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  عن نشاط ) الشاباك(تقرير ألحد خبراء جهاز األمن العام 
  ]مقتطفات[ التجمع الوطني الديمقراطي

   

 

  [.......]  
وأقدم رأيي هذا بناء على طلب املستشار القضائي للحكومة، بوصفي عامالً يف قسم األبحاث يف   

سماح لقائمة التجمع الوطني ملحقاً ملوقف املستشار القضائي ولطلب حظر ال ويشكل هذا الرأي. الشاباك
جلنة االنتخابات "الديمقراطي باملشاركة يف االنتخابات العامة للكنيست ويستند إىل املادة التي عرضت أمام 

  .، عن طريق ممثل املستشار القضائي وإىل مواد أُخرى اطلعت عليها أثناء عملي"املركزية
وأعلن بذلك أنني أعلم جيداً أنه يمكن استخدامها  وأقدم رأيي هذا بديالً عن شهادة قانونية أو إدارية  

وأمام احملكمة العليا، إذا ما تم االستئناف ضد قرار " جلنة االنتخابات املركزية"كقرينة للتحقق من األمور أمام 
  ".جلنة االنتخابات املركزية"

  :ويف ما يلي رأيي  
  

  بشأن إلغاءالطابع اليهودي للدولة
لوطني الديمقراطي يتبين أن النشاط إللغاء الطابع اليهودي إلسرائيل يشكل أفكار التجمع ا من منطلق  

وطوال الوقت، بواسطة خطة فعلية وممنهجة، شرع بتنفيذها . هدفاً مركزياً يعمل التجمع من أجل حتقيقه بدأب
  .وذلك عبر إساءة استخدام مكانة بشارة كعضو كنيست وحقوق احلصانة التي يتمتع بها. عملياً

لالجئين الفلسطينيين إىل إسرائيل  "حق العودة"لـ وة على ذلك، فإن الدعم الصريح لرؤساء احلزب وعال  
حيث يسمح للبقاء فيها فقط من هم من ساللة " (فلسطين التاريخية"وفكرة الدولة ثنائية القومية يف كل أرجاء 

ع يسعى ليس فقط إللغاء الطابع تشهد على أن التجم) 1948اليهود الذين كانوا يعيشون يف البالد قبل عام 
اليهودي للدولة وإنما إللغاء الدولة وحتويل اجلمهور اليهودي فيها إىل أقلية تخضع لسلطة األغلبية العربية يف 

  .دولة فلسطين
  

  بشأن تأييد الكفاح املسلح ضد الدولة
  [.......]  
دعمهم الدؤوب وغير املتحفظ لـ  ويكثر قادة التجمع الوطني من اإلفصاح، علناً، شفاهية وعلى الورق،  

ويف . وكعمل مشروع للدفاع عن النفس" االحتالل اإلسرائيلي"، وهم يظهرونها كمقاومة مبررة ضد "االنتفاضة"
واملعنى املستمد من . الوقت نفسه، ال يضعون أية قيود أو حتفظات واضحة على طابع وأساليب العمل يف إطارها

مباشر أو بشكل ضمني، اإلرهاب والكفاح املسلح ضد أهداف إسرائيلية عسكرية  ذلك هو أنهم يدعمون، سواء بشكل
  .ومدنية

                                                 
 "27/12/2002، )رةالناص" (فصل املقال. 



  177، ص )2003 ءاتش( 53، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيليئارسإوثائق 

 

2 
 

 جتاه إسرائيل إىل تبني استراتيجية بعيدة املدى ويدعو زعيم التجمع، عضو الكنيست بشارة، الفلسطينيين  
وذلك بشكل يشبه . تتركز على حماولة تقويض الوحدة الداخلية للمجتمع اإلسرائيلي وحتطيم قدرته على الصمود

يف اجلنوب اللبناين، والتي قادت، حسب رأيه، إىل شق ) حزب الله" (املقاومة اللبنانية"االستراتيجية التي انتهجتها 
. الرأي العام اإلسرائيلي وتقويض قدرة الصمود، األمر الذي أدى، يف نهاية املطاف، إىل انسحاب إسرائيل من لبنان

  .دعماً للكفاح املسلح الذي أدارته، وال زالت، منظمة إرهابية ضد الدولةوهنا أيضاً يظهر من األمور 
  [.......]  
    
    

  مع تمثيله يف الكنيستتعامل التجمع 
يرى التجمع يف احللبة البرملانية مصدر قوة حيوي ورافعة هامة لتحقيق أفكاره وتعميق سيطرته يف 

يف  أيلول  "حماس"يف لقاء مع كبار املسؤولين يف ( وقد وصف بشارة نفسه يف املاضي. أوساط اجلمهور العربي
  .عضويته يف الكنيست بأنها أداة لنشر أفكاره وتطوير نضاله ضد دولة إسرائيل) 2000 عام] سبتمبر[

  [.......]  
وعضوية التجمع يف الكنيست توفر له املكانة والوضعية العامة إلطار سياسي شرعي يعمل يف إطار   

يف صفوف اجلماهير العربية، وهي املواقف التي ال يعلن " املموهة"يمنح الشرعية للمواقف  القانون، األمر الذي
وهذه املكانة توفر  .التجمع عنها صراحة، يف نشراته الرسمية ويف  تصريحات مسؤوليه، شفاهية أو كتابياً

  .ذه ونشرهايقوم بها احلزب من أجل تعزيز مواقفه ه األصالة القانونية للنشاطات التيالشرعية و
 

  نظرة إىل املستقبل
ال تصعيدها فإن الدعم ـ، وبديهي يف ح"املناطق"رار املواجهات العنيفة يف ـتمـاس: دى القصيرـي املـف  

وعالقاته وتماثله األيديولوجي مع جهات متطرفة يف تلك املناطق يسهم يف خلق " االنتفاضة"لـ ازم للتجمع ـاحل
. شطاء احلزب جتاه الطابع اليهودي للدولة، وجتاه الصهيونية وسلطة الدولةأجواء عدائية ومتحمسة يف صفوف ن

وحسب تقديرنا، . ومن احملتمل أن تقود هذه األجواء إىل زيادة استعداد هؤالء للمشاركة يف نشاطات احتجاج عنيفة
  .نفيذ عمليات إرهابيةثمة خشية من أن أفراداً بين صفوف التجمع قد يتبنون أنماط عمل أكثر تطرفاً، وصوالً إىل ت

العربي، يمكن أن يسرع من امليول " الشارع"مكانة التجمع يف الكنيست ويف  إن تعزيز: وعلى املدى البعيد  
  .االنفصالية واملتطرفة يف صفوف هذا اجلمهور، وأن يزيد يف داخله تأييد إلغاء الطابع اليهودي والصهيوين للدولة

  [.......]  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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