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 בין מיניאפוליס לשייח׳ ג'ראח:
 סולידריות סימבולית בשיח הבינלאומי בטוויטר

במהלך אירועי מאי 2021

ניצן לונברג

לתוקפה  נכנסה  שבו  הרגע  עד  העולם.  ברחבי  ציבורית  סערה  עוררו   2021 מאי  אירועי 
השיח  במרכז  עמדו  לפלסטינים  ויחסה  ישראל  מדינת  לחמאס,  ישראל  בין  האש  הפסקת 
מורי  תחקירים,  ופרסמו  מומחים  ראיינו  הממוסדים  התקשורת  כלי  הגלובלי.  הציבורי 
נבוכים לקונפליקט ומאמרי דעה; באקדמיה כינסו כנסי חירום; פודקאסטים אירחו חוקרים 
ואקטיביסטים; ברחבי העולם, מפקיסטן ועד בריטניה ודנמרק, נערכו צעדות תמיכה פרו־
פלסטיניות; מנהיגים גינו והזהירו. ברשתות החברתיות תפס העיסוק במדיניות הישראלית 
חיל  הפצצות  את  המתעד  טיקטוק  סרטון  עוד  נוספו  רגע  בכל  התעבורה.  נפח  עיקר  את 
של  סרטון  עוד  בפעולה,  ברזל  כיפת  של  אינסטגרם  תמונת  עוד  בעזה,  הישראלי  האוויר 
מאבק בין פלסטינים למשטרה במסגד אל־אקצא. על פי Google Trends, נושאי החיפוש 
ב־11  היה  החיפושים  שיא  אחוזים;  באלפי  גלובלית  זינקו  ו"עזה"  "פלסטין"  "ישראל", 
וב־12 במאי, לאחר שישראל הפציצה אזורים ברצועה בתגובה לירי הרקטות של חמאס. 
הפכו   #SaveSheikhJarrahו־  #FreePalestine, #GazaUnderAttack כמו  האשטאגים 
ויראליים ברשת החברתית טוויטר, אחד השדות העיקריים שבהם צמחו מחאות ציבוריות 
בעשור האחרון )Bonilla and Rosa 2015(. בפרט מעניינת תפוצתו הנרחבת של ההאשטאג 
הוא  הוא במהלך מאי 2021, שכן לטענתי  ויראלי אף  PalestinianLivesMatter#, שהפך 
לנרטיב  שאפשרה  העולמי,  הציבורי  השיח  בפרדיגמת  השינוי  עוצמת  את  בתוכו  מקפל 
נראו עד כה. בשל הקושי לכרות מרשת  ותמיכה בהיקפים שלא  הפלסטיני לצבור הכרה 
זו יתבסס על כמה דוגמאות שנאספו  הטוויטר נתונים רלוונטיים בדיעבד, הניתוח במסה 

יומן שדה. במעין  האירועים  במהלך 
התלקחותו של השיח אירעה שבועות אחדים בלבד לאחר שאחד מארגוני זכויות האדם 
החשובים ביותר בעולם, Human Rights Watch, קבע כי מדינת ישראל "חצתה את הסף" 
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הפלסטינית  זו  פני  על  היהודית  האוכלוסייה  את  מבני  באופן  המתעדף  משטר  ומנהלת 
)Human Rights Watch 2021(. לעיתים, נכתב בדוח הארגון, הפשעים שמדינת ישראל 
מבצעת נגד הפלסטינים הם כה חמורים והיקפם כה רחב, עד שהם מצטברים לכדי פשע נגד 
האנושות — אפרטהייד ורדיפה. המונח אפרטהייד מקפל בתוכו שלושה אלמנטים עיקריים: 
כוונה לשמר מערכת שליטה של קבוצה אתנית־גזעית אחת על קבוצה אחרת, דיכוי שיטתי 
בהיקף  אנושיים המתבצעים  בלתי  ומעשים  בידי האחרת,  קבוצה אתנית־גזעית אחת  של 
רחב ובאופן שיטתי במטרה לשמר מדיניות דכאנית זו. אמנם אין זו הפעם הראשונה שטענה 
כזאת עולה )ראו למשל B’Tselem 2021(, אך כאשר בוחנים מי משמיע אותה וכיצד, אפשר 
לזהות שינוי באופן שבו שלטונות דכאניים נתפסים וממוסגרים בשיח הציבורי, ונראה כי 

"אפרטהייד" הופך למונח־על המשמש להגדרה של חוסר־שוויון ממוסד. 
אירועי מאי 2021 האירו באור חדש את מדיניות ישראל מול האוכלוסייה הפלסטינית. 
בחוגים פרוגרסיביים, אך גם במעגלים הולכים ומתרחבים, גלשה השיחה במהלך האירועים 
לשאלת זכותה של מדינת ישראל להתקיים. בהינתן העמקתו של שיח האפרטהייד בנוגע 
ישראל  מדינת  ממוסדת,  ולגזענות  לאלימות  באשר  העכשווי  העולמי  והשיח  לישראל 
את  הגוזל  ולבן  זר  קולוניאלי  ככוח   — רדיקליים  בחוגים  במיוחד   — שאת  ביתר  מותגה 
חדשה,  אינה  זו  טענה  אותם.  ורודף  אותם  מדכא  האזור,  של  הילידיים  התושבים  אדמת 
כמובן, והיא הושמעה בעבר פעמים רבות, אך הפעם התרחש דבר נוסף — אירוע שיחני רב־
משמעות: הקשר הסינפטי שנוצר בזיהוי המאבק הפלסטיני עם מאבק השחורים בארצות 
הברית נגד גזענות ממוסדת. במהלך חודש מאי זכתה תנועת Black Lives Matter לניצחון 
פלויד  ג'ורג'  משפטי חשוב עם הרשעתו המתוקשרת של דרק שובין, השוטר שרצח את 
במיניאפוליס במאי 2020 — אירוע שהצית את אחד מגלי המחאה הנרחבים ביותר שידעה 
ארצות הברית מעודה ושהתפשט למדינות רבות נוספות. אירועי מאי 2021 מתחו בין שני 
המאבקים קו שאי־אפשר לנתקו: בשניהם נעשה שימוש באמצעים רטוריים דומים, ושניהם 
שוקעו בתבנית תרבותית הוליסטית שאני מבקשת לראותה כמאבק אקטיבי לדקולוניזציה, 

ואם להרחיק לכת — כמאבק על עתידו של הסדר החברתי העולמי. 

מפנה נרטיבי גלובלי?

ובין  ולאומניים  שמרניים  ערכים  בין  הקיטוב  אלו  בימים  ומעמיק  הולך  העולם  ברחבי 
ערכים הומניסטיים כמו שוויון זכויות וצדק חברתי ואקלימי. תהליך זה ניכר במיוחד בעת 
אי־השוויון  ומערכות  הממוסדת  הגזענות  של  השלכותיהן  את  שהדגישה  הקורונה,  מגפת 
העולמיות על אוכלוסיות מוחלשות וקהילות של צבע )communities of color(. הקיטוב 
ביתר  מחדד  מכיוון שהוא  מתרחב,  האקלים  במשבר  הציבורי  ככל שהעיסוק  מעמיק  הזה 
שאת את ההשפעה ההרסנית שיש לניצול הדרום הגלובלי בידי הצפון הגלובלי. זהו תהליך 
רב־ממדי שקצרה היריעה מלאפיינו במדוקדק, אך אפשר לזהות בו גם פער דורי, שהולך 
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דורות  בחילופי  אשר  להם,  שקדמו  הדורות  ובין   Zוה־  Yה־ דור  בין  יותר,  מובחן  והופך 
טבעיים הם מתחילים לאבד את אחיזתם בעמדות הכוח הפוליטיות והתרבותיות. בתהליך 
חברתיות  יסוד  הנחות  לדיון  ונפתחות  המסורתיות,  הפרדיגמות  של  מעמדן  מתערער  זה 
שבעבר היו שקופות ומובנות מאליהן. דוגמה לכך היא הפנייה הביקורתית נגד אייקונים 
וסמלים פוליטיים כמו פסלים של מנהיגים המזוהים עם סחר העבדים, עם האימפריאליזם 
ועם הקולוניאליזם האירופי. עד כה, משמעותם הפוליטית השנויה במחלוקת של סמלים 
ניסיון  והשחתתם מסמלת  הפלתם  כעת,  ואילו  צבע;  לקהילות של  רק  ברורה  הייתה  אלו 
לעצב מחדש את גבולות הגזרה החברתיים במרחב הציבורי הלבן והלא־שיוויוני. דוגמאות 
 Why is My" נוספות הן הקריאות לדה־קולוניזציה של תוכניות הלימוד )למשל קמפיין
?Curriculum White"( ולשילובה של הגות לא לבנה ולא מערבית במוסדות להשכלה גבוהה 
בבריטניה, ומינויה של מתאמת לענייני אנטי־גזענות באיחוד האירופי, לראשונה בתולדות 
הארגון. את התהליך הזה מניעים, בין השאר, ארגוני חברה אזרחית ותנועות אקטיביסטיות, 
שמייצרים לחץ ציבורי ופוליטי באמצעות קמפיינים המקודמים ברשתות חברתיות. מכיוון 
שמדובר בשינוי תרבותי דיסקורסיבי, אפשר לזהות את הקיטוב המעמיק ואת השינוי הדורי 
שמתרחשים בחברה האנושית הגלובלית באמצעות בחינת השיח הבינלאומי בנושאים של 

צדק חברתי.
החברתיות.  ברשתות  במיוחד  ניכר  האחרונים  בעשורים  המתחולל  הנרטיבי  המפנה 
שלהם  הסיפור  את  למסור  מהשורה  לאנשים  מאפשרות  האלה  הציבוריות  הפלטפורמות 
ולייצג את עצמם באופן שעוקף את הפרשנות של כלי התקשורת הממוסדים, שובר את 
בשל  שונים.  בהן  וההסדרים  שחוקיהן  אחרות  פלטפורמות  דרך  ומוצג  שלהם  המונופול 
החשיפה האישית, יותר ויותר קהילות יכולות לתבוע בחזרה בעלות על הנרטיב שלהן. עצם 
החשיפה של סיפור אישי ביוגרפי מובנת כפעולה פוליטית העומדת בפני עצמה, המשקעת 
את החוויה האינדיווידואלית במבנה־העל החברתי. כפי שרצח ג'ורג' פלויד, שהצית מחדש 
ממוסדת,  לאלימות  הגוברת  במודעות  משוקע   ,Black Lives Matter של  המאבק  את 
התנגדות  מסמן   #SaveSheijhJarrah כך  צבע,  של  קהילות  ודיכוי  משטרתית  אלימות 
שאותה  ומאדמתם,  מבתיהם  ילידיים  תושבים  גירוש  של  הקולוניאליסטית  לפרקטיקה 
מוביל משטר דכאני וגזעני במהותו. בתהליך זה, למשל, הפכו האחים אל־כורד למייצגים 
של  ושמותיהם  ותמונותיהם  ג'ראח,  בשייח'  המשפחות  מאבק  של  ובאינסטגרם  בטוויטר 
טיימס,  יורק  הניו  לשער  שהתגלגלו  עד  הופצו  בעזה  הלחימה  במהלך  שנהרגו  הילדים 
שביקר בהרחבה את היקפה וחומרתה של הפעולה הצבאית הישראלית ברצועת עזה. כך, 
והשטחת  מזה  זה  במרחק  שהתקיימו  מקומיים  לאירועים  העולמי  הזרקור  הפניית  מתוך 
ההבדלים ביניהם, התארגן מחדש השיח הפרו־פלסטיני ברמה המקומית והעולמית גם יחד. 
ברמה המקומית, צימודי ההאשטאגים הנפוצים יצרו האחדה בין שייח ג'ראח למסגד אל־
אקצא, בין ליפתא לחיפה ובין רצועת עזה ללוד. "אינתיפאדת האחדות", כפי שהיא כונתה, 

הווירטואליים. ובמרחבים  הסימבולית  ברמה  אפוא  התקיימה 
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תצלום 1. ילדה בצבעי דגל פלסטין על קיר בית בשכונת שייח ג'ראח, יולי 2021. צילום: דניאל מונטרסקו

של  הרטוריים  והמכשירים  הוויזואליים  הדימויים  קודם,  שטענתי  כפי  העולמית,  ברמה 
 Black המשתמשים בטוויטר היו דומים ואף זהים לדימויים שבהם השתמשו פעילי תנועת
Lives Matter ותומכיה בשנה האחרונה. כך למשל חזר על עצמו דימוי המגף על הצוואר, 
והאלימות  הממוסדת  הגזענות  של  השלכותיהן  את  ומסמל  פלויד  ג'ורג'  לרצח  המרפרר 
המשטרתית. דימוי זה משמש בין השאר גם להבעה פרפורמטיבית של סולידריות, למשל 
באירועי ספורט המוניים. השימוש בהאשטאג PalestinianLivesMatter#, שאף הופיע לעיתים 
קרובות בסמיכות ל־BlackLivesMatter#, מותח קו שאי־אפשר להכחישו בין שתי התנועות 
ומאחד את שני המאבקים. הקישור בין הגזענות כלפי שחורים בארצות הברית ובין המאבק 
דמויות  נמנות  ועם תומכי המאבק הפלסטיני  עוד משנות השבעים,  קיים  הפלסטיני אמנם 
מפתח היסטוריות כמו מלקולם אקס ואנג'לה דייוויס; אך ההבנה כי שתי התנועות קשורות 
שבה והתעוררה בעיקר לאחר מבצע צוק איתן והמהומות בפרגוסון ב־2014, שבמהלכן נעשה 
 Bonilla and Rosa 2015;( שימוש נרחב בטוויטר כדי להפיץ מידע על המחאות בזמן אמת
ויותר כבעיה עולמית  יותר  Naber 2017(. כאמור, אי־שוויון על רקע של גזע נתפס היום 
בוערת שיש לתקנה בבהילות, ולכן רטוריקת ההסברה הישראלית, שלפיה הביקורות המופנות 
כלפי ישראל מקורן באנטישמיות, איננה משכנעת עוד לנוכח שטף התיעודים והקמפיינים 
המופצים ללא הרף ברשתות החברתיות. במעגלים בינלאומיים מתרחבים, ההזדהות כאנטי־

ציוני הופכת הלכה למעשה למכשיר שיחני המסמן הזדהות ערכית אנטי־גזענית.
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 .#PalestinianLivesMatter / תצלום 2. האחים אל־כורד נתפסים כמייצגי המאבק הפלסטיני המאוחד

צילום מסך מטוויטר

המומחש  הפלסטיני,  הנרטיב  לאוטוביוגרפיות,  וסוגדת  ביוגרפיות  המתעדפת  בחברה 
על  נפל  החברתיות,  ברשתות  בשימוש  שמיומנים  וצעירות  צעירים  של  בתצלומים 
חברתיות  לתנועות  אופייניות  הן  סימבוליות  פעולות  העולם.  ברחבי  קשובות  אוזניים 
יכול  אקטיביזם   ,2021 בשנת   ;)Katriel 2020( העולם  ברחבי  אלימים  לא  ולמאבקים 
מתנהלים  החברתיים  הקשרים  כאשר  תמונה.  ובשיתוף  כפתור  בלחיצת  גם  להתבצע 
לתליית  שקולה  שלך  המשתמש  שם  ליד  פלסטין  דגל  הוספת  הווירטואלית,  בספֵרה 
פוליטי  ממד  לו  שיש  אישי  אקט  למעשה  מתבצע  המקרים  בשני   — ביתך  בחלון  דגל 
פומבי, אקט שמסמן את גבולות השייכות ומתוך כך גם את גבולות ההתנגדות. התנגדות 
חרם  למשל  הגשמי,  במישור  השפעה  לה  שיש  פוליטית  לפעולה  להיתרגם  עשויה  זו 
צרכני, כפי שקרה כשיצרנית הגלידה בן אנד ג'ריס הודיעה על הפסקת המסחר במוצריה 
בצמיחה  שמתאפיינת   ,)2000 ושמיר  )זיו  התת־פוליטית  הפעולה  הכבושים.  בשטחים 
לפנות  הצורך  את  עוקפת   ,)grassroots movements( שורשיות  תנועות  של  מלמטה 
לאפיקים משפטיים ולגליים ולמערכות הלאומיות כדי להוביל שינוי חברתי. בד בבד 
הזהות  קטגוריות  פי  על  מתחלקות  שאינן  הזדהות,  של  חדשות  קהילות  מייצרת  היא 
המסורתיות כמו דת ואתניות )Beck 1994(. מתוך כך, הפעולה הכתובה או הוויזואלית 
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ברשתות החברתיות הופכת לגורם המגשר בין אקטיביזם מקלדת או אקטיביזם סימבולי 
ובין שינוי מטריאלי גשמי, ברמת הפרט והמערכת גם יחד. כאשר רוב צרכני התקשורת 
כבפלטפורמה  החברתיות  ברשתות  משתמשים   ,Zוה־  Yה־ דור  בני  ובוודאי  בעולם, 
להשתתפות פוליטית, אין פלא שסערות רשת יוצרות חדשים לבקרים שינויים תרבותיים 
שעשויים להוביל לשינוי פוליטי וכלכלי. אם כך, תהליך חידודה של פוליטיקת הזהויות 
התנאים  ליצירת  יחד  חברו  ממוסד  לאי־שוויון  הגוברת  והמודעות  האחרון  בעשור 
שאפשרו לפלסטינים לערער את המונופול הישראלי על נרטיב הסכסוך ולגייס למאבק 

את דעת הקהל העולמית. 
תשומת הלב המופנית כיום כלפי מערכות של כוח ודיכוי ממוסד אפשרה מלכתחילה 
להאיר את הקשר בין שתי התנועות, ולמקם את השיח מחדש בתוך תבנית תרבותית־

שהתמונה  אף  העולמי.  החברתי  הסדר  את  מהיסוד  לשנות  שמבקשת  דיסקורסיבית 
המתקבלת ממחקר ברשתות החברתיות עשויה להיות חלקית, מוגבלת בזמן ומוטה, יש 
ערך עצום למידע שאפשר לכרות מהן. רשתות חברתיות מאפשרות לבחון את האופנים 
הרטוריים המארגנים מאבקים חברתיים במודרנה המאוחרת, למקמם על תהליכי מאקרו 
ארוכי טווח, ולזהות אירועים שהיו משמעותיים במיוחד ופעלו כזרזים של שינוי חברתי 
ופוליטי. שתי דוגמאות בולטות לכך הן מהומות פרגוסון ב־2014, שהכינו את הקרקע 
להתרחבות המחאה של Black Lives Matter ולניצחון שהשיגה התנועה במאי 2021, 

ותנועת MeToo#, ששינתה ללא הכר את השיח העולמי סביב אלימות מינית. 
האם השינוי הערכי בשיח העולמי והמקומי יכול להוביל לשינוי פוליטי ולערער את 
יחסי הכוחות בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הפלסטינית במדינת ישראל? האם 
אירועי 2021 יהיו בין הגורמים לשינוי זה, ומה יהיה חלקם בו? ובמילים אחרות, האם 
מדובר באירוע היסטורי שיסיט את מהלך האירועים וישנה את יחסי הכוח, או שמא זוהי 
עוד התלקחות, אחת מני רבות, על ציר היסטורי ארוך טווח? אני מציעה לראות באירועי 
מאי 2021 התכנסות של תהליכים וגורמים שגרמו להתלקחות שאמנם הייתה מבוזרת, 
אך צברה די כוח כדי לעצב מחדש את פני המאבק הפלסטיני ואת מטרותיו העתידיות. 

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת אדינבורו
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