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על הכיבוש: דיון

 על מיסוד של תחומי ידע: 
הערות על הסוציולוגיה של הכיבוש

חנה הרצוג*

מחקרים  של  וגדל  הולך  מספר  ובראשונה  בראש  ידע?  תחום  של  למיסודו  הביטויים  מהם 
וקיומם  התחום,  של  הנפרדת  בזהותו  הכרה  שנית,  לתחום.  כשייכים  עצמם  את  המגדירים 
ספרים  עת,  כתבי  נושא,  חוברת  למשל  תחום,  לאותו  בלעדית  המוקדשים  פרסומים  של 
וכד‘. שלישית, קיומם של קורסים הנלמדים באוניברסיטאות, שגם אם שמותיהם שונים הם 
מתייחסים לתחום סוציולוגי זה. רביעית, קיומם של כנסים, אגודות מקצועיות או מושבים 
בכנסים כלליים המוקדשים לנושא. ולבסוף, קיומם של צרכנים לידע הנצבר של תחום זה. 
אין הכוונה רק לסטודנטים, אלא גם לאנשי מקצוע ויועצים הצורכים ידע זה כחלק מתהליך, 

מתכנון וקבלת החלטות. 
על–פי קריטריונים אלה הסוציולוגיה של הכיבוש כתחום מובחן ומוצהר לבחינת החברה 
בישראל היא רק בחיתוליה. קיימים רק מחקרים מעטים שעניינם המוצהר הוא הכיבוש על 
היבטיו החברתיים השונים, או שהזווית ממנה הם מנתחים את החברה בישראל היא הכיבוש. 
כמדומני שבכל האוניברסיטאות והמכללות קיים רק קורס אחד הנושא את השם “סוציולוגיה 
להופיע  כבר  ושם החלו  בסוגיה. פה  הנוגעים  קורסים  קיימים מספר  כי  של הכיבוש”, אם 
וכמובן,  הכיבוש.  של  שונים  סוציולוגיים  להיבטים  המוקדשים  סוציולוגים  בכנסים  פנלים 

חוברת מיוחדת זו המוקדשת לנושא.�
לא מעט מחקרים עסקו במיסודם של תחומי ידע חדשים במסגרת מה שמכונה “הסוציולוגיה 
של הדעת”. תחום זה בוחן ידע מדעי כחלק מפרקטיקה חברתית, הדורשת ניתוח כמו כל שדה 
עשייה חברתי. ניתוח כזה חורג מגבולותיו של מאמר תגובה קצר זה, אך אני מבקשת להאיר היבט 
אחד שעשוי להסביר את צמיחתה של פרדיגמת הכיבוש בשיח הסוציולוגי בישראל. ברצוני לטעון 
 Mannheim,( הדורות” של קרל מנהיים  “בעיית  זו לאורו של המושג  שיש להבין התפתחות 
1952(. תפיסת הדורות של מנהיים כוללת שני היבטים שהם מרכזיים לדיוננו ־ מיקום דורות 
כוללת  כן  כמו  דורי כחלק מסוציולוגיה של הדעת.  ניתוח  וראיית  סוציו–היסטוריים  בהקשרים 

תפיסתו של מנהיים שלושה רכיבים בסיסיים: האתר הדורי, המשמוע הדורי והמימוש דורי. 
והוא מושפע מתנאים  ההזדמנויות שבתוכו ממוקמים פרטים,  הוא מבנה  הדורי  האתר 
 חברתיים–היסטוריים המגדירים את ההתנסות החברתית ואת מרחב האפשרויות הקיימות,

היה לי הכבוד להיות היוזמת של חוברת נושא זו, בשעה ששימשתי כעורכת כתב העת.  �
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב*   *
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הדרך  הוא  הדורי  המשמוע  דורות.  של  המעצבות  הקיומיות  החוויות  אחרות,  במילים  או 
 generation as( שבה הניסיון הדורי מתפרש, נחווה ומכונן סמנטיקה דורית. המימוש הדורי
actuality( מתייחס לקיומן של קבוצות המפתחות דרכים להגיב לבעיות הדוריות כיחידות 
דוריות. שלא כמו חוקרים שונים שמאמצים או מדגישים רק אחד מממדים אלה, אני סבורה 

שתרומתו של המושג היא דווקא במפגש בין שלושת הרכיבים. 
לטענתי, יש לבחון את התפתחותה של הסוציולוגיה של הכיבוש כשינוי פרדיגמטי הנישא 
והמקצועית  הפוליטית  שבגרותם  וחניכיה  הארץ  ילידי  חוקרים  של  דורית  יחידה  על–ידי 
התגבשה לאחר מלחמת ששת הימים לנוכח תהליכי הנרמול של הכיבוש. לעומת הדורות 
הקודמים של ילידי הארץ, שחוויות של מלחמות היו עבורם חוויות מעצבות, הדורות שבגרו 
לאחר �967 הפכו מלוחמים לחיילים מתחזקי כיבוש. נרמול המלחמה הפך לחוויה מעצבת של 
דורות של ישראלים )לומסקי–פדר, �998(, והוביל סוציולוגים רבים לשאול כיצד צבא וצבאיות 
 Lomsky-Feder ;�993 ,מעצבים חברה ותרבות בישראל )למשל, בן אליעזר, �995; קימרלינג
Ben-Ari, 1999 &(, אולם ככל שהמלחמה פינתה את מקומה לשגרת כיבוש, החלה להישאל 
יותר ויותר השאלה כיצד הכיבוש ונרמולו מעצבים את החברה בישראל. במובן זה אני טוענת 
 ,2006 רם,  אצל  דיון  )וראו  החברתי  ההקשר  בתוך  המדעיים  השינויים  את  להבין  שצריך 
�5�-�27(. הכיבוש המתמשך העלה יחידות דוריות משמאל, סרבני מצפון כמו אנשי תנועת 
“יש גבול”, סרבני מצפון במלחמת לבנון, סרבני השירות בשטחים, תנועת “פרופיל חדש”, 
תנועת “שוברים שתיקה” ־ כל זאת לצד פעילות מחאה של נשים שהציעו הגדרות קיבוציות 
ראוי  הטריטוריאליים.  והגבולות  הקולקטיב  גבולות  ולהגדרת  לאזרחות  כבסיס  חלופיות 
לציין, שלצד היחידות הדוריות משמאל צמחו גם יחידות דוריות מימין, שאת עולמן הגדירו 
ביחס לאותה תופעה אך במשמוע דורי אחר )פייגה, Herzog, 2006 ;2002(. אין זה מפתיע 
שסוציולוגים בני אותן יחידות דוריות נמשכו לחקר תופעות אלה, שכן הם בגרו בתוך חברה 

שבה הכיבוש הפך לחוויה מעצבת ולשאלה קיומית. 
בניתוח דורי במובן המנהיימי לא הגיל הכרונולוגי הוא החשוב, אלא החוויות ההיסטוריות 
המעצבות. מנהיים היה מודע לכך שלעתים דור מאתגר נאחז במורי דרך שאינם בהכרח בני 
גילו הביולוגי. בהקשר של הסוציולוגיה של הכיבוש ניתן לציין את ברוך קימרלינג ואבישי 
ארליך כמטרימים של שיח זה, ואת ישעיהו לייבוביץ, לא החוקר אלא האיש הפוליטי, כראשון 
שהצביע על פרשת הדרכים התודעתית. במאמרו המפורסם בידיעות אחרונות מאפריל �968 

הוא מטרים את הסוציולוגיה של הכיבוש עם תובנותיו הסוציולוגיות המצמררות:

תוך זמן קצר לא יהיה עוד במדינה ההיא לא פועל יהודי ולא חקלאי יהודי. הערבים 
יהיו העם העובד, והיהודים יהיו מנהלים, מפקחים, פקידים ושוטרים, ובעיקר שוטרי–

בהכרח  תהיה  זרים  מיליון   2-�.4 של  עוינת  אוכלוסייה  על  השלטת  המדינה  חרש. 
מדינת ש.ב, עם כל מה שמתחייב מזה כהשלכות על רוח החינוך, על חופש הדיבור 
קולוניאלי  משטר  לכל  האופיינית  השחיתות  הדמוקרטי.  המשטר  ועל  והמחשבה 
תדבק גם במדינת ישראל. המינהל יצטרך לעסוק בדיכוי תנועת מרי ערבית ־ מזה, 
וברכישת קוויזלינגים ערבים ־ מזה. יש חשש שגם צה“ל ־ שהיה עד עכשיו צבא 
עממי ־ יתנוון על–ידי הפיכתו לצבא–כיבוש, ושמפקדיו שיהיו למושלים צבאיים יהיו 

כעמיתיהם באומות אחרות, וד“ל ]ודי לחכימא ברמיזה[.
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גם אם נבואת הזעם שלו לא התממשה במלואה, ברור לחלוטין שהוא הציע לכרוך תהליכים 
חברתיים עם הכיבוש ולראות את הכיבוש כחלק בלתי נפרד מניתוח החברה בישראל. 

כאמור, הסוציולוגיה של הכיבוש כבסיס לבחינת החברה בישראל היא רק בחיתוליה. 
אמנם חלק מהמחקרים לא הגדירו את עצמם במפורש כשייכים לפרדיגמה חדשה זו, אולם 
הם מצביעים על סמנטיקה דורית וכתיבה המאתגרת הנחות פרדיגמטיות רווחות, כמו גם על 
כניסתו של המושג ללקסיקון המחקרי )אפילו בכותרות של ספרים: “כיבוש וסירוב” של ישי 
מנוחין או “גיאוגרפיה של כיבוש” של אלישע אפרת(. במקביל מתמסדות במות ביטוי, כולל 

במות אקדמיות, לתפיסות דוריות אלה )כמו תיאוריה וביקורת(. 
הניתוח  יחידת  הגבול של  כקו  הירוק  הקו  אימצה את  הרווחת, אשר  הסוציולוגיה  מול 
הסוציולוגי, הסוציולוגיה של הכיבוש לא רק שהיא מכלילה את השטחים ואת הנעשה בהם 
בניתוח תופעות חברתיות, אם תרצו עושה “סיפוח סוציולוגי” של השטחים, אלא היא מנסה 
להסביר את כל החברה באמצעות פרדיגמה זו. כך למשל, גוטווין )2004( מציג את היסודות 
“עדות  הכותרת  תחת  שפורסם  במחקרן   ,)2005( ואחרות  וזק“ש  הכיבוש,  של  המעמדיים 
אילמת”, ממגדרות את שיח הכיבוש ואת השלכותיו על נשים, יהיו אלה בשטחים או בישראל. 
הן מצביעות על הפרדוקס לפיו הגברת תחושת הביטחון במרחב הציבורי )שליטה בשטחים 
בצורה יעילה( מגבירה את תחושת חוסר הביטחון במרחב הפרטי. היחלשות הביטחון במרחב 
האלימות  בהעתקת  ואישיים,  כלכליים  מחירים  התובע  מילואים  בשירות  קשורה  הפרטי 
הממוסדת מהשטחים אל הבית )מרבית הנרצחות נרצחו על–ידי גברים שנשאו נשק ברישיון(. 
ממחקרן על נשים ניתן להסיק על הקשר שבין אלימות פוליטית לאלימות חברתית. שנהב 
)2005( טוען שהפטישיזציה של הקו הירוק מאופיינת בדינמיקה דיאלקטית; היא מטהרת את 
הכיבוש, מארגנת אותו מחדש ומתעלת אותו לאפיקים המכחישים את עצמתה ואת עוולותיה 
של מכונת הכיבוש. “הקו הירוק הפך לקו מז‘ינו תרבותי המשמש לעצירתו של הכיבוש מפני 
את  חושפת  הכיבוש  של  הסוציולוגיה   .)9 עמ‘  )שם,  הישראלית”  החברה  תוך  אל  ‘זליגתו’ 
קולוניאליות  זו מאמצת תובנות מתפיסות  והשליטה. פרדיגמה  מנגנוני הטיהור, ההשתקה 
ופוסט–קולוניאליות, מהשיח על חיים חשופים וממצבי חירום, אך גם מגישות פמיניסטיות. 
גם שאלות אלה לא נעצרות בגבולות הקו הירוק וגם לא בתיקוף המסורתי של לפני מלחמת 
מאז  בישראל  החברה  אל  ביקורתי  מבט  להישיר  מציעות  הן  אלא  ולאחריה,  הימים  ששת 

ראשית ההתיישבות בארץ ישראל. 
לא ברור מה יהיה עתידה של הסוציולוגיה של הכיבוש כתחום מחקר. מה שניתן לומר הוא 
שזו פרדיגמה ישראלית. היא אמנם נשענת על תובנות ממחקרים על כיבוש בחברות אחרות 
ישראל  את  הפך  הכיבוש  טרגי  באופן  חזק.  מקומי  ממד  כוללת  היא  אולם  אחרים,  ובזמנים 
לסדנת יצירה של סוציולוגיה אחרת. כמו בכל פרדיגמה גם בסוציולוגיה זו קיים גיוון וקולות 
מקצינים, שלא כאן המקום לפרטם. אולם יש מקום לשאול, ברוח משל המערה של אפלטון, 

איך תיראה הסוציולוגיה הישראלית לאחר שהסוציולוגיה של הכיבוש תשמיע את דבריה.
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