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  תרבותיות-ציונות ורב

  *אלכסנדר יעקובסון

בלי , תרבותי במהותו- במאמר זה אני מבקש לטעון כי הציונות היא מפעל רב
וזאת בארבעה , קשר הכרחי לכוונותיהם של יוזמיו ותומכיו של מפעל זה

 :מובנים
 עם הכולל את כל , כלומר– העם היהודי כפי שהציונות תופסת אותו  .1

- הוא עם רב–הן ואת יוצאי, מזרח ומערב, ולםהקהילות היהודיות בע

  .אתני-תרבותי ורב
ישראל פירושו בהכרח יצירת -רעיון המדינה היהודית המודרנית בארץ  .2

 ציבור גדול של אזרחי , כלומר,לאום שיש בה מיעוט לאומי גדול מדינת
מובהק מזהותו הלאומית ומוצהר אופן בשונה המדינה שזהותו הלאומית 

  .תרבותי- תרבותי ואתגר רב-  מצב רב,מטבע הדברים, וזה. של הרוב
 בקהילות תבוהתער- בשל אופיו של העם היהודי המודרני וריבוי נישואי  .3

ה המונית של יהודים מארצות אלה לישראל פירושה יעלי, יהודיות רבות
 בני משפחתם הקרובים – יהודים רבים-בהכרח גם בואם ארצה של לא
פוטנציאל זה מומש באופן דרמטי בעת . יםוהרחוקים של היהודים העול

השתלבותו . לשעבר בשנות התשעים-המועצות-העלייה ההמונית מברית
בחברה היהודית , לא בדתואף שאינו יהודי במוצאו האתני ו, של ציבור זה

  .תרבותי- הישראלית היא אתגר רב
מוצלחת ואטרקטיבית פירושה , הקמתה של מדינה מפותחת, לבסוף  .4

אתגר השמדינה זו תצטרך להתמודד עם , וקדם או במאוחרבמ, בהכרח
 לא של –אתני של הגירה במובן הרגיל של המונח -רבהתרבותי ו-הרב

, רבה משפחתית כלשהי ליהודי כלשהויהודים ולא של אלה שיש להם ִק 
  .שום קשר לעם היהודי, בבואם, להםאלא של אנשים שלא היה 

  
  

  מבוא

  מודרניאופיו של העם היהודי ה  :פרק א

  ? עם אחד–היהודים   .1  

  ?דת כבסיס משותף  .2  

______________  
 .האוניברסיטה העברית בירושלים, וריההחוג להיסט, פרופסור חבר  *
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  השסע העדתי ומשמעותו  .3  

  ההיתוך לפלורליזם תרבותי מוצהר-מכור  .4  

  המיעוט הערבי  :פרק ב

  מדינת לאום עם מיעוט לאומי גדול  .1  

  זכויותיו התרבותיות של המיעוט הערבי  .2  

  טייםערבית במבחני הצלחה מינימליס-תרבותיות יהודית-רב  .3  

   תמונה מורכבת–יחסו של המיעוט הערבי למדינה   .4  

  הרוסים באים  :פרק ג

  ? מה זה אומר–" ילדים ישראלים"  :פרק ד

  סיכום

  מבוא

 ההנחה היא, "תרבותיות-רב" ו"ציונות"נשימה אחת את המונחים כאשר מזכירים ב
גם  1.םייכות לשני קטבים אידיאולוגייעמדות או השקפות הששמדובר בשתי כלל -בדרך

-  של השקפתוות כאחת יראו בהן לרוב שני קצעמדות האלההאלה המחזיקים בשתי 

תרבותי -רבכאו , תרבותי- רבזאת-ובכלכציוני עצמו לראות את עשוי אדם  ,כך .עולמם
  . ציוניעם זאתו

מצד , מדובר. מבוטלים בין שתי ההשקפות האלה-אין ספק שיש מתחים לא, אכן  
 של ישראל – משך קיומהדוגלת בהכיום  ו– ה בהקמתאידיאולוגיה שדגלהב ,אחד

בדומיננטיות של להתאפיין  מדינה האמורה ,כלומר, במתכונת של מדינת לאום יהודית
השקפה המחייבת מידה רבה של פלורליזם ב, אחרומצד ; תרבות לאומית מסוימת

בין כי להראות אולם אני מבקש . מדובר בתרבויות של עמים שוניםר שאגם כ ,תרבותי
אני מבקש לטעון כי הציונות . גם מידה רבה של הלימהיש  תרבותיות- הציונות והרב

 שהיו שונות , ובלי קשר הכרחי לכוונות הסובייקטיביות של הציונים עצמם– במהותה
  .אתני-רב ותרבותי- מפעל רבהיא  – בנושא זה ונותומגּו
  : שוניםתרבותי בארבעה מובנים-בקש לטעון כי הציונות היא מפעל רבא  

 עם הכולל את כל הקהילות , כלומר– העם היהודי כפי שהציונות תופסת אותו  .1
  .אתני-תרבותי ורב- הוא עם רב–ואת יוצאיהן , מזרח ומערב, היהודיות בעולם

לאום  ישראל פירושו בהכרח יצירת מדינת-רעיון המדינה היהודית המודרנית בארץ  .2
ור גדול של אזרחי המדינה שזהותו  ציב, כלומר,שיש בה מיעוט לאומי גדול

______________  
את דבריו של ברוך קימרלינג בדבר סתירה מהותית בין הרעיון הציוני של מדינה יהודית , למשל, ראו  1

" תרבותיות- תרבויות ללא רב-ריבוי: הישראלים החדשים" ברוך קימרלינג –תרבותיות -לבין הרב

אך גם , חסות בעיקר ליחסי יהודים וערביםטענותיו של קימרלינג מתיי). 1998 (264, 16 אלפיים

  .למעמד הדת במדינה
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מיעוט זה הוא . מובהק מזהותו הלאומית של הרובומוצהר אופן בשונה הלאומית 
-מצב רב, מטבע הדברים, זהו. ודאי אחד המיעוטים הלאומיים הגדולים בעולםוב

תרבותיות במובן רדיקלי יותר -במקרה זה מדובר ברב. תרבותי-תרבותי ואתגר רב
-  מובן המעלה את שאלת היחס בין אותו סוג של רב–ם מאשר במקרים האחרי

  . לבין אופייה היהודי של המדינהתרבותיות
 בקהילות יהודיות תבוהתער-בשל אופיו של העם היהודי המודרני וריבוי נישואי  .3

ה המונית של יהודים מארצות אלה לישראל פירושה בהכרח גם בואם יעלי, רבות
משפחתם הקרובים והרחוקים של היהודים  בני – יהודים רבים- ארצה של לא

, מדים צנועיםאלא במבעבר לא התממש  אך  תמידהיה קייםש, פוטנציאל זה. העולים
לשעבר בשנות -המועצות-מומש באופן דרמטי בעת העלייה ההמונית מברית

, לא בדתואף שאינו יהודי במוצאו האתני ו, השתלבותו של ציבור זה. התשעים
- הצלחה רב ולפי דעתי גם סיפור, תרבותי- לית היא אתגר רבבחברה היהודית הישרא

  .תרבותי
במוקדם , מוצלחת ואטרקטיבית פירושה בהכרח, הקמתה של מדינה מפותחת, לבסוף  .4

אתני של -רבהתרבותי ו-אתגר הרבהשמדינה זו תצטרך להתמודד עם , או במאוחר
רבה  להם ִק  לא של יהודים ולא של אלה שיש–הגירה במובן הרגיל של המונח 
שום קשר , בבואם, אלא של אנשים שלא היה להם, משפחתית כלשהי ליהודי כלשהו

ושילובה ההדוק של ישראל , כוח המשיכה של מדינה כזאת למהגרים. לעם היהודי
לסגור אפשר - שאי פירושם ,בליתולכלכלה הגן הבראשו ,במערכות גלובליות שונות

. לווסת הגירהבהחלט  כי ניתן וראוי אם, את גבולות הארץ להגירה באופן הרמטי
אנו נמצאים כבר בעיצומה של התמודדות זו בהקשר של פרשת ילדי , למעשה

האמירה שישראל היא מדינה מוצלחת ואטרקטיבית שנויה . העובדים הזרים
 היה ולאליאשאולם ברור . רוח מסוימת-צפויה לעורר מורתאף ו, כמובן ,במחלוקת

  . ישראל צריכה להתמודד עם לחצי הגירהלא הייתה, יסוד לאמירה זו
  

גם , מטבע הדברים, הדברים הנאמרים כאן על טבעה של הציונות מושפעים  
- רבהתרבותית ו-אולם אני מבקש לטעון כי המשמעות הרב. מפרספקטיבה אידיאולוגית

בכוונות הסובייקטיביות של , בעיקרו של דבר, אתנית של המפעל הציוני אינה תלויה
טענתי . אלא היא טבועה במהותו,  למשמעות זוםבמפעל זה ובמידת מודעותהמשתתפים 

מבחינת . תרבותי- אלא שהיא מפעל רב, תרבותית- שהציונות היא אידיאולוגיה רבהאינ
, תרבותיות כמציאות-תרבותיות כאידיאולוגיה לבין רב-ההבחנה המקובלת בין רב

 היא כי זהו טבעה של  אולם טענתי,מדובר במקרה זה בבירור באפשרות השנייה
  .תרבותית-מציאות רב, צאה מהגשמתהכתו, אידיאולוגיה זו ליצור

 מונח לגבי כלכמו . תרבותיות-אין בכוונתי לנסות לתת הגדרה כללית של רב  
, הכוונה היאשאולם ברור  2.יש למונח זה פרשנויות שונות והיבטים שונים, אידיאולוגי

______________  
תרבותיות במדינה יהודית -רב" תרבותיות-שני מושגים של רב"יולי תמיר , למשל, ראו בעניין זה  2

, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, מנחם מאוטנר (79 ל"צבי ז-  ספר הזיכרון לאוריאל רוזן–ודמוקרטית 
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ן של  וליכולת,מסגרת מדינה אחתב המתקיים לסוג של פלורליזם תרבותי, בכל מקרה
מידת . אחתהתקיים זו לצד זו במדינה  שיש ביניהן הבדלים תרבותיים ניכרים לקבוצות

- רבה של  העיקרינההחופש הניתנת לכל קבוצה במתן ביטוי לייחודה התרבותי היא מבח

 כי עצם אולם יש לזכור. רוב הדיונים בנושא זה,  כך נדמה,בו מתרכזיםו ,תרבותיות
יכולתן של קבוצות שונות זו מזו מבחינה תרבותית לחיות זו לצד זו בשלום וללא 

תרבותיות - גם בחברות הנחשבות לרב– העמידה בור שא ,אלימות היא מבחן חשוב
  .ליה רחוקה מלהיות מובנת מא– באופן מובהק

יאולוגיה איד. תרבותית-תרבותית לבין אידיאולוגיה רב- נהוג להבחין בין מציאות רב  
במיוחד , תובעת וכן,  ולא אילוץ, ערךתתרבותי- רבבמציאותנוטה לראות תרבותית -רב

בין התרבויות מלאה ל ניטרליות שמור עתהמדינה ש,  יותררדיקליותה ותיהבגרס
בעל ,  הרואה את עצמה כמימוש זכותו של עם מסוים– מובן שהמדינה היהודית .השונות

-  אינה מתיישבת עם תפיסה כזאת של רב– מיתלהגדרה עצ, תרבות לאומית משלו

גם בהגות וגם , בשנים האחרונות ניכרת בעולם המערביראוי לציין כי אולם . ותיותתרב
,  יותררדיקליותה ותיה בגרסתרבותיות- רבמהמגמה ברורה של נסיגה , במדיניות

ה מעיקר יש השולליםבמסגרת נסיגה זו  .התובעות מהמדינה ניטרליות תרבותית מלאה
  לגטאותהחברהים אותה כמרשם להתפרקות ומציג, כערך חיובי תרבותיות-את הרב

 דומה כי ,עם זאת 3.היסוד של הדמוקרטיה הליברלית המערבית-וכחתירה תחת עקרונות
  . דווקאתבותיות רדיקליתר- לרבלכל-  היא בדרךת השולליםכוונ
מהגרים רבים בארצות העובדה שניתן להניח כי . מובן שהבעיה אינה רק אידיאולוגית  

ובין היתר ,  מצב שהוא בעייתי מכל הבחינות–המערב אינם יודעים את שפת המדינה 
  מהזנחה,במדינות הגירה רבות, ת נובע–שילובם הכלכלי של המהגרים את מקשה מאוד 

) שוליים בחברה- להזניח קבוצות, תים קרובותילע, דרכםר שא(מצד השלטון והממסד 
אם כי סביר  (תרבותית הרדיקלית-של האידיאולוגיה הרביותר מאשר מהשפעתה 

, בצדק או לא בצדק, מכל מקום. )תירוץ להזנחהלעיתים שימשה זו אידיאולוגיה ש
 של –עדר שילוב ה או –תרבותיות בעיות ותקלות רבות בשילוב - נקשרו בשמה של הרב

  . בארצות המערב)בראש ובראשונה מהגרים מוסלמים (מהגרים

______________ 
 עיונים –תרבותיות - רב"שכותרתו , שלישי בספרהאמרים בשער כן ראו את שאר המ). 1998

הספרות  ).2003, אהוד נחתומי עורך (תרבותיות במבחן הישראליות-רבראו גם ". תיאורטיים

:  למשל,ראו. היא עצומהאליה תרבותיות ובדילמות העקרוניות והמעשיות הקשורות -העוסקת ברב

CHRISTIAN JOPPKE & STEVEN LUKES, MULTICULTURAL QUESTIONS (1999); BHIKHU 

PAREKH, RETHINKING MULTICULTURALISM: CULTURAL DIVERSITY AND POLITICAL 

THEORY (2000); Amnon Rubinstein, The Decline, But not Demise, of Multiculturalism, 

40(3) ISR. L. REV. 763 (2007).  

קבעה בנאום ,  מרקללהאנג, קנצלרית גרמניהכי רת  פורסם באמצעי התקשו2010 באוקטובר 16-ב  3

וקראה למהגרים , תרבותית נכשל לחלוטין-פני ועידת מפלגתה כי הניסיון לבנות בגרמניה חברה רבל

דומה שזהו . ללמוד את השפה הגרמנית ולכבד את הערכים הגרמניים, להשתלב בחברה הגרמנית

בהמשך התבטא . ת מפי אישיות כה בכירהתרבותיו-מקרה ראשון של אמירה כה נחרצת נגד הרב

  .ראש ממשלת בריטניה, ויד קמרוןייוברוח דומה גם ד
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 הרבה ,מאשר בימיו הטוביםפחות יום כאהוד  "תרבותיות-רב" המונח גם אםאולם   
.  הרבה יותר מאשר בעבר–זמננו -  ממשיכים לאפיין חברות דמוקרטיות בנותותכנימ

ראוי שתקבל ותכבד מידה ניכרת של מודרנית חופשית מעטים יחלקו על כך שחברה 
 דבוקאדם לחירותו של , ות וכי מעבר לכל ויכוח על זכויות קולקטיבי,פלורליזם תרבותי

 ובמובן –גם אם מדינה ליברלית אינה חייבת .  הפרטמחופשבתרבותו היא חלק חשוב 
עליה להיות ליברלית ,  מבחינה תרבותיתליתות ניטר להי–מסוים אף אינה יכולה 

יום מדיניות של מחיקת זהויות לשוניות כמעטים היו מוכנים לקבל . מבחינה תרבותית
מיעוטים ידי צרפת בימי הרפובליקה השלישית כלפי - זו שנוהלה עלותרבותיות כמו

, כמו בנושאים אחרים,  גם בנושא הפלורליזם התרבותי4. בתוך המדינהאזוריים-אתניים
 פעם דחהתים קרובות מה שליברל ייום כמובן מאליו הוא לעכמה ששמרן מקבל 

  .מדיכתביעה רדיקלית 

  אופיו של העם היהודי המודרני : אפרק

  ? עם אחד– היהודים .1

את , יהודי רוסיה ויהודי מרוקואת , תפיסה לאומית הרואה את יהודי פולין ויהודי תימן
כים לעם אחד היא ללא ספק אחת התפיסות ייתשמיהודי גרמניה ויהודי אתיופיה כ

, ישראל-מדינת .אתניות ביותר בהיסטוריה המודרנית-רבהתרבותיות ו-הלאומיות הרב
 היא ,מאכלסת את יוצאי כל הקהילות האלהואשר ה לפי תפיסה זו שהוקמה ועוצב
יצוין כי הציונות היא האידיאולוגיה המודרנית . אתנית-תרבותית ורב-בהכרח מדינה רב

המאפשרת ומחייבת לראות בבני כל , היהודיםבקרב מבין כל ההשקפות שרווחו , היחידה
ביקשו להשתחרר כאלה שין  ב– אלה שלא ראו ביהודים עם. הקבוצות האלה עם אחד

 דתית בלבד זהותשאפו להפוך זהות זו לכאלה שובין , כליל מזהות יהודית ולהתבולל
שינו בינתיים את גישתם לנושא בהשפעת ר שא, לרבות אנשי התנועה הרפורמית(

כחלקים  בארצות השונות הקהילות היהודיותאת , מטבע הדברים, לא ראו – )הציונות
תומכי . בהן ישבוש עמם של תושבי הארצות בנילהיחשב לשו הם ביק; של אותו עם

, ראו ביהודים עם ,"לאומיות של פזורה"ת שהאמינו ב וכמה קבוצות אחרו,"בונד"ה
היה העם סוג של אוטונומיה למענו וביקשו להשיג אולם העם היהודי שהם דיברו עליו 

 רובם עשרה- שעתסוף המאה השאכן היו ב(ידיש הידוברי , של יהודי מזרח אירופה
דגלו במקור בהתבוללות מלאה של ר שא,  הקומוניסטים).הגדול של יהודי העולם

 בכל ארץ או אתני בהמשך להכרה בכך שהיהודים מהווים מיעוט לאומי ועבר, היהודים

______________  
 EUGEN WEBER, PEASANTS INTO FRENCHMEN: THE :למשל, לדיון בנושא זה ראו  4

RAGMENTED F, AYWARDHACK J; )1976( 1914–1870 ,RANCEFURAL RODERNIZATION OF M

FRANCE: TWO CENTURIES OF DISPUTED IDENTITY (2007).  
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 "עולמית- אומה יהודית כלל"אולם שללו בתוקף את התפיסה של , שבה הם יושבים
אותם . ת בין הקהילות היהודיות בארצות השונותאת הזיקה הלאומי, כלומר, כניסוחם
שביקשו להשתלב )  בארצות אלהםלרבות הקומוניסטים היהודי( בארצות ערב יהודים

בלי קשר , צחונה של לאומיות זו הפך את חיי היהודיםשנ לפני – בלאומיות הערבית
, ביקשו לראות את עצמם –אפשריים ברחבי העולם הערבי - לבלתי, עולמם- להשקפת

רק לפי האידיאולוגיה הציונית היו . כחלק מעמי ערב שבקרבם ישבו, מטבע הדברים
  . בני אותו עםן ויהודי תימיןפוליהודי 

אלא רק אימצו את ההשקפה , מובן שהציונים לא המציאו בנושא זה שום דבר חדש  
, ישראל-כים לעםייתשמבעולם כיהודים בכל מקום את ההיהודית המסורתית הרואה 

 על תפיסה זו הבנויאשר   מדינהווהקימ, ותה ללשון של לאומיות מודרנית אותרגמ
 כלשון – "גלויות השבעים" התרכזו יוצאי  זובמדינה. ומממשת אותה הלכה למעשה

.  כל ההבדלים התרבותיים ביניהםלע –האמת ן ת רק במעט מגרהחו , הידועההמליצה
ודי אחד במבחן מעשי עם יה את התפיסה הלאומית המודרנית של העמידמצב זה 

, בתפיסה המסורתית" ישראל-עם". לעמוד בו נדרשהשהתפיסה המסורתית מעולם לא 
כעם המאחד את כל הקהילות , מייסדי התנועה הציונית ם שלראייתב" העם היהודי"כמו 

  לאאבל, יואידיאל תרבותסולידריות  תחושת, רגש, אמונההיה , היהודיות בעולם
 עוצמתם האמיתית .ציאות החברתית הזאת היה צריך ליצוראת המ 5.מציאות חברתית

עליהם נשען הפרויקט הלאומי היהודי התבררה רק ששל הגורמים הרגשיים והתרבותיים 
העיסוק המוצדק בקשיים .  בקשיים עצומיםאין זה מפתיע שתהליך זה נתקל. בדיעבד

ב בעצם העובדה שמדינה בהרכהטמון אלה מטשטש לפעמים את גודל ההישג 
לקיים משטר דמוקרטי ולהימנע , להתפתח, ה כזה הצליחה להחזיק מעמדיאוכלוסי
דומה .  רבותתרבותיות-אתניות ורב-חברות רב המאפיינים ,דמים על רקע אתני-מסכסוכי

מבקריה רובם הגדול של שגם היא שהסיבה לכך שהישג זה מתקבל כמובן מאליו 
בלי לתת לעצמם מו,  אם לא במוצהר גם–לים בפועל האידיאולוגיים של הציונות מקב

לפיה מדובר בסופו ש את התפיסה הציונית – וחשבון על עובדה זו ועל משמעותה- דין
 יםצליחיוצאי כל אותן קהילות ממשום כך אין להתפלא על כך ש. של דבר בבני עם אחד

 טובזה עם זה  "יםסתדרמ"הם אינם יש לבקר אותם על כך שאלא ,  זה עם זה"להסתדר"
 ולא , הגירההמדבר בהקשר זה על ,השיח האופנתית אם מאמצים א, לעומת זאת. ריות
על במקום  ,)בני עמים שונים הבאים לארץ זרה, מרוכל( שילוב מהגרים ועל, יהיעלעל 

מארצות ,  בני עמים שוניםאם מניחים כי, במילים אחרות –  וקיבוץ גלויותקליטת עלייה
באו לארץ וכמעט , 50% למו 50%-רופורציה של כ בפ,אירופיות- א ולאירופיות, שונות

 בתולדות שאין לה אח ורעתופעה (שילשו את אוכלוסייתה בעשור הראשון למדינה 
עמים זה הצליח להקים אומה מתפקדת  דה שבלילובעצם העאזי  – )ההגירה המודרנית

  .דמיוני כמעטהישג ומפותחת היא 

______________  
, לסדרה של דיונים מאלפים על האפיונים הייחודיים של הקהילות היהודיות באזורים שונים בעולם  5

ראו ,  התנאים המיוחדים ששררו בכל אזור על אופייה של הציונות המקומיתם שלהשפעתעל ו

 ).2009, אלון גל עורך(ג , ב,  כרכים אהציונות לאזוריה
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יחסו למפעל הלאומי היהודי ר שא, למשל, עזמי בשארהש משום כך טבעי הדבר  
- על. הצלחה מובהקת, לגיטימי בעיניו-הלא, רואה במפעל זה, י בתכליתבארץ הוא שליל

העם היהודי "מכנה ומה שהוא , לם לא היוו עםויהודי העולם מע, כידוע, פי תפיסתו
 . שהביאה ארצה יהודים מארצות שונות,ידי התנועה הציונית-עלנוצר " הישראלי

אף , "והצליחה בכך שנוצרה לאומיות עברית, תה ליצור לאומיותהציונות ניס"
היה יכול להיות ... יהודי מרוקו או עיראק"שמלכתחילה הקשר בין יהודי אירופה לבין 

לפני [היהדות של אז ". "והקשר שהוא מעבר לדת נוצר במדינת ישראל, דת בלבד
 של קהילות דתיות היא הייתה שורה, אפילו לא הייתה קהילה דתית אחת] הציונות

דווקא העדרו  6".שהציונות ניסתה להפוך אותן לעם באמצעות הקמתה של המדינה הזאת
 מדגיש את גודל ההישג שבהפיכת מהגרים םשל קשר לאומי קודם בין המהגרים היהודי

שלונה של הלאומיות כבאחד ממאמריו מבכה בשארה את . אלה לאומה אחת בארץ
של המבוססת על הדגשת הזהות הלאומית המשותפת  – ערבית שהוא דוגל בה-הכלל

שלון י כ.להגשים את חלום האחדות המדינית הערבית – נות ערב השונותמדימהערבים 
 בני לאומים שונים ותרבויות  איחוד היהודיםהאנומליה של"זה בולט במיוחד על רקע 

 ,דווקא "אנומליה"מדובר באין לכאורה  7."]בישראל[שונות לכלל אומה מדינית אחת 
בנויות על אוכלוסיות של מהגרים וצאצאי מהגרים הגירה ה שהרי קיים דגם של מדינות

אם מקבלים את אולם . שבין רבים מהם לא היה קשר לאומי או אתני לפני הגירתם
מונח הכך שואם מתעלמים מ, "בני לאומים שונים ותרבויות שונות"ההנחה שמדובר ב

הצלחת המפעל נראה כי אזי , לציונותבשארה ל  מבטא את יחסו השלילי ש"אנומליה"
 הגירה מובהקות אומותגם בהשוואה ל" ליתמאנו"לו חריגהל צריכה להיחשבאכן הציוני 

 המעצבות קלטה בשנותיה ממדינות אלהאחת לא אף . ) או קנדהריתהב-צותארכגון (
 קצר תוך זמן, ה הקולטתימהגרים בכמות כזאת ביחס לאוכלוסי) גם לא מאוחר יותרו(

______________  
 מוסף הארץ" האזרח עזמי"ארי שביט ; 6, 19.6.1998 מוסף הארץ" יסה דמגוגיתדי"עזמי בשארה   6

אני גם לא חושב שהייתה לאומיות יהודית  ":בריאיון עם ארי שביט הוסיף בשארה. 23, 29.5.1998

בעקבות הביקורת , 19.6.1998- אולם במכתבו מה. 25' בעמ, שם" .באירופה לפני הופעת הציונות

בודאי : "הוא שינה את טעמו בנושא זה, עבור היהודים את זהותםביונו לקבוע שנמתחה עליו בשל נס

הייתה "ש, "בריכוזי היהודים בפולין וברוסיה] לאומיות מודרנית[שהתקיים סוג כזה של לאומיות 

 אבל מה היה הקשר של יהדות מרוקו או עיראק –קשורה לזמן ולמקום מסוים וגם ליידיש ולעברית 

 ).מכתב ברשותו של הכותבה" (?ללאומיות זו
 מחברה מגויסת לחברה אזרחית: ישראל" ל הלאומיותעהרהורים : בין לאום לאומה"עזמי בשארה   7

מעניין שבאותו מאמר דוחה בשארה במפורש כל ניסיון ). 2001, יואב פלד ועדי אופיר עורכים (59

סממנים מקובלים כמה  ,לדבריו, יש. של לאומיות" מדעית כביכול, הגדרה אובייקטיבית"למצוא 

אולם צירופם אינו , שפה משותפת או תרבות לאומית משותפת, טריטוריה משותפתכגון , ללאומיות

: הגדרתו העצמית של הציבור שבו מדוברלובסופו של דבר זהות לאומית היא עניין לרצונו ו, הכרחי

 וורסליהעיקרון האונינראה שאת ). 71' עמב, שם" (מה שעושה את הלאום הוא הרצון להיות לאום"

במקרה שלהם מה שקובע את .  חוץ מהיהודים,הנאור הזה מחיל בשארה על כל הקבוצות האנושיות

של " מדעיות כביכול, אובייקטיביות" אלא דווקא הערכותיו וקביעותיו ה,זהותם הלאומית אינו רצונם

  .עזמי בשארה
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כפי שעשתה ישראל בשנות , ונותשל מדינות שונות ומגּוכך - רב כלכך וממספר -כל
  ).בתנאים הקשים של אותה תקופה(החמישים 

  ?ףות דת כבסיס מש.2

קודם בין המהגרים או אתני לא היה קשר לאומי בהנחה ש כמובן לומר שגם ןנית
ות היהודית ומתפקידה אולם גם אם נתעלם מהחילוני. הם היו בני אותה דת, םהיהודי

 ליצירת  איתן בסיסהומהואינה , כשלעצמה, ידוע שדת משותפת, המרכזי במפעל הציוני
 אלה ואלה –לתושבי דרפור ולערבים הסודנים יש דת משותפת . זהות לאומית מודרנית

 מדינה ה של ולאזרחיאומה אחתבני אין הדבר הופך אותם לאולם  – מוסלמים סונים
-בתראו חילונים  (פלמים והוואלונים בבלגיה הם נוצרים קתוליםה. בעלת כושר תפקוד

הייתה הבסיס העיקרי להקמת אף הקתוליות המשותפת לשתי הקבוצות האלה ו ,)נוצרים
הפרובינציות הקתוליות הדרומיות של  תןשיבעקבות פר, 1830שנת המדינה הבלגית ב
שלה היה והדומיננטי ) יההולנד (אשר החלק הצפוני, השפלה המאוחדת- ממדינת ארצות

בין שתי לא מתנהל , אירופית מפותחת-בתנאים של דמוקרטיה מערב. ברובו פרוטסטנטי
באופן . אולם אין כל ספק שאלה שני עמים שונים, דמים כמו בסודן- מאבק קבוצות אלה

 לאומיות שונות- תרבותיותקהילות אלה הן ישויות אולם  ,"קהילות"רשמי הם מוגדרים 
באותה אלה לצד אלה  חיים בשלום שבני שתי הקבוצותגם לאחר וזאת , קבאופן מובה

דווקא בעשרות השנים האחרונות זכו שתי ,  למעשה.מדינה במשך כמעט מאתיים שנה
. לאומית לכל דבר-הפכה למדינה דונובלגיה , תקדים הדגשה חסרתבות הלאומיות הזהוי

 לא –גשגת בלב אירופה  במדינה דמוקרטית מש–לא זו בלבד שהאזרחות המשותפת 
לאומיים מעמידים -אלא שהמתחים האתנו, יצרה במקרה זה זהות לאומית משותפת

, הכנגד ז. את עצם אחדותהאף ואולי של המדינה  ודהבסימן שאלה את יכולת תפק
היו בעבר חריפים ר שאו, שקיימיםההבדלים העדתיים והמתחים העדתיים ולמרות 
אנו . בישראל הם אכן בני עם אחד" תימנים"וה" םפולני"אין לאיש ספק שה, בהרבה

אולם היא רחוקה מלהיות מובנת מאליה , רגילים להתייחס לעובדה זו כמובנת מאליה
היסוד -ודאי לא בעידן שבו מטילים ספק בעצם הנחתו ב,מבט השוואתית-מנקודת

קיומו קדם ר שואכולל את כל הקהילות היהודיות ש" העם היהודי"הציונית בדבר 
  .ישראל- הקמת מדינתל

אלה שהקימו את המדינה הזאת פעלו . מאלפתהשוואה - גם פקיסטן מספקת נקודת  
על קבוצותיהם , יבשת ההודית-מתוך אידיאולוגיה שראתה את כל המוסלמים בתת

אחת וזו ( לציונות אידיאולוגיה זו הושוותה לא פעם .אומה אחתכ, האתניות השונות
שתפיסה ברור גם ). לציונות הלאומיות ההודית השלילי של אבות םחסהסיבות לי

בה יותר מהחברה היהודית  על חברה דתית הרזהזו הופעלה במקרה אידיאולוגית 
 שהדת משמשת בו פרויקט לאומישל  והצלחתלתרום ל מה שהיה אמור ,הישראלית

זו נהנתה מתמיכה  לאומית תפיסה, אכן .כדבק העיקרי המאחד את הקבוצות השונות
להבטיח כדי במידה שהיה בה  ,יבשת-תתהב האוכלוסייה המוסלמית של רחבה בקר

של הקשה כנגד התנגדותו , שהוביל להקמת פקיסטןהארוך במאבק הפוליטי ניצחון 
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 אולם). הודית- מיעוט מוסלמי שהיה שותף לתפיסה הלאומית הכללשל ו(י וא ההינדבהרו
בקרב הקבוצות האתניות  דייהלא הייתה מושרשת בהמשך התברר כי תפיסה לאומית זו 

  של המדינה הפנימישלומהו ,המדינה החדשה ה שלאוכלוסייתהשונות שהרכיבו את 
אזרחים - לאחר מלחמתהמזרח פקיסטן פרש. לאורך זמןלא החזיקו מעמד שלמותה ו

גם בחלק המערבי .  לבנגלדש,בעזרת הודו, 1971שנת ב כההפנו, במיוחדעקובה מדם 
- להתנגשויות) לצד מתחים אחרים(המתחים האתניים  פעמים רבותשנותר הובילו 

  8.דמים
היסוד האידיאולוגיות שלו -מי שבוחן את המפעל הציוני מבלי להיות שותף להנחות  

תוך השוואה עם המפעל  של מפעל זה נושלוכ או תות הצלחצריך אפוא לבחון את מיד
  לבנות אומה אחתבניסיון, פי תפיסה זו-על, בשני המקרים מדובר. הלאומי הפקיסטני
אשר השוני התרבותי ביניהן במקרה היהודי עלה (תרבותיות שונות - מקבוצות אתנו
 על השוני בין הקבוצות השונות – ציונית- לפי התפיסה הלאודאי וב – במובנים רבים

בעזרת אידיאולוגיה שנתנה פרשנות לאומית , בשני המקרים, ניסיון זה נעשה). בפקיסטן
ניתן גם להוסיף . יריבהותוך עימות עם תנועה לאומית , ות אלהלקשר הדתי בין קבוצ

 גם יוצאי המזרח –המשנה שהרכיבו את החברה היהודית הישראלית -קבוצותשרוב 
 גם . באו מארצות נטולות תרבות פוליטית דמוקרטית–התיכון וגם יוצאי מזרח אירופה 

- שהוקם על, טרם המקוריאשר מש, לא היה להם יתרון על הפקיסטנים ,אם כן, במובן זה

ה  דמוקרטי– כמו בהודו השכנה –היה , ידי הבריטים בתקופת המעבר לעצמאות
  .ריתפרלמנט

- המפעל הלאומי ההודי הוא רב. עיניים-ירתאעם הודו עצמה היא מגם ההשוואה   

מאחר שהוא כולל קבוצות שונות זו מזו גם מבחינה , תרבותי אף יותר מזה של פקיסטן
הודו היא סיפור , בניגוד לפקיסטן, עם זאת. לשונית-מבחינה אתנית ולא רק ,דתית

,  הדמוקרטיהיא הצליחה לשמור גם על שלמות המדינה וגם על משטרּה. הצלחה מרשים
מרבית בבדה שוגם הע. ובעשורים האחרונים הגיעה להישגים כלכליים מרשימים מאוד

 היא הישג חשוב, מדינהבין ה לםובינ,  הפסיפס ההודימרכיבירוב הזמן שורר שלום בין 
 בתוך המדינה ובסכנות הכרוכות העצוםתרבותי -ריבוי האתנובהתחשב בוראוי לציון 

עדתית בהודו - אולם ברור שרמת האלימות הבין. עדתית-בהתפרצות של אלימות בין
 כי לפי יש ויש להדג–חברה היהודית הישראלית שוררת בה) האפסית(גבוהה בהרבה מזו 
ת כל העדות האתניות והדתיות במדינה שותפות לזהּו, ית ההודיתהתפיסה הלאומ
 .)כל העדות היהודיות בישראל נחשבות חלק מאותו עםשממש כשם  (לאומית אחת

 האמת היא שגם 9.באופן רשמימית לאו- היא פנים בהודותעדתימשום כך גם כל אלימות 

______________  
, ראו, מאבקים האתניים בפקיסטןהבדבר ו, בעניין התפיסה הלאומית שהובילה להקמת פקיסטן  8

 MASOOD ASHRAF RAJA, CONSTRUCTING PAKISTAN: FOUNDATIONAL TEXTS AND: למשל

THE RISE OF MUSLIM NATIONAL IDENTITY 1857–1947 (2010); ADEEL KHAN, ETHNIC 

NATIONALISM AND THE STATE IN PAKISTAN (2004).  

הרואות במאבקן נגד המדינה , על תנועות בדלניות שונותמובן שתפיסה רשמית זו אינה מקובלת   9

 IFFAT: למשל,  ראו.המאבק האלים העיקש ביותר מתנהל בקשמיר. ההודית מאבק לאומי לכל דבר

MALIK, KASHMIR: ETHNIC CONFLICT, INTERNATIONAL DISPUTE (2005). 
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אלה שני לאומים שאף  –  הריבוניתהאלימות בין יהודים וערבים בתוך ישראלרמת 
יניהם היחסים באף שו, יתם העצמיתיפי רא- עלהן פי התפיסה הרשמית ו-עלהן שונים 

נמוכה  –פלסטיני –ישראליהערבי ו–הסכסוך הלאומי הישראלימושפעים כמובן לרעה מ
גם עובדה זו היא מאותם דברים . האלימות בין הקבוצות השונות בהודורמת בהרבה מ

  .ללא הצדקה – אליהםהנתפסים אצלנו כמובנים מ
יש לומר כי גם , ציונית- ראות לא-שהישגי הציונות מרשימים יותר דווקא מנקודתאף   

כפי שהעולים היהודים מהארצות השונות נתפסים , בהנחה שמדובר בבני עם אחד
, בכל חלקי העולם, שהיו בין מרכיביו השונים של העם הזה ברור ,במחשבה הציונית

שפה משותפת במובן לבאים ארצה בין היתר חסרה . דם מאוהבדלים תרבותיים גדולי
ה העדרה של שפ, למעשה .)למרות תפקידה המסורתי של העברית (הרגיל של המושג

יהודי לפיה שש אחד הנימוקים העיקריים בפי אלה ששללו את התפיסה משותפת שימ
 בין –הלשוניים אלה  ובכלל זה –תרבותיים ההבדלים ה, לטענתם. העולם מהווים עם

קהילות הזה הבאוסף לראות אפשר יהיה שהקהילות היהודיות השונות היו רחבים מכדי 
 את ששוללמי . ם והפוליטייםימטעמיה האידיאולוגיכפי שטענה הציונות , ם של ממשעַ 

 כזו המוכנה –תרבותית מדי - שהיא תפיסה רב,למעשה, הציונות מטעם זה טוען נגדה
אולם . צות שההבדלים התרבותיים ביניהן רבים מדילהכליל במסגרת לאומית אחת קבו

שבו הרב הקושי המעשי בחשבון את להביא עדיין יש , אין מקבלים ביקורת זוגם אם 
משותפת בין תקשורת נתקל המפעל הישראלי של בניית אומה כתוצאה מהעדר שפת 

 אחד היסודות העיקריים של לכל- שפה לאומית נחשבת בדרך, אכן. הבאים ארצה
  .מיות מודרניתלאו
 אך גם גורם מפלג בין דתיים וחילונים , ללא ספק גורם מלכדשההדת היהודית שימ  

בין עדות שונות אשר נבדלות זו וכן , )סוגים שונים של דתייםובמידה מסוימת גם בין (
שעוצמתו של רגש האחווה , מלכתחילה, לא היה זה מובן מאליו. ןמידת דתיותמזו ב

" אפיקורסים"ידי האיבה העמוקה ל-על" תאוזן"י הדת לא יד- היהודי המטופח על
גם לה יש שורשים עמוקים וביטויים ר שא ,מזרע ישראל " תורה ומצוותעול פורקי"לו

 זה  היהבאותה מידה לא. )ושאכן באה לא פעם לידי ביטוי ( היהודיתרתוסבממובהקים 
ם י מיליטנטים חילוניחלקםש, םשל יהודים חילוני" כולנו עם אחד"מובן מאליו שתפיסת 

 עם , אחתנהבמסגרת קיומה וניהולה של מדי, קיום-דותעמוד במבחן מעשי של , מאוד
לא היה זה מובן מאליו שהדתיים . יהודים שכל עולמם התרבותי בנוי על אדיקות דתית

עשו מכפי ש יותר ,יתייחסו זה לזה כאל בני אותו עם בני העדות השונות אכן םוהחילוני
  .שונות בפקיסטןהזאת העדות 

 הוא למעשה הגורם העיקרי המלכד את םתים נטען כי הסכסוך עם השכנים הערביילע  
כי  יש אף הטוענים .בלעדיו היא צפויה להתפרקכי ו, החברה היהודית הישראלית

. מסיבה זובדיוק ידי ההנהגה הציונית -הסכסוך והמתח עם השכנים טופחו במודע על
 של סכסוך עם םאין בכוחכי מוכיחות , ובמזרח התיכון בפרט,  בעולם רבותותגמאולם דּו

מדינה וחברה , דמים- ללא שפיכות, דלהחזיק ביחאיום חיצוני של  או גורם חיצוני
, ההדדית של הודו ופקיסטןתפיסתן  .לחם זה עם זהישמרכיביהן הפנימיים מוכנים לה

חמות לרה של מסדכן ו, כאויבות מסוכנות זו לזו, הקמתןלמן במשך עשרות שנים 
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 השונות ותדמים בין הקבוצות האתני-לא מנעו התנגשויות, בין שתי המדינותשהתנהלו 
מקובלת אשר , גם הדגשת האיום הישראלי). גם בהודו ובמידה מוגבלת יותר(בפקיסטן 

מובן שלסכסוכים הפנימיים . לא תמיד הבטיחה שלום פנימי בארצות אלה, במדינות ערב
ואין הכוונה לערוך כאן , יש סיבות רבות ושונות, ינות אחרותכמו במד, בארצות ערב

, כשלעצמו, כי סכסוך עם גורם חיצוניאולם עינינו הרואות , השוואה פשטנית בין חברות
ורואים  –ודאי ראו תמיד והפלסטינים ב . סכסוכים פנימייםמתכון למניעתאינו בהכרח 

כסוך ממשי מאוד ואת האויב ישראל כס- את הסכסוך עם הציונות ומדינת –יום כגם 
הדמים הטראומטית בין -שפיכותשלמן סביר שהדבר אכן תרם לכך . הציוני כאיום חמור

הקבוצות הפלסטיניות השונות שליוותה את המרד הערבי בארץ במחצית השנייה של 
, בהשוואה לעמי ערב אחרים, נים ממעטים מאודניכר שהפלסטי, שנות השלושים
לקו הפלסטינים יכן ח-פי-על- אף. בין הסיעות השונותמאבקים מסגרת הבבשימוש בנשק 

הקימו   עוד בטרםלשני אזורים שונים בשליטת שתי סיעות שונותבכוח הנשק את עצמם 
אנשי של  תפיסות שונות –ל לחלוקה זו היה גם פוליטי וגם דתי יהשסע שהוב. מדינה

 הדת ה שלקיד באשר לתפ10,אלה ואלה מוסלמים סונים, החמאסשל אנשי הפתח ו
שיש הבדל ניכר בין בחברה , כי דת משותפתשוב הדבר מראה . בחברה הפלסטינית

 – עד כדי פילוג אלים –יכולה לשמש גורם מפלג , תת או החילוניּומידת הדתיּובחלקיה 
אשר בו .לשונית-אתניתוזאת אפילו בחברה אחידה מבחינה , מאחדגורם לא פחות מאשר 

ראינו קודם לכן , מתח חריף בין הקבוצות האתניות השונות בהקיים שאתנית -חברה רבל
של אידיאולוגיה המנסה לבנות תפיסה בכוחה  וגם לא, אין בכוחה של דת משותפתכי 

יראו ולהבטיח שקבוצות אלה יסכימו לחיות בשלום זו לצד זו ,  משותפתלאומית על דת
, ת עם גורם חיצוניגם בתנאים של עימוהדבר נכון  .זו את זו כשותפות לאומה אחת

  ".האחר"האמור לעזור בגיבוש זהות משותפת מול 

  השסע העדתי ומשמעותו .3

כלל להבדלים בין -הכוונה היא בדרך, כאשר מדובר בשסע העדתי בהקשר הישראלי
 אולם ברור שגם כל אחת משתי הקטגוריות האלה היא שם ,בין המזרחיםלהאשכנזים 

תפיסה לאומית . לים תרבותיים ניכרים ביניהןעם הבד, כולל לקבוצות רבות ושונות
מרכיבים של עם אחד היא כ ת תרבותיתמידה כזאת של שונּוקבוצות שיש ביניהן הרואה 
  .תרבותיות ביותר בעולם המודרני- אחת התפיסות הלאומיות הרב ללא ספק

רואים את אומנם היהודים . אתנית במובן חשוב-רבגם לאומיות מסוג זה היא בהכרח   
 בני –ואף כצאצאי אותה משפחה , ם באופן מסורתי כבעלי מוצא אתני משותףעצמ

אותם ברור שלאחר ש, אולם גם אם אמירה זו נכונה באופן מילולי. ביצחק ויעק, אברהם
 ולמעשה –ו ברחבי העולם במשך אלפיים שנה נדדב יעקו יצחק ,אברהםצאצאים של 

 נוצרו ביניהם לא רק הבדלים –שנה רבים מהם היו בפזורה מלפני הרבה יותר מאלפיים 
בשל ההתערבבות ,  אלא גם הבדלים מבחינת המוצא האתני,תרבותיים ניכרים מאוד

______________  
 . למעט קבוצה קטנה של נוצרים–במקרה של הפתח   10
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שהושמעו בנושא זה אף .  לאורך זמן עם בני המקום בארצות השונותתנמנע- הבלתי
ברור שהיהודים המודרניים רחוקים מלהיות קבוצה אתנית  11,טענות מוגזמות ומגמתיות

  ".טהורה"
-היא בהכרח מדינה רב, סמך תפיסה לאומית כזאת-על, מדינה הבנויה באופן כזה  

- תרבותי חשוב את עצם יכולתם של מרכיבי-יש לראות כהישג רב. אתנית- תרבותית ורב

להתגבש ל המדינה  ואת יכולתה ש,ונים האלה לחיות בשלום זה לצד זההמשנה המגּו
 בכל תחומה מתפקדאפקטיבי ם שלטון לקיי, דמים פנימיים- ק מעמד ללא מאבקילהחזיו
 ,אומנם . מפותחת כלכלה מודרניתבנות ול,במשך כל שנות קיומהמשטר דמוקרטי ו

 בגלל ,אפשרות מעשיתבגדר המדינה למרכיביה העדתיים לא הייתה של התפרקות 
עדתית - אבל אלימות בין,  והעדר אזורים רצופים בשליטת עדה כלשהיהעירוב בין העדות

בשל דווקא ביתר שאת אולי אף ו ,ממשיתאפשרות להיות בהחלט  עלולהה חמורה היית
-  ברור שבעשרות השנים האחרונות רוככו מאוד המתחים הבין,מעבר לכך. עירוב זה

לחלק ניכר . 1981של שנת אשר ביטוים הפוליטי הגיע אולי לשיאו בבחירות , עדתיים
  .עדתיים-  הביןםנישואיה ריבוי בשל, מהדור הצעיר אין כלל זהות עדתית ברורה

הצדקה להתייחס אליה כל  שאין ,מצב דברים זה הוא כאמור הצלחה מרשימה  
נים מינימליסטיים אך מציאותיים להערכת המבוססת על מבח, קביעה זו. כמובנת מאליה

אינה באה להציג תמונה אידילית של המצב , שלונו של מפעל לאומי מודרניכהצלחתו או 
קיפוח , הזנחה,  בדבר פעריםותואף אינה סותרת בהכרח טענ, להחברתי והעדתי בישרא

כמו כל המפגשים בין יוצאי אירופה לבין יוצאי . פליה עדתית לאורך שנות המדינהוה
גם המפגש בין האשכנזים והמזרחים , מוסלמי במאה העשריםה- המזרח התיכון הערבי

שוויוני -לא- פחות כי הוא היה האולם דומה.  באופן מובהקשוויוני- לאהיה בארץ 
אולוגיה שראתה בהם בני לאידי היו שותפים 12מאחר ששני הצדדים למפגש זה, מכולם

התנשאות . פליהוההתנשאות , דעות קדומות, כידוע, תפיסה זו אינה מונעת. אותו עם
ד במל). אותה עדהגם בתוך ו( עם אחד תבמסגר, וגם רווחת, תרבותית אפשרית בהחלט

אינם , מחויבות של אמת לאידיאולוגיה מסוימתחשים הם  רשאגם כ, אדם-בני, זאת
אולם . גם אינטרסים ודעות קדומות, מטבע הדברים,  יש להם– מושפעים רק ממנה
מבחינת הסיכויים לשילוב , לעומת כל תפיסה אחרת, יתרון עצוםיש  בתפיסת העם האחד

 כרוך באורח תהליך זהבהם היה ש ברור שעם כל הקשיים העצומים . העדותןמוצלח בי
של בהיסטוריה המודרנית ישראל היא הדוגמה המוצלחת ביותר - מדינת, נמנע- בלתי

 חצי-שילוב בין יוצאי אירופה לבין יוצאי המזרח התיכון המוסלמי ביחס של חצי
 תפיסת העם היהודי האחד הייתה אשליה או מניפולציהכי מי שמבקש לומר . בקירוב

  .מבחינה חברתית מניפולציה מועילה מאוד אוזאת אשליה הייתה חייב להודות ש
 אוכלוסיית  על,בראש ובראשונה, כמסתברחלה ר שא –  זו"מניפולציה"במסגרת   

______________  
  ).2008 (תי ואיך הומצא העם היהודימראו שלמה זנד   11

,  של מפת הזהויות העדתיות בישראלהמובן שזהו ניסוח סכמטי שאינו עושה צדק עם מלוא מורכבות  12

שתי הקטגוריות כל אחת מהבדלים ניכרים בין הקבוצות השונות בתוך , כפי שצוין לעיל, כוללתאשר 

 . אשכנזים ומזרחים–העיקריות 
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 לאחר עמדות הכוח במדינהברוב  ששלטה , זוהתה אוכלוסייעש –  אירופה עצמהייוצא
היא פתחה :  עשתה מעולםה אחרת ממוצא אירופי לאישום אוכלוסיש מעשה ,הקמתה
,  ואף עודדה הגירה זו באופן פעיל, המזרחירץ להגירה המונית של יוצא האאת שערי

, תוך זמן קצר, ונתנה בכך את ידה, העניקה למהגרים אלה אזרחות מייד עם הגיעם ארצה
של יוצאי אירופה עד כדי אובדן הרוב  , החברה הישראליתשל פנימהפכני לשינוי 

כדי להגדיל את , מתוך שיקול דמוגרפי בעיקרזה נעשה כל  כי יש הטוענים. בחברה זו
לא פחות מכל שיקול אחר ,  אולם מובן שהשיקול הדמוגרפי עצמו.הרוב היהודי במדינה

למרות , הבאיםשכולו בהנחה - מותנה כלהיה, קבלי ההחלטות בנושא זהמשניתן לייחס ל
ניתן להבין את .  בני עמם של הקולטים– הם אכן בני העם היהודי, תרבותם השונה

אכן  ןההנהגה שייצגה אותה רק אם מניחים שהשל  החברה הקולטת ון שלהתנהגות
מייחסים ככל שאנו , למעשה. תן הלאומית המוצהרתהאמינו במלוא הרצינות בתפיס

- על העולים מהמזרח הערבירמה גבוהה יותר של התנשאות תרבותית חברה הקולטת ל

בותית של האידיאולוגיה תר- את עוצמת השפעתה הרבהעריך עלינו לןכ, מוסלמיה
כה קיצוני באופן מנוגד יותו הב,  יכול להתרחשתהליך זהלא היה בלעדיה ר שא, הציונית

שהקולטים לא סברנו אילו  .להתנהגות הרגילה של חברה אירופית כלפי הגירה מזרחית
רבה או לא ייחסו חשיבות , הבחינו בהבדלים תרבותיים ניכרים בינם לבין הנקלטים

, מן העבר האחרו .תרבותי-הדגיש כי מדובר בהישג רבהיה פחות מקום ל, להלהבדלים א
  משל עצמםנטולי רצוןכוכסבילים לא רצוי לתארם ר שא –מובן שהבאים והנקלטים 

תרבותיים ההבדלים ההיו שותפים מלאים לתפיסה זו של עם אחד למרות  –ה בתהליך ז
  .ניכרים בין מרכיביו השוניםה

ברור ". םיהודים ערבי" ארצות ערב בישראל כירת היהודים יוצאהגד העומדים על יש  
, שבו יהודי רוסיה מובן זהו אותו –ויאלית ושבמובן מסוים זוהי הגדרה סבירה ואף טרי

 ברור גם שבשני מקרים אלה היהודים שבהם מדובר. "יהודים רוסים" נקראים ,למשל
אולם דומה . "ארחתמ"התרבות הן מ, ה זו או אחרתבמיד,  באופן טבעיהושפעו

מאליו - להעביר מסר מובן, לרוב, אינם מבקשים" יהודים ערבים"המשתמשים בביטוי ש
אלה הדבקים בהגדרה זו .  התפיסה הציונית של עם יהודי אחדתיגר עללקרוא אלא , זה

 ונתפסואילו ,  את עצמם כערביםראו אכן יהודים יוצאי ארצות ערבמניחים כנראה שאילו 
אולם האמת . הייתה קליטתם בישראל מוצלחת יותר, הקולטת כערביםידי החברה -על

ית בחוגים מסוימים מבלי שאלה תנעשתה אופנר שא, היא שמי שעומד על הגדרה זו
 יאישראל כתר שה-  למדינתקושר בכך, מלוא השלכותיהל םיתנו את דעתיהדוגלים בה 

ותר בהיסטוריה של המדינה הליברלית והפתוחה ביכתר  –  לעצמהמעולם לא ביקשה
 כפי שהדוגלים בתפיסה זו רואים את ישראל – איזו מדינה מערבית. כלפי הגירה ערבית

העניקה , בכמות עצומה כזאת יחסית לאוכלוסייתה המקורית" ערבים"מהגרים קיבלה  –
של הצלחה כפי שהדבר להם אזרחות מייד בהגיעם לתחומה ושילבה אותם באותה מידה 

 עדיף אפוא 13.רחוקות מלהצטיין בכך, כידוע, דינות ערביותמאפילו ? נעשה בישראל

______________  
 Sharon S. Russel, Migration and Political Integration in the Arab World, in: למשל, ראו  13

THE ARAB STATE 377 (Giacomo Luciani ed., 1990) . ירדן היא המדינה הערבית הנדיבה ביותר
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כתהליך המבוסס על ההנחה שמדובר , ה וקליטתהיעלי: לחזור למינוח הציוני המקובל
לא רק משום שהוא משקף את  מינוח זה עדיף. בעדותיו השונות של העם היהודי

אם לא גם  (המציאות החברתית והתרבותית המורכבת טוב בהרבה מכל מינוח אחר
ת האומה יר בסיס גם לביקורת על מפעל בניצאלא משום שהוא זה שיו, )באופן מושלם

  . המוצהרותשאיפותיול מפעל זה עצמו וביחס ליומרותיו וו שלבישראל במושגי

  ם תרבותי מוצהרההיתוך לפלורליז- רמכו .4

 ,"היתוך-כור"בשנים הראשונות והמעצבות של המדינה הייתה המדיניות הרשמית 
קל להבין מדוע חשה ההנהגה . תרבותיות- ך מרב ההפ– נה אידיאולוגיתימבח, ומרכל

גלי עלייה שכמעט שילשו את יות כזאת בתקופה שבה הוצפה הארץ בצורך במדינדאז 
ה תרבותית קיצונית במיוחד נרָא-דווקא על רקע מציאות רב. אוכלוסייתה תוך עשור

משותף זה בסיס ". שבטי ישראל"כל תרבותי משותף לור ולטפח בסיס צ ליחשוב ודחוף
את עולם המושגים התרבותי והאידיאולוגי של , מטבע הדברים, היה אמור לשקף

זו הייתה דרכו של , בגרסה זו או אחרת .ההנהגה ושל הזרם המרכזי של החברה הקולטת
תרבותית המודרנית - האידיאולוגיה הרבה שלכל ממסד קולט הגירה עד לצמיחת

 בין ליההיתוך הישראלי היה רחוק מלהיות ניטר-כור. רבה יותרבתקופה מאוחרת ה
מדיניות זו נוהלה בתקופה שבה גם . האפיונים התרבותיים של מרכיבי החברה השונים

חשיבות יוחסה  , כמעט כל הזרמים האידיאולוגיים השוניםבובקר, בארץ וגם בעולם
לאומיים הכים צרהיום לערך הפלורליזם התרבותי לעומת כאשר פחותה בהרבה מ

במקביל , בהמשך נזנחה מדיניות זו בהדרגה. מודרניזציהלחברתיים והשאיפה הו
 בעשרות .לתהליכי הליברליזציה שעברו המשטר והחברה בישראל בתחומים רבים

קיים הפלורליזם התרבותי הניכר השל קבלת אחרונות התפתחה מגמה גוברת ההשנים 
- רב בהקשר זה מדובר לא פעם על . נס עלוהעלאתואף  חברה היהודית הישראליתב

  14.תרבותיות

______________ 
  נדיבות מבחינה-ואילו מדינות המפרץ הן הפחות, בהענקת אזרחות לערבים מארצות אחרות

 .זו
תרבותית -קובע רובינשטיין כי ישראל היא מדינה רבשם , 796' בעמ, 2ש "ה לעיל, Rubinsteinראו   14

 לא רק – "a multicultural, multilingual, multireligious and multinational society" –מובהקת 

המשפט כלפי - המחוקקת ושל בתי של הרשות תםמבחינת גישגם  אלא ,מבחינת המציאות החברתית

שינוי היחס לפלורליזם בנוגע ל ,800–799' עמב ,ראו שם. זכויות תרבותיות של קבוצות המיעוט

בו נקלטו ושולבו העולים דוברי הרוסית משנות שהאופן . החברה היהודית הישראליתבקרב תרבותי 

תוך הנגדה , ה הישראליתתרבותי בחבר- תים קרובות כמשקף שינוי לכיוון רביהתשעים מתואר לע

תים גם בעלי גישה ביקורתית יכך נוהגים לע. חמישיםה עולי שנות ם שלובמיוחד לקליטת, לעבר

שפיר ופלד מעירים כי קבלת רצונו של ציבור דוברי הרוסית לשמור . מובהקת כלפי המשטר הישראלי

דה על שינוי יעמ, תוך כדי השתלבותו בחברה הישראלית, על מידה ניכרת של ייחוד תרבותי

 in the"( "תרבותיות-ואפילו רב, לכיוון של פלורליזם גובר "בישראל של שנות התשעיםשהתרחש 
direction of greater pluralism, even multiculturalism" .(ראו :GERSHON SHAFIR & YOAV 
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הייתה למישהו אכן  ברור שאם .ההיתוך נכשלה- אמירה רווחת היא שמדיניות כור  
, חברה אחידה פחות או יותרבסופו של דבר תיווצר כאן כי אשליה בשנות החמישים 
על , תניסיון רציני לבצע משימה כזא. לא היה לכך סיכוי כלשהואזי , בצלמו ובדמותו

 וכפי –אטאטורק ישראלי מצריך היה , פוליטי הכרוכים בכךההכפייה התרבותית והדיכוי 
הצליחה בסופו של דבר  מייסד טורקיה המודרניתהברזל של -אפילו יד, יוםכשברור לנו 
לא היה שום סיכוי לניסיון .  לעצב לאורך זמן את דמותהבמשימתהבלבד  באופן חלקי

שיטת בחירות יחסית ומשטר , מפלגתית-  רבריתפרלמנטדמוקרטיה כזה בתנאים של 
 היותו מפעל –אפיון יסודי נוסף של המפעל הציוני כי מבחינה זו ניתן לומר . קואליציוני

 – )גם לפני הקמת המדינה(המחייב פשרות , שהתנהל באופן דמוקרטי ופלורליסטי
ניתן לשער . זותרבותית במדינה - מראש כל אפשרות למנוע צמיחה של חברה רבסיכלה

טחונם העצמי האידיאולוגי ב למרות – שאלה שעמדו בראש המדינה בשנות החמישים
מעשיים  היו – יוםכהרבה פחות מאלה המקובלות ליברליות שהיו , ששררו אזנורמות הו

לעצב את פני החברה מידת יכולתם יש מגבלות חמורות לכי ומציאותיים דיים להבין 
  נדרשה" היתוך" של –מבוטלת -  ולא–דה מסוימת אולם מי. הישראלית כרצונם

  - מרקיעותאשליות יומרות ולהם  שלא היו ם של אלהבתנאי אותם ימים גם לשיטת
  .שחקים

ההיתוך -כור, בלי קשר לכוונות הסובייקטיביות של אלה שפעלו אז, מכל מקום  
-  כורדווקא זניחת מדיניותו , אלא להצלחה,הישראלי עצמו צריך להיחשב לא לכישלון

 ,הבסיס המשותף נוצר. מעידה על עוצמתה, לאחר שהתברר כי אין בה עוד צורך, ההיתוך
שפתה משמעי - באופן חדהשפה העברית היא,  בין היתר.בספקעוד ל וטואינו מ

ועצם , בעברמאשר יום בהרבה כאפילו הבדלי המבטא פחותים , המשותפת של חברה זו
- ן הבים בשל ריבוי הנישואי–ט לא נעלמה  אם כי בהחל–בחנה בין העדות טושטשה הה

ברור שביטויים תרבותיים ייחודיים אינם יכולים לסכן את הבסיס ב זה במצ. עדתיים
על בסיס הנשענת  כזו ,מרוכל, לא רדיקלית, "רכה"תרבותיות - זהו מצב של רב. המשותף
 הקמת המדינה התוצאה הטבעית והצפויה של, מורכא, זה הואמצב . איתןמשותף 

  .ויותלהליך קיבוץ הגתיהודית המודרנית וה
כשם שאין מקום , תרבותיות הישראלית- מובן שאין מקום לאידיאליזציה של הרב  

נדירות קיים מתח ניכר בין העיקרון - תים לאילע. תרבותיות בכלל- של רבלאידיאליזציה 
 תשל קבלת הבדלים תרבותיים לבין עקרונות אחרים של הדמוקרטיה הליברלית המודרני

 שונותת מסורתיות יובשל תוכנן הממשי של תרבווזאת , וכן צורכי החברה וטובת הכלל
.  לעסוק בואינם נוטיםתרבותיות -רבהאידיאולוגיים של הרבים מחסידיה  נושא ש–

______________ 
PELED, BEING ISRAELI: THE DYNAMICS OF MULTIPLE CITIZENSHIP 309 (2002) .ד'מאג 

המועצות -קובע במחקרו על יוצאי ברית, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה', אלחאג

תרבותיות -הרב" מחזק את םבישראל כי האופן שבו הם משתלבים בחברה מבלי לוותר על ייחוד

לחברה , לדעתו, מוגבלתאשר תרבותיות - רב,כלומר, בישראלהשוררת כהגדרתו " האתנוקרטית

 MAJID AL-HAJ, IMMIGRATION AND ETHNIC FORMATION IN A DEEPLY .היהודית בלבד

DIVIDED SOCIETY: THE CASE OF THE 1990S IMMIGRANTS FROM THE FORMER SOVIET 

UNION IN ISRAEL 216 (2004).  
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ובמיוחד בהעדר הסכמה על , בהעדר בסיס תרבותי משותף רחב דיו, בגרסתה הקיצונית
כרוכה עלולה להיות ת ותרבותי- רבה, וקרטימשטר דמהכללים והערכים הבסיסיים של 
- מחירה של מציאות רב, בחברה היהודית הישראלית. במחירים כבדים ובסכנות רבות

בעל הייחוד , קשר של היחסים בין הציבור החרדי בעיקר בהתרבותית בא לידי ביטוי
קשה לקבוע גבול ברור בין  15.חלקי הציבור האחריםהמדינה ו לבין ,התרבותי הניכר

זכויות הזולת הפוגעות בתחשבות ראויה בייחודו של המיעוט לבין כניעה לנורמות ה
נפרדים -הלאהחופים לצד ,  לנשים ולגבריםחופי רחצה נפרדים. באינטרס הציבוריו

 בלי להשליט את רצונם על כל מי שמגיע לחוףממתוך התחשבות בחרדים אך , כמובן
 ,רדה בין גברים ונשים באוטובוסיםהפלא כך באשר ל.  סידור סביר בהחלטנראים, הים

  להנהיג במאהקבוצות מסוימות כפי שניסו , ותמדרכהפרדה כזו בשלא לדבר על 
  .שערים

בין החרדים לבין שאר חלקי השסע , בעוד שהשסע העדתי רוכך מאוד עם הזמן  
גם על יום כ הדומיננטיות של השפה העברית חלה ,אומנם.  באופן מדאיג הוחרףהחברה
הגם (במערכת הפוליטית הדמוקרטית היטב  והוא משולב ,החרדיציבור ה של מרביתו

, כן- כמו .) עליהםהיא מבוססתשחלק מהערכים החשובים שיש בקרבו התנגדות חזקה ל
 מאוד כהנמוברמה  להכ-א בסךהי ,גילוייה המדאיגיםלמרות , האלימות ששסע זה מייצר

ההתנגדות האידיאולוגית , ת ועודזא .בהם מדוברש יחסית לעומק ההבדלים התרבותיים
 אם כי יש בקרב ,הפכו לתופעות שוליותנ והחרמת מוסדותיה כזאתכלמדינה העקרונית 

ציבור זה הסתייגות קשה מחלק מהערכים הליברליים המודרניים שביסוד המשטר 
כמייצגת  – במידה רבה של צדק – נתפסתאשר  ,המערכת המשפטיתן ומ, הישראלי

בכלכלת החרדים  הנמוכה של שילובהת רמ, חרף כל זאתאולם  .אלהמובהקת של ערכים 
 לידי ביטוי במאבק בנושא ההבא(שלהם מופרזת החינוכית האוטונומיה ה, המדינה

  כל אלה–החרדים בנטל ההגנה על המדינה רוב השתתפותם של -ואי") הליבה-לימודי"
דמותה . זהרה קבגרסתה המוקצנת במ תרבותיות-של הרבהכבד חלק ממחירה הם 
 ההשתלבות ת של מגמיהבמידה רבה בסיכויים תלויהחברה הישראלית של עתידה ו

התעסוקה ואף השירות , הלימודיםבתחומי  בעיקר – בשנים האחרונותשהחלה להסתמן 
יצירת בסיס השתלבות זו פירושה . השלטת למגמה ךהפי לצבור תאוצה ול–הצבאי 
  .התרבותיייחודו ל עשהציבור החרדי יוותר מבלי  מספק משותף

  
  
  
  

______________  
 דוגמה .תרבותית- גם בתחום היחסים בין היהודים והערבים יש היבטים בעייתיים למציאות הרב  15

 רשויות המדינה מלאכוף את ן של בנגב והימנעותויםפעת הפוליגמיה בקרב הבדובולטת היא תו

 .חוקיה בתחום זה
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  ערביהמיעוט ה :בפרק 

  מדינת לאום עם מיעוט לאומי גדול .1

 – תרבותיות בישראל נובע מקיומו של המיעוט הלאומי הגדול-  של הרבהשניהיבט ה
לאום המכילה את אחד המיעוטים הלאומיים הגדולים  נתיישראל היא מד. הציבור הערבי

ציונות כתנועה ה של אופייה היסודימאופן טבעי ברור שגם מצב דברים זה נבע ב. בעולם
העם היהודי ראה בה  ש– או לפחות בחלק מארץ – רץאֶ  ּבְ בית לאומישביקשה להקים 

רוב גדול לבני עם , נכון לתחילת המפעל הציוני, אולם היה בה, את מולדתו הקדומה
ל עובדה וע להצביע ע כידמרביםמבקרי הציונות . התנגדו בתוקף למפעל זהר שא, אחר

מי כי ל מבלי לחוש לכ- בדרך (של המפעל כולוהעיקרית התורפה המוסרית  זו כעל נקודת
, להצביע על פתרון אחרמחויב גם  בטענות מוסריות  מלכתחילהשפוסל את הציונות

ברור שיש , אכן. )לבעיית העם היהודי חסר הבית בתנאי המאה העשרים, מוסרי ואפשרי
 ההצדקה מהו משקלה לעומת משקלה של תוספתאלה הש. תורפה מוסרית כאן נקודת

 –  שביקשו להשיג עצמאות לעומת תנועות לאומיות אחרותהמוסרית שהייתה לציונות
 –עשרה ובמאה העשרים - של העם היהודי בסוף המאה התשעבמצבותוספת שמקורה 

אנלוגיות . בנושא לקבוע עמדה לאינטואיציה המוסרית של כל אדם המבקשעניין היא 
ולא בקלות ניתן לשייך את המקרה הזה לקטגוריה כללית , א יעזרו להכריע בשאלה זול

והרי ברור שגם נקודת התורפה . זהו מצב שאין לו אח ורע בהיסטוריהכי , כלשהי
 אינן אלא שני צדדים של אותו  של הציונותהמוסרית וגם תוספת ההצדקה המוסרית

דבר רגיל ביותר (עצמאות  לא רק נטול מטבע הטרגדיה של היהודים כעם שהיה –מטבע 
בית היה מצבו כפי שהיה באותם  ובהיותו חסר, בית  אלא גם חסר,)בתולדות העמים

בו הוא מבקש להקים שום תו מקו מיעוט בלבד באתוהגדרמעצם ם חסר בית הוא עַ . ימים
  .בית לאומי

לה כי היה ברור מלכתחי, בלי קשר לשאלת הצדקתו של המפעל הציוני, מכל מקום  
ייצור מדינה שיש בקרב ציבור אזרחיה שני לאומים ושתי תרבויות , אם יצליח, מפעל זה

של חלוקת הארץ לשתי האפשרות נכון גם לגבי היה הדבר . השונות זו מזו באופן מובהק
גם שהיה ברור . אותה החל הזרם המרכזי של הציונות לאמץ בשנות השלושיםש, מדינות

 בניגוד . פירושה בהכרח מדינה עם מיעוט לאומי גדולמדינה יהודית בחלק מהארץ
מדינה יהודית " הציונות שאפה ללפיהשתים י המושמעת לעהשחר  חסרתהירלאמ

לאום  תאינה מדינ, התגדרהמעצם , "ישראל- מדינה יהודית בארץ"האמת היא ש, "טהורה
 ר להיכלל בתחומי היה אמו1947שנת ם ב"לפי תוכנית החלוקה של האו". טהורה"

   מיעוט ערבי של יותר–טח קטן בהרבה מגבולות הקו הירוק בש –המדינה היהודית 
 ,כי בעקבות פתיחת שערי הארץ להגירה יהודיתאם כי תומכי החלוקה ציפו  (40%-מ

  בתוכנית החלוקההמדינה היהודית נדרשה. )גדל הרוב היהודיי, מייד עם הקמת המדינה
 שפתוגם את היכולת לשמור על , רחיות רגילותלצד זכויות אז, למיעוט גדול זהלהבטיח 

  .תרבותוועל 
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, )בארץ וגם באזור גם(ידי הצד הערבי -תוכנית החלוקה עלבעקבות דחיית  ,כידוע  
קמה לבסוף , בעיית הפליטיםונוצרה  העצמאות הישראלית תמלחמשבעטייה פרצה 

יין מיעוט ניכר אך עד, המדינה היהודית על שטח גדול יותר ועם מיעוט ערבי קטן יותר
עם כל הביקורת ,  ממשלות ישראל כלפי המיעוט הערבין שלמדיניות. מידה- בכל קנה

בהיקף משמעותי הארץ ן לא גרמה לבני מיעוט זה לרצות להגר מ, שניתן למתוח עליה
של  הגידול הטבעי של אוכלוסייה זו איזן את קצב הגידול, יתר על כן. פיתמבחינה דמוגר

 20%-יום קרוב לכמיעוט זה מונה . למרות העלייה ההמונית, תה היהודייאוכלוסיה
לאומי של מיעוט גדול ה- התרבותידו וח על יירהשמילא זו בלבד ש. מאוכלוסיית המדינה

 באופן טבעי והגיונינובעת היא אף ,  היהודי של המדינהיהזה אינה סותרת את אופי
  .מאופי זה

 אזרחיה הערבים מיעוט לאומי אינם תהודית והיולאום י היות ישראל מדינת, למעשה  
-  שאומצה על, הלאומיות היהודית של הציונותתפיסת.  צדדים של אותו מטבעאלא שני

, לאום אחדל אזרחיה בני  פירושה שאין המדינה רואה בכ,ידי המדינה לאחר הקמתה
תפיסה לאומית ל  הדוגמה המובהקת.םיסה המקובלת בחלק מהמשטרים הדמוקרטיתפיכ

במדינה .  צרפת כידוע היא, ואותה בלבד,לכל האזרחים זהות לאומית משותפתהמייחסת 
לעומת  16.יתתהצרפוזו אכן העמדה הרשמית , םמקום למיעוטים לאומייכל  אין כזאת
לבין ) יהודית או ערבית(בין לאומיות בהכרח מבחינה תפיסת המדינה היהודית , זאת

, לפי תפיסה זו, יהודי הפזורה נחשבים אשר יחד עם – יהודי ישראל. )ישראלית (אזרחות
הם הרוב  – לעצמאות לאומיתאת העם היהודי שהמדינה מממשת את זכותו כמרכיבים 

ייך לעם היהודי אינו תשמ שאינו םמכאן שאותו מיעוט גדול של אזרחי. הלאומי במדינה
ה  ציבור גדול של אזרחי המדינה שזהותו הלאומית שונ– מיעוט לאומיאלא יכול להיות 
 העצמאות הישראלית לפנות ת הכרזה שלמשום כך לא התקשו מנסחי. מזו של הרוב

מתאימה באופן מובהק למיעוט אשר ם של המדינה בלשון ילאזרחיה הערבים העתידי
מוסלמים " כםהם לא ניסו להגדיר. "בני העם הערבי תושבי מדינת ישראל ":לאומי

בות קבע, אילו ביקשו לטפחבוודאי היו נוהגים כפי ש, "ונוצרים תושבי מדינת ישראל
את דוברי כל חד הכולל את בני כל הדתות וא" לאום ישראלי"תפיסה של , הקמת המדינה

להטיף מוסר למדינה  בשמו נוהגים לפעמיםש, שהדגם הצרפתיאף (ישראל בהשפות 
 ולא להכיר בשום ,היה מחייב גם להפוך את כל האזרחים לדוברי אותה שפה, הציונית

______________  
מדינת לאום יהודית : ישראל ומשפחת העמיםראו בעניין זה אלכס יעקובסון ואמנון רובינשטיין   16

הפניות להחלטות של המועצה החוקתית של את הראו שם בפרט  .)2003 (385–377 וזכויות האדם

 צרפת על האמנה תאת חתימתה של ממשל, בהסתמך על תפיסה זו,  המועצהפסלהבהן  שצרפת

ואת החוק ) 1999 ביוני 15-החלטה מה(ל לשונות אזוריות ולשונות מיעוטים עהאירופית להגנה 

העם " כחלק מ"עם הקורסיקאי"וספן שביקש להכיר ב'שיזמה הממשלה הסוציאליסטית בראשות ז

המשמשת , המועצה). www.conseil-constitutionnel.frראו  ()1991אי  במ9- החלטה מה( "הצרפתי

של העם ) unicité(אחידות "האמנה והחוק פוגעים בכי קבעה , משפט לחוקה של צרפת-כבית

השפה כי בהוראה החוקתית הקובעת כן פני החוק ולבשוויון של כל אזרחי צרפת , "הצרפתי

המסגרת - חתימתה של צרפת על אמנת-ן אייבעני 18ש "להלן הראו . הצרפתית היא שפת הרפובליקה

  .טים הלאומייםוהאירופית להגנה על המיע
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מאחר שמנסחי ההכרזה דיברו בשם העם היהודי וראו אותו כקטגוריה ). תשפה אחר
אל העם היהודי בכל התפוצות "מכאן קריאתם ו(רלוונטית גם לאחר הקמת המדינה 
הם היה זה אך טבעי ש, ") ולעמוד לימינו במערכהןלהתלכד סביב הישוב בעליה ובבני
  . עם אחרו שליגדירו את בני המיעוט הערבי כבני

תים ילע מתחתנ, אזרחותלבין בין לאומיות באופן ברור המבחינה , פיסה זותעל   
אשר  ,של לאומיות" דתית-אתנו"או " אתנית"כתפיסה המציגה אותה קרובות ביקורת 

 שבהן, במערבהמתוקנות בין ישראל לבין הדמוקרטיות האזרחיות , כך נטען ,מבדילה
אזרחות לבין עותית בין לאומיות  אולם הבחנה משמ17. כביכולימתיהבחנה כזאת אינה ק

ידי המדינה במפורש או - המוכר עלבה מיעוט לאומיקיים קיימת בהכרח בכל מדינה ש
הגדרה לאומית כל . עוט לאומי יש גם רוב לאומימיבו ש  שהרי במקום שי,במשתמע

עברית , ישראלית-יהודית,  יהודית–שהרוב דובר העברית בישראל עשוי לאמץ לעצמו 
תייחס בסופו ת –ישראלית " סתם"או ) ברנועה הציונית נטתה אליו חסד בעמונח שהת(

ו אין בכוח. זהות לאומיתלניואנסים תרבותיים שונים בתוך אותה , היותר-לכל, של דבר
 ליצור זהות לאומית משותפת לכל אזרחי המדינה כל זמן הו מסוג זהשלשל מינוח כ

 המקובלת בקרבו באופן –בית ובזיקתו זהותו הערב עומד על זכותו לדבוק גדולשמיעוט 
  . לעם הפלסטיני–יום כרחב 
וכן ( להגנה על המיעוטים הלאומיים המסגרת האירופית-תאמנ, באשר למצב בעולם  

מוכיחה ) הביקורת שנמתחה במועצת אירופה על סירובה של צרפת להצטרף לאמנה זו
 מקובלת ורווחת בעולם היא נורמהמשמעותית בין זהות לאומית לבין אזרחות כי הבחנה 

של המיעוט גודלו של בבעיקר מדינות המערב מרוב ישראל שונה  18.הדמוקרטי בימינו
נתון בעל חשיבות גם אלא , קיימתעובדה דבר המבטיח כי ההבחנה אינה רק (הלאומי 
שוני נוסף הוא . בשל קיומו של הסכסוך הלאומיגם כמובן ו, ) בחיים הציבורייםמרכזית

אף  ("ישראל" – שונה משמה של המדינה ,"העם היהודי" ,של עם הרובשמו שדה בוהע
הדבר מדגיש ). בו מדוברשהוא כמובן אחד השמות ההיסטוריים של העם " ישראל"ש

אולם ; )שראליתיה(האזרחות לבין ) היהודית(בחנה בין הלאומיות ההבאופן סמנטי את 
, תית ופוליטית חשובהבחנה הזאת כעובדה תרבוההלא סמנטיקה זו היא היוצרת את 

  . עצם קיומו של מיעוט לאומי גדולאלא

______________  
  ).2009 (לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית: עם ככל העמיםמשה ברנט , למשל, ראו  17

18  "Framework Convention for the Protection of National Minorities") האמנה האירופית : להלן

ואת מסמך הפרשנות הרשמי לאמנה , 1998 שנכנסה לתוקף בשנת , את נוסח האמנה).או האמנה

)explanatory report(,ניתן למצוא באתר , ידי ועדת מומחים מטעם מועצת אירופה- שהוכן על

conventions.coe.int .בהתאם , ן בשטחה מיעוטיםצרפת סירבה לחתום על האמנה בטענה כי אי

, על סירוב זה. אזרחותלבין מזהה באופן מלא בין לאומיות אשר  , המסורתיתאיתלתפיסתה הרפובליק

ה של האֵספה הפרלמנטרית של מועצת טנמתחה ביקורת בהחל, ועל התפיסה העומדת מאחוריו

 /=assembly.coe.int/Main.asp?link כתובת זמין ב,Recommendation 1492 (2000) ראו .אירופה
Documents/AdoptedText/ta01/EREC1492.htm .שצריך לראות את , כמובן,אין פירוש הדבר 

ימינו של אך בוודאי אין הוא הדגם המקובל היחיד בעולם הדמוקרטי , לגיטימי-כלאהדגם הצרפתי 

  .בנושא זה
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היא אזרחית -ללעדרה של זהות לאומית כה על ביקורתה, ישראלהשוררים בם בתנאי  
 על ת הצדקתם של סוגי הביקורת האחריםבלי קשר למיד, במיוחד ביקורת תמוהה

 הערבים ו דבר שהיהודיםישאם הלא . ערבי– המדינה בנושא היהודיה שלהתנהלות
, למעשה ללא ויכוח בשתי החברות,  תמיד במאה השנים האחרונותהסכימו עליובארץ 
אלה המבקרים את . לאוםלאותו או  ותו עםייכים לאתשמדה שאין הם בועזאת ה

  ראשונילכל- אזרחית הם בדרך-אינה כללהיא ך שהלאומיות היהודית בישראל על כ
 זהותו הלאומית ואת זיקתו לעם ערבי לטפח אתההעומדים על זכותו של המיעוט 

- ת כללוסותר כמובן מבחינה לוגית את אפשרות קיומה של לאומיאשר  דבר –הפלסטיני 

. מטבע הדברים גם רוב לאומייש מיעוט לאומי בו יש שבמקום , כאמור .אזרחית בישראל
לא רק את שללה מראשית ימי המדינה ר שא – ראליתגם המפלגה הקומוניסטית היש

עם זאת ו,  אלא גם את האידיאולוגיה הציונית, הרשמית כלפי הציבור הערביהמדיניות
 ודרשה ,מיעוט לאומיבציבור הערבי  ראתה תמיד – זה ציבור דגלה בשילובו האזרחי של

או (העם הערבי הפלסטיני ן ה הערבית ומהיותו חלק מהאומתוך הדגשת , כזהכלהכיר בו 
הסיסמה בדבר ). תה אותו בשנות החמישיםכפי שהיא כינ, "ישראלי-העם הערבי הארץ"
במיוחד ו,  אך גם אנשי שמאל ציונים,אימצו הקומוניסטיםאותה ש ("עמיםהאחוות "

 – שתי הזהויות הלאומיות – את קיומם של שני העמים  מאליו מניחה כמובן)ם"אנשי מפ
ם אין להעלות על הדעת סיסמה כזאת בצרפת בנוגע ליחסי.  ציבור אזרחי המדינהבבקר

הקבוצה היחידה שדגלה בלאומיות משותפת לכל . בהש בין קבוצות האזרחים השונות
 שמוצאה בפלג הימני , אם כי בולטת, קבוצה זעירה–" כנענים" היתהאזרחי ישראל הי

לאומיות  "דיברו בשם) כך בפי יריביהם" (כנענים"ה. הקיצוני ביותר של הימין הציוני
תים יולע,  על כל תושבי הארץ–ובמקור (מדינה שצריכה לחול על כל אזרחי ה" עברית
שאת זהותם הערבית , של הערבים" תברּועִ  "דיי-הדבר יושג עלכי  ו וחשב,)כךמעבר ל
  . ושטחיתמלאכותית כהם ראו

מיעוט הערבי אין ספק שיש מקום לביקורת רבה על המדיניות הרשמית כלפי ה  
היסוד של - תעלם מנתוני אמורה להמובן שביקורת הוגנת אינה. בתחומים שונים

–וך הלאומי הישראליהסכס  במקרה זה– המבוקרותבה מתרחשות התופעות שהמציאות 
ים בין הרוב והמיעוט נמנעת על היחס- והשפעתו הבלתי,הפלסטיני–ערבי והישראלי
הן  – יש הרבה מה לבקראין ספק ש, גם בהתחשב בנתונים אלה, עם זאת. בתוך המדינה

חות בציבור וגישות הרובנוגע בכל הוהן טון ונציגיו השונים  השלם שלהמעשילבנוגע 
תים מפי נציגי הציבור י הנשמעת לע,לביקורתאין הצדקה ניתן לקבוע כי  אולם .היהודי
. םשראל ניסו למחוק את זהותם הערבית של האזרחים הערביממשלות יפיה לש, הערבי
ליה בעיני הממסד הזהות הלאומית הערבית של המיעוט הייתה מובנת מא ,אדרבה

". ערבי: לאום"הזהות של האזרחים הערבים נרשם - שבתעודותכדי כך הישראלי עד 
וטוב שרישום ,  אין להתפעל מסוג כזה של הכרה בזהותו הלאומית של המיעוט,אומנם

עדיין במרשם התושבים של מתקיים  אולם הוא ,הזהות הישראלית בוטל-הלאום בתעודת
הכרה רשמית , ככלל. ה הרשמית של המדינהתאת עמדומייצג אפוא , משרד הפנים

ישראל ראוי ב שורריםם הבתנאיו, מפורשת בקיומו של מיעוט לאומי היא דבר רצוי
 דווקא משום שהמדינה מוגדרת –היסוד ובחוקה העתידה - לכלול הכרה כזאת בחוקי
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 תווית ,כפרט, באופן רשמי לאזרח" להדביק"י  אולם אין זה רצו.במפורש כמדינה יהודית
- אישראלי התקשה בו הדבר האחרון שהממסד הי, מכל מקום. לאומית זו או אחרת-אתנו

הדבר . בכך שהאזרחים הערבים הם בני עם אחר ובעלי תרבות אחרתהוא ההכרה פעם 
ן יהודי בישראל אין שום ללאומ. יםת מובהקת כלפי הערבינגישה עובעלי נכון גם לגבי 
 את מה שלאומן טורקי אמר םומר לאזרחים הערביל, הוא- לשיטתו, רצון או יכולת

רוכך אומנם במידה ר שא(תרבותי דיכוי  שנים של עשרות במשך ,בשם המדינה, לכורדים
לעם ייכים תשמאתם  ; אלא טורקים,כורדיםאינכם ): מן העולםעדיין רבה אבל לא עבר 

קרא בשמות להי, ומשום כך עליכם לדבר טורקית, כי בטורקיה יש רק עם אחד, הטורקי
ולהיות נאמנים ללאומיות הטורקית , טורקיים ולדבוק בתרבות הטורקים מכל הבחינות

  .המאחדת את כולנו

  יותיו התרבותיות של המיעוט הערבי זכו.2

יחסו למדיניות הרשמית ר שא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה – סמי סמוחה
מנו בהרבה מיש המחמירים אם כי (כלפי המיעוט הערבי הוא ביקורתי בהחלט 

דו וחיי מתאר כך את מעמדו של המיעוט הערבי מבחינת יכולתו לשמור על – )בביקורתם
  :התרבותי

ויות הקיבוציות החיוניות כמוכרים כמיעוט ומוענקות להם כל הז... הערבים"
, נוך נפרדת בשפתםימערכת ח, שימוש חופשי בשפתם :לשמירה על קיום נפרד

, מנותוא(מוסדות תרבות בשפתם , )עיתונות, טלוויזיה, יורד(תקשורת בשפתם 
. דין דתיים נפרדים המבטיחים אנדוגמיה-דות דת ובתיסומו) תיאטרון, ספרות

כן -כמו. ידי המדינה- הסדרים מוסדיים אלה ממומנים חלקית או באופן מלא על
מאפשרים להם לחיות בקהילות נפרדות , ם להיות שונים הערבימכירים בזכות

  19".ין מפעילים עליהם לחצים כלשהם לטמיעהוא

, פלסטיניישראל אינם מוכרים כמיעוט לאומי הערבים ב"סמוחה מוסיף כי עם זאת   

______________  
" ? דמוקרטיה אתניתדמוקרטיה או-אי, דמוקרטיה אזרחית: ישראל-המשטר של מדינת"סמי סמוחה   19

תוך השוואה , עניין מעמדו של המיעוט הערביל. )2000 (594–593, 565 ב סוציולוגיה ישראלית

 שמירה על ם שלבין היתר בנושאי, להוראת האמנה האירופית להגנה על המיעוטים הלאומיים

 ועניין מעמדל. 194–165' בעמ, 16ש "לעיל ה, ראו יעקובסון ורובינשטיין, השפה והתרבות, הזהות

 שפיר ופלד מבחינים .14ש "לעיל ה, SHAFIR & PELEDהאזרחי של המיעוט הערבי בישראל ראו גם 

לרבות (ריהם לדב,  נהנים ממנה במידה ניכרתם אשר האזרחים הערבי– "אזרחות ליברלית"בין 

לבין  – לא במידה מספקת אם כי ,)פליהההיכולת להפעיל את המערכת המשפטית במאבק נגד 

 הם מגדירים כשותפות איתאת האזרחות הרפובליק. חסרה להםאשר  ,"איתהאזרחות הרפובליק"

עם האינטרס של הרוב , לדבריהם, מזוההאשר , של טובת הכלל והאינטרס הלאומיהשלטת לתפיסה 

  .יהיהוד
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 20".בזכותם לאוטונומיה ובזיקתם לעם הפלסטיני, אין מכירים במנהיגות ארצית שלהםו
מדינות יש לציין כי האמנה האירופית להגנה על המיעוטים הלאומיים אינה מחייבת את ה

 גם הכרה תחיקתית . להעניק אוטונומיה למיעוט או להכיר רשמית בהנהגתועליהשחתמו 
 חלק מהמדינות שחתמו עליה 21.אינה נדרשת לפי האמנהכזה כ במיעוט לאומי מפורשת

, ישראל ראוי-מדינת ה שלבתנאידווקא   אם כי,כךמאחרות נמנעו אך , הלכו בדרך זו
 כי מאמירה מפורשתבארץ  של גורמים רבים תםרתיע, מכל מקום.  לעשות זאת,כאמור

 בציבור בעל נכונות להכיר בכך שמדובר-מאיאינה נובעת  הערבים הם מיעוט לאומי
החל , הכירה בו למעשה, כאמור,  דבר שהמדינה– של הרוב זהות לאומית שונה מזו

 – "מיעוט לאומי" – שכותרת זוהחשש הרתיעה נובעת מ 22.הנוסח ההכרזה על הקמתב
כן תביעות ו, חשבון סמכותם של מוסדות המדינה-על, תחזק תביעות לאוטונומיה רחבה

 מקבלים חיזוק שות אלהחששאף ,  אולם23. היהודי של המדינהיהלפגיעה באופי
בעודה " מיעוט לאומי"המשתמשת במונח ,  ההנהגה הערבית בישראליה שלעמדותמ

אין , )לחלוטיןדבר שונה  אשהי(לאומית - עשה להפוך את ישראל למדינה דומדורשת ל
אין . בהוראת האמנה האירופיתיסוד כל  "מיעוט לאומי"לחששות אלה מפני המונח 

 דבר הואין ב, "מדינה בתוך מדינה"יכול להעניק למיעוט מעמד של  דבר האמנהב
 יש בה .ל כמדינה יהודיתמרכזיים של ישראשסותר את מה שנהוג לראות כאפיונים ה

העולות בקנה אחד עם פסיקת , וויון אזרחי ולשילוב של המיעוטבהחלט דרישות לש
וכן דרישות לגבי מתן אפשרות למיעוט , המשפט העליון הישראלי בנושאים אלה- בית

למרות המתח , הנהגה הערביתמעמדה של הלבאשר .  שפתולשמור על תרבותו ועל
לרבות , גורמים רשמיים בישראל,  המלווה את יחסיה עם הממשלה הרבהפוליטי

ה הערבית יאוכלוסיבשיח בנושאים שונים הנוגעים -דומקיימים בפועל , הגבוהים ביותר
עם  וכמובן(עם ועדת המעקב העליונה ועם ועד ראשי המועצות המקומיות הערביות 

מלבד זאת יש ). בהן מרוכז רובו הגדול של הציבור הערביש, הרשויות המקומיות עצמן
לשיטת הבחירות  ארצית הנהוגה בישראל נחשבתה- לציין כי שיטת הבחירות היחסית

______________  
  .594' בעמ, שם, סמוחה  20

  .195–190' בעמ, 16ש "לעיל ה, לדיון בהוראות האמנה ראו יעקובסון ורובינשטיין  21

, םתקנות המתייחסים לאזרחים הערביבחוקים והננקטת ב לגבי הלשון ,189–188' בעמ,  שםראו  22

  .בר בבני לאום השונה מלאום הרובהמבטאת למעשה הכרה בכך שמדו

, התווית הפלסטינית של הערבים בישראל בעייתית בעיני רבים יותר מזו הערבית מסיבות פוליטיות  23

אולם . כביטוי לתמיכה במאבק הלאומי הפלסטיני) תים קרובות בצדקילע(מאחר שהיא נתפסת 

י אינה מהווה כל קושי גם האמירה שהמיעוט הערבי בישראל הוא חלק מהעם הפלסטינ, למעשה

לפיה הפתרון של שתי מדינות שאימצה נוסחה , לדוגמה, ציפי לבני. ישראלית-עקרוני מבחינה יהודית

ומשום כך אין הצדקה לכך , לשני עמים יגשים את הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני לצד ישראל

 בעייתי מאחר שגם מעמד של  הואהניסוח ז. בתוך המדינה" זכויות לאומיות" ישראל ידרשו ישערבי

ועדיף לומר שאין הצדקה לתביעה להפוך את ישראל , מיעוט לאומי הוא זכות לאומית מסוג מסוים

 והטקסט 30ש " ראו להלן ה– השונים" מסמכי החזון"כפי שתובעים למעשה (לאומית -למדינה דו

כולה על ההנחה שהזהות הלאומית שערביי -האמירה של לבני מבוססת כלאולם ברור ש). שלידה

  .ישראל שותפים לה היא זו האמורה לזכות במדינה עצמאית לצד ישראל
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משום כך אין צורך להנהיג בארץ סידורים מיוחדים כדי ו ,הנוחה ביותר למיעוטים
בהן שיטת הבחירות עלולה שנהוג במדינות כ,  למיעוטיםרילהבטיח ייצוג פרלמנט

ן הן בשל עמדותיה –ייצוגו של ציבור זה בממשלה - הבעיה היא באי. לצמצם ייצוג זה
, תתפותן בקואליציה ממשלתית כלשהי מאפשרות את השןשאינ, של המפלגות הערביות

ייחס את החשיבות הראויה לתיקונו של פגם אשר אינו מ ,אשמת הממסד הישראליוהן ב
  ).ים ערבים במפלגות קואליציוניות בעזרת נציגולּו(זה 

 בישראל הוא במצבו של המיעוט הערביוטעון תיקון ברור שמה שלוקה , מכל מקום  
ולא , השילוב המלא במערכות המדינה והחברה על בסיס שוויון אזרחי מלאהעדרו של 

 דבר אשר התפיסה הלאומית המונחת ביסוד – על זהותו הייחודית לשמוריכולת -אי
מבין שתי . מבטיחה אותואף אלא למעשה , אותוסותרת המדינה לא זו בלבד שאינה 

 קששל כל מיעוט שאינו מב )תמיד גם מידה של מתחשיש ביניהן ( התביעות היסודיות
ה היא בבירור יע הב– הזכות להיות שונה והזכות להיות משולב – 24להיטמע ולהתבולל

אלא באשר לזכות להיות , י באשר לזכות להיות ערבלא:  ולא הראשון,בנושא השני
  .ישראלי

רים קחלק מהמוב,  משמעותיותהןהזכויות התרבותיות שמיעוט זה נהנה מהן , אכן  
האמנה  ,כך. לאומיות-הביןעולות במידה ניכרת על המינימום הנדרש לפי הנורמות אף 

 את זכותו של מיעוט )13בסעיף (קובעת  להגנה על המיעוטים הלאומיים האירופית
אולם אין היא מחייבת את המדינה לממן לימודים , "את שפתו או בשפתו"לאומי ללמוד 

נוך ממלכתית ששפת ישבו מתקיימת מערכת ח, ישראל ברברור שהמצב השור. אלה
 צריך גם לומר .הרבה על מה שמתחייב מהוראות אלהעולה ב, ההוראה שלה היא ערבית

הספר במגזר -מה שמתרחש בתוך כותלי ביתבשליטתו הממשית של השלטון המרכזי ש
 החוקימעמדה . המדינהיום בהרבה בהשוואה לשנים הראשונות של כהערבי מצומצמת 

 הגם שעיקרון זה ממומש באופן חלקי בלבד –של השפה הערבית כשפה רשמית שנייה 
 וגם מבחינה, האמנה האירופיתמחייב עקרונית תמה שמ לעהרבה ב הואעולה גם  –

מיעוטים במדינות  מעשית מעמדה של הערבית בישראל גבוה יחסית למעמדן של שפות
 אף שהיא בעייתית –הדתיות השונות הדין של העדות -מערכת בתיגם .  רבותדמוקרטיות

______________  
 ,להבדיל משילוב אזרחי(אינם מבקשים להתבולל בחברת הרוב , כציבור, ברור שהערבים בישראל  24

דבר זה טבעי וצפוי מצד ). בשפה העבריתכולל שימוש , שיש לו באופן טבעי גם ביטויים תרבותיים

 גדול הקשור "מיעוט מולדת"אלא , כפי שדובריו מדגישים בצדק, ציבור שאיננו קהילת מהגרים

את היחסים בין הרוב והמיעוט בתוך . מסביב ולעם הפלסטינישנת זהותו לעולם הערבי הגדול ימבח

ומיות השונות יישמרו בכל עתיד נראה המדינה יש אפוא לבנות על בסיס ההנחה כי שתי הזהויות הלא

ואין , אזרחית-משום כך אין הצדקה לביקורת על המשטר הישראלי בשם דגם הלאומיות הכלל. לעין

- אף. לעם הרוב כנושא מרכזי ביחסי יהודים וערבים בישראל" הצטרפות"הצדקה להציג את שאלת ה

עוט לאומי היא עניין להחלטה השתייכות למי-כן הנורמה הראויה היא שהשתייכות או אי-פי-על

, כך גם לפי האמנה האירופית(הבאה לידי ביטוי בזיקה חברתית ותרבותית , וולונטרית של כל פרט

 ו שלשאלת יישומו של עיקרון זה בישראל היא עניין מורכב החורג מנושא). 3' ס, 18ש "לעיל ה

ראו . אולם אין זה הקושי היחיד, ות הסכסוך הלאומי יוצרת כמובן קושי בנושא זהמציא. מאמר זה

  .188–187' בעמ, 16ש "לעיל ה, בעניין זה יעקובסון ורובינשטיין
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יש לה מונופול רשמי ר שא כ,ודאי במצב הנוכחיוב(מאוד מבחינת העקרונות הליברליים 
העולים רעיונות . לטוב או לרע, תרבותית מובהקת-היא תופעה רב –) דיני האישותעל 
ב רבקכלשהו להעניק לדיני השריעה מעמד רשמי  במדינות מערביות די פעםמ

ביטוי כשם נתפסים ,  בישראלנהוגה הו צנועה בהרבה מזרמהב, יה המוסלמיתהאוכלוסי
-  כי לא בהכרח כל המרבה ברב לנו מה שמזכיר–  ומופרזתתתרבותיות רדיקלי-לרב

  .תרבותיות הרי זה משובח

  רבית במבחני הצלחה מינימליסטייםע-תרבותיות יהודית- רב.3

ויש לזכור כי (תרבותי מובהק -יס רבעל בסבישראל אפוא ערבי מתקיים -קיום יהודי- דו
ובמקרה , )קיימת מידה משמעותית של פלורליזם תרבותי גם בתוך הציבור הערבי עצמו

הרבה יותר מאשר לגבי מרכיביה השונים " עבה"תרבותיות במשמעות - ברבזה מדובר 
 אם כי ,התרבותי המשותף מצומצם הרבה יותרהבסיס . של החברה היהודית הישראלית

בדומה , הפךנ יש לציין כי המיעוט הערביבין היתר ( קיים בתחומים שונים גם הוא
התורמת  ,במקום סולידריות לאומית. )לשוני במידה ניכרת- לדו,  בעולםלמיעוטים רבים

מתח לאומי ופוליטי ניכר המעיב על היחסים קיים , ללא ספק ללכידותה של חברת הרוב
 זיקה רשמית שיש להמתקיימת במדינה תרבותית זו -מערכת רב. בין הרוב והמיעוט

תרבותיות -האם דוגמה זו של רב. מובהקת לתרבותו הלאומית של העם היהודי דווקא
תלויה ברמת  התשובה לשאלה זו? לסיפור הצלחה, בחשבון כולל, צריכה להיחשב

 מערכת היחסים לבאופן שבו רואים את כלגם  –נמנע - בלתירחובאו, הציפיות במצב כזה
על מה שמתרחש בתוך הקו את הסכסוך הלאומי ואת השפעתו ,  העמים בארץבין שני
ממה שמתחייב פחות  שמעמדו האזרחי של המיעוט הערבי בישראל טוב ברור .הירוק

ם ואתניים בעולם י מיעוטים לאומים שלמהנורמות המקובלות בימינו לגבי מעמד
אם  אולם. חיה בשלום נורמות של דמוקרטיה ליברלית המטבע הדברים שהן ,הדמוקרטי

מאמצים מדדים מינימליסטיים לגבי מה שניתן לצפות לו במצב של שסע תרבותי עמוק 
מבלי לשכוח , זאת .מדובר בהצלחהאכן ניתן לומר כי אזי ,  קשהוה סכסוך לאומיהמלּו

מציאותיות כי מדדי ההצלחה שאימצנו הם מדדים מינימליסטיים המתואמים לציפיות 
 ומבלי לוותר על השאיפה המתמדת גם לשנות לטובה את המצב ,יסודומבמצב קשה 

  .עצמו וגם לשפר את מה שניתן לשיפור במסגרתוהקשה 
עדרן של ה קיומן או ; רמת האלימות בין שתי הקבוצות:אני מציע שלושה מדדים  

   כפי שהוא בא, של המיעוט למדינהויחסו ;המיעוט לפרוש מהמדינהבקרב שאיפות 
בהם שאלה זו נשאלת שובסקרים ,  מצד אחד,נציגיושל אויות לידי ביטוי בהתבט

אם ברור על כל פנים שאך , להציע מדדים שונים, כמובן, ניתן. אחר מצד ,במישרין
חלק גדול אם ,  של אלימות בין הרוב והמיעוטהשוררת רמה גבוהנתונה מדינה ב

ל המיעוט היחס הרגשי שאם ו, מהמיעוט שואף לפרוש מהמדינה ולהשתחרר משלטונה
 בה רששורזו לומר על מדינה אפשר -איאז -כי ,משמעי- למדינה הוא שלילי באופן חד

אמץ ציפיות מוכן לראותו של מי ש-מנקודתאפילו , קיום סביר בין הרוב והמיעוט- דו
  .מינימליסטיות
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 הוא של יציבות  שבו ניתן לדבר על הצלחה בהקשר זההמובן הבסיסי ביותר  
 מן המפורסמות הוא שרמת האלימות בין היהודים והערבים .עדר אלימותוההמערכת 
לאומי או -המדינה על רקע אתנולבין  םלרבות האלימות בין האזרחים הערבי(בישראל 
. מתח לאומי ולאומי אמצבים אחרים של סכסוך בהשוואה להיא נמוכה מאוד ) פוליטי

כאשר , ר הערבי לזכותו של הציבו בצדק ונזקפת,תים קרובותיעובדה זו מוזכרת לע
לנוכח הרטוריקה הרדיקלית של ההנהגה  בעיקר –אמנותו למדינה נמועלית שאלת 

אולם . טחוניותברות בעבֵ  םוגם בעקבות מקרים של מעורבות אזרחים ערבי, הערבית
שהוא חלק חשוב מאיכות ,  בין היהודים והערבים בישראלרברור שהשקט היחסי השור
במובן . ך להיזקף לזכותן של שתי האוכלוסיות כאחדצרי, החיים של כל אזרחי המדינה

ניתוחי המצב מניחים את הרמה שרוב מסוים זוהי מחמאה גדולה לציבור היהודי 
במצב האמת היא שאולם . דו כלפי המיעוט כמובנת מאליהיהמזערית של האלימות מצ

מר כפי שנא, שגורסמי , למעשה.  רחוק מזה–כך שום דבר מובן מאליו אין בהנוכחי 
  מעצם היותו בעמדת הכוח של הרוב– כי הרוב הוא הנושא בכל מקרה, בותותים קרילע
את אינו יכול לא להטיל על הרוב , רב האחריות למצב היחסים בינו לבין המיעוטי במ–
עובדה היא ה, מכל מקום. הקהילות בין שתי רמת אלימות נמוכהלהאחריות גם  רבימ
דופן בנסיבות -אלימות זו כלפי זו בצורה יוצאת-הן בלתיבישראל שתי האוכלוסיות ש
 אותם מקרי ם שלזה מחומרת- מובן שאין בקביעה זו כדי להפחית כהוא. קיימותה

עדן -הוא גןבתחום זה   כאן השורראלא רק להזכיר שהמצב, כן מתרחשיםאאלימות ש
אירלנד לפני - ל צפון ודי להיזכר בדוגמה ש–של ממש לעומת מה שהיה יכול להיות 

  .סדרי השלוםה
הרשמית של לפי התפיסה , כאמור. וגמה ההודית את הדולהעלותכאן המקום לחזור   

, ייכות לאומה אחתתשמכל הקבוצות האתניות והתרבותיות השונות בהודו , מדינה זו
רמת האלימות בין , ןכ-פי- על- אף. אזרחית ההודית משותפת לכולן-הלאומיות הכללו

שם מתנהל , גם אם נניח בצד את קשמיר( השונים םי באזורהקבוצות האלה לאורך זמן
 גם מבחינת האלימות בין בני – )למעשה סכסוך לאומי אלים במלוא מובן המילה

  לאיןההייתה גבוה – עדתית-הקבוצות השונות לבין השלטון וגם מבחינת האלימות הבין
 ומיםלבני לאהנחשבים באופן מובהק , בין היהודים והערבים בישראלששיעור מזו 

 ה של הודואין הדברים נאמרים כדי להפחית מגודל הישג. )בסכסוךמצויים אשר  (שונים
ואין בהם גם ,  בהשורריםה ם הדמוקרטי בתנאיבשמירה על אחדות המדינה ועל משטרּה

התמונה בנושא זה היא . ופן גורף על זה ההודיטענה כי המשטר הישראלי עדיף באמשום 
אזרחית ברצינות -ללת כואידיאולוגיה של לאומייחסת למתיהמדינה ההודית . מורכבת
הגדרת הזהות הלאומית שבהן , תים מדינות אחרותי נוהגת כפי שנוהגות לעאין היא; רבה

תרבותו של הרוב להשלטת תירוץ בעיקר משמשת  האמורה לחול על כל האזרחים
,  סיקייום הואכ הודו ת ראש ממשל25. הזהות הייחודית של המיעוטי ביטוילתולהגב

______________  
ינו מוכר שם המיעוט המוסלמי דובר הטורקית א, לשם השוואה ניתן להזכיר את המצב השורר ביוון  25

אולם התוכן , )הלנים(ובאופן רשמי כל האזרחים הם יוונים , כלומר כמיעוט לאומי, "טורקי"כ

מנוסח בחוקה ומתבטא בסמליה , ידי המדינה-  כפי שהוא נקבע על– התרבותי של ההלניות הזאת
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 . הודי)nationalist(שהגדיר את עצמו כפטריוט ולאומן , ובעבר היה להודו נשיא מוסלמי
כי אך יש לומר , מוסלמי-בישראל אין להעלות על הדעת נשיא או ראש ממשלה ערבי

 ו דבר שאין לתלות– דרוזיאו ראש ממשלה נשיא גם לא  ןילפחות בעתיד הנראה לעני
בעיני ייכות לעם היהודי ישראלית ובחשיבותה של ההשתאלא במפת הזהויות ה, בסכסוך

שגם אין להעלות אף ,  ספק אם רבים יחלקו על כך שזוהי הערכה מציאותית.רוב הציבור
  26.תן למציאות זו הכשר נורמטיבי מפורשיחקיקה שת ,הישראליתבמציאות , על הדעת

 ן מבחינתלא רקוזאת , אזרחית-אין אפוא לזלזל ביתרונותיה של תפיסה לאומית כלל  
 של כל מוצלח הןשילובשהרי , מבחינת החברה כולהאלא גם  ,של קבוצות מיעוט

להעלות על אפשר - איבישראל , מאידך גיסא.  מובהקחברתי- הקבוצות הוא אינטרס כלל
 ובלי מתחת לאפה של המשטרה, דלהי סיקים בניההדעת אירוע כמו הטבח של אלפי 

הראש הסיקיים - שומריידי -ה עלירה גנדי נרצחאינדראש הממשלה לאחר ש, התערבותה
דמים - מאבק, בתוך המדינה,  שיתרחש כאןלתאראפשר -כשם שאי (1984שנת  בשלה

. ) ההודיתהממשלה לבין ותי בדלנתסיקיובין קבוצות שהתרחש קודם לכן כמו זה 
ידי המון הינדואי - דיה עלויאירוע כמו הרס המסגד באלדמיין אפשר -איבישראל גם 

מעשי הטבח נגד כמו או , 1992שנת  ב)ידי השלטון המקומי הלאומני-ונתמך על (מוסת
  27. בכמה הזדמנויותו בהודועמוסלמים שאיראזרחים 

צון של הקבוצות אלימות הוא מבחן הרה- )אי(המבחן השני בחשיבותו לאחר מבחן   
ירה כבר ציינתי את ההיקף המוגבל יחסית של ההג. אחת  מדיניתהשונות לחיות במסגרת

 ולא ,בני הארץהם , נוהגים להדגיש בצדקהם כפי ש, הערבים בישראל. הערבית מישראל
ברור לכן  .ויש בקרבם רגשות עזים של קשר לארץ ולאדמה, קהילה של מהגרים

אולם גם עמי ערב . הארץ אינה נגזרת במישרין מהיחס למדינהן שההחלטה לא להגר מ
קשר חזק לאדמה ומן הסתם בקשורים  בקרבםרבים אשר , "עמי מולדת"האחרים הם 

-ה תופעה בלתימידה משמעותי אינ- כן הגירה בקנה- פי- על-  ואף,אוהבים את ארצותיהם

  .אצלםמוכרת 
בשנים האחרונות הועמדה שאלת רצונם של האזרחים הערבים להיות חלק מהמדינה   

המזוהה בראש , הצעה מוכרת האות –במבחן שאינו כרוך כלל בשאלת ההגירה 
קבע עם -סדרהֶ מ כחלק לחילופי שטחים, שונה עם אביגדור ליברמן ומפלגתווברא

-אל- דוגמת אום, רובים לגבולקשישובים ערביים יתחול על במסגרתם ש, הפלסטינים

מובן . הציבור הערבי דחה רעיונות אלה בתוקף ובזעם. ריבונות הפלסטיניתה, פחם

______________ 
פי -על, מעמד רשמיוכולל מתן  ,לאומי ואף דתי-  הוא באופן מובהק אתנו– )לרבות הצלב על דגלה(

ראו . קשר ממלכתי עם הפזורה היוונית בעולםביסוס ו, לכנסייה היוונית האורתודוקסית, החוקה

  .349–346' בעמ, 16ש "לעיל ה, בעניין זה יעקובסון ורובינשטיין

בשם השילוש "ישבע כי נשיא הרפובליקה חייב לה) 33' בס(חוקת יוון קובעת , לשם השוואה  26

אין הוראה דומה במשטר . נוצרי- אינו יכול להיות לאהוא ,  כלומר,בשבועת האמונים שלו" הקדוש

המלך חייב להשתייך , נורווגיה לחוקת 4' סחוקת דנמרק ו ל6' סאבל לפי ,  כלשהואירפובליק

  .www.servat.unibe.ch/iclראו . שהיא כנסייה רשמית בשתי ארצות אלה, ה הלותרניתילכנסי

 ORNIT SHANI, COMMUNALISM, CASTE AND HINDU: למשל, עדתית בהודו ראו- על אלימות בין  27

NATIONALISM: THE VIOLENCE IN GUJARAT (2007).  
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אולם אין זה ; נקוט עמדה זול, כאזרחים, םזכותם המלאה של האזרחים הערבישמאליו 
. מעידהדבר ויש לשאול מדוע זו עמדתם ועל מה , מובן מאליו שהם ירצו לעשות זאת

אין מדובר בכך שאזרחים כאן , בניגוד לדיבורים על טרנספר המושמעים בהקשר זה
את . אלא שהמדינה הזאת תבוא אליהם, מדינה הפלסטינית העתידה הלא ילכו םערבי

קבע -הרעיון כולו מותנה בהסדר, זאת ועוד.  דוחים מכל וכל הםהאפשרות הזאת
בסירוב אפוא אין מדובר .  שטחיםשלטובתה ניתן לוותר על ,ובהקמת מדינה פלסטינית

אלא , במצבה הנוכחי, להצטרף לרשות הפלסטינית כפי שהיא םהאזרחים הערבישל 
. ההסדר מדינים לצד ישראל בעקבות ק לחלק מהמדינה הפלסטינית שתוךהפילבסירוב 

אופטימית לגבי אופיו של השלטון הפלסטיני -לאעמדה זו משקפת מן הסתם הערכה 
את יחסו של הציבור אך קשה להימנע מהרושם שהיא משקפת גם , מצד אחד, העתידי

פעם -אילאום כלשהי קיבלה  ספק רב אם מדינת. אחרמצד , ישראל- הערבי למדינת
ויתרו האלבנים בקוסובו . סוך לאומי קשהלאומי במצב של סכמחמאה כזאת ממיעוט 

 בעצם מעשה הפרישה מסרביה וההכרזה על –  הסרביתםאזרחותכידוע בשמחה על 
השלטון הסרבי ולחיות במדינת מהשתחרר ל  כדי שיוכלו–קוסובו כמדינה עצמאית 

 שנותר בקוסובו מוכן ושואף לוותר על האזרחות של יוהמיעוט הסרב, ם שלהםוהלא
 כדי שהאזורים שהוא מרוכז בהם ,לאומית ניכרת- ביןהנהנית מתמיכה , איתקוסובו העצמ

, שהם רבים(קים בספרד סהבגם תומכי הפרישה בקטלוניה ובחבל . יוכלו לעבור לסרביה
ת אזרחות של  לטובתמובן לוותר על האזרחות הספרדיכ קשיםבמ) לא הרובאם כי 

שהעניקה , הודו. בבריטניה םהוא הדין בלאומנים הסקוטיו; מדינותיהם העצמאיות
 גם אזרחות )אזור שהיא השתלטה עליו בנסיבות שנויות במחלוקת(לתושבי קשמיר 

מחוץ שמגבילה את זכותם של אזרחי הודו גם  ובין היתר ,הודית וגם אוטונומיה מוגברת
עם בקרב תושבי החבל כדי לאפשר - אינה מוכנה לקיים משאל, שםלקשמיר להתיישב 
הודו יטחון שבעבר הבטיחה בהתאם להחלטת מועצת הב(ידו להם לקבוע את עת

והצטרפות (חוששת כי עלול להימצא רוב לטובת הפרישה שהודו נראה ). לכבדה
- וזאת על, )של מדינה קשמירית עצמאיתאפשרות  גם קיימת אם כי ,אפשרית לפקיסטן

מקרים כל ה. ודאי על זו הפקיסטניתוב ,אף היתרונות הברורים של האזרחות ההודית
, מיעוט יכולה בהחלטהבני תרבותית של ה- הלאומיתם האלה מצביעים על כך שזהות

גם כאשר מדובר במדינה ,  האזרחית למדינהםלגבור על זיקת, מעטים-במקרים לא
  .ת אחרתמובהק לזהּואופן אשר המדינה קשורה בכודאי ובו ,דמוקרטית

ים בבירור את משום כך יש משמעות רבה לעובדה שהערבים בישראל מעדיפ  
ואת השלטון הישראלי על שלטונה של מדינת , האזרחות הישראלית על זו הפלסטינית

 על השלטון םביקורתמאין פירוש הדבר כלל שאין הצדקה לחלק  28.הלאום של בני עמם
 זו צריכה להעמיד לפחות את עובדהאולם דומה ש, הישראלי ועל חברת הרוב היהודית

______________  
ישוב ערבי כלשהו בישראל לחלק מהמדינה ישינוי הגבול תוך הפיכת שלא ברור כלל , למעשה  28

ההנחה , מן הסתם, אף שזו(ם הישראלית של תושביו הפלסטינית פירושו ביטול אוטומטי של אזרחות

 מניחים כי רעיון זה יהיה כרוך מבחינתם גם םהאזרחים הערבישאולם טבעי ). של מציעי הרעיון

  .באובדן אזרחותם הישראלית
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די פעם ניתן מ. של ביקורת זו בפרספקטיבה אחרתיותר ים רדיקליהנחרצים וההביטויים 
  : כותב שלמה זנד,למשל, כך. לשמוע קולות המזהירים מפני תרחיש קוסובו בישראל

, דבר הנובע[יהודים שבינינו אינם יכולים להזדהות עם מדינתם  היות שהלא"
 נותר להם ,]'י'  א–מעצם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית , לדעת זנד

, ואולי לדרוש מחר שהגליל...  עם החמאס]או[להזדהות עם הרשות הפלסטינית 
  29."יהיה קוסובו של המזרח התיכון, אשר כידוע אין בו רוב יהודי

בגרסה זו או ,  יאמצוםיתכן שהאזרחים הערביי". מחר"מובן שאין לדעת מה יקרה   
בינתיים כדאי לתת את הדעת אולם . של אביגדור ליברמןהמדינית את משנתו , אחרת

הגיבו על רעיונות כאלה אף ו, דה שעד עכשיו הם נמנעו מלעשות זאתובמשמעות העל
, וכן שלמה זנד, מה שמנהיגיהם ודובריהםלבמלוא הרצינות התייחסו אילו  .בחלחלה

 ההזדמנות הזאת עלהם היו עטים שלהניח סביר מאוד , ישראל- אומרים על מדינת
מבחינה פוליטית הציבור הערבי אכן . ציוני כמוצאי שלל רבטון הלהשתחרר מהשל

, פחם-אל-אולם גם תושבי אום , של הרשות הפלסטיניתיהעמדות עם  במידה רבהמזדהה
מזדהה אשר , שהצביעו בבחירות המקומיות בעד הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית

  .י בבירור לחיות תחת שלטון ישראלמעדיפים,  עם החמאסעולמו-בהשקפת
תרבותיות -למידת הצלחתה של רבוהמורכב יותר  השלישי מדדנעסוק בבחלק הבא   

 . יחסו של המיעוט למדינה–בתנאים של שסע תרבותי עמוק וסכסוך לאומי קשה 

   תמונה מורכבת–יחסו של המיעוט הערבי למדינה  .4

–  כשלעצמה החשובה מאוד–אלה שלמעבר , ו של המיעוט הערבי למדינהמהו יחס
דובריו של זה אם מקשיבים למה שאומרים בעניין ?  לחיות תחת שלטונהנורצור בדב

בקרב אותם יהודים . התמונה קשה מאוד, מנהיגיו הנבחריםרוב  כולל, ציבור זה
שילוב אזרחי של המיעוט הערבי יש רתיעה רבה מלעסוק בישראלים הדוגלים בשוויון ו

 ,"ישראל ביתנו"דוגמת  ,יםגורמ לידיהם של לשחקמתוך חשש מובן , בנושא זה
אולם רתיעה זו היא טעות .  למדינההעוסקים בניגוח הציבור הערבי בשאלת הנאמנות

 אפשרות להסתירן או שוםואין , גלויות וידועות לכלבנושא זה דות ובהע. חמורה
לא למען שוויון למעשה הציבור הערבי נאבקים מנהיגיו ודובריו של רוב : לטשטשן
, זכותו של עם הרובנגד  אלא, ות של מיעוט לאומי לבני עמם בישראלזכוימתן אזרחי ו

 הגדרת ישראל את הלגיטימיות שלכעיקרון הם שוללים .  למדינה משלו,העם היהודי
מגשימה את זכותו מדינה הכ שלה כל אפיון ,באופן ספציפי, ופוסלים, כמדינה יהודית

הרעיון המרכזי של , בין היתר ,זהו .עצמאות לאומיתלית ומשל העם היהודי להגדרה עצ
י ל מב–למעשה מבקשים אשר , השונים שאומצו בשנים האחרונות" מסמכי החזון"

______________  
  .26.9.2010 הארץ" איך משתייכים לעם"שלמה זנד   29
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- לצד מדינה ערבית(לאומית - להפוך את ישראל למדינה דו –להשתמש במונח המפורש 

  30).פלסטינית
בצד  לצדד בגלוי, בכל מצב של עימות צבאי, נוהגיםמנהיגים ודוברים אלה , כן-כמו  
אם , וניתן, מבחינה רגשית לא קשה להבין עמדה זו.  הצד הנלחם בישראל– חרהא

אינה ,  מבחינות אחרותעם כל חשיבותה, שאלת ההצדקה אולם ;ה גם להצדיק,רוצים
סביר באפשרות - באופן עקרוני אין שום דבר בלתי.  כאן הרלוונטית לענייננוהשאלה

השאלה היא מה ; יכה בסכסוךשהאויב הנלחם במדינה הוא הצד הצודק והראוי לתמ
נפש -אין ציבור בעולם המוכן לקבל בשוויון. ליחסים בין הרוב והמיעוטעושה תמיכה זו 

 עימותתוך כדי בוודאי  , של מיעוט לאומי בצד הנלחם במדינה פומבייםגילויי תמיכה
  . בעיני מישהו)או צודק יותר(ודק בלי שום קשר לשאלה אם צד זה נראה צוזאת , צבאי

חברה חופשית צב זה מעמיד את יחסי הרוב והמיעוט בישראל במבחן שספק אם מ  
היא נמוכה ) וסופג(בעוד רמת האלימות שהציבור הערבי מייצר . עמדה בשכמותוכלשהי 
מיוצרת רמת הפרובוקציה ה, של סכסוך לאומי בהשוואה למקרים אחרים ,כאמור, מאוד
 היא –ם ביותר וברגעים הרגישים ביותר  בנושאים הרגישי–ידי הרטוריקה של נציגיו -על

  היהודיחבילה שכדאי למדינה ולרוב- עסקתןשיש כאן מעימאוד יתכן י. גבוהה מאוד
אך את יחסו הרגשי של הציבור היהודי למה שהוא שומע מפי דוברי המיעוט אין , לקבלה

מובן שגם הרטוריקה של חוגים מסוימים בימין הישראלי כלפי  .הדבר יכול לשנות
ובשנים , הציבור הערבי תורמת לא מעט לפגיעה ביחסים בין היהודים והערבים

 אשר רחוקה מלהיות גורם ,"ישראל ביתנו"האחרונות הצטיינה בכך במיוחד מפלגת 
מה ; במצב דברים זה קל להבין את שני הצדדים. שולי במערכת הפוליטית הישראלית
  .אופן יחסי במעט אלימותכה  שקשה להבין הוא מדוע יש ביניהם

העולה  התמונהבין , לא קל להסבירור שא,  פער גדולקיים חשוב לציין כי אולם  
נשאל בהם ששונים הסקרים הממצאי בין לת וההנהגה והאליטה הערבישל שיח המ

" הי הרצלכנס"שהוגש ל" סקר פטריוטיות"ב. הציבור הערבי במישרין על יחסו למדינה
עופרת " בתום מבצע האש בעזה-ר הפסקתונערך ימים אחדים לאח, 2009בינואר 
 שנה ."גאים להיות ישראלים"שאלה אם הם  הלע מהערבים בחיוב 45%ענו , "יצוקה

 לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה 31.שאלה זו לע בחיוב 53%ענו לפני כן 

______________  
  לזר-שרה אוסצקי (2007–2006מסמכי החזון של הערבים בישראל : בין חזון למציאותראו   30

  ).2008,  כבהא עורכיםומוסטפא

 .www נגיש בכתובת ,)2009, עבודה-נייר" (2009ינואר סקר פטריוטיות "מנו גבע ואפי יער   31
herzliyaconference.org/_Uploads/2997ManoGeva.ppt . יודגש כי האזרחים הערבים נשאלו אם

 ו שלרוב מנהיגי: ההבדל אינו רק סמנטי". ראליםאזרחים יש"ולא , "ישראלים"הם גאים להיות 

הו של שלכ ויכחישו כי נוצר סוג ,"ישראלים"ציבור זה ודובריו יסרבו בתוקף לקרוא לעצמם 

 נמצאים מחוץ םקובע כי האזרחים הערבי' אלחאג  ד'מאג. שאינו זהה לחברה היהודית" תישראליּו"

ולות אלה הורחבו כדי לכלול את המהגרים אף שגב, "גבולות הלגיטימיות של החברה הישראלית"ל

 לעיל והטקסט 24ש "אולם ראו גם ה. 216' בעמ, 14ש "לעיל ה, AL-HAJ ראו –יהודים - הרוסים הלא

 .שלידה
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מרכיב החברתי של החוסן "סקר שעסק בב 32.38%הנתון הוא , 2009שנת שנערך ב
נמדד  – 201033שנת  בההרצלילכנס הוגש ו 2009שנת נערך בר שא – "הלאומי

 6עד ) האלמדחייה  (1-מסולם ב, פי תגובתם-הפטריוטיזם הישראלי של הנשאלים על
ההצעה , למען האמת". אני אוהב את ישראל וגאה בה"משפט  הלע, )הסכמה מלאה(

-אף. הפרובוקצימעט ככ, םם הערביבמקרה של האזרחי, זה נשמעת כלהגיב על משפט

 חלק , זאת ועוד34).כאמור, 6מתוך  (3.63כן התוצאה המשוקללת בקרבם הייתה - פי-על
בדרגה זו או  בחיובעל שאלה זו ניכר מאלה שהזדהו כמצביעי המפלגות הערביות ענו 

דה בוהע נראה כי 35.)3-מעט פחות מ –ל "תע- ם" רע;3 –ש " חד;2.5- כ–ד "בל(אחרת 
 ת מנטרל,ד"כולל בל, צביעי המפלגות הערביותשהמשיבים לא נמנעו מלהזדהות כמ

צות את רַ  ביקשו לְ כי בתשובותיהם בעניין יחסם למדינה הםבמידה רבה את החשש 
, "המיעוטים"השאלות הופנו למגזר .  את הממסד היהודי– ובאמצעותם ,הסוקרים

, אולם לא בהרבה ,מה שהעלה כמובן את אחוז המשיבים בחיוב, ל גם את הדרוזיםלהכו
למדינה , ברובה הגדול, מובן שיחסה של העדה הדרוזית(הרי הדרוזים הם עדה קטנה ש

ה במדד יעורכי הסקר מציינים כי חלה עלי). כשלעצמו תרבותי-הוא הישג רב
 .2000השוואה לשנת בוגם  ,ה לשנה הקודמתואהשובהפטריוטיות של ציבור המיעוטים 

 52.8%, ישראלי לדמוקרטיהשל המכון ה" 2011מדד הדמוקרטיה הישראלית "לפי 
 מציינים את חיזוק הכוח הצבאי של 45%- ו, "גאים להיות ישראלים"מהאזרחים הערבים 
לעומת " (חשוב"או " חשוב מאוד"בדרגת " יעדי המדינה הרצויים"ישראל כאחד מ

  36). מהיהודים93.3%
 ל בישראיהודים- ערביםהעשור האבוד של יחסי "סקירתו ב, מוחהס סמי ,לעומת זאת  

. הרבה פחותאופטימית תמונה מציג  37,"2009–2003  בין השנים ממצאי המדדת סקיר–
ירידה ממשית בכל האינדיקציות החיוביות מבחינת בשנים אלה לפי ממצאים אלה חלה 

מי שקורא את ממצאיו כי אולם דומה . יחסו של המיעוט הערבי למדינה ולציבור היהודי
מזה המצב טוב בהרבה , לאחר שהורעגם של סמוחה אינו יכול לא להתרשם כי 

ומהשיח הרגיל בציבור  (ההנהגה והאליטות של הציבור הערבישל שיח השמשתקף מ

______________  
עשרים שנה לעלייה : 2009מדד הדמוקרטיה הישראלית פלמן אנה קנומיכאל פיליפוב , אשר אריאן  32

 /www.idi.org.ilנגיש בכתובת , )2009 ,המכון הישראלי לדמוקרטיה (65 מברית המועצות
PublicationsCatalog/Documents/BOOK_7104/Madad_2009_hebrew.pdf.  

 המרכז –עבודה -נייר" (ומיהמרכיב החברתי של החוסן הלא"איל לוין ודפנה קנטי , דור-גבריאל בן  33

 /www.herzliyaconference.orgנגיש בכתובת , )2009, אוניברסיטת חיפה, טחון הלאומיילחקר הב
_Uploads/3053madadeyHaifaH.pdf.  

  .30' בעמ, שם  34

 .38' בעמ, שם  35
  ).2011, המכון הישראלי לדמוקרטיה (202, 67 2011מדד הדמוקרטיה הישראלית ' תמר הרמן ואח  36
 סקירת ממצאי המדד בין השנים –יהודים בישראל - העשור האבוד של יחסי ערבים"סמי סמוחה   37

מוגש למשתתפי המפגש והדיון בכנסת על  (2009מדד יחסי יהודים ערבים בישראל " 2009–2003

 /commonground.cet.ac.il/UIGeneric נגיש בכתובת ,)2010,  ממצאים מסקנות והשלכות–המדד 
FileViewer.aspx?nFileID=847.  
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 לא היו 34.8% רק 2003שנת  ב).אודות יחסו של המיעוט הערבי למדינה-עלהיהודי 
אולם , 48.3%- עלה הנתון ל2009שנת ב; "ישראליםשבעי רצון מחייהם כאזרחים "

היהודים בישראל " ש60.8%  הסכימו2009 שנתב, כן-כמו. רצוןה- ב לשבעין יש רויעדי
לישראל " הסכימו ש51.6% ,)2003שנת  ב75.5%לעומת " (הם עם שיש לו זכות למדינה

לעומת " (זכות קיום כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה חיים יחד ערבים ויהודיםיש 
של הפליטים הערביים מימוש זכות השיבה " תמכו ב50.5%, )2003שנת  ב65.6%

, למרות חסרונותיו"כי  הסכימו 50.5%-ו, )2003שנת  ב72.2%לעומת " (לפלסטין בלבד
שהסכימו עם אמירה זו  63.1%לעומת " (המשטר בישראל הוא דמוקרטיה גם לערבים

 תמכו בהפגנות 26.2%ורק ,  הרוב הגדול התנגד לאלימות כשיטת מאבק38).2003שנת ב
רטוריקה הקיצונית  הלע גילו רגישות לתגובות הציבור היהודי  גםרבים 39.חוקיות-לא

שהערבים לא יזדהו בפומבי עם הצד הערבי כאשר "הסכימו  32%: של ההנהגה הערבית
 יימנעו םשהמנהיגים הערבי"הסכימו  44.4%, "ישראל תותקף מילולית או פיסית
ל "עו ממחאה בחושהערבים יימנ"הסכימו  33.9%-ו, "מהתבטאויות חריפות נגד המדינה

 בשנת 61.9%-ל 2003בשנת  55.4%-מספר החוששים מטרנספר עלה מ 40".נגד המדינה
   עלה באותה תקופה"סיפוח המשולש למדינת פלסטין"ומספר החוששים מ, 2009
 מה שמצביע גם על הרעה ממשית ביחסים בין שתי האוכלוסיות – 61.0%- ל 50.6%-מ

 שהשלטון הפלסטיני יחליף את השלטון גם על כך שהאפשרותאך , בעשור קשה זה
  41.משמעי כאיום-נתפסת באופן חד)  פלסטיןמדינתומדובר במפורש ב(הישראלי 

איך מסבירים את הפער בין ממצאים אלה לבין הרטוריקה של ההנהגה והאליטה   
היא אינה מייצגת את גישתו כי לא בקלות ניתן לבטל רטוריקה זו ולטעון ? תוהערבי

; רת הפועלת במערכת תחרותיתנהגה נבחהב ,לככלות הכ, מדובר .יבורהאמיתית של הצ
, אלה המתבטאים בקיצוניות מצפים בבירור שהציבור הערבי יגמול להם על קיצוניותם

אחוז ההשתתפות של ש נכון אומנם .אין הם נוחלים אכזבה, ולפי תוצאות הבחירות
מה יש לְ לגמרי לם לא ברור או, האזרחים הערבים בבחירות לכנסת ירד בשנים האחרונות

לניכור שלו מהמדינה ,  לניכור של הציבור הערבי מהנהגתו הפוליטית–לייחס עובדה זו 
עובדה היא כי , מכל מקום. או לשניהם) שדווקא הולם את המסר שהוא מקבל מהנהגתו(

לשער כי אולי ניתן  .פוליטית להנהגתו הנוכחיתחלופה לא קמה ברחוב הערבי עד עתה 
דבר שאין בו כדי להפתיע בנסיבות  (ערכי- דו הוא  למדינהשל הציבור הערבייחסו 

______________  
אזרחים לדמוקרטי בשל יחסו להיחשב הטענה שהמשטר בישראל אינו יכול , כנגד זאת. 9' בעמ, שם  38

 יש המאמצים םוגם בין החוקרים היהודים הישראלי,  רווחת מאוד בין דוברי המיעוט הערביםהערבי

 As'ad Ghanem, Nadim Rouhana, & Oren Yiftachel, Questioning 'Ethnic: למשל, ראו. אותה

Democracy': A Response to Sammy Smooha, 3 ISR. STUD. 253–267 (1998); Oren Yiftachel, 

Ethnocracy: The Politics of Judaizing Israel/Palestine, 6 CONSTELLATIONS 364–390 

וקרטיה ברמה אולם לשיטתו זוהי דמ, סמי סמוחה מגדיר את המשטר בישראל כדמוקרטי. (1999)

  .19ש "לעיל ה, ראו סמוחה". דמוקרטיה אתנית "– נמוכה

  .10' בעמ, 37ש "לעיל ה, סמוחה  39

  .11' בעמ, שם  40

 .9' בעמ, שם  41
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חשבון היסטורי עם הציונות וחשבון אקטואלי עם , ו גם כעס וטינהקרביש ב :)העניין
ומשקלם אינו , אולם יש בו גם דברים אחרים ;השלטון הישראלי ועם הרוב היהודי

  .מבוטל כלל ועיקר
שיש לערבים בישראל עם ל החשבון ההיסטורי אופיו שלראוי לתת את הדעת   

האמירה המוכרת המתארת את הדילמה של האזרח הערבי כמי . הציונות ועם המדינה
 מלבטא את העניין ה אך רחוק, כמובן,נכונההיא שמדינתו נמצאת במצב מלחמה עם עמו 

ות רווירבות מלחמות עדיין ויש אומנם  היו .יש מלחמות ויש מלחמות. במלוא חומרתו
אך לא בקלות ניתן למצוא סכסוך הנוגע ,  בארץערבי–דמים הרבה יותר מהסכסוך היהודי

וח בקרב הציבור הרוֹ הפלסטיני לפי הנרטיב . שני הצדדיםמבחינת עניינים כה יסודיים ב
עצם הקמת מדינתו רואה את , הוא מקבל נרטיב זהאם , אזרח ערבי, הערבי בישראל

הוא  ,יותר מכך. מולדתושל כגזל , מלכתחילה,  הקמתהואת רעיון,  לעמואסוןכוכעוול 
חלק "כ,  טבעילא כנתון) זהו אכן עם הרובשואת העובדה  (הרוב במדינתורואה את עם 

יש ביניהם סכסוכים ר שאכ גם  את זהכפי שעמים שונים רואים זה, של הארץ" מהנוף
גם , רה למולדתול ותוצאה של פלישה זו עוהייתה העצם היווצרותשכתופעה אלא , קשים

להיסטוריה  כל הדברים האלה אינם מתייחסים .להשלים עם קיומהכיום אין מנוס מאם 
אלא לסכסוך לאומי ,  למה שמתרחש בימינותרלוונטי-כלא השניתן אולי לראות, רחוקה

וח ככל שהוא מקבל את הנרטיב הרוֹ , ערביבמצב זה אזרח .  וגובה קורבנותשעודנו נמשך
 תישראליה אזרחותודעתו נוחה מהיבט כלשהו של אם כי לחוש ול על, רה הערביתבחב

 ,עצם ההרגשה הזאתאזי , )רורי בבמראיםכפי שהסקרים , הרגשה שאינה נדירה כלל(
-מדובר באי. נאמנות-איסוג של טומנות בחובן  ,ודאי כל התבטאות פומבית ברוח זוווב

המשכיות ולקטיב בעל כקשל האזרח הערבי כלפי עמו ברמה המופשטת לא רק נאמנות 
, ובכלל זה, כלפי בני עמו  הרבה יותרתדיימיברמה מוחשית ואלא , ותודעה היסטורית

פלסטינים אותם מדובר ב .שגורלם קשה יותר מגורלו, בני משפחתוכלפי , במקרים רבים
את המחיר משלמים עדיין ושילמו ר שא, במחנות הפליטים, בשטחים ובעיקר בפזורה

 בכוח הנשק את הקמתההניסיון הערבי למנוע של ,  היהודיתמדינההקמת ההאמיתי של 
 – פעם- בשנים האחרונות יותר מאי–  ניתן פומביאלהרגשות ל. התבוסה הערביתשל ו

  . חופש הביטוי הרחב השורר בישראל המתאפשר בשל,בוטהובאופן גלוי 
 הכלול את המסרמטבע הדברים מקבל הרוב . רובקל לא למיעוט ולא למצב זה אינו   

 מיעוט של) לפחות כלפי חוץ(שופעי הביטחון העצמי  דובריו מפי – בדברים מסוג זה
על  . כעדות ברורה לכך שמדינתו נמצאת בסכנה– מכריע גדול שהוא חלק מרוב אזורי

גם  על רקע זה יש ;זה מתנהלים היחסים בין הרוב והמיעוט בישראלפשוט -לא רגשי רקע
דה שחלק את משמעות העובוכן ,  ביניהםרהיחסי השורלהעריך את משמעותו של השקט 
גאים להיות "הם  לומר ש,בנסיבות מסוימות,  מוכניםםניכר מאוד מהאזרחים הערבי

, מסוגלאותו אדם עצמו שכך - אולי אין זה בעצם מפתיע כלעל רקע זה  ו;"ישראלים
ות לאלה  לתת את קולו בבחירגםו, לומר דברים אחרים ושונים מאוד ,בנסיבות אחרות
  .האומרים אותם

 להבין את הפערים הגדולים בין ממצאי ניתן גםזו עמוקה ערּכיּות -דועל רקע   
, סקרכל צריך להניח שהרבה תלוי במועד המדויק שבו נערך : הסקרים השונים בנושא זה
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 ציבורהנציגיו הנבחרים של  42. ובניסוח המדויק של השאלהבנסיבות של אותה שעה
 הציבור הערבי . השליליזה –ערּכיּות זו -  דו שלוי נאמן רק לצד אחד נותנים ביטהערבי

וקיבל בעבר ברוב  (60%-יותר מברוב מרשים של , לפי הסקר של סמוחה, מקבל אומנם
, שהיהודים בישראל הם עם שיש לו זכות למדינהאת הקביעה ) 75%-סיבי של יותר ממ

את ההגדרה הרשמית של ישראל  –יום ברוב קטן בלבד כאף אם  –והוא אף מוכן לקבל 
גדול ו האך הוא נותן ברוב; או על כל פנים לא לשלול אותה, כמדינה יהודית ודמוקרטית
המדינה היהודית "חות פוליטיים שהפכו את שלילתה של את קולותיו בקלפי לכו

, יוםכגם (ברובו המוחלט , הציבור הערבי אומר אומנם. לדגלם המרכזי "והדמוקרטית
 שהמשטר הישראלי הוא דמוקרטי גם ביחס לאזרחים ,)זה הצטמצם מאודלאחר שרוב 

 של הע את דברי השנינושמלאולם נראה שהוא נהנה , ")למרות חסרונותיו ("םהערבי
אף (יהודית לערבים ולפיהם ישראל היא מדינה דמוקרטית ליהודים ש טיבי נסתכה-ברח

 וכנראה גם דברים ,) זה בנושא ספציפירוב הערבים ם שלמתשובתשאמירה זו הפוכה 
  .מדינה פשיסטיתכת אפרטהייד והמציגים את ישראל כמדינ, בוטים וחריפים אף יותר

 את הערכתו בדבר יחסו .ה לציבור הערבי ביוקרעול, יש לומר, הנאה משוערת זו  
לפי מה , נמנע-באורח בלתי,  הערבי למדינה קובע הציבור היהודיהאמיתי של הציבור
 המשטר בישראל הוא .ציבור זהנציגיו המוכרים של מיו הנבחרים ושהוא שומע ממנהיג

 ימשיכו  והמתגריםומשום כך הקולות הקיצוניים, גם ביחס לערבים, אכן דמוקרטי
נה שעומדת מאחוריהם כווככל  –הסרק להגביל את חופש הביטוי -סיונותנוכל , להישמע
בעימותים שגם ש להניח י. דונו לכישלוןי נ–ולא רק רצון לזכות בכותרת , רצינית
שהשמיעו שבח התופעות דומות לדברי מול שוב נעמוד  בעתיד  לבואיםם העלוליהצבאי
הדמוקרטיה ). תועל נצר( נפלו על חיפה לה בזמן שטיליולנסראלחסן  םכנסת ערבי- חברי

, בשום חברה אנושית, אין היא יכולה למנועאולם  ,מאפשרת לדברים כאלה להיאמר
-משליכה באופן בלתיאשר ,  אותםיםאומראלה הרוב הציבור כלפי איבה עמוקה מצד 

פליה נגד ה עם גילויים בוטים של .מייצגיםפי המגזר שאותם דוברים לכ ויחסעל נמנע 
יותר , יום להתמודדכ ניתן ,)לרבות בענייני תקציב( נציגי שלטון במיוחד מצד, ערבים

______________  
בין , )9' בעמ, 37ש "לעיל ה ( בסקר של סמוחה,במבט ראשון קשה להסביר את הפער,  למשל,כך  42

הנתון מכירים כיום בכך שהיהודים בישראל הם עם הזכאי למדינה לבין  60%-יותר מהנתון שלפיו 

איך אפשר .  אומרים שלישראל יש זכות קיום כמדינה יהודית ודמוקרטית52%-שלפיו פחות מ

יהיה מי שיטען כי מדובר בהבדל בין העם היהודי ? ים לאמירה הראשונה מבלי להסכים לשנייהלהסכ

אולם ספק אם מודעות לדקויות , הכולל את יהודי התפוצות, "סתם"הישראלי לבין העם היהודי 

נראה לי סביר יותר שהנוסחה . אידיאולוגיות כאלה היא שקבעה את תשובתם של רוב המשיבים

 .מעוררת התנגדות של רבים בשל אופייה הרשמי והשנוי במחלוקת" ת ודמוקרטיתמדינה יהודי"

למדינה מקבל למעשה את העיקרון העומד ) ישראליה- (אולם מי שמודה בזכותו של העם היהודי

מסמכי " הבא לידי ביטוי ב"קונסנזוס" ברור שעמדה זו סותרת את ה, על כל פנים.מאחורי נוסחה זו

בראש השאלה השנייה העלו את " לישראל יש זכות קיום"לים י לטעון כי המניתןאחר מצד . "החזון

מכל ). רצון להישמע כשוללים את זכות קיומה של המדינה מעיקרה-מתוך אי(אחוז המשיבים בחיוב 

ציבור הערבי בישראל לאותה שלילה תקיפה של האופי היהודי קרב הבגורף אין רוב שמקום ברור 

  .ב ההנהגה והאליטה של ציבור זהרווחת בקראשר של המדינה 
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אקטיביזם בשל ה, )ץ"ה בגבראש ובראשונ(טית באמצעות המערכת המשפ, מאשר בעבר
תלוי ברצונו אינו הציבור הערבי  ניתן לומר שים אלהאבנוש. השיפוטי שגבר עם הזמן

וכל מיעוט יודע , תואכיפה משפטילאולם לא כל דבר ניתן להוכחה ו. הטוב של הרוב
.  ולא בהחלטות רשמיות,מקורו בגישות חברתיותפליה שהוא נתקל בה מההשחלק גדול 
 –  מדיניות של העדפה מתקנתמחייבר ממשי במצבו של הציבור הערבי ופשי, מעבר לכך

- על, ראשוןהלפחות בשלב , באהמתקנת העדפה .  בתחומים שונים–מעבר לשוויון 

  .מאוד ברצון טוב פוליטי וציבורי התלוילפיכך ו ,חשבון מגזרים וצרכים אחרים
הציבור שאת הרושם בזירה אינטרס לסתור  משמעותי במצב הנוכחי אין לשום גורם  

 שוקדים במרץ הכנסת מהמפלגות הערביות-חברי. עוין את המדינה, רובו הגדולב, הערבי
 אשר העמידה את נושא – "ישראל ביתנו"מפלגת ואילו  43, של רושם זהטיפוחועל 

 יותר מכל מפלגה יהודית ישראלית הערבים בישראל במרכז התייחסויותיה הפומביות
.  הנוכחי של הציבור הערביו מדימויליתוליטית ואלקטור נהנית מבחינה פ–אחרת 

יחד , הרטוריקה הקיצונית שלהאילו ו, ות הערביות מפרנסת אותהטהרטוריקה של האלי
ת מטבע הדברים את ומפרנס, עם הצעות החוק היצירתיות שהיא מפריחה בחלל האוויר

 מרוצים למדי נראה ששני הצדדים. אותם היא מאשימה בקיצוניותשהגורמים הערביים 
אמצעי . וואין להם סיבה לפעול לשינוי –רטורי "  עודפיםהסכם" מעין – מסידור זה

 ,נוטים מטבע הדברים לידיעות דרמטיות ולכותרות סנסציוניותהתקשורת ההמוניים 
ביקורתיים בציבור -םיגורמים ליברלי.  מספק חומר זה בשפע וההתגרותשיח האיבהו

 שהוא ,ות מעיסוק בשאלות של נאמנות למדינה ופטריוטיזםתים קרוביהיהודי נרתעים לע
 בכך לחלוטיןמשוכנעים אינם רבים מהם נראה ש". מפלטו האחרון של הנבל"כידוע 
 טחוןיואין ב, ם מצד אזרחיה הערביודאיוב , ליחס פטריוטיהישראל ראוי-שמדינת

ובית חי היא מסוג זההמבטאים רגשות מקרב הציבור הערבי שהערכתם כלפי אלה 
שהמיעוט  נמנע- ואולי בלתיטבעי סבורים כי חוגים אלה  במקרלא מעטים  .בהכרח

ואף יסרב להזדהות עם מדינה , הערבי ידחה לחלוטין את הגדרת ישראל כמדינה יהודית

______________  
 ש היא" חד,ד בולטת בקיצוניותה"בלבעוד , כך. יש כמובן הבדלים מסוימים בין המפלגות השונות  43

גם אינה מוגדרת היא ו(המחויב לעיקרון של שתי מדינות לשני עמים ,  באופן מסורתיכוח מתון יותר

–2007, י" של מק25- הוועידה ההחלטות( המפלגה הקומוניסטית ה שלבמסמכי). תנועה ערבית

, מדינת ישראל היא מדינה יהודית"הנוסח המכיר בכך ש, במקום מוצנעאף אם , מופיע עדיין) 2008

האמת " חנין בראו ד. "משום שהיא מבטאת את מימוש זכותו של העם היהודי בארץ להגדרה עצמית

 /www.dovblog.org 3.12.2008 בלוג אדום ירוק" המטרידה שמאחורי השאלה הלאומית
blog/?p=212 .הכנסת - חברי: ולא במקרה, ש יופתעו מדברים אלה"ניתן להעריך כי רוב מצביעי חד

ובהצבעות בכנסת , ש הם שותפים מלאים לשלילה הרטורית של המדינה היהודית"הערבים של חד

 שלהם גם סגנון הרטוריקה. סיעה זו מתייצבת תמיד נגד כל אזכור של המדינה היהודית בחקיקה

, תמוהה כשלעצמה,  בעצרת הזדהות–  ברכהנסתכה-ברכך יכול ח. מושפע מכללי התחרות בתחום

העכביש הגדול " להכריז כי – לאומיים להוצאת כוחותיה מלבנון-עם סוריה בעקבות הלחצים הבין

"  הם שני בעלי האינטרס המובהק ליצירת משבר בין סוריה ללבנון–ב והעכביש הקטן ישראל "ארה

 /online 3.1.2006 www.haaretz.co.il/opinionsהארץ " סניגוריו של אסד"לכסנדר יעקובסון א(
1.1071469.(  
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גישתו של הציבור הערבי לשאלה , כאמור ,שלפי הסקריםאף , זאת .המוגדרת באופן כזה
  .זו מורכבת הרבה יותר

אף שמדובר  –ישראלי בכללותו ה-ניתן לומר שגם לממסד היהודיים במובן מסו  
 אין עניין מיוחד – מגובשרצון שניתן לייחס לה אנשים  קבוצתב ולא ,מושג מעורפלב

, מורכבערבי למדינה הרר שיחסו של הציבור תבמאם מכיוון ש, זאת .לעסוק בנושא זה
גם אזי  ,אל חיובי משמעותי לטובה ולרעה לפי הנסיבות ובעל פוטנציעד להשתנותמּו

במצב זה מתבקשת שהרי  , לשקטים פחותךהפיחייו של הממסד הישראלי עלולים ל
 ןרבים כדי להשפיע לטובה על היחסים ביעל ממסד זה להשקיע מאמצים המסקנה כי 

שאינה , נוח יותר לחשוב שמדובר במחלה כרוניתלפיכך . היהודים והערבים במדינה
ולהימנע עד כמה שניתן קוו - טוסהסטאת " לתחזק"יש רק שו, ת בעצם לטיפולניתנ
לאחרונה אומנם ניכרים מאמצים רבים יותר מצד הממסד בנושא . התפרצות אלימהמ

ידי שיקול -  שינוי זה מוכתב כמובן על.במיוחד בקרב נשים, התעסוקה במגזר הערבי
לא אולם .  על המדיניות– לטובה במקרה זה – שאכן יש בכוחו להשפיע ,כלכלי ברור

 לגרום לממסד הישראלי להפנות את מאמציו לשיפור עמוק ורחב נראה שיש סיכוי רב
מקרא תוך ניצול הפוטנציאל החיובי המתגלה ל, יותר ביחסים בין הרוב והמיעוט במדינה

 ליתמיקה פוליטית ואלקטורדינ לפחות כל עוד לא נוצרת –סקרים שציטטנו הממצאי 
  .פוליטיתמבחינה  משתלםמאמץ כזה גם לבקרב הציבור הערבי שתהפוך 

- של רב" עבה"בתחום היחסים בין היהודים והערבים בישראל מתקיים אפוא סוג   

בנסיבות אלה יש לראות . בתנאים המושפעים מסכסוך לאומי קשה ומתמשך, תרבותיות
 לשקיום זה במבחנים המינימליסטיים - עמידתו של דו עצםאתמבוטלת - לאכהצלחה

רמה נמוכה , שלום הפנימי ועל יכולת התפקוד התקינה של מוסדות המדינהשמירה על ה
התמונה מורכבת הרבה יותר כאשר מדובר במבחן . עדר תביעות לפרישהוהשל אלימות 
של יכולת המדינה לעורר נאמנות והזדהות בקרב בני קבוצות , וחשוב, שאפתני יותר

כל אולם ברור שאין .  הפוליטיותבתחום זה יש עליות ומורדות בהתאם לנסיבות. המיעוט
מדינה שאזרחיה , מעצם מהותה והגדרתה, יהודית היא בהכרחהמדינה השיסוד לאמירה 

  .וכרים ממנה חייבים להרגיש מנםיהודי-הלא
פרסם עזמי בשארה , בעיצומו של תהליך אוסלו, שונה מאודה ירוובימים אחרים ובא  

בקרב הערבים בישראל " אליזציהישר"מאמר ובו תיאר תופעה ממשית ומתגברת של 
נהפכים הישראליזציה אין פירושה שהערבים בישראל ", לדבריו. בשנות התשעים

אלא פירושה שינוי תרבותם בצורה שתאפשר להכניס ,  את תרבותםנוטשים ואליהודים 
,  שבישראליזציה העיוות44".תה עיוּו–או בקיצור , אותה אל תוך המסגרת הישראלית

 בין  לשיטתו האמורה להתקייםתמהסתירה המהותינובע כמובן , הלשיטתו של בשאר
 היהודי של המדינה לבין האפשרות שאזרח ערבי יוכל להזדהות עם מדינה זו יהאופי

קובל , זהכן עיוות -פי-על- ואף;  של אמתהשתייכותה יייך אלתשמכי הוא ולהרגיש 
  :מתקיים במציאות, בשארה

______________  
 גישות –פולמוס בן זמננו : ציונות" עיונים בשיח פוליטי שסוע: הערבי הישראלי"עזמי בשארה   44

  .)1996, פנחס גינוסר ואבי בראלי עורכים (321, 312 מחקריות ואידיאולוגיות
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כגון העובדה כי בערים , תירה פנימיתבתופעה שיש בה ס, למשל, הבה נצפה"
מכוניותיהם את דגל ישראל על רבים בישראל ערבים מניפים ערביים ובכפרים 

בר יותר כהתופעה הולכת ונפוצה בהדרגה ]. 'י'  א–כך במקור  ['העצמאות'ביום 
מסוף שנות השבעים ועד סוף שנות (לאחר תקופת הפסקה ארוכה , משלוש שנים

ופה של התעוררות לאומית ואזרחית והקמת המוסדות שהייתה תק) מוניםשה
, ות התשעים למשך שבועהנפת דגל ישראל בשנ, ]העבר[לעומת .. ..הערביים
 שינוי  חל.ד חלףשכן שלב הפח, אינה מבטאת פחד, ריו ואח'העצמאות'לפני יום 

 מצד :בר אין צורך בסוג זה של נאמנות מעושהביחסים בין השלטון לאזרח וכ
מודעותו של האזרח  הגברטחונה העצמי של המדינה ומצד שני אחד גבר ּבִ 

אפשר להמשיך ולראות בהתייחסותו של הערבי - אי... הערבי לזכויותיו
 )שלא לדבר על הכלכלה(בתרבות ובפוליטיקה . תו מכשיר ותו לאלישראליּו

  45..." בזהותו של האזרח הערביבצהייתה הישראליזציה לרכיב מעַ 

תתפרצנה ] זציהבסוג כזה של ישראלי[לי הסתירות החבויות או"בשארה מניח כי   
במידה מסוימת ניתן לומר שהדבר . בויל- למגינת, כךו בטוח באינהוא  אם כי 46,"בעתיד

 ישראל ית של ערבי הישראליּו– אבל רק באופן חלקי , ולאחריה2000אכן אירע בשנת 
ידי -על" עיוות" אלא כברמה שאינה יכולה להיתפס, בתום עשור קשה זה, יוםכהיא גם 

 אינו בכך זאת ניתן לומר כי העיוותכנגד . אלה השוללים את המדינה היהודית מעיקרה
תרבותית מסוגלים להזדהות עם -שבני מיעוט לאומי במדינת לאום דמוקרטית ורב

ית אלא בעמדה אידיאולוגית הרואה את זכות העמים להגדרה עצמית לאומ, מדינתם
מכל ". הכניסה ליהודים אסורה בהחלט "תובתתחו מתנוססת הכן מועדון שמעל לפכמעי
ר מראש לשבט בשל אופייה ורוב והמיעוט בישראל אינו גזהעתיד היחסים בין , מקום

–נמנע מהסכסוך הישראלי- יתבלהוא מושפע אומנם באופן . היהודי של המדינה
מלבד , יםשלטון הכיבוש הצבאי של ישראל על הפלסטינים בשטח, זאת ועוד. פלסטיני

סכנה חמורה , לטווח ארוך, טומן בחובו, היותו מנוגד בהגדרה לעקרונות הדמוקרטיים
גם לדמוקרטיה , כמובן, ובתוך כך, לעצם קיומה של ישראל כמדינת לאום עצמאית

באשר ליחסי יהודים וערבים בתוך  .אולם עניין זה חורג מנושא המאמר; הישראלית
הרוב והמיעוט בה יפעלו שבמידה בראש ובראשונה  אלה תלויים, ציבור אזרחי המדינה

 ולערבים טיפוחה של זהות ישראלית אזרחית המשותפת ליהודים המצב וללשינויכאחד 
ו אותזהו . דמוקרטיתבמדינה  הריבוןאשר היא  ,קהילת האזרחים זהותה של – במדינה

פות את בחירות לכנסת משקכאשר אנו אומרים שתוצאות האליו אנו מתכוונים ש" עם"

______________  
לפיהן הישראליזציה של הערבים ש םבשארה מכנה את הטענות של חוקרים ערבי. 326'  בעמ,שם  45

מנגנון ", ואינה נובעת מבחירה חופשית אלא מהצורך להסתגל לאילוצי המציאות, היא שטחית בלבד

 Nadim Rouhana, Accentuated Identities in:  השוו.)319' בעמ, שם" (סטיניהכחשה פל

Protracted Conflicts: The Collective Identity of the Palestinian Citizens of Israel, 27 ASIAN 

& AFR. STUD. 97 (1993) . עניינו של בשארה בפולמוס זה הוא כמובן להדגיש את עוצמת התופעה

  .במטרה לגייס כוחות פוליטיים ואינטלקטואליים למאבק נגדה

  .326' בעמ, 44ש "לעיל ה, בשארה  46
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ידי העם ביום הבחירות -ממשלה שאיבדה את תמיכת הציבור תיענש עלשו, רצון העם
, יש משמעויות שונות בהקשרים שונים" עם"למונח שאין זה צריך להפתיע  .בקלפי
ציבור (לאומית אינו זהה לאותו עם השהמדינה נותנת ביטוי לעצמאותו ) היהודי(העם וש

 ,כלומר, "שלטון העם"כות במדינה המבוססת על שהוא מקור הסמ) האזרחים הישראלי
באמצעות זו לזו קשורות " עם" אם כי מובן ששתי המשמעויות של המונח –דמוקרטיה ב

אומה "שניתן לכנותו גם , זה אזרחי במובן" עם". הרוב היהודי בקרב ציבור האזרחים
מיות אנשים מזהויות לאו, ובמקרה הישראלי גם כוללת, היכולה לכלול ("אזרחית
בישראל ) ולוגי כלשהוויכוח אידיאובלי קשר ל, כעובדה( הוא כאמור הריבון ,)שונות

במובן . בחירות חופשיותמתקיימות שווה ולית וכל בחירה זכות נהוגהשבו ובכל מקום 
 , עם זאת,ברור. אינה מדינת כל אזרחיה, כזאתכ, זה אין שחר לטענה שמדינה יהודית

פה צריכה יהשא.  איתה אינן רק עניין של זכות הצבעהשההשתייכות למדינה וההזדהות
 יםח אזרולהיות שבמדינה המגשימה את זכותו של העם היהודי לעצמאות לא יהי

  .ם כי המדינה אינה מדינתושירגיש

  47 הרוסים באים:פרק ג

. לשעבר בשנות התשעים הביא לארץ כמיליון איש-המועצות-גל העלייה הגדול מברית
אנשים אלה באו לארץ . יהודים לפי ההלכה-איש מתוכם היו לאלף אלשלוש מאות קרוב 

של  צן בלח1970חוק זה תוקן בשנת . וקיבלו אזרחות ישראלית במסגרת חוק השבות
ה י שנולד לאם יהודימי –מצמצמת של יהודי  והוכנסה לתוכו הגדרה ,גות הדתיותהמפל

 ויקה את כל הזכויות לפי גם ההוראה המענ לחוק הוכנסהבמקביל לכךולם א. או התגייר
זוג של -וכן בני, נכדיהם, ילדיהם, זוגם- בני– של יהודים םמשפחלמעגל רחב של בני 

יהודים לפי ההלכה שבאו בשנות -הלאכשלוש מאות אלף   מתוך48.הילדים והנכדים
רבים מהם ו,  שמות משפחה יהודייםינושא, לא מעטים הם בנים לאבות יהודים, התשעים

ר שארק כ" יהודים- לא"הם כי  אלה גילו .או סבלו מאנטישמיות/הודים והיו רשומים כי
אולם אין . בעייתית מלכתחילההיא " יהודים-לא"הם כל הגדרה של לגביו ,ארץבאו ל

חוק . או תודעה יהודית בבואם ארצהיהודית כל זהות חסרו ספק שרבים אחרים אכן 
 אתניות-רבול תרבותיות-רבוהוסיף נדבך חשוב נוסף ל, ישראליםהשבות הפך אותם ל

- תרבותי של עליית שנות התשעים אינו מצטמצם ללא-יבט הרבההברור ש. הישראלית

______________  
לרבות התייחסות לספרות מחקרית , הֵתזה המוצגת כאן בנושא זה הוצגה לאחרונה בהרחבה  47

 Alex Yakobson, Joining the Jewish People: Non-Jewish Immigrants from: במאמר, ולסקרים

the Former USSR, Israeli Identity and Jewish Peoplehood, 43(1) ISR. L. REV. 219–239 

(2010). 
המשפט אמנון רובינשטיין וברק מדינה , למשל, בעניין חוק השבות וההיסטוריה התחיקתית שלו ראו  48

: חוק השבותנעמה כרמי ; )2005, מהדורה שישית (413–396 הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל

  ).2003 (זכויות הגירה ומגבלותיהן
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קהילת דוברי הרוסית כולה נקלטה . שבין העולים) במירכאות וללא מירכאות(יהודים 
בחברה . שיםיהחמבתנאים שונים מאוד מאלה ששררו בעת העלייה ההמונית של שנות 

 שנות התשעים נחשבה השמירה על מידה ניכרת של ייחוד תרבותי שאליה הצטרפו עולי
לרבות אמצעי תקשורת , םנשמר בתחומים שוניאכן כזה ייחוד ו, גיטימיתמצד העולים לל

  .תרבות בשפה הרוסיתומוסדות 
, בעיקר הדתיים, יהודים עורר חששות בחוגים מסוימים- מספרם הרב של הלא  

אך ראו , אחרים הסכימו שאכן מדובר בכרסום כזה. לכרסום באופייה היהודי של המדינה
-אמצעי להחלשת הצביון הדתי וגם הצביון האתנוכ, בברכהאו אף נפש -זאת בשוויון

-  ספינת– העובדה שדווקא חוק השבות .של המדינה היהודית, לדעתם, לאומי המופרז

חוק ציוני :  הוא שהצמיח תופעה זו הוגדרה כפרדוקס– הדגל האידיאולוגית של הציונות
בבחינת , אתנית יותר-רבלתרבותית ו- תרם להפיכת החברה הישראלית לרב"דתי- אתנו"
  ."הגולם קם על יוצרו"

אני מבקש לטעון כי תוצאה זו של יישום חוק השבות בשנות התשעים אינה בגדר   
 מדינת הלאום היהודית  תוצאה טבעית וצפויה של הגשמת רעיוןזוהי. כלל פרדוקס

הודי המודרני בחלק  בהתחשב באופיו של העם הי,העלייה ההמוניתעיון ור המודרנית
תערובת בהיקף ניכר -בהתחשב במציאות של נישואי,  כלומר,ארצות הפזורהניכר מ
 היהודי של יהאין התופעה גורמת לפגיעה באופי, כן- כמו. ת יהודיות רבותבקהילו
 אשר אל ריבוניתנת לאום  מדיהמאפיינותלנורמות  להתאמתו של אופי זה אלא, המדינה

 . מוצלחת חברתית ותרבותיתהלאום שלה ניתן להצטרף בדרך של הגירה והשתלבות
  .הגולם אינו קם על יוצרו

, בהכרח, שהוריתערובת פ-יה המונית מארץ שבה יהודים רבים נישאים בנישואייעל  
 רליבנושא זה באופן ליבאומנם לנהוג אפשר היה . םיהודים רבי- לארץ של לאהגעה 
שאם לא כן  ,פחותאבל לא הרבה , 1970מכפי שנקבע בתיקון לחוק השבות משנת פחות 

ה יוצר בהכרח יכל מעגל של זכאים לעלי. מונע את בואם של יהודים רביםהדבר היה 
לעלות  הזכאים  של יהודיםבני המשפחה לענוסף , יוםכוגם , מעגל רחב יותר סביבם

 אותם זכאיםרץ לא מעט בני משפחה קרובים של יש בא, אוטומטיבאופן אזרחות לקבל ו
ת אזרחוקבלת אלה אינם זכאים ל; שכניסתם אושרה לפי חוק הכניסה לישראל

עלייה יהודית במציאות של , כך או אחרת. מתאזרחיםאך בסופו של דבר הם , אוטומטית
את בואם למנוע שרצה מי  ."טהורה"יהודית  יכולה להיות אינהתערובת רבים -נישואי

הן ביה המונית מאותן ארצות שי היה צריך לוותר על עליהודים רבים- רצה של לאא
- צותה המונית מאריעליהגיעה אילו . מדים רחביםלמהתערובת הגיעה -יתופעת נישוא

העלייה דוברת הרוסית משנות התשעים .  לאותה תוצאהלהביוהיא הייתה מ, ריתהב
תופעה  האות אולם, יבוריתהלב הצ-את התופעה באופן שעורר את תשומתהעצימה 
וותה את יולמעשה ל, ה של שנות השבעיםיגם בעלי, אם בהיקף קטן יותראף , התרחשה

כל ישוב וביבכל שנות ה. ישוב מראשית הציונותיאת האף ו ,המדינה משנותיה הראשונות
. יהודים במסגרת גלי העלייה השונים-מדינה הגיעו לארץ לא מעט לאשנות קיומה של ה

. בחברה היהודית הישראלית, מבחינה חברתית ותרבותית, השתלבו בהצלחהככלל הם 
אך רבים , כלומר אימצו את הדרך המסורתית להצטרף לעם היהודי, ירויחלקם התג
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נפרד מהחברה היהודית דוברת -הפכו לחלק בלתינזאת -ובכל אחרים לא התגיירו
  .העברית בארץ

לשעבר דומה -המועצות-י מברית גל העלייה ההמונו שלכעשרים שנה לאחר תחילת  
היא כי סיפור , המקבלת חיזוק בסקרים ובמחקרים סוציולוגיים, שההערכה הרווחת

למרות קשיים מרובים , סיפור מרשים של הצלחה להכ-קליטתה של עלייה זו הוא בסך
יים קשיים ייחודאף -עלניתן לומר כי . נמנע כל הגירה המונית-יהמלווים באורח בלת

בראש ובראשונה בשל (ציבור דוברי הרוסית  במקריהודי -מרכיב הלאבהם נתקל הש
חלק מסיפור מרכיב זה הוא , )שות בישראלתחום דיני האיב הדתי הממסד ו שלשליטת

 ולאלישאעד כדי כך גבוה של מרכיב זה  היחסי ומשקל, למעשה .הכלליהצלחה ה
. הצלחהכת בכללותם  דוברי הרוסים שלתלא היה ניתן לראות את קליט, הצליחה קליטתו

ה גיור בהתחייבות של מתנֶ אשר , בשל עמדתו הנוקשה של הממסד הדתי האורתודוקסי
רק חלק זעום מאנשים אלה עוברים , מצוות אורתודוקסי- ר ליהודי שומךהפיהמתגייר ל

קרב ב, חברתית ותרבותית, ותאין הדבר מונע מהם השתלבאולם . או צפויים לעבור גיור
אילו מתגיירים  היובו מדובר ש מהציבור רביםניתן להניח כי  .שראליציבור היהודי היה

המשקפים באופן מציאותי יותר את אופייה ,  גיור בתנאים ליברליים יותרלהם הוצע
נמנעים ודאי ורבים אחרים היו באולם , אליה הם מבקשים להצטרףשון של החברה המגּו
  . ומשתלבים גם בלעדיו, גם במצב זהמגיור

מבחינה ? שה של השתלבות מוצלחת זו לגבי הגדרת זהותם של אנשים אלהמה פירו  
אם , באופן מציאותי,  לשייכם אולם לאיזה קולקטיב לאומי ניתן, אין הם יהודיםליתפורמ

-פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת בר, הןכאשר ? לא לקולקטיב היהודי הישראלי

 –" גיור סוציולוגי"טבע את המונח  49,ר את הציבור הזה ופרסם את ממצאיושחק, אילן
כדי לתאר תהליך שבו רוב דוברי  – בהקבלה לגיור הדתי המסורתי ולהבדיל ממנו

. חברה היהודית הישראלית הלא) להערכתו(יהודים מצטרפים בהדרגה - הרוסית הלא
באופן ליווה אותם שיהודים -דוברי רוסית לאסיפורי חיים של  כמה לאחר שהוא מציג

שהשתלבו בהצלחה , הוא קובע כי סיפורם של אנשים אלה, מחקרות אישי במסגר
  –בחברה 

______________  
 זהות יהודית וישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי בישראל: יהודים בישראל-לאיהודים אשר כהן   49

רובו הגדול של הציבור שהוא מתאר מתרחש בקרב לפיה התהליך של כהן שקביעתו ). 2006(

מכאן ו, ברור שהתופעה קיימת בהיקף ניכר, אולם גם אם מטילים בכך ספק. הרלוונטי נראית לי נכונה

ראות -המנתח את החברה הישראלית מנקודת', אלחאג  ד'מאג. אכן קייםשמסלול הצטרפות כזה 

בעניין המהגרים דוברי , מגיע עם זאת, ביקורתית מובהקת ומדגיש את השסעים הפנימיים בתוכה

למסקנות שאינן שונות במהותן , )רוסיתהכמו לגבי כלל הציבור של דוברי (יהודי -הרוסית ממוצא לא

לשמור ושאיפתם ,  לדומיננטיפךהנשראלי בזהותם מתחזק עם הזמן והיסוד הי: הןכמאלה של אשר 

- הרב "נה אלא להשתלבות במה שהוא מכ,על ייחוד תרבותי אינה סימן לניכור מהחברה הישראלית

-היהודית, כלומר" (החברה הישראלית" גבולות הלגיטימיות של ".תרבותיות האתנוקרטית היהודית

ש "לעיל ה, AL HAJ .יהודים דוברי הרוסית- המהגרים הלאהתרחבו כדי לכלול גם את) הישראלית

  .108-  ו105' עמב,  השוו שם.216' בעמ, 14
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במובן , יהודים-הוא בעל סיכויים רבים להפוך לסיפור המרכזי של העולים הלא"
את רובם , בהדרגה אך בעקביות, זה שהוא מאפיין כבר עתה ויאפיין בעתיד

בשימור גם אם הם דוגלים , הם רוכשים את השפה העברית בהדרגה. הגדול
ילדיהם מתחנכים במערכת החינוך הממלכתית ; השפה הרוסית והתרבות הרוסית

הם ; חייהם מאורגנים ומתנהלים על פי הלוח העברי מתוקף המציאות; העברית
וחלקם היחסי בשרות הצבאי אף , ל תוך גילוי פטריוטיות רבה"משרתים בצה

 השתייכות לחברה תתודע... חלק ניכר מהםלו; גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה
 בין אם הגיעו עם תודעה כזו לארץ ובין אם רכשו אותה ,היהודית בישראל

, הם מאמצים דפוסי התנהגות, בקצב שונה וברמות שונות, בהדרגה. בישראל
הכוללים במקרים מסוימים גם דפוסי , תרבות וזהות של החברה היהודית

ת הותיקה שאינם התנהגות מסורתיים הנהוגים בקרב רבים בחברה היהודי
  50."דתיים

רפות בפועל ללאום היהודי הן מגדיר את תוצאותיו של תהליך זה כהצטכאשר   
משולב בפועל שאזרח של מדינת הלאום היהודית , אכן. ללא צורך בגיור ,בישראל

 שום  באופן ממשילייחס לואפשר -איר שוא, בחברה היהודית או בלאום היהודי בישראל
ת זהותו הלאומית אלא ין כל דרך מציאותית להגדיר א א– זהות לאומית אחרת

 "העם היהודי"יום שום משמעות למושג כאין שמאחר שברור (כהשתייכות לעם היהודי 
בלי קשר הדבר נכון ). ב מרכזי בואם אין רואים את הרוב היהודי בישראל כמרכי

טול  לאחר הבי– רישום זה. ד הפנים התושבים של משרמרשםלהגדרות הלכתיות ול
משמר הדבר היחיד ש הוא – הזהות הישראלית-של סעיף הלאום בתעודת) המבורך(

כמשתייכים ללאומים שונים מתוך מבחר הללו באופן רשמי את הגדרתם של האנשים 
אין , עם כל הכבוד הראוי לרישומים רשמיים .לשעבר- המועצות- הלאומים של ברית

  .ותו הלאומית של איש את זה לקבועמוזרות אנכרוניסטית זוביכולתה של 
חלק מהחברה היהודית בהם מדובר יהיו שכדיהם של האנשים ברור גם שילדיהם ונ  

ובין היתר אין כוח בעולם שימנע מהם  ,יותראף הישראלית באופן מובהק ומובן מאליו 
.  עם יהודים ישראלים שיהדותם אינה מוטלת בספק לפי ההלכה"תערובת-נישואי"

י האישות בישראל אין פירושו שמי שרוצה להתחתן אינו יכול המונופול הרבני על דינ
נרשם , חוזר לארץ, מתחתן שם,  לקפריסין פירושו רק שהזוג האמור נוסע;לעשות זאת

, ה שיש בהתנהגות צורת –ומשמיץ את הממסד הדתי , כזוג נשוי במשרד הפנים
  .תרבותית בחברה היהודית הישראלית היבט חשוב של השתלבות ,כשלעצמה

י היא הדרך היחידה להצטרף לעם היהודשמשום כך ניתן לקבוע שאין זה נכון עוד   
, יהודית בישראלמבקריה של הלאומיות ההן ענים וכפי שט ,ידי אקט דתי של גיור-על

הרואים בכך חלק חשוב , במיוחד במחנה הדתי, הירבים מתומכוהן , הרואים בכך פגם
. היסוד העובדתית אינה תקפה עוד- הנחת–ם  טועיאלהאלה ו. מייחודו של העם היהודי

 ,פזורה- שונה מהמצב בקהילתשיהיההמצב בתחום זה במדינת לאום ריבונית מן הדין 

______________  
 .40, 21 'בעמ, שם, כהן  50
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 והדבר גם התרחש בהיקף ניכר –לעם היהודי בישראל ניתן להצטרף . אכן שונההוא ו
, אימוץ שפתו ותרבותו, ידי הגירה והתאזרחות במדינת הלאום שלו- על–מאוד 
 אותם עקרונות המאפשרים פי- על,  כלומר,לבות בחברה והזדהות עם המדינההשת

 בין שהיא נאמרת –משום כך גם אין יסוד לאמירה . הצטרפות לאומות מודרניות אחרות
 היהודי של יה מחלישה את אופידונהינ שהתופעה ה–מתוך חשש או מתוך תקווה 

ואת אופייה , שהיא משנה אותו אולם נכון לומר .ללאין היא מחלישה אותו כ. המדינה
ומובן שבתוך כך ; באופן ההולם מדינת לאום ריבונית, של הלאומיות היהודית עצמה

  .אתנית יותר-רבלתרבותית ו-  לאומיות זו לרבהיא הופכת
 בין תופעה זו לבין הגירה והשתלבות משמעותיחשוב כמובן לציין כי יש הבדל   

 –" הצטרפות לעם"היכולה באמת להיחשב לכזו (מוצלחת של מהגרים במדינות המערב 
 מדובר באנשים שהיה במקרה הישראלימאחר ש, )כידוע, דבר שאינו מובטח בכל מקרה

משום כך . באמצעות קשרי משפחה עם יהודים, להם קשר קודם כלשהו לעם היהודי
מה  –בתחילתו כבר אלא , בסיום תהליך ההשתלבותרק אזרחותם גם לא ניתנה להם 

אבל לא ,  התוצאה הסופית זהה אפוא בשני המקרים.ההשתלבותאת  מאוד שהקל
 אינם תוותודעה יהודית משמעותייהודית זהות שכבר הגיעו לארץ עם אלה . תהליךה

מספקים אנלוגיה קרובה שחסרו אותן בבואם לארץ אלה ו; "רגילים"דומים למהגרים 
  .מושלמתגם זו אינה אך , יותר

  ? זה אומר מה–" ילדים ישראלים ": דפרק

 מתייחס למהגרים במלוא אתניות בישראל- והרבתרבותיות-עי של הרביהמעגל הרב
תוקף מ שלא היו להם קשרי משפחה עם יהודים ולא נכנסו לארץ ה אל–מובן המילה 
 יסתיים המאבק איךעדיין  לא ברור – 2010 אוקטובר –בימים אלה . חוק השבות

רים שלא חלה עליהם החלטת הממשלה  ילדי העובדים הז400הציבורי נגד גירוש 
פניהם מסלול לשפותח  עובדים זרים להישאר בארץ במעמד  ילדים של800-שאפשרה ל

הקריטריון העיקרי שפעל ,  אלה800בי גל. התאזרחותידי המביא בסופו של דבר ל
. מערכת החינוך העבריתמסגרת הספר הישראליים ב-הם לומדים בבתישלטובתם היה 

 ,כאמור, עדייןמתנהל ו(פולמוס הציבורי המרתק שהתנהל בנושא זה במשך כל ה, אכן
- בתין להחיל את העיקרון שאין מגרשים תלמידיבין היתר תוך ניסיו,  האחרים400לגבי 

פעילים ,  מפי אזרחים–  נשמעה שוב ושוב)הילדים-על אלה שהולכים לגניגם ספר 
".  לכל דברםילדים ישראלי" הטענה כי הילדים שבהם מדובר הם – ואנשי ממסד כאחד

מה שהפך ילדים אלה לישראלים בשיח זה הוא העברית הצברית שבפיהם והעובדה שהם 
היא שניתוקם , ידי הממשלה- שהתקבלה על, הטענה. ספר ישראלי- ביתלומדים ב

שוב ושוב . אנושי- לא תהיה מעשה ,סביבתם הטבעיתממחברתם ו, חבריהם לכיתהמ
 ואינם מכירים שום מציאות אחרת ותרבות ,חנכו בישראלילדים אלה גדלו והתכי נאמר 
ויכוח מדגישים כי מעל לכל אסור לפגוע ותומכים בצד זה בהש נכון אומנם .אחרת
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נשענת  אלא שעצם הטענה כי מדובר בפגיעה קשה בילדים , ללא קשר למוצאם,ילדיםּבִ 
 מבחינה םאלימדובר בילדים ישראכן כך שעל  – אם כי לא באופן בלעדי –במידה רבה 

לפחות לגבי , הישארות הילדים עשוייםב םתומכיהאלמלא כן היו . תרבותית וחברתית
בעצם  אין כל פגיעה בילדים לפיהשמטענתו של שר הפנים  להשתכנע ,חלק מהמקרים

אין שר אולם גם כא. ולבני משפחתם המורחבת לארצותיהם, יחד עם הוריהם, חזרתם
  היאים את גישתו של שר הפניםל של אלה השולתםהרגש, מדובר בחזרה לאזור מצוקה

משום כך ניתוקם ממנה ומחבריהם ; הללוהפכה למעשה לארצם של הילדים נישראל ש
  .הוא פגיעה קשה

לפחות , וגם הצליחו, דיברו רבים וטובים ת שבשמהמה פירושה של אותה ישראליּו  
ן פירושה אזרחות  ברור שאי?לגרום לשינוי מעמדם הרשמי של הילדים, באופן חלקי
פניהם לאמורה להיפתח רק בעתיד ר שאו, הרי מדובר באלה שאינם אזרחיםש ,ישראלית

משמש כידוע במשמעויות שונות בהקשרים " ישראלי"המונח . הדרך לקבלת האזרחות
וכך ראוי להקפיד להשתמש בו בכל , ראליבאופן רשמי הוא חל על כל אזרח יש. שונים

רבים מאיתנו שמעו  .אזרחי ישראל היהודים והערביםשבין  םיחסיבהקשרים הנוגעים ה
, כמובן,  כשהכוונה היא,"יש לי בכיתה ישראלים וערבים"מן הסתם משפטים בנוסח 

יהודים "בהקשר כזה עדיף לומר שברור .  אלה ואלה אזרחי ישראל– ליהודים וערבים
  .ה ולאלהלציון האזרחות המשותפת לאל" ישראלי"ולהשאיר את המונח , "וערבים

תים קרובות יגם יהודים וגם ערבים בישראל משתמשים כידוע לע, אולם למעשה  
 –  יהודי ישראלי– הרוב במדינה לאוםייך לתשמשכשם נרדף למי " יישראל"מונח ב
יחסי יהודים וערבים בבהקשרים שבבירור אינם נוגעים שימוש כזה אף אינו בעייתי ו
ת של ילדי העובדים הישראליּו). לארץ ומהארץ-כאשר מדברים על יהודים מחוץ, למשל(

מתייחסת כמובן לא , המודגשת בנשימה אחת עם ציון העברית שבפיהם, הזרים
אינם הם שאף וזאת  ,אלא לחברה היהודית הישראלית, להשתייכותם לגוף האזרחים

מדובר אפוא בהצטרפות . אינם יהודים לפי מוצאם או דתםהם ש פי-על- ואף, אזרחים
 עם  קודמים משפחהללא קשרי והפעם , וחברתית לציבור היהודי הישראליתרבותית
  .יהודים

 מייצגשר הפנים .  רחוקה מלהיות נחלת הכלל של הדבריםמובן שראייה כזאת  
לפיה ילדים אלה אינם מצטרפים לחברה היהודית ש, ויכוח זה גישה הפוכה בתכליתוב

 ועל על חברה זו מהווה איוםץ בארהישארותם אלא , )לא התגיירוהם שהרי (בישראל 
לתפיסה זו של לאומיות ). בגלל התקדים שהיא יוצרתבעיקר ( היהודי של המדינה יהאופי

במשך דה שובעל.  וגם עוצמה רבה,ודאי שורשים עמוקיםויהודית ומדינה יהודית יש ב
הם מרבית הזמן בידינמצא , על סמכויותיו הרחבות בנושא זה, משרד הפניםעשרות שנים 

השאלה אינה אם תפיסה זו של ,  לענייננו.השלכות מעשיות ברורותיש בעלי גישה זו  לש
רור עניין י זהו בב– לאומיות יהודית ומדינה יהודית צריכה להיחשב נכונה או מוטעית

.  השאלה היא אם גישה זו תצליח לעצב את המציאות הישראלית;ויכוח אידיאולוגיול
  . המציאות תהיה שונה במידה ניכרת.תהיא שלילי, להערכתי, כךלהתשובה 

 בת – ו'אנה מריה קנטיג מוצג הפרופיל של 2010 באפריל הארץבבכתבה שפורסמה   
גרה ר שא) חוקי-לאבאופן נשארו ותיירים כשהגיעו ארצה (לעובדים זרים מקולומביה 
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 מעמדם הוסדרוהודות לכך , אח זה נולד בישראל. מה ועם אחיה הצעיראעם אביב -בתל
, עשרה-שבעכעת היא בת .  והותרה ישיבתם בארץ,כבר לפני כמה שנים, השלושהשל 

ייצוג הולם , כמקובל, העברית שלה טובה ויש בה". ל"ובשנה הבאה תתגייס לצה
היא ר שאכ.  מעיר הכתב,"אבל הזהות הלאומית שלה מורכבת, 'אחלה'ו 'כאילו'ל

לדברי ". ולומביאניתישראלית ק"היא קוראת לעצמה , מתבקשת להגדיר את זהותה
, מן הסתם,  פירוש הדבר."נעה באלגנטיות בין טקסי הדתות הסובבות אותה"היא , הכתב

את וגם , מוצאה-  וארץם של הוריהחגישהם ה, נוצרייםהחגים את השהיא מציינת גם 
, העצמאות הישראלי- את יום. בה היא משתלבתש חגיה של החברה –יהודיים החגים ה

אולי לכיכר ,  אולי תלך למסיבה–לחגוג עומדת היא ,  קצר לפניושהשיחה מתקיימת זמן
 אצלו ת ומעוררהארץ כתב את ביכה המודגשת שלה מהפטריוטיות הישראלית. רבין

היא ביקרה שם את משפחתה ופגשה . לפני שנתיים נסעה לקולומביה. "חשד לחוסר כנות
באותו ביקור גם התנסתה . 'מדהים'היה , כצפוי, הביקור. קרובים שמהם נפרדה כתינוקת

הספרדית שלה נשמעה : בחוויה שמהגרים מתנסים בה כשהם מבקרים במולדת הישנה
בישראל בטוחים שהיא . בקולומביה שאלו אם היא ברזילאית. עורה כהה. פתאום משונה

  51".תימנייה
 אם כי ,"מורכבת"בשלב זה אכן ניתן עדיין לומר שהזהות הלאומית של נערה זו היא   

, תישאר בארץהיא בהנחה שאך . שלא המרכיב הקולומביאני הוא הדומיננטילמדי ברור 
תהיה מן ר היא שאכ(שנה עשרים  זהותה בעוד תהיה ההגדרה הנכונה ביותר שלמה 

 ?מה תהיה זהותם של נכדיה? מה תהיה זהותם של ילדיה? )הסתם אזרחית ישראלית
עד כמה ? ולומביאני בישראללאומי קכבני מיעוט אז לתארם נכון יהיה שהאם סביר 

  ?במוצאם" טהורים"קולומביאנים בכלל סביר שהם יהיו 
שם שלא יהיה כאן מיעוט כ, ניתן להניח שלא יהיה בארץ מיעוט לאומי קולומביאני  

תוקף חוק השבות מלכאן יהודי שהגיעו -לאומי רוסי המורכב מדוברי הרוסית ממוצא לא
מדובר בתהליך של השתלבות ,  ביניהםעם כל ההבדל, בשני המקרים. צאצאיהםמו

 בשני .לאום היהודי בישראלב ,רומכל, ציבור היהודי הישראליבחברתית ותרבותית 
  . אלא בחיזוקה,מדובר בהחלשתה של מדינת הלאום היהודיתאין המקרים 

בסופו של דבר לא יהיה מנוס מלהכיר בכך שמדינה מפותחת ואטרקטיבית במאה   
ואינה צריכה להיות , ה למנוע כליל הגירה של בני עמים אחריםהעשרים ואחת אינה יכול

מדובר אין . מובן שמדיניות ההגירה צריכה להיות זהירה ומחושבת 52.בכךמעוניינת 
 מה שקורה במובן מסוים –מבוקרת -בשום אופן בפתיחת שערי הארץ להגירה בלתי

 שהגירה היא נושא גבולותיה ומעמידה פניםבכאשר המדינה אינה שולטת , דווקא עכשיו
 של מהגרים רבים ציהקשיי האינטגר. אינו טעון הסדרהכן -ועלרלוונטי לישראל שאינו 

 תמרור יםמהוו, וההשלכות החברתיות והפוליטיות החמורות של קשיים אלה, באירופה

______________  
  .16.4.2010 הארץ" ישראלית קולומביאנית, בת לעובדים זרים, ו'אנה מריה קנטיג, אני"יוסי קליין   51

: התמודדות עם הגירה גלובלית"ליאב אורגד ואמנון רובינשטיין ,  בעניין זה שלמה אבינריראו  52

 .www.metzilah נגיש בכתובת ,)2009, עמדה- נייר (ה"מרכז מציל" מתווה למדיניות הגירה לישראל
org.il/webfiles/fck/File/Immigration_Book%202.pdf.  
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יד "ניתן לאפשר לשהגירה ושילוב מהגרים אינם תחום . אזהרה שיש ללמוד את לקחיו
מדיניות הגירה נבונה עשויה להבטיח . בו יצע והביקוש לשלוט ולחוקי הה"הנעלמה

ממנה עד כמה שניתן את לחסוך ו, תרבותיות בתחום זה-לישראל את יתרונותיה של הרב
  .סרונותיהמחיר ח

  סיכום

תרבותי של המפעל - הרבהיבטבהם בא לידי ביטוי הש את ארבעת התחומים סקרנו
אפיונים מרכזיים של מפעל זה ושל  בא אל,שוליים- ברור שמדובר לא בתופעות.הציוני

נראה כי אולם , הרביעי מדובר אומנם בראשיתה של תופעהבתחום . המציאות הישראלית
תרבותיות שונה אפוא מאוד -הרבלבין היחס האמיתי בין הציונות . עוד נכונו לה עתידות

  .וח והמקובל בנושאים אלהמכפי שהוא מצטייר בשיח הרוֹ 
-  הרבו מודעים לאופייתעד כמה היו מנהיגי התנועה הציונא  היתשאלה מעניינ  

ניתן למצוא גם בנושא ,  כמו בנושאים רבים אחרים.של מפעלם) במושגי ימינו(תרבותי 
הוא היה כי  על הרצל ניתן לומר . הרחבזה גישות שונות מאוד בתוך המחנה הציוני

לא הרצל , כידוע. יוםכינו מגדירים זאת יכפי שה,  בגישתו ביותר"תרבותיים-רב"מה
והניח כי יוצאי , האמין שהעברית תוכל להיות שפתה של המדינה היהודית העתידה

במובן זה הוא ראה לנגד . מוצאם- הגלויות השונות ימשיכו לדבר בלשונותיהן של ארצות
מה שהתגשם מ הרבה יותר –" עבה"תרבותיות -היינו מגדירים כרבכיום עיניו מה ש
- המנהיגים של התנועות הלאומיות במאה התשעמרוב  שונה רצלהיה הבכך . במציאות

ייחסו חשיבות רבה להשלטתה של שפה לאומית אחת ככלי מרכזי בגיבושה ר שא, עשרה
 ,"נוילנדאלט"ב, מתאר גם באשר ליחסי יהודים וערבים הרצל. של אומה מודרנית אחת

ל ייחודה התרבותי כאשר כל קהילה שומרת ע, תרבותי-נו מגדירים אותו כרבימצב שהי
  53).ממנושהכל נהנים לצד השוויון האזרחי המלא (

ראשי המדינה לאחר כן ב העברי בתקופה שלפני הקמת המדינה וושהיימנהיגי   
אשר  ,לאום  מדינתה שלמתאימה יותר למקימיה ,ה פעלו מתוך גישה שונה מאודתקמה

בהתאם , וגדרתתרבותית מ-שואפים באופן טבעי לעצב את החברה במתכונת לאומית
העברית ש בראש ובראשונה הם היו נחושים בהחלטתם .לתפיסתם הלאומית והחברתית

 אולם הפוטנציאל. הם גם הצליחו בכך .צריכה להיות שפתה של החברה היהודית בארץ
ידי  בא עם הזמן ל, שהיה כרוך ברעיון הציוני מלכתחילה, של פלורליזם תרבותיהניכר

______________  
גדולי הרוח והיצירה בעם  שלמה אבינרי , למשל,ראובעניין תפיסותיו של הרצל בנושאים אלה   53

ישות "דים הם וההילפיו שרישום ביומנו של הרצל ) (2007, צקי עורךרביאביעזר  (91 הרצל: היהודי

תוך דחיית העמדה שייחסה ליהודים אחידות , "אומה של רכיבים אנתרופולוגיים שונים, היסטורית

 158–154' עמב, שם; )ן ריבוי השפות במדינת היהודיםעמדתו בעניי (117–116' עמב, שם; )גזעית

  ").נוילנדאלט"ב ותערבים והיחסים בין הדתות והתרבויות השונ–יחסי יהודים(
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ידי אנשים -הונהגה בשנותיה הראשונות עלר שאו, ה הרצלחזשביטוי משמעותי במדינה 
 .בעלי גישה שונה מאוד משלו

  
* * *  

  
אולם מה .  רובינשטייןלמדתי מאמנוןעוסק בהם מאמר זה שחלק גדול מהדברים 

עבורי במשך בהעובדה שהוא היה הוא  שחשוב יותר מכל נושא או פרט שלמדתי ממנו
, מצד אחד ,כבוד האדםל ו למחויבות מלאה לחופשדוגמה חיה, יוםכועודנו , שנים רבות

הוא אומר ר שא כ–אין כאן שני צדדים , למעשה. אחרמצד  ,ולמדינתוולעם היהודי 
, י ממנולמדתזהו השיעור החשוב ביותר ש. ללא הפרדה, ן לשניהםוהוא מתכו, "ישראל"

  .ואני מאושר שמאמר זה מופיע בספר לכבודו
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