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דמוקרטיה כובשת: התפקיד הפוליטי של הצבא 
במשטר הדואלי של ישראל

לב גרינברג*

תקציר. המאמר דן בנסיבות בהן כונן משטר השליטה הייחודי של ישראל מאז 
את  הפך  הצבאי–דמוקרטי,  הדואלי,  המשטר  של  המבנה  כי  היא  הטענה   .1967

הפלסטינים.  כלפי  ישראל  של  מדיניותה  בעיצוב  מרכזי  פוליטי  לשחקן  הצבא 

שהוקמה  והדמוקרטית”  “היהודית  המדינה  מן  מהותי  באופן  שונה  זה  משטר 

בשנת 1948, ואשר התאפיינה בהענקת זכויות אזרח לפלסטינים, למרות הכפפתם 

למשטר צבאי. הדמוקרטיה מוגדרת כאן כמיסוד הדינמיקה של פתיחת מרחבים 

פוליטיים לייצוג ותיווך קונפליקטים חברתיים, המוכלים על–ידי גבולות מוכרים. 

המאמר מנתח את משבר הלגיטימציה של המשטר הדואלי לאחר עליית הליכוד 

ולאחר  צבאי,  כוח  הפעלת  של  הלגיטימיות  את  תחילה  החלישה  אשר  לשלטון, 

האינתיפאדה הראשונה הובילה לחיפוש “פרטנר” פלסטיני איתו ניתן לנהל את 

השטחים במשותף. המאמר מסתיים בניתוח הנסיבות של כישלון שיתוף הפעולה 

והסלמת המצב לאלימות בלתי מרוסנת. 

המשטר הפוליטי שהתמסד בשטחי ישראל/פלסטין מאז 1967 אינו דומה לסוגי משטר אחרים 
שבהם נשלל המרחב הפוליטי של אוכלוסיות שונות, ואשר לרוב משמשים כמודל לחשיבה 
מקיים  בישראל  המשטר  למשל,  האפרטהייד,  למשטר  בניגוד  “הכיבוש”.  על  הביקורתית 
הפרדה גאוגרפית ושני משטרים מובחנים באמצעות גבול טריטוריאלי המציג את השליטה 
פוליטי  למרחב  אפשרית  תביעה  שמבטל  מה  ו“זמנית”,  כ“חיצונית”  הישראלית  הצבאית 
דמוקרטי משותף בתוך מדינת ישראל. כמו כן בשונה ממשטר קולוניאלי, המשטר בישראל 
הקבוצה  לנוחיות  הגבול,  את  לטשטש  שונים  בתחומים  המאפשר  גאוגרפי,  ברצף  מאופיין 
השלטת, על–ידי יצירת תלות כלכלית ישירה, תעסוקה בתוך ישראל ושוק סחורות שבוי, כמו 
גם על–ידי התפשטות טריטוריאלית של אזרחי המעצמה הכובשת. כל אלה מקשים מאוד על 

ניהול מאבק נגד הכיבוש בדומה למאבקים אנטי קולוניאליים.1 
מאמר זה דן בנסיבות כינונו של משטר ייחודי, אשר הפך באופן מבני את הצבא לגורם 
פוליטי, כלומר לגוף המתווך בין החברה האזרחית לבין המדינה, בזמן שהלגיטימציה לפעולתו 
מותנית בפרשנות כי מעורבות הצבא בקביעת מדיניות היא א–פוליטית, כלומר ־ ביטחונית. 
טענתי היא שמדובר במשטר חדש )השונה מזה שהיה קיים במשך 19 שנה, בין 1967-1948(, 
הנשלט בו בזמן על–ידי מפלגות הנבחרות בבחירות חופשיות, על–ידי אזרחי ישראל ועל–ידי 

לגבי קשיי ההמשגה של הכיבוש והמאבק נגדו ראו גרינברג )2005(.  1

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב*   *
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ה“קורפורציה” הצבאית,2 המנהלת אוכלוסייה כבושה ואת היחסים בינה לבין אזרחי ישראל. 
ההבחנה המשפטית בין מדינת ישראל הריבונית לבין אזורי הכיבוש הצבאי היא המאפשרת 
לדמיין את ישראל כמשטר דמוקרטי ולהעניק לו לגיטימציה )גרינברג, 1999(, אבל ההחלטות 
הצבאיות הן בעלות השלכות רבות על אזרחי המדינה הריבונית, ולא רק על נתיני הכיבוש. 
פעילות הצבא נעשית בשם עיקרון לגיטימציוני שונה, אשר לעתים קרובות מנוגד לערכי 
יהודי  התיישבות  מפעל  על–ידי  ניטשטש  אף שהגבול  הביטחון.  עיקרון  והוא  הדמוקרטיה, 
זמני על–ידי הצבא הוא חיוני  באזורי הכיבוש, המשך הגדרת ה“שטחים” כנשלטים באופן 
הן להגדרת ישראל כדמוקרטיה והן להגדרת הצבא כגוף א–פוליטי, דמוקרטי, המופקד על 

ביטחון ישראל ועל שמירת גבולותיה. 
המכריע  בתפקיד  הדנה  הספרות  והתרחבה  הלכה  השנייה  האינתיפאדה  פרוץ  מאז 
מדינאים,  עיתונאים,  כוללת  זו  ספרות  ישראל.  ממשלת  של  המדיניות  בעיצוב  הצבא  של 
היסטוריונים, סוציולוגים ופוליטולוגים )בן עמי, 2004; דרוקר ושלח, 2005; הראל ויששכרוף, 
2004; לוי, 2003; מיכאל, 2003; שר, Peri, 2006 ;2001(. עם זאת רק לאחר מלחמת לבנון 
השנייה הושמעה ביקורת ציבורית נרחבת על הצבא, והיא חשפה והאיצה תחושות של משבר 
עמוק, “מערכתי”, בצבא ובמדינה. מדוע מלחמת לבנון השנייה עוררה זעזוע כה גדול בניגוד 
למדיניות הדיכוי של הפלסטינים ב“שטחים” מאז אוקטובר 2000? טענתי היא כי ההבדל 
המרכזי בין לבנון ל“שטחים” הוא קיומו של גבול מדיני והכרה בריבונות מדינית מעבר לו, 
זאת בניגוד לטשטוש הגבול בין ישראל ל“שטחים” ואי הכרה בריבונות הפלסטינית. במאמר 
זה אבקש לדון במשמעות התאורטית והאנליטית של היעדר גבול בין ישראל לפלסטינים, 
מאז  הישראלית  בפוליטיקה  הצבא  של  הדומיננטיות  עיצוב  על  לכך  שהייתה  ובהשפעה 

.1967
טשטוש מעורבות הצבא בקבלת החלטות הוא תוצאה של פרדיגמה דמוקרטית פורמליסטית 
המניחה כי הצבא כפוף לדרג המדיני בעקבות קיומן של בחירות דמוקרטיות. ברצוני להציע 
בדמוקרטיה  רואה  אינה  אשר  קונפליקטיווית”,  “דמוקרטיה  של  אלטרנטיווית  פרדיגמה 
תהליך פורמלי–חוקתי של קיום בחירות רב–מפלגתיות. לפי הפרדיגמה המוצעת דמוקרטיה 
האזרחית,  לחברה  המדינה  בין  איזון  על–ידי  חברתיים  קונפליקטים  הכלת  מנגנון של  היא 
 Moore, 1966; Rueschemeyer et al.,( כמו גם בין המעמדות השליטים לקבוצות הכפופות
1992(. זהו תהליך דינמי של הכלת קונפליקטים על–ידי פתיחת מרחבים פוליטיים לייצוג 
מחלוקות בתוך טריטוריה מוגדרת, שבו השימוש בכוח צבאי נגד אזרחים נועד לסגור את 
המרחב הפוליטי לייצוג והידברות על–ידי קבוצה שלטת. בסכסוכים על גבולות, על–פי רוב, 
המנגנון הדמוקרטי של פתיחת מרחבים פוליטיים איננו פותר את המחלוקות, וקיימת נטייה 
 Linz & Stepan, 1996; Tilly,( להכרעה אלימה, בעיקר בהיעדר איזון בין כוחות הצדדים

.)1992
בישראל קיימת ספרות ענפה העוסקת בטשטוש הגבולות בין התחום הצבאי לבין הפוליטי 
)Horowitz, 1981; Lissak & Maman, 1992; Peri, 1983; Peri & Lissak, 1976(, אבל 

במושג “קורפורציה צבאית” הכוונה היא שהצבא הוא מוסד מובחן, בעל אינטרסים חומריים וכוחניים,   2

המנסה לפעול כלפי שאר גורמי הכוח בחברה כגוף מלוכד ומגובש, תוך הסתרת חילוקי הדעות הפנימיים, 

כדי לצבור כוח.
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זו איננה מתייחסת ל–1967 כאל נקודת מפנה בעלת יכולת הסבר, אלא רואה בה חלק מרצף 
שהחל כבר בימים שלפני קום המדינה, עת נשקפה סכנה ליישוב ולמדינה. לעומת זאת בכוונתי 
להדגיש כאן את תרומתן של השנים שבין 1967-1948 למיסוד המדינה הריבונית, להבנת המפנה 
שחל ב–1967 ולכינון משטר פוליטי דואלי המאופיין בחלוקת “אזורי השליטה” בין הדרג הצבאי 
למדיני. הבחנה זו דרושה לניתוח הסתירות הפנימיות של המשטר הדואלי, “דמוקרטי/כובש”, 

והדינמיקה הפוליטית שלו. 
דינמיקה  מתמסדת  בו  משטר  של  סוג  בדמוקרטיה  לראות  מציעה  התאורטית  גישתי 
במסגרת  המוכלים  חברתיים  קונפליקטים  ותיווך  לייצוג  פוליטיים  מרחבים  פתיחת  של 
הזכויות.3  שווי  האזרחים  את  והמגדירים  התוחמים  ומוכרים,  מוסכמים  גיאוגרפיים  גבולות 
עם הקמתה של מדינת ישראל הוענקו זכויות אזרח שוות לכלל התושבים, אולם גבולותיה 
המועדפת  האזרחות  הגדרת  בשל  )מבפנים(  וחדורים  )מבחוץ(  ופרוצים  מוכרים  לא  נותרו 
ליהודים )לוסטיק 1985; מוריס, 1996(. בתנאים אלה היה לצבא תפקיד פוליטי מובהק של 
שמירת הגבולות הפנימיים על–ידי הממשל הצבאי. סגירת הגבולות “החיצוניים”, בעקבות 
מרחבים  פתיחת  של  מואץ  תהליך  החלו  הצבאי  הממשל  והחלשת  ב–1956,  סיני  מלחמת 
ופעלו  פוליטי  ביטוי  קיבלו  סטטוס אשר  וקבוצות  על–ידי מאבקים של מעמדות  פוליטיים 
לדחיקת הצבא מחוץ לפוליטיקה.4 תהליך הדמוקרטיזציה הגיע לשיאו עם ביטול הממשל 
שזו  לאחר  למפא“י,  ומימין  משמאל  המפלגות  רוב  של  לחץ  בעקבות   1966 בשנת  הצבאי 
)לוסטיק, 1985(. בעקבות הרחבת הגבולות ותחומי השליטה  נעזרה בצבא לחיזוק שלטונה 
של מדינת ישראל ב–1967, התקבע והתמסד תפקידו הפוליטי של הצבא כמסמן את גבולות 
המדינה הדמוקרטית )הקו הירוק(. במסגרת זו הוא הופקד על שמירת הביטחון של האזרחים 
הישראלים ועל השליטה על האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה. מדובר 
בתהליך דינמי, לפיו כל עוד פעולות צה“ל נתפסות כהגנה על גבולות המדינה הדמוקרטית 
פעולתו הפוליטית נתפסת כא–פוליטית, וכאשר פרשנות זו מתערערת יכולת ההשפעה של 

הצבא על המדיניות נחלשת.
מאמר זה מבקש לקשר בין הדיונים האקדמיים על הדמוקרטיה בישראל )שפירא, 1977; 
)בן אליעזר,  יחסי צבא חברה  Smooha, 1993; Yiftachel, 1992, 1997( לבין הדיון על 
 Ben Eliezer, 1997; Helman, 1999; Levy,  ;1993 קימרלינג,   ;2003 לוי,   ;2000  ,1995
ואת  ב–1967  שנוצר  הדואלי  הפוליטי  המשטר  את  להסביר  במטרה   ,)1997; Peri, 2006
ששת  למלחמת  שקדם  הפוליטי  המשבר  את  אציג  התאורטי  הדיון  לאחר  שלו.  הדינמיקה 
בהמשך,   .1967 אחרי  הצבא  של  הפוליטית  המעורבות  התמסדה  שבו  באופן  ואדון  הימים, 
של  הלגיטימציה  ערעור  ־  הפוליטית  הדינמיקה  את  אנתח  המוצעת,  התאוריה  באמצעות 
כוח, חיפוש אחרי  המשטר עם עליית הליכוד לשלטון, היחלשות הלגיטימיות של הפעלת 
“תהליך  בתקופת  החדשה  הלגיטימציה  הראשונה,  האינתיפאדה  לאחר  פלסטיני”  “פרטנר 

התחלתי לדון בחשיבות הגבולות להכלת קונפליקטים במאמרי “למה לא המשכנו בדרכו?” )גרינברג,   3

.)2000

הוא כלל את מאבקי המזרחים  בין השנים 1965-1960, אבל  לבון  היה פרשת  הביטוי הפוליטי המוכר   4

יוזמות המעמד  בוואדי סאליב, את התארגנות האוכלוסייה הערבית, את מאבקי מעמד הפועלים, את 

הבינוני וארגוני המעסיקים )גרינברג, 1993(. 
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השלום”, הידרדרות האלימות עד כדי מיסוד מצב קבוע של “מלחמה” בעידוד וביזמת הצבא, 
לאחר שהניסיון “למצוא פרטנר” נכשל.

א. הסוציולוגיה הישראלית של דמוקרטיה וצבא
 

הסוציולוג הראשון שהעמיד במרכז עבודתו את מגבלות הדמוקרטיה הישראלית היה יונתן 
שפירא )1975, 1977, 1989, 1996(. לפי שפירא, דמוקרטיה היא משטר המאפשר דיון ציבורי 
ולהוציאם אל  ניתן להציע פתרונות אלטרנטיוויים  ואשר במסגרתו  בבעיות המדינה,  רחב 
בחירות  ומערכת  פעילה  אופוזיציה  של  קיומן  תקופתיים.  שלטון  חילופי  על–ידי  הפועל 
הוא  לדמוקרטיה  התנאי  דרכיה.  את  לתקן  השלטון  מפלגת  את  שמאלצות  הן  דמוקרטית 
בינוני  מעמד  דרוש  יקרה  שזה  וכדי  השלטון,  מפלגת  של  כוחה  לריסון  כוח  מוקדי  ביזור 
ופעיל. לטענת שפירא, מפא“י לא אפשרה למצות את הפוטנציאל של התהליך  אוטונומי 
והדמוקרטיה הישראלית באותה תקופה  הכוח,  מוקדי  בכל  הדמוקרטי מאחר שהיא שלטה 
הייתה פורמלית בלבד. ההסבר המרכזי שלו לתופעה הוא היעדר קבוצה משמעותית של בעלי 
הון )בעלי הון רבים לא עלו לארץ( וחולשת המעמד הבינוני שהיה תלוי במשאבי המדינה, 
שנמצאו בשליטה ריכוזית של מנגנון מפא“י וההסתדרות. עליית הליכוד לשלטון לא רק שלא 
פתרה את בעיית “הגירעון” הדמוקרטי, לטענתו, אלא היא אף החריפה אותה. לדבריו, מאז 
עליית הליכוד ב–1977 הגיוס הפוליטי לא התבסס על דיון רציונלי בבעיות המדינה, על ייצוג 
עמדות שונות ועל הצגת אלטרנטיוות למדיניות הממשלה, אלא על פופוליזם הפונה לזהות 
המצביעים באמצעות סמלים, מה שמכונה “פוליטיקת סטטוס”. הדבר ניכר תחילה בנאומי 

בגין ולאחר מכן בתגובת השמאל שהשיב בגיוס פופוליסטי משלו.5 
בשנות ה–90 התנהל דיון סביב המשמעות וההשלכות של הפוליטיקה הבנויה על גיוס 
זכויות יתר  יהודית, המעניקה ליהודים  תמיכה זהותית–אתנית ועל הגדרת ישראל כמדינה 
סמוחה   .)Peled, 1992; Smooha, 1993; Yiftachel, 1992( הערבים  את  לרעה  ומפלה 
מתאר את ישראל כ“דמוקרטיה אתנית”, שבה הרוב היהודי מגן על עצמו באמצעות המשטר, 
ואילו הנתינים הלא יהודים נהנים מזכויות אזרח. פלד, שהבחין בין סוגי אזרחות, טען כי 
היהודים  כלל  של  האתניות  הזכויות  לעומת  ליברליות,  לזכויות  זכאים  הערבים  האזרחים 
והזכויות הרפובליקניות של האליטה האשכנזית  )מהם נהנים גם יהודים דתיים ומזרחיים( 
השלטת. יפתחאל, לעומת זאת, טען כי אין מדובר בדמוקרטיה אלא ב“אתנוקרטיה”, משטר 
גם  אבל  מאדמתה,  וראשונה  ובראש  מנכסיה,  המיעוט  קבוצת  את  מנשל  מתמיד  שבאופן 
קבוצת הלאום הדומיננטית מדורגת בתוכה מבחינה אתנית. למרות להט הוויכוח נראה לי 
כי המחלוקת היסודית בין הגישות היא בהגדרת גבולות המדינה: סמוחה ופלד מדברים על 
המשטר בתוך גבולות 1967, ואילו יפתחאל כולל בניתוח גם את אזורי הכיבוש הצבאי כחלק 

מן המשטר “האתנוקרטי”.
אבל  הכיבוש,  מאזורי  אנליטית  להתעלם  האפשרות  את  שולל  אני  ליפתחאל  בדומה 
שליטה  בין  השוני  ובמשמעות  הדמוקרטי/כובש  המשטר  של  בדואליות  להתמקד  מציע 

לדיון מפורט בהתפתחות תפיסתו של יונתן שפירא ראו גרינברג )1999(.   5
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)“המדינה  האחר  בצד  דמוקרטית  שליטה  לבין  )ה“שטחים“(  הגבול  של  אחד  מצד  צבאית 
המדומיינת  הדמוקרטיה  את  מייצר  האזורים  בין  המשפטי  הגבול  של  קיומו  הריבונית“(. 
)גרינברג, 1999(, שבה הצבא הוא בעל תפקיד פוליטי מרכזי לגיטימי המוגדר כלא–פוליטי. 
ובניהול השוטף של האוכלוסייה לא היה ניתן  ברור שללא שיתוף הצבא בקבלת החלטות 
להתפשט טריטוריאלית, לדחוק את הפלסטינים מאדמתם ולבנות יישובים יהודיים מופרדים 
)אלדר וזרטל, Goremberg, 2006 ;2004(. בהקשר זה דרוש להוסיף שתי תובנות תאורטיות 
הנוטה  )קורפורציה(  משלו  וצרכים  אינטרסים  בעל  מובחן  מוסד  הוא  הצבא  א.  מרכזיות: 
להתפשט וזקוק למשאבים חומריים למימונו )לוי, Tilly, 1992 ;2003( ב. בשאלות הקשורות 

.)Linz & Stepan, 1996( לגבולות אין אפשרות של הכרעה דמוקרטית
כבר בשלב זה ניתן להציע כיוון ראשוני להסבר התופעות הבלתי דמוקרטיות שהטרידו 
את שפירא: להבדיל מן המשטר הדמוקרטי שכונן ב–1948, החל מ–1967 המערכת הפוליטית 
הישראלית איננה מתיימרת לייצג את הנתינים הפלסטינים ב“שטחים”, והיא מקבלת את 
שלילת זכויותיהם כמובנת מאליה, כ“הכרח ביטחוני” או כ“זכות אבות”. גם שאלת היחסים 
אזרחי  על  הרעה(  או  )הטובה  והשפעתם  הכבושה  הפלסטינית  האוכלוסייה  עם  הכלכליים 
גבולות  בתוך  הקונפליקטים  בדפוס(.  )גרינברג,  ולייצוג  ציבורי  לדיון  נושא  איננה  ישראל 
ל“פוליטיקת  מתועלים  ודתיות  עדתיות  מעמדיות,  שאלות  סביב  הריבונית  ישראל  מדינת 
הכיבוש  המשך  את  המצדיקים  מיתוסים  על–ידי  הלאומיות  המפלגות  שתי  של  הסטטוס” 
ושוללים את זכויות נתיניו: מיתוס ה“ביטחון” )של ה“שמאל“( או “ארץ ישראל השלמה” 

)של ה“ימין“( )גרינברג, 2000(.6 
סוציולוגים של יחסי צבא–חברה עסקו רבות בקרבה האידאולוגית והחברתית בין ראשי 
פוליטי  זרם  לאותו  ברובם  השתייכו   1977 עד  אשר  הפוליטית,  וההנהגה  הביטחון  מערכת 
של תנועת העבודה )Horowitz, 1981; Peri, 1983(. אולם גישות אלה קיבלו את ההנחה 
שהאיבה לישראל היא “נתון חיצוני” למערכת, שהיא נכפית על מדינת ישראל ללא קשר 
למדיניותה. גם השליטה ב“שטחים” התפרשה כתוצר של המשך האיומים ה“חיצוניים” על 
בעל  מובחן  כמוסד  הצבאי  לא המשיגו את הממסד  כלל  אלה  גישות  ולכן  ישראל,  ביטחון 
אינטרסים ותהליכי קבלת החלטות משלו, המגיב להתפתחויות במטרה להאדיר את כוחו. 
אולם לאחר עליית הליכוד לשלטון, השלום עם מצרים ומלחמת לבנון כבר לא היה די בגישה 

זו.
הפעלת  כיצד  הראתה   )1995( אליעזר  בן  אורי  על–ידי  שהוצעה  התאורטית  התמורה 
אלימות עשויה להיות אינטרס של האליטה הצבאית, אשר צוברת באמצעותה עצמה פוליטית, 
ומצליחה לגייס את האזרחים ולכונן אותם כ“עם” באמצעות המלחמה. קימרלינג )1993( טען 
כי נוצרה תרבות מיליטריסטית, לאו דווקא בקרב אנשי הצבא אלא בקרב האזרחים והדרג 
המדיני. מיליטריזם זה עשוי לענות על השאלה מדוע אין דיון פוליטי ביחס לפלסטינים נתיני 
הכיבוש. לדברי קימרלינג, הפלסטינים מכוננים כ“אויב חיצוני” שיש לדכאו ושכמובן אין 
להעניק לו ייצוג במסגרת המדינה הדמוקרטית. יוצא אפוא שהאלימות מהווה צידוק להמשך 

הכיבוש ותורמת ללכידות החברתית בקרב היהודים. 

מאוחר יותר קראתי לו “מיתוס ההבטחה” )גרינברג, 2007(.  6
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אם כך, מה יכול להסביר שינוי כשכל התנגדות פלסטינית לכיבוש נתפסת כאיום ביטחוני 
באחר  להכרה  שינוי,  של  לדינמיקה  התאורטי  הבסיס  בה?  ולהילחם  בכוח  לדכא  שחובה 
 Helman,( והלמן )ולדמוקרטיזציה, כפי שהוא מוצע על–ידי בן אליעזר )2001(, לוי )2003
1999(, הוא שינוי בעמדות החיילים שאינם מתגייסים למילוי המשימות המוטלות עליהם. 
כל אחד מהם אמנם מעניק הסבר אחר לתופעה ־ מחלוקת בדבר חיוניות המלחמה )הלמן(, 
התפתחות כלכלת שוק נהנתנית )לוי(, תגובת הצבא הפרופסיונלי לכלכלה זו )בן אליעזר( 
צבאית.  ראות  מנקודת  לבעיה  הפך  חיילים  לגייס  הקושי  כי  שלושתם  על  מוסכם  אבל  ־ 
תומכי  הבינוני,  המעמד  בני  אשכנזים  בעיקר  מאפיין  המוטיווציה”  “משבר  כי  גם  מוסכם 
ולתביעותיה  הפלסטינית  להתנגדות  מתייחסות  עדיין  אלה  גישות  אולם  ברובם.  “שמאל” 

כגורם “חיצוני” למערכת הפוליטית, כתופעה בלתי מוסברת. 
)ב–1982(  למלחמה  ביחס  הבינוני  המעמד  של  העמדות  שינוי  את  להבין  כדי  לטענתי, 
ולכיבוש )ב–1987( דרושה תאוריה המאפשרת להמשיג הן שליטה כפויה באמצעות צבא והן 
דינמיקה דמוקרטית של פתיחת מרחבים פוליטיים לייצוג. דיון בדינמיקה הפוליטית הישראלית 
חייב לקחת בחשבון גם את ההתנגדות לדיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית משוללת הזכויות, 
את האופן שהיא מתפרשת על–ידי הישראלים, את דרכי השליטה על הפלסטינים והמחיר 
נפש  בשוויון  המקבל  פסיווי  גורם  אינם  היהודית  המדינה  שלטון  תחת  הפלסטינים  שלהן. 
את שלילת זכויותיו, אלא הם נאבקים לפתיחת מרחב פוליטי לתביעותיהם בדרכים שונות 
בהתאם לנסיבות המשתנות.7 האתגר של צה“ל הוא להמשיך לשלוט על נתיני הכיבוש תוך 
הגנה על האזרחים היהודים, המתגייסים לשורותיו. על מנת לקבל את לגיטימציית האזרחים, 
מוגדרות פעולות הצבא במונחי “ביטחון”. התאוריה של פתיחה וסגירה של מרחבים פוליטיים 
המוצעת כאן היא מסגרת דינמית המאפשרת להמשיג הן את הפעלת הכוח הצבאי והן את 
אפשרות ההכרה בתביעות של קבוצות משוללות זכויות ובנציגיהן תוך ניהול משא ומתן עמן 
)פתיחת מרחב פוליטי(. מה שמשתנה הוא מחיר המשך הדיכוי והאופן שבו מתפרש האיום 
 O‘donnell( על הקבוצה השלטת. ככל שהמחיר יהיה גבוה יותר כך תתחזק הנטייה להידבר
Schmitter, 1986 &(, וככל שהאיום ייתפס כקיומי כך תגבר הנטייה להתגייס ולהילחם. 
לשאלת הגבול המוגדר, המוכר והמוגן נודעת חשיבות מכרעת, אבל כך גם לזהות מפלגת 

השלטון, לשיח הציבורי ולהבניית משמעות האירועים על–ידי החברה האזרחית.

ב. דמוקרטיה כתאוריה דינמית של פתיחת מרחבים פוליטיים

)המלך,  השולטות  האליטות  בין  כוחות  מאזן  נוצר  שבהם  בתנאים  התפתחו  דמוקרטיות 
האצולה והבורגנות הגבוהה( לבין המעמד הבינוני והפועלים, אשר התחזקו עם התפתחות 
כלכלת השוק הקפיטליסטית (Moore, 1966; Rueschemeier et al., 1992(. בהיעדר יכולת 
להכריע קונפליקטים חברתיים על–ידי דיכוי אלים, עולה האפשרות לתווך בין הצדדים על–ידי 
ייצוג הקבוצות המוכפפות, ניהול משא ומתן והשגת פשרות מוסכמות המעניקות לגיטימציה 

במסגרת מאמר זה נבצר ממני לדון גם בדינמיקה הפוליטית הפנים פלסטינית המובילה לאסטרטגיות   7

התנגדות שונות, אבל במסגרת התאוריה המוצעת מאמר כזה מתבקש.
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למשטר. הייצוג, המיקוח והפשרה מתאפשרים בזכות המרחב הפוליטי אשר נוצר בין שני 
כוחות מתעמתים )או יותר(, כמו גם על רקע חוסר היכולת או הרצון להכריע את המחלוקות 
הבסיס  הוא  נציגים  על–ידי  ההידברות  מיסוד תהליך  אלימה.  צדדית  חד  פעולה  באמצעות 
למשטר הדמוקרטי, מה שמכונה הדמוקרטיה הפורמלית. אולם המרחב הפוליטי איננו פורמלי 
אלא דינמי ־ הוא מתרחב ומצטמק בהתאם ליחסי הכוחות החברתיים, ליכולת ההתארגנות 
האזרחית של קבוצות מוכפפות, מעמדות וקבוצות סטטוס, וכן ליכולת לייצג ולתווך בין אותן 
קבוצות לבין האליטות השולטות במדינה. כלומר גם לאחר מיסוד “הדמוקרטיה הפורמלית” 
היא עדיין איננה יכולה להבטיח הכלת ניגודי אינטרסים וקונפליקטים חברתיים, אם יחסי 
במסגרת  גם  אחרות,  במילים  מאוזנים.  אינם  והכפופות  הדומיננטיות  הקבוצות  בין  הכוח 
דמוקרטיה פורמלית תיתכן התפרצות של אלימות אם קבוצות מקופחות לא הצליחו לפתוח 
מכילה  המפותחת  הקפיטליסטית  החברה  חולשתן.  בשל  תביעותיהן  לייצוג  פוליטי  מרחב 
ביתר קלות קונפליקטים חומריים, אולם בתנאים של חוסר פיתוח המנגנון הדמוקרטי של 

פתיחת מרחבים עלול להיכשל.
תנאי יסודי נוסף לכינונו של המרחב הפוליטי הוא קיום מוסכם של גבולות המכילים את 
הקבוצות שבקונפליקט )Linz & Stepan, 1996(. הכוונה היא קודם כול לגבול הגאוגרפי 
של המדינה, אבל נודעת חשיבות גם לגבול סמלי המכיר עקרונית בשוויון בין כלל האזרחים 
וקבוצות האוכלוסייה השונות המוכלות בטריטוריה של המדינה. בהיעדר הסכמה על גבולות 
ההכלה, כלומר בהיעדר הסכמה על זהות האזרחים שווי הזכויות, אין אפשרות לתחום את 
המרחב הפוליטי, למסד את מנגנון התיווך על–ידי ייצוג ומיקוח, ולהעניק לגיטימציה למשטר. 
אלה התנאים שבהם האלימות הופכת לאמצעי הכרעה במחלוקת, בין אם היא מופעלת על–

ידי המשטר המנסה להכפיף קבוצות משוללות ייצוג ובין אם על–ידי קבוצות המתקוממות 
נגד קיפוחן. 

זכויות  שלילת  לבין  מהאזרחים  חלק  עבור  פורמלית  דמוקרטיה  קיום  בין  סתירה  אין 
מקבוצה אחרת בתוך אותה טריטוריה )Mann, 2004(. הדוגמה הבולטת ביותר היא ארצות 
גם  כמו  הילידים  בעמים  להילחם  המשיכה  כדמוקרטיה  שהוכרזה  לאחר  גם  אשר  הברית, 
לקיים משטר עבדות. לא היה ניתן למנוע את שלילת הזכויות של שתי האוכלוסיות, הילידים 
והשחורים, ולפתוח מרחב פוליטי עבורן אלא באמצעות הפעלת אלימות ־ ביחס לילידים 
על–ידי כיבוש אדמותיהם, הריגתם ודחיקתם לתוך שמורות, וביחס לעבדים על–ידי מלחמת 
שהתמסדה  אחרי  ורק  צבאית,  מוכרעים  והדרה  הכלה  על  גבול  סכסוכי  כלומר,  אזרחים. 

ההכרה בזכויות האחר נפתח המרחב הפוליטי למתן ייצוג, מיקוח ופשרה. 
גבול  לפי המודל המודרני של מדינת הלאום באירופה, השליטה הצבאית מסמנת את 
הטריטוריה הריבונית של המדינה, ובכך מיוצר המרחב הפוליטי לייצוג ומיקוח בין האזרחים 
איומים  מפני  האוכלוסייה  על  מגן  הצבא  כאשר  “פנימה”,  המדינה  של  ניהולה  דרך  על 
“חיצוניים” )Tilly, 1992(. על–פי המודל, מעורבותו של הצבא בקבלת החלטות היא בעיקר 
מבקשת  כלשהי  שלטת  קבוצה  כאשר  שכנות.  מדינות  כלפי  אלימים  יחסים  ניהול  בתחום 
לשלול זכויות של אזרחים בתוך הטריטוריה, כלומר לסגור את המרחב הפוליטי עבורם, היא 
משתמשת באלימות והצבא הופך בהכרח לשחקן פוליטי, חלק ממשטר השליטה הפנימית. 
מדינת הלאום היא המגדירה את גבולות ההכלה, הטריטוריאליים והסמליים, והיא איננה נוטה 
לפתוח מרחבים פוליטיים בהיעדר איזון כוחות עם קבוצות מוכפפות. גם אחרי כינון משטר 
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להיסגר  יכולים  הפוליטיים  המרחבים  להשתנות,  ויכול  דינמי  הוא  הכוחות  מאזן  דמוקרטי 
ולהחזיר את האלימות. לעתים הייצוג הפוליטי אינו מצליח להכיל את הקונפליקטים, ועל 
רקע היווצרות “חלל פוליטי” של הדרג האזרחי, הצבא תופס את השלטון. במובן זה צבאות 
נגד  מכוונת  להיות  עלולה  וזו  פוליטי ־ הם מתמחים בהפעלת אלימות,  גורם  בהכרח  הם 
אזרחים. אבל צבא אינו עשוי מקשה אחת, והוא עלול לסבול מעימות אלים בין יחידות שונות 
ולפעול  הצבא  בתוך  דעות  חילוקי  לפתור  נועד  כ“קורפורציה”  לפעול  המאמץ  לכן  שלו, 
“כלפי חוץ” כגורם מלוכד ומגובש. בהמשך אראה כי כאשר חילוקי הדעות בצה“ל יוצאים 

“החוצה”, הוא מאבד מיכולת ההשפעה שלו והחברה האזרחית מתחזקת.
חשוב להבין כי צבאות יכולים לנקוט עמדה נגד הפעלת אלימות כלפי “פנים”, ולפעול 
לפתיחת מרחב פוליטי לייצוג עמדות הקבוצות המקופחות. דוגמה לכך אפשר לראות בסירובו 
זו הבעה של עמדה  גם  כי  של הצבא הסובייטי להתגייס להגנת המשטר הקומוניסטי, אם 
פוליטית. כאשר הצבא מעדיף להישאר על הגבולות החיצוניים של המדינה ולא להתערב 
ביחסי הכוח בין קבוצות של אזרחים, הוא מאפשר את פתיחת המרחב הפוליטי. יש להדגיש 
)Abrahamson, 1972(, והאינטרס  כי הצבא פועל כקורפורציה מובחנת בעלת אינטרסים 
המרכזי הוא לשמור על המשאבים העומדים לרשותו ואף להגדילם, ולשם כך עליו להקנות 
לפעולותיו דימוי א–פוליטי כדי לזכות ביוקרה ובלגיטימציה. במערכות שבהן הוא סופג אבדות 
להיכנס למערכה  יעדיף שלא  הוא  ולכן  נפגעת,  יוקרתו  האויב  להכריע את  ואיננו מצליח 
אבודה מראש, לא כלפי אויב “חיצוני” ולא כלפי אויב “פנימי”. ובכל זאת, צבאות נשלחים 
לעתים למערכות חסרות סיכוי הפוגעות במעמדם, בין אם בשל היסטריה ציבורית, דרג מדיני 
רופף או טעות של הצבא בהערכת יכולתו. הניתוח הדינמי של פתיחת מרחבים פוליטיים 
האזרחית  בחברה  ולקבוצות  למדינאים  הצבא  בין  העצמה המשתנים  ביחסי  כן  אם  יתמקד 
־ יחסים המושפעים מגבולות ההכלה, יחסי הכוח בין קבוצות דומיננטיות ומוכפפות ומידת 
הלגיטימציה של הפעלת אלימות. במסגרת זו חשוב לציין כי למדינה ־ לדרג הצבאי והמדיני 
השואפים להפעיל כוח ־ יש עניין ויכולת להעצים את דימוי האויב כ“מסוכן” על מנת לזכות 
)Tilly, 1985(. קיומה של פרשנות אלטרנטיווית תלוי בהתארגנות  בלגיטימציה מהציבור 
נגדית של קבוצות בחברה האזרחית, בביטוי הפוליטי שלהן ובמידת ההכרה בגבולות המדינה 

ובשכנותיה.
זו אני מציע לנתח את הדינמיקה של הפעלת אלימות או מניעתה  במסגרת תאורטית 
במשטר הדואלי של ישראל ואת השפעת צה“ל על המדיניות בהתאם לתנאים הפוליטיים 
גדולה של  ואוכלוסייה  ישראל,  מדינת  הגבול של  טושטש  מ–1967  החל  והשיח המשתנים. 
פלסטינים משוללי זכויות אזרח הפכו לנתיני משטר כיבוש צבאי. בכך הפך צה“ל באופן מבני 
ובתהליך  המדיניות  בניהול  המעורב  הפוליטית,  השליטה  ממנגנון  אינטגרלי  לחלק  וקבוע 
זאת  המדינה.  בגבולות  הנמצאת  הזכויות  משוללת  לאוכלוסייה  בנוגע  ההחלטות  קבלת 
להבדיל מהאופי הדינמי והזמני של שליטת הצבא בין 1967-1948, עת נתיני הממשל הצבאי 
היו אזרחים בעלי זכויות התארגנות והצבעה. יכולת הצבא לשלוט ביעילות על הפלסטינים 
נתיני הכיבוש הייתה תלויה בלגיטימציה שהוא קיבל מהאזרחים המשרתים בצבא ומהמערכת 
הפוליטית. כלומר, השפעת הצבא על ההחלטה להפעיל אלימות ויכולתו לגייס את האזרחים 
למשימותיו תלויות בדימויו הא–פוליטי ובהצגתו כגוף הדואג לביטחון כלל האזרחים. במובן 
פעולת  ואופי  הממשלתית  הקואליציה  זהות  האלימות,  הפעלת  של  הפוליטי  ההקשר  זה 
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ההתנגדות הפלסטינית ־ הם גורמים מכריעים מבחינת ההשפעה שתהיה לצבא על עיצוב 
המדיניות ועל אופייה, הסלמה או פיוס. 

הלגיטימציה של הפעלת הכוח תלויה במידת הקלות שבה ניתן לחדור לגבולות המדינה 
הישראלים.  האזרחים  בקרב  יוצרת  שהאלימות  הוודאות  ואי  החרדה  ובתחושות  הריבונית 
חיי  ואבדן  אחרת,  ריבונית  במדינה  המוכרים,  המדינה  לגבולות  מעבר  אלימות  הפעלת 
חיילים נתפסים כ“מחיר יקר” עבור מטרה “לא ביטחונית”, כלומר “פוליטית”, ובהתאם לכך 
מתעוררת התנגדות אזרחית להמשך הלחימה. כלומר כאשר פעולת צה“ל מעבר לגבולות 
המדינה הן בעלות ניחוח פוליטי, מתעוררות מחלוקות בקרב האזרחים ונפתח מרחב פוליטי 
לייצוג אותן מחלוקות. לעומת זאת הדימוי הביטחוני שיש לפעולות צה“ל ותחושות הסכנה 
המתעוררות בעקבות גבולות חדורים מעודדים את סגירת המרחב הפוליטי ואת ההתלכדות 
נגד האויב. זהו ההבדל היסודי בין לבנון, בעלת הגבול המוכר, לבין הגדה המערבית ורצועת 
עזה, שהגבולות איתן חדורים. הגדה המערבית ורצועת עזה נתפסות כ“אזורי ביטחון”, ובהן 
)עם  ה“חיצוניים”  הגבולות  על  בשליטה  הן  יותר,  רבה  מלגיטימיות  נהנות  צה“ל  פעולות 
וירדן( והן על הגבולות ה“פנימיים” עם ישראל, אבל גם בתוך “השטחים”. בנוסף  מצרים 
לכך, קיים הבדל יסודי בין הגדה המערבית, בעלת הגבולות המטושטשים, לבין רצועת עזה 
שהיא בעלת גבולות מוגדרים ושניתן לשלוט עליה מבחוץ.8 מאז חתימת הסכם השלום עם 
מצרים והוצאתה ממעגל המלחמות, עיקר פעילותו של צה“ל מול המדינות השכנות איננו 
“ביטחוני” אלא פוליטי ־ לשלוט בפלסטינים. טענתי היא כי התמורות הפוליטיות שחלו 
במדיניות כלפי הפלסטינים הן תוצאה של ההקשר הפוליטי והמשמעות המיוחסת להתנגדות 
הפלסטינית ותפיסת האיום הנשקף על הישראלים בהתאם למידת חדירות גבולות המדינה 
הריבונית. כל אלה מעניקים לגיטימציה להפעלת הכוח או שוללים אותה, ובכך מייצרים את 

התנאים שבהם מתקבלות החלטותיהם של הדרגים המדיניים והצבאיים. 

ג. כישלון הדמוקרטיזציה של ישראל 1967-1948 

מפא“י לא נוסדה כארגון דמוקרטי; ב–1930 הייתה המדינה נתונה בשליטה בריטית, וחולשתם 
של המהגרים היהודים התבטאה בתלותם החזקה במוסדות ההסתדרות הציונית וההסתדרות 
הכללית לסיפוק צרכיהם הבסיסיים, תעסוקה, בריאות, דיור והגנה. עצמת המפלגה ניכרה 
בהצלחתה לגייס משאבים ולבנות מוסדות כלכליים ופוליטיים תחת השלטון הבריטי, ולספק 
ליהודים שירותי רווחה תוך בניית גבולות מוסדיים בינם לבין האוכלוסייה הערבית )גרינברג, 
1993; שפירא, Medding, 1972; Shalev, 1992 ;1975(. כלומר עצמת מפא“י לא נבעה מכך 
שהיא ייצגה את האזרחים, אלא מכך שהיא יצרה תלות של היהודים במשאבים הרבים שהיא 
החזיקה, ואלה הוקצו בהתאם לנאמנות למפלגה. האיבה ששררה בין האוכלוסייה היהודית 
לערבית בתקופת המנדט היא שתחמה את גבולות הלאום. הארגונים הצבאיים תרמו לליכוד 

ולגיבוש האומה, והם היו קשורים בעיקר לתנועת העבודה הציונית )בן אליעזר, 1995(. 

הרעיון “לצאת” מרצועת עזה הועלה כבר בראשית האינתיפאדה הראשונה גם במפלגת העבודה ובליכוד,   8

והוא אף עמד ביסוד הסכמי אוסלו. 
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היו  בקורות מפא“י; הארגונים הצבאיים  נקודת משבר  היווה  ריבונית  המעבר למדינה 
שהכשירה  אזרחית,  חברה  של  אוטונומית  התארגנות  והחלה  מפלגתי,  בסיס  על  מפוצלים 
את הקרקע לתביעות לייצוג של אוכלוסיות שונות. כלומר התגבשותו של גבול חיצוני ברור 
התוחם את האזרחות טמן בחובו תהליך של דמוקרטיזציה לטווח ארוך שאיים על מפא“י. 
דמוקרטי  משטר  למסד  הצליח  לא  שנים   19 שנמשך  הדמוקרטית  הריבונית  המדינה  עידן 
הפותח מרחבים פוליטיים לייצוג המחלוקות, ואילו הכיבוש ב–1967 אפשר להמשיך לקיים 
את המוסדות הפוליטיים הבלתי דמוקרטיים של תנועת העבודה )גרינברג, 1993(. כעת אציג 

את הניתוח בקצרה.9
פעלה  באלימות,  הלגיטימי  השימוש  על  מונופול  בעלת  ריבונית,  מדינה  כינון  לצורך 
הממשלה לביטול הזיקה בין הארגונים המזוינים למפלגות הפוליטיות השונות, תוך הכפפתם 
ב– אלטלנה  הפצצת  הייתה  כך  לצורך  שננקטו  הקיצוניות  הפעולות  אחת  ההגנה.  לפיקוד 
1948 במטרה להכפיף לצה“ל את ארגון האצ“ל של הרוויזיוניסטים. עם זאת נותרה בישראל 
אוכלוסייה ערבית שזכתה לאזרחות, ואשר רוב קרוביה הפכו לפליטים במדינות השכנות, 
הגבול  העיקרי:  הגבולות  למסמן  צה“ל  היה   1967-1948 בשנים  לחזור.  המבקשים  פליטים 
“החיצוני” נועד לסכל “הסתננויות”, ניסיונות חדירה של פלסטינים )מוריס, 1996(, והגבול 
ה“פנימי” נועד להפריד בין אזרחים ערבים ליהודים במסגרת הממשל הצבאי המפקח על 
בעקבות  ההסתננות,  פעולות  הפסקת  עם  אולם   .)1985 לוסטיק,   ;2006 )כהן,  תנועותיהם 
“מבצע קדש”, וקליטת היהודים בשוק העבודה, החל הממשל הצבאי לאבד מהלגיטימציה 
שלו, והתרבו הקולות שקראו להפסיקו כליל בשל השימוש הפוליטי שמפא“י עשתה בשב“כ 

לצורך גיוס קולות )כהן, 2006; לוסטיק, 1985; פורת, 1966(.
ולפתיחת  לדמוקרטיזציה  פוטנציאל  בעלת  לאום,  מדינת  הקמת  של  הפוליטי  הזעזוע 
בשנים  ההמונית  העלייה  עקב  הראשון  בעשור  נדחה  ותיווך,  לייצוג  פוליטיים  מרחבים 
1954-1948 והתלות הכמעט מוחלטת של העולים במוסדות. רק לקראת בחירות 1959 החלה 
)אירועי  אפריקה  מצפון  העולים  בהתקוממות  התבטא  והדבר  לתסוס,  הפוליטית  המערכת 
ואדי סאליב שדוכאו באלימות( ובתביעות לייצוג של צעירים בתוך מפלגת השלטון עצמה. 
ההסתדרות  יוצאי  הוותיקים  דור  בין  במפלגת השלטון  פוליטי  למשבר  גרמו  אלה  תביעות 
ומערכות השלטון הטרום מדינתיות לבין הצעירים. רובם יוצאי צבא. פרשת לבון, שנמשכה 
דור הצעירים  והקמת רפ“י ב–1965, נבעה מדרישתו של  גוריון  בן  מ–1960 עד לפילוג של 
אך  בצבא,  יוקרתם  את  ברובם  רכשו  המייסדים  בני  הפוליטיות.  הכוח  במערכות  להשתלב 

נוטרלו על–ידי הנהגת מפא“י )ינאי, 1981; שפירא, 1984(.
מלבד האתגר שהוצב על–ידי הדור הצעיר והעולים מצפון אפריקה, השגת תעסוקה מלאה 
בשנת 1960 עוררה תביעות לייצוג של הפועלים ושל בעלי ההון הפרטי. שני מחנות אלה היו 
בעלי אינטרסים כלכליים מנוגדים, והם תבעו מן המערכת הפוליטית לייצג את תביעותיהם. 
גל השביתות הבלתי מאושרות בשנים 1967-1960 גדל בצורה משמעותית, והעובדים החלו 
להתקומם נגד סמכות מפא“י בהסתדרות לייצג את תביעותיהם )פרידמן, 1963(. התארגנות 
זו איימה לפלג את המפלגה )בהנהגת פנחס לבון(, או לחלופין לחזק את המפלגות העומדות 
עלולה  מפא“י  כי  החשש  וחרות.  מק“י  מפ“ם,  העבודה,  אחדות  העובדים:  ועדי  של  לצדם 

הדברים מבוססים על ממצאי מחקרי “ההסתדרות מעל הכל” )גרינברג, 1993(.  9



307    סוציולוגיה ישראלית ט )2( תשס“ח–2008 

להפסיד את השליטה בהסתדרות הוביל לאיחודה עם “אחדות העבודה” ולהקמת “המערך” 
לקראת בחירות 1965 )גרינברג, 1993(. לעומת זאת התאחדות התעשיינים, שייצגה את בעלי 
הקמת  על  ולחצה  ליברלית,  כלכלית  מדיניות  לנקוט  הממשלה  מן  תבעה  הפרטיים,  ההון 
בעקבות  גח“ל  הוקמה   1965 בחירות  לקראת  ואכן  מפא“י.  לשלטון  אלטרנטיווית  מפלגה 
איחוד בין המפלגה הליברלית לבין חרות )שפירא, 1989(. ההתארגנות של החברה האזרחית 
 1965 לא פסחה על האזרחים הערבים, שהיו עדיין תחת הממשל הצבאי; לקראת בחירות 

הוקמה התארגנות “אל ארד”, אך היא הוצאה אל מחוץ לחוק )לוסטיק, 1985(. 
סימון הגבול החיצוני של מדינת ישראל והפוטנציאל להכיל את כל הקונפליקטים על–ידי 
ייצוג של אזרחים אפשרו לפתוח מרחבים פוליטיים לייצוג, אך זו הייתה רק ראשית הדרך. 
לאחר הבחירות חשה מפא“י כי התעצמות ארגוני העובדים העצמאיים ממשיכה להוות איום 
קשה מבחינתה, והיא הנהיגה מדיניות של מיתון עמוק אשר הביא לשיעורי אבטלה גבוהים 
)גרינברג, 1993; שלו 1993(. על רקע חולשת הדרג הפוליטי בישראל  וערער את שלטונה 
הכריז נאצר על סגירת מיצרי טירן, וראשי צה“ל נכנסו לחלל המנהיגותי שהותירה מפא“י. 
אין בכוונתי לדון כאן בדחף של אנשי הצבא לצאת למלחמה, מלחמה אשר תועדה היטב 
בעקבות  שנוצר  הדואלי  במשטר  לעסוק  אלא   ,)2005 שגב,   ;2004 גלוסקא,   ;2002 )גולני, 

הרחבת גבולותיה של המדינה.

ד. מיסוד המשטר הדואלי אחרי 1967

יוקרה  הביטחון  מערכת  לראשי  הקנה  ב–1967  ערב  צבאות  שלושת  על  המהיר  הניצחון 
עצומה, לא רק בישראל אלא גם ברחבי העולם. הקורפורציה הצבאית התעצמה במידה רבה 
בעקבות המלחמה, והדבר בא לידי ביטוי בהגדלת תקציב הביטחון, ומה שלא פחות חשוב 
־ באוטונומיה שהיא קיבלה בניהול התקציב )לוי, 2003(. לאחר שממשלת ישראל הבינה 
לסגת  לחץ  ישראל  על  להפעיל  מתכוונת  אינה  ארה“ב  הפעם  קדש,  ממבצע  להבדיל  כי, 
הריבונות  גבולות  גבולות:  סוגי  שני  של  הדואלית  התפיסה  התגבשה  הקודמים,  לגבולות 
של המדינה הדמוקרטית שהיו לפני המלחמה והגבולות החדשים הכוללים את רמת הגולן, 
דוקטרינה  הגדיר  הצבא  ביטחון”.  כ“גבולות  שהוגדרו  המערבית,  והגדה  עזה  רצועת  סיני, 
למדינת  אסטרטגי”  “עומק  מספקים  במלחמה  שנכבשו  השטחים  לפיה  חדשה,  אסטרטגית 
ישראל הריבונית. פוליטיקאים החלו לדבר על “מותניה הצרים של המדינה”, כאילו הייתה זו 
נערה צעירה, ושר החוץ ה“יונה” שלה, אבא אבן, הגדיר את הקו הירוק כ“גבולות אושוויץ”, 

 .)Peri, 2006 ;2003 ,ללמדנו מה צפוי למדינת ישראל אם תוותר על כיבושיה )לוי
אולם עוד בטרם התברר שצה“ל יישאר בשטחים לזמן ארוך, נוצר הצורך להתחיל לנהל 
ישראל שרק  מנגנון מסועף של ממשל צבאי בתוך  היה  את האוכלוסייה הכבושה. לצה“ל 
שנה קודם לכן הוחלט לפרקו. עתה משקיבל לניהולו אוכלוסייה ערבית ושטח הגדולים פי 
כמה, הוחלט להפעילו שוב. עם סגירת הגבולות החיצוניים היה צורך לפתוח את הגבולות 
הפנימיים בין ישראל לשטחים לתנועת סחורות ואנשים. בתוך עשרה ימים מסיום הקרבות 
ובה  העובדים,  חברת  מנהלי  לבין  הצבאי  הממשל  אנשי  בין  ראשונה  פגישה  התקיימה 
1993(. הפיכת השטחים לשוק שבוי של  )גרינברג,  הכיבוש”  באזורי  ב“שיווק התוצרת  דנו 
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התוצרת המקומית הישראלית נקבעה באופן מידי, ללא כל דיון ציבורי או חשיבה פוליטית 
לטווח ארוך. בסתיו 1967, עוד לפני שהממשלה התחילה לדון בהכנסת עובדים מן השטחים 
נושא  הצבא.10  של  עין  העלמת  תוך  בקיבוצים  לקטיף  עובדים  להגניב  התחילו  לישראל, 
שכן זכה להתייחסות במלוא הרצינות היה הכנסת סחורה פלסטינית לתוך ישראל, בעיקר 
מוצרים חקלאים שהיו עלולים לפגוע באינטרסים של החקלאים הישראלים. על מנת להימנע 
מכך עוצבה מדיניות “הגשרים הפתוחים” של שיתוף פעולה עם ירדן, במסגרתה הסחורה 
הפלסטינית נמכרה לירדן )גזית, 1985(. רק שנה אחרי סוף המלחמה סוכמה מדיניות רשמית 
של העסקת פועלים בגבולות ישראל, שכללה הסכם עם ההסתדרות הכללית, פיקוח משותף 
על כניסת הפועלים, תשלום משכורת דרך משרד העבודה וניכוי ביטוח לאומי וביטוח סוציאלי 
)גרינברג, 1993(. ויכוחים נוספים התנהלו סביב השאלה אם להתיר לתעשיינים פלסטינים 
לא  הייתה  דבר  של  בסופו  שהושגה  הפשרה  ישראלים.  לתעשיינים  או  בשטחים  להשקיע 
להתיר כלל השקעות בתעשייה. החלטה זו נועדה לפשר בין התעשיינים הישראלים, שלא 
היו מעוניינים שהפלסטינים ייצרו תוצרת תעשייתית שתתחרה בהם, לבין עמדת “היונים” 
כי  וחששו  עתידי,  למיקוח  כנכס  “השטחים”  את  להשאיר  ביקשו  אשר  העבודה,  במפלגת 
השקעה תעשייתית ישראלית בשטחים תקשה על תהליך החזרתם לשליטה פלסטינית )גזית, 
1985(. זו הייתה בדיוק כוונתו של שר הביטחון דאז משה דיין; הוא דחף ועודד “אינטגרציה 
ניתן עוד להתיר את הקשר בין מדינת ישראל לבין  יהיה  כלכלית” במטרה מוצהרת שלא 
הגדה המערבית )גזית, 1985(. צה“ל הפך לגורם מרכזי בניהול המדינה המורחבת; הוא דאג 
כי הפועלים, החקלאים והסוחרים הפלסטינים יוכלו להתפרנס, וכי האינטרסים של הקבוצות 
הכללית,  ההסתדרות  המושבים,  הקיבוצים,  התעשיינים,  ־  הישראלית  בחברה  החזקות 
הקבלנים, הסוחרים ומעסיקים למיניהם ־ לא ייפגעו מן השליטה על השטחים )גרינברג, 
הייתה  היחידה  הפגיעה  שנקבעו  הכלכליים  ההסדרים  במסגרת   .)Grinberg, 1993  ;1993
מזרחים  הפריפריאליים:  בפועלים  כלומר  לפועלים הפלסטינים,  הפוטנציאליים  במתחרים 
יצאו  הפריפריאליים  המזרחים  כאשר   .)Semyonov & Levin Epstein, 1987( וערבים 
להפגנות בתקופת הפסקת האש בין 1973-1971 )הפנתרים השחורים(,11 הם חיזקו את התמיכה 
בליכוד, אשר דגל בהנצחת הכיבוש והדגיש את הפריווילגיות ליהודים מתוקף היותם יהודים, 
ולאו דווקא בזכות האזרחות הישראלית. במילים אחרות, הכיבוש עיצב מחדש את הפוליטיקה 
הישראלית, דחק את ההתארגנויות הדמוקרטיות שהחלו להתעורר בשנות ה–60, ותיעל את 
“ביטחון” של  בין  לוויכוח בדבר הלגיטימציה של המשך השליטה בשטחים  הקונפליקטים 

ה“שמאל” החילוני לבין “הבטחת הארץ” של “הימין” בעל הזיקה לדת. 
מה שהפך את צה“ל לגורם פוליטי מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות לא הייתה השליטה 
בסיני או ברמת הגולן, שהיו שטחים גדולים עם אוכלוסייה דלה שלא השתלבה בישראל, 
אלא השליטה בפלסטינים, שהיה צורך לנהל את חייהם, ומעל הכול את כלכלתם. העיקרון 
מבלי  הפלסטינים,  של  ולפרנסה  לתעסוקה  לדאוג  היה  הישראלית  המדיניות  של  המנחה 
לגרום הפסדים לקבוצות החזקות בתוך ישראל, ואם אפשר אף לגרום להן לרווחים. מבחינה 
זו, אלמלא גילה הצבא הבנה פוליטית, כלומר לא היה דואג לפרנסת הפלסטינים או פוגע 

זאת על–פי דברי ספיר בישיבת הממשלה בדיון על תקציב הביטחון )גרינברג, 1993(.  10

לדיון בפנתרים השחורים ראו ברנשטיין )1979( ושלום שיטרית )2004(.  11
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אם  צה“ל,  להתמוטט.  עלול  היה  כולו  המשטר  חזקה,  ישראלית  קבוצה  של  באינטרסים 
כן, מילא את התפקיד המרכזי של המערכת הפוליטית: תיווך בין אינטרסים מנוגדים של 
והעבודה עסקו בסוגיות  קבוצות אזרחים שונות, כמו גם תיווך בינן לבין המדינה. הליכוד 
שוליות יותר, כגון עיקרון הלגיטימציה להמשך הכיבוש ואיזו קואליציה יושבת בשלטון, אבל 
מדיניותם הייתה אחידה: ליצור תלות פלסטינית בישראל, למנוע ייצוג פוליטי או עצמאות, 
ולהרחיב את השליטה בשטח על–ידי בניית התנחלויות. לצה“ל היה תפקיד מרכזי בבניית 
רק  ולא  השטחים,  בתוך  נוכחותו  את  להצדיק  כדי  בקיומן  אינטרס  לו  והיה  ההתנחלויות, 
התנחלויות  לבניית  שדחפו  ופוליטיקאים  “אידאולוגיים”  גורמים  מספיק  היו  אבל  סביבם. 
)אלדר  בדיון הציבורי  בולט  מזוהים איתם, כך שתפקידו של צה“ל היה פחות  ורצו להיות 

.)Goremberg, 2006 ;2004 ,וזרטל
הגדולה  והקואליציה  מפא“י  של  השלטון  היו  הכיבוש  של  הראשונות  השנים  בעשר 
שלה )המערך עם רפ“י, אחדות העבודה ומפ“ם( חשובים ביותר לעיצוב היחסים הכלכליים 
שליטה  של  במונחים  עליהם  השליטה  המשך  של  הלגיטימציה  ולביסוס  השטחים  עם 
והחשיבה   )1993 )קימרלינג,  “ביטחון”. המיליטריזם האזרחי  ומטעמי  “זמנית”  “חיצונית”, 
 )Ben Eliezer, 1997( הצבאית כאינטרס כוחני של אנשי הצבא המאפשר לגייס את האומה
מסבירים את חוסר הדיון הפוליטי במפנה החד שחל ב–1967, ממדינה בעלת גבולות ריבוניים 
ואזרחות אוניוורסלית לעבר משטר דואלי שבו יש שני סוגי גבולות )מדיני וביטחוני(, שני 
סוגי אוכלוסיות )אזרחים ונתיני כיבוש(, שני מנגנוני לגיטימציה )דמוקרטי וביטחוני( ושני 
מנגנוני שליטה )מפלגתי וצבאי(. ה“זמניות” של הכיבוש, כפי שהגדירה אותה תנועת העבודה 
יצרה את הלגיטימציה להמשך השליטה, לפחות  באמצעות המושג “השטחים המוחזקים”, 

בעיני מי שתמך ב“ביטחון” ובשמירה על ישראל כ“מדינה דמוקרטית”.
אולם  הצבאי,  הממשל  לנתיני  הפיכתם  על  בהלם  תחילה  הגיבו  הפלסטינים  הנתינים 
את  שנים  במספר  עיכבה  ישראל,  עם  הכלכליים  החליפין  עקב  החיים,  ברמת  העלייה 
התארגנותם נגד הכיבוש. התגובה הראשונית לכיבוש הייתה של ארגוני אש“ף מחוץ לשטחים, 
תחילה בירדן ומאוחר יותר בלבנון, אשר פעלו באמצעות טרור ־ חטיפת מטוסים וחדירות 
לשטחה של ישראל הריבונית. פעולות אלה רק חיזקו את הלגיטימציה של המשטר הדואלי, 
את האמונה ב“ביטחון” ובנחיצות השליטה על השטחים, עד שיופיע “פרטנר” שיהיה מוכן 
לקבל אותם תמורת שלום. הסתירה הפנימית בין המשטר הדמוקרטי בתוך המדינה הריבונית 
לבין הכיבוש הצבאי החלה להתחדד רק ב–1977, עם עליית קואליציה הדוגלת בגלוי בהפיכת 
מדינת  גבולות  של  מכוון  ובטשטוש  “קבוע”  באופן  המדינה  של  “פנימי”  לחלק  השטחים 

ישראל הריבונית. 

ה. ערעור הלגיטימציה של צה“ל וההתקוממות הפלסטינית

אחרי  לחפש  הביטחון  למערכת  גרמה  הישראלי  הצבאי  לשלטון  הפלסטינית  ההתנגדות 
שותפים לניהול אוכלוסיית השטחים. תחילה התמקד החיפוש בממלכת ירדן, שהפכה מרכז 
אש“ף  ארגוני  אבל   .)1985 )גזית,  החקלאית  תוצרתם  לשיווק  ואפיק  השטחים  של  פיננסי 
נאבקו בגורמים הפרו–ירדנים, אשר הואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל, וכבר בזמן כהונתו 



דמוקרטיה כובשת  לב גרינברג    310

הראשונה של יצחק רבין כראש ממשלה, החלו להירקם עמו מגעים עקיפים לקראת קיום 
מועמדים  מול  אש“ף  מועמדי  התמודדו   1976 בשנת  המקומי.  לשלטון  דמוקרטיות  בחירות 
שנתמכו על–ידי ממלכת ירדן. בחירות אלה, שבהן ניצחו מועמדי אש“ף, היו הבסיס הראשוני 
להתקוממות האזרחית הפלסטינית, וזו הלכה והתגברה עד לפרוץ האינתיפאדה אחת–עשרה 
שנים מאוחר יותר )קימרלינג ומגדל, 1999(. הבחירות היו תוצאת הצורך של הממשל הצבאי 
למצוא כוחות מקומיים שינהלו את חיי היום–יום של התושבים. אולם המהלך של פתיחת 
מרחב פוליטי ראשוני לתושבי השטחים ב–1976 נבלם עם עליית הליכוד לשלטון והכרזתו על 

הכוונה להתנחל בכל מקום.
אם בשנים 1977-1974 החל הממשל הצבאי לנוע לעבר פתיחת מרחב פוליטי לפלסטינים, 
עם  התנגשות  מסלול  על  צה“ל  את  העלה  אשר  למפנה  הביאה  לשלטון  הליכוד  עליית 
הפלסטינים, מה שגרם מאוחר יותר לשבר פנימי מול חיילי מילואים וקצינים בכירים תומכי 
ה“שמאל” ולניפוץ מיתוס הביטחון ־ הפעלת הכוח כבר לא נתפסה כביטחונית לגיטימית אלא 
כנובעת משאיפות התפשטות ו“סיפוח השטחים”. בפוליטיקה הישראלית היה קונצנזוס להגן 
על גבולות המדינה הריבונית, אבל הייתה מחלוקת על השליטה בשטחים ועל ההתנחלויות 
שמטרתן להנציח אותה. במילים אחרות, שלטון הליכוד חשף את המשמעות הפוליטית של 
מעורבות הצבא בעיצוב וניהול משטר הכיבוש, וכתגובה לכך נשלח “מכתב הקצינים”, אשר 
היווה בסיס להקמת תנועת “שלום עכשיו” )פייגה, 2003; רשף, 1996(. העימות עם אותם 
פרץ  הוא  אך  מצרים,  עם  השלום  הסכם  בזכות  שנים  מספר  למשך  נדחה  אזרחים/חיילים 
במלוא עוזו במלחמת לבנון. לעומת זאת העימות עם האוכלוסייה הפלסטינית החל מיד עם 
הקמתה של הנהגה ארצית, שהורכבה מראשי הערים אשר נבחרו בבחירת דמוקרטיות בשנת 

1976 במסגרת “הוועדה להכוונה לאומית” )קימרלינג ומגדל, 1999(. 
ראשי “הוועדה” היו מזוהים עם אש“ף והם אף קיבלו ממנו סיוע, ועל כן נטו לכנותם, 
לפתוח  נועד  לאומית  להכוונה  הוועדה  מאבק  פנים”.  “אש“ף  דה–לגיטימציה,  לצורך  גם 
מרחב פוליטי לאוכלוסייה הכבושה, שהגדרת גבולותיה על–ידי הכיבוש הצבאי יצרה גם את 
הפוטנציאל לפתיחת מרחב פוליטי להגדרת תביעותיה לעצמאות. המכשול העיקרי לתביעות 
השלום  הסכם  הפלסטיני.  המאבק  במוקד  והוא שעמד  ההתנחלויות,  מפעל  היה  לעצמאות 
עם מצרים אפשר לממשלת הליכוד לוותר על תביעתה להחלת החוק הישראלי על יהודה 
ושומרון, ויצר אפשרות של פתיחת מרחב פוליטי לפלסטינים על–ידי עריכת בחירות למועצה 
אוטונומית שתנהל את חיי התושבים במשך חמש שנים.12 יישום הסכם האוטונומיה לא הושג 
בשל התנגדותה של מצרים להחיל את ההצעה הישראלית על בני אדם ללא השטח. במילים 
את  ולטשטש  התנחלויות  לבנות  להמשיך  זאת  באמצעות  ביקשה  ישראל  ממשלת  אחרות, 
הגבול. עיקר מאבקם של הפלסטינים בשטחים נועד למנוע הקמתו של “מנהל אזרחי” שיחליף 
את הממשל הצבאי. הארגונים בשטחים קיבלו סיוע ארגוני וכספי מאש“ף בלבנון, כמו גם 
סיוע ארטילרי שהתבטא בהסלמת ירי קטיושות על יישובי הצפון. לאחר הפצצות כבדות של 
חיל אוויר על ביירות הושג לראשונה הסכם הפסקת אש בין ממשלת ישראל לאש“ף בתיווך 
אמריקאי. אחד–עשר חודשים של הפסקת האש אפשרו לצה“ל לתכנן בצורה מדוקדקת את 

http://www.knesset.gov.il/process/docs/camp_david.htm ”הסכם מסגרת לשלום במזרח התיכון“  12
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כיבוש דרום לבנון עד ביירות, במטרה להרחיק את מטות אש“ף.13 הבעיה היסודית לא הייתה 
רק ירי הקטיושות, שאכן הופסקו, אלא המשך התנגדותה של האוכלוסייה הכבושה למנהל 
אזרחי. בפברואר-אפריל 1982 נהרגו עשרות פלסטינים, לרבות נערים, נשים ומבוגרים, בגל 
של הפגנות המוניות שהיה מעין “הקדמה” לאינתיפאדה שפרצה חמש שנים מאוחר יותר.14 
הארגונים שהוציאו את ההמונים לרחוב היו תנועות נוער, ארגוני נשים, איגודים מקצועיים 
 .)Nassar & Heacock, 1990( וועדות מקומיות, אשר בנו את התשתית של החברה האזרחית
הפעילים היו קשורים בצורה זו או אחרת למפלגות המסונפות לאש“ף, אך הם החלו לפתח 

מרחב פוליטי משלהם.
מאשר  אזרחית  התקוממות  לדכא  לגיטימציה  פחות  הרבה  לו  הייתה  הצבא,  מבחינת 
להילחם בטרור או בצבאות סדירים. כל עוד ההתארגנות האזרחית איננה מסכנת את ביטחון 
פחות.  כלגיטימי  נתפס  הדיכוי  הריבונית,  המדינה  לגבולות  חודרת  אינה  והיא  הישראלים 
נצרו את נשקם במשך כשנה, אך תמכו במאבקה של החברה  דווקא  ארגוני הטרור בצפון 
פורש  ארגון  סיפק  מסיני  צה“ל האחרון  חייל  הוצאת  אחרי  וחצי  חודש  בכיבוש.  האזרחית 
ישראל  ללבנון: התנקשות בשגריר  נידאל, את התירוץ לפלישה  אבו  של אש“ף, בראשות 
בלונדון. הפלישה הייתה כאמור מתוכננת ומתורגלת היטב, וכל חייל וקצין מילואים הכיר 
את התכניות. עם זאת המלחמה עוררה התנגדות הולכת וגוברת החל מהשבוע השני; לאחר 
כחודש כבר הפגינו נגדה עשרות אלפים, ולאחר כשלושה חודשים, בעקבות הטבח בסברה 
ושתילה, מספר המתנגדים כבר עלה למאות אלפים. מחאת החברה האזרחית לוותה במחאתם 
של חיילים וקצינים שהתגייסו למלחמה אבל חלקו על יעדיה, על הכוונה להיכנס לביירות 
כמו גם על עצם קיומה. המחלוקת הציבורית חדרה עמוק לתוך הצבא, והדבר התבטא בסירוב 
למלא פקודות; המחאות הבולטות היו של אל“מ אלי גבע ושל תת אלוף עמרם מצנע. כמו 
כן חיילים התאגדו בתנועות מחאה שונות, שהרדיקלית שבהן הייתה תנועת “יש גבול” של 
חיילים המסרבים להתגייס למלחמה )Helman, 1999(.15 נראה כי מה שעורר את המחאה 
הייתה התחושה כי אין מדובר במלחמת הגנה )היא זכתה אז לכינוי “מלחמת יש בררה“(, 
אלא במלחמה בעלת מטרה פוליטית להמשיך לשלוט בגדה המערבית ובעזה, שהתקוממות 
ביטחוני:  היה  למלחמה  הרשמי  הנימוק  בביירות.  אש“ף  על–ידי  נתמכה  בהן  האוכלוסייה 
הרחקת ירי הקטיושות 40 ק“מ מהגבול, אבל בתוך ימים הגיע צה“ל לפאתי ביירות ופגע 

בלגיטימציה של ה“מבצע הביטחוני” “שלום הגליל”.
למרות המחאות נגד המלחמה היעד האסטרטגי של מתכנניה הושג, ומטות אש“ף ולוחמיו 
אולצו לצאת מביירות אחרי מצור על העיר שנמשך יותר מחודשיים. אבל הצלחה צבאית 
זו רק האיצה והעצימה את העימות עם האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. כמו כן השהייה 
הממושכת בלבנון, עקב חוסר יכולתה של הממשלה לסגת מיד עם יציאת אש“ף מביירות, 
וריבוי האבדות בנפש פגעו גם בדימוי של צה“ל בעיני החיילים. רק אחרי הקמת ממשלת 

לסיקור עיתונאי נרחב של המלחמה והסתבכותה ראו שיפר )1984( ושיף ויערי )1984(.  13

רצח בע“מ )1982(. במרחב, 24-23.  14

הגילוי הנאות מחייב להבהיר כי נמניתי עם קבוצות המייסדים של תנועת “יש גבול” והייתי דובר התנועה   15

אוכלוסייה  על  לשלוט  הפקודה  ושל  הסירוב  של  הלגיטימיות  סביב  שהדיון  ספק  אין  דרכה.  בראשית 

משוללת זכויות השפיע על דרכי החשיבה שלי, והן באות לידי ביטוי במאמר זה.
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אחדות לאומית בשנת 1984, שבה שמעון פרס היה ראש ממשלה ויצחק רבין שר ביטחון, 
התמשכות  עם  שהתפתחה  הצבאית  החשיבה  זאת  עם  מלבנון.  צה“ל  הוצאת  על  הוחלט 
השליטה בשטחים השפיעה גם על אופן הנסיגה מלבנון, ולא רק על הפלישה אליה. למעשה 
רצון הממשלה היה להמשיך לשלוט בדרום לבנון באופן עקיף, כדי להמשיך ולשלוט על שני 
צידי הגבול. לצורך כך הושאר כוח צבאי מקומי שיהיה מתואם עם צה“ל ומוגן על ידו, “צבא 
דרום לבנון” )צד“ל(. בהדרגתיות חזר צה“ל לשלוט באופן ישיר על דרום לבנון, הפעם כדי 
יכול להוביל מדינה  כי צה“ל  לבנון התברר  לעזור לצד“ל להילחם בחיזבאללה. במלחמת 
נסיגה,  לצורך  אבל  העימות,  הסלמת  על–ידי  צבאית  להרפתקה  ואזרחים,  ממשלה  שלמה, 
דמוקרטית  לגיטימציה  שתעניק  אזרחית  פוליטית  מנהיגות  דרושה  בהסכם,  או  צדדית  חד 
לפיה  חדשה,  קיבל משמעות  דמוקרטי”  “כיבוש  של  הדואלי  1967 המשטר  מאז  להחלטה. 
להפעלת אלימות מספיקה הנחישות של ראשי הקורפורציה הצבאית, אולם כדי לרסנה יש 

צורך בחברה אזרחית פעילה ומערכת פוליטית המייצגת אותה. 
הרחקת אש“ף מגבול הצפון השאירה את הפלסטינים בשטחים לבדם במערכה מול השליטה 
הצבאית הישראלית, והם החלו להתארגן לקראת התקוממות אזרחית. ברגע שהתקוממות זו 
התפרצה, בסוף דצמבר 1987, הלגיטימיות של דיכויה הייתה בשפל. ארגוני החברה האזרחית 
בישראל החלו להשמיע ביקורת נרחבת על “צבא הכיבוש”, מושג חדש עבור רבים באותה 
תקופה )Ezrachi, 1996(. ההשלכות היו ברורות: אם צה“ל מדכא את ההתקוממות הוא לא 
א–פוליטי, אלא משרת מטרה שלא כל הישראלים מסכימים לה, במיוחד לא אלה המשרתים 
ביחידות לוחמות ובקצונה. חשוב להבין כי תגובה זו הושפעה מכך שהאינתיפאדה לא חרגה 

מתחום השטחים, ושכמעט לא היו נפגעים בתוך הקו הירוק.16 
ישראלים  בין  כוחות  מאזן  מעין  נוצר   ,1987-1982 בין  במיוחד  ה–80,  שנות  במשך 
לפלסטינים. חוקרים רבים מייחסים זאת לליברליזציה הכלכלית ולהשתייכות של הקצונה 
כלכלת  מפירות  ליהנות  החל  אשר  האשכנזי,  הבינוני  למעמד  הלוחמות  היחידות  וחיילי 
Shafir, 1999(. גם אם טיעון זה נכון במידה רבה, נראה לי  )לוי, 2003; רם, 1999;  השוק 
פחות,  לא  מרכזי  מרכיב  הוא  הכוח  והפעלת  הלחימה  מטרות  של  הלגיטימציה  ערעור  כי 
ואולי אף יותר. חיילים רבים, הוריהם ומקורביהם השתייכו למחנה “השמאל”, ולא הזדהו 
כמו במקרה שלאחר  כלגיטימית,  נתפסת  זאת כאשר מלחמה  הדיכוי. לעומת  עם משימות 
האינתיפאדה השנייה, התמיכה בדיכוי היא רחבה, זאת בניגוד לביקורת החריפה שהובילה 
ליציאה חד–צדדית מלבנון חצי שנה קודם לכן. שאלת הגבול הברור והמוכר, תחושת האיום 
לנוכח חדירות הגבול והקונפליקט הפוליטי ־ כל אלה מבחינים בין העמדות ביחס להפעלת 

האלימות יותר מאשר מוצאם האתנו–מעמדי של החיילים. 
מי שהבין מהר מאוד את תנאי הלחימה חסרת לגיטימציה היה הפיקוד הבכיר של הצבא, 
ושיש צורך לחפש פתרון מדיני  כי אין פתרון צבאי לאינתיפאדה,  ועדה  אשר הכריז קבל עם 
)לוי, Peri, 2006 ;2003(. כאן בא לידי ביטוי המושג האנליטי “מרחב פוליטי”, לפיו לא שאין 
כוח צבאי לדכא, אלא אין לגיטימציה להשתמש בכוח. בהיעדר לגיטימציה לדיכוי נוצר מאזן 

הכוונה לחצי השנה הראשונה. מאוחר יותר הפכה האינתיפאדה לאלימה והיא החלה לחדור לתוך ישראל.   16

האינתיפאדה הראשונה זכתה לדיון רחב, עיתונאי, אקדמי ופוליטי. ראו גילבר וססר )1992(; שלו )1990(; 

Lockman & Beinin (1989); Nassar & Heacock (1990); Schiff &Ya‘ari (1990)
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כוחות, וכדי לפתור את הקונפליקט יש צורך בפתיחת מרחב פוליטי והידברות, בהכרה במחלוקת, 
האוכלוסייה  על  שלטונו  את  הכופה  כגוף  הצבא,  פשרה.  ובהשגת  מיקוח  בניהול  בנציגים, 
הביטחון  משרד  גיבש   1989 ובשנת  להידברות,  הפוליטי  המרחב  את  שפתח  הוא  הפלסטינית, 
תכנית מדינית, אשר הוצגה בממשלה על–ידי יצחק רבין. במשטר הדואלי של כיבוש דמוקרטי 
הצבא איננו יכול להפעיל אלימות ללא גיבוי האזרחים, ואיננו יכול לפתוח במשא ומתן או לסגת 
ללא הדרג המדיני. הכרזת הצבא שאין פתרון צבאי אלא מדיני נועדה לנתק אותו מן הדימוי 
זו היא הבעת עמדה פוליטית.  הפוליטי שהתלווה לדיכוי האינתיפאדה, אלא שבפועל אמירה 
בתנאי כיבוש הצבא הוא גורם פוליטי באופן מבני, בכל מצב או עמדה שינקוט: דיכוי הוא מעשה 
פוליטי, וכך גם הימנעות מדיכוי היא מעשה פוליטי. מתי אם כן האלימות שהצבא מפעיל נתפסת 
גבולות  חדירות  על–ידי  מאוימים  מרגישים  האזרחים  כאשר  ביטחונית(?  )כלומר  כא–פוליטית 

המדינה הריבונית, והממשלה מטשטשת את הגבול במכוון, כפי שהיה בעת שלטון הליכוד. 

ו. פתיחת המרחב וסגירתו: מהאינתיפאדה הראשונה לשנייה

המרחב  לפתיחת  ביטוי  היה   1992 בבחירות  רבין,  יצחק  בראשות  העבודה,  מפלגת  ניצחון 
את  לפתוח  בישראל  הפוליטית  המערכת  של  ולרצון  הצבא  על–ידי  לפלסטינים  הפוליטי 
המרחב לדיון בשאלות “פנימיות” שנדחקו, בראש וראשונה בתחום החברתי–כלכלי. השיח 
של רבין קישר בין השניים, והמחישה זאת הסיסמה “שינוי סדר עדיפויות”, שפירושה היה 
להעביר משאבים מן “השטחים” לתוך “מדינת ישראל”. השאיפה לסמן גבול נבעה מצורכי 
ביטחון, ביטחון אשר התערער נוכח גלישת האינתיפאדה לשטחי ישראל )תופעת הסיכנאות( 
וחוסר האונים של ממשלת הליכוד. על רקע חוסר היכולת לשלוט על תנועת הפלסטינים 
המדינה  גבולות  את  מחדש  סימן  ובכך  הירוק,  הקו  על  “סגר”  צה“ל  הטיל  ישראל  לתוך 
הריבונית, אשר הלכו וטושטשו במשך שנות ה–80 עם התרחבות מפעל ההתנחלות. פתיחת 
את  להחזיר  וראשונה  בראש  נועדה  רבין,  על–ידי  שהוצעה  לפלסטינים,  הפוליטי  המרחב 
תחושת הביטחון לישראלים, ורק לאחר מכן באה ההכרה בזכויות הפלסטינים. הלגיטימציה 
של המשטר הדואלי נותרה כשהייתה: דמוקרטיה וביטחון ־ לישראלים. ההכרה בפלסטינים 
נועדה להחזיר את ה“ביטחון אישי” לישראלים, “להוציא את עזה מבת ים” כפי שהבטיח 

רבין, לאו דווקא לבטל את השליטה של צה“ל בעזה.
ללא  בחשאי,  נעשה  ערפאת,  יאסר  של  בדמותו  הפלסטיני,  הפרטנר”  “מציאת  תהליך 
ידיעת הצבא )סביר, 1998(, מחשש ששיתופו בדיונים ישבש את המהלך המדיני. ואכן, מיד 
נגדה  חריפה  ביקורת  הרמטכ“ל  השמיע  אוסלו”,  “הסכם  העקרונות,  הצהרת  פרסום  עם 
והגדירה כ“גבינה שוויצרית מלאה חורים”. הצבא אמנם טען כי הפתרון אמור להיות מדיני, 
אלא שכדי להגיע להכרה באויב ולניהול משא ומתן עם נציגיו היה צורך בגורם מדיני שחושב 

קודם כל במונחים של הידברות פוליטית ולא של כפייה חד–צדדית. 
אכן היה בהצהרת העקרונות “חור” מדיני וצבאי גדול, אשר היה אחראי בסופו של דבר 
לכישלונו, והוא ־ דחיית המשא ומתן על גבולות הסכם הקבע בחמש שנים.17 בהיעדר הסכמה 

דיון רחב בשאלה זו ראו גרינברג )2007(.  17
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החיצוניים  הגבולות  על  שולט  כלומר  הביטחון,  על  כולל”  ל“אחראי  הצבא  הפך  הגבול  על 
והפנימיים ומפקח על תנועת הפלסטינים בתוך השטחים. בתנאים אלה נראה טבעי שראש צוות 
המשא ומתן למימוש הצהרת העקרונות יהיה סגן הרמטכ“ל, אמנון ליפקין שחק, ושהגורמים 
המרכזיים המופקדים על הידברות ושיתוף פעולה בצד הפלסטיני יהיו ראשי הארגונים הצבאיים, 
למידת הצלחת  לנייר הלקמוס  הפך  הביטחוני  הפעולה  רג‘וב. שיתוף  וג‘יבריל  דחלן  מוחמד 
התהליך.18 השארת שאלת הגבול לסוף התהליך והפיכת “השטחים” ל“קלף למיקוח” הפכו את 
המשך הבנייה בהתנחלויות למהלך לגיטימי לקראת המשא ומתן העתידי, מה שהתפרש בקרב 
הפלסטינים כמהלך אלים מצד ישראל. ומהצד השני של המתרס הופעלה אלימות מצד הארגונים 
הפלסטינים שהתנגדו להסכם; מאחר שלפי הסכם אוסלו אחריות הרשות הייתה למנוע פיגועים 
רק מהשטח שבשליטתה, נהגו הפלסטינים לצאת מתוך אזורי “השליטה הביטחונית” של צה“ל 
במטרה לבצע פיגועים. כלומר, התפיסה בכללותה הייתה צבאית, ומכאן שגם הביצוע היה תלוי 

ברצון וביכולת של אנשי הצבא הישראלים ושותפיהם הפלסטינים.19
בעקבות הקושי העצום להעניק ביטחון לכל מתנחל לאחר היציאה מערי הגדה, עיכב 
צה“ל את ביצוע ההסכם מיולי 1994 לספטמבר 1995. במשך אותה שנה התגבשה קונספציית 
הכבישים העוקפים וחלוקת הערים והכפרים הפלסטינים למאות מובלעות מבודדות המוקפות 
על–ידי צה“ל וההתנחלויות בשתי דרגות שונות של שליטה ־ אזורי A בשליטה “ביטחונית” 
פלסטינית, ומוקפים על–ידי צה“ל מסביב, ואזורי B, בהם צה“ל שולט ביטחונית, והרשות 
הפלסטינית “אזרחית” )גרינברג, 2007(. אם מדיניות הסגר נועדה להעניק ביטחון לאזרחי 
ומדיניות  למובלעות  הגדה  שחלוקת  הרי  הריבונית,  ישראל  מדינת  גבולות  בתוך  ישראל 
ביטחון לאזרחים הישראלים החיים בשטחים, במסגרת התנאים  נועדו להעניק  ה“כתרים” 
הקשים של הסכם ביניים בו אסור לפרק אף התנחלות. תנאים אלה נקבעו על–ידי הדרג המדיני 
והמחנה הפוליטי של “תומכי השלום”, מה שרק העצים את תפקידו הפוליטי של הצבא. עצם 
היכולת לדמיין את השלום עודדה את שינוי סדר היום הציבורי מהתרכזות במתרחש בשטחים 
ובתהליך השלום לשאלות פוסט–סכסוכיות בתוך הגבול הריבוני. מה שהתחולל בשטחים הפך 

לבעיה כמעט בלעדית של מערכת הביטחון )גרינברג, 2000, 2001(.
המעורבות הישירה של צה“ל בפוליטיקה הפכה מרכזית דווקא לאחר רצח רבין ועליית 
נתניהו. כל עוד שימש רבין כראש ממשלה וכשר ביטחון, נתפס הצבא כגוף א–פוליטי שכל 
תפקידו הוא להישמע להוראות הדרג המדיני. עם עליית נתניהו לשלטון המשיך צה“ל לדגול 
בשיתוף הפעולה הביטחוני ובמשא ומתן המדיני המתחייבים מהסכמי אוסלו, ואז התברר כי 
צה“ל הוא גוף “פוליטי” שאינו מחשיב עצמו כפוף לדרג המדיני. נתניהו הגדיר את אלופיו 
שהפך  הביטחון,  שר  לרבות  הביטחון,  מערכת  ראשי  עם  לעימות  ונכנס  “שמאל”  כאנשי 
 .)Peri, 2006 ;2003 ,לנציג הצבא בממשלה לאורך כל הקדנציה שלו )גרינברג, 2007; פרי
ההתנגשויות בין נתניהו לראשי הצבא היו ביטוי לשוני שבין התהליך הדמוקרטי שהתקיים 
בגבולות ישראל הריבונית לבין קבלת ההחלטות הצבאית בנושאים הנוגעים לאזורי הכיבוש. 
מבחינת צה“ל, שיתוף הפעולה עם המשטרה הפלסטינית והמשך ההידברות עם הרשות היו 

לדיון מפורט בשיתוף הפעולה הביטחוני ראו מיכאל )2003(.  18

על אופיו של הסכם אוסלו כהסכם צבאי כתב ההיסטוריון וחוקר יחסי ישראל–פלסטין מירון בנבניסטי:   19

“פרס נובל לגנרלים” )הארץ, 8 בדצמבר 1994(.
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מכשירי שליטה יעילים יותר מאשר עימות חזיתי איתם )מיכאל, 2003(. ראשי צה“ל פעלו 
כקורפורציה שעניינה לשכלל את השליטה בשטחים, והם חששו שמדיניות נתניהו תסכן את 
שליטתם שם, במיוחד אם ההתקוממות הפלסטינית הצפויה הייתה מתפרשת על–ידי חלק 
מהחיילים, הקצונה והקהל הרחב כ“אשמתו” של נתניהו )גרינברג, 2007(. לטענתי, הבעיה 
של צמרת צה“ל הייתה, כמו בעבר, מידת הלגיטימציה המועטה שציבור תומכי “השמאל” 
־ קצינים, חיילים והורים ־ מעניק להפעלת כוח על–ידי שלטון הליכוד. זה היה השיקול 
וכפי שטענו בצורה גלויה  המרכזי של הצבא מאז מלחמת לבנון והאינתיפאדה הראשונה, 
שאול מופז ו“בוגי” יעלון, הוא לא נעלם מעיניהם. הדימוי הציבורי וההבניה התקשורתית 

של הלחימה הפכה לחלק מ“זירת הקרב“.20 
כדי לנהל הידברות מדינית דרושה מנהיגות פוליטית; כל עוד ישראל מקיימת משטר דואלי 
שבו מתנהלות בחירות דמוקרטיות בשטחה הריבוני, הצבא רשאי לנהל את “השטחים”, אך 
אין בסמכותו לוותר על השליטה עליהם. כאן טמון שורש הסתירה של המשטר הדואלי: צה“ל 
מצווה באופן דמוקרטי על–ידי המערכת הפוליטית הישראלית לשלוט באופן לא דמוקרטי על 
“השטחים”. כל עוד הדבר מתפרש כעניין “ביטחוני”, פעולות צה“ל נתפסות כא–פוליטיות והן 
זוכות ללגיטימציה של הציבור. מפלגת העבודה, אם כך, מעודדת את הדימוי הא–פוליטי של 
צה“ל, ואילו הליכוד מחליש דימוי זה עקב שאיפתו האידאולוגית המפורשת לשמר את השליטה 
על כל ארץ ישראל, ללא קשר לשאלת הביטחון. שלטונו הבלעדי של הליכוד העמיד את צה“ל 
במצב שבו פעולותיו התפרשו על–ידי “השמאל” כפוליטיות בכל מצב, הן אם הוא משרת את 
מטרת הממשלה, כפי שהיה במלחמת לבנון הראשונה, והן אם הוא יוצא נגדה, בהתאם לציפיות 
“השמאל”, כמו ב–1996 אחרי בחירת נתניהו. בהקשר זה יש להדגיש את חשיבותו של ההקשר 
ההיסטורי. בזמן האינתיפאדה הראשונה הצליח צה“ל להתחמק מהמלכוד ולבטא את עמדתו 
הפוליטית בזכות שיתוף העבודה בממשלה בראשות הליכוד, והצבתו של יצחק רבין מהעבודה 
לשלטון,  הליכוד  ועליית  בבחירות  נתניהו  ניצחון  לאחר  ב–1996,  זאת  לעומת  ביטחון.  כשר 
לא הצליח צה“ל להשפיע על הדרג המדיני, ולכן החליטו ראשיו לעבור בהמוניהם לפעולה 
פוליטית ישירה בתוך מסגרת המערכת הדמוקרטית האזרחית. תופעה ייחודית זו כונתה על–ידי 
הפוליטולוג יורם פרי “פוטש דמוקרטי” )פרי, 2003(. בבחירות 1999 ניסו שתי קליקות צבאיות 
מתחרות להדיח את נתניהו: “ישראל אחת”, בראשות הרמטכ“ל לשעבר אהוד ברק, ומפלגת 
“המרכז”, בהנהגת “האופוזיציה הביטחונית” הפנימית של ממשלת נתניהו, שר הביטחון איציק 

מרדכי והרמטכ“ל היוצא אמנון ליפקין שחק.
“צבא  קיים  שבו  דואלי  הסתירה שבמשטר  את  מבטא  דמוקרטי”  “פוטש  האוקסימורון 
בזכות  הממשלה  מדיניות  על  להשפיע  מצליחים  אינם  צה“ל  ראשי  אם  דמוקרטי”.  כיבוש 
ועיצוב השיח הביטחוני, עליהם לעבור לזירה הפוליטית הדמוקרטית  קשריהם הפוליטיים 
המרחב  סגירת  את  לפלסטינים.  פוליטי  מרחב  לפתוח  ובכך  הריבונית,  ישראל  שבתוך 
באמצעות הפעלת אלימות הם יכלו לבצע ללא מעורבות במערכת הפוליטית הדמוקרטית, 
אלא שהדבר היה מותנה במידת הלגיטימיות שאזרחי ישראל, בעיקר אלה המשרתים בצבא 

העיסוק בתקשורת, בדימוי הלחימה ובתודעה הפך לחלק מן הדוקטרינה הצבאית. ראו מאמר של שאול   20

מופז במערכות )1998(, עוד בהיותו סגן הרמטכ“ל. על בניית שיח המלחמה על–ידי “בוגי” יעלון ועמוס 

גלעד ראו דרוקר ושלח )2005( וגרינברג )2007(.
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וקרוביהם, היו מעניקים לצעד זה. זאת הסיבה, לטענת לוי )2003, 2007(, כי צה“ל לא היה 
יכול לדכא את האינתיפאדה הראשונה, וכי רק לאחר שינוי ההרכב הדמוגרפי של היחידות 

הלוחמות והקצונה הוא הצליח לגייסם לדיכוי האינתיפאדה השנייה. 
בין  ההבדל  את  מסמנת  הדמוקרטית  לפוליטיקה  הצבא  אנשי  של  ההמונית  הכניסה 
הקורפורציה הצבאית לבין הפוליטיקה הדמוקרטית. השיקולים של הקורפורציה הצבאית הם 
שימור השליטה על משאבים והרחבתם כמו גם גיוס חיילים במטרה לשלוט על הפלסטינים 
ולהתמודד עם איומים פוטנציאליים מעבר לגבול )לוי, Tilly, 1992 ;2003(. שיקולי הדרג 
המדיני הם שונים. גם כאשר הם בעלי רקע ותפיסת עולם ביטחוניים, שיקולם העיקרי הוא 
להמשיך ולהיבחר. הם מונעים על–ידי שיקולי פופולריות, אפשרות לבניית קואליציות עם 
מפלגות אחרות ואילוצים בין–לאומיים. כך, למשל, אנשי הצבא אהוד ברק, אמנון ליפקין 
שחק ואיציק מרדכי, אשר התנגדו לנסיגה חד–צדדית מדרום לבנון מחשש לפגיעה בתדמיתו 
את  הוביל  אף  וברק  שרים,  בהיותם  הנסיגה  בפעולת  תמכו  החיזבאללה,  בעיני  צה“ל  של 

המהלך שזכה לפופולריות רבה בציבור הישראלי.21
הנסיגה החד–צדדית, אם כן, חידדה את ההבדלים בין הקורפורציה הצבאית לבין הפוליטיקה 
הדמוקרטית, במיוחד לאור העובדה שהממשלה נשלטה על–ידי אנשי צבא בדימוס. דפוס זה 
של ניגוד נראה גם לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, בעימותים שבין הרמטכ“ל שאול מופז 
לבין ראשי הממשלה, אהוד ברק ואריאל שרון, ושר הביטחון בן אליעזר. ההבדל בין העמדה 
הצבאית לאזרחית בלט מאוחר יותר כשמופז בתור שר ביטחון חדש התעמת מול הרמטכ“ל 

החדש, משה “בוגי” יעלון, ותמך בנסיגה החד–צדדית מעזה. 
כוח  כי  התפיסה  את  צה“ל  בצמרת  חידדה   2000 במאי  מלבנון  החד–צדדית  הנסיגה 
הציבור  וכלל  החיילים  אמונת  התערערות  בעקבות  משמעותית  נפגם  צה“ל  של  ההרתעה 
בצדקת הלחימה, ומכאן שהיה צורך לצקת בלחימה משמעויות של הגנה בסגנון “מלחמת אין 
בררה” ו“מלחמה על הבית”. תרם לכך משה בוגי יעלון, סגן הרמטכ“ל בעת פרוץ ההפגנות, 
שהגדיר את דיכוי האינתיפאדה השנייה כ“מלחמת קיום”. עוד טען כי המערכה על תמיכת 
“העורף”, המכונה ה“חוסן” של החברה הישראלית, חשובה לא פחות מן המערכה נגד האויב, 
ולכן הביקורת על פעולות הצבא כמו גם משא ומתן מדיני תוך כדי לחימה פוגעים ביכולת 

לנצח.22 
המדינה  מהלכי  הובלת  את  לעצמו  להחזיר  לצה“ל  אפשר  השנייה  האינתיפאדה  דיכוי 
מול הפלסטינים בנסיבות פוליטיות מאוד נוחות מבחינתו ובמישור שהוא שולט בו בלעדית: 
ההסלמה. אם לפתיחת מרחב פוליטי של הידברות יש צורך בלגיטימציה ובקואליציה פוליטית 
תומכת בתוך ישראל הריבונית, אזי כדי לסגור מרחב ולהסלים מספיקה הלגיטימציה של דעת 
הקהל הישראלית, אשר מאלצת את הדרג המדיני ליישר קו עם הצבא. הנסיבות הפוליטיות 
שעודדו הסלמה היו כישלון ועידת קמפ דייוויד, בה ראש הממשלה ברק והנשיא האמריקאי 

על התחשבות ברק בסקרים ראו דרוקר )2002(.  21

יעלון העניק ריאיונות רבים בהם הוא הציג את הדוקטרינה החדשה של צה“ל, אלא שהוא העדיף לכנותה   22

במונח הפוסט מודרני “הנרטיב הלאומי”, בו חייבת להאמין החברה כתנאי לניצחון. ראו דבריו בריאיונות 

עם ארי שביט )הארץ, 30 באוגוסט 2002 ו–3 ביוני 2005(; עם בן כספית )מעריב, 30 באוגוסט 2002( ועם 

נחום ברנע )ידיעות אחרונות, 30 במאי 2003(. 
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נתן  “ברק  כי  בציבור  שרווחה  והתחושה  השיחות,  בכישלון  ערפאת  את  האשימו  קלינטון 
הכול” ו“הפך כל אבן”. עוד נטען כי ברק חשף את “ערפאת האמיתי“: איש “טרור” אשר 

“התחפש” מאז 1994 לשוחר שלום, אבל למעשה המשיך לחתור להשמדת ישראל.23 
אוסלו  של  הנכון”  הלאומי  ה“נרטיב  בהבניית  ברק  של  שותפיו  היו  צה“ל  אלופי  שני 
לצורך גיוס דעת קהל אוהדת לקראת העימות עם הפלסטינים: סגן הרמטכ“ל יעלון וראש 
“הנרטיב  אימוץ  חשיבות  את  והדגיש  חזר  יעלון  גלעד.24  עמוס  אמ“ן  של  המחקר  מחלקת 
שלנו” כתנאי יסודי לניצחון בלחימה, וראה בכל ביקורת על צה“ל כ“מסייעת לאויב”. כמו 
כן הוא תקף את “חולשת הפוליטיקאים” אשר אינם סומכים על “נחישות העורף”. בצה“ל 
והדליפו  ומתן שברק המשיך לנהל בזמן האינתיפאדה כביטוי לחולשה,  פירשו את המשא 
הסיסמה  הופרחה  זאת  רקע  על  צה“ל.  לחימתו של  בולם את  הדרג המדיני  לפיהן  ידיעות 
“תנו לצה“ל לנצח”, ללמדנו שצה“ל יכול לנצח, אלא שהפוליטיקאים מונעים זאת ממנו עם 
ההידברות שהם מנהלים בזמן הלחימה. במילים אחרות, המסר של הצבא הוא שלאינתיפאדה 
השנייה אין פתרון מדיני אלא צבאי, ומכאן שיש להימנע מהידברות כל עוד האינתיפאדה 

נמשכת. ההיפך מהאינתיפאדה הראשונה.
מתפקידו  שנגזרה  חדשה  דוקטרינה  בצה“ל  התבססה  השנייה  האינתיפאדה  דיכוי  עם 
זו  דוקטרינה  לפי  נמוכה”.  בעצימות  “לחימה  כונתה  ואשר  בשטחים,  לשלוט  הפוליטי 
ללא  צה“ל  נותר  )אחריה  השנייה  לבנון  במלחמת  לכישלונה  עד  להתקיים  שהמשיכה  ־ 
איננה להביס את צה“ל אלא להגיע להישגים  דוקטרינת לחימה( ־ מטרת לחימת האויב 
מדיניים. לכן מטרת הלחימה של צה“ל היא להחליש את נחישות האויב ולגרום לו לנטוש את 
יעדיו המדיניים על–ידי פגיעות פיזיות, כלכליות ופסיכולוגיות.25 במילים אחרות, דוקטרינת 
פוליטי לפתרון  הביטחון של צה“ל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה מונעת פתיחת מרחב 
להפסקת  כתנאי  המדיניות  תביעותיהם  על  לוותר  מהפלסטינים  דורשת  והיא  המחלוקות, 
הלחימה. הגדרת “הניצחון” היא פוליטית ומותנית בכך שהאויב יוותר על תביעותיו. אלא 
“ניצחנו”  הכריז  החדש  הרמטכ“ל  וכאשר  הדוקטרינה,  מן  השתכנע  לגמרי  לא  שהציבור 
בעקבות הקמת ממשלה בראשות אבו מאזן והכרזת הודנה על–ידי החמאס )בקיץ 2003(, הוא 
נתקל בלעג ובוז. וכאשר בהתאם לדוקטרינה התנגד יעלון לנסיגה חד–צדדית מעזה, בטענה 
שאקט כזה יתפרש כניצחון תודעתי של “הטרור”, הוא הודח על–ידי שר הביטחון מופז. השיח 
הציבורי לא קיבל את מושג ה“ניצחון” של הצבא. הציפייה הייתה לניצחון “קונוונציונלי”, 
ולהפסקת  האויב  לכניעת  שתביא  היא  צה“ל  של  כוחו  שעליונות  כלומר,  “תודעתי”,  לא 
הלחימה. צה“ל הצליח לקבל גיבוי ציבורי רחב רק כאשר ביקש להסלים את האלימות, ולכן 
ברוב המקרים הוא פעל להסלמה והתנגד להפסקות אש, שהעניקו לאויב שהות להתארגן 

לקראת הסיבוב הצפוי הבא. 

לדיון ביקורתי בהבניה זו ראו מיטל )2004(, גרינברג )2007(.  23

לדיון רחב בתפקיד שני אלה ראו דרוקר ושלח )2005(. לגבי המחלוקת בתוך אמ“ן בנוגע לכישלון ועידת   24

קמפ דייוויד ופרוץ האינתיפאדה ראו עקיבא אלדר, “פרצופו האמיתי” )הארץ, 11 ביוני 2004(. לדיון 

בגיבוש התפיסה בשנת 1997, בזמן כהונת יעלון כראש אמ“ן, ראו גרינברג )2007(. 

.Peri (2006) לדיון בדוקטרינת הלחימה בעצימות נמוכה ראו  25
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עקב  רק  לא  בצה“ל,  הציבורית  התמיכה  את  חיזקה  השנייה  האינתיפאדה  הסלמת 
ההסתייגות ממדיניותו של ערפאת בישראל ובעולם, אלא גם עקב חדירות גבולות “ישראל”, 
שייצרה חרדה והגבירה את התלות בצבא. חדירות הגבול התבטאה בהפגנות ההזדהות של 
היו  כאילו  חיה  באש  דוכאו  אשר  הפגנות  ־  האינתיפאדה  בתחילת  הפלסטינים  האזרחים 
נתיני הכיבוש הצבאי בשטחים, בחילופי הירי עם שוטרים פלסטינים ופעילי תנזים שעמדו 
־  הריבונית  מישראל  כחלק  שנתפסו  “התנחלויות”  על  בהתקפות  וכן  המפגינים  מאחורי 
השכונות היהודיות במזרח ירושלים, שהבולטת שבהן הייתה גילה. חמישה חודשים מאוחר 
הגבול”  את  “חדרו  אלה  כל  “ישראל”.  גבולות  בתוך  התאבדות  פיגועי  של  גל  החל  יותר 
כל  ולהשתיק  לצה“ל  מלא  גיבוי  לתת  כדי  הדרושות  והאיום  החרדה  תחושות  את  ועוררו 
ביקורת על הפרזה בשימוש בכוח, גם כשזו התעוררה בתוך הצבא ובקרב שרים שהיו עדים 
לתרומתו של צה“ל בהסלמת המצב ובחבלה בניסיונות הפסקת האש.26 כפי שהראה החוקר 
דניאל דור )2001(, התקשורת הכתובה )לא כל שכן האלקטרונית( מילאה באופן מודע ומכוון 

תפקיד אקטיווי ביצירת האווירה הציבורית שהעניקה גיבוי לפעולות ההסלמה של צה“ל. 
לסיכום, הניסיון הכושל לפתוח מרחב פוליטי לפלסטינים, המשך השליטה הצבאית עליהם 
והרחבת ההתנחלויות הסתיים בפרץ אלימות גדול אשר הפך את הפוליטיקה לבלתי רלוונטית; 
הארגונים הצבאיים הכתיבו את הפוליטיקה הפלסטינית, וצה“ל הכתיב את הפוליטיקה הישראלית. 
בחירתו של שרון לראשות הממשלה ב–2001 הייתה למעשה ביטוי לגיבוי שאזרחי ישראל העניקו 
להמשך המדיניות המלחמתית ולהשתקה הכמעט מלאה של כל נושא שאיננו ההתגייסות נגד 
האויב. ההצבעה לליכוד לא ביטאה בחירה בתפיסה מדינית מוגדרת או באידאולוגיה של ארץ 
ישראל השלמה, אלא היא הייתה מתן גיבוי ציבורי לצה“ל להמשיך להילחם עד הניצחון. במובן 
זה הפוליטיקה הישראלית בתוך הגבולות הדמוקרטיים גויסה כולה להמשך השליטה על השטחים 

־ ערך הביטחון גבר על הדמוקרטיה, ואנשי הצבא גברו על הפוליטיקאים. 

ז. סיכום

כדי להסביר את מורכבות משטר השליטה והלגיטימציה בישראל הציע הגאוגרף הפוליטי 
אורן יפתחאל את המושג “אתנוקרטיה”, לפיה קבוצה אתנית מתפשטת מרחבית ומשתלטת 
על אדמות הקבוצה האתנית החלשה. אולם מושג זה איננו מסביר את התהליך הפוליטי, את 
אמצעי הכפייה והלגיטימציה של המשטר ואף לא את הדינמיקה שמתפתחת לאור התנגדותה 
מרחבים  של  דינמית  תאורטית  מסגרת  כאן  הצעתי  כך  לשם  הכבושה.  האוכלוסייה  של 
פוליטיים להידברות אשר נפתחים ונסגרים בהתאם למידת האיזון שבין יחסי הכוחות ובהתאם 
לקיומו או היעדרו של גבול ברור המכיל את הצדדים בקונפליקט. במסגרת זו הנגדתי בין 
מושג המשטר הדואלי של שליטה צבאית ב“שטחים” לבין דמוקרטיה פורמלית בתוך גבולות 
של  השונות  התגובות  בניתוח  הפוליטי  הקונטקסט  של  החשיבות  על  ועמדתי  “ישראל”, 

הדיווחים המפורטים ביותר על הסלמת האלימות על–ידי הצבא וחוסר היכולת של הדרג המדיני לעצור   26

פרי  יורם  החוקר   .)2005( ושלח  דרוקר   ;)2004( ויששכרוף  עיתונאים, הראל  זוגות  שני  אותם הם של 

)2006( קיבל אישור לדיווחיהם מריאיונות שקיים עם מדינאים ואנשי צבא.
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הצבא, של השיח הציבורי ושל הדרג הפוליטי לנוכח ההתנגדות הפלסטינית. הלגיטימציה 
של הפעלת אלימות קשורה, לטענתי, לתפיסת הגבול והסכנה בקרב האזרחים, וזו מושפעת 
מסוג הפעולות שהפלסטינים נוקטים, מזהות השלטון בישראל ומהבניית המציאות על–ידי 

פעולות צבאיות של הסלמה או הרגעה.
הכיבוש הצבאי ב–1967 היה נקודת מפנה במשטר הישראלי מבחינה זו שהוא הרחיב את 
זו תוגדר  והביא לכך ששליטה  זכויות,  גבולות השליטה לאוכלוסיות פלסטיניות משוללות 
כ“חיצונית” ו“זמנית” כמו גם לשימור הגבול בין המדינה הדמוקרטית לבין אזורי הכיבוש. 
שבקונפליקט  האוכלוסיות  בין  המתווך  פוליטי,  לגורם  בהכרח  הפך  צה“ל  אלה  בתנאים 
ובין האוכלוסיות הללו לבין המדינה. הדינמיקה של מעורבותו הפוליטית, תוכנה והבניית 
של  עצמתו  הפלסטינית.  ההתנגדות  ומדפוסי  בשלטון  המפלגה  מזהות  הושפעו  משמעותה 
ותומכי  התקשורת  שהחיילים,  הלגיטימיות  מידת  על–ידי  נקבעה  הפלסטינים  מול  צה“ל 
“השמאל” העניקו להפעלת הכוח. תמיכתם של ציבורים אלה היא שאפשרה לצה“ל לפעול 
להסלמת האלימות. כך קרה שבעקבות האינתיפאדה הראשונה )בשנים 1999-1988( העדיף 
ובתנאים  נתניהו(,  )מול  המדיני  הדרג  עם  עימות  במחיר  אפילו  פייסנית,  מדיניות  צה“ל 
שלאחר כישלון קמפ דייוויד קיבל צה“ל גיבוי למדיניות של הסלמה יזומה )2006-2000(, גם 

במחיר עימותים עם הדרג המדיני. 
המדיני,  הדרג  של  מאלה  שונים  שיקולים  לצבא  כי  הטענה  את  לבסס  ביקש  המאמר 
קיומו של  יוקרתה.  בזכות  וחומריים  לגייס משאבים אנושיים  בהיותו קורפורציה השואפת 
משטר דואלי של לגיטימציה ושליטה, בשטחים ובתוך מדינת ישראל, מקשה על הובלת מהלך 
מדיני מתואם ונשלט של פתיחת מרחב פוליטי לפלסטינים לסיום משטר הכיבוש. טשטוש 
הגבול והסלמת האלימות הם שני מרכיבי היסוד המבטיחים את המשכיות המשטר הדואלי, 
אלא ששני מרכיבים אלה נמצאים בסתירה: האלימות אמנם מעניקה לגיטימציה למשטר 
ה“ביטחון”, אבל טשטוש הגבול מערער את הלגיטימציה “הדמוקרטית” של ישראל בגבולות 
1967. בתוך סתירה זו מתקיימת הדינמיקה של הפוליטיקה הישראלית, בין שיקולים צבאיים 

לפוליטיים, ובין ניסיונות החברה האזרחית הישראלית והפלסטינית להשפיע עליהם. 
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