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דניאל מונטרסקו וניצן לונברג

אנחנו, הדור הצעיר, הדור השלישי לנכבה, מילאנו תפקיד חשוב באירועים של שנת 

2000. ]...[ איפה נמצא הדור הזקוף היום? למה לא שומעים אותו? מדוע התבדו הנבואות 

על החרפת המאבק? איפה אותם צעירים של אז? מנין השתיקה והדממה סביבי? היכן 

המנהיגות העתידית שהתבשרנו עליה? )חולוד בדווי, 2004(

בשבועיים האחרונים אוחזים ביאפא ניצוצות של מהפכה, שאותם התקשורת הישראלית 

מציגה בעקביות ללא קונטקסט ובאופן מעוות. ]...[ אנו רוצות להדגיש כי מדובר בניצוץ 

שהדברים  כפי  "התפרעויות",  או  ב"מאורעות"  ולא  עמוק,  לשינוי  הקורא  מהפכני 

מצטיירים לרוב. על כן, גם את תגובת המדינה ושלוחותיה — המשטרה, הימין המתנחלי 

ואף רוב רובה של התקשורת הישראלית — יש להבין כתגובת–נגד ממסדית, שמכוונת 

לדכא את האוכלוסייה הילידית ביאפא. )יארה גראבלה והנא עמורי, 2021(

*

איש לא צפה את התלקחות האלימות בין יהודים ופלסטינים במאי 2021. ההפתעה נבעה מן 
הפער בין אשליית הסטטוס קוו בירושלים, בערים המעורבות ובעזה ובין עוצמת הזעם ברחוב 
ומשתתפים,  צופים  כולנו,  בעקבותיו.  שבאה  ההתרחשויות  ושרשרת  והיהודי  הפלסטיני 
נקמה  דיאלקטיקת  של  בעיצומה  עדיין  שרויים  וישראליות,  פלסטיניות  וערבים,  יהודים 
פוליטית בין כוונת מכוון ובין תוצאותיה הבלתי צפויות, בין אסטרטגיה וטקטיקה, פעולה 
ותגובה, ותגובה על תגובה. ברור לכול שהאלימות המתפרצת אינה מעידה רק על מאבק 
הישראלית:  החברה  של  דמותה  עצם  על  אלא  לפלסטינים  יהודים  בין  אתנו–טריטוריאלי 
״העם הזה צריך מלחמת אזרחים״, פסק שאולי במערכון של "ארץ נהדרת" שזכה למיליוני 
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וזה לא הוביל לשום מקום. אתם — שבו  צפיות. ״חוץ מהערבים. איתכם נלחמנו מספיק 
בצד. אתם רוצים, תילחמו נגד המנצח״.

בעוד בדווי מלינה על התמוססות ״הדור הזקוף״ לאחר אירועי אוקטובר 2000, גראבלה 
ועמורי מעלות על נס ״ניצוץ מהפכני הקורא לשינוי עמוק״. האם אירועי מאי 2021, או 
כפי שהם קרויים לעיתים בשיח הפלסטיני הפרוגרסיבי ״אינתיפאדת האחדות״ )انتفاضــة 
الوحــدة(, הם אירוע היסטורי מכונן או מאורע חולף שייוותר נטול שם? ההיסטוריון ויליאם 
סיוול )Sewell 2005, 100( מגדיר אירועים )events( כ״תת–קבוצה נדירה של התרחשויות 
אשר מובילה לשינוי מבני משמעותי״. מעבר לקושי העקרוני )שעליו מצביע דרידה; ראו 
Smith 2015( להגדיר אירוע — שבמהותו הוא אחר, סינגולרי וחד–פעמי — נראה שעוד 

מוקדם לדעת אם זהו המקרה הפעם, ומכאן הקושי להבין את הרגע ההיסטורי הנוכחי.
כמה  לשרטט  אפשר  לאשורם,  האירועים  את  להבין  עדיין  אי–אפשר  אם  גם  אולם 
מאפיינים לדמותם. לשם כך התגייסו למשימה שורה של חוקרים מדיסציפלינות שונות: 
סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה וספרות. ערב הדיון ״אש בשדה קוצים: 
בחסות  האלימות,  גל  של  בשיאו  במאי,  ב–17  נערך  וסולידריות״  אלימות  על  מחשבות 
פרויקט ״בחברת האדם״ המבקש להנגיש את השיח האנתרופולוגי החברתי לציבור. תיק 
מסות זה מביא את התובנות שעלו בערב הדיון מנקודות מבט מתודולוגיות ותיאורטיות 
אותן  להבין  ויש  והשערות,  שאלה  סימני  בעיקר  מעלות  המסות  הדברים,  מטבע  שונות. 
כסיעור מוחין רפלקטיבי ולא כאמירה נחרצת. מטרתו של הקובץ הזה אינה אפוא להציג 

וקושיות. משנה סדורה של תשובות, אלא לפרוש רשומון של פרשנויות 
בהקדמה זו נציע שבע מילות מפתח שדרכן אפשר לחשוב על הרגע ההיסטורי הנוכחי. 
בלתי  גורמים  של  תקדים  חסר  מגוון  על  מצביעה   ,)convergence( התלכדות  הראשונה, 
בין–קהילתית,  אלימות  אירועי  של  ולשורה  המונים  לגיוס  שהובילו  לכאורה  קשורים 
וערבים בארץ מאז 1948. האם  יהודים  בין  נראתה כמותה בהיסטוריה של היחסים  שלא 
קצרי  וחלקם  היסטורי  עומק  בעלי  שחלקם  כוחות  בין  הקושרת  מהפכנית  מגמה  קיימת 
הנגד  ומהפכות  המהפכות  את  למנות  אפשר  אלו  גורמים  עם  ומיידיים?  נסיבתיים  טווח, 
של "האביב הערבי", תסכולי הקורונה, החוויה הפלסטינית המתמשכת של הדרה אזרחית 
וכישלון הפרויקט הלאומי, ההתנכרות להנהגה הפלסטינית וההתקוממות העממית ברחוב 
הפלסטיני, ההסלמה בשיח׳ ג׳ראח ובסילוואן על רקע פינוי התושבים, משטר המקרקעין 
המפלה וסוגיות הדיור והג׳נטריפיקציה, הנוכחות ההתנחלותית החדשה בערים המעורבות, 
הקואליציה בין המשטרה למתנחלים והתגייסות מיליציות של יהודים חמושים, החסימה 
ראש  של  המתוזמנת  הפוליטית  והאנרכיזציה  אל–אקצא  למסגד  הפריצה  שכם,  שער  של 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו בשיאו של חודש רמדאן.
שיצרה  פלסטינית  לאומית  ותודעה  אזרחי  מרי  לכדי  התגבשו  הספורדיים  האירועים 
זיקה בין רמת המיקרו המקומית ורמת המקרו האזורית, במסגרת מה שהאנתרופולוג מרשל 
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 structural–cum–symbolic( סמלית–מבנית״  ״העצמה  כינה   )Sahlins 2005( סאלינס 
הקולקטיבית  ברמה  משמעות  מקבלים  מקומיים  אירועים  זה,  בהקשר   .)amplification
עיתונאים  מיהרו  הערבי,  ובעולם  בישראל  התקשורתי,  הדימויים  במרחב  והבינלאומית. 
להכתיר את האירועים כ״מלחמות דת״ וכ״אינתיפאדת רמדאן״, וכך הרחיבו את מסגרת 
המאבק סביב אירועי קיצון שהגדירו את צו השעה: תקיפת רבני הגרעין התורני, השרפה 
האולטימטום  הצבת  עם  אל–קדר(.  )לילת  הגורל  בליל  תפילה  מניעת  אל–אקצא,  במסגד 
האסלאמית  האומה  של  הקודשים  קודש  כמגן  החמאס  עצמו  מיצב  במאי  ב–10  לישראל 
וערער על הנהגתה של הרשות הפלסטינית. הּבִינְאּום של התקריות העצים את הקונפליקט 

אסכטולוגיים. ממדים  בעל  מטא–קונפליקט  לכדי  הישראלי-פלסטיני 
מאי  אירועי  אם  למרחב.  זמן  בין  הקושר  קולקטיבי  מעבר  טקס  הוא  היסטורי  אירוע 
2021 אכן עונים על הגדרה זו, הרי מתקיים משא ומתן מהותי על כללי המשחק הפוליטי, 
שבעקבותיו יוגדר מחדש המעמד של הפלסטינים בישראל. מילת המפתח השנייה, לימינליות 
)סיפיות(, מאפשרת לחשוב על אירועי מפתח במונחים אנתרופולוגיים של מבנה ואנטי–

מבנה )טרנר 2004(. כמו בכל תסיסה קולקטיבית ש״יצאה משליטה״ — החל באינתיפאדה 
הראשונה, עבור באירועי כיכר תחריר וכלה במחאה החברתית בקיץ 2011 — היפוך יוצרות 
דרמה חברתית שנותרה  )communitas(, במהלך של  מרי  קהילות  יצרו  גבולות  וטשטוש 
במקרה זה ללא פורקן וקתרזיס. כך למשל, האירוע המבשר של אירועי חודש מאי התרחש 
ביפו כבר ב–18 באפריל, כאשר דיירי עמידר ערבים תקפו את רבני הגרעין התורני במקום. 
״החברוניזציה של יפו״ )מונטרסקו ושמריהו–ישורון 2021( למעשה הסיטה את הקו הירוק 
והעתיקה את פרויקט ההתנחלויות מן הגדה המערבית אל תוך  אל תוך המרחב העירוני 
הערים המעורבות שבתחומי קווי 67׳. ההתגייסות של נוער הגבעות וקבוצות כגון להב״ה 
ולה פמיליה ללינצ׳ים כמו זה שהתרחש בבת ים יצרה זיקה חדשה בין מרחבים פוליטיים 
משני עברי הקו הירוק. הסיפיות המבנית של ״המיעוט הכפול״ הפלסטיני בישראל, הלכוד 
בין אומה ומדינה )Rabinowitz 2001(, התגלתה במלוא עוצמתה דווקא במרחבי השוליים 
בערים המעורבות, שהן החוליה החלשה בשרשרת המתווכת בין האזרח הפלסטיני לפרויקט 

הלאומי ולמדינה. במרחבים אלו אנו עדים לתהליך מהפכני ללא תוצאות מהפכניות.
מילת המפתח השלישית היא אנרכיזציה. נראה היה שהאנרכיה הפכה מאימת השלטון 
בישראל לכלי שלטוני: ההחלטה היכן לפרוש כוחות שיטור, האפליה באכיפה והניהול הלא 
ברור של מוקדי אלימות תרמו לתחושת בלבול, דיסאוריינטציה וכאוס במוקדי המגע בין 
יהודים לערבים. מקרים של אלימות של פלסטינים כלפי יהודים ברחבי הארץ דוכאו ביד 
קשה, ומתקפות של יהודים על ערבים התרחשו בשעה שהמשטרה עמדה מנגד מבלי להגן 
על המותקפים. בניסיון הלינץ' בבת ים ב–12 במאי, אירוע שתועד בשידור חי, המשטרה 
בלטה דווקא בהיעדרה אף שהיה לה מידע מודיעיני מוקדם ועל אף היערכותם של כוחות 
משטרה על גבול יפו-בת ים. אלה הגיעו למקום זמן רב לאחר שסעיד מוסא מרמלה איבד 
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אותן.  ובזזו  חנויות בבעלות ערבית  יהודים השחיתו  ושעות לאחר שפורעים  את הכרתו, 
באותו יום הופצה ברשתות החברתיות הודעה המזמינה יהודים לבוא לטיילת בבת ים לבצע 
פעולות נקם בערבים. בקבוצות טלגרם וואטסאפ כהניסטיות הודגש כי יש להגיע עם "ציוד 

מתאים. אגרופנים, סכינים, קרשים, סכינים ואקדחים״.
ולצידה  בין–קהילתית  לאלימות  והפכה  משליטה  יצאה  עצמה  האנרכיזציה  מהרה  עד 
התנכלות חסרת תקדים של המשטרה לאזרחים ערבים מן השורה, שנתפסו כ״טרוריסטים״. 
כך למשל ההכרזה על המבצע המשטרתי "חוק וסדר״, שביקש לבוא חשבון עם פעילי המאבק 
וגייס אלפי אנשי ביטחון. תגובת  הפלסטינים, הגדיר ״בנק מטרות״ של אזרחים פלסטינים 
המדינה לאנרכיה הייתה אפוא מיליטריזציה של המרחב האזרחי ביישובים ערביים ומעורבים. 
התגלתה  האירועים  של  הקצנתם  הישראליים-פלסטיניים,  השליטה  יחסי  של  בהקשר 
בכפילותה: כאוס בלתי נשלט מחד גיסא ואמצעי דיכוי מאידך גיסא. בסופו של דבר, גם אם 

האסון המתחדש לא היה מתוכנן, הוא שירת את יעדיו של השלטון )אופיר 2013(.
האם הכוח העודף )overdomination( שהפעילה מדינת ישראל במהלך האירועים ביסס 
את ריבונותה, או שמא הוא פתח תיבת פנדורה וחשף אותה בחולשתה? האם הועצם מצב 
החירום, המתקיים ללא הפסקה מאז 1948, על רקע האירועים האלימים ומגפת הקורונה? 
תקנות החירום המיוחדות שהטילה מדינת ישראל הביאו עימן שתי החרגות: בעוד הריבון 
התוצאה  חירום,  מצב  על  ההכרזה  באמצעות  החוק  בחסות  לחוק  מחוץ  עצמו  את  מחריג 
הבלתי מתוכננת הביאה לפריצה של השוליים החברתיים בחברה הפלסטינית ולגיוסם של 
בני נוער מנותקים, ארגוני פשע ואזרחים מן השורה אל מרחב הפעולה הפוליטית. "החריגות 
]היא[ ״אך   ,)222  ,2010( שנהב  טוען  הפוליטיים״,  היסוד  עקרונות  של  תוצר  אמנם   היא 
פורענות  של  זרע  בגדר  היא  דבר  של  ובסופו  הליברלית,  לפוליטיקה  מתמיינת  אינה 
לשיבושה". לנוכח המיליטריזציה והחרפת אלימותו של המשטר, תנאי ההחרגה עלו אל 

שלו(. במסה  כרכבי  נדים  שמתאר  )כפי  הציבורי  השיח  של  היום  סדר 
בצד היהודי, לצד שיח הקורבנות הצדקני בתקשורת הישראלית והקריאה לחרם צרכני 
על פלסטינים, ניכרה גם מעורבות מפתיעה של חברות מסחריות שיצאו בקריאות לדו–קיום. 
מנגד, בלט גם דיון שלילי וחרדתי בשאלת הקיום המשותף. האולטימטום של חמאס, כניסתם 
של כוחות צבאיים ומג"ב לתוך הערים המעורבות והעוצר שהוכרז בלוד בעקבות האירועים 
חשפו את שבריריותה של הריבונות היהודית. אם כך, כדי להבין את אירועי מאי אפשר להציע 
שתי פרדיגמות פרשניות שונות: האחת תופסת את האלימות כהתקוממות עממית פלסטינית 
בידי  שרת  כלי  באלימות  רואה  השנייה  ופסיביות;  ייאוש  של  עשורים  שני  לאחר  שמגיעה 

הריבון, המבקש לבסס ולהעמיק את שליטתו.
הגבולות  פריצת  עקרון  את  המרכז, ממשיכה  אל  מהפריפריה  הרביעית,  המפתח  מילת 
בין מבנה )דכאני( ואנטי–מבנה )מהפכני ופורע סדרים(. חציית הגבולות המרחביים ואתגור 
הסטטוס קוו הפוליטי הגדירו יחסים חדשים בין שוליים ומרכז, מהלך היפוכי שבו השוליים 
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בירושלים,  הסמלי  ההתרחשויות  מוקד  לצד  בעוצמתו.  דווקא  מתגלה  והחלש  במרכז  מכים 
הפעולה החברתית והפוליטית והאלימות הבין–קהילתית לא התרחשה רק במוקדי הכוח של 
הציבוריות הפלסטינית — בגליל ובמשולש — אלא דווקא בשוליה. כך לוד, עכו ויפו, ערים 
שנתפסות כשוליות וכמוחלשות בחברה הערבית, סומנו כמרחב פעולה מוביל למרות, ואולי 
בגלל, הכוח הלא–נורמטיבי המצוי בהן בזכות מצבורי נשק ונוכחות דומיננטית של משפחות 

פשע. באמצעים אלימים תבעו תושבים את הזכות לעיר.
ממיקומה האמביוולנטי בהיררכיה של ערים מעורבות, הקהילה הפלסטינית ביפו חתרה 
תחת היותה מובלעת מפוררת ומוקפת בשכונות יהודיות והכריזה ״יפו לא למכירה״ )يافــا مــش 
للبيع(. הגטו העירוני התגלה כמשאב יצירתי של זעם חברתי. בלוד, כאמור, המפגינים הערבים 
המירו את החולשה החברתית–כלכלית לכוח פוליטי שִאפשר גיוס חברתי אפקטיבי באמצעות 
רשתות של שארות שתבעו שליטה במרחב הציבורי. אם באירועי אוקטובר 2000 ארגוני הפשע 

בלוד דיכאו את המחאה העממית, הרי במאי 2021 הם אפשרו ואף עודדו אותה.
אחת השאלות המרכזיות העולות מדיון זה היא כיצד המבנה החברתי משפיע על הגיוס 
העממי ועל תצורת האלימות במרחב האורבני. בחיפה ובנצרת, שיח פרוגרסיבי המהדהד את 
ושבוע  במאי(  )ב–18  כללית  שביתה  כגון  למאבק  אסטרטגיים  יעדים  הגדיר  הערבי  האביב 
מדוברי  כיאל,  מג׳ד  הכריז  שלנו״,  הרחובות  ״הלילה  יוני(.  )בתחילת  הפלסטיני  הכלכלה 
ועודד את המפגינים לפעול באופן אסטרטגי ברמה הלאומית.  המחאה הפלסטינית בחיפה, 
ביפו עסקה המחאה בעיקר בסוגיית הדיור והייהוד, והדיון המקוטב בנושא הבליט את המתח 
בין יעדים מקומיים ובין תפקיד העיר במחאה הפלסטינית הארצית. הקשר בין ״ועדת החירום 
להגנה על יפו״ ובין ראש העיר חולדאי נותק; חולדאי נמנע מהזדהות עם הקהילה הפלסטינית, 

וִאפשר לכוחות יס״מ ומג״ב לפעול ביפו ללא רסן.
בין  ביחסים  היא  התשובה  בערה?  לוד  שכנתה  בעוד  יחסית  רמלה שקטה  הייתה  מדוע 
ברמלה  משותפים.  חיים  למען  חינוכית  פעולה  של  ובאפקטיביות  הקהילה  לנציגי  העירייה 
הצהיר מינֹו אבו לַּבַן, חבר מועצת העיר וחבר בפורום המנהיגים לדיאלוג קהילתי רב–תרבותי: 
״האלימות לא נכנסה לעיר שלנו מפני שהגנו עליה ממסיתים. אם ביום הראשון נכנסו לרמלה 
זרים, ביום שלאחר מכן כבר עמדנו בגופנו וצעדנו יהודים וערבים ברחבי העיר ובמקומות 
הרגישים על מנת להרגיע את הרוחות. האלימות יכולה לפגוע ביהודי ובערבי כאחד, וביום 

שאחרי כולנו נשאר כאן, ורמלה תישאר עיר מעורבת״.
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1. המאבק על הזכות לעיר: ״יפו לא למכירה״. צילום: רחל בית אריה

של  השווא  מצג  תחת  המודחק  מן  מגיחה  וזו  קיום,  חרדת  היא  החמישית  המפתח  מילת 
הדו–קיום בערים המעורבות. המסקנה הראשונית שאפשר להסיק מן העימותים בערים הדו–
קרס.  ורוכבו״,  סוס  בין  ״דו–קיום  וכונה  ביקורת  שספג  הליברלי,  שהמודל  היא  לאומיות 
בהיעדר חלופה פרדיגמטית מקובלת, ניכרים הפערים העצומים בין הפרדיגמה הליברלית 
והנכבה   1948 שיח  את  המחזירה  רדיקלית  פרדיגמה  ובין  לשגרה״  ״לחזור  המבקשת 
הפלסטינית אל השיח הציבורי, והמגדירה את היחסים בין הרוב היהודי למיעוט הפלסטיני 

קולוניאליים. במונחים 
פריצת הגבולות בין הקו הירוק לישראל הרשמית, בין נוער הגבעות ללה פמיליה, בין 
יפו לבת ים ובין משטרה לצבא הפכה שכונות שלוות יחסית לשדה קרב, וחיי היומיום היו 
 — במקומן  אינן  שלכאורה  אוכלוסיות  של  קטגוריות  מחדש  סומנו  בתווך  קיומי.  למאבק 
ג׳נטריפיקטורים בשכונות ערביות, ערבים שגרים או עובדים בבת ים, מתנחלים שמתיישבים 
ביפו. תהליך דומה אמנם התרחש גם באירועי אוקטובר 2000, אבל בהסלמה הנוכחית הוא 
שב במשנה עוצמה. במקביל, משבר האמון מביא דווקא לטשטוש הגבול בין שכן לאויב, כפי 
שהראה האירוע שבו בקבוק תבערה נזרק לתוך בית משפחה ערבית ביפו וגרם לילד כוויות 
 קשות. במשך שבועות ארוכים התווכחו שכנים בדבר זהות התוקפים — יהודים או פלסטינים —
עד שקבעה המשטרה כי הפיגוע נגרם על ידי פלסטינים בשל טעות בזיהוי; האירוע ממשיך 
תחושות  המקרבן.  זהות  על  סוערים  ויכוחים  ובעיר  החברתית  במדיה  ולעורר  גלים  להכות 
בערים  ופלסטינים  יהודים  תושבים  לרדוף  אפוא  מוסיפות  האמון  ואובדן  הקיומית  החרדה 
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ותחושה של סכנה  שסועות. למול שיח הטראומה הפלסטיני, טענות בדבר ״טיהור אתני״ 
אישית וקולקטיבית, השיח היהודי הציג את האירועים כפוסט–טראומה המהדהדת את השואה.

מוטיב החרדה עולה גם מן האלימות היתרה שאפיינה את התגייסותם של יהודים מן 
השוליים החברתיים להתקפות על תושבים ערבים בחסות המשטרה. מריק שטרן מצביע 
האחרונים  העשורים  בשני  שהביאו  ומרחביים  כלכליים–פוליטיים  תהליכים  על  במסתו 
עקרון  את  ואתגרו  והכלכליים  האזרחיים  היהודיים  במרחבים  פלסטינים  של  לשילובם 
"שילוב  אותו  מכנה  זה, ששטרן  תהליך  אלו.  במרחבים  יהודים  של  המעמדית  העליונות 
יהודים וערבים בפריפריה החברתית של ישראל. טענת  מרובד", העמיק את הקיטוב בין 
ה״עקיפה בתור״ — כאשר מעמד הפועלים של קבוצת הרוב מתנגד בחריפות לשילוב של 
קבוצות מיעוט, שנתפסות כעוקפות אותו בדרכן במעלה ההיררכיה החברתית–כלכלית — 
פעילים  מגייס  להב"ה  ארגון  כאשר  ואכן,  ולאומניים.  גזעניים  טיעונים  באמצעות  נוסחה 
בחברה  המתערים  פלסטינים  נגד  לפעולה  המזרחית–מסורתית  האוכלוסייה  מקרב  רבים 
הישראלית, הוא פונה בין היתר לסנטימנט הזה — התרעמות על קבוצה ש"עוקפת בתור" 
נענה  ערביים  עסקים  על  יהודים  לקוחות  של  הכלכלי  החרם  מהאתנוס.  חלק  שאינה  אף 
פלסטינית,  כלכלית  אוטונומיה  לעודד  במטרה  הערבית,  החברה  בתוך  התכנסות  במגמת 
תחת הסיסמה ״קנה בעירך״ )اشــتري من بلدك(. אם כך, ייתכן שהצטלבות מיקומי השוליים 
האלימות  את  שהזינו  הגורמים  אחד  היא   — והערבים  היהודים   — המתרס  צידי  משני 
שבהן  בשכונות  או  בערים  ולא  בפריפריה,  המעורבות  בערים  דווקא  שפרצה  הפוליטית 

נווה שלום. זה, כמו מעלות–תרשיחא או  זה לצד  ויהודים חיים  בורגנים פלסטינים 
של  הטמפורלי–היסטורי  הממד  את  בתוכה  מקפלת  דוריות,  השישית,  המפתח  מילת 
האירועים. מושג הדור הסוציולוגי מאפשר להצביע על היבטים מקרו–חברתיים הקושרים 
קוהורט מסוים לחוויה ביוגרפית קולקטיבית משותפת )הרצוג 2010(. חולוד בדווי, יארה 
והנא עמורי, המצוטטות באפיגרף, מציעות שתי תפיסות משלימות של סוכנות  גראבלה 
דורית היסטורית. אם הדור הראשון שנולד לאחר מלחמת 48׳ הניע את יום האדמה ב–1976, 
הדור השני את האינתיפאדה הראשונה ב–1989, והדור השלישי את אירועי אוקטובר 2000 
ואת האינתיפאדה השנייה — מה יהיה תפקידו ההיסטורי של הדור הרביעי לנכבה? האם 
אפשר להכתיר את הדור הצעיר כ"דור המרי״, יורשו של "הדור הזקוף" שכשל במשימתו 

לחולל שינוי?
הדור השלישי לנכבה הציג תביעה מחודשת לזהות לאומית פלסטינית )רבינוביץ׳ ואבו 
בקר 2002(; לעומתו, ״דור המרי״ מתקומם נגד ההגמוניה הציונית ומבקש לפתוח את תיבת 
פנדורה של 1948, לאחר יותר מעשור של רגיעה יחסית, ייאוש כללי, קואופטציה והתברגנות. 
פוליטי  לקסיקון  באמצעות  לים  הנהר  בין  הפלסטינית  החוויה  את  מחדש  מגדיר  זה  דור 
ואפרטהייד. ״הדור הזה  יהודית  שבמרכזו מונחים כגון קולוניאליזם התיישבותי, עליונות 
עקף את הישראליות כלא היתה, תודעתו לא הכירה בגבולות ובחלוקות פנים–פלסטיניות 
ריקות, היררכיות ומדירות, לכן הגיע באלפיו למזרח ירושלים כדי למחות נגד הטיהור האתני 
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בשייח ג'ראח״, כותבת ראג׳אא נאטור. ״הדור הזה נאחז בפלסטיניות לא כזהות נוסטלגית 
)נאטור 2021(. מאז 1976, הדפוס הברור של מחזוריות  בלויה, אלא כתודעה של מאבק״ 

דורית מצביע על החרפה הדרגתית בתפיסת המשבר ועל רדיקליזציה של דפוסי המחאה.
הוא  מובחנים: האחד  אך  פוליטית קשורים  פעילות  דפוסי  בשני  הדורי מתבטא  הממד 
השני,  ואילו  הציבורי,  במרחב  פיזית  לנוכחות  להביא  כדי  הנדרשת  המגייסת  הפוליטיקה 
מהמדיום  המתבקש  פרפורמטיבי  באפקט  מאופיין  האשטאג",  "פוליטיקת  לכנותו  שאפשר 
הדיגיטלי בטיקטוק, בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם. בנות דור ה–Y חיות במרחב גלובלי, 
מקושר ומתוקשר. ״הדור הפלסטיני החדש הזה, שלבש נייקי, אדידס ופראדה, הצטלם יפה 
״הוא שהפך את  נאטור,  ואף דמה לכל צעירי העולם המערבי״, מאבחנת  בכלי התקשורת 
הפלסטיניּות, המאבק הפלסטיני ודרישותיו של העם הפלסטיני לסקסיים ואף למיינסטרימיים״. 
מה היחס בין שתי השפות הפוליטיות הנעות בין מאבק עממי לתרבות הצריכה? כיצד מַתווך 
עולם האקטיביזם הווירטואלי בין פוליטיקה לארוס? האם הייצוג הבולט של נשים בתנועות 

המחאה משקף מגמה של שוויון מגדרי ומודעות גוברת להצטלבות מאבקים?

2. דור המרי. מתוך חשבון הטוויטר של חנאן סהמוד, צלם לא ידוע1

המערכת עשתה כמיטב יכולתה לאתר את בעלי הזכויות של כל החומרים שנלקחו ממקורות חיצוניים. אנו   1
זאת. לתקן  נשמח  לידיעתנו  הדבר  יובא  אם  טעות.  או  השמטה  כל  על  מתנצלים 
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הערך המוסף שהעניקו להתקוממות דמויות מפתח במיינסטרים האמריקני, כגון הזמרת 
יכולתם  את  חיזק  אוליבר,  ג׳ון  ומנחה הטלוויזיה  חדיד  וג'יג'י  בלה  הדוגמניות  ליפה,  דואה 
חברתיות  תנועות  ולהדהד  לנרטיב  הזכות  את  לעצמם  לתבוע  פלסטינים  אקטיביסטים  של 
טרנס– לסולידריות  הפנייה  ואת  התנועות,  בין  הזיקה  את   .Black Lives Matter כגון 
האישי  לסיפור  הלאומי  הנרטיב  בין  המאחדת  נרטיבית  ברטוריקה  לזהות  אפשר  אטלנטית, 
)חזן ומונטרסקו 2011(. לא בכדי הפכה מונא אל–כורד, החמושה בחשבון אינסטגרם פופולרי, 
ביוגרפיות  שמתעדפת  בחברה  ג'ראח.  משיח׳  המשפחות  פינוי  נגד  המאבק  מסמלי  לאחד 
וסוגדת לאוטוביוגרפיות, הִמפנה הנרטיבי הפלסטיני נפל על אוזניים קשובות ברחבי העולם.

תהליך גלובלי זה נשען על רפרטואר רטורי קיים. כבר בקיץ 2020 הוציאה להקת סיסטם 
ולאחרונה  במיניאפוליס,2  פלויד  ג׳ורג׳  רצח  בעקבות   I Can’t Breathe השיר  את  עאלי 
השיקה את השיר החדש ״بعرفــش خــوف" )"איני יודע פחד"( שעליו נכתב בעמוד הפייסבוק 
שלה: ״לא כי אין בנו פחד. אני מת מפחד. על הילדה שלי, על הילדות והילדים של אחיות 
ואחים שלי ביפו, בעזה, באשקלון, בשייח ג׳ראח. אנחנו עומדים פה מספיק זמן כדי לדעת 
שהגיהינום הנוכחי לא נפל פה פתאום, לא משום מקום. רואים מטווח אפס את הקשר הישיר 
והמזוויע בין האפליה והאלימות פה ושם. השיר הזה הוא נקיטת עמדה אל מול ההפחדה, 
אל מול הגזענות המטורפת וההסתה הבלתי פוסקת. הוא היה בלב שלנו בשלישי בערב בגן 

העזתים. אנחנו יחד, למרות ובגלל הכול".
כיצד משפיעה התפוצה הגלובלית של דימויים בזמן אמת על המחאה בעידן שבו הרשת 
מייצרת  אכן  הבלוגוספֵרה  האם  המסורתיים?  התקשורת  אמצעי  את  מחליפה  החברתית 
במפגני  מדובר  שמא  או  מבני,  לשינוי  להביא  ממשית  יכולת  לה  שיש  פוליטית  פעולה 
ראווה של סולידריות וסלאקטיביזם )slacktivism(? הפרדיגמה הגלובלית מייצרת קהילת 
מוסר והזדהות בקרב קהל הצופים והמשתתפים. במסגרתה יש משמעות, כוונה והשפעה 
לא רק לסיפורים שנבחרים, אלא גם לדרך שבה אנו מספרים אותם )דוגמאות לכך הן דף 
הפייסבוק "אנחנו שמעבר לגדר", המביא קולות של אנשים פרטיים מעזה, ופרויקט "הארץ 
21", שמטרתו להנגיש סיפורים מהחברה הערבית לקוראי השפה העברית(. המבט הדורי 
מאפשר אפוא למתוח קו של המשכיות המתבטא בתמסורת שיח בין–דורית, אך גם להצביע 
על מופעים חדשים של סולידריות המתעצבים בתוך הצייטגייסט ולמולו. היחידה הדורית 

הופכת לשחקן חברתי ולוקחת חלק בעיצובם של תהליכים היסטוריים.
מילת המפתח השביעית והאחרונה היא רגשות. רגשות מחֹוללים גם אלימות וגם סולידריות 
 פנים–קהילתית ובין–קהילתית. במילים אחרות, הממד האפקטיבי–רגשי — הָאפְֵקט — פועל

אלה מילות השיר, שנכתב בתגובה לאירוע בארצות הברית אך מתייחס לאלימות המשטרתית בארץ: ״החוק לא   2
מגן עליך / החוק הוא תירוץ לעצור, להשפיל ולמשש את הגוף שלך בחיפוש אחר נשק / בארץ הזאת להרוס 

את הגוף שלך זה מסורת, זו מורשת / גברים במדים רוצחים את הילד שעליו נשבעו להגן״. 



x   דניאל מונטרסקו וניצן לונברג  |  אש בשדה קוצים  |  הקדמה: שבע מחשבות על אלימות וסולידריות

לכוח  הפרטית  והתנגדותו  האינדיווידואל  ובין  המקרו  שברמת  הכוח  מבני  בין  כמתווך 
דכאני. כך שיח הקורּבנּות או הגבורה מגייס את הרגש והופך על פיהם את יחסי הכוח בין 
ובין הכובש לנכבש. מאבקים אלו מדגישים את האמביוולנטיות של צּומּוד  החזק לחלש 
)صمــود( כעיקרון של הישרדות קהילתית איתנה, עיקרון שמפיח, באופן פרדוקסלי, "עוז 
]...[ רגישות טרגית התובעת צורה מוסרית של כוח )ושל  רוח בנכבשים ורפיון בכובשים, 
אנליטית  כבעדשה  ברגש  השימוש   .)Furani 2012, 3( הכוח"  היעדר  באמצעות  חירות( 
את  מנכיח  שהוא  מפני  בדיוק  החברתית,  בחוויה  המתעתעים  בהיבטים  להבחין  מאפשר 
האיכויות היצרניות שבה. מתוך נקודת מוצא זו אנחנו מבקשים לטעון כי הרגש פועל כסוכן 
שמניע בין אלימות לסולידריות ובמקביל קושר ביניהן. המסגרת הפרשנית הזאת מאפשרת 
לשאול מתי זעם ספונטני מתכנס לכדי פעולה קולקטיבית ואילו תוצאות חיוביות אפשר 
לגזור ממנו; אך היא גם מניחה מבנה רגשי שקושר בין תסכול פרטי לזעם קיבוצי. ובמילים 
 ,)Collins 1990, 28( "אחרות, אם רגשות הם ה"דבק שיוצר סולידריות ומניע קונפליקט

האם אפשר להפוך זעם לסולידריות?
חברתית  מחאה  של  פעולות  וצדק.  הצדקה  כוח,  של  חד–ממדיות  הבנות  מפרק  זעם 
ומוטיבציות לקיומן, שאינן בהכרח רציונליות, מחושבות  נשענות על מגוון של הצדקות 
וקרות. מעבר לדיון בדיכוטומיה המלאכותית בין פעולה רציונלית לפעולה המונעת מרגש, 
האם אפשר לחשוב על זעם רק במונחים של כוח? האם לחשוב על זעם ככוח משמעו בהכרח 
ללכת אל מחוץ לסולידריות? האם במקום שבו יש סולידריות הזעם מאופסן, נדחק פנימה 
סולידריות  של  קולקטיביות  יוזמות  הצמיחה   2021 במאי  האירועים  אלימות  ומושקט? 
שהתארגנו בכמה אופנים: סולידריות בין קהילות פלסטיניות באמצעות רשתות של עזרה 
הדדית בין ערים ותושבים, מערך סיוע בין מתנחלים מהגדה המערבית לגרעינים התורניים 
והגנה  שיטור  של  מסגרות  שהקימו  וערבים  יהודים  תושבים  של  ויוזמות  הערים,  שבלב 

והבין–קהילתית. אזרחית כאלטרנטיבה מקומית לאלימות המשטרתית 
הסולידריות הפלסטינית מצאה ביטוי, בין השאר, בדמות השביתה הערבית הכללית 
וב"שבוע הכלכלה הפלסטיני״. הזעם הצמיח מופעי התנגדות, וסימן בתוך כך את המבנה 
המאחד בין מגוון האירועים שהתרחשו במהלך חודש מאי, משייח ג'ראח ועד להפגנות 
הזדהות באום אל–פחם. מן הצד היהודי, כפי שכותב הלל כהן במסתו, מופע הסולידריות 
העיקרי היה התגייסותם של מתנחלים להגנה על יהודים שחשו פגיעים בערים המעורבות. 
נוכחותם של הגרעינים התורניים בערים המעורבות הרחיבה את הסולידריות הפנים–יהודית 
כדי לכלול תחתיה כל יהודי מותקף באשר הוא, במה שכהן מכנה "נוהל אהבת ישראל". 
בעוד  לסולידריות.  אלימות  בין  המקשרת  כחוליה  הרגש  מתגלה  המתרס  עברי  משני 
שיח הסולידריות נותר ברוב המקרים פנים–לאומי )יהודי או פלסטיני(, רשת סולידריות 
ושותפים  שכנים  אחוות  מתוך  לפעול  בניסיון  לפלסטינים  יהודים  בין  נמתחה  שלישית 
למאבק )co-resistance(. בשלושת המקרים אפשר להבחין במתח בין סולידריות אופקית, 
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המניחה שותפות גורל ומחייבת גיוס משותף, ובין צדקה אנכית, המשעתקת את מבני הכוח 
ומקבעת את עמדת הקורבן.
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