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הפסיקו את הדה-לגיטימציה וההדרה של הערבים ,רפאו את הפצעים
נבחרת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית ,הכוללת בכירים ובכירות בתעשייה ובמשק
הישראלי ,בעלי השקפות פוליטיות מגוונות ,קוראת להפסיק את הדה-לגיטימציה שנעשית נגד
חברי הכנסת של המפלגה הערבית היחידה בכנסת ,שמשמעותה הדרה בפועל של  20%מאזרחי
מדינת ישראל הערבים משותפות שוות זכויות בניהול החיים הציבוריים בישראל .תחת זאת יש
להתחיל במלאכת ריפוי הפצעים בחברה הישראלית על כלל מגזריה.
אנחנו מצפים מראש ממשלת המעבר ,מר בנימין נתניהו ,שהכריז עם תום הבחירות שהוא ראש
הממשלה של כולם ,שיימנע מהסתה חוזרת ונשנית כנגד נציגיו הלגיטימיים בכנסת של רוב
הציבור הערבי בישראל .אנו מצפים מכל מי שמתיימר להקים ממשלה בישראל  -כולל ראש
כחול-לבן מר בני גנץ  -שלא לפסול על הסף את נציגיהם של  20%מאזרחי ישראל משותפות
הוגנת בהנהגת המדינה בתואנה כאילו הם תומכים בטרור ,וזאת לאחר שטענות אלו לא התקבלו
בבית המשפט העליון .הציבור הערבי מיוצג על ידי מגוון דעות .בכל זרם דעות יש שולים
קיצוניים שלעיתים מתבטאים באופן המעורר שאט נפש .אך זה לא מוצדק לתייג ולפסול באופן
גורף את הלגיטימיות של מייצגי הציבור כולו בגלל השולים הקיצוניים שלהם.
כשמרכיבים קואליציה כוללים בה גם בעלי דעות שעימן אין מסכימים .אם הרב יעקב ליצמן
שעומד בראש מפלגה אנטי-ציונית ,שמתנגדת לשירות צבאי בצה"ל ,התומכת בהדרת נשים
ובהפליית להטב"קים ,יכול לשמש כשר בריאות ,גם הרופא ד"ר אחמד טיבי יכול .ואם ח"כ
בצלאל סמוטריץ' ,שהצהיר על שאיפתו לכונן מדינת הלכה אנטי-דמוקרטית ,יכול לשמש כשר
תחבורה ,גם איימן עודה יכול .לא תהיה בכך בהכרח הסכמה עם עמדותיהם השנויות במחלוקת,
אלא הכרה בפלורליזם ,כמו גם בלגיטימיות של כל קשת הדעות החוקיות במדינת ישראל.
כמי שמחזיקים את המשק הישראלי על כתפיהם ,אנו רואים מדי יום ביומו את תרומתם האדירה
של אזרחי ישראל הערבים למשק .כך למשל ,מערכת הבריאות ,שמתמודדת כעת עם קטסטרופה
לא צפויה ,נשענת במידה רבה על אנשי מקצוע ערבים  -רופאים ורופאות ,רוקחות ורוקחים,
אחיות ואחים .כך גם בתחומים אחרים ,כולל בתחום ההייטק ,ניתן למצוא את הציבור הערבי
נוטל חלקו בבניין המדינה .המשק שלנו צריך את השותפות הזו .העתיד הכלכלי והחברתי של
כולנו תלוי גם בזה.
אנחנו קוראים לשני המועמדים לראשות הממשלה לנהוג באחריות והכלה על יסוד אזרחות מלאה
ושווה לכולם ,כולל אזרחי ישראל הערבים ,ולראות בנציגים אותם הם בחרו בצורה דמוקרטית
שותפים לגיטימיים להנהגת המדינה ,כמתחייב ממגילת העצמאות.
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