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האומנם הכיבוש חלחל פנימה? התרומה הצנועה של 
הסוציולוגיה הישראלית לחקר סוגיות הכיבוש

סמי סמוחה*

בשנתה השישים מציינת ישראל ארבעים שנות כיבוש של הגדה המערבית ורצועת עזה. אין 
ספק שהכיבוש של 1967 היה האירוע המכונן ביותר מאז קום המדינה. המלחמות מאז, המהפך 
אינם  אלה  כל  ־  האינתיפאדות  ושתי  אוסלו  הסכמי  מצרים,  עם  השלום  הסכם  הפוליטי, 
מחוללי שינוי כמותו. מלחמת ששת הימים הפכה את ישראל למעצמה אזורית, ִשדרגה את 
מעמדה ממדינה קטנה לבינונית, החזירה את הפלסטינים להיסטוריה הישראלית כאויב פעיל 
ולהיסטוריה הערבית כגורם נפרד ועצמאי, המיטה עליהם אסון לא פחות טרגי מאשר הנכבה 
של 1948, יצרה ְסָפר חדש לישראלים, עיצבה מחדש את תפקידי הצבא ואת כוחות הביטחון 
החברתית,  ההגמוניה  את  ערערה  עצמה,  ורב  רלוונטי  לגורם  הימין  את  הפכה  האחרים, 

התניעה את הניעות של קבוצות שוליים לכיוון המרכז וחוללה תמורות רבות אחרות.
רק  ערכו  הם   ,1967 משנת  הכיבוש  למרכזיות  מודעים  הישראלים  שהסוציולוגים  אף 
הגורם  היא  ככיבוש  המצב  הגדרת  חולל.  שהוא  ובתמורות  בו  שהתמקדו  מעטים  מחקרים 
העיקרי להתעלמות ממנו. כיבוש הוא זמני וחולף, ואוכלוסייה נכבשת איננה חלק מהחברה 
הכובשת. ישראל לא סיפחה את השטחים הכבושים. מדען חברתי ממחנה הכובשים איננו חש 
בנוח עם העוולות שהכיבוש מסב לעם הנכבש. החברה הכבושה איננה נגישה למחקר בכלל, 
הוא  הישראלית  החברה  של  העיקריים  ממאפייניה  אחד  בפרט.  הכובשים  מחברת  ולחוקר 
היותה “חברה בהתהוות”, כלומר עדיין מתחוללים בה שינויים ניכרים, ועל כן קשה למדוד 
במדויק את השפעתו של הכיבוש עליה. הסוציולוג הישראלי המצוי מאמין בפתרון של שתי 
מדינות לשני עמים, שישים קץ לכיבוש ולסכסוך הישראלי–פלסטיני. כמו כן הוא מפקפק 

באפשרות החלחול הבלתי נמנע, והבלתי פוסק, של הכיבוש החיצוני לתוך ישראל פנימה.
הקשורות  מקומיות  סוגיות  על  לומר  מה  ויש  היה  הישראלים  לסוציולוגים  זאת,  בכל 
לכיבוש, אך תרומתם לליבונן ולחקרן היא צנועה למדי )אלחאג‘ ובן–אליעזר, 2003(. סוגיות 
הנוגעות באופן משמעותי לכיבוש הן הגדרת הגבולות של החברה הישראלית, הצל הכבד 
)מבנה  כְסָפר  השטחים  הנכבשים,  על  השליטה  מנגנוני  הדמוקרטיה,  על  הכיבוש  שמטיל 
הכיבוש,  ונגד  בעד  התנועות  וטו,  כקבוצת  המתנחלים  השטחים,  עובדי  חדש(,  הזדמנויות 
ובתפקיד של הצבא,  והשינוי במעמד  הכיבוש כמקור לקיטוב מפלגתי–פוליטי, מיליטריזם 
השפעת הכיבוש על הנרטיב הקולוניאלי, אלימות והפרות חוק משני צדי הקו הירוק, הכיבוש 
כמעכב גלובליזציה, הכיבוש כאתגר לחוסן הלאומי, העמדה וההתנהגות של המיעוט הערבי, 
הטריטוריה  חלוקת  של  ההיתכנות  השלטון,  מערכות  של  ולשיתוק  לעומס  כגורם  הכיבוש 

לשתי מדינות והחלופה של הקמת מדינה דו–לאומית אחת.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה 	 *
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להלן אדון בכמה מן השאלות הללו ואציג תפיסות מנוגדות לגבי כל אחת מהן. בכך אנסה 
להמחיש שחשיבה סוציולוגית על הכיבוש איננה מובילה בהכרח לתזה מגובשת אחידה, כפי שקורה 

בסוגיות חברתיות אחרות. אחתום את הדיון בהתייחסות לתפקיד הסוציולוג בחברת כיבוש.
אתחיל בשאלה מספר אחת מבחינת הסוציולוגיה הישראלית: מה הם גבולותיה של החברה 
הישראלית? למדינת ישראל אין גבולות מוכרים ואין גבולות קבע. בכל זאת הרוב המכריע של 
הסוציולוגים תוחמים את החברה הישראלית בגבולות הקו הירוק, מכלילים בה את המתנחלים 
שהחוק הישראלי חל עליהם ומוציאים ממנה את הפלסטינים תחת הכיבוש. ברם, בשאלה זו, 
כמו בשאלות קיומיות אחרות, מדעני החברה הרדיקליים מרחיבים את תחומי החברה ל“גבולות 
השליטה” במקום להיצמד ל“גבולות הריבונות”, ובכך הם מספחים את הפלסטינים לישראל 
בעל כורחם )קימרלינג, 1993(. המחלוקת המתעוררת בעניין זה היא עמוקה הרבה יותר: האם 
הקו הירוק נמחק? האם בשטח בין הירדן לים יש חברה אחת בלבד המפוצלת לקהילה ישראלית 
כובשת ולקהילה פלסטינית נכבשת? האם ניתן להפריד בין שתי הקהילות הללו אחרי ארבעים 
בארץ  נוצרה  ה–20  שבמאה  מניחה  הרדיקלית  הסוציולוגית  התזה  כפויה?  אינטגרציה  שנות 
חברה קולוניאלית אחת, שבה הקהילה היהודית השתלטה על הקהילה הפלסטינית, הקימה 
לעצמה מדינה, אחר כך תפסה את כל הטריטוריה, ובהמשך התפתחה דינמיקה של אפרטהייד. 
לכן הפתרון לטווח ארוך הוא ייסוד מדינה דו–לאומית דמוקרטית אחת. פרט לקומץ הרדיקלים, 
הסוציולוגים מהזרם המרכזי והביקורתיים סבורים כי הקו הירוק שריר וקיים, וכי משני צדדיו 
חיות שתי חברות נפרדות שהיחסים ביניהן יוסדרו בדרך של הסכם שלום בין שתי מדינות לאום 
עצמאיות. לשני הצדדים במחלוקת הסוציולוגית הזו אין למעשה ביסוס של ממש לטענותיהם, 
שכן לא נעשו מחקרים לבירור סוגיה קריטית זו. יש להזכיר בהקשר זה שהסוציולוגים חלוקים 
באותו אופן ובאותה מידה על התקופה שלפני קום המדינה ־ אם התקיימה חברה מנדטורית 
אחת שבה הקהילה היהודית שחקה את הקהילה הפלסטינית, או שמא תחת המטרייה הבריטית 
חיו שתי חברות בלתי תלויות שקיימו ביניהן מגעים מעטים ורופפים והן התפתחו בנפרד )מודל 

“החברה הדואלית“( )הורוביץ וליסק, 1977, עמ‘ 46-19(.
סוגיה אחרת היא דגם המשטר הפוליטי. האם ישראל יכולה להיקרא “דמוקרטיה” כאשר 
היא שולטת לאורך זמן בשטח כבוש שבו חיים כ–3.5 מיליון פלסטינים תחת משטר צבאי ללא 
זכויות אזרח? כיבוש ממושך, התנחלויות ומאחזים, אי השקעה באוכלוסייה הכבושה, בניית 
גדר שמפקיעה אדמות ומגבילה את הנגישות, חיסולים ממוקדים, פגיעות באזרחים שאינם 
מעורבים בלחימה ואכיפת חוק רופסת על המתנחלים ־ האם כל אלה אינם הפרות של זכויות 
האדם ושל החוק הבין–לאומי שמדינה דמוקרטית אמורה להימנע מהן? לכך מתווסף הטיעון 
שמאז היווסדה ישראל נתונה ב“מצב חירום” חוקי שמעניק סמכויות גורפות לצבא. היא גם 
איננה מקיימת את עיקרון השוויון שהוא נשמת אפה של כל דמוקרטיה ־ השוויון בישראל 
איננו חוק יסוד, דיני האישות הדתיים נותנים תוקף חוקי לאי שוויון בין גברים לנשים, וקיימים 
גיסא, הנחת העבודה  יהודים ללא–יהודים. מאידך  בין  וקווי מדיניות מפלים  חוקים, תקנות 
מאוימת  ליברלית–מערבית,  דמוקרטיה  היא  היא שישראל  רדיקליים  הלא  הסוציולוגים  של 
ומתגוננת, שנאלצת לסטות מנורמות אוניוורסליות בשל סרבנות ערבית או בשל תהליך בינוי 
זו,  גישה  לפי  ורובינשטיין, 2003(.  )יעקובסון  הלגיטימי שטרם הסתיים  הציוני  של המפעל 
מעוניינים  אינם  וגם  ישראל  מדינת  אזרחי  אינם  שהנכבשים  משום  רלוונטי  איננו  הכיבוש 
להיות כאלה. יש גם הסבורים שבנסיבות הקיימות המשטר הישראלי יכול להיות לכל היותר 
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דמוקרטיה סוג ב‘, משום שהמדינה שרויה בסכסוך דמים עם העולם הערבי, והיא משמשת 
ככלי שרת בידי הרוב היהודי השליט לשמירה על ביטחונו וענייניו. מחלוקת חריפה זו זכתה 
למספר רב יותר של מחקרים מקודמתה, אך לא בתחום הסוציולוגיה אלא במדעי המדינה, 

בפילוסופיה הפוליטית ובתחומים אחרים )אריאן, אטמור והדר, 2007; סמוחה, 2000(.
סוציולוגים  מיליטריזם?  מאיץ  הכיבוש  והאם  מיליטריסטית  חברה  היא  ישראל  האם 
החוקרים יחסי צבא–חברה עסקו בשאלה זו, אך היא נותרה עדיין שנויה במחלוקת עזה כמו 
	Peri,  ;2001 ליסק,   ;2007 לוי,   ;2007 בר–טל,   ;2003 )בן–אליעזר,  אחרות  חשובות  שאלות 
כי מיליטריזם הוא תפיסה שמהלך  גורסים,  2006(. הטוענים שישראל היא מיליטריסטית 
את  מייחסים  חוקרים  אותם  הישראלי–פלסטיני.  לסכסוך  הפתרון  הוא  מדיני(  )ולא  צבאי 
מקורות המיליטריזם לארבעת העשורים שלפני כיבוש 1967. הם מדברים על דמות הצבר 
כמיליטריסט, על התרבות הישראלית האזרחית כמיליטריסטית, על הצבא כבעל אינטרס 
משוריין במיליטריזם ועל ההשפעה הגדולה שיש לצמרת הצבאית על העילית הפוליטית. 
למרות  מיליטריזם.  מאיצי  הם  האינתיפאדות  ושתי  התנגדות  כאמצעי  הטרור  הכיבוש, 
העליות והירידות שחלו בפופולריות שלו, המיליטריזם הוא כוח מעצב בחברה הישראלית. 
הייתה  לא  ומעולם  מיליטריסטית  איננה  שישראל  הגורסים,  הסוציולוגים  ניצבים  מולם 
והמיליטריזם,  הצבא  השפעת  לנטרול  רבים  במנגנונים  משופעת  ישראל  לדבריהם,  כזאת. 
ופרקטיקות השימוש בכוח צבאי לא חלחלו פנימה. כדי לשרוד את הסרבנות הערבית יש 
של  מגייס  מיתוס  ובטיפוח  ברזל“(  )“קיר  אדירה  מלחמה  מכונת  בבניית  פונקציונלי  צורך 
צבאיות. ערכי הצבאיות הם מידתיים, ולא מיליטריסטיים. קשה לומר שהציבור היהודי הוא 
מיליטריסטי כאשר רובו מבין את מגבלות הכוח, זנח את רעיון שלמות הארץ, אין לו אמון 
ישראל.  לצד  פלסטינית  מדינה  של  המדיני  בפתרון  להסתכן  מוכן  זאת  ובכל  בפלסטינים 
ומחקריהם  מאוד  מעטים  הם  אך  ערך,  בעלת  היא  זו  מרכזית  לסוגיה  הסוציולוגים  תרומת 

המצומצמים רחוקים מליישב את המחלוקת.
האזרחים הערבים הם האוכלוסייה הרגישה ביותר לכיבוש. מה עשה להם הכיבוש והאם 
המשפיעים  הגורמים  אחד  רק  הוא  הכיבוש  שכן  זו,  שאלה  על  לענות  קשה  אותם?  הקצין 
היא שהכיבוש החיש  ועל ההתנהגויות של האזרחים הערבים. התזה השלטת  על העמדות 
את תהליך ההקצנה של האזרחים הערבים, הקצנה המתבטאת בעלייה בניכור, בהתרחקות 
מהחברה הישראלית, בעימותים עם המדינה והיהודים ובהפרות חוק וסדר. תהליך זה ניזון 
בין היתר מאופיה היהודי–ציוני של המדינה, ממדיניות האפליה וההדרה, מהאיסלאמיזציה, 
משיעור הילודה הגבוה שהרחיב את הפער בין הצרכים להישגים )“קיפוח יחסי“(, מההעצמה 
הגוברת של המיעוט הערבי ומתיקון חוק האזרחות המגביל את איחוד המשפחות.1 לכל אלה 
נוסף הכיבוש שאיחד את האזרחים הערבים עם אחיהם הפלסטינים וקשר אותם ללאומיות 
הפלסטינית, לתרבות הפלסטינית ולזהות הפלסטינית. הכיבוש, שמדכא את אחיהם מעבר 
לקו הירוק, הוא סלע מחלוקת קשה בינם לבין הרוב היהודי והמדינה. הניכור ההולך וגובר 

התיקון לחוק האזרחות קובע כי פלסטיני או ערבי ממדינת אויב שיינשא לבן זוג מהאזרחים הערבים   1

לא יקבל באופן סדיר אזרחות ישראלית, תושבות קבע ישראלית ואף לא היתר לגור בישראל עם בן זוגו 

הישראלי. עם זאת, הוקמה ועדת חריגים לעניין זה. הנימוק הרשמי להגבלות אלו הוא מניעת מעורבות 

בטרור של בני זוג וצאצאיהם של אלו שאינם ישראלים.
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של הערבים מצא ביטוי במהומות אוקטובר 2000 ובתמיכתם בהתקפות חיזבאללה על ישראל 
במלחמת לבנון השנייה. מדצמבר 2006 עד מאי 2007 פורסמו ארבעה מסמכי חזון ערביים, 
מדינה  להיות  זכותה  נשללה  ולא–דמוקרטית,  קולוניאלית  כחברה  ישראל  הוקעה  שבהם 
יהודית והוצגה הדרישה להפוך אותה למדינה דו–לאומית. במהלך 2007 לחצו ראשי הציבור 
הערבי על הרשות הפלסטינית שלא להכיר בישראל כמדינה יהודית. הם פתחו בקמפיין נגד 
התנדבות ערבים לשירות האזרחי והכריזו על החרמת החגיגות לשנת השישים למדינה. אך 
העדויות נגד תזת ההקצנה אינן פחות כבדות; הערבים חיים בישראל בשקט, לא הצטרפו 
ובחיזבאללה היא מילולית בלבד, הם  לשתי האינתיפאדות, תמיכתם בפלסטינים, בחמאס 
מתנגדים בתוקף לסיפוח המשולש לפלסטין, רואים את חייהם ואת עתידם בישראל, מחזיקים 
בשפה העברית כשפה שנייה ובתרבות הישראלית כתרבות משנה, משווים את עצמם ליהודים, 
החזון  מסמכי  על  החתומות  והאליטות  מובהק,  ישראלי  ממד  גם  כוללת  הלאומית  זהותם 
הערביים הכירו בלגיטימיות של ישראל שבתחום הקו הירוק, בקיומו של עם יהודי–ישראלי 
ובזכותו להגדרה עצמית )שתוגשם במדינה דו–לאומית, ולא במדינה נפרדת(, וכן הן הביעו 
מחויבות למאבק דמוקרטי )סמוחה, 2007(. הכיבוש הוא רק אחד הגורמים בקביעת מעמדם 
ועמדתם של האזרחים הערבים, וכמעט בלתי אפשרי לבודד אותו משאר הגורמים ולהעריך 
את השפעתו. גם המעורבות של הסוציולוגים הישראליים בסוגיה זו היא מועטה, שכן רוב 

חוקרי המיעוט הערבי אינם סוציולוגים )גאנם, 2004; סמוחה, 2005(.
נוספת שאמורה להעסיק סוציולוגים, אך הם כמעט אינם דנים בה, היא  שאלה מרכזית 
ולשוב  משבר  מצבי  לעבור  שיכולה  איתנה  חברה  היא  ישראל  האם  הלאומי.  החוסן  שאלת 
לאיתנה מחוזקת? האם סכסוך קיומי ממושך עלול להתיש ואולי אף למוטט אותה? האם טרור 
רצוף ייצור חרדות וטראומות שיקשו על התפקוד היום–יומי של הישראלים? האם המשך הכיבוש 
מפחית את מוטיווציית החיילים לשרת בצבא ופוגע בחוסנם הנפשי? האם המשך הכיבוש פוגע 
מחליש  הכיבוש  האם  בארץ?  לחיות  להמשיך  וברצונה  חייה  באיכות  האוכלוסייה,  במוראל 
ובשכבות  הרווחה  במדינת  פוגע  הוא  האם  הישראלית?  החברה  של  הסולידריות  מוקדי  את 
עמידה  אכן  הפריפריה  אוכלוסיית  האם  צורך?  שהוא  הניכרים  המשאבים  בגלל  הנמוכות 
להיערך  כדי  לעשות  ניתן  מה  המרכז?  תושבי  וברכוש מאשר  בנפש  ולפגיעות  לטרור  פחות 
למלחמה בעצימות נמוכה או ניכרת שבה העורף הוא חלק מהחזית? האם החברה הישראלית 
ההינתקות  לאחר  המערבית  מהגדה  ההתנחלויות  רוב  פינוי  של  טראומה  בפני  לעמוד  תוכל 
החד צדדית מרצועת עזה, שלא הביאה רגיעה וסללה את הדרך להשתלטות החמאס עליה? 
האם לציבור יש אמון במוסדות השלטון במידה שתאפשר נקיטת צעדים משמעותיים להפסקת 
הכיבוש? האם המשטר הפוליטי לא יקרוס נוכח התנגדות אלימה להסדרים לסיום הכיבוש? 
לבירור שאלות אלה תרמה הסוציולוגיה הישראלית מעט מאוד. גם התשובות לשאלות אלו 
	Friedland, ;2007 ,אינן כה פשוטות וברורות )בן–דור, קנטי–נסים והלפרין, 2007; כנס הרצליה
2005	Fleischer,	&	Amit	Kirschenbaum,	Arian,(. האפשרות הפסימית היא שישראל היא 
חברה הסובלת משסע עמוק ומרמה נמוכה של סולידריות ומחויבות לכלל, שרוב אוכלוסייתה 
מרוכזת בשכבות הנמוכות והלא ותיקות, שהאתוס השולט בה הוא אינדיווידואליזם, הפרטה 
הסכסוך  עקב  בה  פושים  ורפיון  שליאות  מקוצצים,  שלה  הרווחה  ששירותי  וניאו–ליברליזם, 
הממושך עם העולם הערבי, ושנחלש כוח עמידתה בפני מכות חוזרות ונשנות של טרור ולוחמה. 
אך גם האפשרות האופטימית היא סבירה. בכל הנוגע ליהודים וקרוביהם )84% מהאוכלוסייה(, 
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ישראל היא חברה ציונית, מלוכדת, המנהלת את הקונפליקטים שבתוכה בצורה פחות או יותר 
דמוקרטית, משטרה הפוליטי מעולם לא התמוטט, אין בה אלימות בין–קבוצתית, היא מורגלת 
איננה  אוכלוסייתה  משגשגת,  כלכלתה  הפנימיות,  השלכותיו  את  לנטרל  ומשכילה  לכיבוש 
מבוהלת ואיננה מהגרת, והישגי הישראלים הלא חרדים והלא ערבים )כ–75% מהאוכלוסייה( 
ציוני בפרקטיקות שלו, נאמן לכל עניין  נופלים מאלה שבמערב. המיעוט החרדי הוא  אינם 
יהודי וגומל בשיתוף פעולה עבור זכויות היתר המורעפות עליו. גם המיעוט הערבי, המתנגד 
למשטר והחשוד באי נאמנות, מקבל את ישראל כעובדה קיימת ולגיטימית ושומר על החוק 
והסדר. מיעוט זה עבר תהליך נמרץ של ישראליזציה, והוא לא יוותר על אורח החיים המודרני, 
על השירותים ועל הקצבאות של מדינת הרווחה, המשטר הדמוקרטי, שלטון החוק, היציבות 

וההגנה מפני השתלטות איסלאמית, שהחיים בישראל מעניקים לו.
לפי אחת הגישות, הכיבוש הוא משחית והרסני מבחינתה של החברה הישראלית. הוא 
מחלחל לכל פינה ומכרסם כל מידה טובה. הוא גורם עוולות ונזקים לא רק לפלסטינים אלא 
גם לישראלים. הוא סוחט אנרגיות ומשאבים שהיו יכולים לסייע בטיפול בבעיות חברתיות. 
הוא מחליש את ישראל. סיום הכיבוש איננו נראה לעין, שכן הקמת מדינה פלסטינית תותיר 
שובל ארוך של מחלוקות לא פתורות, חלק מהפלסטינים ימשיכו להילחם נגד ההסדר, פלסטין 
העצמאית לא תוכל לעמוד בפני השתלטות ישראלית עקיפה, והמיעוט הערבי לא ישלים עם 
מדינה יהודית–ציונית שתמשיך להדירו ולדכאו. הגישה המנוגדת היא שהחברה הישראלית 
היא חזקה, דמוקרטית ויציבה, והיא יודעת היטב כיצד להתגונן מפני הכיבוש. הקו הירוק הוא 
לא רק קו גבול אלא גם חומה מנטלית וחברתית שמונעת פעפוע פנימה של צורות חשיבה 
והתנהגות מאוסות, כמו רמיסת שלטון החוק, פגיעה בכבוד האדם והאזרח ובזכויותיו, לקיחת 
החוק לידיים, שנאה, כפייה, טרור, נזק לרכוש, זילות חיי אדם, אי יציבות, דה הומניזציה 
ואדנות. החוסן הלאומי הגבוה מאפשר התייצבות נגד רעות הכיבוש. מדינה פלסטינית תיצור 

דינמיקה חדשה של דו קיום וניהול של סכסוך נורמלי בין שתי מדינות לאום שכנות.
הסוציולוגים  של  המכריע  הרוב  כובשת?  בחברה  הסוציולוג  של  תפקידו  כן,  אם  מהו, 
הישראלים פשוט מתעלם מהכיבוש. הם עוסקים בארגונים, בשוק העבודה, בדפוסי ניעות, 
באי שוויון בהשכלה ובשכר, בעוני, במעמד האישה, בבריאות וחולי, בעובדים זרים, בשיעורי 
פשיעה, בדעות קדומות, בקליטת עלייה, בהתנהגות אלקטורלית, בגודל משפחה, בסגנונות 
חיים, בהרגלי צריכה, בתרבות פופולרית, בדעת קהל ובנושאים רבים ומגוונים אחרים. הם 
מגדירים את שאלות המחקר ללא התייחסות לכיבוש. מעטים הסוציולוגים בישראל שהכיבוש 
הוא נושא מחקרם או משתנה מרכזי בו. העניין הוא שגם הסוציולוגים הרדיקלים, הרגישים 
מאוד לכיבוש ומדברים עליו רבות, אינם ממש חוקרים אותו. הכיבוש הוא אובייקט פופולרי 

לשיח ציבורי אך אגוז קשה למחקר סוציולוגי.
אם אינם תורמים הרבה לחקר הכיבוש, אפשר היה לצפות שהסוציולוגים, כפרופסיונלים 
וכמדענים בעלי רגישות לעוולות חברתיים, מחויבות לחברה מתוקנת ונטייה אינטלקטואלית, 
יובילו במאבק נגד הכיבוש ולמען קרבנותיו. גם אם אין הם חוקרים באופן אישי את הכיבוש 
הישראלי, הסוציולוגים הישראלים הם בעלי תובנות בנוגע להשלכותיו ההרסניות, תובנות 
אוכלוסיות  של  אחרים  במקרים  בקיאותם  ועל  הסוציולוגית  חשיבתם  דרך  על  המבוססות 
רואים  אינם  ככלל  הישראלים  הסוציולוגים  ברם,  כפייה.  משטרי  תחת  זמן  לאורך  החיות 
את הפעילות נגד הכיבוש כחלק משליחותם המקצועית ומתפקידם. יש להניח שלבם נוטה 
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נוהגים ככל האזרחים הישראלים המנסים  נגדו, אך רובם  נגד הכיבוש, חלקם אף פעילים 
להתמודד עם הכיבוש על–ידי הכחשה, הטלת אשמה בנכבש ובמנהיגיו, תחושה של אין אונים 
ותקווה שהוא יעבור איכשהו. הסוציולוג הישראלי מתרץ את שתיקתו בנימוק שאין לו יתרון 

על האזרח הפשוט בנושא שאין הוא חוקר.
חברתי  למאבק  ומהצטרפות  הכיבוש  מחקר  הישראליים  הסוציולוגים  של  התרחקותם 
הגורסת שהחברה  הגישה  של  המדעי  בתוקף  מאמונתם  גם  לוודאי,  קרוב  נובעת,  לביטולו 
הישראלית מחוסנת מפני הכיבוש ומצוידת בנוגדנים החוסמים את ההרס ואת הרוע הטמונים 
בו. הם גם מאמינים בתוקף המוסרי של העמדה הישראלית, לפיה הכיבוש נכפה על ישראל 
במלחמת המגן של 1967 נגד התוקפנות הערבית, והוא מתארך בגלל המשך הסרבנות הערבית 
־ מה שמאשר את הנרטיב הציוני בסכסוך הישראלי–ערבי, לפיו ישראל היא הקרבן והערבים 

הם הצד התוקפן.
המתעלם  הישראלי  הסוציולוג  עבור  מושלם  כאליבי  להתפרש  עלולים  אלה  הסברים 
מהכיבוש. מדוע שיעשה משהו אם איננו בר סמכא בנושא? אם הוא מאמין שהכיבוש, אף 
שהוא איום ונורא בשטחי הכיבוש, איננו משחית את החברה הישראלית, ושבעצם הערבים 
“הסוציולוגיה  את  הולמת  בכיבוש,  מעורבות  לאי  המובילה  זו,  עמדה  בו?  אשמים  עצמם 
הפרופסיונלית” )sociology	professional( ואף נתמכת על–ידה. לפי גישה זו, השלטת בקרב 
דיסציפלינה  היא  הסוציולוגיה  בפרט,  ישראלים  סוציולוגים  ובקרב  במערב,  הסוציולוגים 
איננה  זו  גישה  אך  עצמם.  לבין  בינם  סוציולוגים  של  שיח  הוא  עיסוקה  שעיקר  אקדמית 
את  לפרוץ  החותרת   ,)public	 sociology( הציבורית”  “הסוציולוגיה  אסכולת  על  מקובלת 
חומות האקדמיה, להיות רלוונטית, לערב את הסוציולוגים בבעיות חברתיות, לקיים שיח 
	Burawoy,( ושיג עם קהלים רחבים ולהרחיב את תפקיד הסוציולוגיה בחיי הציבור והמדינה
הישראלי  לסוציולוג  אסור  זו  ראות  מנקודת   .)2004;	 Clawson,	 2007;	 Nichols,	 2007
הישראלי  הסוציולוג  היום.  ישראל  של  העיקרית  הבעיה  שהוא  משום  לכיבוש,  להתכחש 
מתנתק  הוא  ובכך  רלוונטיים,  ללא  מקצועו  ואת  עצמו  את  הופך  מהכיבוש  עין  המעלים 
לציבורים  להתחבר  דווקא  הוא  הסוציולוג  ניצב  שבפניו  האתגר  ומהמציאות.  מהציבור 
של  ופרשנות  ניתוח  באמצעות  ובראשונה  ובראש  השעה,  שאלות  באמצעות  הישראליים 
סוגיות הכיבוש הבוערות. לכן הסוציולוג צריך להתעניין ולעניין אחרים בכיבוש. עליו לחקור 
את הכיבוש במידת האפשר ולעודד אחרים לחקור אותו. שומה עליו לפעול להקצאת מקום 
על  הציבורי  בשיח  פעיל  באופן  ולהשתתף  מדעיים,  ובכנסים  הלימודים  בתכניות  לכיבוש 
הכיבוש. הוא צריך להעלות את תודעת הכיבוש על–ידי פרסום ניירות עמדה, הגשת הצעות 
לשינוי מדיניות ופעילות בתנועות חברתיות בתחום הכיבוש. חשוב גם שהוא ימלא תפקיד 
בהתמודדות של ישראל עם הדילמות המוסריות הכואבות שהכיבוש מעורר ובגיבוש הזיכרון 

הקולקטיווי על הכיבוש לאחר שיסתיים.
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