ עוקב אחריו, שמחתי לשמוע את עאדל

 כי העול .אני חושב שהוא לא אד קיצוניאבל , בהתחלה מאד מאד קיצוניי
וא  ה,ואני אומר מה שאני רואה וזה אישי, ניתוח כזהעושה סליחה שאני , ושל

הוא אד שהצרכי , הוא אד ע הבנות,  הוא אד אינטלקטואל. עול מורכב
מאד ציוניי אבל , יש יהודי טובי מאד. כמו כל אחד מאתנו, שלו מורכבי

צרכי והצור הלאומי כל מיני כי יש לה , ה לא באי הנה, ה באמריקה
וזה נות מקו .   הוא לא המניע היחיד של בני אד,הוא לא הצור היחיד

 . לתקווה
משהו  חסר . ותכ נדבר על זה, במנהיגות הערבית,אבל לדעתי משהו חסר כא 

הטמעה שהערבי במדינת ה זו אולי, להגיע למצב שנוכל להתקדשיאפשר 
א ה רוצי . אבל ההיסטוריה גרמה לכ, אולי ה נדפקו,  עברוישראל
כי יש ג מדינה , יהודיתה חייבי להבי שה חיי במדינה , להתקד

אבל ה חיי במדינה יהודית ועכשיו . תהיה מדינה פלשתינאית. פלשתינאית
במדינה יהודית לעול ועד ה לא יוכלו להגשי את כל החלומות שלה כמו 

שאני חושב ששכ היא , מה את חושבי.  דברי אחרישאני לא יכול להגשי
אני . נגמר, אבל זהו?  פחותהי לשכהזיקה שלשאו ? פחות יהודית מתל אביב

אני כבר מוכ לקבל את זה שתהיה מדינה פלשתינאית בלית . כבר מבי את זה
חברי שלי . אולי יותר מדי מהר. אני הטמעתי את זה. אי לי ברירה. ברירה

 .מהרמדי אומרי שזה הרבה יותר 
כשאני  ,לדוגמא .שהציבור הערבי הטמיע את זהשלא בטוח אבל הבעיה היא  

אבל החיזבאללה זה חלק , אני אזרח מדינת ישראל, אדוני: לישאומר שומע ערבי 
כי אני רוצה לאבח , אבל זה משתרע על קשת גדולה, אחתדוגמה זו . מהע שלי

 שמדינת ישראל עזבה אחרי,  א החיזבאללה משהו בעניי הנאמנות למדינה
ימשי במאבק ויתקו את מחר , את לבנו והתייצבה על קו הגבול ע לבנו

בשבילי אד כזה הוא אויב שאני רוצה להגיד אז , זדהה אתווהוא י,  אביבי
אני לא מוכ . ואני לא אסכי שהוא יהיה מפקח במשרד החינו, מדינת ישראל

 .שהוא יחנ את הילדי ככה
אני את לה להיות בבתי הספר ולחנ . כאלההרבה יש ? ומה אני יכול לעשות 

שאני מתבייש , יהיושלא רוצה בכלל אני נגרר לדברי שאני ? את הילדיככה 
והיא עשתה דברי ככל , תה תנועת כיבוש לאומייהציונות הישאני מודה . בה

. ומי שנדפק זה מי שהיה במקו, על פי אותו מודל, ע כובש בכל ההיסטוריה
 חוזרי את. א אחד מאתנו לא מתווכח. אני לא חושב שכדאי להג על זה

ואנחנו כל , ואנחנו כל הזמ מתנצלי, לנקודה הזאת שזאת נקודת החולשה שלנו
  הזמ אומרי 

 .הבעיה שזה  נמש :עאדל  מנאע
אני אשתדל לקצר חלק גדול מהדברי שיש ווכא הבעיה שלנו . אני מסכי לזה :מיכאל אית

: ה אומר לי ככהיש חוסר אמו ואתלמה כשאנחנו שואלי את עצמנו . לי לומר
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ואני אומר . קוד תוכיח לי שהדברי השתנו? אתה רוצה שישנו דברי, מיקי
אני אתחיל א , מה שאני נות לשכשאני שומע , אי אני אוכיח ל קוד, ל

או ,  שאלתי אות א כול חושבי כמו.זה יהיה בעצ מתנה לא ל, לשפר
,  ותעמוד כמיעוט בצד שלההתפתחות תהיה שאתה כבר לא תשלוט בדבריש

:  על זה אומר לאני. ופתאו אני נות נשק לחיזבאללה ולתומכי החיזבאללה
אתה אומר לי על ו.  כי אני רגיש לנקודה הזאת, שתהיה ל קצת סבלנות, עאדל
אתה צרי להיות , אנס'אתה צרי לקחת את הצ, אתה החזק, תשמע, מיקי: זה

 .שות אתאולי אני  ,בעניי הזה, ואז, הראשו
א אפשר להגיע השאלה היא . מה אנחנו יכולי לעשות ובזה אני אסיי, עכשיו 

, על העיקרו שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, להבנה בקבוצה הזאת
 כי אני .ומתחת לזה חותרי לשוויו, ומגדירי את הפרמטרי של מה זה מחייב

? מה יהיה בעושואלי , בי פהאנחנו יוש: הוא אומר. לא רוצה להשלות אתכ
או כל הערבי צועקי איטבח אל , מה יהיה ע כל אלה שצועקי מוות לערבי

 . לא? את חושבי שה יקבלו מחר את המסמ שלנו והכל יהיה בסדר.  יהוד
 .זו רק אשליה שקיימת בתקשורת. אי ערבי שצועקי איטבח אל יהוד :כאמל  ריא
יש קיצוניי ערביי ויש , אני אומר? בסדר. דברי מקבילי בצורה אחרתאז יש  :מיכאל  אית

נמצאי לא רק , קיצוניי יהודיי וקיצוניי ערבי, עכשיו. קיצוניי יהודי
ה , ה נמצאי בקבלת ההחלטות, ה נמצאי בממסד, בהפגנות ברחובות

רבה מאד זה תהלי שייקח השאני אומר . מקומותנמצאי במשטרה ובכל מיני 
א יש סיכוי , בחינת ההנהגה שצריכה להראות איזשהו כיוומ, ומבחינתנו, זמ

לבנות . 2. מדינה יהודית. 1: שלושה פרמטרי,  לדעתי,היינו יכולי לבוא ולבנות
. שילוב, שותפות, שייכות: אמרו כא שלושה שיני. את תחושת השייכות

מראי שהולכי לכיוו הזה ש. התחושה הסובייקטיבית שהולכי לכיוו הזה
יש אז . צרי להיות משולב בזה זה הביטוי של הנאמנות למדינהשהדבר השלישי 

את אבל ש, יכול להיות שזה צרי להיות שרות לאומי, מי שמדבר על שרות צבאי
,  מוכ להפני ואי שהוא לקבל אותותהיה, שאתה אמרתכמו  ,סמל המדינה

הוא במוב הזה ל "צה, תראו.  ג יעשו מעשהאלא, מילהרק תחת זה לא תהיה ו
עזבו כרגע את הצבא כמוסד . תחלק מכור ההיתו של החברה הישראלית היהודי

, יש בו תהלי של סוציאליזציה של כל מיני ערכי. שתפקידו להשתמש בנשק
 א אפשר היה ,במוב הזה. הווי,  ישראליות, צורת התנהגות, לשו דיבור

זה היה תור , עזבו רגע את השימוש בנשק,  את הערביריהלהכניס לאותה קטגו
 .לשילוב, לשייכות, לשותפות, הרבה מאד לישראליות שאת מבקשי

 . לשוויו, לשלו :האלה אספניולי
 . כ כ כ :מיכאל אית

 . תודה רבה: מרדכי  קרמניצר
תחיל מאר א אני .שאני באמת לא יודע מאי להתחילכ , כל כ הרבה נושאי :כאמל  ריא

אלה שמאמיני באר פלשתי , ג אני בוויכוח ע החברי שלי. ישראל השלמה
ת באת והכרת בקיו י ביו שאתה כתנועה אסלאמ:אומריה .  השלמה
ונכנסת לכנסת שהוא המוסד הציוני , לפני שהמדינה השניה תקו, המדינה

כי מדינת ישראל . די אחד יותר מאתה התקדמת צעד , המחוקק למדינה הציונית
לא הולכת להקי מדינה , בכיווני שלה, באידיאולוגיה שלה, במחשבות שלה

 . פלשתינית
ג אני נמצא בו ,  כמאמי באר ישראל השלמה,אותו וויכוח שאתה נמצא בו 

: אמרנו, תה אווירת שלויכשהי,  בכל זאת.כמאמי באר פלשתי השלמה
 ,באמת נל לכיוו של השלו, בתנועה האסלאמית ,אנחנו. אנחנו נל בכיוו הזה

ג במזרח , נכנס לכנסת ונהיה חלק בלתי נפרד מהמעגל הפוליטי שנמצא במדינה
 . התיכו

כאילו מותר ליהודי , לפעמי אני מתפלא. החששות שיש ל יש ג ליאת  
ואני מבי את , מותר ליהודי לדאוג לעתיד שלה, מותר ליהודי לפחד, לחשוש

אני רוצה לייע לחברי שלי שבאמת נלמד כולנו פסיכולוגיה ונהיה . ולנו לא, זה
 . פסיכולוגי לנושא הזה

 .זה המינוח. נהיה אמפטיי: האלה אספניולי
לפני ארבעה ימי .  ג אנחנו מפחדי, אני רוצה שאתה תדע שג מהכיוו השני :כאמל ריא

 נכנסו שני אנשי משמר .כ שלילש, נכנסו שני אנשי משמר הגבול  לכפר ברא
 מה שעשו להו, לקחו שני קטיני לוואדי בי חורשי ובי כפר ברא, הגבול

זה קורה בתו מדינת .  אד אי התנהגו אליהכבלשמוע אתה תתבייש 
אני . זה קורה בתו מדינת ישראל.  ואני לא מדבר על השטחי הכבושי,ישראל
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 אמר אלי רכס שאנחנו הולכי להרי את הדבר כי, רציתי לדבר בוועדת החקירה
ואני רואה שאנחנו הולכי לרקוד על הדבר , כשהוקמה וועדת החקירה, שנפל

 . הזה שנפל
יש לי אחות . תהיה במקומיש, ג אני רוצה שתעזור לי. אחרדבר רציתי להגיד ל  

מתקשרת אלי היא .  היא נשואה בקלקיליה, אנחנו חמישה אחי ואחות.אחת
. היריות בתו הבית. הולכי להרוג אותי,  אני הולכת למות: וחצי בלילה12ב

א היא , תאר לעצמ. פגע באשה של השכונכנס לשכ , עבר הכדור מהבית שלה
להגיע ,  בלילה ללכת אליה12אני חייב ב, תה נהרגת או היה קורה לה משהויהי

אי . השאלה מה הקשרי זה לגב .אליה ואני לא יודע א אני יכול להגיע או לא
לכ . זה קשר ד, קשר לאומירק לא זה  הקשר הוא כל כ הדוק בינינו לביניה

 .פתר הבעיה בפניילעול לא ת, פתר הבעיה שיבלי שת
  אני חוזר לוועדת החקירה  

 . וג להפ :מיכאל אית
, כתיב לעולאתה מ, אתה מעצמה, מדינההאתה , ריבוהאבל אתה . וג להפ :כאמל ריא

  אלה ? שאני אד,ליאאתה רוצה להשוות את עצמ . ב"לארהג אתה מכתיב 
אני שמחתי על הקמת וועדת , האמת. קמה וועדת חקירה, עכשיו. עובדותה

קמה  אבל , אמנ כול יודעי את הנסיבות שהיא קמה, אמנ מאוחר. החקירה
סליחה על השפה (דה הוועתפקיד  אני אקרא לכ את הניסוח של .וועדת חקירה

 הוועדה תחקור את השתלשלות האירועי ותקבע ממצאי ומסקנות לגבי :)שלי
בכלל זה , ולגבי הגורמי שהובילו להתרחשות באותו מועד, תרחש בההמה ש

כל המגזרי וכוחות ב המארגני ומשתתפי האירועי ,התנהגות המסיתי
. מה יחקרו ומה לא יחקרו, יאני לא הבנתי כמה דבר. זה מילה במילה. הבטחו

היא חוקרת את , כשמקימי וועדת חקירהשאבל למדתי , אני לא משפט
איפה לא , איפה מעלו, בכללהיו איפה ה . ו של הממסדלשיאיפה הכ, הממסד

אנחנו כולנו מואשמי ? "תחקור את המסיתי". קיימו את מה שנדרש
אז . כולנו מואשמי, חזיתה, סלמיתיהתנועה הא. כל המגזר הערבי. כמסיתי

השלישית רק לא , ותקו האינתיפאדה הרביעית, אנחנו צריכי לעמוד בתור
 .ולא יגמרו את החקירה, אנחנו בחקירה ועדיי

בקשר להצעה שעלתה להקי וועדת חקירה שתחקור את התנהגות ממשלות  :רות  גביזו
 ...תה יזמה חשובהיתודה שזו הי', 48ישראל מאז 

,  זה בסדריהודי היה אומר את המשפט הזהא  .אני רוצה לסיי במשפט אחד :כאמל ריא
אני בטוח שהיו מאשימי , או ראס, אומר את המשפט הזההיה א עאדל אבל 

 אומר יהודי מכובד. אותהאותו בגזענות או כאד שלא שיי למדינה ועוי 
 ביחסינו :הוא לא מהשוליי של החברה הישראליתו, אית הברלו קוראי 

אני בטוח . שו תסריט אימי אינו בלתי אפשרי, הנוכחיי ע ערביי ישראל
אי הוא לפני ארבעה חודשי ניבא שזה , שחלק מכ קרא את הכתבה שלו

הוא מדבר על ערביי .  שני52י לה את הצורה במש עאנחנו קור: וכתב, יקרה
  אי ,באזרחי שלה אי המדינה מתעללת ושאר הכתבה בכיוו הזה, ישראל

היא אי , מהגוזלת היא אי , מפלה אותהיא אי , מתייחסת אליההיא 
.  ראש הלשכה של רבי,נדמה לי, זה היה פעהאיש ה .לוקחת לה את האדמות

מתחיל הוא כשהוא יוצא מהלשכה אבל , לא אמר את זההוא ש היה כשהוא 
 .סיסמאותבלדבר 

לפני ארבעה אלו מ ג תבונ בנתוני האפליה מי שמ: אומר, יהודי ,אד אחר 
עשוי להסיק כי עדי , "סיכוי"עמותת של , שפורסמו השבועוג אלו חודשי 

 .להיות יהודי באירא מאשר להיות ערבי במדינת ישראל
 ? ואתה מאמי בזה :מיכאל אית
  לא רק מאמי אני , כ. אני מאמי :כאמל  ריא
 . אבל הוא משער,  באיראהוא לא התנסה :עאדל  מנאע
וה , יש לי חברי איראני בתל אביב, שאלתי איראניאבל , לאשבוודאי  :כאמל ריא

 .אומרי לי
 ,  אני לא מסכי את בכללפה  :עאדל  מנאע
 .קי.או. אז יש וויכוח בינינו :כאמל ריא

 . מותר שיהיה וויכוח ג בי ערבי,יש וויכוח בי יהודי :מיכאל  אית
אפילו אני לא מסכי להיות ש ,בלי לבדוקוכבר , לכ אני אומר מראש. נכו. נכו :עאדל מנאע

כי יש שני מליו , ערבי זה עוד גרוע יותר. לא רק יהודי באירא, ערבי באירא
אלה , ואני יודע אי מתייחסי לערבי באירא, כאמל, ערבי באירא

יש לי חבר . בול שאט על ערבאלה שסיפחו אות בג, בכורדיסטשנמצאי 
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והוא סיפר לי אי הוא הוא ערבי ממשפחת בכרי  ,ב" איראני שגר בארה,ב"בארה
 .לא רק ליהודי,  באיראאני יודע בדיוק אי התייחסו לערבי.. ברח מש

אני .  אני מעדי להשאר פה, אני לא מתכוו ללכת לש, היות ואני סומ עלי :כאמל  ריא
אצל הערבי הקשת הפוליטית , כ מר ארנס" אדוני חשפט אחדרוצה לסכ במ

מקביל ל , כמו, בתו מדינת ישראל מורכבת מהתנועה האסלאמית בימי
אתה כי . בוודאי. בוודאי שאתה יותר ימינה. ועד לקומוניסטי, ומקביל לאית

' 96 או '95 בש, דארא' שייחכמו , לא תבקש להיות קאדי במדינה הפלשתינאית
אבל ? קאדיהבעיה שהוא יהיה מה . גיש בקשה להיות קאדי בתו מדינת ישראלה

 ראש התנועה ,דארא' שייח. אי פה אנשי שבאמת ינצלו פה הזדמנויות
הגיש בקשה להיות קאדי במדינת , ראש עיריית או אל פאח, האסלאמית

יסכימו לזה שיהיה קאדי ויישבע אמוני , ובמקו שיחבקו אותו,  ישראל
 אני מפנה אות .ה התחילו לשאול אותו שאלות, לפני כל הע, מדינת ישראלל

, לא נעי לי להגיד אות פה, והשאלות ששאלו אותאת  ,לקרוא את הפרוטוקול
 .וסרבו. מבחינת המוסר

אבל אני רוצה להגיד ל , אני לא מג על א אד? מה אני רוצה להגיד ל 
הוא   . מאשימי אותו כקיצוני ביותרשאת, ראאד' בכוונה את שייחלקחתי ש

אבל . הוא היה מבקש שוויו. יש שלושי וארבעי יו תחת  אוהל השוויו
רצו כל הזמ לכל אלה שנמאס בימי האחרוני שואני מניח , נמאס לו מהשוויו

, התחננו למקומות עבודה, התחננו לשוויו, עשו אוהלי של שוויו, שוויו
 .  זו התוצאה הטבעית.והמדינה דחתה אות, לב במדינההתחננו באמת להשת

 ?אז זה נגמר :משה  ארנס
 . לא נגמר. לא :עאדל  מנאע
 . אז אי לנו מה לשבת כא, א זה נגמר :רות  גביזו
 . גמריזה עלול לה :כאמל  ריא
, אליתכיהודיה ישר. את היו הזה ואי לדבר בולהבי אני לא יודעת בדיוק אי  :רות  גביזו

. זה מאד מאד קשה? כמשתתפת ומתווכת ומגשרת של קבוצת מפגש בסכסוכי
נראה לי בכל . לא אנחנו צריכי ללכת מכאלגבי אני בעיקר ארצה להגיד דברי 

 . השאלה הכי חשובהשזו זאת 
יש , ואני מניחה שזה נכו לגבי הרבה סכסוכי אחרי, סכסו הזהלאמרו פע ש

אי אפשר לפתור את ,  אנחנו נסתכל על ההיסטוריה שלוכי א. דילמה מובנית
אי אפשר לפתור את הסכסו בלי להסתכל על ההיסטוריה ג אבל . הסכסו
יש .  הדבר הזהוזה שאנחנו ממולכדי בת, נדמה לי שמה שקורה לנו היו. שלו

מפני שלשני הצדדי יש תביעות , ומאד מאד בעייתי, לנו פה סכסו ארו ומורכב
מפני שאי סימטריה בשני . בבעיה כפולהנמצא והצד היהודי , נות ובעיותותלו

מאד לשבת לנו קל . האחרונות והוא הצד החזק והמנצח שלא מספק את הסחורה
,  לא היינו יושבי פהת כי אחר,פה ולשמוע עוד פע את מה שאנחנו כולנו יודעי

אני רוצה . ערכותישיש אי שוויו ושיש בעיות ושאי ה. שהמצב הוא רע מאד
בעיות של עיירות הפיתוח השג ,  להזכיר לחברי הערביי שיושבי כא

 .  בעיית המי בישראללפתרוערכות יבישראל לא נפתרות ואי ה
 . באמת, באמת, אוי :עאדל  מנאע
ממשלה הערכות של יההת חוסר ישבעי, אני רוצה להגיד. לי לדברג ת , עאדל :רות  גביזו

זה נכו בשתי , עכשיו. חברהבבעיות של קבוצות היא בעיה אנדמית בבטיפול 
. עוט הערבי בישראל שונה מהמצב של הקהילות האחרותירמות שהמצב של המ

הוא שונה בשני הכיווני שאנחנו רואי אות עכשיו באופ יותר בולט ממה 
 ותרי, עוט הערבי הוא מצד אחד יותר חלשימפני שהמ, שראינו אות כל הזמ

שני הדברי האלה קיימי ושני הדברי . אבל ג יותר מאיי, יותר פגיע, אחר
 .האלה מסבירי חלק מהבעיה שאנחנו נמצאי בתוכה

כל המהל של במה שאנחנו ב, אני חושבת שנכו היה שאנחנו נודה בפני עצמנו 
לנתק  ,ואולי בלתי אפשרי כבר , שקשה מאד היובוהקבוצה הזאת לא הודינו 

, אזרחי מדינת ישראל, של הערבי בתו מדינת ישראלבנושא הדיו את 
, זה לא אפשרי,  שזה לא אנושיתאני חושב. מהסכסו האזורי ע הפלשתיני

 תחת ,פתריתה איזו תקווה שהדבר הזה הול איכשהו להיחלקנו לפחות הילו
 .הסיסמה הכללית של שתי מדינות לשני עמי

יכול להיות שהמהל .  כנראה זה לא כל כ קרובאני חושבת שמה שלמדנו הוא ש 
הוא כרגע פחות , ה מכל מיני סיבות מאד מורכבות שאנחנו לא נכנס אלי,הזה

, ג א תהיה החלטה כזאת וג א יהיה הסכ כזה. קרוב ממה שאנחנו ציפינו
בשלב הביצוע של ההסכ יהיו עוד כל כ הרבה בעיות וכל כ הרבה נסיגות וכל 
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זה הול להיות כ ש – חוסר אמו וכל כ הרבה שלבי שלא יבוצעו כ הרבה
 .תהלי ארו

 היא מה זה אומר ,כאזרחי מדינת ישראל, אני חושבת שהשאלה החשובה לנו 
חלק מהקולות שכי אני שמעתי . בעיה המשותפת שלנוללגבי ההתייחסות שלנו 

, י על מה לדברא. אי על מה לדבר,  עוד אי שלו צודקלבעצ כשאמרו פה 
וא , כי את יודעי שהפרוייקט כמעט נגמר, טוב למכו לדמוקרטיהזה ואולי 

  אי על מה לדבר 
 . אפשר לדבר במקביל, זה לא שאי על מה לדבר :האלה אספניולי

 .הלא אנחנו לא שולטי בסכסו בי ישראל והפלשתיני. מקבילבאי  :רות  גביזו
 . אנחנו הרי לא מנהלי את המדינהצרי לזכור ש ?אנחנו סביב השולח הזה 

כשאנחנו כבר שנתיי , אבל למה את אומרת שאנחנו אומרי שאי על מה לדבר :עאדל מנאע
 . מדברי ואי פתרו

אני רק חוזרת על דברי שאני . קוד כל אני מבקשת שכל הרגישות הזאת תפסק :רות גביזו
 . שמעתי סביב השולח הזה

  את פשוט , אבל אני לא חושב שאת חוזרת :עעאדל  מנא
הדברי שני . נאמר שזה לא פותר את הבעיה, לא נאמר שאי על מה לדבר :האלה אספניולי

 .צריכי ללכת במקביל
כל עוד אי לנו מבנה . אני רוצה שאנחנו נבי את העומק של הדבר שאנחנו אמרנו :רות גביזו

,  שיהיה מבנה של שתי מדינות לשני עמיולא ברור, של שתי מדינות לשני עמי
 כשאי סימטריה של .לא ברור מה המשמעות של שוויו בתו מדינה יהודית

 .מה אפשר לתת ומה אפשר לקבל,  המשמעותימהלא ברור , מדינה פלשתינית
אזרחי , שפוטנציאל ההזדהות של הפלשתיניכ, במצב שבו הדבר הזה לא פתור

אומי של הפלשתיני מחו למדינת ישראל הוא ע המאבק הל, מדינת ישראל
האיו בהתפרצויות שיכולות להיות התפרצויות אלימות נוספות , בלתי פתור

אולי היה מפתיע א ,  הוא לא בלתי קיי ואולי הוא אפילו נית להבנה.קיי
באיזה מוב אנחנו יכולי לחשוב היו על מסגרת שבה אז . הוא לא היה קיי
על שינוי משמעותי בתו יחסי יהודי ערבי אזרחי מדינת אנחנו חושבי 

 כי אני באמת חושבת שאי לנו ,הצעה קונסטרוקטיביתדווקא יש לי . ישראל
אני . אני חושבת שאמרנו פה הרבה דברי חשובי. ברירה אלא להמשי לדבר

א כי הוא חשב שזה תהלי , קצת למה שאמר אחמדאחזור חושבת שאולי אני 
יראי בתו צרפת 'יר היו בעיות לאלג'אלגשבמקרה של וכמו , ולוניזציהקשל דה

זה ג עוד מעט אז , יריה'והיו בעיות למתנחלי המתיישבי הצרפתיי באלג
שהצרפתי , אבל צרי לזכור. התהליכי האלה תמיד נגמרישכמו , ייגמר

יישבו ה בריטי שהת,  והבריטי שהתיישבו באירלנד, יריה'גשהתיישבו באל
במקרה שלנו מדובר על יהודי . יר'או צרפתי שהתיישבו באלג, באירלנד

שמתיישבי במה שה רואי כחלקי מולדת וכמו שהזכירו לנו כא הרבה 
המצב .  כמולדתו, ובצדק,מעוט שחי בתו אר שהוא רואה אותהעל , פעמי

ציה היא קולוניזונראה לנו שהאנלוגיה של דה, שלנו הוא הרבה יותר מורכב
 .אנלוגיה מוטעית

השאלה שלנו היא הא בכלל יש איזושהי דר להמשי מהמקו שבו אנחנו  
. דיו משמעותי ביחסי בי יהודי וערבי אזרחי מדינת ישראללנמצאי 
 שאפשר להגיע לאיזשהו ,כפי שהתבטאה במסמ, תה לנויהתקווה שהי, להערכתי

כי אני חושבת שהנחות . וות שוואכרגע תקהיא , ניסוח כללי על הנושא הזה
לא ברור אי תתממשנה , היסוד של המסמ הגדול ה הנחות יסוד שלא התממשו

הוא לזהות את , אני חושבת שהדבר היחיד שנכו לעשות. ואי לנו שליטה עליה
שאינ קשורי לפרמטרי הגדולי של , אות תחומי של אי שוויו ואפליה

ה ג לא , ה לא יפתרו את הבעיה.  ה קיימיאבל, ה לא רבי. הסכסו
חיוני של ואיזשהו מסלול חשוב לבנות  אבל ה יכולי ,יפתרו את התסכול

של אזרחי יהודי וערביי בתו ,  אזרחות משותפתיתשיתו פעולה ושל בני
, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר בונה, זה הרבה פחות שאפתני. מדינת ישראל
בנה על הנחות שעליה אנחנו לא יכולי היו להסכי או אפילו מפני שזה לא נ

על דברי , וזה כ יית לנו אפשרות להתקד באופ בונה,  להניח את מציאות
העשייה צריכה להיות יותר , אבל אז התקווה צריכה להיות יותר מוגבלת. קטני

 נקודתית ואני חושבת שבדבר הזה אפשר להרי תרומה חשובה ומוסכמת
 . לשיפור מרק החיי בי יהודי וערבי בישראל

 . מסמ מינורי. מה שאמר אחמד לגבי המילה מינוריתאת מחברת כאילו את  :קריאת ביניי
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אני חושבת שזו צריכה להיות , לא יודעת א זה אפילו צרי להיות מסמ אני :רות גביזו
שאי , תיייעיתיי שמוסכ שה בי באזורי בעי,סדרה של הצעות לטיפול
ושנראה מאד מאד , שאי מחלוקת שלא טיפלו בה, מחלוקת שצרי לטפל בה

שלפחות , דווקא באווירה הכללית של הנזילות וחוסר האמו שהתפתחו, חשוב
 . בדברי האלהנתגייס לפעולה משותפת כדי לטפל 

אז כל אבל , אני דווקא רוצה להתחבר למה שאת אומרת, כדי להיות קצר :סמי סמוחה
, דברי האלהביחס לכי , תה לחיניהעבודה של הוועדה וקבוצת הדיו הזו הי

כל ממשלות ישראל היו ניירות לאני חושב ש, מוסכמיושה דברי מינוריי 
כי כל ממשלות , מבחינה זאת אנחנו לא נחדש. 'עמדה כאלה וקווי מדיניות וכו

 כלפי ערביי ,נמשכתיא ה ו,תה אפליהימודי שהי, מלמטה ועד למעלה, ישראל
 . ישראל

 .ה לא צריכי אותנו בשביל לעשות, ה יודעי מה צרי לעשות :עאדל מנאע
 אני רוצה , עכשיו. אז כל מה שעשינו מיותר לחלוטי ואי לזה שו ער, א כ :סמי סמוחה
א יסוד של הקווי אחד מזה לא נמצא בא . אני לא חושב שזה נכו, דר אגב :משה ארנס

 .עד כמה שידוע לי, ממשלה
 .שצרי לשלב את ערביי ישראל, אני חושב  שכ :סמי סמוחה
 .לא ראיתי את זה? בקווי יסוד של ממשלה. אני לא ראיתי את זה :משה ארנס
לי וא. ממשלות של הליכודבג . כל זה היה? שוויו?  שילוב של ערביי ישראל :סמי סמוחה

איפה אנחנו , הו מתו פרספקטיבה היסטוריתאני רוצה לומר מש.  נעבור הלאה
, מבחינת הערבי. ואי אפשר ללכת מכא, בחינת יחסי יהודי ערבימעומדי 

זה שה השלימו ע בה עשו פשרה היסטורית ע היהודי , ערביי ישראל
זה . קיומה של מדינת ישראל וקיבלו את העובדה שה מעוט במדינת ישראל

 .הפשרה הגדולה שה עשו
בלי . היהודי רצו מדינה יהודית יהודית. היהודי ג עשו פשרה היסטורית 

, בתקופת מלחמת השחרור', 48עשו הרבה עבודה בתקופת מלחמת . ערבי
היו . אבל נתקעו ע ערבי, להקטי את הנוכחות הערבית במדינה היהודית

ה ג כ אני חושב ש, היהודי. מליו. ליו ערבי אזרחי המדינהימדובר במ
אי מה . שיהיה פה מעוט ערבילזה  השני 52ה כבר מודעי במש , השלימו
אפילו אלה שמטיפי היו וחושבי ברצינות על העברת המשולש . לעשות

.  רק ידללו קצת אבל ה לא יפתרו את הבעיהה יודעי ש, מדינת פלשתיל
מוכני ה : יתמבחינת היהודי ה עשו פשרה היסטור. יהיה פה מעוט ערבי

 . לחיות פה ע מעוט ערבי
 . הציונות כל הזמ אמרה את זה.  אבל ה כל הזמ אמרו את זה :עאדל מנאע
 .....אבל, היא אמרה את זה :סמי  סמוחה
 .אני רוצה להבי. טוב. אתה אומר, אבל לא התכוונו לזה :עאדל מנאע
זה ? לי באופ נפשי ע מצב כזהזה אומר שאתה יכול להש, אז מה, נגיד אמרו :סמי  סמוחה

  דורש ממ 
 לא התכוונו ,עלו בפ,אבל מבחינה נפשית, ה אמרו משהו, אני רוצה להבי, לא :עאדל מנאע

 . לזה
עוט יבייחוד שהמ, זה לא כל כ פשוט. אתה נמצא במצב שקשה לקבל את זה :סמי סמוחה

 …הזה
 .הוא לא מדבר בש כל הציוני :משה ארנס
 .אני רוצה להבי מה שהוא אומר :עעאדל  מנא
זה חלק .  עוט הזה מוגדר כחלק מהאויביבייחוד שהמ, אני רוצה שיהיה ל ברור :סמי סמוחה

 .מהאויב
 .ה שלכרזו הגד :עאדל מנאע
 לא המדינה וז. זו המציאות. חלק מהאויב כל הזמהיו ה ? מה זה הגדרה שלנו :סמי סמוחה

 . משוגעת
 .זה הכל.  והפכת אותנו לאויבאת באת :עאדל מנאע
, אתה חלק מהעול הפלשתיני וחלק מהעול הערבי.  זאת המציאות. לא הפכנו :סמי  סמוחה

אני אומר ? איפה אנחנו נמצאי, מה קורה עכשיו, עכשיו. שהוא חלק מהאויב
 שמתבקש הוא שג היהודי וג ,ההיסטורי, עכשיו הצעד הבא. זה המצבש

היהודי רוצי פה מדינה יהודית וה רוצי שהערבי . הערבי יחשבו קדימה
אלא ישלימו ע המדינה , לא רק ע המדינה וע מעמד כמעוט בתוכה, ישלימו
 .היהודית

מה זה אומר לגבי ה לא פתחו בתוכ דיו . הערבי לא חושבי במונחי האלה 
כמו ש, מדינהאיזה סוג אלא ג כ, לא רק כמדינה גזענית, לחיות במדינה יהודית
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אתה בא . מדינה יהודית שאני אולי מוכ להשלי אתה, שאתה אמרת עאדל
זה . מוכאני זה לאת תציעו לי ואני אראה א , את תשתדלו: וזורק ליהודי

 אתה צרי לחשוב איזה סוג של מדינה ,חלק מהעבודה של כאינטלקטואלג 
 . יהודית אתה מוכ לחיות בתוכה ולקבל אותה

 .אני אמרתי : מנאעעאדל 
אבל אני , זה דברי כלליי,  טוב. שלא תפלה נגדנו:אתה אמרת באופ כללי. לא :סמי  סמוחה

היהודי רוצי מדינה , עכשיו. חושב שזה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאי
מדינה יהודית ערבי יכול של איזה סוג ב, אבל ג ה צריכי לחשוב, יהודית

, כל הדיו הזהב. י שני הצדדי" צריכה להיעשות עאז העבודה. לחיות בכבוד
ה לא . באי כל הזמ בדרישות מהיהודירק הערבי , במהל כל השנה וחצי

לא שמעתי א ערבי שבא באיזו ביקורת . לא באי. באי בשו דרישות מעצמ
כל הזמ זורקי את זה לצד . עצמית או דרישה מעצמו שהוא יעשה משהו

, היהודי צריכי להפסיק את האפליה,  צריכי להשתנות היהודי:היהודי
 אבל אנחנו עכשיו .'היהודי צריכי להפסיק ע המדינה היהודית הקיימת וכו

מה נמצאי לדעתי בשלב היסטורי ואולי המהומות של אוקטובר זה בדיוק 
איזה מדינה יהודית ,  איזה סוגצרי לפתוח את השאלה. לתת את הכיוושצרי 

 .זו בדיוק השאלה. לה על שני הצדדיקבי
אי טע בכלל במפגשי של , אני חושב שא אנחנו לא נעסוק בשאלה הזאת 

אי מה לתרו . זה נדוש, כי להמשי ולדבר על תקציבי וכל זה, הקבוצה הזאת
לדבר על מדינה יהודית באני רואה את העתיד של הקבוצה דווקא . פה בכלל

מה הוא מוכ על  ,כל צד יגיד אי הוא רואה את זהקבילה על שני הצדדי וש
 .ואיפה הקווי האדומי שלולוותר 

ממשלה ההיסטורית  היא ,ממשלת רבי: אני רוצה לסיי ולומר דבר כזה 
כממשלה ציונית או , י ערביי ישראל כממשלה לא עוינת"היחידה שנתפשה ע

ג בגלל , לחיות אתוזה סוג של ציונות שאולי ה יכולי ש זאת אומרת .צפויה
שינוי בוג , תהלי אוסלו שקיבל את זכות ההגדרה העצמית של הע הפלשתיני

לפחות , זו ממשלת רבי שעשתה את שני הדברי יחד. כלפי ערביי ישראל פנימה
נדהמנו בהשוואה ' 95בסקרי שעשינו ב. מנקודת מבט שלערביי ישראל

 של הסקר שההתנגדות של ערביי בתוצאותיכול לראות  היית לסקרי קודמי
בצורה מאד , ישראל למדינה היהודית ולציונות ירדה בצורה מדהימה

  לפני המאורעות האחרוני ', 99 ובסקר של .'88 יחסית לסקרי של ,משמעותית
 . אני אמרתי ל את זה לפני שעשית את הסקר :עאדל  מנאע

 .זה נכו: האלה אספניולי
 . הקצנה רצינית ביותר. '99 ל' 95ו בי חל שינוי עצ :סמי סמוחה
 . המציאות השתנתה :עאדל מנאע
 . סיבות להשתנות המדיניותלאני לא נכנסתי . המציאות השתנתה :סמי סמוחה
 .זה לא תק היושאמרתי ל ו' 98 ו' 95אני עוד ציטטתי את הסקר של  :עאדל מנאע
 .הגדולאני ראיתי את השינוי ' 99 אבל ב. כ :החסמי סמו

 .זה מה שרציתי להגיד. אני ראיתי את זה לפני שאתה ראית את זה בסקר, בסדר :עאדל מנאע
 ? למה'? 98 ל' 95איזה שינוי היה בי , רגע :משה ארנס
 בי ממשלת רבי ושלוש ,המעבר העצו הזה. יש הקצנה ויש לזה שלוש סיבות :סמי סמוחה

מבחינת  ג .שינוי גדול מאד, בישינוי מבחינת העריצר , כ"הממשלות שבאו אח
. זה דבר ראשו, היחס כלפי הערבימבחינת וג , השלו, כלומר, מדיניות החו

ע הכניסה של התנועה , אסלאמי חדר והפ להיות שיח פוליטיהשיח ה, דבר שני
 ,ד לכנסת"כניסת בלע לאומי אזרחי השיח הו', 96 סלמית לכנסת ביהא

 .אלה שלושה שינויי גדולי.   למגזר הלאומישהכניסה שיח פוליטי חדש
 .סליחה, אלה תוצאות ולא סיבות :עאדל  מנאע
, מה שלמדנו מהשינוי אחרי רצח רבי, עכשיו. אלה הסיבות שיחד שינו את המצב :סמי סמוחה

בכל מקרה שבמהות של מדינה יהודית או מראה שאי שו דבר סטיכי 
לא רק , ברי שקשורי בפרקטיקותאלה ד, התהיה נגדהאוכלוסיה הערבית 

א ש ,האירועי האלהלגבי אני רוצה להגיד לכ .  הותזבואידיאולוגיות ב
כל מה שראית , ממשלת ישראל עכשיו תשנה את דעתה ויהיה הסדר פלשתיני

, לכ אני אומר. של מצב היסטורי, זה הכל תוצאה של מדיניות. אפילו יתהפ
אלה שינויי , ווקא ברוח הדברי האלהוד,  שג המסמ הזה,ואני חושב

זה לא יכול . אבל ג הערבי צריכי לעשות שעורי בית, שקבילי על הערבי
הוא חד , ואני מתייחס למסמ עכשיו, הרוב המכריע של המסמ. להיות חד צדדי

. אי המדינה צריכה להשתנות ואי היהודי צריכי להשתנות. חד כיווני, צדדי
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חו מהעניי הזה של שרות אזרחי ושרות צבאי שכתוב בצורה , אבל מצד הערבי
ולכ הוא לא יהיה , סמ הזהמשו דבר לא כתוב ב, מאד מגומגמת ולא מחייבת

 .י הרוב היהודי"הוא ג לא יהיה קביל ע, י חלק מכא"לא רק ע, לא קביל
ת קבילה על שני  מדינה יהודיואיז, אתה אומר את המשפט הזה. רק שאלה קטנה :ראס חמאיסי

במקו להגיד , 'מדינת ישראל' ב'המדינה היהודית'א אתה מחלי את . הצדדי
 ? זה משמעותי, מדינה יהודית קבילה על שני הצדדיואיז

ה , סת מדינהאת ישראל כהיהודי לא מגדירי . בוודאי שזה משמעותי :סמי  סמוחה
התהלי המדיני הזה , אני רוצה להגיד לכ. מגדירי אותה  כמדינה יהודית
אנחנו , כי היהודי אומרי, לא להחליש אותה, הול לחזק את המדינה היהודית

 …שומרו ועזה, מוותרי לכ על יהודה
 . אנחנו לא רואי את הויתור על זה, ה אומרי את זה הרבה שני :עאדל מנאע
 .על מדינה יהודיתאבל אנחנו רוצי לשמור , אנחנו עוד לא עשינו את זה :סמי סמוחה
 .היא לא תהיה יהודית,  א לא יוותרו.אז היא לא תהיה יהודית :רות גביזו

 .היא לא תהיה מדינה ולא תהיה יהודית? אתה יודע מה יהיה :עאדל  מנאע
שערביי ישראל רוצי מדינה ? אתה יודע מה אומרי עכשיו אנשי הימי :סמי סמוחה

 . לא יהודית ליהודיורוצי מדינה, פלשתינית לפלשתיני
 .עכשיומזה לא חדש וזה לא .  זה לא חדש. ה אומרי את זה הרבה שני :עאדל  מנאע
 . אבל זה רלוונטי עכשיו :סמי  סמוחה
אני מסכי ע סמי לגבי האופי של העבודה ושל המסמ הסופי ולא מסכי ע  :יצחק  רייטר

 את ופקתי ליסשני שמח א, במיוחד אחרי ששמעתי את עאדל. רותי בהקשר הזה
. ח משהו שקשור לאופי היהודי של המדינהסיש סיכוי לנ, שבכל זאת, רוי לזהיהג

שאנחנו נית לזה את הניסוח ,  ואני חושב שזה נכו,אני רק הייתי מצפה
שקושר , של המסמ הזהבמבוא הקונסטרוקטיבי ונשלב את זה כפרק או כפסקה 

 לגבי מה המשמעות של הכרה ,ביחדאת הציפיות של היהודי ושל הערבי 
יכולה ורוצה , במדינה היהודית וכמוב ג התנאי שבה מדינה יהודית כזאת

 .לאפשר שוויו לכל אזרחיה
עכשיו צרי הכרה ,  הכרה במדינת ישראלהלא מספיקשאתה אומר . רק להבי :ראס חמאיסי

 .במדינה יהודית
 .זה תנאי בסיסי. י זה אי על מה לדברבל. זה בוודאי. בהחלט, כ כ :יצחק  רייטר

 .בלי זה אי על מה לדבר :ראס חמאיסי
 .חבל על הזמ? לדעתי :יצחק  רייטר
אבל , אי לי נהמה ואני לא יודעת א יש לי לב, אני לא אדבר מנהמת לב :מרגליתעדנה  אולמ

א שנאמרו כדברי , רוש גדול ואני חייבת לומר את זה,   עלי רושומאד עש
אני לפחות מאד מאד הקשבתי לה ואני . נהמות לב שה מאד נוקבימ

אני חושבת שיש מה לחזור .  הדיו של היו,מרגישה שלי זה עשה הרבה דברי
לנסות .  אני חושבת שצרי לנסות לחזור אליו מבפני החוצה. אל המסמ

ושפעי נתחי שעשינו אולי לא ממהלראות קוד כל איזה נתחי עשינו ואיזה 
כ הושקעה כא " סה.או פחות מושפעי מהמאורעות של התקופה האחרונה

נבטל באיזשהו מוב , ולא כדאי שבמהל הסערה שעוברת עלינו עכשיו, עבודה
את החשיבות ואת הער של העבודה שנעשתה במש שנה וחצי או כמה שזה לא 

 .נתחי שעומדילמצוא אז . היה
כמו  ,בגלל האירועי האחרוני, רובלמטיייש נתחי שה יותר פ, עכשיו 

תה עבודה על יתה לנו עבודה על אפליה מתקנת והייהי,  תזכרו.הסיפור של הגיוס
ממש אבל צרי , אולי בעייתי ונראה קצת אחרת עכשיוזה קרקעות . קרקעות

 אחד ,לחזור אל המסמכי האלה ולראות אות לאור האירועי של עכשיו
אני חושבת שחלק ממה , ד לאחד על הנתחי האלהפרט לעבודה אח. לאחד
אומרי שהמחשבה החדשה , וחלק ג מהדיבורי שהיו כא היו, שקרה

, preamble השתמש איציק במילה הזאת היא בי היתר , שאנחנו צריכי לתת
א . בשאלה איזה מ מסגור ואיזה מ הקדמה אנחנו נותני למסמ  מבוא

לציבוריות ,  להגיש מסמ לקובעי מדיניות, של היו במצב,אנחנו באמת רוצי
היו במגירות כבר יש דומי נתחי :  צודקי אנשי שאמרו.הישראלית

לשנות א יש לנו סיכוי . וזה לא עשה את העבודה, ואפילו במצעי של המפלגות
 לכ חזרתי תמונה גדולה ולא תמונה מקוטעת ומינורית תהיה זה רק א , משהו

על , המבואאבל הבעיה שלנו היו היא להסתכל על . ה האת מינוריתאל המיל
 .זה כ נשאר לנו לעשותאת ו, ההקדמה ועל המיסגור של הנושא

אני חושבת שכולנו התרשמנו מהסיפור של הכלי ,  נקודה אחרונה, עכשיו 
כל העבודה , כלומר. נפלא, זה אגב, מבחינת המכו לדמוקרטיה, השלובי
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מתברר שזה הכל כלי , טיה עושה בהרבה מאד קבוצותשהמכו לדמוקר
הראשו מה זה השלו . כלי שלובי מאד גדולילפחות שני יש לנו . שלובי
, מצד אחד, פוליטי הגדולכל הסיפור הגיאו, או שתי מדינות לשני עמי, הצודק
זה .  השוויו והשותפות של ערבי אזרחי ישראל,שלוב בשאלת השילובכשזה 
 .  שהיה מאד ברורנושא

זה , שלוביהכלי כאחד מההתברר שהוא  אולי קצת יותר מפתיע ,נושא אחר 
במוב מסוי . ע שאלת מדינה יהודית ודמוקרטית,  שאלת שילוב ערביי ישראל

אני מאד מתרשמת מהדו שיח .  באופ לא כל כ צפוי,חותפלי לא, זה קפ אלינו
 . מאד. ל מנאע בעניי הזהשהתקיי כא בי מיקי אית ובי עאד

 ?ושיתבמילה  שילוב שיתו יאפשר להחלי את המיל. רק שאלה :ראס חמאיסי
הגיעה . השיני שכא דיברו עליהכי אלו   ושוויו ושית, אמרתי שילוב :מרגליתעדנה  אולמ

,  זה הסיפורזאת אומרת. בעצ הקבוצה הזאת התכנסהשלשמה , שעת השי 
מאד הא שהדבר התברר , השסע היהודי ערבי בתו מדינת ישראלאי לפתור את 

ה היהודי ימאד שלוב בשאלה של אי היהודי רואי את אופי, בהא תליא
ה היהודי והדמוקרטי של יאי הערבי רואי את אופי, והדמוקרטי של המדינה

ואי , ה היהודי והערבי של המדינהיאי הערבי רואי את אופי, המדינה
 אני .ה היהודי והדמוקרטי של המדינהי רואי את השאלה של אופיהערבי

 עאדל .צריכי לעשות עבודה בשני המחנות ולא רק באחד, מסכימה ע סמי
 לא חשוב הערבי אזרחי ישראל מוכני למה שהוא קורא ויתורי : אמר לנו

 ;רמה הסמליתברמה הסמלית ולא רק ב  כרגע אי נקרא למילה הזאת
  כי א היא לא תהיה מדינה .הזאת אמנ תהיה מדינה יהודיתשהמדינה 

.  הול קפוט,כמו שאומר מיקי, אז הרעיו של שתי מדינות לשני עמי, יהודית
זה שמדינה אחת מה היא ,  כל הרעיו של שתי מדינות לשני עמיזאת אומרת

 ליויויחד ע זה רגישות למ, מדינת הלאו של הע היהודי, מדינה יהודית
 רוב ,סמלילאנחנו מוכני ש: רגישות של הערבי שאומריו .שאינ יהודי

 אבל . יהיה אופי יהודי, כאמשהו מהחיי של המרחב הציבורילואולי , ככול 
 זאת .לנושאי של שוויו אזרחי, רגישות לנושאי אזרחייזה כאשר ישנה 

מכא ו,  רואה את זהכ אני, כל הדיו הזהבקדנו אותה ילפי דעתי משהנקודה 
 א כא תהיה לנו אמירה .צרי לעשות את המש העבודה בקבוצה הזאת

ציבור היהודי לעשות את העבודה שעוד ולערבי הציבור שתאפשר למשמעותית 
יש לנו מסמ שאתו אפשר ,  אמירהיש לנו, משהוכא עשינו אז , נותרה לעשות
 .לבוא לציבור

מה העתיד ,  אני אתייחס רק לשאלה אחת.ברי שנאמרואני לא אחזור על הד :מר'דוד קרצ
ברור שנאמרו כא היו דברי . מה אנחנו אמורי לעשות,  של הקבוצה הזאת

ג במידה מסוימת חושב שאני באמת ו, אפשר לומר, הדיו היה מרתק. קשי
אני חושב שעצ היכולת . אני לא ידעתי למה לצפות כשהגעתי היו. קצת מעודד
לשמוע את העמדות אחד של השני ולנסות להתמודד , י את הדיו הזהשלנו לקי

 .היא כשלעצמה מאד מאד מעודדת, את
ובמיוחד ליחסי שבי , אני מאד חרד לעתיד החברה שבה אנחנו כולנו חיי 

שא הקבוצה הזאת לא תוכל לנסות , אני נוטה לחשוב. יהודי וערבי
, הו מסמ שיכול להוות בסיס לפתרוולהציע איזש, להתמודד ע הבעיות האלה

אני חושב . בכיוו הגדול אני בצד של סמי. לכ אסור לנו לוותר. אז אוי ואבוי לנו
,  אפשר לומר,להתרכזרק וזה , שאנחנו לא יכולי לעשות את מה שרותי מציעה

, שלגבי הבעיות האלה, אני די נוטה להסכי. השוטפות יותר, בבעיות הפרקטיות
. יש הסכמה די רחבה ואנחנו לא יכולי לתרו הרבה,  לגבי הפרטילאלמרות ש

אנחנו חייבי לקחת את הדיו שהיה . לכ המסקנה שלי היא שאי לנו ברירה
ושבעצ עאדל ג זרק על , סמי, היו כנקודת מוצא לדיו בשאלה שאתה מציג

וס לגבי לאיזשהו קונצנז,  הא אנחנו כ יכולי להגיע בקבוצה הזאת, השולח
שבה הערבי במדינת ישראל יכולי , השאלה מהי מדינה יהודית ודמוקרטית

 . לחיות ע התחושה של שותפות ושל השתתפות שווה
עצ העובדה שאנחנו שמענו דברי , אני ג מעריכה את הדיו שהיה כא היו :האלה אספניולי

שות ויש עוד  מכא ג ע הרגשה שיש עוד מה לעגורמת לי לצאתמשני צדדי 
הרבה נושאי , ג הערבית, בתו הקבוצהשאצלנו אני חושבת . על מה לחשוב

כי לא היו דיוני בחברה הערבית על אופי המדינה ועל , אולי לא מגובשי
 אני מרגישה שבאמת יש לנו עוד נושאי לחשוב עליה ולגבש .הדברי האלה

יש לי קצת מחשבה אפשר להגיד שובמיוחד אחרי מה ששמעתי כא , עמדות
 .חדשה



 
  והשלכת על המפעל2000 התייחסות לאירועי אוקטובר – 17.11.00 – 15' ישיבה מס

 

37 

 

איזה מדינה , אני חושב שהשאלה הזאת שאני הצגתי. ג אני רוצה להגיד משפט :סמי סמוחה
פשוט שיהיה . מהווה איו על שני הצדדי, יהודית תהיה קבילה על שני הצדדי

זה איו על היהודי כי היהודי לא רוצי לפתוח את השאלה .  לכ ברור
כי ה מעול לא עסקו , ה בוודאי איו עוד יותר גדולהערבי זעבור ו, הזאת

 . בשאלה הזאת
 .שבותהפגש עוד פע על הצעת חוק ילאור זה אולי נחליט שנ :רות  גביזו

 ...השאלה א זה חכ לדו על הדברי שמהווי איו :ראס חמאיסי
ייני יש פה שני נושאי שעליה דובר וה מענ. אני רוצה להוסי משהו :משה ארנס

. אני לא יודע א הגו הזה או מישהו יכול בכלל לפתור אות.  ומסקרני מאד
מה זה השני . אי מביאי אותו לקצו, אחד מה זה הסכסו היהודי ערבי

מה למה היהודי מתכווני כשה אומרי מדינה יהודית ול, שאתה אומר
 דבר מוב כאלו אבל יש נושא שלישי שאנחנו מתייחסי אלי. הערבי מתכווני

. וזה הנושא של התייחסות שוויונית לאוכלוסיה הערבית בישראל, מאליו
יכול להיות שזה היה בקווי . הפיכת לאזרחי ושותפי שמזדהי ע המדינה

, אי תהליכי. אבל לא עושי שו דבר.  את זה בעבריכול להיות שאמרו, היסוד
 . שו דבר. שו דבר. אי מיסוד של התהליכי האלה,  אי אנשי

. אולי יתחיל לנוע, איזשהו קיטורלו א נית , הדבר הזה  הוא הדבר שלכאורה 
 ?מה אנחנו נתרו פה, כל היתרלגבי 

ה לא עושי משו שה ממשיכי את .  קונספציהתשתנה היעשו רק א זה  :סמי סמוחה
 .אותה קונספציה של מדינה יהודית

אבל לא , קיימת מדינה שיש בה שוויו לכל אזרחיה הקונספציה של, לא :משה  ארנס
 . לא מבצעי את זה, מגשימי את זה

 .זה הצהרות. זה רק הצהרה: האלה אספניולי
 .זה רק הצהרה, נכו :משה  ארנס

  אני חושב שזה די ברור שאנחנו ממשיכי ושכדאי לקבוע לנו . טוב :מרדכי  קרמניצר
כדי לראות א את ההסכמה הכללית לפחות גישה אחת אנחנו צריכי עוד פ :רות  גביזו

 . לגבש למעשהאפשר הזאת 
א היינו מקבלי זה , מאד מועיל ומאד רצוייכול להיות מה שהיה , עכשיו :מרדכי קרמניצר

 בעקבות הדיו של ,וועדת הניסוח, אנחנו נתכנסשלקראת זה , הערות על המסמ
 לראות א על מנת שנוכל. וקרטיתנושא של מדינה יהודית ודמביחוד יב, היו

כולל דיו בחוק השבות ובנייר שבזמנו הכינה ,  מוסכאנחנו יכולי להציע ניסוח
 . כ שוודאי שיהיה לנו מה לעשות בשעות האלה,  רותי על חוק השבות

אלא לקחת את שלושת הפרמטרי , אני הייתי מציע לא ללכת רק לקטע הזה :מיכאל אית
 .חדכל הזמ בי. ביחד

ולכ אני מבקש הערות , אנחנו ממשיכי לעבוד על המסמ השל. בסדר :מרדכי קרמניצר
 .למסמ השל

, אני חושב שאני רואה מה תהיה הדינמיקה של הרעיו הזה. שניה אחת, סליחה :מיכאל  אית
צרי לנסות באיזושהי צורה לנסות לשמור על . אני מפחד שהיא לא תל טוב

כא שעלה איזשהו חידוש ע מהדיו הזה היו רק נצא לא ש, הצורה של הדיו
, תנו לנו רגע לחשובאז אנחנו עוד בעצמנו לא מגובשי ש אני אומר .בשולח

 . מוכרחי לחשוב על הליכה ע הצד השני במקביל, יצליחשזה מאחר ואני רוצה 
 . אני לא את לכ לדבר רק על חוק השבות. זה ברור מאליו :עאדל  מנאע

 

 


