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 צל כחול לבן 

 יאיר בוימלר "מאת ד

 7002, הוצאת פרדס

 

 אבנר כהן: סקירה

 

למרות , אינו מומלץ לנוסע הנועז אל האי הבודד" צל כחול לבן"ר יאיר בוימל "ספרו של ד

גם אם לא הייתי מגדיר את הקריאה , מכל מקום. שהנסיעה לשם היא המסקנה ההגיונית ממנו

המחייב את כולנו , ומדיר שינההוא מהווה מסמך חשוב הרי שלדעתי , בספר כחוויה מענגת

מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים )לכאורה עניינו של הספר . שבון נפש נוקבחל

. לפיכך לא היינו אמורים להיות מוטרדים ממנו בהווה, שייך לעבר( 1698-1618הערבים בשנים 

ר "כי כפי שמבהיר ד ,בות גם בעתידעוד שנים ר יהיה איתנו כאןהזה העבר ש יש לי רושםאלא ש

, עוצבו קווי המדיניות כלפי האזרחים הערבים בישראל לדורות( 1698-1618)בשנים אלו  ,בוימל

במוקדם או במאוחר יהיה עלינו להתמודד עימן . לא נוכל לחמוק, גם אם נרצה, מתוצאותיהםו

 .בכל המישורים

 

שהשלטון בישראל ( הרווחת בספרות המחקרית)טענה נגד ה המחבר ו יוצאנקודת המוצא שלב

עד בוימל סבור ש. מעולם לא אימץ לעצמו אסטרטגיה ברורה כלפי האזרחים הערבים במדינה

ה הישראלי להשתעשע בתקווה שנוכחותם של הערבים במדינ יכול היה הממסדאמנם  1618

אבל הוא . ברורה כלפיהםמדיניות מחויב לגבש ראה את עצמו ולפיכך לא , ת היא זמניתהיהודי

" מקבלי ההחלטות"חודרת לתודעתם של  ,בראשית העשור השני לקיומה של המדינהמוכיח ש

בנוגע  הלכות מתאימות קבועלדחוף שיש צורך ו, ההכרה שהערבים לא ייעלמו מישראל בקרוב

מכאן עובר המחבר לתיאור מפורט של הדיונים שנערכו בדרגים השונים . להתנהגות כלפיהם

בוימל  . ספר מסתיים בדיון במשמעותם של דפוסים אלוה. דפוסי המדיניות שהותוו בעקבותיהםו

בין  מכילים סתירה פנימיתשנקבעו דפוסים ההגורסת כי  ,מסכים עם הפרשנות המקובלתאינו 

לבין מגמה המעדיפה , ולשילובם במדינה שיפור מעמדם של האזרחים הערביםלמגמה החותרת 

ואילו , הסתירה היא מדומה ,לשיטתו של בוימל. מהרוב היהודיבידולם ואת נחיתותם שמר את ל

מיוחד של  שילובאופן על מגמה אחידה של  מצביע הצירוף של ההחלטות וביצוען בפועל

האוכלוסייה  יד אתעמההכוונה הייתה ל ,כלומר .האוכלוסייה הערבית בשולי החברה הישראלית

כולל נקיטת צעדים שינציחו את הפערים בין שתי , ודיהרוב היהשל ו וניצולו הערבית לשירות

  .לכך מהערביםוישללו את יכולת ההתנגדות , האוכלוסיות

 

לחוסר העקביות הייחודי שהוא מציע בפתרון אפוא של בוימל מתבטא הערך המוסף של ספרו 

לבחון  אני יכול, מומחה לנושאאחר שאיני מ. ובינן לבין הביצוע בפועל, שבין ההחלטות השונות

מחיר שאנו נתבעים הגובה מהו מזווית זו מתבקש לשאול . את ההצעה מהזווית התיאורטית בלבד

להתעלם אנו נדרשים , באשר למחיר. המחיר מצדיק את התמורהוהאם , לשלם עבור הפתרון

 .לגבי הערבים בישראל ויישומה המחלוקות הרבות המתגלעות בכל הרמות של קביעת המדיניותמ

כמו במבוא  ,בסיכוםאבל . מחלוקות אלו לאורך הספר כולו מפליא להציגוימל מחקרו של ב
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הסכמה הכללית מבטל את חשיבותן וממקד את תשומת הלב בהוא  ,ובפתיחת הפרק הראשון

בנוגע לשאיפה לקבע את ,  םייטיבאדמיניסטרההמפלגתיים ו, שהוא מייחס לדרגים הממשלתיים

ואילו , המחלוקות הן עובדותש הבעיה היא בכך. ערבי במדינת ישראלמעמדו השולי של המיעוט ה

 ,עם הנתוניםמתיישבת מעבר לכך שההיפותזה אינה . היפותזההיא רק שבוימל מאתר ההסכמה 

עדיפות האידיאולוגיה על פני  י שהיא מניחה אתארק בתנבגישות יכולה להתעלם מההבדלים היא 

אידיאולוגיה הציונית אכן ה .קובעי המדיניות ומבצעיה כל שאר הגורמים בהנחיית פעילותם של

או  ת המוסדיתהשתייכוה, ניסיון החיים, עולםההשקפת , אישיותהאבל  ,משותפת

ועשויים להביא לנקיטת עמדות  ,הם שונים( הפרטיים והאחרים)והאינטרסים , הסקטוריאלית

  .מגוונות ומנוגדות בכל עניין קונקרטי העולה על הפרק

ולם השפעה זו היא א ,מעשיתהשפעה ומר שהאידיאולוגיה המשותפת היא נטולת זה אאין 

לא רק אהפוליטי מרחב התמרון האידיאולוגיה המשותפת אינה מבטלת את  ,כלומר. מוגבלת

אינה מאפשרת לנתק לחלוטין את היחס כלפי המיעוט הפלסטיני בישראל היא . מגדירה אותו

כלול את הפרמטר ל ,הציונותהפלגים השונים של יבת את מחיו ,מהעימות הכולל עם העולם הערבי

 ה הערבים של כלפי אזרחי םביחס" טחונייהפוטנציאל של הסיכון הב" בוימלהמכונה אצל 

האם זהו . היא אינה קובעת מה יהיה משקלו ומה תהיה משמעותו של פרמטר זה אבל ,המדינה

והפרדה או דווקא  הרתעה, של דיכוי נקיטת מדיניותהאם הוא מחייב ? או העיקרי, הגורם היחיד

  .על כך בדיוק נחלקות הדעות? של שוויון ועידוד להשתלבות

 

או שילוב חלקי ובעייתי של הציבור הערבי בחיי , הפרדה לא מלאה התוצאה המתקבלת היא

אינה נובעת מהאידיאולוגיה תוצאה זו  ,של בוימל פרשנותובניגוד לנראה לי שאולם . המדינה

 אלא ממאזן כוחות משתנה בין מגמות מנוגדות המתרוצצות במערכות השלטון ,המשותפת

אלמלא היו לו השלכות באינטרפרטציות בדל ההאת לא הייתי טורח להדגיש . יתישראלובחברה ה

דעה בו חוסר הסובלנותב, מאבק האקטואלי בגזענותונוגעות ל ,החורגות מהדיון ההיסטורי עצמו

מהי השפעתה שהקורא ישאל את עצמו די יהיה בכך  ,אלו השלכותכדי לעמוד על . הקדומה

הסכמה מבטאת ערבים אזרחים הכלפי ההבלתי הוגנת המדיניות ש טענההשל החינוכית והמעשית 

מעודדת או  האם היא .בכללותה נגזרת ממהותה של האידיאולוגיה הציוניתאפילו ואולי  ,רחבה

מסייעת או מחבלת האם היא ? הנתונה של המדינהמסכלת את התקוות להשגת שוויון במסגרת 

 הציגצורך ליש האם באמת  ?והאפליה קיפוחהנגד  מאבקלגיוסו של הציבור הישראלי מאמץ לב

 ?האת התשוב
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