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כרך זה מתמקד במעמד הסוציו־פוליטי ובמעמד המשפטי של המיעוט הערבי־
פלסטיני בישראל. ההנחה המשותפת לרוב כותבי המאמרים היא שאי־אפשר 
להתעמק ביחסים בין הקהילות הלאומיות בישראל ללא עיון בתמונה הגדולה, שהרי 
היחסים הללו אינם דו־צדדיים: לעולם נוכחים בהם העם הפלסטיני כולו והסכסוך 
הישראלי־פלסטיני הממושך והמדמם. "התמונה הגדולה" מתרחבת לכלול ממדי 
זמן ומרחב חיוניים, ונוכחים בה הן הסכסוך בן מאה השנים והן הכיבוש בן חמישים 
השנים וההתנחלות בקרבם של בני־אדם נטולי זכויות אזרחיות ופוליטיות וחסרי 

ריבונות מדינית. 

כותבי המאמרים מנתחים את יחסי הגומלין בין תמונת המציאות הנזכרת לבין 
ההתפתחויות הקשות שחלו במשפט הישראלי בשנים האחרונות. המשפט פועל 

בתגובה למתחים הנובעים מתמונת המציאות הזו – ולעתים יוצר אותם.

אנו מקווים שהמאמרים מצליחים להציע תובנות חדשות הן לאלו העוסקים בפוליטיקה 
של הסכסוך אך עניינם במשפט מוגבל, והן לאלו שעניינם במשפט רב אך הם 

מרחיקים ברגיל את מבטם מסוגיות של לאומיות, הדרה וכיבוש.

ד"ר ראיף זריק, המרכז האקדמי כרמל ומרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת 
תל אביב; ד"ר אילן סבן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

זהו הספר האחד עשר בסדרת הספרים "משפט, חברה ותרבות" של הפקולטה 
למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב, המוקדשת לזכרון של חיים י. צדוק. 
הסדרה משמשת במה למחקרים אקדמיים בין-תחומיים העוסקים בבחינת הקשר 
שבין משפט לבין תחומי ידע אחרים. עורכי הסדרה הם פרופ' מנחם מאוטנר 

ופרופ' אסף לחובסקי.
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