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، وينطل��ق ف��ي عمل��ه، حالي��اً، بع��د 2009تأس��س معھ��د َس��َحريّة للسياس��ة الجدي��دة ف��ي ع��ام 
إن الھ��دف ال��ذي تس��عى إلي��ه َس��َحريّة ھ��و خل��ق بني��ة . ع��امين م��ن العم��ل الفك��ري للط��اقم المؤس��س

سياس��ة جدي��دة تُق��وض التقس��يمات الت��ي عف��ا عليھ��ا ال��زمن،  -منعش��ة للسياس��ة ا>س��رائيلية فكري��ة 
  .وتتحدى ا>فتراضات اJساسية لتفكيرنا السياسي التي لم تعد تتناسب مع الزمن الحاضر

ب��ين التفكي��ر والعم��ل، م��ن خ��Qل ائ��تQف متن��وع م��ن المجتمع��ات " ش��حريت" ي��دمج معھ��د 
وذلك بھدف بناء عوامل مشتركة بين جميع فئ�ات المجتم�ع اTس�رائيلي . المحلية في دولة إسرائيل

  .تساھم في خلق مستقبل مستدام يتيح ا>زدھار للجميع

  

  

  

 shaharit@ shaharit.org.il قصير شاي: وانتاج تركيز

 hello@harelschereiber  شرايبر ھرئيل: تصميم
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  الُكتاب

للعل��وم، " ب��ين المج��الي"البرن��امج  زمي��ل ف��ي َس��َحريّة، محاض��ر ف��ي ن��واح عف��رون،. د
ك��ان . التكنولوجي��ا والمجتم��ع، ف��ي جامع��ة ب��ار اي��Qن، وال��ذي أسس��ه وأداره ط��وال عش��ر س��نوات

كم�ا .  2011 -2008في سنوات " مدينتنا جميعاً "يافا، ممثQً لقائمة  –عضواً في جامعة تل ابيب 
-2005لعل��وم ف��ي س��نوت ش��غل عف��رون منص��ب رئ��يس الجمعي��ة ا>س��رائيلية للت��اريخ وفلس��فة ا

، ويمث�ل الجمھ�ور ف��ي لجن�ة اTش��راف الرئيس�ية عل��ى النبات�ات المعدل��ة وراثي�اً، ف��ي وزارة 2010
وك�ان ف�ي الس�ابق، . الزراعة، وكذلك مديراً وعضوا في اللجنة العلمية في متحف أرض اس�رائيل

المتقدم��ة ف��ي  ، وأس��تاًذا زائ��ًرا ف��ي معھ��د الدراس��اتMT-باحث��اً مش��اركاً ف��ي جامع��ة ھ��ارفرد، و
نش���ر كت���ابين . جامع��ة فرينس���تون، وف���ي مرك���ز أخQقي��ات العل���وم الحيوي���ة ف���ي جامع��ة بنس���لفانيا

ومقا>ت كثيرة تناولت الت�رابط المعق�د ب�ين السياس�ة، ال�دين والمعرف�ة، وي�دير بودكاس�ت الش�ؤون 
  ).The Promised Podcast(الراھنة، النصف شھري 

، "ا>تح�اد"زميل في َسَحريّة، كاتب وصحفي، شغل منصب رئاسة ص�حيفة  نظير مجلي،
، ومحل�ل "دولة مغ�ايرة"عضو ھيئة تحرير . الصحيفة اليومية الوحيدة باللغة العربية في إسرائيل

، الصادرة في لندن، وفي قنوات تلفزيوني�ة ف�ي "الشرق اJوسط"للشؤون ا>سرائيلية في صحيفة 
يُ��درس مجل��ي موض��وع . م برنامج��اً للش��ؤون الراھن��ة ف��ي القن��اة الثاني��ةكم��ا يق��د. الع��الم العرب��ي

وھ�و . الصحافة ا>ستقص�ائية ف�ي جامع�ة بي�ر زي�ت، ودّرس ف�ي الس�ابق ف�ي جامع�ة ب�ن غوري�ون
وم�ن ب�ين نش�اطاته، المب�ادرة . العربية في إسرائيل والمنطقة –ناشط في مجال العQقات اليھودية 
عربي�ة مش�تركة ال�ى معس��كر –ال�ى تنظ�يم زي�ارة يھودي�ة  2003م�ع اJب امي�ل ش�وفاني ف�ي ع�ام 

عربياً ويھودياً من اسرائيل، وعدداً مماثQُ من المسلمين والمس�يحيين  250أوشفيتس، شارك فيھا 
  .واليھود الفرنسيين

  :الباحثون في شحريت

معھ��د وعض��و الھيئ��ة التدريس��ية ف��ي مرك��ز ملت��ون للتعل��يم الرئ��يس  اي��,ن ش��فارتس،. د
  .اليھودي في الجامعة العبرية في القدس

  .شل للدراسات والقيادة البيئيةيالمركزة اJكاديمية لمركز ھ ليا أتينغر،. د

الم�ديرة اJكاديمي�ة لكلي�ة ھارول�د ھ�ارتوخ لعل�وم الس�لطة  بيل�غ، –ساريت بن س�محون . د
  . والسياسة في جامعة تل أبيب
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بح�اث ف�ي معھ�د مس�ؤولية الش�ركات ف�ي رئ�يس قس�م اJ الدكتور المحامي عوفر سيتبون،
  .المركز اJكاديمي للقانون واJعمال التجارية في رمات غان
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  :الُمعقبون

وكان�ت ف�ي الس�ابق، محلل�ة وكاتب�ة ف�ي مواض�يع . تمار بن يوسيف، اقتصادية وصحفية اقتص�ادية
ي وزارة ، ونائب��ة الم��دير الع��ام للتخط��يط وا>قتص��اد ف��"غل��وبس"ا>قتص��اد الش��امل ف��ي ص��حيفة 

  .تقيم في مفسيرت تسيون. الصناعة والتجارة

وكمحام ي�دافع ع�ن اJس�رى الفلس�طينيين ف�ي . المحامي جواد بولس، خبير قانوني ومحلل سياسي
. شغل في السابق مديراً لمكتب فيص�ل الحس�يني ف�ي بي�ت الش�رق ف�ي الق�دس. المحاكم ا>سرائيلية
  .يقيم في كفر ياسيف

في تل أبي�ب، وأدارت ف�ي " نفي شخطر للثقافة اليھودية"يتسان، مديرة ن -المحامية أورلي دبوش 
تق��يم ف��ي ھ���ود ". ممي���زراح ش��يمش"ف��ي منظم��ة " توس���يع الص��فوف"الس��ابق برن��امج ال��زمQء 

  .في الجليل" دلتون"ھشارون، ومن مواليد بلدة 

م�ديراً  ك�ان. نوعام ھوفشتاتر، مدرس في كلية علوم السلطة والسياسة في جامعة ب�ن غوري�ون. د
م��ن موالي��د ريش��ون لتس��يون ويق��يم حالي��اً ف��ي بئ��ر ". بتس��يلم"وجمعي��ة " س��Qم ا�ن"عام��ا لحرك��ة 

  .السبع

تق��يم ف��ي قري��ة . م�رام مص��راوي، رئيس��ة مس��ار تعل��يم جي��ل الطفول��ة المبك��رة ف��ي كلي��ة القاس��مي. د
  .العربية –واحة السQم اليھودية 

ش�غل ف�ي . ي لبرنامج باري في معھد ھرتمان للسQمالحاخام الدكتور اريئيل فيكار، المدير التربو
في م�رج بيس�ان، ودّرس ف�ي المدرس�ة " شلوحوت"السابق منصب الحاخام في الكيبوتس المتدين 

  . يقيم في القدس". معاليه غلبواع"الدينية 

حانا بنحاسي، تدرس لني�ل ال�دكتوراه ف�ي قس�م الجنوس�ة ف�ي جامع�ة ب�ار اي�Qن، ومنس�قة المدرس�ة 
  .تقيم في افرات. في معھد شالوم ھرتمان" غرفتك الخاصة"النسوية  الدينية

  .تقيم في القدس. شيرا شاطو، مراجعة في مفوضية خدمات الدولة

عمل�ت، . ايQنا شفايزمان، تدرس لنيل الدكتوراه في مدرس�ة السياس�ة العام�ة ف�ي الجامع�ة العبري�ة
في شتيل، الذي اھتم ب�دفع ) ھاجرونم" (عوليم"سابقا، مسؤولة عن المجال السياسي في مشروع 
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تق��يم ف��ي . قض��ايا تھ��م الش��بان المھ��اجرين ال��ذين يواجھ��ون المخ��اطر، وقض��ايا العم��ل وا>س��كان
  .القدس

  التعقيبات

  7ص

  تمار بن يوسيف. 1

: حس��ب رأي��ي يج��ب أن تك��ون الجمل��ة ا>فتتاحي��ة. أواف��ق لكن��ي > أتقب��ل ترتي��ب اJم��ور والتش��ديد
ھ�ذه العب�ارة تعك�س، ظاھري�اً، روح ". الشعب اليھودي المق�يم ف�ي وطن�هدولة اسرائيل ھي دولة "

فھي ت�دغم ف�ي داخلھ�ا تس�اؤ>ت ح�ول ح�ق  –وثيقة ا>ستقQل، لكنھا حتى ھي ليست قاطعة تماماً 
م��ن المناس��ب تأجي��ل التس��اؤ>ت . الع��ودة، والعQق��ة ب��ين اليھ��ودي ا>س��رائيلي واليھ��ودي المھ��اجر

. الع��رب ف��ي اس��رائيل، والتس��اؤ>ت المماثل��ة، ال��ى فق��رات >حق��ةح��ول العQق��ات ب��ين اليھ��ود و
انن�ا ل�م نQم�س بع�د اJم�ور المؤلم�ة حق�اً، وانم�ا ن�تلمس : فبالنسبة لي م�ن المھ�م الق�ول من�ذ البداي�ة

  .الطريق نحوھا

  تمار بن يوسيف. 2

ض من�ذ فقص�ة كھ�ذه تفت�ر. > أعتقد أن القضية اJساس�ية ب�ين اليھ�ود والع�رب ھ�ي مس�ألة التميي�ز
أنا أومن أن علينا، نحن اليھود، ا>عت�راف بق�وة ع�رب . البداية ضعف العرب وتعقرھم من قوتھم

حي��اة اليھ��ود والع��رب ف��ي إس��رائيل يج��ب أن تق��وم عل��ى ا>يم��ان والمص��الح . اس��رائيل واحترامھ��ا
ول�ذلك فأن�ا > أرى . المشتركة، ويتم بناؤھا من خQل تشخيص تضارب المصالح وتناس�ب الق�وى

فالمس�ألة اJساس�ية بالنس�بة . ائدة من التصريحات ا>حتفالية بشأن طراز التعاون الذي نطمح اليهف
فحقيق��ة دم��ج الع��رب ف��ي ك��ل . ل��ي ھ��ي التق��دم المط��رد ف��ي تطبي��ق حق��وق الع��رب س��كان اس��رائيل

  .مجا>ت الحياة سيطرح التساؤ>ت المكبوتة، ويضطر الجانبين إلى الرد عليھا

  اننيتس -أورلي دبوش. 3

فدول��ة . التميي��ز يش��مل، أيض��اً، النس��اء والش��رقيين وس��كان الض��واحي والفئ��ات المتفرع��ة عنھ��ا
  ...اسرائيل مصنوعة من طبقات فوق بعضھا، تبدأ بمن يستحقون، ثم من يستحقون أقل، وأقل

 نيتسان -أورلي دبوش . 4

"  ق��در ص��ھر"بإنش��اء تفتق��د إس��رائيل ال��ى العم��ق الثق��افي ال��ذي ك��ان م��ن ش��أنه توجيھھ��ا إل��ى أنھ��ا 
وف��ي الس��نوات اJخي��رة فق��ط، ب��دأت تتكش��ف كن��وز ثقافي��ة ف��ي . ش��طبت وأقص��ت ثقاف��ات كامل��ة
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مجا>ت الموسيقى واJدب  والفكر، ومع ذلك > ي�زال م�ا ت�م اخف�اؤه يف�وق بكثي�ر م�ا يمك�ن كش�فه 
  .ذات مرة

  نيتسان -أورلي دبوش . 5

لم�اذا نح�ن ھن�ا؟ م�ا ھ�ي الق�يم الت�ي تحركن�ا ": لم�اذا"الثقافة ا>سرائيلية تتقلص Jننا نسينا السؤال 
في بل�ورة بQدن�ا؟ ف�الثروة العلمي�ة، واJكاديمي�ة، أو اJدبي�ة ل�ن تكف�ي لوح�دھا م�ن أج�ل اس�ترجاع 

مش�روع  –ھل س�يؤدي زي�ادة الميزاني�ات للم�دارس الت�ي تواص�ل التعل�يم بص�يغته الحالي�ة . الثقافة
اح�دى  –للمش�كلة؟ وھ�ل ستس�اھم الميزاني�ات للجامع�ات ف�ي ت�وفير ح�ل  –للصھيونية وليس للق�يم 

ف�ي اع�ادة الثقاف�ة؟ ان الثقاف�ة  –المؤسسات التي ترس�خ التميي�ز ف�ي اس�رائيل وتعتب�ر برج�اً عاجي�اً 
ھ��ي، أيض��اً، الق��وة المتواج��دة وراء الواق��ع الملم��وس، والت��ي تكم��ن ف��ي المعتق��دات والق��يم، ويج��ب 

  .استعادتھا

  نيتسان -أورلي دبوش . 6

فمنذ سنوات ونح�ن نتح�دث، كدول�ة ديموقراطي�ة، ع�ن خط�اب الحق�وق . لحب ھي الكلمة الرئيسةا
لق�د ح�ان الوق�ت ك�ي يتغي�ر ھ�ذا الح�وار، . م�ن النظ�ام القض�ائي –الذي يتشرب قوت�ه م�ن الق�انون 

وكي يستمد خطاب حقوقنا قوته من المحبة للبشر، ومن عوالم النعمة، فم�ن ھن�اك س�ينمو اص�Qح 
  .العالم

  ايQنا شفايزمان. 7

من بين اJمور التي يتغذى عليھا ھذا اJيمان، النبوءات الرھيبة بشأن الديموغرافية ف�ي المجتم�ع 
. ا>سرائيلي التي ستؤدي، حس�ب م�ا ي�راه الكثي�ر م�ن المحلل�ين، إل�ى القض�اء عل�ى الدول�ة كقاع�دة

ج��ا>ت أخ��رى وتكم��ن المش��كلة ف��ي ع��دم س��ماع أص��وات ديم��وغرافيين آخ��رين، أو ب��احثين م��ن م
  .يعرضون الوجه ا�خر للعملة
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  8ص

  نيتسان -أورلي دبوش . 1

و> ت�زال ھن�اك الكثي�ر م�ن . كان احتجاج ذلك الصيف، بمثابة أول نزع لقناع الجھ�ل ال�ذي نعيش�ه
  .اJقنعة التي يجب نزعھا، والكثير من العيون التي يجب فتحھا

  ايQنا شفايزمان. 2

ي تظھر لنا بأن الن�اس يستص�عبون تخي�ل مس�تقبل أفض�ل، وانم�ا ك�ي فقط ك" العمى"لم تأت كلمة 
تظھ��ر ب��أن ھن��اك الكثي��رين ف��ي المجتم��ع ا>س��رائيلي ال��ذين يتص��رفون كُعم��ي، أي أنھ��م يجعل��ون 

  .ا�خرين يقودونھم بدل أن يسيرون لوحدھم ويحددون التوجه الذي ستمضي إسرائيل نحوه

  ايQنا شفايزمان. 3 

ف��الكثير م��ن أبن��اء المھ��اجرين ال��ذين . فص��ام آخ��ر، > يعك��س الواق��ع بكامل��هھ��ذا ا>نفص��ام، كك��ل ان
ولدوا ونشأوا في ال�بQد، > يزال�ون يحمل�ون معھ�م ثقاف�ة الم�وطن اJص�لي ل�ذويھم، ب�ل يواجھ�ون 

  .كثيرا المصاعب التي تميز المھاجرين

  جواد بولس. 4

َحريّة تمل�ك الق�درة عل�ى جل�ب ھذه وثيقة ھامة تنطوي على الكثير من السمات الت�ي تظھ�ر ب�أن َس�
اش��عر بالتع��اطف م��ع الغالبي��ة العظم��ى م��ن ھ��ذه الوثيق��ة، . الض��وء واJم��ل لك��ل ش��عوب المنطق��ة

لق��د أحبب��ت ج��داً موض��وع المجتمعي��ة . خاص��ة ف��ي المج��ا>ت ا>قتص��ادية، ا>جتماعي��ة والثقافي��ة
ال م��ع المجتمع��ات وال��دمج ب��ين الس��مات الممي��زة لك��ل مجتم��ع، وف��ي الوق��ت ذات��ه، امكاني��ة ا>تص��

وھ��ذا ينط��وي أيض��اً، عل��ى الطريق��ة الت��ي عم��ل م��ن خQلھ��ا ال��زمQء والش��ركاء، والت��ي . اJخ��رى
أن�ا أرى اJص�الة ا>نس�انية م�ن الدرج�ة اJول�ى، وھ�ذه . حظيت بفرصة المش�اركة ف�ي ج�زء منھ�ا

الض�وء  وثيقة بالغة اJھمية، تنطوي عل�ى كثي�ر م�ن الس�مات الت�ي تب�ين ق�درة َس�َحريّة عل�ى جل�ب
  . واJمل لكل شعوب المنطقة

  مرام مصراوي. 5
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يتحتم علي ا>عتراف بأن قراءة ھذه الوثيقة شكل، بالنسبة لي، تح�دياً عاطفي�ا ل�يس بس�يطاً، س�واء 
وم��ع ذل��ك، وبع��د تفكي��ر عمي��ق، والكثي��ر م��ن النق��اش . م��ن ناحي��ة المض��مون أو طريق��ة الص��ياغة

  .خيار آخرالداخلي، أنا مقتنعة بأنه > يوجد أمامنا 

  9ص

  نيتسان -أورلي دبوش . 1

). مجموع��ة ش��معوني، س��فر المزامي��ر، الفص��ل اJول" (ايھ��ا الحاخ��ام، لق��د س��محت ل��ي ب��التوقف"
، 2012ف�ي اس�رائيل ": أمد يداي الى الجانبين، ھذا ھو مجالي، > حاجة لي بمواصلة ا>نكم�اش"

اختف�ت لغ�ات، . وا ج�ديريناضطر الكثير من الن�اس ال�ى تقل�يص أج�زاء م�ن ھ�ويتھم، ك�ي يص�بح
يص�عب التعبي�ر بالكلم�ات . وتوقف س�ماع نغم�ات، والكثي�ر م�ن الث�روات الثقافي�ة ُغيب�ت وص�متت

عن شعور ا>نصھار غير المQئم؛ ما ھ�و م�دى تج�ذره في�ك ك�الحمض الن�ووي وانتقال�ه م�ن جي�ل 
م�ن ب�أن > أع�رف كي�ف يمك�ن خل�ق التص�حيح، ولكنن�ي أو. إلى جي�ل؛ وم�ا ھ�و حج�م ق�وة ا>ھان�ة

  . المرحلة الحتمية اJولى تكمن في فھم عمق الظلم وا>قرار بوجوده
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  10ص

  نوعام ھوفشتاتر. 1

حسب وجھ�ة نظ�ر أخ�رى، ف�إن ھن�اك ق�وى قوي�ة > ت�زال تعم�ل م�ن أج�ل خل�ق مظھ�ر م�ن وح�دة 
الخ��دمات الت��ي يتح��تم عل��ى ك��ل المجتم��ع التج��اوب معھ��ا م��ن خ��Qل التخل��ي ع��ن ھوي��ات مركب��ة 

س���واء ح���ول مفھ���وم الليبرالي���ة الحديث���ة، الت���ي تعتب���ر النجاع���ة : منوع���ة وث���راء ثق���افيومواق���ف 
 –ا>قتصادية كقيمة ثقافية مركزية، وتدين من يستصعب الصمود ف�ي الترتي�ب ا>قتص�ادي الق�ائم 

الفقراء، الناجين م�ن الكارث�ة، اJمھ�ات الوحي�دات، مع�دومي الس�كن، عم�ال المق�اولين، المس�نين، 
شبان الذين > يستمتعون با>ستقرار المعين ال�ذي وفرت�ه دول�ة الرف�اه س�ابقا؛ وس�واء والشابات وال

ك��ان وض��ع الج��يش ف��ي مرك��ز حي��اة الم��دنيين، واعتب��ار الخدم��ة العس��كرية مظھ��را ل�خ��Qص 
وا>نتماء؛ أو سواء كان عبر استثناء العرب والمتدينين المتشددين، مواطني الدولة، م�ن القاع�دة، 

ة اليھودي��ة العلماني��ة أنھ��ا العام��ل المش��ترك الوحي��د ال��ذي يQئ��م س��كان اس��رائيل واعتب��ار القومي��
  .ومواطنيھا

  ايQنا شفايزمان. 2

> يج��ري الح��ديث فق��ط ع��ن اس��تھتار النخب��ة ا>ش��كنازية بالمھ��اجرين ال��ذين وص��لوا م��ن ال��دول 
ش��كنازية أو العربي��ة، وانم��ا ع��ن التخل��ي ع��ن الثقاف��ة اليھودي��ة الت��ي س��ادت ف��ي المھج��ر، س��واء ا>

. لقد طولب المھاجرون جميعاً بإلقاء ثقافة موطنھم اJصلي وتبني ھوية اسرائيلية جدي�دة. الشرقية
  .ونجد مثا>ً على ذلك في منع استخدام لغة ا>يديش في اJماكن العامة

  تمار بن يوسيف. 3

افية لغالبي�ة س�كان أدت إلى ا>ستھتار بالھوية الثق" قدر الصھر"أوافق على التحديد بأن أسطورة  
حت�ى الو>ي��ات المتح�دة تش��ترط . ف�ي ك��ل دول�ة ھج�رة يح��اولون ايج�اد العام��ل المش�ترك. اس�رائيل

باTض�افة ال�ى . معرفة اللغة ومعرفة بعض قيمھا من قب�ل ال�ذين يري�دون الحص�ول عل�ى جنس�يتھا
ماءھم بأس�ماء لق�د اس�تبدلوا أس�: نح�و أنفس�ھم أو>ً " ق�در الص�ھر"لدينا، وجه مؤسسو الدول�ة : ذلك

عبرية، ومنعوا أنفسھم وأبناء عائQتھم من التحدث بلغة ا>ي�ديش، وش�طبوا المھج�ر م�ن خلفي�اتھم 
، ل��م يتح��دثوا ول��م يحك��وا ع��ن )بم��ا ف��ي ذل��ك اللب��اس والغ��ذاء وك��ل تفص��يل آخ��ر ي��رتبط بالماض��ي(

ف��ي محاول��ة ول��م يفعل��وا ذل��ك م��ن خ��Qل ا>س��تھتار بحي��اتھم الس��ابقة، وانم��ا . طف��ولتھم وع��ائQتھم
  . لنسيان آ>مھم، وفتح صفحة جديدة
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  نيتسان –أورلي دبوش . 4

رغم الحاج�ة إل�ى أخ�ذ الم�واطنين الع�رب، ش�ركاؤنا، ف�ي ا>عتب�ار، > يمكنن�ا التھ�رب م�ن مس�الة 
فالھوية الديني�ة ھ�ي المرك�ب اJساس�ي ف�ي حي�اة ك�ل انس�ان، وبالتأكي�د ف�ي . الھوية اليھودية للدولة

ر فيھ�ا الديان��ة ج�زء م�ن ھوي�ة الدول�ة، وJنھ��ا ك�ذلك يج�ب أن تش�كل ج�زء م��ن إس�رائيل الت�ي تعتب�
  .الحوار

  أريئيل فيكار. 5

يجب أن تشمل اJسطورة الجديدة مركباً مركزياً ھو التض�امن ا>جتم�اعي، ومس�ؤولية ك�ل واح�د 
  .من مواطني الدولة عن رفاھية كل مواطن آخر

  ايQنا شفايزمان. 6

وزراء التربي�ة والتعل�يم اJخي�رين، مثل�ت تعبي�راً ع�ن محاول�ة تعمي�ق ھناك من س�يقول إن سياس�ة 
واJمثل��ة عل��ى ذل��ك موج��ودة ف��ي اض��افة . التع��رف عل��ى المجتمع��ات المختلف��ة القائم��ة ف��ي الدول��ة

. دروس تعليمية عن فترات ا�باء أو محاولة ادخال قصائد محمود درويش ال�ى المنھ�اج التعليم�ي
م تأت لتكشف أمام الطQب كامل القوس الثقافي القائم ف�ي المجتم�ع مع ذلك، فان تلك المحاو>ت ل

وھكذا تولدت حالة أصبح فيھا تعرف الط�Qب عل�ى مجموع�ات مختلف�ة ف�ي المجتم�ع . ا>سرائيلي
  .ا>سرائيلي منوطاً بالھوية السياسية لوزير التربية والتعليم

  حانا بنحاسي. 7

ومن�ذ ذل�ك . ران�ي ك�انوا م�ن المت�دينين المتش�دديننشأت في حي مختلط في القدس، والكثير من جي
الوق��ت مض��ت س��نوات كثي��رة، وتحول��ت اJحي��اء، حت��ى تل��ك الت��ي يق��يم فيھ��ا الجمھ��ور الق��ومي 

  .ربما يجب العمل من أجل دفع سياسة تحث على انشاء أحياء مختلطة. المتدين، أكثر تجانساً 
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  11ص

  أريئيل فيكار. 1

ار يج�ب التأكي�د ب�أن العام�ل المش�ترك يق�وم عل�ى وجھ�ة نظ�ر في سبيل ا>متناع عن الخ�داع الض�
ع��ش ودع "ھ��ذه ليس��ت ثقاف��ات متع��ددة تق��ول . متح��ررة، ذات ح��دود واض��حة المع��الم –انس��انية 

. ، وانم��ا تعتب��ر مفھوم��ا ينط��وي عل��ى ع��دة ق��يم أساس��ية، > يمك��ن المس��اومة عليھ��ا"غي��رك يع��يش
ل��ك ھ��ذه الق��يم، بتقبلھ��ا، ولك��ن م��ن جھ��ة ص��حيح ان��ه سيص��عب ج��دا اقن��اع المجموع��ات الت��ي > تم

  .أخرى، > يمكن بدون ھذه المبادئ اJساسية قيام الدولة والمجتمع ا>سرائيلي

  

  ايQنا شفايزمان. 2

) مجم���وعتي" (المجموع���ة الداخلي���ة"ابح���اث عل���م ال���نفس ا>جتم���اعي الت���ي تع���الج العQق���ة ب���ين 
وع��ات الداخلي��ة تمي��ل ال��ى اعتب��ار توص��لت إل��ى أن المجم) ا�خ��رين" (المجموع��ة الخارجي��ة"و

والمثي��ر ھ��و ان التع��رف عل��ى . المجموع��ات الخارجي��ة متجانس��ة، ومجموعتھ��ا الداخلي��ة متنوع��ة
وم�ن ھن�ا ف�ان ". ت�أثير تج�انس المجموع�ة الخارجي�ة"المجموعة الخارجية يقل�ص ال�ى ح�د كبي�ر، 

ى، الى رؤي�ة ا�خ�ر التعارف بين المجموعات المختلفة في المجتمع سيؤدي، من جملة أمور أخر
  .بشكل أقل نمطية

  جواد بولس. 3

بص��فتي أعم��ل يومي��اً ف��ي النض��ال ض��د ا>ح��تQل وم��ن أج��ل الس��Qم الع��ادل، ال��ذي يض��من العدال��ة 
وعQق��ات الجي��رة الحس��نة والتع��اون ب��ين الش��عبين ا>س��رائيلي والفلس��طيني والش��عوب العربي��ة، 

كثي�ر م�ن المن�اطق ف�ي المجتم�ع ا>س�رائيلي، وكمن يواجه يوميا، قطاعات ا>ح�تQل الت�ي ت�دمر ال
كنت أتوقع وض�وحاً مطلق�اً ف�ي الح�ل السياس�ي، واھتمام�اً أكب�ر بالمس�الة اJخQقي�ة والنض�ال م�ن 

يج���ب ع���دم تجاھ���ل النت���ائج الم���دمرة لQح���تQل عل���ى أخ���Qق المجتم���ع . أج���ل حق���وق ا>نس���ان
والكرام�ة وحي�اة ا>نس�ان س�واء  فف�ي إس�رائيل الحالي�ة م�ن الس�ھل ج�داً دوس الحق�وق. ا>سرائيلي

ھ�ذه الوثيق�ة > تعب�ر ع�ن نف�ور . كان مواطنا فلسطينياً في المناطق الفلسطينية او مواطنا اسرائيليا
يصعب ج�داً اقن�اع المجموع�ات . من ھذه الظاھرة التي اعتقد بأنھا خطيرة" والَسَحرييين"َسَحريّة 
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> يمكن بدون ھذه المبادئ اJساس�ية قي�ام الدول�ة ومن جھة أخرى، . التي > تملك ھذه القيم بتقبلھا
  .والمجتمع ا>سرائيلي

  حانا بنحاسي. 4

اJمن�ي، ال�ديموغرافي : اشتباه اليھود ا>سرائيليين بمواطني الدولة الع�رب ي�رتبط بثQث�ة مج�ا>ت
رغ��م أنن��ي كن��ت أري��د ج��داً التم��اھي م��ع ھ��ذه اJم��ور، إ> أن��ه > يمكنن��ي تخي��ل كي��ف . والثق��افي

قضي قيام الدولة الفلسطينية على تخوف اليھود من تسلل الفلسطينيين الذين ليسوا من م�واطني سي
ال�ذي يج�ب ا>عت�راف بأن�ه ل�م يك�ن مب�رراً " (الط�ابور الخ�امس"الدولة، للعيش فيھا، والقل�ق م�ن 

، وكي��ف سيض��عف مطال��ب الم��واطنين الع��رب ف��ي الدول��ة بتقل��يص )ط��وال الس��تين س��نة اJخي��رة
  وإذا كنت أنا أستصعب تخيل ذلك جداً، فما الذي يعنيه ذلك؟. ھودي للدولةالطابع الي

  مرام مصراوي. 5

لق�د ب�دأت ف�ي ع�ام . كم�ا يري�د الكثي�رين ا>يم�ان ب�ذلك 1967مشكلة الفلس�طينيين ل�م تب�دأ ف�ي ع�ام 
ولذلك، طالما واصلت الدولة والجمھور اليھودي تجاھ�ل الرواي�ة الفلس�طينية، وطالم�ا ل�م . 1948

يتم القيام بعمل معمق TعQء ھ�ذه الرواي�ة ال�ى ال�رأي الع�ام ا>س�رائيلي، > توج�د فرص�ة للص�فح 
  .الحقيقي وحل جذور المشكلة
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  12ص

  اريئيل فيكار. 1

اقامة دولة فلسطينية إل�ى جان�ب دول�ة اس�رائيل، سيس�مح وبك�ل ق�وة، بتط�وير الثقاف�ة اليھودي�ة ف�ي 
سرائيل كبيت قومي للشعب اليھودي ليست م�Qذا فق�ط، انھ�ا فإ. المجال العام اليھودي في اسرائيل

المجال الذي يمكن فيه لھذا الشعب القديم تطوير ثقافته والتحول الى مركز ثق�افي لك�ل اليھ�ود ف�ي 
. ص��حيح أن التط��وير الثق��افي ھ��و نت��اج المجتمع��ات، لكن��ه يج��ب ان يس��تمتع بم��وارد الدول��ة. الع�الم

ئيل دع�م الھوي�ات الثقافي�ة للمجتمع�ات غي�ر اليھودي�ة، بش�كل وكدولة ديموقراطية يجب على اس�را
  .متساو

  ايQنا شفايزمان. 2

ھ��ذه تختل��ف ال��ى ح��د كبي��ر عم��ا ي��تم عمل��ه الي��وم، حي��ث > يتقب��ل اليم��ين الھوي��ة الفلس��طينية، فيم��ا 
يرتك��ب اليس��ار الخط��أ ذات��ه ويمي��ل ال��ى ا>س��تھتار ورف��ض الرواي��ة الص��ھيونية كرواي��ة موجھ��ة 

  .لنسبة للجمھور اليھوديوحقيقية با

  نوعام ھوفشتاتر. 3

ص��حيح ان ھ��ذا ھ��و المفھ��وم المس��يطر ف��ي اس��رائيل، ول��ه عQق��ة كبي��رة بت��اريخ الواق��ع ا>قليم��ي، 
لكنه سبق وثبت ان سياسة المص�الحة م�ن جان�ب إس�رائيل، . 1967وبالتأكيد بالحروب حتى العام 

ل العربي�ة، بينم�ا السياس�ة المثي�رة للج��دل يمكنھ�ا أن تثم�ر عQق�ات دبلوماس�ية م�ع الكثي�ر م�ن ال�دو
وا>متناع المتعمد ع�ن الخط�وات الس�لمية، ت�دھور عQق�ات اس�رائيل م�ع المنطق�ة، وتع�زز الق�وى 

ومن المھم ا>ش�ارة، بش�كل خ�اص، ال�ى مب�ادرة الس�Qم العربي�ة لع�ام . المتطرفة في العالم العربي
فحت��ى ا�ن ل��م تتط��رق . ملة ف��ي المنطق�ة، الت��ي تقت��رح تطبي�ع العQق��ات الش��ا2007، وع�ام 2002

  .اسرائيل رسميا لھذا ا>قتراح الثوري

  حانا بنحاسي. 4

ق�وة ردع عس�كرية، دول�ة غربي�ة ف�ي قل�ب  –سنة مض�ت  60لماذا؟ لماذا > يمكن لما نجح طوال 
  بأن يتواصل خQل المئة سنة القادمة؟؟  –الشرق ا>وسط اJقل ديموقراطية منھا بكثير
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  13ص

  ارة شاطوس. 1

بقينا مفرغين وبعيدين عن التقاليد اليھودي�ة الت�ي تح�تم علين�ا ا>ھتم�ام باJرمل�ة واليت�يم والغري�ب، 
يش�كل ھ�دفاً للتس��ويق،  –جمھ�ور مس�تھلكين، جمھ��ور زب�ائن  –وتحولن�ا م�ن مجتم�ع ال��ى جمھ�ور 

  .للتسعيرة وا>ستھQك

  تمار بن يوسيف. 2

الماني�ا، بش�كل ع�ام، : نم�وذج ال�دول القائ�دة) أ. (ية للعولم�ةاJزمة العالمية تبرز ثQثة نماذج أساس
) ب. (تح��دد النغم��ة ف��ي ا>تح��اد اJوروب��ي، وتخ��رج مس��تفيدة م��ن النم��وذج ال��ذي حددت��ه للجمي��ع

اليون�ان، ايرلن�دا والبرتغ�ال تعتب�ر أمثل�ة تف�تح اJع�ين عل�ى مص�ير م�ن فق�د : نموذج الدول المق�ادة
الس��ويد وال��دنمارك اللت��ان : فظ عل��ى ش��كل م��ن ا>س��تقQلنم��وذج ال��دول الت��ي تح��ا) ج. (ھويت��ه

تحتفظان بعملة خاصة بھما، وسويسرا التي لم تنضم أبداً الى ا>تحاد اJوروبي ما زالت أوض�اع 
ھذه الدول جي�دة حت�ى الي�وم، وق�د أج�ادت ھ�ذه ال�دول ال�ثQث، وھ�ي أص�غر م�ن اس�رائيل،  كيفي�ة 

  .تحويل ضعفھا إلى قوة

  مرام مصراوي. 3

ب عدم التمسك بالتوجه الساذج الذي يقول ان الحل السياسي سيؤدي الى تحسين كبير وحقيق�ي يج
ف��ي مس��توى حي��اة الم��واطن ا>س��رائيلي المتوس��ط، وس��يقلص الفج��وات ا>جتماعي��ة وا>قتص��ادية 

المش�كلة المركزي�ة لQقتص�اد ا>س�رائيلي ليس�ت فق�ط المس�ألة . المتزايدة اتساعاً من ي�وم إل�ى آخ�ر
ة، وانما، ل�سف، السياسة ا>قتصادية الت�ي تض�خ مص�ادرھا وج�ذورھا عميق�اً ف�ي السياس�ة اJمني

يجب إجراء تغيير حقيقي في سياسة الحكومة، بش�كل > يس�تتر وراء الرس�وم البياني�ة، . اJمريكية
وأنص���اف الحق���ائق واJرق���ام الت���ي > يفھمھ���ا أح���د و> يس���تطيع تفكيكھ���ا، وبش���كل يق���ر بمطال���ب 

  .>جتماعيا>حتجاج ا

  ران رفيف. 4

: كون إسرائيل من الدول الرائدة ف�ي تط�وير التكنولوجي�ا العالي�ة، س�تتحول م�ن تھدي�د إل�ى فرص�ة
من تھديد للعالم العربي الذي يعتبرھا رأس الجسر الى ا>ستعمار المتجدد في الشرق اJوسط م�ن 

وب�دل التم�زق . ط كل�هقبل الغرب الصناعي، ال�ى فرص�ة للتنمي�ة المش�تركة لص�الح الش�رق اJوس�



 16

بين ھويتين يمك�ن لم�واطني اس�رائيل الفلس�طينيين أن يش�كلوا فرص�ة كبي�رة للجس�ر ب�ين الط�رفين 
فيس��تمتعان مع��ا ب��النمو المش��ترك لص��الح ك��ل العم��ال والم��واطنين، ول��يس لص��الح رأس الم��ال ف��ي 

  .الدول الغنية

  ايQنا شفايزمان. 5

وتنس�كي ال�ى ان الج�دار ل�يس دائم�اً وس�يبقى قائم�ا تط�رق جاب" الج�دار الف�و>ذي"في مقالته حول 
وي��دعي ان�ه عن��دما . حت�ى يواف�ق الع��رب عل�ى تقب��ل وج�ود دول��ة اس�رائيل كدول�ة للش��عب اليھ�ودي

  .يحدث ذلك، فانه سيحين وقت المفاوضات والتناز>ت المتبادلة

  14ص

  ران رفيف. 1

بش�كل ع�ام وم�ن قب�ل جھ�ات  يجب الوصول الى حالة تصبح فيھا ا>عتمادات بملكية عام�ة وت�دار
من ا>عتمادات في ا>قتصاد، وتصبح العام�ل الحاس�م ف�ي % 50عامة ومنوعة، وتشكل أكثر من 

ھ��ذه ا>عتم��ادات الت��ي تع��ود أص��ولھا ال��ى المخصص��ات الت��ي ي��دفعھا العم��ال . توجي��ه ا>عتم��ادات
ة فاعلة في اع�ادة للتوفير، والتي لن تدار لھدف تعظيم اJرباح على المدى القصير، ستشكل وسيل

سيض�ع ح�دا لق�درة "وحسب رؤية جون مين�ارد كين�ز، ف�ان ھ�ذا الوض�ع . بلورة قطاع ا>عتمادات
  ".الرأسمالية على استغQل قيمة النقص في الموارد من أجل تكديس المال والقمع
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  15ص

  ران رفيف. 1

تعتب�ر ديموقراطي�ة في سبيل خلق اقتصاد يعكس ا>حتياجات المتوازنة لمختلف شرائح المجتم�ع، 
فاشراك العمال المنظمين ف�ي ا>دارة سيوس�ع مع�ايير الش�ركة إل�ى م�ا وراء . ا>نتاج عملية حيوية

  .مسالة تعظيم اJرباح، وسيوفر مجا> حقيقيا Tجراء ھذه النقاشات والحسم في الوقت الحقيقي

  حانا بنحاسي. 2

/ خري�ر الم�اء/ الرم�ل والبح�ر/ نتھ�ي> تجعل�ه أب�دا ي/ إ>ھ�ي، إ>ھ�ي: وحسب كلم�ات حان�ا س�ينش
  . صQة ا>نسان/ برق السماء
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  16ص

  ايQنا شفايزمان. 1

صحيح أن السياسة في إسرائيل تشجع على زيادة الو>دة بش�كل يف�وق أي دول�ة أخ�رى، لك�ن ھ�ذا 
فالدول��ة > تم��ول التعل�يم ف��ي الجي��ل الغ��ض، وثم��ن . التش�جيع يتوق��ف عنم��ا ي��أتي الطف�ل ال��ى الع��الم

  .ام واحتياجات اJطفال يفوق بنسبة كبيرة الثمن في الكثير من الدول الغربيةالطع

  نوعام ھوفشتاتر. 2

خصخص�ة الحي�ز : لقد أضيف الى ھ�ذه الجوان�ب المعروف�ة، بع�ًدا يص�عب أحيان�ا مQحظت�ه، وھ�و
م�ة فب�د>ً م�ن انش�اء الح�دائق العا. العام، الذي يتم تحويله من أيدي المجموع الى خدمة رأس المال

والمفتوحة، وانشاء مباني لخدمة الجمھور، وشوارع لطيفة، وحيزا اجتماعيا وشعبيا، بدأنا نتع�ود 
. على الض�جيج، وا>عQن�ات، والرعاي�ة وت�أجير أو بي�ع العق�ارات المش�تركة لن�ا، لجھ�ات خاص�ة
، سينقلب ھذا التوج�ه، أيض�اً، م�ن خ�Qل المفھ�وم ال�ذي يعتب�ر المج�ال الم�ادي المش�ترك والمفت�وح

  . كشرط أساسي للمساواة وجودة الحياة

  حانا بنحاسي . 3

يطالبونن�ا بتخف�يض  –ا>س�تدامة الت�ي يعرفھ�ا الم�واطن البس�يط، ھ�ي نب�وءات غض�ب " موسيقى"
لكن��ي أش��عر ب��التوتر ب��ين . مس��توى الحي��اة، وھ��ذا، أيض��اً، ل��ن يمن��ع، بالض��رورة، الكارث��ة القادم��ة

اذا ك�ان اJم�ر . وبين القلق والتنسك الممتصين في البيئ�ةالرياح الطيبة التي تھب من اJمور ھنا، 
  كذلك فكيف يمكن تحقيق ھذا التغيير؟ 
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  17ص

  نيتسان –اورلي دبوش . 1

  أ> يشھد ذلك على اخفاقات الدولة؟

  مرام مصراوي. 2

ھ��ذه مس��الة معق��دة . الوثيق��ة > تتعم��ق ف��ي تعري��ف ج��وھر الدول��ة كدول��ة يھودي��ة وديموقراطي��ة
  .لبيتنا نعرف ان ھذين اJمرين > يمكنھما التواجد معاً ومركبة، وغا

  ايQنا شفايزمان. 3

ھ��دف السياس��يين ھ��و، م��ن جمل��ة أم��ور أخ��رى، تمثي��ل مص��الح  -ليس��ت كلم��ة س��يئة" المص��الح"
لكن المش�كلة تنش�أ عن�دما يمث�ل المنتخب�ون المص�الح الض�يقة فق�ط، دون رؤي�ة المص�لحة . ناخبيھم

  .العامة لكل الجمھور
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  19ص

  تمار بن يوسيف. 1

ان اJم��ر ". َس��َحريّة"خ��Qل الع��امين ونص��ف الع��ام اJخي��رة، أمض��يت س��اعات كثي��رة م��ع رج��ال 
مجم�ع مكات�ب الحكوم�ة يفتق�د إل�ى خط�ة " إن: الذي جذبني ھو الطموح إلى الق�ول دون أي خج�ل

ق�ر بأنن�ا ونض�يف ال�ى ذل�ك أحفادن�ا، ون". درج لمواجھة المستقبل الذي نحلم ب�أن نورث�ه Jو>دن�ا 
لكنن��ا نس��مح Jنفس��ننا ب��الحلم، . م��ا زلن��ا بعي��دين ع��ن خط��ة كھ��ذه" َس��َحريّة"نح��ن، ايض��اً، ف��ي  

وھ�ذا ل�يس مس�الة قليل�ة ف�ي ط�ابع . باTصغاء للناس الذين يثيرون غضبنا، والتسبب لھم بالغض�ب
  .ينالذي يميز الحياة في إسرائيل خQل العقدين اJخير" أردت فقط العودة الى بيتي بسQم"

  شيرا شاتو. 2

س�يثبت خط��أ ھ�ذا ا>فت��راض فق�ط إذا أج��دنا الفھ�م بان��ه ليس�ت ل��دينا دول�ة أخ��رى، وان�ه لك��ي ن��نجح 
ب��العيش ھن��ا، بكرام��ة وأم��ان، يج��ب عل��ى ك��ل واح��د وواح��دة من��ا عم��ل ك��ل م��ا يس��تطيع م��ن أج��ل 

أن نك�ون رواد علين�ا . > مكان لQمبا>ة او التفكير بأن ا�خ�رين س�يفعلون ذل�ك م�ن أجلن�ا. التغيير
علينا ترك القديم والمعيب، والحفاظ على الجي�د . ، كما كان الرواد الذين أقاموا الدولة21القرن الـ

ان التفكير الذي يجب أن يوجھن�ا ھ�و أنن�ا نمل�ك الق�درة عل�ى التغيي�ر وأن�ه يتح�تم علين�ا . والمناسب
  ".ترغب برؤيته في العالمكن التغيير الذي "–فعل ذلك، كما أجاد صياغة ذلك المھاتما غاندي 

  

  

  


