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אורי בן אליעזר. המלחמות החדשות של ישראל: הסבר היסטורי סוציולוגי. 
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור על שם רובין. 2012. 528 עמודים

שרה הלמן* 

ספרו של אורי בן אליעזר קשה לקריאה. הקושי טמון בכך שהוא מנכיח את מעגל הדמים  שישראלים 
בשנים  אליו.  שהוביל  המסלול  את  ומסביר  אוסלו  הסכמי  קריסת  מאז  בו  נלכדו  ופלסטינים 
האחרונות התפרסמו ספרים רבים המנסים להבין את הדינמיקה שהובילה לפרוץ אינתיפאדת אל-
אקצה ואת השלכותיה על היחסים בין המדינה, החברה והצבא. ספרים אלו התמקדו בתהליכים של 
דה-מיליטריזציה ורה-מיליטריזציה של החברה, וכן בקשר ההפוך בין פיקוח על הצבא ובין דה-
)2007( מייחס את פרוץ האינתיפאדה לסגירת המרחב  2010(. גרינברג   ,2007 )לוי  מיליטריזציה 
לדומיננטיות של  הדרך  את  סללה  הפלסטינית, אשר  בחברה  והן  הישראלית  בחברה  הן  הפוליטי 

כוחות קיצוניים בשתי החברות ולנטישת הדרך למשא ומתן ולפשרה. 
בין  היחסים  על  מהדיונים  נעדרה  עליהם  שהכתיבה  היבטים  מאיר  אליעזר  בן  אורי  של  ספרו 
נראה  לא  זמנית  רגיעה  של  תקופות  אף  )שעל  הדמים  מעגל  האחרון.  בעשור  לפלסטין  ישראל 
שיש סוף לו( מנותח כ"מלחמה חדשה". ואלה מאפייניהן של מלחמות חדשות: )1( הן מתנהלות 
בין אזרחים, בין קהילות או בין מדינה לישות נטולת ריבונות; )2( בולטת בהן אסימטריה לא רק 
בין צבאות למיליציות, אלא גם בתחכום של הטקטיקות הנקוטות בידי המליציות אשר מקשות 
אסימטריות  במלחמות  גם  ועוד,  זאת  קונוונציונליות.  צבאיות  בטקטיקות  עמן  ההתמודדות  על 
בנשק  להצטייד  עשויות  ומליציות  מיליציות,  של  טקטיקות  לאמץ  עשויים  מדינות  של  צבאות 
ובין  בין עורף לחזית  ומכאן שההבחנה  קונוונציונלי,  אינן מתנהלות בשדה קרב  הן   )3( מתוחכם; 
)4( הן נטולות מטרות ברורות, ומכאן שגם משכן אינו ברור;  אזרחים לחיילים אינה תקפה בהן; 
אתרים  בכמה  מתנהלות  מבוזרות,  הן  אלו  מלחמות  לחזית,  עורף  בין  ההבחנה  היעדר  בגלל   )5(
ופליטות  אונס,  גירוש,  לרבות  באזרחים,  הפוגעת  קיצונית  באלימות  וכרוכות  בזמן  בו  ומקומות 
כפרקטיקות נפוצות; )6( סימן היכר נוסף ומרכזי הוא מה שלב גרינברג כינה בימוי ניצחון על ידי 
הצדדים המעורבים וגיוס סמלים של אחרות )אתנית, לאומית ודתית( מתוך ניסיון לחדד גבולות 

בין הקהילות המעורבות במלחמה. 
כי  הגורסת  הגלובליזציה,  של  החזקה  התזה  את  אימצו  החדשה  המלחמה  של  תאורטיקנים 
אינן  כי מלחמות חדשות  גורס  בן אליעזר  ירידה בעוצמתן של מדינות.  בעידן הגלובליזציה חלה 
מתנהלות בהכרח על ידי מדינות חלשות או מתפוררות, אלא שמדינות שינו את התצורות שלהן 
 Weiss,( בפניהן  מציב  הגלובלי  שהעידן  ואיומים  אתגרים  עם  ההתמודדות  אופני  את  והגמישו 
2010(. דחיית ההסבר של חולשת המדינה בעידן הגלובלי מוביל להצבת הסבר כי מלחמות חדשות 
ושל  ההנהגה  רציונליים של  תוצאה של שיקולים  הן  עימות(  החזק של  לצד  הנוגע  בכל  )לפחות 
ראיית המלחמה כהמשך לפוליטיקה. ספר זה שואף להציע הסבר לאינתיפאדה השנייה כמלחמה 
הגלובליזציה.  בתהליך  שונות  בחברות  קולקטיביות  בזהויות  החלים  השינויים  לנוכח  חדשה 
הגלובליזציה מחוללת קיטוב בין כוחות חברתיים המחוברים לשיחים גלובליים של זכויות אדם, 
זהויות  על  איום  בה  הרואים  הגלובליזציה  מתנגדי  ובין  וסובלנות,  פלורליזם,  חופשית,  כלכלה 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   *
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לאומיות, דתיות ואתניות. לנוכח הפיצול של המרחב החברתי לזהויות שונות ומנוגדות, הופכות 
שאלות על גבולות הקולקטיב, על שלום, על מלחמה ועל ריבונות למרכזיות. בהקשר זה טוען בן 
אליעזר כי סמוך לפרוץ אינתיפאדת אל-אקצה נוצר מבנה הזדמנויות פוליטי אשר הביא להגברת 
של  ובעיקר  המתנחלים(  מכנה  שהוא  )מה  בישראל  גלובליזציה  מתנגדות  קבוצות  של  ההשפעה 
השיח האתנו-לאומי על גבולות ועל זהותו של הקולקטיב הישראלי-יהודי. הגברת ההשפעה של 
קבוצות שקידמו את השיח האתנו-לאומי התקיימה בתנאים של מצב פוסט-הגמוני, כלומר של 
החלשת הממלכתיות ומאבק סביב הסכמי אוסלו משנות התשעים בין מגמות אזרחיות ובין מגמות 

אתנו-לאומיות. 
הגברת ההשפעה של השיח האתנו-לאומי התחוללה על רקע מורשת מוסדית: העדפה לפתרון 
כוחני לבעיות פוליטיות. מורשת מוסדית זו, אשר קרמה עור וגידים עוד בתקופת היישוב היהודי 
שבין  ביחסים  לשינויים  הודות  ה-20  המאה  של  התשעים  שנות  במהלך  התמתנה  בפלשתינה, 
לתגמולים  הצבאי  השירות  של  ההמרה  ערך  שחיקת  רקע  על  ובעיקר  והחברה,  הצבא  המדינה, 
באזרחות עבור קבוצות דומיננטיות והופעת אפיקי צבירת תגמולים חלופיים. שינויים אלו גרמו 
לירידת קרנו של המיליטריזם בחברה הישראלית, ואף איימו על מעמדו של הצבא. אף שהצבא 
בעיצוב הסכמי אוסלו, אחת התוצאות הלא מכוונות של  היה מעורב מעורבות פעילה  הישראלי 
התמתנות ההשפעה של המורשת המוסדית המיליטריסטית הייתה החשש של האליטה הצבאית 
מאובדן מרכזיות ומאובדן משאבים. אם תהליך מיסוד מדינות מודרניות הביא לריסון כוחם של 
מומחי אלימות בתהליך של חליפין שהיה כרוך בהכפפה לדרג הפוליטי תמורת משאבים חומריים, 
האתנו- השיח  התגברות  של  בתנאים  הצבא  של  מרכזיותו  על  האיום  בישראל  האלפיים  בשנות 
לפי  הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  כוחני  פתרון  של  ולהעדפה  המיליטריזם  להגברת  הביא  לאומי 
אינתיפאדת  לפרוץ  סמוך  התעצמו  זה,  את  זה  הזינו  והאתנו-לאומיות  המיליטריזם  אליעזר,  בן 
אלו  זאת,  עם  חדשה.  למלחמה  להפיכתה  הדרך  את  שסלל  מוסדי  שינוי  וחוללו  אל-אקצה 
תנאים הכרחיים אך לא מספיקים. התנאי הנוסף היה החצנתם של קונפליקטים פנימיים בחברה 
ואשר  הגלובליזציה,  תהליך  של  עקיפה  תוצאה  היו  לעיל  שצוין  שכפי  קונפליקטים  הישראלית, 
עבור רבים איימו לפרק את החברה הישראלית ל"שבטים". אם ביוגוסלביה לשעבר קרסה הזהות 
ובירוקרטי  ממשי  אתני  טיהור  אגב  ביניהם  נאבקו  וקרואטים  בוסנים  וסרבים,  הקולקטיבית, 
וסרי לנקה טבח איש את רעהו במלחמות אזרחים  וברואנדה, קונגו, ליבריה   ,)Hayden, 1996(
עקובות מדם, בישראל קונפליקט זה הוחצן באמצעות "אסטרטגיית הסחת דעת והביאה למלחמה 

עם הפלסטינים" )עמ' 43(.
בו ברגע שמבנה מוסדי זה התגבש, הוא היה נתון ללחצים מבית ומבחוץ. לחצים אלו אשר ערערו 
על העקרונות של המבנה המוסדי החדש מסבירים לפי בן אליעזר שינויים שהם לכאורה מנוגדים 
להגיונו, כגון פינוי ההתנחלויות ברצועת עזה ובניית חומת ההפרדה. ואולם, שינויים אלו עונים 
לדעתו של בן אליעזר לאותו היגיון מוסדי, תוך התאמת אסטרטגיית השליטה בפלסטינים אשר 
התגבשה לאור ההסדר המוסדי החדש, שליטה הדוקה מבחוץ על רצועת עזה תוך ניתוקה מישראל 
אך גם ממצרים, וחומת ההפרדה המכרסמת המכילה את רוב ההתנחלויות, מנכסת שטחים נרחבים 
של הטריטוריה של הגדה המערבית, פוגעת בכלכלה שלה, מגבילה את חופש התנועה של תושביה, 

תוך ניסיון לצמצם את הסיכוי להסדר מדיני המבוסס על פתרון שתי המדינות. 
הספר על פרקיו השונים מגולל את מה שצ'לרס טילי )Tilly, 1997( כינה מסלולים חברתיים 
את  שקבעו  אינטראקציות  של  המורכב  המערך  את  מזהה  אליעזר  בן   .)social itineraries(
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המסלול שהוביל להגדרת אינתיפאדת אל-אקצה כמלחמה ומתאר אותן תיאור דקדקני, אבל לא 
מונחה בהיגיון דטרמיניסטי. הוא מציין מה היו המסלולים האחרים שהיו אפשריים אך נדחקו. 

זה מאפשר גם לראות את האופן שבו החרפת התגובה הפלסטינית – שגבתה קורבנות  ניתוח 
הפיגועים  בישראל.  החדש  המוסדי  ההסדר  שהתווה  מעגל  מאותו  חלק  הייתה   – בישראל  רבים 
בערים מרכזיות חיזקו את השנאה האתנו-לאומית, אך החיסולים מצד הצבא הישראלי, המחסומים, 
אנו  שבו  הקסמים  למעגל  הפלסטינים  את  דחקו  רק  השונים  ה"מבצעים"  הכתר,  הסגר,  העוצר, 
נתונים היום. אם ההתמודדות עם אינתיפאדת אל-אקצה תכליתה הייתה לצרוב את התודעה של 

החברה הפלסטינית, היא צרבה באותה המידה את התודעה של רוב הישראלים היהודים.
תוך  חברתי"  "צדק   2011 קיץ  של  המחאה  דרשה  מדוע  גם  להסביר  בכוחו  יש  זה  ספר  לכן 
התעלמות מופגנת מהכיבוש, מדוע ניתנת לגיטימציה לפגיעה באוכלוסייה אזרחית ולהרג ילדים, 
מדוע פרקטיקות הכיבוש שעליהן מדווחים ארגונים כ"מחסום ווטש" ו"שוברים שתיקה" נופלות 

על אוזניים ערלות, ואולי גם מדוע נטשו רבים את המאבק נגד הכיבוש.
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