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סוציולוגיה של הכיבוש 

כבר 40 שנה שמדינת ישראל שולטת בגורלם של תושבי השטחים שנכבשו במלחמת 1967. 
רוב הישראלים החיים כיום נולדו למציאות שבה הם מעורבים באופן ישיר או עקיף בקביעת 
גורלו של עם זר; רוב התושבים שנולדו בשטחים הכבושים נולדו אל מציאות שבה ישראל 
או  ישראל  אזרחי  בישראל:  היום–יומי  מהנוף  חלק  הוא  הכיבוש  השליטה.  המעצמה  היא 
קרוביהם משרתים בשטחים, מתיישבים בשטחים, סוחרים עם תושבי השטחים,1 מעסיקים 
היום  מסדר  יורד  אינו  אלו  גורלם של שטחים  על  הוויכוח  כן  כמו  אתם.  ומתחתנים  אותם 
הפוליטי בישראל. למרות כל זאת הישראלים למדו להדחיק את הכיבוש לשולי תודעתם, 
תוך שכנוע עצמי לפיו “אנחנו חיים ‘פה’, הפלסטינים והמתנחלים נמצאים ‘שם’”.� נראה 
שגם האקדמאים הישראלים, כולל הסוציולוגים, למדו להדחיק את הכיבוש. הוא נוכח ברבים 
מדיוניהם בפוליטיקה הישראלית, בניתוח שוק העבודה הישראלי, במחקר על כלכלת ישראל 
ובפרשנות המצב המשפטי של “שם” ו“פה”. אלא שבמרבית מחקרי החברה בארץ מתייחסים 
לישראל כאל ישות נפרדת מהשטחים הכבושים, כאילו 19 שנות ישראל הרזה הן הן המצב 

הקבוע, האמיתי, ו–40 השנים האחרונות אינן אלא הפרעה זמנית בהתנהלות הטבעית. 
סוציולוגיה של כיבוש יוצאת מההנחה שניתוח סוציולוגי של החברה בישראל אינו שלם 
אם הוא אינו כולל את השטחים הכבושים. ארבעים שנות נוכחות בולטת ומעורבות אקטיווית 
אינטנסיווית יצרו מערכת חברתית אחת, שאמנם יש בה הפרדה ברורה בין “פה” ל“שם”, 
אלא שהגורל של כל חלק קשור באלפי נימים למתחולל בצד השני. איך ניתן להסביר את 
העובדה שהסוציולוגיה הישראלית כמעט שלא עסקה בחקר הכיבוש? גיליון זה נפתח במיני 
סימפוזיון סביב שאלה זו, שהוצגה לשלושה מוותיקי הדיסציפלינה: חנה הרצוג, סמי סמוחה 
ויהודה שנהב. לפי הרצוג, התגבשות הסוציולוגיה של הכיבוש כתחום מחקרי בסוציולוגיה 
חוקרים  של  חדשה  דורית  יחידה  של  לצמיחתה  קשורה  דווקא  האחרונה  בעת  הישראלית 
“שבגרותם הפוליטית והמקצועית התגבשה לאחר ששת הימים לנוכח תהליכי הנרמול של 
הכיבוש”. לדברי סמוחה ושנהב, רוב הסוציולוגים הישראלים מקבלים את הקו הירוק כגבולה 
ולכן אינם מרגישים צורך לחקור את הנעשה בשטחים הכבושים.  של החברה הישראלית, 

במונח “תושבי השטחים” הכוונה היא לתושבי המקום הילידים. התושבים היהודים של אזורים אלו יכונו   1

“מתיישבים” )settlers(, שהוא המונח המדעי המקובל לאפיון תושבים שבאים מבחוץ ומתיישבים באזור 

שכבר מאוכלס בתושבים ילידים.

ההתמקדות בפלסטינים ובשטח “שבין הים לירדן” מעלימה את הכיבוש של רמת הגולן ואת תושביה   �

הסורים הכבושים, נושא שאינו מוזכר גם במאמרים בגיליון זה. אין בידי תירוץ מספק להיעדרותו של 

ולא מסורבלת על  לי לכך הם שקשה לדבר בצורה ברורה  היחידים שיש  כאן. הסברים  הגולן מהדיון 

המציאות המורכבת שנוצרה מאז 1967, וכן שהעימות האלים והיום–יומי של מדינת ישראל עם מיליוני 

פלסטינים ברצועת עזה ובגדה המערבית מצל על עובדת כיבושם של אלפי סורים בגולן.
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דיסציפלינריות  מוסכמות  על–פי  נקבעת  הסוציולוגים  כך שעבודת  על  מדברים  גם  שניהם 
בהתאם להתמחויותיהם השונות. עם זאת המסקנות שהם מגיעים אליהן הן שונות; לדעת 
יותר  הרבה  להיות  סוציולוגים  מחייב  שתיקונו  הדיסציפלינה  של  במחדל  מדובר  שנהב, 
מעורבים במחקר הכיבוש ובמאבק נגדו, ואילו סמוחה מקבל את גבולות הקו הירוק כגבולות 
החברה הישראלית, ואינו רואה בהיעדר מחקר אינטנסיווי יותר כישלון של הדיסציפלינה. 
עם זאת הוא טוען שהסוציולוגים אינם מעורבים מספיק בשיח הציבורי, מרחב שבו הם יכולים 

לנצל את התובנות שלהם כדי לקדם את הדיון הציבורי על הכיבוש ולהדגיש את תוצאותיו.
משרת  שהוא  בטענה  רבים,  גורמים  מצד  אש  למשוך  עלול  הכיבוש  על  נושא  גיליון 
היא  זו  לביקורת  התשובה  אובייקטיווי.  מדעי  מחקר  לקדם  במקום  מסוימת  אידאולוגיה 
שקשר הדוק בין סוגיות חברתיות שנויות במחלוקת לבין מחקר במדעי החברה אינו תירוץ 
להימנע ממחקר. דווקא בשל המחלוקת החברתית שסוגיות אלה מעוררות חשוב לעודד את 
חקירתן האקדמית, שאולי אינה מכתיבה סדר יום פוליטי, אבל מרחיבה את הידע ואת מגוון 
המדעי  שהמחקר  לכך  לשאוף  כמובן,  יש,  הציבורי.  בדיון  בחשבון  לקחת  שיש  השיקולים 
יהיה הוגן ככל האפשר, אבל ברור שמחקר על כיבוש, כמו כל מחקר במדעי החברה, מושפע 
מהפרספקטיווה של החוקרים. עצם הדיבור על הכיבוש מחייב הכרעות לשוניות ומושגיות 
שאינן ניתנות לניתוק מעמדות פוליטיות וערכיות. המחשה לכך אפשר לראות בסירובה של 
העורכת הלשונית� לנסח את הקול הקורא לגיליון זה, מאחר שהמונח “כיבוש” הוא, לדידה, 
המצב,  של  כללית  מתפיסה  נובעת  התאורטית  המסגרת  בחירת  גם  המציאות.  של  עיוות 
של  “סוציולוגיה  הקורס  את  כשהכנתי  אידאולוגית–פוליטית.  מהשקפה  מנותקת  שאינה 
כיבוש” לפני כמה שנים, נוכחתי בכך שחלק גדול מהחומרים התאורטיים שבחרתי מקורם 
בגישה הפוסטקולוניאלית, וכך, מבלי שהתכוונתי, מצאתי את עצמי בלבו של הוויכוח הלוהט 
מידית  מעלה  הקולוניאליזם  אזכור  קולוניאלית.  תנועה  הייתה  הציונות  אם  השאלה  סביב 
שאלה מטרידה נוספת: האם אפשר לכתוב “סוציולוגיה של הכיבוש” על השטחים הכבושים 
־ מה שמערכת כתב העת חשבה עליו כאשר הוחלט על הגיליון המיוחד ־ מבלי  מ–1967 
לכתוב על “הכיבוש” של מלחמות 1949-1947? עבור הרוב המכריע של היהודים בישראל, 
מדינת ישראל שבתוך גבולות החמישה ביוני אינה נתפסת כשטח כבוש, אבל ברור שהיחס 
הישראלי לפלסטינים בשטחים הכבושים קשור הדוקות למה שקרה “אז” וליחסים בין יהודים 

לפלסטינים בתוך הקו הירוק.
גיליון זה, בכל אופן, הוא על הכיבוש של 1967, שכן לדעתנו המערכת החברתית שנוצרה 
יהודים–פלסטינים בתחומי מדינת  בשטחים הכבושים שונה מהותית מזו שהתעצבה ביחסי 
מתושביהם  רבים  גירשה  פלסטיניים,  שטחים  ישראל  כבשה   1949-1947 במלחמת  ישראל. 
והכפיפה את אלו שנשארו לממשל צבאי. אין ספק שהייתה כאן פעולת כיבוש, אבל הענקת 
אזרחות לפלסטינים שנשארו בתחומי הגבולות המדינתיים שינתה את מסגרת הניתוח של 
זו אמנם הייתה מלכתחילה אזרחות “מופחתת”, שכן  היחסים בינם לבין המדינה. אזרחות 
זכויות אזרח ומשאבים רבים המחולקים על–ידי המדינה נמנעו מאזרחיה הפלסטינים )קרקע 
ואזרחות הן הדוגמאות הבולטות ביותר(, אך לצד זאת האזרחים הפלסטינים נהנו מהגנה של 
החוק וממשאבים שהוקצו על–פי קריטריונים אוניוורסליים. הפלסטינים בשטחים הכבושים, 

הערת מערכת: מדובר בעורכת לשונית קודמת.   �
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לעומת זאת, נשארו חסרי אזרחות ועד היום הם נתונים רשמית וחוקית תחת שלטון צבאי. זהו 
הכיבוש שגיליון מיוחד זה רוצה להעמיד במרכז.

על  הקולוניאלי  המצב  של  בהשלכות  בעיקר  עוסקת  הפוסטקולוניאלית  התאוריה 
המושבות לשעבר ועל יחסיהן עם המערב לאחר קבלת עצמאות מדינית. היא אינה עוסקת 
כלים  לנו  אינה מספקת  היא  ולכן  היום–יומי,  פעולתו  ובאופן  הכיבוש  המוסדי של  בארגון 
תאורטיים המתאימים למחקר של קולוניאליזם עכשווי, כגון זה שהתמסד בשטחים הכבושים. 
סוציולוגיה של כיבוש צריכה לנתח את הכיבוש כמערכת חברתית, כלומר לחקור את המבנים 
חברתית  מערכת  בכל  כמו  אותם.  המלוות  הסמלים  מערכות  ואת  הכיבוש  של  החברתיים 
המאפשרים  קבועים  דפוסים  על–ידי  מונחית  להיות  חייבת  ההתנהגות  כבוש  בשטח  גם 
אינטרקציה יום–יומית בין השחקנים השונים. שגרות החיים של הנשלטים עוברות בהכרח 
אחרות.  חברתיות  ממערכות  וניתוקם  בחייהם  הכובש  התערבות  בשל  קריטיים  שינויים 
של  במושבות  למתיישבים  בהשוואה  מתיישבים.  של  חדשה  מערכת  עתה  מתווספת  לכך 
המקומיים,  של  ישיר  בניצול  תלויים  פחות  הישראלים  המתיישבים  הגדולות,  האימפריות 
ורובם ממשיכים לעבוד בתוך המטרופולין, המצוי במקרה של הקולוניאליזם הישראלי “10 
דקות” מהמושבה. עם זאת חייהם של המקומיים עברו ללא ספק מהפכים רבים בשל נטיעה 
זו של יישוב זר בקרבם. שתי המערכות הללו, של הילידים ושל המתיישבים, מצויות בסוגים 
שונים של אינטרקציה עם הצבא והממשל הצבאי. כמו כן למתיישבים יש מערכת יחסים עם 
יחסים מסוג אחר לגמרי עם  ולפלסטינים בשטחים הכבושים  היהודים שבתוך הקו הירוק, 

פלסטינים אזרחי ישראל.
הבנת הדינמיקה של הכיבוש מחייבת אפוא מחקרים מסוגים רבים. גיליון זה כולל רק 
ארבעה מאמרים בנושא הכיבוש, ומובן שהם מאירים נקודות מעטות בלבד מבין כל הסוגיות 
הניתוח,  ביחידות  מאוד  שונים  המאמרים  זאת  עם  יותר.  מעמיקה  והבנה  מחקר  הטעונות 
בנקודות המוצא ובהנחותיהם הבסיסיות. המאמר הראשון של ניב גורדון עוסק בשינוי טיב 
על–ידי  מונע  זה  שינוי  הנכבשת.  לאוכלוסייה  אחת  כיחידה  הכובשת  המדינה  בין  היחסים 
הלוגיקה של הכיבוש, כשלכובש ולנכבש יכולת מוגבלת לשלוט בהתפתחויות. בשלב הראשון 
את  ולפורר  הלאומית  הפלסטינית  הזהות  את  לדכא  הכיבוש,  את  “לנרמל  ישראל  ניסתה 
“יצרו תופעות  כדי להשיג מטרות אלו  החברה הפלסטינית”, אך אמצעי השליטה שנוצרו 
לוואי וסתירות שתרמו לחיזוק הזהות הלאומית והאחדות הפלסטינית”. דינמיקה זו חייבה 
את ישראל לעבור משליטה המבוססת על עקרון הקולוניזציה, כלומר ניהול חיי התושבים, 
לשלוט  המשיכה  אך  התושבים,  חיי  את  לנהל  הפסיקה  ישראל  הפרדה;  לשליטה שבסיסה 
זאת, המדינה נתפסת  גרינברג, לעומת  במשאבים של השטחים הכבושים. במאמר של לב 
כזירה שבה מתנהל מאבק בין קבוצות שונות המוגדרות על–פי לאום, אינטרסים כלכליים 
ואידאולוגיה. עם חלק מהקבוצות, אלו שבתוך הקו הירוק, מתנהל מאבק דמוקרטי באמצעות 
הצבא.  באמצעות  מתנהלים  הכבושים  בשטחים  הקבוצות  עם  שהיחסים  בעוד  מפלגות, 

הדינמיקה נובעת מהמאבק בין קבוצות אינטרס שונות ותלויה ביחסי הכוח ביניהן.
יגיל  של  המאמר  המדינה,  את  במרכז  המעמידים  הקודמים,  המאמרים  לשני  בניגוד 
באופן  לנכבשים.  יחסו  על  משפיע  הצבא  הרכב  כיצד  ובשאלה  הכובש  בצבא  מתמקד  לוי 
ספציפי יותר לוי מנסה להבין מדוע התנגדות החיילים לפעולות הדיכוי הייתה נמוכה יותר 
כנתונה  מקבל  לוי  של  ההסבר  הראשונה.  באינתיפאדה  מאשר  אל–אקצה  באינתיפאדת 
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בקרב  התנגדות  תעורר  תמיד  כזו  שאלימות  ומניח  באלימות,  להשתמש  הצבא  נטיית  את 
הסוציולוגיים  התנאים  מהם  היא  השאלה  הפועל.  אל  להוציאה  שאמורים  מהחיילים  חלק 
המשפיעים על עצמת ההתנגדות, ובעקבות זאת על רמת האלימות בפועל. לוי עוסק אפוא 
נובעת מתהליכים חברתיים  כיצד הדינמיקה בתוך הצבא  בשחקן אחד, הצבא, אבל מראה 
רחבים יותר: באינתיפאדה השנייה רוב החיילים באו משכבות הפריפריה, והפעילות הצבאית 
הייתה עבורם מקור להשגת יוקרה חברתית. לוי חושף אפוא את השפעותיהם של מנגנונים 
ישראליים פנימיים על מערכת הכיבוש דרך דיון במוצאם החברתי של החיילים המפעילים 

את הכיבוש באופן יום–יומי. 
הפסיכואנליזה  מתחומי  מודלים  של  שילוב  על  מבוסס  ואחרים  בר–טל  של  המאמר 
והפסיכולוגיה החברתית ועל יישומם ברמת הקולקטיב. המחברים טוענים כי כיבוש של עם 
אחר, שבניגוד לעידן הקולוניאלי נחשב כיום למעשה לא מוסרי, מהווה איום על התפיסה 
העצמית החיובית של בני המדינה הכובשת. אם במאות ה–19 וראשית ה–�0 מדינות אירופה 
הרי  וניצלו,  שיעבדו  הן  שאותם  לעמים  עושות  שהן  “טובה”  מעין  המושבות  בכיבוש  ראו 
שהיום החברה הכובשת מזהה את המצב כבעיה מוסרית, ומנגנוני ההתגוננות הפסיכולוגיים 
שהיא מפעילה הם הימנעות, הדחקה והכחשה של הבעיה, הן ברמה הקולקטיווית, על בסיס 

פורמלי, מוסדי, תרבותי וחינוכי, והן ברמה הפרטנית.
גם  זה  בגיליון  לכלול  לנו  חשוב  היה  יהודים.  כולם  הם  המיוחד  בגיליון  המשתתפים 
כותבים פלסטינים, אבל לצערנו לא הוגשו לנו מאמרים של חוקרים פלסטינים, ולא הצלחנו 
ישראל  אזרחי  הסוציולוגים הפלסטינים  כי  לזכור  יש  לסימפוזיון;  לגייס משתתף פלסטיני 
הם מעטים, והם עסוקים בפרויקטים רבים באקדמיה ובחברה הישראלית. כמו כן יש לקחת 
בחשבון את הקשר הרופף מאוד בין הקהילה הסוציולוגית הישראלית לפלסטינית בשטחים 
הקהילות  שתי  תנועה,  ומגבלות  מחסומים  של  האובייקטיוויים  הקשיים  מלבד  הכבושים. 
קהילות  עם  השונים  הבין–לאומיים  ובקשריהן  המקומיים  בענייניהן  שקועות  המקצועיות 
סוציולוגיות חיצוניות. ואם קיימים קשרים בין שתי הקבוצות הרי שהם ממוקדים בפעילות 
פוליטית ולא במחקר אקדמי. כמו כן יש קושי ליצור שיתוף פעולה ממוסד בין סוציולוגים 
יהודים, השייכים לעם הכובש, לבין סוציולוגים מהשטחים. כפי שאלבר ממי הדגיש, “מצב 
לעם  “שייך  עדיין  לכיבוש  המתנגד  יהודי  סוציולוג  וגם  לעם”,  עם  בין  יחס  הוא  הכיבוש 
שלו”  השנאה  מנת  את  לקטוף  יוסיף  “הוא  הכבוש  בעם  שולטת  מדינתו  עוד  וכל  מדכא”, 
מחוות  תקן  על  איננו  בישראל  כיבוש  של  סוציולוגיה  פיתוח   .)57 עמ‘  כובש,  של  )דיוקנו 
של  הפנימית  הלוגיקה  מתוך  הנובע  בצעד  מדובר  הכבוש.  הפלסטיני  העם  עם  התפייסות 
הדיסציפלינה הסוציולוגית ומהשאיפה להבין טוב יותר את המציאות הישראלית. כשיסתיים 
הכיבוש יהיה אפשר לחשוב על שילוב המחקרים הנעשים “כאן” עם מחקרים הנעשים “שם”. 
ואיך  קורה בשטחים הכבושים,  יותר מה  טוב  ולהבין  לנסות  היא  חובתנו לעצמנו  בינתיים 

הדבר משפיע על מה שקורה בתוך הקו הירוק.

יובל יונאי, עורך אורח


