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מהומות עכו  2021כמיצג של זעם
הילה צבן ונמרוד לוז

במהלך המהומות שהתחוללו ברחבי ישראל במאי  2021בלט חלקן של הערים המעורבות
במפגן ההרס ,האימה והעוינות בין הקבוצות האתנו–לאומיות השותפות לאותו מרחב עירוני.
עכו ,שבה מתמקד דיוננו ,הייתה במשך ימים אחדים למיצג זעם של צעירים פלסטינים
שהציתו ,בזזו וגרמו הרס רב בעיקר (אך לא רק) לעסקים ומיזמים תיירותיים השייכים
ליהודים ,ולסמלי שלטון בתחומי העיר העתיקה ובאזור הגובל בה.

תצלום  .1ההרס במיזם התיירות ערבסק ,המעסיק ערבים ויהודים בעיר העתיקה בעכו .מתוך עמוד
הפייסבוק של מנהל המלון ,מר מיכה פלנברג
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תצלום  .2מסעדת אורי בורי השרופה .צילום :הילה צבן

אך לא רק רכוש הוא שנפגע .גילויי אלימות רבים נרשמו נגד יהודים ,ובהם שלושה מעשי
לינץ' .במסגרת זו ברצוננו להציג אירועים אלו כמיצג של זעם ולהמשיגו באמצעות שלושה
מרכיבים :האתנו–לאומי ,המעמדי והפוליטי .בעקבות מוסטפא דיקץ' ( ,)Dikeç 2017טענתנו
היא שכדי להבין התפרצות זו של אלימות ,שהייתה לכאורה ספונטנית ,יש לנתחה על רקע
תהליכי נישול ודחיקה מתמשכים של אוכלוסיית המיעוט הפלסטיני ,המבנה האתנוקרטי
העירוני ,מעמד כלכלי–חברתי ותחושת הדרה של הפורעים ,ברובם גברים צעירים נטולי
אופק תעסוקתי.
מהומות עירוניות מתרחשות בתכיפות גוברת בערים ברחבי העולם .לרוב הן מתחוללות
על רקע אירוע מסוים המצית זעם על נישול והדרה ,שנמצא תדיר מתחת לפני השטח .כך
היה במהומות בצרפת בשנת  ,2005בלונדון בשנת  2011ובארצות הברית בשנת .2020
בערים רבות אשר יש בהן אוכלוסייה שחשה מודרת מבחינה אתנו–לאומית ,וחשוב לא
פחות — מבחינה מעמדית–כלכלית ,האלימות הופכת לסוג של בילוי או בידור ()pastime
עבור חבורות צעירים זועמים ,והם מכלים זעמם לא רק ב"צד השני" אלא גם בגורמים מתוך
קהילתם שלהם המזוהים מסיבות שונות עם הנישול (ראו  Carter 2003בהקשר של בלפסט;
 Monterescu 2015בהקשר של יפו) .על פי אלן פלדמן ( ,)Feldman 1991האלימות
היא למעשה סוכנות פוליטית ( )political agencyמגופנת ,מעשה ואמירה פוליטיים
שבאמצעותם הפרט תופס לעצמו מקום בעולם ובהיסטוריה .לפיכך ,טענתנו המרכזית היא
שמיצג פריעת החוק וגילויי האלימות בעכו הוא פוליטי במהותו ואין למסגרו כפתולוגיה
של עבריינות עירונית ,כפי שנעשה בדרך כלל וגם במקרה הנוכחי — כמו שניכר למשל
מהאופן שבו ניתח את האירועים שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו מאז " :2003לא להתכחש
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למציאות!!! המציאות ,ותצטט אותי ,שהפורעים היו עבריינים ערבים בלבד ששרפו ובזזו
נכסים רק של יהודים ועשו לינץ' רק ביהודים" (תכתובת אישית.)4.6.2021 ,
למול שפע הדימויים המתַווכים במיצג האלימות הנוכחי בעיר ואופני מסגורם השונים
בידי שחקנים שונים נציג ניתוח גיאוגרפי–מרחבי של נקודות החיכוך והאלימות בעכו,
שיאפשר מסגור אחר מזה השכיח ,המבקש לקטלג את האלימות כפתולוגיה חברתית בלבד.
מהומות עכו החלו בליל  11במאי ובמסגרתן הוצתו ונבזזו סמלי שלטון בעיר העתיקה
ובפאתיה :תחנת שיטור קהילתי ,משרדי רשות הפיתוח של העיר העתיקה ,סניף דואר,
1
כספומטים ברחבי העיר ,תשתיות וכבלי תקשורת בתחנת הרכבת של עכו ,וניידות משטרה.
לצד אלה נפגעו ,הוצתו ונבזזו כשישים עסקים שרובם יוזמות תיירות בבעלות יהודית
בעיר העתיקה .יוזמות תיירות אלו מובנות בקרב חלק ניכר מתושביה הפלסטינים של עכו
לא רק כג'נטריפיקציה שמעלה את מחיר הנכסים ,אלא גם כחלק מתהליך ייהוד שמקורו
באסטרטגיה לאומית לדחיקתה ולנישולה של האוכלוסייה הפלסטינית המקומית .ואולם
לצד הפגיעה בסמלי שלטון וביוזמות תיירות נפגעו גם מתחמים אחרים המנוהלים על ידי
פלסטינים תושבי עכו ומשרתים ציבור זה ,ובהם מתנ"ס בעיר העתיקה ,מצלמות וציוד
במסגד אל–ג'זאר ,מרכול השייך למשפחה נוצרית ותיקה בעכו וחנויות שהן רכוש וקף.

תצלום  .3תמונת משרד מנהל המתנ"ס ההרוס בעיר העתיקה בעכו .מתוך אתר עכאנט

1

הסקירה המרחבית של המפגעים במיצג האלימות הנוכחי מתבססת על תיעוד מילולי וויזואלי שלוקט מן
העיתונים היומיים והמדיה החברתית ,ובמיוחד על הדיווחים וציוצי הטוויטר של כתב מקור ראשון יאיר קראוס
המתגורר בעכו ועל אלה באתר עכונט ובמקבילו בערבית עכאנט.
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האלימות לא נותרה בתחומי העיר העתיקה .במהלך המהומות ,וגם בשבועות שאחריהן,
אירעו התנכלויות לבתי מגורים של יהודים בחלקי העיר המעורבים ובמיוחד במרכז העיר,
פעולות אלימות כלפי סמלי נוכחות יהודית במרכז העיר (קניון ,בתי ספר) ואירועים של
אלימות קשה כלפי תושבים יהודים.
מרבית האתרים שנפגעו היו בבעלות יהודית ,אך את הפגיעה בהם יש להבין לא רק על
רקע לאומי אלא גם על רקע כלכלי–מעמדי .בעשור האחרון חל בעכו שינוי והעיר העתיקה
מושכת אליה יזמי תיירות ,יהודים ופלסטינים ,שהבינו את הפוטנציאל הטמון במקום .אלה
רכשו נכסים מתושבי העיר העתיקה ,שרובם חיים בעוני ואינם יכולים לעזוב או לרכוש את
הדירות שבהן הם גרים זה עשרות שנים כדיירים מוגנים ללא ההסדרים הכספיים שאליהם
הם מגיעים עם היזמים .הביקוש העלה את שווי הנכסים ,המוגדרים נכסים לשימור ,ועימו
את מחירי הדיור .כאן נכנסת לתמונה המדיניות האתנוקרטית העירונית והארצית ,הפועלת
מאז קום המדינה לייהוד העיר ולנישול פיזי וזהותי של תושביה הפלסטינים .מדיניות זו
הביאה לכך שעיקר האוכלוסייה הפלסטינית שנשארה בעיר או הגיעה אליה התרכז בעיר
העתיקה ,שבמשך שנים הייתה אזור מוזנח 2.חלק מתושביה הפלסטינים של עכו גרים גם
באזורים החדשים של העיר ,ולשם עוברים (על פי רוב) גם אלה שדירותיהם בעיר העתיקה
נרכשות על ידי היזמים .כלומר ,הג'נטריפיקציה התיירותית בעיר העתיקה מייצרת זליגה
של המאבק הדמוגרפי הלאומי לשאר חלקי העיר .המאבק על שימור דומיננטיות יהודית
בעיר ,המאפיין את עכו מאז קום המדינה ,אינו מתבטא רק בג'נטריפיקציה התיירותית בעיר
העתיקה אלא גם בג'נטריפיקציה אתנו–לאומית המסתייעת בגרעינים תורניים (שמריהו–
ישורון  ;2020וראו גם מסתה בקובץ זה) ובתמיכה בהקמתן של שכונות רבות המיועדות
בעיקר ליהודים (] .)Luz [in pressעל רקע זה היה אפשר לצפות שהפגיעה תופנה רק כלפי
מתחמים בשליטה יהודית ,אך ההצטלבות בין הסיפור הלאומי לסיפור הכלכלי–מעמדי
מייצרת זעם בשל תחושות ההדרה והקיפוח .התוצאה היא התפרצות של מופע אלימות
בלתי מרוסן ובלתי מתוכנן שעיקרו פגיעה ביהודים ובנכסים המזוהים עימם ,אך בצידו
נעשו כאמור גם פגיעות במוסדות ובמבנים שאינם מזוהים עם יהודים .תופעות כאלה
של ונדליזם עצמי ,שלכאורה הוא בלתי רציונלי ובלתי נשלט ,התרחשו בעבר למשל גם
במאבק הפנתרים השחורים בשדרות ,שם חיבלו צעירים זועמים בחמישים מבנים שזוהו עם
השלטון הדכאני ובהם סניף הדואר ,סניף הבנק וחנויות חשמל (גיגי .)28 ,2015
כדי להבין את הקשר בין מרחבי האלימות לתופעות חברתיות–פוליטיות ניעזר בניתוח
של סאמי הוארי ,פעיל חברתי מעכו ,שדבריו לפני למעלה מעשור תקפים גם כעת:

2

ניסיונותינו לאסוף נתונים חברתיים וכלכליים על אוכלוסיית העיר העתיקה כשלו ,שכן עיריית עכו אינה
מחזיקה בנתונים כאלה.
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האוכלוסייה הערבית מתגוררת בעיקר בעכו העתיקה ,בשכונת וולפסון ובשכונת ברבור
הבלתי מוכרת .בנוסף ,משפחות בודדות מתגוררות בשיכון המזרח ובצפון העיר .מאפייניה
הסוציו–אקונומיים של האוכלוסייה הערבית בעכו העתיקה הם :מצב כלכלי–חברתי קשה,
אחוז גבוה של אבטלה ורמת חיים נמוכה; תרבות "עוני'" נפוצה; מנהיגות חלשה; מסחר
ושימוש נרחב בסמים ,יחד עם חוסר מעש וחוסר טיפול בתופעה (הוארי .)2007

היעדר מסד נתונים ותוכניות סדורות לטיפול בפתולוגיות החברתיות בעיר העתיקה מעלה
סימני שאלה מטרידים ומלמד על התעלמות של הרשויות מן המתרחש במרחב זה .אי–אפשר
להבין זאת במנותק מההיגיון האתנוקרטי של ניהול העיר .התרעותיו של הוארי על ניכור
שחשים תושבי העיר הפלסטינים מהדהדות היטב במופע האלימות הנוכחי ובהרס שגרמו
למתחמים שמשרתים גם אותם.
למרבה האירוניה ,הניסיון למסגר את הפורעים כעבריינים וכצעירים ממשפחות מצוקה
ופשע משותף ליהודים ולפלסטינים בעכו .דומה שהקרימינליזציה של גל האלימות מקלה
את ניתוחו כבעיה נקודתית שאינה מחייבת טיפול מערכתי כוללני .כך למשל הרב הראשי של
עכו ,יוסף ישר ,אמר לגלי צה"ל כי "אלו לא תושבי העיר ,אלא אנשים שבאו מבחוץ והציתו
קבוצות של צעירים חמומי מוח .כל העיר מגנה את זה ,יהודים וערבים כאחד" (מעריב
 .)2021נקודת מבט אחרת מציגה מ' ,פלסטינית ופעילה חברתית בעכו .היא מצביעה על כך
שחלק מהעצורים באירועים היו צעירים נורמטיביים שהשתתפו בהפגנות אך לטענתה לא
נקטו אלימות ,וחלק אחר — צעירים החשים מופלים ונטולי אופק תעסוקתי" :אלה צעירים
שלא עובדים ,מתחברים אחד לשני ורוצים מעמד ,כסף ורכבים מפוארים [ ,]...בחורים
מתוסכלים שלא אכפת להם אפילו מהחברה שלהם ,אבל לא עבריינים" .הבעיה הרחבה
יותר ,לטענתה ,היא אי–שוויון עמוק :עירייה שמשקיעה הרבה פחות תקציבים בחינוך,
בתרבות וברווחה של האוכלוסייה הפלסטינית ,ושאינה מקבלת ומכבדת את זהותם (ריאיון,
.)6.6.2021
המסגור הקרימינלי–פתולוגי אינו ייחודי לעכו; הוא דומה לאופן שבו גורמים רשמיים
ובעלי תפקידים מתייחסים למהומות עירוניות ברחבי העולם (.)Till 2013; Dikeç 2017
אירועים כאלה ,שקשה לנבא את הניצוץ שיביא שוב להתפרצותם ,מתרחשים פעם אחר
פעם במקומות שבהם יש אוכלוסיות מודרות החשות אי–צדק חברתי ואי–שוויון בחלוקת
המשאבים .הפתרון דורש הכרה במקורות הזעם העירוני והנעה של תהליך מורכב הכולל
העצמה מקומית על בסיס חינוך ,רווחה ,פיתוח כלכלי והכרה פוליטית ודתית.
בחינת מהומות עכו  2021מפרספקטיבת המאבק היהודי–פלסטיני בלבד אינה רק
חלקית אלא חוסמת כל אפשרות לתיקון המצב .המהומות הן תוצר של מדיניות ופרקטיקות
רבות שנים שמעצבות את המרחב העירוני .כפי שאירע במהומות אחרות ,הפורעים הם
מי שמצויים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי או חשים שאין להם מה להפסיד .בהקשר
זה ראוי לסיים בדבריו של ינס סטולטנברג ,ראש ממשלת נורווגיה לשעבר ,לאחר אירוע
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 "התגובה הנורווגית לאלימות היא: אזרחים77  שבו מתנקש נורווגי רצח2011 הטרור בשנת
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