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 של מי העיר הזאת?
אלימות אורבנית והמאבק על הזהות המקומית

אריאל הנדל

דומה שאירועי מאי 2021 ייזכרו בעיקר בשל האלימות שניצתה ברחובות הערים. ביפו ובבת 
ים, בעכו ובלוד, ברמלה ובירושלים יצאו צעירים פלסטינים ויהודים לפגוע בבתי שכניהם, 
להשחית רכוש ולפגוע בתשתיות עירוניות. במסה קצרה זו אדגיש במכוון לא את העימותים 
עם המשטרה או עם סמלי שלטון מובהקים אלא דווקא את האלימות הבין–קהילתית כלפי 
וכלפי  המשותפת  העירוניות  כלפי  כאלימות  שנתפס  במה  ותשתיות,  רכוש  וכלפי  שכנים 

העיר עצמה. 
בתקשורת ובדעת הקהל היהודית–ישראלית, פגיעה מכוונת בתשתיות עירוניות נתפסת 
כפעולה הנעה בין ונדליזם גרידא ובין תגובה פוליטית קיצונית המשיקה לטרור. מנקודת מבטן 
של הרשויות, הפגיעה בתשתיות ובמרחב העירוני נתפסת ככפיּות טובה נטולת היגיון, שכן 
התשתיות המותקפות אמורות בסופו של דבר לשרת את הקהילה עצמה. תפיסה זו מהדהדת את 
הרעיון הרווח הן במחשבה הליברלית הן במרבית המחשבה הקונטיננטלית: הרעיון שאלימות 
היא ניגודו של הפוליטי, סופה של השיחה, הרס שאינו בונה דבר. לעומת התפיסה הזאת אטען 
כי האלימות אינה חסרת משמעות, אלא יש להבינה מתוך המאבק המתרחש לא רק בעיר אלא 
גם על העיר ועל דמותה. אבקש לחשוב כאן מחדש על אלימות עירונית בהקשרים של ערים 

מקוטבות, קולוניאליזם התיישבותי והמאבק על השייכות והזהות המקומית הנלווים לו.

***

התייחסות  כל  אין  לרוב  בתופעה:  נתקל  בחקר האלימות  העוסקת  הענפה  בספרות  הקורא 
לשאלה מהי אלימות. בהמשך לטענתו של מקס ובר כי המאפיין של המדינה המודרנית הוא 
המונופול על האלימות הלגיטימית, רוב המחקרים העוסקים באלימות בתחומי מדע המדינה, 
המשפטים, הסוציולוגיה או הפילוסופיה הפוליטית מתמקדים בבחינת אופני הסדרתה וייצור 
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הלגיטימציה עבורה )de Haan 2009(, ונדמה כי ההנחה המקובלת היא שהאלימות עצמה 
היא דבר פשוט: פגיעה ישירה בגוף, "מתפרצת" באופייה ועם נראות מובהקת, ושאפשר 

לייחס לה זיהוי ברור של הפוגע ושל הקורבן. 
אלא שהנטייה להתמקד בשאלות של לגיטימציה וחוק מרדדת את האלימות לכדי תוצר 
שגרתי  יותר,  נפוץ  היא שככל שהמעשה  התוצאה  חברתיות.  והסכמות  חוקים  של  לוואי 
יותר ואינהרנטי לפעולתו הסדירה של הכוח, כך הוא גם מקבל לגיטימציה רבה יותר ונתפס 
פחות כמעשה אלים. זו המשמעות העמוקה של הבנליות של הרוע שתיארה חנה ארנדט, זהו 
המקום שבו הדרך לגיהינום אינה רצופה כוונות כלל. נוסף על כך, ההנחה שאלימות היא 
פעולה ברורה וגלויה, הכרוכה בהחלטה של   אדם לפגוע באחר, מתעלמת מסוגים נוספים 
 ,)Nixon 2011( או אלימות איטית )Galtung 1969( של אלימות — למשל אלימות מבנית
שבהן האלימות מבוזרת, ממושכת, נטולת מאפיין של התפרצות ומיושמת באופן שבו קשה 

לקשר את המעשה האלים לסוכן אנושי יחיד. 
 Rodgers and O’Neill( מיוחדת לאלימות תשתיתית  יש משמעות  העירוני,  בהקשר 
2012(. מכיוון שלתשתיות יש השפעה קריטית על מערכות עירוניות, אלימות תשתיתית 
יכולה ללבוש שתי צורות עיקריות. האחת היא הקמתן של תשתיות המשמשות לשליטה 
ישירה, למשל חומות הפרדה, או של תשתיות הגורמות לפגיעה ולסבל חברתי, למשל תחנה 
מרכזית מזהמת השוכנת בלב שכונת מגורים מוחלשת. השנייה היא הקמת תשתית המחברת 
בין נקודות פריבילגיות אך מזניחה ועוקפת אוכלוסיות שנותרות בשוליים — למשל שכונות 
הדן  במאמרה  באומן,  חנה  חשמל.  או  יוב  ב זורמים,  מים  של  לתשתיות  מחוברות  שאינו 
ברכבת הקלה בירושלים )Baumann 2018(, עומדת על סוג נוסף של אלימות תשתיתית: 
קשר  קובעת  עירוני,  פיתוח  של  בתואנה  הרכבת,  לרשת.  מאולץ  בחיבור  שמקורה  כזאת 
תשתיתי בין מערב ירושלים ומזרח ירושלים, ולטענת באומן היא משמשת לביצור הכיבוש 

הישראלי ולנרמול הסיפוח הבלתי חוקי.

***
אף שהשפעתן של האלימות המבנית, האיטית והתשתיתית אינה פחותה מזו של אלימות 
זוכות לאותה מידה של תשומת לב. הנראות המעטה שלהן נובעת  פיזית ישירה, הן אינן 
כך  יותר,  ויומיומית  שגרתית  שהפעולה  ככל  הלגיטימציה:  במנגנון  המובנה  מהכשל 
בסיס הלגיטימיות שלה רחב יותר. לפיכך, את הביטוי השגור "מעגל האלימות" — דימוי 
המתייחס בעיקר לאלימות המתפרצת והנראית, והמתמקד בשאלה "מי התחיל" — אני מציע 
או חוק שימור האנרגיה, חוק  להחליף ב"חוק שימור האלימות". כמו חוק שימור החומר 
כאחד — ומתפרצת  מבנית   — אלימות  של  הצבירה  אופני  לכל  מתייחס  האלימות   שימור 
ועוד.  שונים  בחומרים  הנאגרת  הפוטנציאלית  לאנרגיה  שלה,  הצורה  שינויי  ולגלגוליה, 
האלימות העירונית אינה רק יחס ישיר ופשוט של פעולה ותגובה. כדי להבין את תפקידה 
של האלימות במאבק בתוך העיר ועל העיר ודמותה, יש לראות כיצד סוגי האלימות השונים 

משפיעים זה על זה ולבחון את מורכבותה של הדינמיקה הזאת. 
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בהקשר זה, יש לשוב ולציין כי המחשבה הפוליטית נוטה לראות ּבָאלימות את היפוכם 
הכוח  כהרס  האלימות  את  אפיינה   )Arendt 1970( ארנדט  חנה  והפוליטי.  החברתי  של 
פוקו  מישל  גם  עצמה.  משל  חיובי  דבר  ליצור  בכוחה  אין  כי  וטענה  המשותף,  האנושי 
)2015( הצביע על כישלון האלימות בעיצוב הסובייקט שעליו היא מופעלת: בניגוד לכוח 
הממשמע, המעצב את הסובייקט באמצעות פעולות עקיפות, אלימות הורסת לטענתו את 
את  הן  הציבורי  המרחב  את  הן  הורסת  האלימות  אחרות,  במילים  הסובייקטיביות.  ליבת 

.)Mouffe 2014( הבודד  הסובייקט 
לפיכך, הטענה שהעיר כישות חברתית ופוליטית לא רק נהרסת אלא גם מיוצרת באמצעות 
בחשבון  להביא  עלינו  הטיעון,  את  יותר  טוב  להבין  כדי  מוזרה.  להישמע  עשויה  אלימות 
את יחסי הגומלין בין קורבן האלימות למבצעּה: מצב שבו הפגיעה בראשון היא התעצמות 
 ,)agency( סוכנות  של  אובססיבית  הפגנה  "יש  שבאלימות  טוענת  סקארי  איליין  האחרון. 
המאפשרת לגופו של האחד להפוך לקולו של האחר, מה שמאפשר להמיר כאב אנושי אמיתי 
בפיקציית הכוח של השלטון" )Scarry 1985, 18(. היא מדברת על הדיאלקטיקה של גרימת 
הכאב, שמצד אחד מאיינת את הקורבן ומחריבה עולמות, ומצד שני בונה עולמות באמצעות 

התפשטות הכוח והעוצמה של מבצע האלימות — היחיד או הגוף השלטוני. 
פרנץ פאנון מזהה את האופי המניכאי, השולל–הדדית, של מנגנוני האלימות הקולוניאליים: 
של  והמכוננת  המתנגדת  אלימותם  ומולה  המתיישבים  של  והישירה  המבנית  אלימותם 
המיושבים. הקולוניאליזם, באמצעות האלימות הנרחבת והלא–מתווכת שהוא מפעיל, הופך 
 — לשחרור  כלי  רק  אינה  פאנון  אצל  האלימות  לכן,  גרידא.  לאובייקטים  המיושבים  את 
"מיילדת המהפכה", בניסוחו של מרקס — אלא היא גם זו שהופכת את "'הדבר' המיושב לאדם 
באותו תהליך עצמו שבו הוא משתחרר" )פאנון 2006, 44(. בעולם הקולוניאלי — הממודר, 
פעולה,  חלומות  שריריים,  חלומות  הם  היליד  של  "חלומותיו   — האיסורים  זרוע  המחולק, 

)שם, 58(. האובייקט הקולוניאלי הופך לסובייקט באמצעות האלימות. חלומות אלימים" 
לאלימות יש משמעות חברתית ופוליטית. בין שמדובר באוהדי כדורגל, בכוחות צבא או 
בחבורות צעירים המשוטטות ברחוב ומחפשות קורבנות, הפעלת אלימות קבוצתית היא דרך 
לסובייקטיפיקציה ולסוציאליזציה. היא מייצרת בקרב מבצעיה זהות מתעצמת, רבת כוח, 
שכמו בכל הבניית זהות פרפורמטיבית היא נשענת על חזרה על הפעולה האלימה. האלימות 
אינה רק שוללת, אלא יש בה גם ממד אפירמטיבי. היא איננה פועלת רק ככלי ל"כיבוש" 
העיר או ל"שחרורה", אלא היא גם חלק מבניית הסובייקט ומייצור הזהות המשותפת של 

הקבוצה הפועלת.
וליצור אותם באותה פעולה עצמה נשמר, ואף  טבעה של האלימות להחריב עולמות 
מתחזק, כאשר אנו מרחיבים את הדיון מאלימות פיזית לאלימות מבנית ותשתיתית. בשלב 
זה אני מבקש לפתח את שאלת האלימות העירונית בהקשר של קולוניאליזם התיישבותי.

***
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שבו  קולוניאליזם,  של  ספציפי  סוג  הוא  שמו,  שמעיד  כפי  התיישבותי,  קולוניאליזם 
"המתיישבים באים כדי להישאר" )Wolfe 1999, 1(. אין מדובר רק בפרויקט של החלפה 
פיזית של הילידים בידי המתיישבים, אלא גם באקט רגשי של יצירת בית ושל היקשרות 
למקום. המטרה הסופית של המתיישבים היא לחדול להיות מוגדרים כמתיישבים ולהפוך 
בעצמם לילידים, תוך נרמול המצב החדש והעלמת האלימות הכרוכה בו. במילים אחרות, 
 )dwelling( קולוניאליזם התיישבותי הוא יותר ממאבק על משאבים: זהו סוג של השתכנות
של  המטפורי(  או  )הפיזי  ביתו  בשלילת  כרוכה  המתיישב  עבור  בית  בניית  שבה  אלימה, 

.)Kotef 2020( היליד 
ביחסים האנטגוניסטיים של שלילה הדדית, המאפיינים את הקולוניאליזם ההתיישבותי, 
עבור  השנייה.  מהאוכלוסייה  במניעתם  כרוכה  אחת  אוכלוסייה  עבור  ובית  עיר  בניית 
המתיישבים, אלימות עירונית מבנית אינה רק אמצעי להשגת כוח אלא גם פעולה להקמת 
בית ולנרמול חיי היומיום. במקביל לכך, עבור המיושבים אלימות כלפי רכוש ותשתיות 
גם דרך ליצירת  עירוניות אינה רק פעולה של התנגדות לאלימות המבנית הרווחת אלא 
הזכות  על  במאבק  לכלי  הופכת  האלימות  משותפת.  ולסוציאליזציה  כוח  לצבירת  זהות, 
לעיר. האלימות העירונית, הן כאסטרטגיה של יצירת בית עבור המתיישבים הן ככלי מתנגד 
למקום  השייכות  ואת תחושת  הפיזי  הבית  את  לייצר  המיושבים, מבקשת  עבור  ומַחבְֵרת 

השנייה.  מהאוכלוסייה  באמצעות שלילתם 
מה שנדמה לעיתים כצורות שונות של אלימות הוא למעשה חלק מתוך היגיון מערכתי 
משותף. תכנון מפלה; חוק נכסי נפקדים; ג'נטריפיקציה על בסיס כלכלי; גרעינים תורניים 
עם מוטיבציות דתיות, לאומיות או כלכליות; משטרה "כחולה"; משמר הגבול; בתי משפט; 
ועוד ועוד — כל אלה ממלאים חלק אקטיבי באלימות המבנית והתשתיתית בערים המקוטבות 
בישראל. תקנות וגופים אלו נתפסים בחברה הדומיננטית כמערכים שונים בעלי מוטיבציות 
שונות בתכלית — חלקם מזוהים כשמאליים )למשל בתי המשפט(, חלקם כימניים )למשל 
גרעינים תורניים(, חלקם כא–פוליטיים )למשל ג'נטריפיקטורים אמידים(. אך מהזווית של 
נפגעי האלימות המערכתית והרציפה, כולם שחקנים באותה קבוצה. החיבור בין השחקנים 
לתוצאה  דבר  של  בסופו  מובילים  זה,  את  זה  ומעצימים  שמתלכדים  השונים,  וההגיונות 
אחידה: נישול מהעיר ומתחושת השייכות לעיר. יתרה מזו, אי–אפשר להפריד בין האלימות 
המבנית והתכנונית בעיר ובין צפיפות החיים, הניכור וחוסר הביטחון האונטולוגי הנובע 
מהאיום התמידי לאבד את הבית — ומהאופנים שבהם אלה בתורם הופכים לחלק ממעגל 

האלימות התוך–קהילתית, מסכסוכי חניה ועד אלימות במשפחה.

***
ופיתוח עירוני אינם נחשבים בדרך כלל לאלימות, אף שהרס רכוש  לסיכום, אף שתכנון 
יומיומית  תוך–קהילתית  שאלימות  ואף  היגיון,  חסר  כוונדליזם  נתפס  עירוניות  ותשתיות 
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אינה נחשבת פוליטית — הצעתי כאן לחשוב את כל אלה כחלקים של מערכת אחת שבה 
קיום.  ומרחבי  חברות  סובייקטים,  ביצירת  יש משמעות  לאלימות 

בספרה האחרון של ג'ודית באטלר, העוסק באי–אלימות )Butler 2021(, היא משתמשת 
aggressive non-violence — כלומר, היעדר האלימות אינו מסמן פסיביות אלא  במושג 
פעולה מודעת, עיקשת, לעומתית. הנוקט אי–אלימות מסרב להשתמש בכלי האדון, ובמקרה 
האלימות  של  מזה  שונה  שלה  הבסיסי  שההיגיון  עיר  ליצור  מבקש   — עוסקים  אנו  שבו 
ל"חזרה  לא  וגם  ל"דו–קיום"  קריאה  אינה  אגרסיבית  אי–אלימות  הממוסדת.  המדינתית 

לשגרה". זוהי פעולה פוליטית, משותפת, המתנגדת לכל סוגי האלימות.
אלימות  שמבצעים  מי  אל  רק  לא  להפנות  יש  אגרסיבית  לאי–אלימות  הקריאה  את 
גופנית, מתפרצת ונראית אלא גם למי שלוקחים חלק, מודע או לא מודע, מפורש או לא 
)ושל  הערים  של  דה–קולוניזציה  אחרות,  במילים  והאיטית.  המבנית  באלימות  מפורש, 
 המרחב הישראלי–פלסטיני בכלל( חייבת לעבור דרך אי–אלימות אגרסיבית, בכל צורותיה —

המבניֹות והמתפרצֹות כאחת. 

מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
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