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אלי אושרוב*

ראוי שאפתח את הביקורת על ספרו של אייל קליין, שהוא מחקר של שדה חקר המזרח 
התיכון והאסלאם בישראל, בחלק רפלקטיבי, כנהוג בשדה שבו אני מתארח לרגע. אם כן, 
את הביקורת הזאת אני כותב כסטודנט לתואר שלישי שעומד לקראת סיום, כך אני מקווה, 
של עבודת המחקר בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטה העברית. מטיבו 
של מיקומי בשדה, אני מכיר רבים ממושאי המחקר היטב; עם חלקם אני ביחסי עבודה 
המיידי,  ההקשר  אפוא  זהו  מעמיקה.  אינטלקטואלית  היכרות  לי  יש  חלקם  ועם  קבועים 
הטעון, הסקרני והאינטימי שבו קראתי את הספר ובמסגרתו אני כותב עליו. לאחר הערה 

רפלקטיבית זו אני מגיע לתוכנו של הספר. 
יליד ישראל שכתב את המחקר כדוקטורט באוניברסיטה של  ספרו של אייל קליין — 
מנצ׳סטר — הוא ניתוח ביקורתי של שדה לימודי המזרח התיכון בישראל, שקליין מכנה 
אותה לאורך החיבור Mizrahanut. במוקד המחקר עומדת פעילותם של אנשי הסגל הבכיר 
בכמה חוגים, בעיקר באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן־גוריון 
ואוניברסיטת בר־אילן. המחקר מתבסס על דיסציפלינת הסוציולוגיה של הידע כדי לטעון 
שהידע האקדמי על המזרח התיכון בישראל נוצר תחת המטרייה ההגמונית של אידאולוגיה 
ציונית וניאו־ליברלית. לפי קליין, חוקרי המזרח התיכון בישראל, להוציא כמה יוצאי דופן, 
אינם מגלים ביקורת יסודית כלפי מבנה הכוח שבמסגרתו הם פועלים, במיוחד בכל הנוגע 
ליחסיה של ישראל עם שכנותיה במזרח התיכון וליחסה של המדינה לאזרחיה ולנתיניה 
הפלסטינים. גם החוקרים הביקורתיים יותר רואים את תפקידם כמעין “מתקני טעויות״ של 
המזרחנות הישראלית, ואינם תופסים את הדיסציפלינה שלהם כחלק ממערך רחב יותר של 

שליטה והפעלת כוח. 
החלק הראשון של הספר הוא סקירה היסטורית־סוציולוגית של תולדות לימודי המזרח 
התיכון בישראל, והחלק השני הוא ניתוח שיח, במיוחד קריאה צמודה בראיונות שקליין 
עיניים  מאירת  הראשון  בחלק  הקריאה   .2014–2013 בשנים  ישראלים  חוקרים  עם  ערך 
בו.  ששררו  הידע  ייצור  ותנאי  השדה  להתפתחות  בנוגע  חשובות  תובנות  כמה  ומעלה 
קליין מדגיש למשל את השפעת הפרדוקס שבין העיסוק האקדמי לזה הצבאי )“ביטחוני״( 
פוליטיות  ל״יונים״  דווקא  אותם  עיסוקם הצבאי הפך  כיצד  ומראה  של חלק מהחוקרים, 
שטען   ,)2019( שמיר  שמעון  של  ביקורתו  לנוכח  להדגיש  שחשוב  מסקנה  זו   .)55 )עמ׳ 
כי  שהספר מציג תמונה חד־ממדית של פעילות המחקר, שמתיאוריו של קליין משתמע 
החוקרים מתאפיינים ב״תועלתנות בלתי מרוסנת״, ושקליין עורך “הוקעה אתית ומורלית״ 

ללימודים  מנדל  הספר  ובבית  התיכון  והמזרח  האסלאם  ללימודי  בחוג  דוקטורנט  אושרוב,  אלי   *
מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
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של פעילותם )שמיר, 2019(. הספר אכן חד־ממדי במובן זה שהוא נכתב תחת הנחת היסוד 
שחקר המזרח התיכון בישראל צריך להתקיים אחרת מכפי שקליין תופס אותו כיום, קרי 
באופן אינקלוסיבי ומשוחרר מהכבלים האידאולוגיים הציוניים ומהחיבור המבני לארגוני 
המדינה. אך המחבר אינו טוען למשל שהשפעת העבודה בשירות המדינה הייתה זהה אצל 

כלל החוקרים, אלא מצביע על הפרדוקס שנבע מההתנסות הזאת.
קו עלילה מעניין נוסף הוא התגבשותה של פרדיגמה ביקורתית יחסית בשדה. תחילתה 
קראו  השמונים  שנות  שבראשית  אביב,  תל  מאוניברסיטת  צעירים  חוקרים  של  בקבוצה 
תיגר על ההגמוניה הביטחונית־ממסדית וניסו לקדם גישה אינטלקטואלית או רפלקסיבית 
החוג  פתיחת  עם  כך  אחר  פעילותם השתלבה   .)75–73 )עמ׳  המחקר  לתחום  ביחס  יותר 
למזרח התיכון באוניברסיטת בן־גוריון, שתולדותיו בשנות התשעים נקראות היום כאילו 
היו סיפור מדע בדיוני: נשיא אוניברסיטה פעלתן, שפעל להקמת חוג חדש לחקר המזרח 
ומתן חופש  רבים  חוקרים צעירים, הקצאת משאבים  גיוס קבוצה של  התיכון באמצעות 
החוג  והקמת  השדה  של  הליברליזציה  תהליך  משיאי  אחד   .)82–78 )עמ׳  נרחב  אקדמי 
בבן־גוריון היה תרגום ספרו המשפיע של אדוארד סעיד אוריינטליזם בשנת 2000 בחסות 
חוקרים מן החוג. לתיאור האירועים האלה יש חשיבות היסטורית עבור הסוציולוגיה של 
הידע בישראל בכלל, מכיוון שהוא מראה כיצד נוכחותם של ספרים כמו אוריינטליזם על 

מדף הספרים העברי אינה מובנת מאליה. 
קליין  של  המתמדת  נכונותו  לציון  ראויה  אלו,  תהליכים  של  המעניין  התיאור  מלבד 
לאורך הספר לחשוב את נושא המחקר שלו, להתעמק בקטגוריות שאותן הוא יוצר ובהן 
הוא משתמש, להתפלסף עליהן ועל הדרך שבה התאוריה משוחחת עם המתרחש בשדה. 
מסביר  קליין  המזרחנות;  שדה  על  סעיד  של  הביקורת  במשמעות  דיונו  במיוחד  פורה 
שבעקבות סעיד יש לקרוא את שדה המזרחנות כאחד מביטוייה של התופעה החובקת־כול 
הפן התאורטי  את  אני משבח   .)107–104  ,13–12 )עמ׳  סימבולי״  )מערבי(  “אימפריאליזם 
של הספר משום ששדה המזרח התיכון מתאפיין — או התאפיין בעבר — במחקר היסטורי, 
שחבריו מבטלים לעיתים את העיסוק הסוציולוגי בקטגוריות או במשמעות של מושגים, 
כלומר את העיסוק בלשון המחקר, ובתוך כך נוקטים גישה פוזיטיביסטית וטוענים לגישה 
ישירה ל״אמת״ בשל היכרותם עם מסמכים היסטוריים כתובים. גם אם חלק מהדיון של 
קליין דורש פישוט והנהרה, הוא עדיין דוגמה טובה של מחויבות עמוקה לחשיבה על יחסי 
העיסוק  ובכינונו.  המחקר  מושא  בתיאור  השפה  תפקיד  על  ובמיוחד  השדה,  עם  החוקר 
של קליין בסעיד מדגים היטב מחויבות ותשוקה אינטלקטואלית, ואלה מובילות לתובנות 
מעניינות המרחיבות את ההבנה שלנו גם לגבי תאוריות שנדמה לפעמים כי הן מוכרות 

לעייפה. 
נחשף  ובו  חוקרים,  עם  ראיונות  של  שיח  ניתוח  בעיקרו  הוא  הספר  של  השני  החלק 
כפיפותם של  את  מדגיש  קליין  את השדה.  קליין  בניתוח של  גדול  עיוור  כתם  בבהירות 
חוקרי המזרח התיכון לשיח ניאו־ליברלי, כלומר לשפה שיווקית ולמדדים סחירים וכמותיים 
של הידע שהם מייצרים. הבעיה הראשונה עם הטענה הזאת היא היותה מובנת מאליה. 
האידאולוגיה הניאו־ליברלית, או כלכלת השוק החופשי, היא האוויר שנושמים כלל חברי 
הסגל האוניברסיטאי בעידן הנוכחי. השאלה המעניינת היא מהי הדרך הספציפית שבה 
שדה ה״מזרחנות״ מגיב לאקלים הזה. התשובה של קליין, שהחוקרים משתמשים בשפה 
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שיווקית או כלכלית, בנאלית מדי וגם מסמנת את גבולות הכתם העיוור של המחקר, כפי 
שאסביר להלן. 

קליין טוען לאורך הספר שלמרות הוויכוחים הפנימיים והליברליזציה, שדה חקר המזרח 
התיכון ממשיך להתרחב ולהיות פורה ופופולרי מבחינה ציבורית וכלכלית, ומכך משתמע 
כי במובנים מסוימים הוא משתלם לעוסקים בו. לטעמי, קליין מחמיץ תהליך שאכנה אותו 
“נרמול השדה״. כפי שהוא מיטיב להראות, מאז שנות השמונים שדה המזרח התיכון חדל 
למוסדות  בעבותות  ושקשור  המדינה  לאידאולוגיית  שכפוף  ידע  תחום  להיות  בהדרגה 
ממוסדות  יותר  מנותק  יותר,  “מקצועי״  או  יותר,  “רגיל״  אקדמי  לשדה  והפך  ביטחוניים, 
ידע  של  גלובליות  לרשתות  ומחובר  הציונית  האידאולוגיה  כלפי  יותר  ביקורתי  המדינה, 
ומשאבים. מה שקליין עיוור לו הוא שבאותה שעה התרחש תהליך משלים, שבו מעמדם 
והשדה הפך אטרקטיבי פחות לסטודנטים, לתקשורת,  הציבורי של ה״מזרחנים״ שונמך 
ל״מקבלי החלטות״ וכיוצא באלה. במילים אחרות, חקר המזרח התיכון הופך אט אט לעוד 

אחד מתחומי מדעי הרוח והחברה, ובתור שכזה משבר מדעי הרוח אינו פוסח עליו. 
אם כן, את מה שקליין רואה ככפיפות “מזרחנית״ לשיח קפיטליסטי, כלומר אותה שפה 
שיווקית או מסחרית שרווחת לעיתים כדי להצביע על יתרונותיו של השדה ללומדים בו, 
אני מציע לפרש, בעשור השני של שנות האלפיים, כשירת הברבור ואף כקריאת מצוקה 
היחסית של הממסד את  זניחתו  זאת,  לנוכח הפיכתו של התחום ל״משתלם״ פחות. עם 
השדה הפכה אותו גם לאתר פורה של דיון ביקורתי, אינטלקטואלי ופוסט־קולוניאלי על 
ההיסטוריה של ישראל וההיסטוריה האזורית בכלל. מתוך כך, הוא מושך אליו סטודנטים 

המתעניינים בסוג כזה של חקירה. 
את  לקרוא  ובשמחה  בחום  ממליץ  אני  הזה,  העיוור  הכתם  על  שלי  הביקורת  למרות 
הספר. העבודה של קליין היא השראה לעיסוק מחויב בתאוריה ובדרכי היצירה של מחקר. 
מי שמתעניין בסוציולוגיה של הידע בישראל בכלל ימצא כי הוא בסיס טוב להשוואה ולדיון. 
כדי להבין  או לפחות בחלקים ממנו,  בו  תיכון לקרוא  אני ממליץ לחוקרי מזרח  במיוחד 
את ההיסטוריה של השדה שלנו. ויותר מכך, אני ממליץ לקרוא בו יחד עם סטודנטים — 
סמינרים מתודולוגיים לתארים מתקדמים הם הזדמנות מצוינת לכך. לא חייבים להסכים 
עם טיעוניו של קליין, ואפשר לבקר את גולמיותו של הספר — כפי שסוציולוג של הידע 
בוודאי היה רוצה שנחשוב, המחבר הוא דוקטור צעיר שמחויב לפרסם, ומהר — אבל דווקא 
הגולמיות היא ברכה בהקשר כזה; רפלקסיה היא אחת המתנות הגדולות ביותר לכל חוקר 

ותחום ידע, וקליין מעניק ממנה כאן בשפע. 
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