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הזרם הגורף נקרא אלים / אבל לאפיק המצר אותו / 
איש לא יקרא אלים.

הסופה המכופפת את עצי הליבנה / נחשבת אלימה./ 
אבל מה בדבר הסופה / המכופפת את גבות פועלי-

הכביש?
)ברטולד ברכט, על האלימות, גלות משוררים, 1977(

בכדורגל,  אלימות  של  והפוליטי  החברתי  בהקשר  עוסק  זה  מאמר  תקציר. 
שיש  היא  המאמר  מבוסס  שעליה  הטענה  שלה.  ובהצדקה  באינסטרומנטליות 
מטרה  אמצעים,  בין  הקושרת  נוסחה  באמצעות  בכדורגל  באלימות  להתבונן 
לגנות  נוטים  הפוליטיקאים,  גם  וכמובן  האקדמיה,  מן  החוקרים  והצדקה. 
שורשיה  את  להבין  ומנסים  יותר  זהירים  הראשונים  בכדורגל.  האלימות  את 
ומטרותיה, והאחרונים מבקשים בדרך כלל לחסלה מיד גם אם הדבר כרוך בפגיעה 
במשחק הכדורגל ובקהלו. הטענה המובאת כאן היא שלאלימות בכדורגל יש גם 
פונקציות בעלות משמעות חברתית רחבה שיוצאת מגבולות האצטדיון, וכי לא 
אחת מבטאת האלימות בכדורגל מצוקה חברתית או תביעה פוליטית שיש לה 
פנים מוסריות לכאן ולכאן. המאמר מתמקד בקבוצה של אוהדי בית“ר ירושלים 
שהטביעה את הססמה “מוות לערבים“, ססמה שפירושה למעשה סילוקם של 
הערבים לא רק ממגרשי הכדורגל אלא מתחומי מדינת ישראל היהודית-ציונית. 
“נושאים בשורה“ ומבטאים דעת קהל  עולה השאלה האם אין האוהדים הללו 

רחבה יותר, הרואה בערביי ישראל “זרים על תנאי“ ומחכה לרגע שילכו מכאן.

מבוא
מצב הדברים: כדורגל הוא משחק אגרסיבי מטבעו. כדי להשיג את המטרה — ובכדורגל העכשווי 
המטרה היחידה היא הניצחון — צריך קודם כול להבקיע שערים רבים ככל האפשר, וכמה שיותר 
— יותר טוב. אבל כדי להשיג את המטרה צריך גם לדאוג לכך שהכדור לא ינחת ברשת שלך. שתי 
הפעולות האלה מתרחשות בו-זמנית, ולכן צריך להחזיק בכדור כמה שיותר, כלומר לקחת אותו 
מרגלי היריב. השחקנים נדרשים אפוא להיות אגרסיביים בגוף וברוח: “לשחק חזק“, “לא לוותר“, 
והנשמה  הגוף  את  לתת  מהשחקנים  מצפה  האוהדים  קהל  וכולי.  היריב“  השחקן  על  “להתנפל 
וממה  הזה  נפרד מהמשחק  הוא חלק בלתי  יסופר להלן,  כפי שעוד  וקהל האוהדים,  על המגרש. 

שמתרחש בו.

לשעבר בתכנית למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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האמצעי  הוא  הגופני  המגע  אגרסיבית.  פיזית  פעולה  היא  השער,  כיבוש  גול,  הבקעת 
המשחק  של  טבעו  בגלל  במשחק.  משתתף  הגוף  כל  הידיים,  למעט  זה:  לעניין  האינסטרומנטלי 
של  החופש  דרגות  את  קובעים  המשחק  כללי  אלים:  לא  אך  אגרסיבי,  להיות  המשחק  הגוף  על 
הגופים המשחקים ואת תחום ההרשאה של האגרסיביות. היחסים בין אגרסיביות לאלימות נקבעו 
1848, כאשר התכנסו נציגי בתי הספר האנגליים שבהם היה נהוג לשחק כדורגל כדי  כבר בשנת 
לקבוע קוד משותף שיאפשר מפגשים בין בתי הספר השונים )Goldblatt, 2006(. הנושא הראשון 
שעלה על שולחן הדיונים היה השימוש בכוח פיזי והגבלתו. חלק מן המתדיינים, שהסתמכו על קוד 
משחק הרוגבי שכבר היו לו מסורת ומעמד )תרתי משמע( באנגליה, תמכו באגרסיביות של הקצה 
לכיוון  להתקדם  משחקן  למנוע  כדי  בשוקיים(  לבעוט  )למשל,  ממש  בכוח  להשתמש  הרשאה   —
 Dunning &( “השער. אבל מכיוון שכדורגל הוא “משחק של ג‘נטלמנים המשוחק על ידי ברברים
Sheard, 1979( נקבעו כללים המצרים את ביטויי האגרסיביות לפני הפס המפריד בין אגרסיביות 
לאלימות. בפרפראזה על פרויד, תרבות המשחק המגולמת בכלליו ובאיסוריו נועדה לרסן את היצר 
ההרסני ובו בזמן להישמר מפני עיקור “עקרון העונג“, שאלמלא כן לא היו למשחק שחקנים ולא 

היו לו צופים. 
הספרות העוסקת בנושא זה בהקשרים שונים נוטה לעתים לטשטש את המבדיל בין אגרסיביות 
ובין אלימות כאילו מדובר באותה התנהגות, אך לא כך הוא הדבר. אגרסיה היא התנהגות פיזית 
אינסטרומנטלית, עקשנית, נשלטת וממוקדת בפעילות ספורט מסוימת בלבד, בלא כוונה תחילה 
ממאפייני  חלק  היא  אגרסיה  אחר,  לשון  הרלוונטיים.  המשחק  כללי  שמירת  ואגב  ביריב  לפגוע 
)ויש הטוענים גם מילולית( המכוונת  המשחק המסוים. לעומת זאת, אלימות היא פעולה פיזית 
 .)Russell, 2008( לפגוע ביריב בהקשר של פעולה ספורטיבית מסוימת ובניגוד לכללי המשחק
אפשר לתאר זאת גם כך: אגרסיה ואלימות נמצאות בשני קצותיו של קו רצוף. כשהקו מתקצר, 
אגרסיבי  להיות  גולף עשוי  באלימות. שחקן  והאגרסיה מתערבבת  הצדה  נדחקים  כללי המשחק 
מאוד במשחקו, אך הוא יסומן כאלים רק אם יפגע במתכוון ביריב או יפריע למשחק שלו. אגרוף 
הוא ספורט אגרסיבי מטבעו, אבל כל עוד הוא מתנהל על פי כללי התחרות )למשל, אסור להכות 
כפי  מאוד,  דק  להיות  עשוי  לאלימות  אגרסיה  בין  הגבול  באלימות.  מדובר  אין  לחגורה(  מתחת 
כללי  ידי  על  כולם  המוגנים  ספורט,  במשחקי  המתרחשים  באירועים  לעתים  להיווכח  שאפשר 

משחק ברורים. 
לאלימות המתרחשת באצטדיון הכדורגל יש הקשר חברתי ותרבותי רחב, ועל כן אפשר להבין 
מדוע האלימות בכדורגל מתקבלת כאיום בקרב חלקים נרחבים בחברה. מרגרט תאצ‘ר, שהייתה 
ראש ממשלתה השמרנית לעילא של בריטניה, התבטאה בחריפות בעניין האלימות בכדורגל האנגלי 
ואף דרשה להטיל עליו מגבלות חמורות, למשל להנפיק תעודות זיהוי לאוהדים ובאמצעותן להבחין 
בין “האוהדים הסוטים“ לאוהדים הנורמטיביים. נימת סלידה מן המעמד הנמוך עלתה מן ההצעה 
הזאת ומאחרות, שכוונו כלפי אזרחים ממעמד ומוצא מסוימים — אזרחים שהרשויות בבריטניה 
סימנו אותם בריש גלי כנושאי נגיף האלימות. למזלו הטוב של הכדורגל האנגלי, רוחו והמסורת 
לפה  הייתה  תאצ‘ר  הגברת  אבל  הסף,  על  הללו  הדרישות  את  לדחות  כדי  דיים  חזקים  היו  שלו 
לחלקים רבים מהמחנה השמרני באנגליה, שראו במשחק הכדורגל איום על הסדר החברתי הנכון 
על פי השקפתם. האלימות שפשתה בכדורגל האנגלי בשנות השבעים והשמונים, כאשר חוליגנים 
הפכו את היציעים ואת סביבת האצטדיונים לשדות קרב, איימה על ממונם של בעלי המועדונים. 
הזיקה המעמדית בין בעלי המועדונים לשלטון של השמרנים בבריטניה התגלתה בתגובת הממשלה, 



אלימות בכדורגל: מצורע נושא בשורה54   אמיר בן פורת

המוטה לטובת הראשונים. כדי להעלים את המומנט המעמדי הוגדרה האלימות כבעיה של החברה 
הבריטית בכללה. סיבותיה — והיו לה סיבות ששורשיהן נעוצות במבנה החברתי האנגלי ובמדיניות 
מקום,  מכל   .)Bebber, 2012( הציבורי  הדיון  מן  הועלמו   — ובהווה  בעבר  הבריטיות  הממשלות 
כאשר הוגדרה האלימות כסכנה לחברה האנגלית הותר למעשה למדינה להשתמש בפררוגטיבה 

שלה: שימוש בכוח כדי לדכא את האלימות בכדורגל האנגלי.
נובעת  אלא  אוטונומית  אינה  הכדורגל  במגרשי  אלימות  כי  הכללית  מההנחה  יוצא  זה  מאמר 
זו  ובעיקר   — בכדורגל  האלימות  כי  הפרטית  ומההנחה  בו,  מתרחשת  שהיא  הרחב  מהקונטקסט 
בדבר  בשאלות  מתמקד  הדיון  האמצעי.  אלא  התכלית  אינה   — האוהדים  קהל  ידי  על  הנגרמת 
מניעיה של האלימות ובפרשנות שמעניקים לה גורמים שאינם נקיים מאינטרסים, בלשון המעטה. 
הוא סובב סביב הסוציולוגיה של האלימות ואף נוגע בהיבטים הפילוסופיים שלה, אך אינו עוסק 
בהיבט הפסיכולוגי של האלימות. על בסיס שתי ההנחות מוצע כאן כי בדרך כלל אלימות במשחקי 
נידון  הזה  ה“משהו“  הכדורגל.  לתחום  שמחוץ  אחר  למשהו  אמצעי  משמשת  בישראל  הכדורגל 

בחלקו האחרון של המאמר.

על האלימות

הפעולה האלימה
הדבר הטריוויאלי ביותר שאפשר לומר בפתחו של דיון העוסק באלימות הוא הקביעה ההיסטורית 
שאלימות מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר לידתה. מתוך כך טריוויאלי גם לשער שלאלימות 
יש פונקציה כלשהי בהקשר של סדר חברתי. להשערה זו יש פרשנויות אחדות, אולם מכל מקום 
האלימות  של  הפונקציונליות  פונקציה.  איזושהי  יש  אכן  לאלימות  כי  להנחה  הייתה  ההשערה 
תיבחן בהמשך הדברים. הדיון במושג האלימות מתמקד בארבעה כותבים — פאנון, בנימין, ארנדט 
מזה  זה  נבדלים  הללו  שהכותבים  אף  מרקס.  של  שמו  את  הנושאת  אחת  ובאסכולה   — וטלמון 
על  והצדקה.  מטרה  אמצעי,  שבין  היחסים  נוסחת  משותף:  מכנה  להם  יש  היבטים,  וכמה  בכמה 
רקע דבריהם תיבחן בחלק הבא של מאמר זה האלימות בכדורגל כאירוע בעל משמעות חברתית-

תרבותית ששורשיה מחוץ לאצטדיון.
אלימות  בכל  ובעצם  אנטי-קולוניאליסטית,  באלימות  כי  מצהיר   — וישיר  בוטה   — פאנון 

שתכליתה שחרור מעול, מוטבעת מלכתחילה הצדקה אפריורית:

ברגע המכריע, הבורגנות הקולוניאליסטית, שהתעטפה עד כה בשתיקה, נכנסת לפעולה. היא 
מבקשת להחדיר מושג חדש, שהוא למען האמת המצאה של המצב הקולוניאלי: אי-אלימות. 
]...[ אי-האלימות היא ניסיון ליישב את הבעיה הקולוניאלית מסביב למפת השולחן הירוקה, 
הכיסאות  להצבת  ממתינים  אינם  ההמונים  אך   ]...[ בלתי-הפיכות,  פעולות  שיינקטו  לפני 
בפיגועים  ופותחים  ליבם  לרחשי  ורק  אך  מקשיבים  אלא  הירוקה  השולחן  למפת  מסביב 

והצתות. )פאנון, 2006, עמ‘ 66(

לפי פאנון, הקולוניאליזם מעצם הווייתו הוא מצב של אלימות, ועל כן בתגובה לקולוניאליזם — 
בצורך וברצון להשתחרר ממנו — הפעולה האלימה היא אמצעי שאינו זקוק להצדקה:

אלא שאלימות זו, כיוון שהיא מלאכתו של העם המיושב, לובשת עבורו אופי חיובי, מעצב. 
הפרקסיס האלים הזה הוא חובק כול. שכן כל אחד ואחת הופכים לחוליה אלימה בשרשרת של 
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ארגון אלים שצץ בתגובה לאלימות הראשונית של הקולוניאליסט. הקבוצות מזדהות זו עם זו 
וכבר מתגבשת אחדותה של האומה לעתיד. המאבק המזוין מניע את העם. כלומר הודף אותו 

בכיוון אחד, חד-סיטרי. )שם, עמ‘ 94(

נטל  זר  שכוח  היליד  של  “המיושב“,  של  אמנציפציה  שחרור,  היא  האלימות  של  הפונקציה  כאן 
ממנו את חירותו האישית והקולקטיבית. יתרה מזו, כפי שמעיר סארטר בהקדמה לספרו של פאנון 
)במהדורת 1961(, את האלימות ייבא הקולוניאליסט, וזו בלית ברירה מציתה תגובת אלימות מצד 
ה“מיושבים“. “למתיישב“, פוסק פאנון, “אין כל ברירה אחרת: שיעבוד או ריבונות“ )שם, עמ‘ 23(.

ושל  האלימות  מושג  של  לקוד  מפתחות  הם  פאנון  של  מדבריו  כאן  המובאים  הציטוטים 
הפרקטיקות הנגזרות ממנו. סארטר כותב כי “פאנון הוא הראשון מאז אנגלס המפנה את הזרקורים 
את  לסמן  אפשר  כה  עד  בידנו  שיש  במה   .)25 עמ‘  )שם,  האלימות“  ההיסטוריה,  מיילדת  אל 
אמצעי  היא  האלימות  בכדורגל:  האלימות  הוא  ענייננו,  של  המרכזי  הפרק  את  שינחו  המושגים 
העשוי לשרת תכלית, והיא מוצדקת בתנאים מסוימים. הקולוניאליזם הצרפתי באלג‘יר יצר תנאים 
שבהם האלימות הייתה לאמצעי, והייתה לה הצדקה מוסרית שאין למעלה ממנה: כאשר “המיושב“ 
יורה באירופי הקולוניאליסט-משעבד — הוא משיג שתי ציפורים במכה אחת, מחסל בו-זמנית את 
המדכא ואת המדוכא: “נותר אדם אחד מת ואדם אחד חופשי; זה ששרד חש בפעם הראשונה קרקע 
לאומית תחת כפות רגליו“ )שם, עמ‘ 32(.1 פאנון כועס. ימיו שלו ספורים. הוא אינו חוקר המתבונן 
מן הצד, אלא נוטל צד מבחירה בחוסר ברירה. אבל הוא אינו רואה באלימות תכלית כשלעצמה. 

משהו יבוא אחריה, והמשהו הזה — השחרור הלאומי — שווה את האלימות.
אף  והצדקתה.  תכליתה  אמצעיותה,  האלימות:  על  הדיון  עומד  שעליהן  הרגליים  שלוש  אלה 
אחת מהן אינה עומדת בפני עצמה. לדעת העוסקים באלימות, לאלימות אין אוטונומיה יחסית. 
אמצעי  שבין  ביחסים  אמיץ  קשר  קשורה  מסוימים  מצב  בתנאי  אלימות  של  במוסריות  הכרה 
Sorel, 1961( דנים באלימות כתכלית בפני עצמה.2  ותכלית. מעט מאוד מחברים )למשל סורל; 
הזרם המרכזי של הדיון סובב סביב הנוסחה שלפיה האלימות היא אמצעי להשגת תכלית מוגדרת, 

והיא נתמכת בנימוק מוסרי או בטענה התועלתנית “אין ברירה אחרת“.

מה מקדשת התכלית? 
וולטר בנימין הולך בעקבותיו של מקס וובר ודן באלימות בהקשר של המדינה הבורגנית. המדינה 
זכותה  את  לאשש  כדי  החוק  מוסד  את  והעמידה  האלימות  על  המונופול  את  נטלה,  או  קיבלה, 
להגדיר מצבים המתירים שימוש באלימות וגם לוותר על זכותה להפעיל אלימות במצבים מסוימים. 
בנימין פורש בפני הקורא ביקורת המכוונת כלפי המדינה הבורגנית, המשתמשת באלימות להגנתה 

נשאלת השאלה אם פאנון מתכוון ממש להרג של הקולוניאליסט או שמא זוהי מטפורה לסילוקו   1
בית“ר  אוהדי  מתכוונים  בעצם  למה  המאמר:  בהמשך  כאן  תישאל  דומה  שאלה  אלג‘יר.  מאדמת 

הקוראים “מוות לערבים“?

באלימות  תכלית  שרואים  האנרכיסטים,  נמצאים  לשמה  האלימות  תומכי  בין  היחיד.  אינו  סורל   2
את  שטבע  הוא  האנרכיסט  בקונין  סולידריות.  היוצר  מאחד  גורם  היא  כי  טוענים  למשל  עצמה, 
העיקרון שהמטרה מקדשת את האמצעים וכי כל דבר המקדם את המהפכה מותר וכל מה שמונע 

.)Gabriel, 2011( אותה הוא פשע



אלימות בכדורגל: מצורע נושא בשורה 56   אמיר בן פורת

ולטובתה בסיוע מוסד החוק, המוגדר כך כאילו מדובר בערכאה שאין אחרות מעליה.3 האלימות 
נבחנת, מוצדקת או נענשת על פי קביעותיו של המוסד הזה: 

את משימת הביקורת של האלימות ניתן לסכם כהסבר יחסה לחוק ולצדק. ]...[ ברור אם כן 
שהיחסים ההדדיים האלמנטריים ביותר בכל מערכת חוק הם של מטרות ואמצעים, ועוד, שאת 
האלימות יש לחפש ראש לכול רק בתחום של האמצעים, לא המטרות. ]...[ השאלה היא אם 
 Benjamin, 1968,( .אלימות, במקרה נתון, היא אמצעי להשגת מטרה צודקת או לא צודקת

)p. 277

כמה שנים לאחר המלחמה שאלימותה כילתה את בנימין, חנה ארנדט ממשיכה וממקדת את הדיון 
באלימות: 

אמצעים-מטרה,  של  הקטגוריה  ידי  על  נשלטת  אלימה  פעולה  של  העיקרית  הממשות 
האמצעים  ידי  על  הצפה  של  בסכנה  הנמצאת  מטרה  תמיד  היה   ]...[ העיקרי  שמאפיינה 
המצדיקים אותה והנחוצים להשגתה. ]...[ לעתים קרובות האמצעים שנעשה בהם שימוש כדי 
 Arendt,( .להשיג מטרה פוליטית הם רלוונטיים יותר לעתיד העולם מאשר למטרות הרצויות

)1970, p. 4

הן אצל בנימין והן אצל ארנדט, העמדת הדיון באלימות על הזיקה שבין אמצעים למטרה מעלה 
שאלה באשר להצדקת האלימות. ארנדט טוענת כי חוסר הרצון להתייחס לאלימות כאל תופעה 
בפני עצמה, כלומר שלילתה כתופעה בפני עצמה, מחייב את הצדקתה. אי אפשר לתאר אלימות 
הנקייה מכל תלות ולהגדירה “אלימות ]...[ מיוחדת בכך שהיא אינסטרומנטלית באופייה“ )שם, 
אין מעמד  כי לאלימות  יודעת  46(, מכיוון שבלא תכלית האינסטרומנטליות עקרה. ארנדט  עמ‘ 
להכוונה  זקוקה  היא  תמיד  אמצעי,  כל  כמו  מטבעה.  אינסטרומנטלית  היא  “אלימות  עצמאי: 
ולהצדקה מן המטרה שאליה היא מכוונת. ומה שזקוק להצדקה מדבר אחר, אינו יכול להיות מהות 

של משהו“ )שם, עמ‘ 51(.
 ארנדט מבקשת להפריד ברמה המושגית בין אלימות לכוח )power(.4 בכך היא מקנה לאלימות 
מרחב גמיש יותר: גם מצב שבו לא מופעל כוח פיזי עשוי להיות מצב של אלימות. היא מביאה 
לדוגמה )ומקדישה לכך מקום נכבד בכתב היד הצנום יחסית( את טקטיקת מרד הסטודנטים בארצות 
הברית, שלוותה באלימות )בשביתות שבת( אך במרבית המקרים לא בהפעלת כוח. להתעלמות מן 
ההפרדה הזאת יש אל נכון השלכות על הפוליטיקה של הטיפול באלימות: גורמי שלטון מסוימים 
נוטים בכוונה תחילה לסמן כל פעולה של אלימות כפעולה של כוח ובכך לתת לגיטימציה לשימוש 

בכוח כדי להכחידה. על כך כבר עמד פאנון.
טענתה הבאה של ארנדט תשליך על הדיון באלימות בכדורגל: 

אסכולת  על  נמנה  בנימין  השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  נכתב  האלימות  על  בנימין  של  מאמרו   3
 .Jay, 1973 ;2006 ,פרנקפורט; על זיקתם של החברים באסכולת פרנקפורט למרקסיזם ראו בן פורת

כוח “מתאים לא רק ליכולת האנושית לפעול, אלא לפעול יחד. ]...[ הוא שייך לקבוצה ומתקיים כל   4
]...[ הוא באופייה האינסטרומנטלי“  ייחודה של האלימות   ]...[ יחד.  עוד הקבוצה מחזיקה מעמד 
חיינו.  במציאות  נפגשים  ואלימות  כוח  כי  מניחה  ארנדט  כאמור,   .)Arendt, 1970, pp. 44‒46(
להבדיל, גם סורל מוצא לנחוץ להבחין בין כוח ואלימות: “תפקיד הכוח לכפות סדר חברתי מסוים שבו 

המיעוט שולט, בעוד שהאלימות מיועדת להריסתו של סדר זה“ )סורל, אצל טלמון, 1975, עמ‘ 88(.
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ביחס  אפקטיבית  היא  עוד  כל  רציונלית  היא  מטבעה,  אינסטרומנטלית  בהיותה  אלימות, 
למטרה המצדיקה אותה. וכיוון שכאשר אנו פועלים לעולם אין אנו יודעים בביטחון כלשהו 
מה התוצאות האפשריות של מעשינו, אלימות יכולה להישאר רציונלית רק אם היא בוחרת 
מטרות קצרות טווח. אלימות אינה מקדמת מטרות, לא היסטוריה ולא מהפכה, לא קידמה ולא 
לב הציבור. )שם,  ולהביאן לתשומת  יכולה לספק דרמטיזציה למצוקות  היא  ריאקציה, אבל 

עמ‘ 79(

הדיון מתגלגל למקום שהחל בו: לזיקה שבין אמצעים למטרות ולצורך בצידוק האמצעים, כלומר 
להנחה בדבר קדושת המטרות והצדקתן. הזיקה הזאת עולה גם בדבריו של טלמון: 

קימת צורת אלימות שאינה בת לווייתה של כפיה מגבוה, אלא היא באה מלמטה, וכל עיקרה 
מזיגה של תגובה אינסטינקטיבית ושל גילויי רגש מוסרי כאחד. זוהי תגובת יאוש של “כלו כל 
הקיצין“ נגד מעשי נבלה, עוול אכזרי ועיוות-הדין. תגובת-זעם זו מסוגלת להביא להסלמה — 
ממחאה שבמילים למעשים אלימים ואף להרג. ]...[ האלימות של המאות הקודמות הייתה 
בעיקרה מהסוג של תגובת יאוש או זעם, ואילו בעת החדישה האלימות ה“מתגוננת“ הייתה 
למוקד של אידיאולוגיה ומכשיר בתוך מסכת של תכנון תמורה מרחיקת-לכת. )טלמון, 1975, 

עמ‘ 22( 

גם כאן אפשר לקרוא בין השורות את נוסחת שלוש הרגליים של האלימות: אמצעי, מטרה, הצדקה.
התלהב  לא  הגוף,  ובעל  נלאה  הבלתי  המהפכן  של  האייקונית  לדמותו  בניגוד  מרקס,  קרל 
מאלימות, וזאת בלשון המעטה — גם כאשר היה מדובר במהלך פוליטי, כמו למשל מרידות פועלים 
ואיכרים או הקומונה הפריזאית.5 לשיטתו, לאלימות כשלעצמה אין תכלית. היא עשויה לשמש 

אמצעי רק בתנאים היסטוריים מסוימים מאוד, כאשר המהפכה נזקקת לה ובאין מוצא אחר.
מעמדה המשני )ואולי אף השלישוני( של האלימות אצל מרקס נגזר מן התיאוריה שלו: מכיוון 
ייצור אחד מוליד את החדש, כלומר מדובר בתהליך היסטורי המבשיל מעצמו, אין צורך  שאופן 
באלימות משום שהמהפכה תתרחש מתוך התהליך. האלימות אמנם מלווה את המהפכה:6 מכיוון 
שהמעמד השולט עשוי להשתמש באלימות כדי לשמר את הדומיננטיות שלו, תידרש התערבות 
לכונן  תודעה,  לגבש  הלידה:  לזמן  עצמו  את  להכין  נדרש  הפרולטריון,  העובדים,  מעמד  אלימה. 
סולידריות, להכין כלים ולפעול על פי הנסיבות )Finlay, 2006; Parekh, 1992(. אבל האלימות 

המהפכנית היא אופציה, לא כורח. 
הנוגעת  מסוימת  בתיאוריה  תלויה  האלימות  של  המרקסיסטית  התפיסה  כי  טוען  הריס  ג‘ון 
ל“פעולה השלילית“. לאנשים החיים בחברה יש אחריות לגבי מה שמתרחש בה. את מקרי המוות 
הנגרמים על ידי אדישות והזנחה של החברה או של שליטיה יש לראות כחלק מאלימות אנושית, 

מרי גבריאל, הביוגרפית של המשפחה, כותבת כי כאשר מרקס היה סטודנט צעיר הוא “הלך מכות“.   5
ולכן נשא אקדח  Neue Rheinische Zeitung הוא קיבל איומים על חייו  כאשר שימש עורך של 
על גופו. תגובתו לקומונה הפריזאית הייתה מעורבת: הוא לא ראה בה מפנה היסטורי, אך הילל את 

. )Gabriel, 2011( מחולליה

כאמור, לפי ארנדט )Arendt, 1970( האלימות היא “המיילדת“ של המהפכה, כלומר מסייעת לה אך   6
לא גורמת לה.
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של  המרקסיסטית  התפיסה  אך   .)Harris, 1974( מהפכנים  של  האלימות  פעולות  את  גם  וכך 
האלימות כפי שמפרש אותה הריס בנויה על אחריות חברתית היסטורית כלפי מה שקורה בעולם. 
לה  יש  כן  ועל  אחרת  ברירה  אין  כי  כבאמצעי,  באלימות  להשתמש  צורך  יש  נגזר שלעתים  מכך 

הצדקה מוסרית.7
ממנו  רחוקים  וחלקם  אליו  קרובים  חלקם  יותר,  מאוחרים  מחברים  אצל  כמו   — מרקס  אצל 
מסוימת.  תכלית  לשמש  שנועד  אמצעי  כאל  אפוא  היא  לאלימות  ההתייחסות   — בתפיסותיהם 
או  מותרת  אלימות  שבהם  המרחבים  את  שלהם  המהפכנית  בתיאוריה  מסמנים  ואנגלס  מרקס 
נדרשת. לטענת פינאלי )Finaly, 2006( זוהי “דוקטרינה של התרת אלימות“ הקובעת את המצבים 
כול על  שבהם השימוש באלימות, קרי השימוש בכוח, הוא מוצדק. מרחב הרשאה מוגדר קודם 
ופוליטיות  חברתיות  מטרות  של  למימושן  אמצעי  המהפכנית  האלימות  של  היותה  הצדקת  ידי 
יש   — מעמדית  מלחמה  של  מצב   — כזה  במצב  ותלמידיו,  מרקס  של  הראות  מנקודת  מוצדקות. 
הצדקה לשימוש באלימות, משום שהיא האמצעי היעיל ביותר להקמתה של חברה צודקת, חברה 
קומוניסטית. וחברה קומוניסטית, על פי משנתו של מרקס, היא זו המאפשרת את מימושם של 
כוחות היצירה האנושיים ואת חלוקתם ההוגנת. ההצדקה קיימת מלכתחילה, עוד בטרם התרחשה 
היורשים  גם  וכך  למקור  הנאמנים  יורשיו  טוענים  כך  מרקס,  טוען  כך  המהפכנית.  האלימות 
היא  תיארה ממש(  לא  אגב,  )שמרקס,  הקומוניסטית  החברה  כי  הטוענים  המקור,  המזייפים את 

החברה הצודקת ביותר. השימוש באלימות הוא נכון וצודק, בגלל נחיצותה ובלית ברירה.
לצורך העניין אפשר לחלק את היחס בין אלימות למטרות לשני “מרחבי התרה“. במצב האחד 
השימוש באלימות מותר ונדרש כדי לסלק מצוקה מיידית, למשל שלטון קולוניאלי, או כדי לתקן 
מצב של מצוקה )כפי שנראה בהמשך, כך הדבר בתחום הכדורגל(. המטרה המבוקשת היא מיידית: 
שחרור לאומי או חופש אישי, כלומר שחרור מעבדות. במצב השני המתיר אלימות המטרה אינה 
מיידית ובדרך כלל היא גם עלומה, כמו למשל הקמתה של חברה אידיאלית או הקמתה של מדינת 
הלכה דתית. בהנחה שהשימוש באלימות אינו התכלית, אזי ביסודם של שני מרחבי ההתרה האלה 
פועלת הנוסחה הקושרת בין אמצעי, מטרה והצדקה. בשני המרחבים הללו בעיית ההצדקה אינה 
פתורה. היא מצויה בטקסט ובקונטקסט ולכל מצב מתלווה הפוליטיזציה של הצדקת המטרה: מי 
המצדיקים, מי המתנגדים וכמה כוח יש לכל אחד מן הצדדים, קרי כמה אלימות הם יכולים להפעיל 

כדי להשיג מטרה מסוימת או למנוע את השגתה.

מה יש להם לומר: אלימות בכדורגל
אגרסיה  הזה.8  למשחק  שהתלוותה  האלימות  אודות  על  נכבד  פרק  יש  הכדורגל  של  בהיסטוריה 
אף  )שעל  הציבוריים  הספר  בבתי  והתמסד  שנולד  המודרני,  מהכדורגל  נפרד  בלתי  חלק  הייתה 

חיונית  אלימות  כי  סברו  לא  מרקסיסטים  לאחרונה  שעד  טוענת  ארנדט   .Arendt, 1970 גם  ראו   7
למהפכה; מרקס ואנגלס טענו כי היא נלווית למהפכה או משנית.

התיאור וההסבר לקוחים מההיסטוריה של הכדורגל האנגלי משום ששם נולד המשחק המודרני הזה,   8
שם הוא מתועד יותר מבכל מקום אחר, ומשום שהמודל האנגלי של התפתחות המשחק שימש מקור 
לחיקוי במקומות אחרים. כדורגל ואלימות הלכו )ועודם הולכים( יחדיו בכל מקום בעולם כמעט, 
באופן כזה או אחר, והמשתתפים העיקריים באלימות בכדורגל מזוהים תמיד: קהל, מועדון, מדינה. 

האלימות הנידונה בפרק זה היא זו הניצתת בקרב קהל האוהדים ומופעלת על ידם. 
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כינוים הם למעשה בתי ספר פרטיים ותלמידיהם משתייכים למעמדות הגבוהים דווקא( באנגליה 
במחצית השנייה של המאה ה-19. בשנת 1848 נערך בקיימברידג‘ כנס של ראשי קבוצות הכדורגל 
של בתי הספר השונים. בכנס התעוררה סערה בעניין השימוש בכוח פיזי במשחק, למשל בשאלה 
האם להתיר בעיטה ברגלי שחקן כדי לקחת ממנו את הכדור. ואולם משחק הכדורגל בחצרות בתי 
— התלמידים שלא השתתפו  אלים. הקהל  היה  לא  אגרסיבי מאוד,  אף שהיה  הציבוריים,  הספר 
במשחק — קיבל בתשואות את המשחק התוקפני של קבוצתו, אך הוא עצמו לא התערב. בחוקי 
הכדורגל שגובשו בשנת 1863 לא נאמר דבר על התנהגות הקהל; איש לא העלה על דעתו כי הקהל 

.)Goldblatt, 2006( יהפוך לחלק פעיל של המשחק הזה
ברם, תופעות של אלימות מצד קהל הצופים נצפו כבר בתקופת הינקות של משחק הכדורגל 
אלימות  שאירועי  עולה  לימים  שנכתבה  הספרות  מן  ה-19.  המאה  מחצית  בסביבות  באנגליה 
1863, אז היה הכדורגל למשחק  והפרות סדר המשיכו ללוות את משחק הכדורגל גם לאחר שנת 
ללמוד  שאפשר  כפי  לה.  מחוץ  גם  כך  ואחר  כולה  בבריטניה  אחידים  שכלליו  וממוסד  מקודד 
מהרישומים ההיסטוריים, אלימות בכדורגל אמנם לא הייתה תופעה שכיחה, אך בהחלט גם לא 
 Dunning,( ורישומה  האלימות  של  הגדרתה  הוא  הזמן  במשך  שהשתנה  מה  בשישים.  בטלה 

9.)Murphy, Waddington, & Astrinakis, 2002
הוא  באלימות. מה שידוע  לנהוג  אז קהלים שונים  על הסיבות שהניעו  היום  ידוע  מעט מאוד 
בני המעמדות הנמוכים שניכסו  זה קהל שונה מזה שבבתי הספר הציבוריים —  שבדרך כלל היה 
והקהל  השחקנים  של  ההשתנות  עם  ועממי.  פופולרי  למשחק  אותו  ועשו  הכדורגל  משחק  את 
השתנה גם דפוס ההתנהגות. האגרסיה שהתרחשה על הדשא לוותה לא אחת באלימות מצדו של 
קהל האוהדים )Jones, 1992(. כיום אפשר להניח כי האלימות נבעה ממניעים פנימיים למשחק 
חיצוניים למשחק  וממניעים  או האכזבה מכישלונה  כי קבוצתם תנצח,  — הציפייה של האוהדים 
ששורשיהם בקהילה המסוימת, למשל מתחים בין-קהילתיים שמצאו פורקן במשחק דרבי. מכל 
מקום, האלימות הייתה אמצעי שנועד לשרת מטרה, ועל המטרה הזאת בתקופה ההיא ידוע מעט 
מאוד. אפשר להניח כי לא מדובר באלימות לשמה או בקבוצות מאורגנות המגיעות לאצטדיון כדי 
וזו עשויה  לעורר אלימות, אף שאין להוציא מכלל אפשרות שהיו אנשים שנהנו לבטא אלימות 

הייתה לשמש עבורם מעין קתרזיס.10
ותלמידיו  אליאס  נורברט  מספקים  בכדורגל  האלימות  דבר  על  והיסטורי  יחסית  מקיף  הסבר 
כי  ההנחה  על  מבוססת  פרשנותם  לסטר.  אסכולת  את  שכוננו   ,)Elias & Dunning, 1986(
פוסקים  Quest for excitement הם  בספרם  מסוימת.  מטרה  להשגת  אמצעי  היא  האלימות 

זמן  כעבור  בכדורגל.  כאלימות  פיזיים  אירועים  רק  נרשמו  תחילה   .Young, 2012; 2015 גם  ראו   9
תועדו גם אירועים סימבוליים כגון גידופים בעלי תוכן גזעני. במדינות שונות נחקקו חוקים מיוחדים 
הנוגעים לאלימות במגרשי הכדורגל והמחוקקים בהן נדרשו להגדיר מהם אירועי האלימות שהחוק 

מכוון אליהם.

נשים  בעמידה;  במשחק  שצפו  הנמוכים  המעמדות  בני  גברים  כלל  ההיא  בעת  הכדורגל  קהל   10
בו מושבים  הן צפו בהם מהיציע המקורה שהותקנו  כלל  ובדרך  הגיעו לצפות במשחקים,  מעטות 
אוהדים   — קתרטית  היא  באצטדיון  בכדורגל  צפייה  כי  הסברה  נידונה  בעבר   .)Goldblatt, 2006(
טעונים במתח מפרקים אותו בזמן המשחק, משום שהאצטדיון הוא תחום הרשאה להתנהגות שאינה 
בין  הקושרת  להשערה  באשר  במיוחד  הזאת,  בתיאוריה  המפקפקים  הם  רבים  לו.  מחוץ  מקובלת 

.)Russell, 2008( תסכול לאגרסיה ולפורקן
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וכי  באירועים המספקים התרגשות אמיתית,  ניכר  יש מחסור  כי בחברה המודרנית התעשייתית 
הכדורגל ממלא את החסר הזה ולא בכדי )Elias & Dunning, 1986(. יתרה מזאת, החיפוש אחר 
התרגשות מלווה אצל האוהדים בתפיסה של כללי צדק, בהנחה מקדימה שתחרות כדורגל נשענת 
על כללים הוגנים שאינם מופרים על ידי השחקנים, השופט וגורמים אחרים המעורבים במשחק. 
כאשר האוהדים חשים כי כללי הצדק האלה הופרו, התרגשותם הופכת אלימה במטרה להשיב את 
הכללים הללו על כנם. גם מחברים אלו מניחים כי האלימות בכדורגל איננה אלימות כשלעצמה, 
אלא היא תלויה בסיבות המציתות אותה ומקיימות אותה. ספרות המחקר חלוקה בעניין הסיבות 

הללו ובעניין היותה של האלימות אמצעי לשם השגת מטרה.

טקסט וקונטקסט 
בשנות השישים של המאה הקודמת נוצרה תופעה רחבת ממדים של חוליגניות בכדורגל. התופעה 
התעוררה מתוך התרבות האנגלית ובעיקר מתוך התת-תרבות של הצעירים, למשל הופעתן של 
קבוצות מרדניות ואלימות כמו “גלוחי הראש“ )היילברונר, 2008(, והיא הלכה והתפשטה באירופה 
 — אלימות  שתכליתה  אלימות  היא  הכדורגל  של  בהקשר  החוליגניות  בעולם.  נוספים  ובאזורים 
התנהגות אלימה של קבוצת אוהדים, מנותקת ממהלך המשחק עצמו. האלימות המלווה בתגמולים 
.)Frosdick & Marsh, 2005; Lowles & Nicollls, 2007( רגשיים היא עצמה תכלית החוליגניות

ובמיוחד  המדינה,  ובעיקר   — שהרשויות  אלא  שמם,  את  לעצמם  שהעניקו  הם  החוליגנים 
בריטניה בתקופת שלטונה של תאצ‘ר — עשו שימוש מניפולטיבי בתיוגם של החוליגנים כדי לחזק 
את מעמדן וכדי לבוא חשבון עם גורמים מעמדיים מסוימים )Bebber, 2012(. המדינה הצביעה 
על גורמים מסוימים מן המעמדות הנמוכים, תייגה אותם כמארגנים וכמפעילים של החוליגניות 
באצטדיונים ומחוץ להם ובכך הצדיקה אלימות כלפיהם: המדינה הצדיקה את הצורך להכחיד את 
וממונה  אותו  מגדירה  שהמדינה  חברתי  הסדר  לטובת  )שם(,  החוליגנים  את  כלומר  החוליגניות, 
עליו.11 האלימות של המדינה נחשבת ל“אלימות טובה“, לגיטימית, כי בדמוקרטיה הליברלית רק 

.)Collins, 2008( למדינה יש את הזכות הבלעדית לקבוע מהי אלימות ומי רשאי להפעילה
כצפוי, התעצמות האלימות באצטדיוני הכדורגל משכה חוקרים מדיסציפלינות שונות והמחקר 
העלה כמה נקודות ביקורת באשר למגדירי האלימות ובאשר למדיניות ההתמודדות עם האלימות.12 

כך למשל נטען בעניין תגובת הרשויות בבריטניה: 

לגילויים של  הגיבו  והמשטרה המקומית  הבריטית  מן הממשלה  העדויות תראינה שגורמים 
של  מדיניות  ]ו[החלת  אלימות  של  אווירה  יצירת  באמצעות  חברתית  רצון  שביעות  חוסר 
צעדי דיכוי ]...[ במקום לבחון את השסעים החברתיים שבגללם הופיעה האלימות בכדורגל. 

)Bebber, 2012, p. 2( .הגורמים הללו עשו דמוניזציה לצעירי מעמד העובדים

נולדת בקרב קבוצות של גברים מהמעמדות הנמוכים, עד  לכול היה “ברור כשמש“ שהחוליגניות   11
נשים.  וגם  הבינוני  המעמד  בני  גם  מעורבים  חוליגניות  נוצרת  שבהן  בקבוצות  כי  מצא  שהמחקר 

לתופעה זו יש כידוע גם הסברים פסיכולוגיים )Russell, 2008(, אך הם אינם מענייננו כאן.

מדינות רבות השקיעו מאמץ רב כדי להכחיד את האלימות במשחקי הכדורגל, אבל למרות המאמץ   12
הן  נעלמו.  לא  “אולטראס“,  הגנרי  בשם  המכונות  האלימות,  את  ומנהלות  המציתות  החבורות 
ממשיכות להטריד את סוכני המדינה שתפקידם לשמור על הסדר הקיים, ומבחינתם האולטראס הם 

.)Gunter and Wolki-Schumacher, 2010( בעיה שיש לטפל בה ללא הרף
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מבלי  הכדורגל,  באצטדיוני  אלימות  מעשה  כל  על  “חוליגניות“  ההגדרה  את  החילו  הרשויות 
הדברים  את  לקבל  מיאנו  המחקר  אנשי  ואולם  העושים.  של  ובזהותם  המעשים  בטיב  לדקדק 
ואופני  הגבולות  חוצת  התופעה  של  היקפה   .)2013 )ביירס,  אידיופתיה  אינה  אלימות  כפשוטם. 
האחראים  מניעים  מסתתרים  הזאת  האלימות  מאחורי  כי  חשד  עוררו  הרשויות  של  התגובה 
לתופעה. מכאן נגזר שמשתתפי האלימות אינם סתם ארחי פרחי שואפי קרבות לשמם, וכי ייתכן 
שהאלימות אינה התכלית אלא אמצעי להשגת תכלית.13 החיפוש אחר התכלית הזאת הוליד כמה 

תיאוריות על שורשיה ועל משמעותה של האלימות בכדורגל.
כלפי  ביחס  הפשטניות  המוסכמות  על  לערער  הראשונים  בין  האנגלית,  המורשת  מן  כצפוי 
 Taylor,( טיילור  איין  המרקסיסטית.  האסכולה  מן  חוקרים  היו  האנגלי  בכדורגל  האלימות 
הזדמנות  וחסרי  מובטלים  העובדים,  מעמד  בני  צעירים  של  בתת-תרבות  מדובר  כי  הניח   )1971
לבעלותם  הקהילה  מידי  שלו  והמעבר  הכדורגל  של  מהתמסחרותו  נפגעים  שחשים  למוביליות, 
של בני המעמדות הגבוהים. הצעירים הללו, אוהדים שהכדורגל הוא במרכז חייהם, חשים שהם 
נדחפים החוצה ומאבדים את השפעתם על המועדון. בו בזמן הם חשים שהשחקנים, שבעבר היו 
קרובים להם ולתרבות המעמד שלהם, מתרחקים ומתברגנים.14 האלימות המכונה חוליגניות היא 
בעצם אמצעי של מחאה שמטרתו להשיב להם שליטה על המשחק הזה. המדינה, ובעצם האליטה 
יש  כן  ועל  בסכנה,  הבריטית  החברה  בסכנה,  החברתי  הסדר   — מוסרית  פאניקה  מלבה  השלטת, 
לגייס את הכלים ה“לגיטימיים“ כדי לעמוד בפרץ. אולם לאמיתו של דבר, המדינה יוצאת להגן על 

השיטה הקפיטליסטית.15
ברמינגהם לחקר התרבות,  לצד חברים אחרים באסכולת  וגם  )Hall(, עצמאית  הול  סטיוארט 
מעלה טענות המשיקות לטענותיו של טיילור. גם הול מניח כי האלימות המתרחשת בכדורגל היא 
אמצעי להשגת תכלית )Hall, 1978(. גם הוא סבור שהיא צומחת על קרקע פורייה ושאת תשומת 
הלב יש להקדיש להבהרת הרקע לאלימות והסיבות לה. כטיילור, הוא טוען שתת-התרבות של 
במאבקים  להתמודד  עליהם  מקלה  חייה,  בסגנון  המיוחדת  העובדים,  מעמד  בני  צעירים  גברים 
זו  תת-תרבות  המעמדי.16  ממיקומם  המשתמעת  לכפיפות  הנוגעים  במאבקים  ובמיוחד  בחייהם 
נפגעה מן השינויים שחלו בקונטקסט הפוליטי-כלכלי והיא מגיבה באלימות — במשאב שבו יש לה 
יתרון יחסי. טענה דומה משמיע פורטלי )Portelli(, הקושר את האלימות בכדורגל להתפתחותה 
של תרבות עוני. תרבות זו, שצמחה ליד )היינו, בגלל( המוסדות הנשלטים על ידי המעמד הבינוני, 
העמיקה את תחושות השוליות החברתית, הנחיתות וחוסר האונים. על רקע זה התפתחה תגובה 

 Buford, 1994;( יש לציין כי בקרב החוליגנים יש גם מי שעבורם שהאלימות היא התכלית עצמה  13
Frosdick and Marsh, 2005(, ולכך יש סיבות ששורשיהן נעוצות בפסיכולוגיה, אך כאמור מאמר 

זה אינו עוסק בהן.

בתחילת שנות השישים בוטלה ההגבלה על השכר שנכפתה על שחקני הכדורגל, וכמו כן רוכך סעיף   14
כיום,  עמו.  השתנה  חייהם  ואורח  להאמיר  החל  השחקנים  שכר  למועדון.  אותם  שכבל  ההעברות 
בשנות האלפיים, שחקני כדורגל מהליגה הבכירה באנגליה ובמקומות אחרים נמנים עם העשירון 

העליון של מקבלי השכר.

.Brohm, 1978 על השפעתם ההדדית של הקפיטליזם והספורט ראו  15

ראו Clarke, 1978. החוקר הבריטי אנת‘וני קינג טוען כי באמצעות משחק הכדורגל גברים אוהדים   16
מבקשים  הם  אלימות  באמצעות  זהותם.  את  מאשרים  ובכך  מדומיינים  לאומיים  גבולות  יוצרים 

.)King, 1998( לפרוץ את הגבולות הללו ולהעצים את זהותם
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 )Portelli, המקובלת בקרב צעירים מן המעמדות הנמוכים, שימוש באלימות, כדי שיישמע קולם
)1994. ואכן, על פי הסטטיסטיקה של האלימות בכדורגל בשנות השישים והשבעים, שנות השיא 

 Bebber, 2012;( העובדים  ממעמד  לבן  צעיר  היה  הטיפוסי  ה“פורע“  באנגליה,  החוליגניות  של 
לא  הזאת  התופעה  כאמור,   17.)Dunning, Murphy, Waddington, & Astrinakis, 2002
הייתה ייחודית לאנגליה אלא התפשטה למדינות אירופה ולמדינות נוספות ואתגרה את הרשויות 

.)Frosdick & March, 2005( המוסדיות שם
החוליגניות באצטדיוני הכדורגל וסיקורה התקשורתי הרחב דרבנו חוקרים לברר את מידתה ואת 
השפעתה של האלימות. כמה חוקרים ש“ירדו לשדה“ טענו כי התקשורת מגזימה מסיבותיה שלה 
וכי חלק נכבד ממה שמוצג כאלימות הוא בעצם מצג שווא. פיטר מארש )Marsh, 1978( מכנה את 
התופעה בשם אגרו )aggro(, מלשון אגרסיה: לטענתו, חלק נכבד ממה שנתפס כחוליגניות הוא 
בעצם אילוזיה של אלימות הכוללת ריטואלים המציגים אגרסיה בין אנשים צעירים.18 להתנהגות 

הדמה הזאת יש תכלית שהרשויות אינן רואות, ומבחינתן האגרו היא אלימות לכל דבר.
זמן רב שמשחק הכדורגל, ובעצם האצטדיון, היו  זה  באלימות המילולית והפיזית יש בשורה: 
לאמצעי להעברת מסרים מחאתיים, בדרך כלל פוליטיים. כך היה למשל בספרד בתקופת פרנקו, 
ברוסיה בתקופת סטאלין )בן פורת, 2003( ועוד. לא אחת השתייכותו של מועדון לקטגוריה אתנית 
או לאומית מסוימת מעידה על תפקידו החוץ-משחקי. היותו של אצטדיון הכדורגל תחום הרשאה, 
בזכות ההמון שבו, האנונימיות שהוא מאפשר והרתיעה של השלטונות מלהתעמת עם קהל המונים 

— כל אלה מאפשרים מחאה מסוגים שונים. 
בעצם אין תיאוריה אוטונומית על אלימות בכדורגל. המודלים והמושגים המסוימים המוחלים 
על למידתה נגזרים מתיאוריות של הסוציולוגיה. בהקשר זה, כמו בנושאים אחרים, חוקריה של 
האלימות בכדורגל אינם תמימי דעים באשר לסיבותיה של האלימות ולפרשנות המיוחסת לה. אבל 
יש ביניהם שתי נקודות הסכמה. האחת, שבדרך כלל האלימות בכדורגל אינה התכלית; והשנייה, 
שבדרך כלל שורשיה של האלימות הם מחוץ לאצטדיון והיא מיובאת אליו. על כן ניתן ואף צריך 

להפעיל על חקר האלימות בכדורגל את הנוסחה אמצעי-תכלית-הצדקה.

אלימות שלא לשמה
בכדורגל יש אלימות, סימבולית ופיזית. כמעט בכל מקום בעולם שבו מתקיימים משחקי כדורגל 
באנגליה  למקום.  ממקום  שונים  וגילוייה  שרמתה  אלא  אלימות,  נרשמת  כזה(  מקום  אין  )והיכן 
בשנות האלפיים חלה ירידה דרמטית בשיעור האלימות בכדורגל, לאחר שהרשויות הנהיגו פיקוח 
חמור על קבוצות אוהדים שנחשדו כמציתות אלימות.19 באיטליה, בגרמניה, בהולנד ובבלגיה מקרי 

לבקר  נהגו  לא  גם  ואסיאתיים  שחורים  האנגלית.  בליגה  שחורים  שחקנים  היו  לא  ההן  בשנים   17
באצטדיוני הכדורגל.

נוטים להשתתף באלימות; להפך, הם חרדים מפניה  כי אנשים "רגילים" אינם  רנדל קולינס טוען   18
.)Collins, 2008( ומשתדלים להימנע ממנה

מה שלא הצליחה ממשלת השמרנים בראשות תאצ‘ר לעשות בכפייה מלמעלה, הצליחה לעשות   19
הכדורגל  מועדוני  בניהול  אוהדים  ושיתוף  דיאלוג  באמצעות  בלייר,  בראשות  הלייבור  ממשלת 
מעוררי  אוהדים  ושל  החוליגנים  קבוצות  מנהיגי  של  תנועתם  בחוק  הוגבלה  בעת  בה  בבריטניה. 
מהומות. לכל אלה סייעו שינויים מבניים באצטדיונים: קהל האוהדים נדרש לשבת במקומות ישיבה 

בלבד, האצטדיונים רושתו במצלמות טלוויזיה ונוכחים בהם סדרנים במקום שוטרים.
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ובדנמרק,  בשוודיה  באוסטריה,   — אחרות  במדינות  מהמשחקים.20  בכ-10%  מתרחשים  אלימות 
בצרפת ובספרד, בפורטוגל ובשווייץ — לא נרשמה כמעט אלימות בעלת גוון של חוליגניות. לעומת 
זאת, במדינות הגוש המזרחי לשעבר ובמדינות שנקרעו מהפדרציה היוגוסלבית מתרחשת אלימות 
 Gunter & Wolki-Schumacher, 2010; SIRC,( קשה, חלקה פעולתן של קבוצות ניאו-נאציות

2008(. במדינות דרום אמריקה נרשמת אלימות כמעט בכל סוף שבוע בעונת הכדורגל. 
הסימבולית  האלימות  רבים  במקרים  שונות.  ועוצמות  שונים  גילויים  בכדורגל  לאלימות 
)גידופים, שירי שטנה וכיוצא באלה( בולטת יותר מן האלימות הפיזית. האלימות הפיזית נעה בין 
בשפיכות  להסתיים  שעלולה  אוהדים,  קבוצות  בין  מתוכננת  להתנגשות  למגרש  חפצים  השלכת 
דמים. הסטטיסטיקה על האלימות אמנם אינה יורדת לחקר מניעיה ותכליתה, אבל מעקב מסודר 
לטקסט  הנתונים  בין  מחברים  כאשר  מאחוריהם.  עומד  מה  להבהיר  עשוי  האלימות  גילויי  אחר 
ולקונטקסט אפשר לפענח את משמעותם — מה מניעי האלימות ולאן היא חותרת. ברבות השנים 
הלך והתפתח המחקר בנושא, וממנו עולה כי למעט מקרים מסוימים, האלימות בכדורגל — כולל 
זו המכונה חוליגניות — מבטאת מחאה ומבקשת לתקן מצב, למשל להשיב את הכדורגל לאוהדים. 

בעצם, החוליגנים “נושאים בשורה“ שרבים מן האזרחים הנורמטיביים מסכימים עמה.
הממלכה  של  הרמוס  כבודה  על  להגן  יוצאים  הם  כי  טוענים  למשל,  אנגלים,  כדורגל  אוהדי 
)Perryman, 1999(. הם צובעים את פניהם בצבעי הדגל הלאומי ומתעטפים בדגלים  הבריטית 
שעליהם טבוע הצלב של ג‘ורג‘ הקדוש, פטרונה של אנגליה מימים ימימה. בכל משחק של הנבחרת 
הלאומית של אנגליה מתייצבים “מגני האומה“ כשפניהם להתקוטטות. אין ספק כי מדובר בחבורה 
של אוהדים הששים אלי קרב, אבל כאשר יורדים לשורש העניין ובוחנים את הפרופיל הדמוגרפי 
של האוהדים הללו ואת עמדותיהם מתקבלת תמונה מורכבת, ולכל הפחות מורכבת יותר מן האופן 
הפשטני שבו הם מוצגים בתקשורת. תופעת האוהדים האלימים התעוררה לסירוגין לפני כעשור, 
ומדי פעם היא שבה ומתעוררת. המדינה מנקה עצמה מאחריות לתופעה; החוקרים הביקורתיים 

שואלים מה יש בחברה האנגלית שמעורר תופעות כאלה.
באלימות  מתבלטים  ואלה  גזענות,  לגילויי  כדורגל  בין  הקשר  התחזק  האחרונות  בשנים 
הסימבולית )ההופכת מדי פעם לאלימות פיזית( כאשר שתי קבוצות אוהדים ממוצאים אתניים או 
לאומיים שונים מתנגשות זו בזו במכוון. מה שהחל כגילויי גזענות כלפי שחקנים שחורים בליגת 
הכדורגל באנגליה התעורר במקומות נוספים והופך לתופעה מכוערת ואלימה מאוד.21 מפגש בין 
נבחרות לאומיות של שתי מדינות מן הפדרציה היוגוסלבית לשעבר עלול להתדרדר להתכתשות 
רבתי; בגרמניה, גורמים ניאו-נאציים מתגרים בשחקנים ממוצא תורכי; באוסטרליה סובל הכדורגל 
המקומי מגילויי גזענות על רקע השתייכותם של מועדונים מסוימים לקהילות אתניות שמוצאן 
ממדינות הפדרציה היוגוסלבית. בכל המקרים הללו האלימות הפיזית והסימבולית אינה מתרחשת 

מחוות  )גידופים,  סימבולית  אלימות  כוללת  אלו  במדינות  הנרשמת  האלימות  כי  כאן  לציין  צריך   20
גופניות, גילויי גזענות(, אלימות פיזית )זריקת חפצים למגרש, התקוטטות בין קבוצות של אוהדים, 
פלישה למגרשים(, אלימות בין שחקנים בזמן המשחק )אירועים שאינם שכיחים כיום( וגם אלימות 
המתרחשת הרחק מן האצטדיון, בין אוהדים של שני מועדונים יריבים. בדרך כלל גילויי האלימות 

הסימבולית שכיחים הרבה יותר משאר סוגי האלימות.

התרחשו  כאלה  אירועים  שחורים.  שחקנים  כלפי  גזענות  גילויי  על  מונופול  אין  האנגלי  לכדורגל   21
ומתרחשים במקומות אחרים באירופה ומחוץ לה. אלא שאנגליה היא המודל של הכדורגל המודרני, 

ועל כן כמעט כל נושא הקשור למשחק הכדורגל נידון בהקשר שלה.
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בעיני  ומוצדק  נכון  יפה,  להיות  שעשוי  משהו  להשגת  אמצעי  היא  אלא  גרידא,  האלימות  לשם 
קבוצה חברתית אחת אף שהיא עוול מכוער ושגוי בעיני אחרת. לא זה המקום להסביר ולפרש כל 
אחד מהמקרים הללו, אך כולם שייכים לנוסחה הקושרת בין אמצעי, תכלית והצדקה. הצדקתה של 

האלימות כאמצעי להשגת תכלית היא עדיין שאלת המפתח.
האלימות בכדורגל סובלת מדימוי מוטעה ולא במקרה. למישהו יש עניין להציגה כך. המדינה, 
בגינוי  בכדורגל  האלימות  על  מזנקת  שמרניים,  גורמים  ידי  על  מונהגת  היא  כאשר  כלל  בדרך 
ובחקיקה כאילו מדובר בסכנה נוראה ומיידית לסדר החברתי. האפרטוסים השונים מגויסים להגנה, 
גם החוגים הליברליים מן המרכז ושמאלה מתייצבים לעזרת המדינה, והתקשורת נועצת שיניים. 

כך אומר הול:

החוליגניות  את  ולהגדיר  להציג  בוחרת  העיתונות  שבה  בדרך  גדולה  בעיה  שיש  סבור  איני 
בכדורגל במשך השנים. ]...[ איני מאמין שהחוליגניות תיעלם אם רק העיתונות תסכור את 
פיה או תפנה את מבטה הצדה. אבל אני ]...[ מאמין שהתופעה הידועה כחוליגניות בכדורגל 

)Hall, 1978, p. 18( .אינה סתם סיפור על “חיות פראיות“ כפי שהעיתונות מציגה אותה

לאלימות  לגיטימיות  מספקים  מראש  שנקבע  באופן  והצגתה  האלימות  של  המכוונת  הגדרתה 
שכנגד, זו שמותר למדינה להפעיל. כמה מאות אוהדי כדורגל המכונים חוליגנים, ועמם עוד כמה 
הכדורגל  את  המלווה  האלימות  אבל  להכחידה.  שיש  ממש  של  כסכנה  מוצגים  נספחים,  אלפים 
כבר שנים רבות מתעוררת ושוככת וחוזר חלילה, לא בגלל הכדורגל וגם לא בגלל שהיא תכלית 
המעשה. היא קיימת משום שאצטדיון הכדורגל הוא תחום הרשאה יעיל ונוח במיוחד — מעשים 
היא  אחרים,  אלימות  גילויי  שכמו  משום  קיימת  היא  בתוכו.  מותרים  לו  מחוץ  מותרים  שאינם 
אמצעי להשגת תכלית מסוימת. הצדקתה של התכלית הזאת היא עצם העניין והבעיה: היא תלויה 

במקום, בזמן ובקטגוריות החברתיות המעורבות.

אצלנו בבית
פורת,  )בן  כדורגל  אוהדי  על  מחקר  ועל  בשדה  התבוננות  על  מבוססים  אחריו  והבא  הזה  הפרק 
לה- “קבוצת  כיום  מכנים  שהם  במה  חברים  חלקם  ירושלים,  בית“ר  אוהדי  רואיינו  שבו   )2007

נגד שחקני כדורגל ערבים  פמיליה“; על מפגשים מתועדים עם אוהדי כדורגל שהביעו “מחאה“ 
ונגד ערבים בכלל במגרשי כדורגל בישראל; על דיווחים שבועיים וסיכומים עונתיים מטעם הקרן 
החדשה לישראל, המקיימת פרויקט מיוחד של מעקב אחר האלימות במגרשי הכדורגל; על מידע 
מטעם בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל בעניין התנהגות אלימה )על פי הגדרה( של קהל אוהדים; 
כלפי שחקנים ערבים  יחסם  כדורגל בדבר  ראיונות במדורי הספורט, שבהם התבטאו אוהדי  ועל 
ומועדוני כדורגל ערביים. הממצאים שנאספו כוללים גם התבטאויות של שחקנים ואוהדי כדורגל 
ערבים באשר למעמדם וליחסם כלפי מדינת ישראל בהקשר של הכדורגל, אך אלה נידונים במקום 

.)Ben Porat, 2014( אחר
כאז  כי  לומר  אפשר  ובהווה,  בעבר  בישראל  בכדורגל  האלימות  מצב  את  לתאר  מבקשים  אם 
הערכאה  הייתה  הפוליטיקה  כאשר  בעבר,  הפוליטיקה.  מן  ניזונה  בכדורגל  האלימות  היום  כן 
הדומיננטית בישראל והכתיבה את דרגות החופש של הערכאות האחרות, מה שהתרחש בכדורגל 
הושפע במידה רבה )ואפילו נקבע( על ידי הפוליטיקה, ובכלל זה האלימות שהתרחשה בו. כיום, 
כאשר הערכאה הכלכלית היא הדומיננטית, הכדורגל ממוסחר ועצם קיומו תלוי בכלכלתו — עדיין 
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יש לפוליטיקה השפעה על מה שמתרחש בו ובעיקר על האלימות שבו.22
התרחשו  בעבר  השנים:  במרוצת  השתנו  הישראלי  בכדורגל  האלימות  דפוסי  כי  לציין  ראוי 
מרבית גילויי האלימות בקרב השחקנים, ואילו כיום מתרחשים מרביתם בקרב קהל האוהדים )בן 
האצטדיונים  אל  מיובאת  אלימות  בישראל  גם  מסוימים,  מקרים  להוציא  כן,  כמו   .)2014 פורת, 
ואינה נולדת בהם. על פי המחקרים המעטים שנערכו בישראל בנושא האלימות בכדורגל, הגורמים 
לה הם זהותו הפוליטית של הקהל )הזיקה לאחד מן המרכזים הארציים — הפועל, מכבי או בית“ר(, 
ועודם  שעמדו  הבולטים  הגורמים  הם  אלה  בין-קהילתיים.  ומתחים  לאומית  או  אתנית  שייכות 
 Shihade, ;1987 ,עומדים מאחורי האלימות בכדורגל הישראלי )אמיר וקלאוס, 1981; פרבשטיין
2011(. נקודה נוספת היא כי בהשוואה למתרחש בעולם, רמת האלימות בכדורגל הישראלי נמוכה 
עוד יותר מרמת הישגיה של נבחרת ישראל בתחרויות בינלאומיות. תופעה של אלימות מאורגנת 
בכנופיות במטרה לעורר התנגשות בתוך האצטדיונים ומחוץ להם — כזו הקיימת עדיין במקומות 
שונים בעולם — מתרחשת בישראל בקנה מידה קטן מאוד בשנים האחרונות. מדי פעם, לעתים 
רחוקות, פורצת אלימות אד הוק, אירוע מקומי המקבל תהודה רחבה מאוד יחסית להיקפו ולמה 

שהתרחש בו בפועל.
בעונת הכדורגל נערכים בכל שבת מאות משחקים: מבוגרים, נוער, נערים, ילדים ונשים. בחלק 
קטן מאוד מהמשחקים נרשמים אירועי אלימות )בעיקר סימבולית( שאינם עבירות של שחקנים 
שהתרחשו במהלך המשחק. בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל אמנם עסוקים למדי, אך רק לעתים 
רחוקות הם נדרשים לעסוק באלימות של קהלים כגון השמעת ביטויים גזעניים או השלכת חפצים 
חוק  את  הכנסת  חוקקה  האחרונות  בשנים  בציבור  שנוצרה  המוסרית  הפאניקה  מחמת  למגרש. 
אותם  מגדירים  השונות  הרשויות  שנציגי  אירועים  התשס“ח-2008.  בספורט,  אלימות  איסור 

כבעלי גוון גזעני נידונים בבתי המשפט האזרחיים.
בעשור הראשון למדינה ניזונה האלימות במגרשי הכדורגל משני מקורות: מן הזהות הפוליטית 
של המועדון וממצב סוציו-אקונומי עגום, בעיקר בקרב עולים חדשים. המתחים הפוליטיים בין 
מרכזי הספורט של הפועל, מכבי ובית“ר, שכל אחד מהם היה קשור למחנה פוליטי אחר, באו לידי 
ביטוי במגרש הכדורגל — בדרך כלל באמצעות דיאלוג )אם נכחו באצטדיון אוהדים של הקבוצה 
)ברעם,  היריב  המועדון  של  הפוליטי  הפטרון  כלפי  שהופנו  גידופים,  של  מונולוג  או  היריבה( 
הפוליטי  במחנה  תמיכה  של  אקט  בכך  שראו  משום  גם  בקבוצתם  לצפות  באו  אוהדים   .)2004
שלהם והזדמנות להביע את דעתם ברבים על מה שלא מוצא חן בעיניהם, בלשון המעטה. דוגמה 
לכך הם אוהדי בית“ר ירושלים, שהייתה עדיין בליגת המשנה, ואוהדי בית“ר תל אביב, שהייתה 
שלטון  וכלפי  ההסתדרות  כלפי  זעמם  את  הפנו  הם  העליונה:  בליגה  הבולטות  הקבוצות  אחת 
אז קיפוח  היה  )ואכן  זיקתם למפלגת חרות האופוזיציונית  בגלל  מפא“י, שלדעתם קיפחו אותם 
כזה(. אצטדיון הכדורגל היה המקום שבו ניתן דרור לביטוי תחושות קיפוח ואי-נחת, והאלימות 

המילולית והפיזית היו אמצעי הביטוי.
הקהל של בית“ר ירושלים רכש לו מוניטין של קהל חם ואגרסיבי הנוטה לפרצי אלימות. בגלל 
מקומה של הקבוצה בליגת המשנה בשנים הראשונות למדינה, מעשיו של קהלה לא עוררו רושם 

הכדורגל בישראל של היום עשוי משתי חטיבות שונות: כדורגל מסחרי המקיף את ליגת העל ושתי   22
מינהלת  מנהלת  הראשונה  החטיבה  את  השאר.  כל  את  המקיף  חובבני  וכדורגל  תחתיה,  הליגות 

שהוקמה לשם כך. החטיבה השנייה מנוהלת ישירות על ידי ההתאחדות לכדורגל.
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והתקשורת הכתובה לא הקדישה לו מקום רב במדורי הספורט. קהל אחר שרכש לו מוניטין אגרסיבי 
שאוהדיה  הבולגרית,  העדה  הקימה  הקבוצה  של  הכדורגל  מועדון  את  יפו.  מכבי  של  הקהל  היה 
הקבוצה נמנו עמה. לא אחת יצאו האוהדים להגן על מועדונם. האוהדים הבולגרים ביקשו לומר 
“אנחנו כאן“: מועדון הכדורגל שלהם ייצג תת-תרבות שהקלה את הסתגלותם בישראל. לבולגרים, 
שעלו ארצה כעדה שלמה, היה כוח למחות ולהתנגד. מועדון הכדורגל לא כונן לשם משחק בלבד: 

כאשר הגנו עליו, מילולית ופיזית, הם הגנו על זהותם.
רבים  אלימות  מקרי  הישראלי  בכדורגל  התרחשו  המדינה  קום  לאחר  והשני  הראשון  בעשור 
יחסית, אולם מעט מאוד תשומת לב הוקדשה לזיהוי ולהכרה של המניעים שעמדו מאחוריהם. מן 
המעט שיש בידינו אפשר להניח כי האלימות שניצתה אז בקרב הקהל במגרשי הכדורגל לא הייתה 
אלימות לשמה אלא שימשה אמצעי להשגת תכלית שצדקתה נקבעה על ידי משתתפיה. האוהדים 
לא ביקשו להשיב על כנם את כללי הצדק במשחק, אלא את כללי הצדק מחוץ לו — את הכללים 

שלדעתם עוותו וגורמים להם עוול.

בשם הציונות: לכו מכאן או תמותו

הוא לא נביא, בסך הכול עוד ערבי / יש לו שפם עם פרעושים, והוא מוכר גבינת עזים / פועל 
בניין, גם שהוא צם ברמדאן / ויש לו תעודה כתומה, מוחמד בן זונה / מוחמד מת מוחמד מת 
מוחמד מת ]...[ פה זה ארץ ישראל טועמה / פה זה מדינת היהודים / אני שונא אותך סלים 

טועמה / אני שונא את כל הערבים23

מיובאת  היא  אוטוכטונית.  אינה  הכדורגל  באצטדיוני  האלימות  המאמר,  בתחילת  שנטען  כפי 
אליהם מבחוץ, וגם בישראל היא משקפת שסעים חברתיים המטרידים את החברה הישראלית. את 
הביטוי לשסעים אלו נותנות קבוצות אוהדים אשר באמצעות אלימות מילולית ופיזית מבטאות 

אותם ו“מביאות בשורה“ למגרשי הכדורגל.
בעשורים האחרונים התרבו המקרים שבהם קריאות גנאי והתנכלות פיזית מופנות כלפי ערבים 
במשחקי כדורגל, בעיקר בעת תחרויות בין מועדון כדורגל ערבי למועדון יהודי, ובמיוחד כאשר 
המועדון היהודי הוא זה של בית“ר ירושלים.24 ההקשר הרחב הוא היחסים המתוחים בין יהודים 
הוא  הספציפי  ההקשר  הכבושים.  בשטחים  פלסטינים  וערבים  פלסטינים-ישראלים  ערבים  ובין 
ובני סכנין לליגה הבכירה  עלייתם של מועדוני כדורגל ערבים דוגמת הפועל טייבה, אח“י נצרת 
בישראל, ליגה מתוקשרת מאוד. עימותים בעלי גוון אתני בין יהודים לערבים כבר קרו בכדורגל 

פזמון המושר )גם( על ידי קבוצת אוהדים של בית“ר ירושלים. באשר לפזמונים המבזים את היריב,   23
/ הלכו  בית מפזמון ששרים אוהדי הפועל תל אביב: “בתאונת מטוס קלה  אינה לבד. הנה  בית“ר 
השחקנים וההנהלה / הם התרסקו לתוך הים — הלכו הצהובים לעולמם / ]...[ אני שונא מכבי / אני 

שונא בדם / רוצה שהם ימותו — שונא אותם“.

הדבר נכון גם במקרים אחרים, למשל כאשר המועדון היהודי הוא של בני יהודה או של מכבי תל   24
כי  לציין  יש  כולם.  על  עולה  בית“ר  במשחקי  בישראל  הערבים  של  תקיפתם  עוצמת  אבל  אביב, 
הקהל של בית“ר ירושלים הוא קהל הטרוגני. לה-פמיליה היא ארגון ימני קיצוני הפועל גם מחוץ 
לאצטדיון; יש בקהל הבית“רי מי שמשתף עמו פעולה, למשל בשירה ובקריאות גנאי כלפי ערבים, 

אך יש בבית“ר ירושלים גם מי שמתנגדים בגלוי ובפומבי לגילויי הגזענות מצד האוהדים. 
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 .)2014 הישראלי לפני זמן, אבל הם התרחשו בשוליים ובדרך כלל לא זכו לפרסום רב )בן פורת, 
הליגה הבכירה של הכדורגל הישראלי מעניקה לקבוצות אוהדים הזדמנות להפגין את דעתם כלפי 
הקהילה הערבית בישראל. אצטדיון כדורגל דומה ללוח מודעות בעל תפוצה רחבה מאוד: הקריאה 
“מוות לערבים“ גלשה אל מעבר לחומות של אצטדיון טדי בירושלים והועתקה אל קהלים נוספים. 
תחילה געשו התקשורת ודעת הקהל וגינויים נשמעו כמעט מכל עבר, אך לאחר זמן הפכה הקריאה 
לבנאלית: הרי לא באמת מבקשים מוות לערבים. הכוונה היא מטפורית, הכוונה היא שילכו מכאן 

כי “פה זה מדינת היהודים“.
ההתנהגות הזאת של קבוצה מבין אוהדי בית“ר ירושלים זכתה לפרשנויות שונות )רימון-אור, 
והפיזית, את היחס לערבים  2002(. כל הפרשנים מגנים אותה: מגנים את ההתנהגות המילולית 
ואת הגזענות, ומצטטים את דבריו של ז‘בוטינסקי באשר ליחס לערבים שיגורו במדינה היהודית. 

גם חברי לה-פמיליה מצטטים את ז‘בוטינסקי, ציטוטים שהם בוחרים על פי טעמם והשקפתם.25
)Bebber, 2012( עומד על  )Hall, 1978( הצביע על התפקיד שממלאת התקשורת. בבר  הול 
לפני  מיד,  להכחיד  יש  הכדורגל  במגרשי  האלימות  את  המדינה:  של  האינסטינקטיבית  התגובה 
שתכתים את הסדר החברתי בכתם שאינו יורד בכביסה. המצב נדמה למצב של חירום. במקרה זה 
נועדת לחזק את תחושת  ירושלים מוגדרת כתכלית — היא  אלימותם של קבוצה מאוהדי בית“ר 
הבעלות היהודית על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. מפעילי האלימות אינם מסתירים את כוונתם 
“טיהורה“ של  היא  2007(. המטרה  פורת,  )בן  בין אמצעי למטרה  הזיקה  בעוז את  אלא מפגינים 
מדינת ישראל מערבים, אויביה בכוח ובפועל, כדי לשמר את אופייה היהודי ולהבטיח את קיומה. 
אוהדי  לדעתם של  וגם  לה-פמיליה,  חברי  ולדעת  הצדקתה של המטרה מקדשת את האמצעים, 

כדורגל אחרים, יש להתחיל במגרשי הכדורגל. 

מגני העם, מגני המדינה הציונית?
“בית“ר קבוצה ציונית, זו קבוצה שמייצגת חתך רחב של אוהדים ימניים, בית“ר מזוהה עם הימין. 
אני לא אוהב ערבים, וגם במדינה שלנו לא נראה לי שזה תסריט הגיוני. לא רוצה שחקנים ערבים 
בבית“ר“. הדברים הללו הם אוסף היגדים של אוהדי בית“ר המסומנים כ“קומץ“ שאחראי לאלימות 
זו  כלל  בדרך  הכדורגל.  במגרשי  אלימות  המפעילים  אוהדים  אכן  הם  אלה  “גזענית“.26  המכונה 
אלימות סימבולית המתבטאת בקריאת ססמאות כגון “מוות לערבים“, אך לעתים הם מפעילים גם 

אלימות פיזית כלפי שחקני כדורגל ערבים ואוהדיהם.
ראוי לשים  איננה התכלית אלא האמצעי.  ומפעילים האוהדים הללו  ברם, האלימות שיוזמים 
לב למשפט מפתח המופיע מדי פעם בראיונות עמם: “מדינת ישראל היא מדינה ציונית, בית“ר 
מעלה  הכתובה  העיתונות  ושל  אינטרנט  אתרי  של  בחינה   .)2007 פורת,  )בן  ציוני“  מועדון  היא 
כי הקביעה הזאת משמשת הצדקה להדרת שחקני כדורגל ערבים, מועדוני כדורגל ערביים, קהל 
אוהדים ערבי וכלל הערבים החיים בישראל. אפשר להניח כי כמו החוליגנים האנגלים, המסנגרים 

קבוצת לה-פמיליה קמה בשנת 2005 ויש לה זיקה אידיאולוגית למשנתו של כהנא, אך ההתנהגות   25
האלימה כלפי מועדוני כדורגל ערביים החלה כאמור עוד קודם לכן.

הקומץ הזה הוצג ככנופיה של ריקנים פוחזים נמוכי מצח, ולא היא. מדובר בצעירים בעלי מודעות   26
פוליטית ימנית שעל פי הפרופיל הם רווקים, בעלי השכלה תיכונית או על-תיכונית, בעלי משלח 
יד בסטטוס של מעמד בינוני והכנסה מעל לחציון, בנים להורים מן המעמד הבינוני, וממוצא אתני 

מזרחי או אשכנזי ללא דומיננטיות של אחד מהמוצאים )בן פורת, 2007(.
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על התנהגותם האלימה בטענה כי יש צורך להגן על המלכה ועל אנגליה, גם “הקומץ“ הבית“רי 
סבור שהוא מגן על המדינה הציונית שמשום מה מאפשרת לערבים — שמבחינתו הם אויבי המדינה 

הציונית — לקנות אחיזה במוסדותיה ולערער כך את יסודות מהותה וקיומה.
בישראל  היהודי  הציבור  מרבית  בקרב  הוא.  נהפוך  מסביבתם,  מנותקים  אינם  בית“ר  אוהדי 
מקובלות שתי גישות ביחס לערבים, ושתיהן מחילות על ערביי ישראל את מושג הזר )בן פורת, 
Simmel, 1950 ;2007(. סביב המושג הזה התפתחה הפרקטיקה כלפי הערבים.27 הגישה הראשונה, 

וכפי הנראה הרווחת, רואה בערבים זרים אבסולוטיים שישנם כאן ויישארו עמנו. 
על  לשמור  בזמן  בו  אך  להשתלב  מוסדית,  להתאקלם  רב  מאמץ  עושים  האבסולוטיים  הזרים 
הליגה  במשחקי  ערביים המשתתפים  כדורגל  מועדוני  לכונן  למשל   — מסוימת  עצמאית  מסגרת 
זהותם.  על  השומרים  כאלה  תנאי,  על  זרים  הישראלים  בערבים  רואה  שנייה  גישה  הישראלית. 
מעמדם במדינה הוא אינסטרומנטלי, ובבוא היום וכשיבשילו התנאים לכך ישובו למקום מוצאם, 
לאחת מארצות ערב. הם מכוננים מועדוני כדורגל מוסלמיים המשחקים בישראל, ובכוונה תחילה 
ירושלים,  בית“ר  נוקטים אוהדי הכדורגל של  לליגה הישראלית. את הגישה הזאת  אינם שייכים 
המצפים ליום שבו הערבים ילכו. הם מבקשים לקרב את היום הזה והתנהגותם במגרשי הכדורגל 
היא האמצעי לכך, אולם להלכה ולמעשה הם אינם קומץ חריג בחברה הישראלית; הם רק בוטים 

יותר מאחרים, ישירים יותר ונכונים לעשות מעשה.
במובלע מציבים האוהדים הללו סימן שאלה גדול באשר לכינוי מעשיהם “גזענות“. את הכינוי 
הזה הדביקו להם גורמים אחרים, ולא בכדי: בכך נדחק הצדה הדבר האמיתי — הקונפליקט הלאומי 
הפנים-ישראלי שבו מעמד הקולקטיב של הערבים הישראלים הוא מעמד של דיירי משנה )בנזימן 
1992(, מי שאין להם זכות בעלות על הבית שבו הם גרים. אוהדי בית“ר אינם מקבלים  ומנסור, 
את המונח “גזענות“ לתיאור מעשיהם. מבחינתם המונח הזה הוא פרשנות של אחרים, שמאלנים 
אוהבי ערבים ואנטי-ציוניים. לטענת האוהדים, דווקא ההיבט הלאומי הוא שמטריד ומניע אותם 
להקשיב(.  מוכנות  )שאינן  לרשויות  והן  לתקשורת  הן  חוצות  ובראש  בגלוי  זאת  אומרים  והם 
הכתמתם כגזענים חסרת חשיבות לדידם. הם משוכנעים שהם עושים את הדבר הנכון, דהיינו הגנה 
על המדינה הציונית, ולשם כך כשרים כל האמצעים, גם האלימים. השמירה על טהרת הציונות של 

מדינת ישראל היא ההצדקה האולטימטיבית.
הצדקתה של האלימות הייתה בעייתית ותישאר כזאת, אולם כמו ש“פורנוגרפיה היא עניין של 
גיאוגרפיה“ כך גם תפיסת האלימות באצטדיוני הכדורגל בישראל היא יחסית. להוציא את גילויי 
האלימים  האוהדים  בין  — המרחק  ועוד  הערבי  הקולקטיב  ביזוי  הפה,  ניבולי   — האלימות עצמם 
ובין קהל האוהדים הנורמטיבי, ובעצם המרחק שלהם ממרבית הציבור היהודי בישראל, מצטמצם. 
אם נוציא מהפזמון שלעיל את הפנייה הישירה לסלים טועמה, השורות “פה זה ארץ ישראל / פה 
זה מדינת היהודים“ מציגות בסיס רחב וקונצנזואלי להצדקת האלימות, והנה השרים את הפזמון 

שבים להיות נורמטיביים.
מן הסתם, האלימות המילולית והפיזית כלפי הערבים בזויה כשלעצמה. אבל כאשר מעמידים 
אותה במבחן הנוסחה אמצעי-מטרה-הצדקה מתגלה כצפוי הפן הבעייתי. האלימות אינה המטרה, 
והפוליטית עמלו מאז ומתמיד ההנהגות  כי אם אמצעי להשגת מטרה, שעל הצדקתה המוסרית 

כפי  זו  בקרבנו“.  השוכן  “הגר  כאל  הערבים  אל  להתייחס  נהוג  בישראל  מסוימות  קבוצות  בקרב   27
הנראה הייתה גם תפיסתו העקרונית של זאב ז‘בוטינסקי, בניסוחו שלו.
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משמאל ומימין בישראל. פרקטיקות שונות שימשו גם הן אמצעים להשגת אותה המטרה והיו גם 
הן אלימות במידות שונות: ממשל צבאי, החרמת אדמות, הדרה גלויה וסמויה מתחומים מסוימים 
בכלכלה הישראלית, תחומים האסורים למגורי ערבים. כל האמצעים הללו יושמו משום שהמטרה 
הראויה )בעיני היהודים בישראל( קידשה אותם — משום שההיגד “פה זה מדינת היהודים“ חקוק 

ברשומות הכנסת. 
הערבים  על  ובעצם  הערבים,  הכדורגל  אוהדי  ועל  הכדורגל  שחקני  על  המתגוללים  האוהדים 
בכלל, שואבים את הצדקת האמצעי ממקור רחב יותר, מצדקתה ומבשורתה של המדינה היהודית-

ציונית. ייתכן שצדקתה נישאת “מפי מצורע“, כדברי רחל המשוררת. אך אם האמצעי פסול — מה 
דינה של הבשורה?
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