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  *أمير خمّول

  عكا وما بعد عكا

  ترجمة دقيقة ملفهوم الدولة اليهودية – 1

خطت العنصرية اإلسرائيلية خطوة تصعيدية نوعية شديدة اخلطورة، إذ يمكن القول إن العنصرية املتراكمة يف 
لغفران اليهودي، ففي احلي الشرقي من عكا، ويف أثناء ليلة يوم ا. اجملتمع اإلسرائيلي سعت، بيديها، لتحقيق رؤيتها

اخلطر "وعلى مدار أيام، قامت اجلموع العنصرية، بلغة الشارع اإلسرائيلي، وكذلك بلغة الديموغرافيا وما يسمى 
ونزع الشرعية وجتريم العمل السياسي واملدين العربي الفلسطيني يف البلد، بترجمة معاين الدولة " الديموغرايف

  .ويد كافةاليهودية، ودولة اليهود، وخمططات الته
وتتالءم والواقع اإلسرائيلي، ذلك " منطقية"واحلق يقال، فإن ترجمة الشارع العنصري املذكورة كانت دقيقة و

بأن التطهير العرقي املنظم كائن، تاريخياً، يف صميم املشروع الصهيوين والواقع اإلسرائيلي، وهو جوهرهما الذي 
  .الواقع اإلسرائيليوبالتايل، فإنه يف عكا نتاج . مل يتغير يوماً

إن ما جرى هو حتوّل الرأي العام العنصري من مواقف وسلوكيات وأصوات وممارسة تعبر عنها عادة 
استطالعات الرأي العام، وتتمثل جزئياً يف اعتداءات وممارسات فردية، إىل حركة عنصرية شعبية حتمل مشروعًا 

  .للتطهير العرقي يف املدن الساحلية واخملتلطة
، )الشرطة واالستخبارات العامة(ركة تمارس مشروعها حتت نظر كل من املؤسسة اإلسرائيلية األمنية هذه احل

وعملياً، فقد خطت . واملدنية على املستويَين الوزاري والبلدي الرسميَّين، وبدعم وتسويغ إعالميَّين واسعَين جداً
ابح رسمية أساسية أمام حتركها لتذكّرنا العنصرية اإلسرائيلية الشعبية يف عكا مرحلة تم فيها إزالة كو

، وبأن مثل هذه املمارسات ليس وراءنا، وبأن مواطنة دولة إسرائيل ليست 1948بالعصابات الصهيونية قبل سنة 
  .امتيازاً أو حماية إالّ للمجتمع اليهودي، وما غير ذلك هو وهم يريدونا أن نسلك فيه، ونضفي عليه الشرعية

ؤسسة احلاكمة أنها، يف نهاية املطاف، ويف حال حدوث توتر بين النص القانوين وبين وقد أثبت جس نبض امل
الهجمات العنصرية، مستعدة لتطويع القانون من أجل توفير احلماية للعنصريين، وأن نهجها، يف الوقت نفسه، هو 

  .حجب هذه احلماية عن الضحية وجتريم دورها
هود، وقام بمهاجمة اجلماهير العربية يف عكا، سعت الدولة ألن ويف حين تصرّف رئيس بلدية عكا كرئيس للي

وهذا، عملياً، ما عبر عنه رئيس إسرائيل شمعون بيرس، يف خطابه ذي . تصوّر ذاتها على أنها طرف ثالث حمايد
من  واألنكى. النزعة الوصائية الكولونيالية املتهربة من املسؤولية، عندما زار عكا يف أعقاب العدوان العنصري

كما أن الفرية !! ذلك، أن بيرس حاول تصوير العدوان كأنه صراع ديني، وأن احلل هو من خالل حوار بين األديان
الرسمية والشعبية واإلعالمية اإلسرائيلية هي أن العرب الفلسطينيين هم الذين استفزوا مشاعر اليهود، وأن اليهود 

أال نذكر . لتطهير العرقي هما سلوك اليهود والضحايا هم العربهم ضحايا السلوك العربي، حتى إن كان التهجير وا
  !!الرواية اإلسرائيلية األوسع أن النكبة الفلسطينية هي نتاج سلوك الفلسطينيين؟

إىل عكا وفق خمطط مسبق من " يشيفات هِسْدير"مل يأتِ املستوطنون من جمندي اخلدمة التوراتية العسكرية يف 
تهويد النقب واجلليل، والذي ") تطوير("لدولة وبلدية عكا أيضاً، وذلك ضمن خمطط الدولة جانبهم، وإنما أحضرتهم ا

إن هؤالء املئات الذين أُحضروا إىل عكا، وبالذات إىل . شكل عنصراً مركزياً يف خطة شارون لفك االرتباط مع غزة
دأوا يتركونها مفتشين عن األحياء التي أقيمت من أجل اليهود ضمن حل جماعي ومشروع رسمي بلدي حكومي ب

، أي أحياء يهودية صرف وفق املعجم اإلسرائيلي، وذلك عندما بدأت تنتقل إليها عائالت عربية "أفضل"أحياء 
اليشيفاه األشبه " طالب"وبموازاة ذلك، تم إحضار . بقواها الذاتية وضمن حل فردي لضائقتها الفردية واجلماعية

وليس مصادفة أن هذه . العربي الهارب من ضائقته القسرية ليس إالّ" للزحف"بامليليشيا، من أجل وضع حد 
اجملموعات كانت جاهزة نفسياً وميدانياً، وذلك بضمان التغطية السلطوية، من أجل تنفيذ خمطط التطهير العرقي، 

  .معتمدة على الشرارة األوىل التي ابتدعتها يف ليلة يوم الغفران
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  من معامل العنصرية
ة لو حصرنا العنصرية فقط باملستوطنين من الضفة الغربية وغزة سابقاً، ألن العنصرية سنظلم احلقيق

، أو املشروع االستيطاين الذي تاله يف الضفة 1967اإلسرائيلية، كما الكولونيالية، ليستا وليدتَي احتالل سنة 
كولونيايل من جانبَي ما يسمى والقطاع، وإنما هما يف صميم املشروع الصهيوين، وهما جوهر إسرائيل واجملتمع ال

ومن املفيد أن ننظر كيف يتعامل اجملتمع اإلسرائيلي مع املستوطن يف القدس أو يف باقي أنحاء . اخلط األخضر
فهو مواطن يحمل رسالة ال . الضفة الغربية، فهو ليس خارج حدود املواطنة اإلسرائيلية، وإنما هو تعبيرها األمين

، والتي )الناصرة العليا(داخل إسرائيل يف بلدات كرمئيل أو معالوت أو نتسيرت عيليت تختلف عن رسالة املستوطن 
أقيمت جميعها يف اخلمسينيات، وحملت األهداف الديموغرافية ونهج السيطرة ذاتهما، وحتى أسلوب املصادرة 

تدل باستمرار على أن نحو  وللحقيقة أيضاً، فإن استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي. لألرض العربية املقامة عليها
  .من اإلسرائيليين يؤيدون أو يتفهمون بعض املواقف العنصرية% 70

أسوق هذا الكالم ملواجهة حماججات عربية ويسارية إسرائيلية يف أن املشكلة العنصرية حمصورة 
لديموغرايف املائل باملستوطنين وحدهم، ذلك بأن الذي قام بإحضار املئات منهم إىل عكا من أجل تغيير امليزان ا

فاألمن القومي اإلسرائيلي ليس مسؤولية . أصالً، ليس اجليش اإلسرائيلي، وإنما اجلهاز املدين واإلسكاين اإلسرائيلي
اجليش فحسب، بل أيضاً مسؤولية القطاعات اإلسرائيلية العسكرية واملدنية كلها، بما فيها القضائية واألكاديمية 

  .تعليمية وغيرهاواالقتصادية واإلعالمية وال
ثم ماذا بشأن التصعيد العنصري األشبه بفورة الدم العنصرية، وماذا عن شعارات املوت للعرب، واالعتداءات 
الدموية يف املدن الساحلية واخملتلطة، والدعوات إىل طرد الفلسطينيين العرب من حيفا ويافا ونتسيرت عيليت 

مئيل، واملصحوبة يف العديد منها بمشاريع استيطانية يف املدن ومعالوت واللد والرملة وكر) الناصرة العليا(
ذاتها، ويف قلب الوجود العربي فيها؟ إن هذه املشاريع، بطبيعتها، تشبه العنصرية الكولونيالية، وحمالت التطهير 

  .العرقي يف القدس واخلليل وغيرهما
حتمل مشروعاً تهجيرياً، فإنها ال تزال يف  ومن الالفت للنظر، أن العنصرية اإلسرائيلية الشعبية، وإن أصبحت

. بداية انتظامها، وستكون أخطر كثيرًا لو استكملت تنظيم ذاتها جماعياً، أو كمجموعات كبيرة، كما تفعل هذه األيام
ويجدر بنا أن نأخذ ذلك يف حساباتنا اآلنية واملستقبلية، ذلك بأن الدالالت كثيرة على حدوث اعتداءات منظمة 

ونحن ال نستطيع بعد اليوم أن نقول إن هجمتها املقبلة ستفاجئنا توقيتاً . يتم إعدادها جهراً وعالنيةوفردية 
  .وموقعاً وحجماً، ألن جهوزيتنا يجب أن تكون لهذا النوع من التحدي

  التفاعل الفلسطيني الواسع والعربي اإلقليمي -  2
صري جديد؛ عنصرية الشارع املنظمة والهادفة، ما جرى يف عكا ليس نهاية املطاف، وإنما بداية طوفان عن

  .وصاحبة املشروع التهجيري الدموي، والتي ضمنت، عملياً يف عكا، أالّ يعيقها رادع من الدولة
العربية، ال بد من اإلشادة بردة فعل األهل يف عكا،  –ويف نظرة إىل ردة الفعل الشعبية والقيادية واملؤسساتية 

الدفاع عن النفس وعن الوجود، فاملؤسسات السياسية واألهلية والدينية، من حقها وبتصديهم للهجوم من أجل 
باإلضافة إىل ذلك، . ومن واجبها، أن حتشد الناس وتنذرهم باخلطر الداهم، وأن تدعوهم إىل الدفاع عن وجودهم

ثلث واجلليل برز التنادي السريع إىل عكا من جانب قيادات ومنظمات وحركات وأحزاب قطرية من النقب وامل
  .والساحل، كما كان هناك دور بارز للمنظمات األهلية واحلزبية

إن حتركات وبيانات شعبنا يف قطاع غزة والضفة والشتات، وجميء وفد التضامن من القدس احملتلة، وكذلك 
الت جوهرية، أصوات التضامن واملناصرة العربية اإلقليمية، ودور الفضائيات واإلعالم العربي، أمور كلها ذات دال

، كجزء من جوهر القضية الفلسطينية، وليس 48فهي تشدد على التعامل الفلسطيني الشعبي الواسع مع فلسطينيي 
وقد شكّل هذا توجهاً مناقضاً . فقط كجزء من الشعب الفلسطيني الذي يستخدمه البعض من باب الوصف ال املوقف

، 48، تعبير عن التعامل العربي اإلقليمي مع قضية فلسطينيي وهو، أيضاً. التفاق أوسلو وما تاله من نهج جتزيئي
خارج حدود مواطنتهم، وبشكل  48فالعامل العربي تعامل مع فلسطينيي . على أنهم ليسوا قضية إسرائيلية داخلية

دورهم هو يناقض تعامل أنظمته التي رأت فيهم احتياطياً إسرائيلياً للتأثير يف اخلريطة السياسية اإلسرائيلية، وأن 
تغليب املركز على اليمين األكثر تطرفاً، أي من أجل تسهيل مهمات تلك األنظمة املتقاعسة عن القيام بدعم الشعب 
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  .الفلسطيني ومقاومته
لقد التفتت جماهيرنا يف الداخل إىل هذا التحوّل، كما التفتت إليه إسرائيل التي أخافها هذا املدى اجلديد 

لقد تم التعامل عربياً مع . ، فسعت لقطعه كما فعلت على مدار ستين عاما48ًفلسطينيي  الفلسطيني والعربي لنضال
أحداث عكا بصفتها تعكس خطراً وجودياً على الوجود العربي الفلسطيني، وهذا التفاعل ذو أبعاد استراتيجية، 

  .ويجب أن ترعاه وتضمن استدامته القوى املعنية كلها، حملياً وإقليمياً
باالنتباه أيضاً، أصوات املناصرة والتضامن الدولية، ذلك بأن ما جرى ويجري استثماره منذ  ومن اجلدير

ضمن القضية الفلسطينية ويف احملافل الدولية، بدأ يؤتي ثماره، كما أن  48أعوام، بوضع قضايا فلسطينيي 
قطاع غزة، أصبح لديها حركات التضامن التي كانت تتعامل مع فلسطين على أنها حمصورة يف الضفة الغربية و

  .خريطة تعامل جديدة تشمل فلسطين كلها

  مرة أُخرى" التعايش" – 3

إن التعايش هو مشروع دولة ومؤسسات رسمية وشبه رسمية، وهو خطاب استعالئي عنصري يتطرق إىل سلوك 
ي بلغة التعايش، أي الضحية، فلم يحدث أن تمت خماطبة اجملتمع اإلسرائيلي اليهود –الفلسطينيين العرب وحدهم 

فالتعامل معه يتم على أساس أنه سلوك . أو أن ربطت السلطة املركزية أو البلدية التعايش أو غيابه بسلوك اليهود
، واملقصود هو التعايش معها، ألن الدولة تعتبر نفسها هي اليهود، وبالتايل، فإن كالً من "دولة اليهود"عربي يف 

كممثل لليهود، وليس حتى للعرب الذين منحوه أصواتهم يف االنتخابات  بلدية عكا ورئيسها تعامل مع ذاته
  .املاضية

لكن التعايش هو مشروع ترويض أيضاً، وفيه أبعاد لفكرة األمن القومي اإلسرائيلي، ألنه يحدد قواعد سلوكية 
تقيس إالّ سلوك العرب ، وذلك بناء على معادلة التطرف واالعتدال التي ال "متطرفين"للعرب لو جتاوزوها العتبروا 

  .وموقفهم من الدولة وقواعد لعبتها
" هجوم"ويف هذا الصدد، نتوقع تصعيداً عنصرياً شعبياً ضد الوجود العربي يف عكا ويف مدن أُخرى، كما نتوقع 

 التمويل اليهودي الصهيوين املنظم والهادف إىل إعادة العرب إىل قواعد اللعبة اإلسرائيلية اجلديدة كي يقبلوا
بواقعهم وبالبدائل االستسالمية بما فيها املسعى للتسليم ببقاء العائالت املهجرة يف عكا خارج بيوتها التي 

  .أحرقتها نار العنصرية يف عام النكبة الستين
إن القمع السلطوي، وعنصرية الشارع اإلسرائيلي، وأموال املنظمات الصهيونية، أمور هدفها واحد ومتكامل هو 

  .جلديد، وإخراج أهايل عكا العرب وجماهيرنا من معادلة الصراع احلقيقية التي جتلت يف عكافرض الواقع ا

  تدارك نقاط ضعف – 4

فعلى سبيل . على الرغم من نقاط القوة كلها، فإن العمل اجلماعي الفعلي غاب يف عكا على املستوى القيادي
ية كهيئة موحدة، أمراً مستغرباً، مع أن ثمة من برر ذلك املثال، ال يزال غياب جلنة املتابعة العليا للجماهير العرب

ولو عُقدت هذه اللجنة موحدة يف عكا للدفاع عن املدينة، الختلف حضورها عن . باحلكمة وعدم الرغبة يف التصعيد
وبموازاة غياب هذه اللجنة، فإن القيادات الوطنية السياسية والدينية من القدس . حضور مركباتها كل على حدة

حملتلة تظاهرت جماعياً، وكانت ذات حضور معنوي مهم جداً، كما أن اجتماع اللجنة الشعبية للدفاع عن احلريات ا
وتاريخياً، فإن كالً من احلركة . يف عكا خالل األحداث، شكل أيضاً عملية شحن معنوي متبادل مع العكيين

موضعية، وهذا ما نادى به قائد الشرطة العام  الصهيونية وإسرائيل اعتمد مبدأ االستفراد وضمان ردة فعل عربية
  .الذي كرر عدة مرات أن أحداث عكا حملية، فهو يريد أن يراها هكذا

وهنا، ال بد من اإلشارة إىل الصوت واخلطاب اإلعالميَّين واملعنويَّين، وإىل وجود بعض األصوات العربية 
عنصرية جاءت كردة فعل على السائق العربي الذي دخل احمللية التي تساوقت إىل حد ما مع االدعاء أن الهجمة ال

وهذا أيضًا . احلي الشرقي، والتي روّجت لفكرة االعتذار التي فرضها العنصريون وفرضتها الدولة واإلعالم العبري
أثّر يف لهجة بعض الفضائيات العربية عند نقله الصورة، ففكرة اعتذار العرب هي جتريم للضحية وتبرئة للمجرم، 

وقد علمتنا . ي ضمن اخلطاب االستعالئي املوجه إىل العرب وحدهم، والذي ينال من كرامتهم الفردية واجلماعيةوه
جتربة الصراع يف الوطن، وعلى الوطن، أن التراجع ليس هو ما يردع العنصريين وعنصرية الدولة، بل إن ما 
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الحقة السياسية، وكذلك تصنيفنا إىل ونحن نتوقع املزيد من امل. يردعهما هو مواجهتهما بأدوات كفاحية
، كما نتوقع املزيد من الهجمات العنصرية التي قد تكون شرارتها مناسبات خاصة مثل يوم "معتدلين"و" متطرفين"

  .الغفران، وأيام الذكرى اخلاصة بجنودهم، وغير ذلك من مناسبات وطقوس املوت اإلسرائيلي

  مهمات ملحّة
ى مستوى كل من القيادة احمللية يف عكا والقطرية، هي ضمان عودة العائالت إن املهمة األكثر إحلاحاً عل

املهجّرة إىل بيوتها، وحمايتها من دون التفتيش عن حلول بديلة، ألنه، يف حال تراجعنا يف هذه املعركة، نكون قد 
  .سلّمنا بتحقيق العنصريين هدفهم، وبكون التطهير العرقي ممكناً

ومع .  عكا وتعزيزه، هو تدعيم للوجود العربي يف املدينة، ويف أنحاء الوطن كافةإن دعم الصمود العربي يف
أننا رأينا كثيراً من هذا، إالّ إنه من الضروري االستمرار بالدعم واملناصرة الهادفين، سواء على صعيد احلياة 

  .الثقافية أو االقتصادية أو السياسية واملؤسساتية
الذي جتلى يف الشارع يف إبان تلك األحداث، هو التخلص من الوجود العربي  وإذا كان هدف املشروع العنصري

يف األحياء ذات األغلبية اليهودية، فإن مشروع كل من بلدية عكا والدولة وشركة عميدار االستيطانية هو ابن 
إن إنقاذ . لعامليالستين عاماً، وهدفه تفريغ البلدة القديمة من أهلها، وتهويدها بمساعدة رأس املال اليهودي ا

  .مرافق وبيوت عكا التاريخية هي مسؤولية شعبنا الفلسطيني كله يف الوطن ويف الشتات
وهناك جانب جوهري آخر يتمثل يف رفع مستوى اجلهوزية اجلماهيرية القيادية واملؤسساتية والشعبية إىل 

تستهدف الوجود العربي الفلسطيني يف أعلى الدرجات املمكنة، فالهبة العنصرية اإلسرائيلية الشعبية والرسمية 
وهذا النهج االقتالعي . املدن الساحلية واخملتلطة، وهي لن تتوقف عند هذا األمر إذا ما شعرت بإمكان حتقيق املزيد

التهجيري لن يرتدع إالّ بتصدينا له جماعياً، فجماهير شعبنا تملك طاقات أكبر كثيراً مما هو موجود ضمن خمتلف 
إن األفكار القائلة بعقد مؤتمر وطني، وبوضع خطة عمل . ن معامل الهجمة واضحة، وكذلك خماطرهااألطر، كما أ

  .حلماية وجودنا يف وطننا، هي لسان حال شعب يريد احلياة

  

  .48كاتب فلسطيني من عرب   (*)
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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