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)*(  باحث في مدى الكرمل/المركز العربي للأبحاث االجتماعية التطبيقية ــ حيفا.

�أحيا 
الفل�سطينيــون فــي اإ�سرائيل في اأوا�سط اأيار/مايو ذكرى النكبة، مرتين. االأولى وفقًا للتقويم العبري في 10 

اأيار/مايــو، الــذي �سادف يــوم احتفال اإ�سرائيــل با�ستقللها، والثانيــة وفقًا للتقويــم الفل�سطيني الر�سمي 

ر الثاني عن 
ّ
للنكبة في 15 اأيار/مايو. ويعك�س التاريخ االأول تحدي الفل�سطينيين لواقعهم وقوانين الدولة، بينما يعب

االنتماء واالمتداد الطبيعي اإلى ما�سيهم وقوميتهم، بل عودتهم اإلى التاريخ اأي�سًا. وجاء اإحياء ذكرى النكبة مختلفًا 

هــذا العــام، محليــًا )الداخل الفل�سطيني( واإ�سرائيليــًا واإقليميًا. ففي محور فل�سطينيي الداخــل يت�سح في كل عام تزايد 

الوعــي الوطنــي وتحــدي الدولــة وموؤ�س�ساتها، وخ�سو�ســًا لدى االأجيــال ال�سابة التي برزت من خــلل م�ساركتها في 

  وفــي المقابل تزداد محــاوالت الدولة قمع هذا الوعي وال�سيطرة علــى الذاكرة والعمل على فر�س 
)1(

م�سيــرات العــودة.

ّنت حديثًا فــي الكني�ست. وهذه التحوالت حدثت 
ُ

ت�ســرف �سيا�ســي مهزوم لــدى الفل�سطينيين، كما يت�سح من قوانين �س

فــي العــام الحالي علــى اأنغام الثورات العربيــة التي غيرت الم�سهــد االإقليمي العربي، ورفعت من�ســوب الثقة بالنف�س 

واالعتزاز لدى الفل�سطينيين في الداخل، وزادت ن�سب الخوف والخ�سية لدى المجتمع االإ�سرائيلي.

�سنتابــع فــي هذا التقرير بع�س التحوالت في م�سهد تعامل الدولة مــع المجتمع الفل�سطيني في الداخل في االأعوام 

االأخيــرة، ومنهــا مــا يتعلق بالقوانيــن وال�سيا�سات الهادفة اإلى منع اإحيــاء ذكرى النكبة، واإلى قمــع الذاكرة القومية 

التاريخية الفل�سطينية، و�سرعنة الف�سل العن�سري، والتي بداأت تتبلور منذ انتخابات البرلمان )الكني�ست( االأخيرة في 

�سنة 2009، وتعك�س تغيراً في تعامل اإ�سرائيل مع الفل�سطينيين في الداخل.

منــذ انتخابــات 2009 وفوز اليمين االإ�سرائيلي باأغلبية كبيرة فــي البرلمان وانهيار ما ي�سمى الي�سار ال�سهيوني، 

 وعي �سيا�سي يرف�س دونية المواطــن الفل�سطيني، وتقلي�س هام�س 
ّ
تزايــدت محــاوالت قمع الهوية الفل�سطينية، وكــي

العمــل ال�سيا�ســي، ومحاوالت محو الذاكرة الجمعية التاريخية الم�ستركة للفل�سطينيين، وفر�س يهودية الدولة بوا�سطة 

القانــون الــذي بــات يطال االأفراد. كمــا تعمل الحكومــة االإ�سرائيلية الحالية علــى مطالبة الفل�سطينيين فــي اإ�سرائيل 

بح�ســم ق�سيــة المواطنــة وربطها بـــ ''الوالء للدولــة''، وتاأكيد اأن الحــل القومــي للفل�سطيني هو اإقامــة دولتين واحدة 

فل�سطينية في االأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1967، واأُخرى هي دولة يهودية ب�سيغتها الحالية.

وبالتــوازي مــع هــذا جرت محاوالت قمــع اأي ت�سامن وتاأييــد ياأتيان من اأفــراد كاالأكاديميين، اأو مــن موؤ�س�سات 

المجتمــع المدنــي اليهوديــة، التي تنــدرج تحت تعريف ''ي�سار �سهيونــي''، وذلك من خلل قوانيــن تقل�س من هام�س 

عمــل تلــك الموؤ�س�ســات، اأو بوا�سطة و�سع عراقيل اأمام تجنيد اأموال، اأو عن طريق جمعيات اأقيمت ب�سورة خا�سة لنزع 

ــن ال ينطوي تحت �سقف الخطاب ال�سهيوني الجديد. وبذلك، 
َ
�سرعيــة وجــود موؤ�س�سات تنقد ال�سيا�سات االإ�سرائيلية، وم
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نجــد اأن تحديــد �سروط العمل ال�سيا�سي تخطى الفل�سطينيين في اإ�سرائيل، اإذ اإن هناك محاوالت لفر�سها على ما تبّقى 

من اأ�سلء الي�سار ال�سهيوني.

ذكــرى نكبــة فل�سطين هي منا�سبة لمراجعة ال�سيا�ســات االإ�سرائيلية، وخ�سو�سًا م�سل�ســل الت�سريعات االأخيرة التي 

ترمي اإلى ر�سم قواعد لعبة �سيا�سية تفر�س �سروطًا جديدة للم�ساركة في ''الديمقراطية االإ�سرائيلية''. وهي تختلف اإلى 

حد بعيد عن ال�سيا�سات العن�سرية التقليدية التي ا�سُتعملت حتى ت�سعينيات القرن المن�سرم.

ومنــذ بدايــة الت�سعينيات وحتــى االنتفا�سة االأولى، اأي فترة اأوهام اأو�سلو، اعتقــدت اإ�سرائيل اأنها ت�ستطيع التعامل 

ة 
ّ
مع ق�سية الفل�سطينيين واحتواءهم من دون دفع ثمن باهظ ينعك�س في ''يهودية اأو ديمقراطية الدولة''. لكن بعد هب

ت�سريــن االأول/اأكتوبــر )االنتفا�ســة الثانيــة �سنــة 2000( كان هناك تحول واإعــادة تعريف ق�سيــة الفل�سطينيين في 

ا الح�ســم في م�ساألــة الفل�سطينيين فــي الداخل لم�سلحة 
ّ
اإ�سرائيــل اإلــى ''م�ساألــة تتطلب حــًل واختياراً بيــن بديلين: اإم

ا التحول اإلى دولة عادية ــ طبيعية ديمقراطية 
ّ
قها، واإم

ّ
الحفاظ على يهودية الدولة و�سيطرة المجموعة اليهودية وتفو

)دولة جميع مواطنيها اأو دولة ثنائية القومية(.''

ويمكن تلخي�س الو�سع في فترة الت�سعينيات بالنقاط التالية:

1 ــ لــم ي�ســد اعتقــاد باأن االأقلية العربية ت�سـكـــل تـهـديـداً جـديًا عـلـى الـدولـة اأو علــى الهيمنة اليهودية، بل اإن في 

قدرة الدولة ال�سيطرة على الت�سرف والوعي ال�سيا�سيين للعرب.

2 ــ لــم يــوؤدِّ الفل�سطينيــون فــي اإ�سرائيل حينهــا اأي دور اإقليمــي، وقد اأُخرجــوا �سيا�سيًا وقوميًا مــن دائرة الق�سية 

الفل�سطينية، وتحولوا اإلى ق�سية داخلية في اإ�سرائيل يتم ترتيبها وفقًا لعلقات القوى القائمة.

 وعي �سيا�سي للفلـ�سطينيين في اإ�سـرائـيل يقـبـل بالـو�سع الـقـائـم مـع بـعـ�س 
ّ
3 ــ كان هناك بــوادر نجاح في كي

الت�سهيلت وتح�سين االأو�ساع المعي�سية.

4 ــ تركــزت مطالــب الفل�سطينييــن ال�سيا�سية على الم�ساواة في م�ستوى ال�ســوؤون المعي�سية اليومية عن طريق اإلغاء 

التمييــز مــن جهــة، واإنهاء االحتلل واإقامة دولة فل�سطينية من جهة اأُخــرى. وتمّثل ال�سرخ بين العرب واليهود في كل 

مــن ق�سايــا حل ال�سراع االإ�سرائيلــي ــ العربي، والقد�س، والحدود، واإقامة دولة فل�سطينية، وكذلك في ق�سية الم�ساواة 

من دون تعريفها اأو ربطها بطبيعة دولة اإ�سرائيل.

بعــد اتفــاق اأو�سلو وتنامي التيار الوطني لدى الفل�سطينيين، اأُعيد فتــح ملفات �سنة 1948: حق العودة؛ اللجئون؛ 

ال�سيطــرة علــى االأرا�سي؛ �سيغــة النظام، وهو االأهم بينها. وحدث تحول في تعريف ال�سراع ــ ال�سرخ، وجرى نقله اإلى 

المحــور الداخلــي وطبيعة الدولــة ومكانة الفل�سطينيين وتقا�سم ال�سلطة، وهذا تغييــر جوهري. وفي اإثر هذه التحوالت 

ين االإ�سرائيلي والفل�سطيني في اإ�سرائيل، وانعك�ست 
َ
ة ت�سرين االأول/اأكتوبر بداأت بوادر التغير لدى كل من المجتمع

ّ
وهب

على تعامل الدولة مع الم�ساألة.

لقــد اتخــذت اأ�ساليــب التمييز �سد الفل�سطينييــن حتى الت�سعينيات مجموعــة من االأ�سكال عبــر القوانين العن�سرية 

واإق�ســاء المجتمــع الفل�سطينــي بوا�سطة منح اليهــود اأف�سلية عن طريق قوانين الهجرة، واالأرا�ســي، والمواطنة. وكان 

التمييــز يتركــز فــي ال�سيا�ســات، كمــا اأنه ات�ســم بطبيعة بنيويــة غير معلنة فــي موؤ�س�ســات الدولــة ووزاراتها وداخل 

ة ت�سريــن االأول/اأكتوبر 2000 تغيــرت المعادلة، وبات �سرعيــًا ومقبواًل، بل 
ّ
البيروقراطيــة االإ�سرائيليــة، لكــن بعد هب

مطلوبــًا اأي�ســًا، اأن ُت�سن قوانين تم�ــس العرب مبا�سرة. وبداأ التركيز على قمع الهوية والوعي القومي بوا�سطة القوانين، 

وبــداأت اإ�سرائيــل بت�سديــد �ســروط المواطنة الممنوحــة للأقلية وحدود الم�سمــوح والممنوع في العمــل ال�سيا�سي. ومن 

اإ�سقاطــات هــذا التغيــر باتت الدولة ت�ستعمل �سيا�ســة عدائية اأكثر و�سوحًا تجاه االأقليــة الفل�سطينية: ق�سم م�ستمر في 

�سيغــة المواطنــة الممنوحة للأقليــة الفل�سطينية؛ تحديد �سقف مطالــب االأقلية الفل�سطينية بحيــث يمكنها، في اأف�سل 

الحــاالت، المطالبــة بحقــوق فرديــة وتح�سين االأو�ســاع المعي�سية من دون ربطهــا بالبعد ال�سيا�ســي القومي؛ القبول 



151 ف�صليات اإحياء النكبة ومحاوالت منعها

بمواَطنــة تحت �سقــف ال�سروط االإ�سرائيلية، والتخلي عن الهوية القومية الجماعيــة ومطالب الحقوق الجماعية الأقلية 

وطــن اأ�سليــة، واالكتفــاء بالحقوق الفرديــة المنتَق�سة؛ مطالبــة الفل�سطينيين بمنــح �سرعية الإ�سرائيــل كدولة لل�سعب 

اليهــودي؛ قبــول االدعاء االإ�سرائيلي اأن تحقيق المطالب القومية للفل�سطينيين في اإ�سرائيل �سيكون فقط بوا�سطة اإقامة 

دولة فل�سطينية في المناطق المحتلة.

وتحــاول اإ�سرائيــل فر�ــس هــذه ال�سروط بوا�سطــة قوانين، منهــا قوانين ذات �سبغــة عقاب جماعــي، ومنها، وهو 

نت في االأعوام االأخيرة هــو محاولة ال�سيطرة على 
ُ

االأخطــر، عقــاب علــى م�ستوى االأفراد. والبارز في القوانيــن التي �س

الت�ســرف والوعــي ال�سيا�سييــن، وفر�س يهودية الدولة بالقانون من خلل تطبيقهــا، بداية على االأحزاب وعلى العمل 

ال�سيا�ســي، ثــم علــى االأفــراد. وبين تلك القوانين، علــى �سبيل المثال، قانــون الجن�سية والدخول اإلــى اإ�سرائيل في �سنة 

 �سمل عائلت فل�سطينية فــي الداخل حين يكون اأحد الزوجين من مناطــق ال�سلطة الفل�سطينية؛ 
ّ
2003 الــذي يمنــع لــم

تغييــر بنــد 7اأ فــي قانــون اأ�سا�سي: الكني�ست )تعديل رقــم 35( في 15 اأيار/مايو 2002، الذي اأ�ســاف بند منع تاأييد 

الكفــاح الم�سلــح )والمق�سود الدعم ال�سيا�سي( لدولة معاديــة اأو منظمة اإرهابية �سد دولة اإ�سرائيل كذريعة اأُخرى لمنع 

ــن في 1 كانــون الثاني/ينايــر 2002؛ تعديل قانون 
ُ

التر�ســح للكني�ســت؛ قانــون �سمــان اإ�سقاط حــق العودة الذي �س

االنتخابــات للكني�ســت ولرئا�ســة الحكومة )تعديل رقم 46( فــي 15 اأيار/مايو 2002، والذي يطالــب اأي مر�سح باأن 

ي�ســرح اأنــه ''يتعهــد باالإخل�ــس لدولــة اإ�سرائيل واالمتناع عــن العمل بما يخالــف المبادئ المذكورة فــي المادة 7اأ 

لقانــون اأ�سا�ســي: الكني�ســت''؛ تعديل قانون ح�سانة اأع�ســاء الكني�ست من جهة حقوقهــم وواجباتهم )تعديل رقم 29( 

فــي �سنــة 2002، والــذي ين�س علــى عدم �سريان الح�سانــة البرلمانية لع�سو كني�ست في حال قــام بت�سريح اأو عمل 

فيــه تحري�ــس علــى العن�سريــة، اأو نفــي لوجود دولــة اإ�سرائيل كدولــة لل�سعب اليهــودي، اأو نفي للطابــع الديمقراطي 

للدولة.

نت في الفترة االأخيرة لقمــع الهوية الفل�سطينية والذاكــرة الجمعية للفل�سطينيين في 
ُ

ــا القوانيــن البارزة التــي �س
ّ
اأم

الداخــل مــن جهــة، ول�سرعنــة �سيا�ســات الف�سل العن�ســري، ومحاربــة موؤ�س�سات اأهلية تنــدرج تحت تعريــف ''الي�سار 

ال�سهيوني''، من جهة اأُخرى، فكانت: تعديل �قتر�ح قانون �أ�صا�ص���ي: �لميز�نية )تخفي�س ميز�نية �أو دعم ب�صبب 

  فقد اأقر الكني�ست في 22 اآذار/مار�س 2011 التعديل رقم ''40'' لقانون 
)2(

ن�ص���اطات �ص���د مبادئ �لدولة(، 2010.

عرف با�سم ''قانــون النكبة''، والذي يمنح وزيــر المالية، بعد ت�سّلمه وجهــة نظر الم�ست�سار 
ُ
اأ�سا�ســي: الميزانيــة، الــذي ي

نه وزير المالية ويتاألف من م�سوؤولين من 
ّ
الق�سائــي لــوزارة الماليــة، وبعد تلّقي تو�سيات طاقم مهني بهذا ال�ساأن يعي

وزارة الق�ســاء ووزارة الماليــة والــوزارة التــي تعنى ببند الميزانيــة التي تح�سل عليها هيئة معينــة، �سلحيَة �سحب 

لها الحكومة، مثــل جمعيات ومنظمات و�سلطــات محلية، في حال اإحيائهــا ذكرى النكبة 
ّ
ميزانيــات مــن هيئــات تمو

الفل�سطينيــة فــي يوم ا�ستقلل دولة اإ�سرائيــل. كذلك يخول القانون وزير المالية �سحب تمويل موؤ�س�سات وهيئات تم�س 

''احتــرام علــم الدولة اأو رموزهــا''، و�سحب التمويل الحكومي من هيئات ومنظمــات و�سلطات محلية ترف�س ما ي�سمى 

''القيــم االأ�سا�ــس الإ�سرائيــل كدولة يهودية وديمقراطيــة''. كما يمنع القانون هيئات اأو موؤ�س�ســات حكومية اأو تلك التي 

تح�ســل علــى تمويل حكومــي كال�سلطات المحلية، من تنظيم اأو تمويل فاعليات تتناق�س مع اأ�س�س الدولة اأو قيمها اأو 

تنفــي تعريفهــا كدولــة يهودية وديمقراطية. وين�س القانــون اأي�سًا على اإلغاء تمويل، وعلى اتخــاذ اإجراءات ق�سائية 

�س علــى العن�سرية والعنــف واالإرهــاب، اأو يدعو اإلى الكفــاح الم�سلــح، اأو يوؤيد عمًل 
ّ
ــن ي�ســدر بيانــًا يحر

َ
�ســد كل م

)3(
اإرهابيًا �سد اإ�سرائيل.

ولقــي القانــون معار�ســة من الكتل العربية فــي الكني�ست ومن اأع�ســاء كني�ست اآخرين، فقد اعتبــروه ''�سرطة على 

  
)4(

االأفــكار'' وغيــر ديمقراطــي واأن خطورته تتجــاوز الم�س بحرية التعبيــر، اإذ اإنه يطال تقييد العمــل ال�سيا�سي برمته.

ع التدخل في م�ساعر واأفكار ومعتقــدات المواطنين.'' واأ�سافت 
ّ
وقالــت النائبــة حنين زعبي: ''نحن ب�سدد قانون ي�ســر
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اأن القانــون يظهــر اأن الدولة تــرى اأن تاريخها هو بحد ذاته خطر ا�ستراتيجي �سدهــا. فالقانون ف�سًل عن اأنه يعاقب 

الم�ساعــر، فاإنــه يظهــر مــدى خوف الكني�ست مــن الحقيقة، ومــن ذاكرة الفل�سطينييــن، ذلك باأن الخــوف الحقيقي من 

)5(
النكبة يكمن في اأنها حقيقة تاريخية، ولي�ست مجرد رواية الفل�سطينيين.

قانون النكبة هو اأو�سع واأكثر من مجرد محاولة لقمع الوعي الوطني وال�سرد التاريخي للبقية المتبقية من ال�سعب 

الفل�سطينــي فــي وطنــه. فعلوة علــى تقييده حرية التعبير عن الــراأي وعن الموقف ال�سيا�سي، يحــاول هذا القانون اأن 

يــردع اتخــاذ مواقــف �سيا�سية غير مقبولة من الموؤ�س�سة االإ�سرائيلية في عدة مجــاالت، منها: الن�سال الفل�سطيني �سد 

االحتــلل؛ دعــم اأي مقاومــة عربية �ســد اإ�سرائيل؛ تعريف الدولة كدولــة يهودية وديمقراطية. لكن هــذا القانون لي�س 

وحيــداً اأو ن�ســازاً فــي م�سهد الت�سريعــات البرلمانية العن�سرية، واإنما يجــب و�سعه �سمن �سلة وا�سعــة من الت�سريعات 

التــي ال تعمــل جميعها علــى ت�سييق الخناق وتقلي�س هام�ــس العمل ال�سيا�سي للفل�سطينيين فــي اإ�سرائيل فح�سب، بل 

تعيد تر�سيم قواعد الم�ساركة في اللعبة ال�سيا�سية في دولة اإ�سرائيل اأي�سًا.

عرف بقانون 
ُ
ن في االأ�سهر االأخيرة في الكني�ست، وهو ي�سرعن �سيا�ســات الف�سل العن�سري، وي

ُ
وثمــة قانــون اآخــر �س

لجان القبول لل�سكن في بلدات يهودية. ففي 2011/3/22، اأقر الكني�ست تعديل قانون �أو�مر �لجمعيات �لتعاونية 

  الذي ي�سترط على اأي �سخ�س ي�سعى للنتقال اإلى بلدة �سغيرة في منطقَتي النقب والجليل، والتي 
)6(

)رق���م 8( 2011،

تحــوي اأقــل مــن 400 اأ�ســرة، الح�سول على موافقــة من لجان قبــول تتاألف من �ســكان المدينة، وع�سو فــي الوكالة 

ل القانون هذه اللجان اأن ترف�س المر�سحين الذين تراهم، بين اأمور 
ّ
اليهوديــة اأو المنظمــة ال�سهيونية العالميــة. ويخو

ون بن�سيج المجتمع.''
ّ
اأُخرى، ''غير ملئمين لطريقة الحياة في المجتمع'' اأو اأنهم ''ربما ي�سر

�سيــرورة تعديــل القانون والم�سادقة عليه في مختلف المراحل تبين اأن الهدف االأ�سا�سي هو منع انتقال مواطنين 

عــرب اإلــى ال�سكــن في بلــدات يهودية �سغيــرة، اإذ ين�س التعديل على اأن علــى المتقدم لل�سكن في تلــك البلدات القبول 

  وكي ال يبقى هذا التعديل مبادرة محلية تكون عر�سة للم�ساءلة اأو النقد في 
)7(

بالطابــع اليهــودي وال�سهيوني للبلدة.

المحاكــم، فاإنــه تمت المبادرة اإلى تعديل قانون اأوامــر الجمعيات التعاونية. فعلى �سبيل المثال، قال النائب ي�سرائيل 

ح�ســون )كديمــا( خــلل المراحل االأولى من تعديل القانــون اإن ''اقتراح القانون يعك�س التــزام الدولة بالعمل من اأجل 

)8(
تعزيز القدرة على تحقيق الحلم ال�سهيوني في دولة اإ�سرائيل قواًل وفعًل.''

ل لجــان القبول في البلــدات رف�س �سكن فئات 
ّ
وفــي المقابــل يــرى معار�ســو القانون )االأحــزاب العربية( اأنه يخو

ا 
ّ
  اأم

)9(
�سكانيــة �سعيفــة فــي هذه البلدات، مثــل المواطنين العــرب، والمهاجرين الجــدد، والعائلة االأحادية الوالديــن.

ع، والأول مرة، 
ّ
موؤ�س�ســة عدالــة )المركــز القانونــي لحقوق االأقليــة العربية في اإ�سرائيــل( فقالت اإن هــذا القانون ي�ســر

)10(
الف�سل العن�سري في ال�سكن، ويبرر ب�سكل غير مبا�سر العن�سرية على خلفية ثقافية اأو اجتماعية.

ولــم تقت�ســر عمليــة اإ�سافة �سروط جديدة وت�سديــد �سروط قائمة للعمل ال�سيا�سي على م�ستــوى االأفراد اأو المجتمع 

العربــي فقــط، كما اأ�سرنا في بداية التقرير، بل توخت اأي�سًا تقييد عمل جمعيات وموؤ�س�سات ُتعتبر، اإ�سرائيليًا، �ساحبة 

موقــف ي�ســاري متطــرف اأو معاك�س للإجماع ال�سهيوني، كما يت�سح من قانون و�جب �لك�ص���ف عّمن يتلّقى دعمًا 

  ومحاولة اإقامة لجنة برلمانية للتحقيق في م�سادر تمويل جمعيات ي�سارية. 
)11(

من كيان �صيا�صي �أجنبي، 2010،

فتعديل قانون الجمعيات يرمي اإلى و�سع عراقيل اإ�سافية اأمام عمل الجمعيات وموؤ�س�سات المجتمع المدني بوا�سطة 

)12(
فر�س تقديم تقارير مف�سلة عن التبرعات المالية التي تح�سل عليها من اأي كيان �سيا�سي اأجنبي.

وجــاء فــي القانــون: مــع ح�ســول اأي موؤ�س�ســة علــى الم�ساعــدة المالية من جهــة كيان اأجنبــي، فاإن علــى متلّقي 

ل الجمعيات 
ِّ
الم�ساعــدة، خــلل اأ�سبــوع من انتهاء الف�سل الــذي تلقت فيه الدعم، اإر�ســال تقرير مالي موّقع اإلــى م�سج

ن تلّقى 
َ
قــدِّم الم�ساعــدة؛ مبلغ الم�ساعــدة؛ اأهداف الم�ساعــدة اأو غاياتهــا؛ االلتزامات التي قدمهــا م

ُ
يت�سمــن: هويــة م

الم�ساعــدة اإلــى الكيــان ال�سيا�سي االأجنبي، اأكان ذلــك �سفويًا اأم كتابة، على نحٍو مبا�سر اأم غيــر مبا�سر. واإذا كان ثمة 
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التزامات كتلك، فاإن على الجمعية الحا�سلة على التمويل الفح�س والتدقيق قدر الم�ستطاع لمعرفة ما اإذا كان م�سدر 

التمويــل الــذي ح�سلــت عليــه جاء مــن كيان �سيا�ســي اأجنبي. وهــذا القانون ال ي�سري علــى اله�ستــدروت، اأو المنظمة 

ود ــــ الجباية الموحــدة الإ�سرائيل و�سندوق 
ُ
ال�سهيونيــة العالميــة، اأو الوكالــة اليهوديــة الأر�س اإ�سرائيل، كيــرن َهِي�س

اأرا�سي اإ�سرائيل، واأي موؤ�س�سات تابعة لها.

ب عملية 
ّ
وانتقــد عــدد من اأع�ســاء الكني�ست هذا القانون ب�سدة، كونــه يقل�س هام�س الديمقراطية من جهــة، وي�سع

ل من طرف كيانات �سيا�سية اأجنبية مــن جهة اأُخرى، لكنه يجيز الدعم من طرف 
َّ
تجنيــد دعــم مالــي من �سناديق تمو

اأفــراد، وهــو اأ�سلــوب دعم رائج جــداً لدعم موؤ�س�سات وجمعيــات مح�سوبة على التيــار اليميني في اإ�سرائيــل، اأي اأنه ال 

يفر�ــس معوقــات علــى دعم اأفــراد اأو جماعات غير مدعومة مــن كيانات �سيا�سية اأجنبية. ويــرى بع�س المحللين في 

هــذه التوجهــات محاولة للق�ساء على ما تبّقى من اأحزاب ي�ســار اأو جمعيات اأو موؤ�س�سات مدنية معدودة على الي�سار، 

فال�سحافــي جدعــون ليفي مثًل، مــن �سحيفة ''هاآرت�س''، انتقــد القانون ب�سدة، وكتب قائًل: ''لمــاذا كل هذه القوانين 

التــي تقيــد الي�سار والحقــوق والديمقراطية بذريعــة حجج متعددة؟ هناك اأ�سلــوب اأ�سهل: اإعــلن اأن الي�سار خارج عن 

ن لديه معتقدات ي�سارية، اأو يتظاهر تحت �سعــارات ي�سارية، اأو يجّند اأموااًل للي�سار، 
َ
القانــون فــي دولــة اإ�سرائيل. كل م

رمــى فــي ال�سجــن وتنتهــي الم�ساألة. في اإ�سرائيــل 2011 من غير ال�سرعــي الن�سال من اأجل حقــوق االإن�سان، اأو �سد 
ُ
ي

االحتــلل، والمطالبــة بالتحقيق في جرائم الحرب. هذه المواقف م�ستركة للنخــب ولموؤ�س�سات الحكم والقانون كافة. 

)13(
كلهم ي�ساركون في االحتفال الخطر بنزع ال�سرعية عن الي�سار.''

�إيم �� ِتْرت�صو )�إذ� �صئتم(... تجديد �ل�صهيونية

عتبر، اإ�سرائيليًا، جمعيات خارجــة عن االإجماع ال�سهيوني 
ُ
تاأتــي هــذه القوانين كي ت�سكل اأحــد اأذرع ملحقة ما ي

ت�ســو/اإذا �سئتم'' التي برزت ب�سكل خا�س 
ْ
اليمينــي الجديــد، اإلى جانب موؤ�س�سات غيــر حكومية، منها موؤ�س�سة ''اإيم ــ ِتر

فــي العاميــن االأخيرين. فهذه الموؤ�س�سة تقوم بدور مكمل لعمل الموؤ�س�سات الحكومية، بل اأحيانًا تطلق �سعارات وتقوم 

بحمــلت اإعلنيــة ال تجروؤ عليهــا الحكومة اأو الكني�ست، وتهتــم تحديداً بملحقة محا�سرين فــي جامعات اإ�سرائيلية 

متهميــن بمواقــف ي�سارية ومعاداة ال�سهيونيــة، اأو موؤ�س�سات مجتمع مدني تنتقد �سيا�ســات اإ�سرائيل، وخ�سو�سًا تلك 

الموؤ�س�سات التي �ساهمت في تح�سير مواد ومعلومات لتقرير غولد�ستون عن حرب اإ�سرائيل على غزة، اأبرزها موؤ�س�سة 

''�سنــدوق اإ�سرائيــل الجديد'' ب�سبب تقديمهــا دعمًا ماليًا لموؤ�س�سات ''ي�سارية'' معاديــة لل�سهيونية وفقًا لروؤية موؤ�س�سة 

ت�ســو'' بحملت �سد جمعيات اأهلية عربية 
ْ
ت�سو''، ودعمًا ماليــًا لموؤ�س�سات عربية. كما تقوم موؤ�س�سة ''اإيم ــ ِتر

ْ
''اإيــم ــــ ِتر

تعمــل فــي مجال الدفــاع عن حقوق الفل�سطينيين، فهنــاك تكامل في االأدوار بين موؤ�س�ســات حكومية وموؤ�س�سات غير 

حكومية بغية فر�س ت�سرف �سيا�سي مقبول، وقمع اأي نقد تجاه الحكومات اأو دولة اإ�سرائيل.

ت�سو'' على راأ�س �سلم اأولوياتها مهمة اإعادة تثقيف المجتمع االإ�سرائيلي بقيم ال�سهيونية 
ْ
و�سعــت موؤ�س�ســة ''اإيم ــ ِتر

  وتهدف 
)14(

االأ�سيلــة، والتخل�ــس من خطاب الي�سار البليــد اأو خطاب اليمين المتطرف، كما تقول في موقعها الر�سمي.

ن يعــادي ال�سهيونيــة ويعمل �سد م�سالــح ال�سعب 
َ
الموؤ�س�ســة اإلــى اإحــداث ثــورة �سهيونية جديــدة ال مكان فيهــا لم

اليهــودي واإ�سرائيــل، وال مــكان لموؤ�س�ســات عربيــة ال تقبل ا�ستبطــان الهزيمــة الفل�سطينية، وال تتنازل عــن االنتماء 

القومــي، وتعار�ــس مــا تعر�ســه اإ�سرائيــل مــن حقوق فرديــة. كمــا اختــارت الموؤ�س�سة العمــل مع طــلب الجامعات 

االإ�سرائيلية كخيار ا�ستراتيجي لتجديد ال�سهيونية و�سقل وعي جديد لدى المجتمع االإ�سرائيلي. وعمليًا تعود موؤ�س�سة 

ت�سو'' اإلى ا�ستعمال �سيا�سات الذاكرة والن�سيان التي عملت بها الموؤ�س�سة ال�سهيونية اأعوامًا عّدة، لكنها ت�سدد 
ْ
''اإيــم ــــ ِتر

علــى محاربــة فئات ما بعــد ال�سهيونية والفئات النقدية، عــن طريق كي وعي الفل�سطينييــن ال�سيا�سي واإعادة تاأريخ 
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ال�سراع وفقًا للروؤية ال�سهيونية، وخ�سو�سًا لدى الفئات ال�سابة وطلب الجامعات.

بًا بعنوان ''اأكاذيب 
ّ
فــي ذكــرى النكبة الفل�سطينية الثالثة وال�ستين اأ�سدرت هذه الموؤ�س�سة في اأوا�سط اأيار/مايو كتي

النكبة )اأو خدعة النكبة('' تهاجم فيه ب�سدة اإحياء الفل�سطينيين ذكرى النكبة، وال �سيما داخل اإ�سرائيل، وتعر�س رواية 

تاريخيــة مغايــرة لحرب 1948 تتهم فيها الفل�سطينيين بت�سويه التاريــخ وتحميل اإ�سرائيل عواقب خطايا غيرهم، اأي 

ت�سو''، لي�ست اإاّل رواية غير واقعية بحجمها ونتائجها، واأن ما حل 
ْ
ب ''اإيم ــ ِتر

ّ
العرب اأنف�سهم. فالنكبة وفقًا لرواية كتي

مــن تهجيــر وهــروب للفل�سطينييــن كان مح�سلة �سيا�ســات الدول العربية والقيــادات الفل�سطينية، ومــن غير المقبول 

مطالبة اإ�سرائيل بتحمل نتائجها.

وقــد �سبــق اأن هاجمت الموؤ�س�ســة محا�سرين في جامعة بن ــ غوريون في النقب ب�ســكل �سخ�سي، وقامت بحملت 

ــر عــن رف�سهــم ال�سيا�سات 
ّ
�سدهــم ب�سبــب مواقفهــم ال�سيا�سيــة اأو مقــاالت ن�سروهــا تدعــم مقاطعــة اإ�سرائيــل اأو تعب

االإ�سرائيليــة تجــاه الفل�سطينييــن فــي االأرا�سي المحتلة منــذ �سنة 1967، كما قامــت بحملة كبيرة �ســد البروف�سورة 

نعومــي حــازان مديرة ''�سنــدوق اإ�سرائيل الجديد'' بادعاء دعمها موؤ�س�سات ي�ساريــة وجمعيات عربية تعمل �سد دولة 

اإ�سرائيــل. وكذلــك ن�سرت تلك الموؤ�س�سة تف�سيلت الدعم المالي الذي تتلقاه جمعيات اأهلية عربية من �سناديق عربية، 

مثــل موؤ�س�ســة التعــاون، اأو من �سناديق اأوروبية، وقالــت اإن هذه االأموال تاأتي لنزع ال�سرعية عــن اإ�سرائيل وتحويلها 

اإلــى دولــة جميع مواطنيهــا، اأو ل�سراء اأرا�س في الجليل والنقب. وعلى الرغم من الن�ساطــات المتزايدة لهذه الموؤ�س�سة، 

والتــي تحتــاج اإلــى مبالغ ماليــة وموارد هائلة، فاإن م�ســادر تمويلها تبقى غير معلنة وال ي�ســري عليها التعديل في 

قانــون الجمعيــات، الأن معظــم تلك الم�سادر ياأتي من اأفراد من جميع اأنحاء العالم، ال عن طريق �سناديق �سيادية، اأو 

تمويل من طرف دول.

لــدى اإحيــاء الذكــرى الـ 63 للنكبــة الفل�سطينية نجد اأن تعامــل دولة اإ�سرائيل مــع الفل�سطينيين فــي الداخل ياأخذ 

منحى جديداً، وذلك في ظل �سيطرة الفكر اليميني ال�سهيوني المتجدد واأدواته. وقد تكون هذه المرحلة من اأ�سعب ما 

مر به الفل�سطينيون في الداخل منذ انتهاء الحكم الع�سكري في اأوا�سط �ستينيات القرن المن�سرم، الأن �سيا�سات التمييز 

والعن�سريــة باتــت ُت�ســّن ب�ســكل جلــي ووا�سح، وعلى م�ستــوى االأفراد، ومــن دون اأي رادع. وال يقل خطــورة عن ذلك 

تجريــم الموقــف ال�سيا�سي الوطنــي ومحاولة قمع الهوية والذاكرة الفل�سطينية بوا�سطــة القوانين، بعد اأن ف�سلت جميع 

�سيا�ســات محــو الذاكرة بوا�سطة مناهج التعليم واالحتــواء و�سيا�سة التعلق بالموؤ�س�سات االإ�سرائيلية. وفي موازاة ذلك، 

نــرى اأن الدولــة توفــر غطاء و�سرعية لموؤ�س�سات غيــر حكومية كي تكمل ما تبداأ به الدولة، اأو مــا ال تجروؤ الدولة على 

القيام به داخل المجتمع اليهودي من قمع االأفكار والمواقف والت�سرفات ال�سيا�سية.

وبنــاء علــى ردات االأفعال الفل�سطينية في الداخل، والم�ساركة الكبيرة فــي اإحياء ذكرى النكبة، ف�سًل عن جرعات 

الثقــة والت�سجيــع مــن الثورات العربيــة، فاإننا ال نخاطر اإذا قلنا اإنــه في هذه المرة اأي�سًا، �ستف�ســل �سيا�سات الحكومة 

n .1948 والكني�ست الهادفة اإلى قمع الح�س واالنتماء القومي الفل�سطيني، كما ف�سلت جميع المحاوالت منذ نكبة
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