
ביקורות ספרים 216  אליעזר בן רפאל 

דניאל בר–טל. לחיות עם הסכסוך: ניתוח פסיכולוגי–חברתי של החברה 
היהודית בישראל. ירושלים: כרמל. 2007. 414 עמודים

 אליעזר בן–רפאל*

היסודות  ומקיף את  הוא מציג באופן שיטתי  זה שני מרכיבים עקרוניים: מצד אחד  לספר 
הפסיכולוגיים–חברתיים של יחס החברה היהודית–ישראלית כלפי הפלסטינים בהתמודדותה 
ארוכת השנים עמם. מצד שני מציג הספר את התייחסותו של הכותב אל הסכסוך ואל החברה. 
בהקשר זה דן הספר במקורותיו של הסכסוך, באופני ניהולו, בסיכויי הפתרון שלו, במשברי 

תהליך השלום ובהיבטים נוספים. 
לספר עשרה פרקים המהווים יחד מסכת אחת של דיונים, ובכל אחד מהם ניכרת דואליות 
גישתו העקרונית של הכותב לניתוח  ומציג את  זו של מטרותיו. הפרק הראשון הוא עיוני 
פסיכולוגי–חברתי, תוך שהוא מבהיר את המושג "תשתיות פסיכולוגיות–חברתיות". הפרק 
הפרק  הישראלים.  של  בתפיסתם  נחרת  הוא  שבו  ובאופן  הסכסוך  במאפייני  עוסק  השני 
תפיסה  הוא  הסכסוך  של  הישראלית  בתפיסה  הבולטים  המרכיבים  מדגיש שאחד  השלישי 
עצמית של חברה במצור, הנתונה ליחס עוין מצד הסביבה ־ המיידית ושאינה מיידית ־ 
כעובדת קבע. הפרק הרביעי דן במשמעויות ובהשפעות של אלימות הקונפליקט והתמשכותו 
על ההתפתחות והגיבוש של תרבות הסכסוך. הפרק החמישי מתמקד באתוס של הסכסוך, 
במציאות  הטמונות  המוסריות  הפרובלמטיקות  אודות  הדיבור  את  מרחיב  השישי  והפרק 
הסכסוך. הפרק השביעי מעלה ממד נוסף, והוא שלילת הלגיטימציה של דרישות הצד השני 
ושל הצד השני בכלל. כאן מציג בר–טל בביקורתיות את הדימויים השכיחים בקרב היהודים 
אודות יריביהם. ציר אחר עולה בפרק השמיני, המרחיב את הדיבור על תפקידו של מיתוס 
הביטחון, המשמש בחברה הישראלית יסוד מרכזי להצדקת צעדים ועמדות של פוליטיקאים 
ואנשי צבא כלפי הסכסוך. הפרק התשיעי צועד צעד נוסף ומסכם את הדיון עד כה בהציגו 
את הגדרת התפיסה הישראלית של מציאות הקונפליקט ־ לפחות זו ששלטה בכיפה שנים 
רבות ־ כתפיסה של "קונפליקט בלתי נשלט", שאין בידי איש מהצד "שלנו" כדי להשפיע 
על עצם קיומו ועל נוכחותו. עם זאת, הפרק העשירי, החותם את הספר, בוחן את התנאים 
הפסיכולוגיים–חברתיים העשויים לקדם פיוס בין הצדדים ולהובילם להסדר של כבוד הדדי.

ספר זה חשוב מכמה וכמה טעמים. ראשית, הוא ראשון מסוגו בכך שהוא מבקש להיכנס 
לעובי הקורה של ההיבטים הפסיכולוגיים–חברתיים של הסכסוך שבו נתונה החברה הישראלית 
מהדיסציפלינה  מושגים  באמצעות  להבהיר  אקדמאי  של  פורה  ניסיון  זהו  היווסדה.  מיום 
יומיומיות שמעניינות את הציבור כולו. כמו כן, בדרך לדיוניו בנושאים רבים  שלו סוגיות 
מעלה הספר מידע שהוא לעתים קרובות חדשני ומאיר עיניים ונוגע לחלק גדול מהנושאים 
החשובים ־ והם אכן רבים מאוד ־ הקשורים למציאות החברתית הישראלית בכלל ולסכסוך 
בפרט. זאת ועוד, הספר מעוגן בידע מעמיק אודות החברה הישראלית ומשכיל להציג את 

השאלות בתוך ההקשר שלהן, תוך כדי שמירה על סגנון שאינו מסתגר בז'רגון מקצועי.
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אודות  ניתוחיו  מתוך  לקרוא  לאפשרות  וכן  המחבר,  של  אמצעי  הבלתי  לנרטיב  אשר 
ומאוזנת  אובייקטיבית  ניכר המאמץ להציג התייחסות  ויחסה לסכסוך,  החברה הישראלית 
ככל האפשר. לעניות דעתי, במקומות אחדים משתדל בר–טל להציג באופן מרוכך עמדות 
קיצוניות מאוד של גורמים פלסטיניים כדי לשמור על עקרון ההצגה המאוזנת של עמדות 
שני הצדדים. מאידך גיסא, ומבחינה זו אפשר רק לתמוך בגישתו, אין בר–טל מוכן להעלים 
עין מסוגיות קשות שמעוררים כוחות אנטי–סטטוס–קוו בקהילה הפוליטית, אשר לא נרתעים 
מפעולות פרובוקטיביות במלחמתם נגד גישות מתונות ויצירתיות למען המטרה ה"קדושה" 
של שמירה על ארץ ישראל. אף שהדברים כאן אינם חדשים ־ די במבט חטוף בעיתון היומי 
כדי להיווכח בהם ־ טוב עשה בר–טל בשלבו את ההתייחסות שלו לנושא בניתוח הכללי של 

גורמים פסיכולוגיים–חברתיים. 
עם זאת, יש לי גם כמה השגות שהן בחזקת פרשנויות לעובדות מסוימות ־ כאופייני 
לדיונים באקדמיה ־ ואשר אינן, בשום אופן, מעמתות אותי עם המחבר. למרות המאמצים 
הניכרים והראויים לשבח להציג תמונה מאוזנת של הקונפליקט, לעתים ־ כנראה מתוך רצון 
מודע להוכיח איזון ־ נוקט בר–טל ניסוח מכליל לגבי יחסו של הציבור, גישת הפוליטיקאים 
הקונפליקט.  להחרפת  כתורם  הישראלי  הצד  את  מציגים  אשר  צבא,  אנשי  של  עמדות  או 
בלי להתכחש לכך שאמנם יש ודאי דוגמאות תומכות בהכללות כאלה, עליי להסתייג ולומר 
דוגמה אחת  שלעתים מקבל בר–טל באופן מרומז קביעות שאפשר בהחלט להתווכח עמן. 
בולטת היא קבלת הגרסה הפלסטינית בדבר הרקע לפריצת האינתיפאדה השנייה. דוגמה 
אחרת היא הקביעה שמי שהעלה את הימין לשלטון אחרי הסכמי אוסלו הוא רוצחו של ראש 
בידי  ההמוניים  הרצח  מעשי  סדרת  כלל  מוזכרת  לא  הזאת  בדוגמה  רבין.  יצחק  הממשלה 
פלסטינים שפוצצו אוטובוסים בכל רחבי הארץ בתקופת הבחירות והביאו לנהירה של ציבור 
הטרור  הישראלי ממעשי  הסבל  את  מציג  בר–טל  כן,  כמו  הִנציות.  אל המפלגות  הבוחרים 
כשקּול לסבל הפלסטיני מפעולות המלחמה בטרור, כאילו מדובר בקטגוריות שוות שאפשר 

להעמיד זו מול זו.
הפסיכולוגיים–חברתיים  שהגורמים  במפורש  אומר  שבר–טל  שאף  היא  אחרת  ביקורת 
אינם היחידים המסבירים את המשך הקונפליקט ואת אופן התפתחותו, לעתים נוטה הניסוח 
דוגמת הביקור ההיסטורי של נשיא מצרים אנואר  של דבריו להעניק להם משקל מכריע. 
זה היה  אין ספק שביקור  בירושלים חושפת בבירור את מגבלות ההשערה הזאת:  סאדאת 
גורם מכריע ביצירת תפנית של ממש ביחסו של הקהל הישראלי כלפי מערכת היחסים עם 
מצרים וכלפי הקונפליקט בכלל, ושכאן נשברה התפיסה של חברה במצור. פירוש הדבר שיש 
לפעמים בכוחה של המציאות הפוליטית כדי לחולל שינויים בפסיכולוגיה של הקונפליקט 
במידה שאינה פחותה ־ ואולי אף רבה יותר ־ מההשפעה בכיוון ההפוך. יתר על כן, קשה 
שלושת  שמתוך  הפשוטה  העובדה  את  פסיכולוגיים–חברתיים  גורמים  באמצעות  להסביר 
שכנגד  לצד  התקרבות  במגמת  לכת  מרחיקי  לצעדים  שהביאו  הישראלי  הצד  מן  האנשים 
אשר  ימין,  מנהיגי  הם  שניים  ־  שרון  ואריאל  רבין  יצחק  בגין,  מנחם  הממשלה  ראשי  ־ 
למרות כל הקשיים הפוליטיים שצעדיהם גררו במחנותיהם, הצליחו לגבור על ההתנגדויות 
ולהתקדם לקראת הסדר הסכסוך; בגין פינה את כל סיני עד לגרגיר האחרון על אפם ועל 
ויתר ללא תמורה על השליטה ברצועת עזה. באותה עת  חמתם של רבים מתומכיו, ושרון 
הוא גם הביס באופן שאינו משתמע לשתי פנים ובפעם הראשונה, הן במישור הפוליטי והן 
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במישור התיאולוגי, את תפיסת הימין הדתי הקיצוני ודחף את רוב תנועתו אל מרכז המפה 
הפוליטית. 

דומה שאפשר לראות סוג דומה של בעיה כשדניאל בר–טל מדבר על שינויים שמתרחשים 
באקדמיה בשנים האחרונות. הוא מרחיב את הדיבור על חוקרים חדשים שמעלים שאלות 
מוסכמות  על  שמערערות  מחקר  עבודות  ומפיקים  להעלות  העזו  לא  שקודמיהם  חדשות 
ממסדיות. אני תמים דעים עם בר–טל שהאקדמיה מתברכת בשלל נקודות מבט חדשות. עם 
זאת, צר לי שבר–טל לא מצא לנכון לציין שחידושים אלה נשאו בכנפיהם גם פוליטיזציה של 
האקדמיה, הסובבת סביב נושאים אידיאולוגיים–פוליטיים המסיטים לעתים את ההתייחסות 
בעיקר כשעבודות שהן  והחיים האקדמיים,  באיכות המחקר  לאפיקים שפוגעים  המחקרית 

במהותן פובליציסטיות מוצגות כאקדמיות לכל דבר ועניין. 
ולבסוף, הערה נוספת שמתבקשת למקרא הספר ונוגעת לעובדה שהמחבר אינו מתייחס 
כלל לכך שהגישה לסכסוך משתנה עד מאוד בקרב רבדים וחוגים שונים בחברה הישראלית. 
את הספציפיקציה הזאת עושה המחבר רק לגבי תושבי ההתנחלויות, הנמנים ברובם המכריע 
המעמד  בין  הבדלים  שקיימים  לעובדה  התייחסות  בספר  אין  ואולם,  הקיצוני.  הימין  עם 
הבינוני, הנוטה בדרך כלל לגישות פשרניות, ובין המעמדות הנמוכים יותר, שעמם נמנים 
יהודים רבים ממוצא מזרחי ועולים ממדינות ברית המועצות. רבים מקרב שתי הקטגוריות 
האלה אוחזים ביחס ִנצי כלפי הצד הפלסטיני, יחס שמושפע קרוב לוודאי מגורמים של תרבות 
פוליטית וזיכרון קולקטיבי חוץ–ישראלי, שהם לא רק תולדה של המאפיינים פסיכולוגיים–
להיבטים  גם  יתייחס  שבר–טל  הראוי  מן  הישראלית.  המציאות  מתוך  חברתיים שהתפתחו 
מסוג זה וייתן את הדעת על חשיבותם היחסית של גורמים אלה ועל יחסי הגומלין שלהם עם 

הגורמים שבהם הוא מתמקד. 
הפסיכולוגיה  כניסת  את  מסמן  שהוא  בכך  זה  ספר  של  חשיבותו  דבר,  של  בסיכומו 
החברתית לזירה של הגישות המבקשות לנתח את הסכסוך הישראלי–פלסטיני. עם זאת, הוא 

פותח דלת לדיונים, להסתייגויות ולבקשת ניסוחים נוספים. ובכך תרומתו גדולה.


