
ملخص النتائج

الجيش  أرشيف  ويف  الوثائق،  من  ملف  مليون   1.8 حوايل  يتواجد  الدولة  أرشيف  مستودعات  يف 
وجهاز األمن يتواجد حوايل 12 مليون ملف. تحتوي هذه امللفات عىل »ذاكرة “مؤسسات الدولة 
التوثيق،  هذا  إنشاء  تم  الخ.  تقارير،  مراسالت،  تسجيالت،  بروتوكوالت،  حكومي:  توثيق  هيئة  يف 
وجمعه وحفظه من األموال العامة ولصالح الجمهور، وعليه أن يعود إىل الجمهور ويُستخدم للبحث 
والنقاش: أن يشكل إثراء ملعرفتنا حول األحداث والعمليات التي أدت بنا إىل هذه النقطة، ويكون 

مبثابة األساس ملواصلة بناء مستقبلنا. 1٪ فقط من هذه امللفات متاح للجمهور.

ينص قانون األرشيفات  بأن »أي شخص مخّول باالطالع عىل املواد األرشيفية املحفوظة يف الخزانة- 
الحكومية ) »الئحة االطالع«( تنهل من روح  املواد األرشيفية  اللوائح بشأن االطالع عىل  جنزاخ«. 
قانون حرية املعلومات ولوائحه، ولكنها تشري أيضا إىل فرتات تقييد االطالع عىل املواد. وترتاوح هذه 
الفرتات بني 15-70 عاما، وفقا ملواضيعها ومصادرها. مع ذلك، فإن فرتات »التقييد« ليست فرتات 
الرسية. عندما يسعى شخص لالطالع عىل املواد »مقيدة«، تبني اللوائح أنه عموما يجب الكشف 
عن املواد املطلوبة، إال إذا أثار فحص الطلب احد األسباب املنصوص عليها يف اللوائح، وعىل رأسها 
حامية األمن والعالقات الخارجية للبالد والخصوصية، فيُمنع متاما الكشف عن املادة. وفقا لتعليامت 
القانون اإلداري يف إرسائيل، يجب أن يكون قرار منع الكشف عن املادة املطلوبة مربرا لتوضيح أنه 
متت دراسة كافة االعتبارات املطلوبة. فحص وضع األرشيفات  الحكومية، والتي تم تلخيصها يف نتائج 

التقرير، يدل عىل أن املامرسة فيها مختلفة متاما يف الغاية.

ويبني التقرير أن أقلية القوة البرشية املسؤولة عن الكشف عن املواد أرشيفية تحول يف الواقع دون 
املستخدمني  طلبات  معالجة  وتؤخر  عليها،  التقييد  مّدة  انقضت  ملواد  والنشط  املستمر  الكشف 
باالطالع عىل املواد األرشيفية )من املتوقع أن يكون تحسن جزيئ يف األشهر املقبلة بشأن أرشيف 
التقرير روتني متديد الفرتات الرسيّة للملفات بدون سلطة قانونية. ممثلون عن  يعرض  الدولة(؛ 
املادة األرشيفية يتخذون قرارات تحول دون وصول مستخدمي األرشيفات  التي أنشأت  الوزارات 
إىل امللفات التي انقضت مّدة التقييد عليها، عىل الرغم من أّن هذه الصالحية تُعطى يف القانون 
األرشيفات   البحث يف  استقاللية  لجنة وزارية. تترضر  الدولة وتخضع ملصادقة  أرشيف  فقط ألمني 
هناك،  املحفوظة  للمواد  الكامل  الكتالوج  إىل  الوصول  متكني  عدم  يف  سياستهم  بسبب  الحكومية 
و”وثائق املعايري« املوّجهة للمقاييس يف تفعيل االعتبارات بشأن قرارات الكشف عن مواد لالطالع 
إبداء  التقرير أن األرشيفات الحكومية متتنع متاما عن  عليها تتعارض مع هدفهم املعلن. ويوضح 
التفسريات لرفض طلبات االطالع عىل املواد األرشيفية، وعىل أكرث تقدير تشري إىل سبب منع االطالع. 
هذه السياسة تتعارض مع القانون ومتنع النظر يف االعتبار الذي أدى إىل قرار سلبّي، ويصّعب مام 

يجعل من الصعب الطعن بعدها. باإلضافة إىل ذلك، فإن اجراءات الطعن ال تُنظم يف لوائح.

غاية  يف  ماّدة  الخاّصة  والوظائف  االستخبارات  مكاتب  لدى  توجد  واملوساد،  الشاباك  أراشيف  يف 
الفلسطيني. إىل جانب  األهميّة لفهم املجتمع اإلرسائييّل وتاريخ دولة إرسائيل والرصاع اإلرسائييل 
املواد استخباراتية الحساسة التي ال يوجد خالف حول الحاجة إىل رّسيتها، توجد مواد قيّمة ميكن 
السامح للجمهور باالطالع عليها. بعد أن اتّضح أّن الشاباك، املوساد واألجهزة األمنية األخرى حالوا 
دون الوصول إىل املواد األرشيفية والتي مر عىل إنشائها 50 عاما، وفق لوائح االطالع يف ذلك الوقت، 
تم تغيري لوائح االطالع ومتديد فرتة التقييد املفروضة عىل تلك املواد لتصل إىل 70 عاما، مع تحديد 
حكم بإعداد األجهزة األمنية إجراء خاصا للكشف عن املواد التي يصل عمرها إىل 50 عاما. ويبني 
مل  األرشيفية؛  موادها  إىل  بالوصول  بالسامح  واجبها  من  تتنصل  االستخبارات  وكاالت  أن  التقرير 
ينته الشاباك بعد من إعداد إجراء الكشف، وبالتايل فهو مينع أي اطالع عام عىل مواده األرشيفية؛ 
الشاباك واملوساد عىل حد سواء ليسوا مهيئني لنهاية فرتة التقييد ذات ال 70 عاما عىل تلك موادهم 
األرشيفية، املتوقعة يف غضون بضع سنوات. عىل هذا النحو، فإنه من املتوقع أن يُحرم الجمهور يف 
السنوات املقبلة من الوصول إىل املواد الهامة املحفوظة يف أرشيفات هذه املنظامت – وهي مواد 

ملك الجمهور.

الفصل األخري يف  انتهاكها. يتطرق  يوجد لألرشيف دور يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها وفضح 
التقرير إىل هذا املوضوع. ويبني أن األرشيفات  الحكومية يف إرسائيل تعمل يف حاالت كثرية عىل 
إخفاء وثائق تتناول انتهاك حقوق اإلنسان من قبل الدولة، وخاصة يف إطار الرصاع العريب اإلرسائييل. 
عىل الرغم من أن معايري تصنيف والكشف عن املواد التي تم تحديدها يف السابق يف األرشيفات  
الحكومية والتي تهدف إىل حامية صورة الدولة ومؤسساتها وأصحاب املناصب، تم إلغاؤها يف أعقاب 
ترصيحات مراقب الدولة، والتامسات محكمة العدل العليا، إال أن الوثائق التي تسلط الضوء عىل 
القضايا الخطرية من مايض الدولة ال تزال رسية، بعد ميض سنوات عديدة عىل مدة التقييد عليها. 
تتبني صورة محاولة إخفاء وثائق قدمية من هذا النوع، حتى يف األرشيفات    غري الحكومية وبدون 
سلطة قانونية. ليس ذلك فحسب، بل أن بعض الوثائق القدمية التي أجيز االطالع عليها بالفعل، 
مبا فيها تلك التي اقتبست عىل نطاق واسع يف منشورات كثرية،أغلقت مرة أخرى وتم إخفاؤها عن 

الجمهور.

الحواجز املختلفة لوصول الجمهور إىل األرشيفات الحكومية التي يعرضها هذا التقرير تعكس صورة 
قامتة. وتظهر النتائج أن األرشيفات  الحكومية ال تفي بواجباتها يف كشف املواد األرشيفية التابعة 
للدولة عىل الجمهور. يف أداء األرشيفات مل يذوت بعد التغيري الذي بدأ يف السنوات األخرية عىل 
مكانة حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات املتواجدة يف حوزة السلطات والتغيري الذي يتوافق 
للجمهور،  أبوابها  املركزية  الحكومية  األرشيفات   تفتح  ظاهريا   .2010 عام  يف  االطالع  لوائح  مع 
وتدعوه إىل استخدام خدماتها، ولكن أي شخص يرغب يف االعتامد عليها للوصول إىل التوثيق املوجود 
فيها سوف يصطدم بخيبة أمل: حجم املواد األرشيفية املفتوحة للجمهور لالطالع عليها يكاد ال يذكر، 
واألرشيفات املفتوحة هي يف الواقع مغلقة. يستوجب إصالح هذا الوضع إصالحات جذرية، وفهام 
عميقا بأن توثيق عمل الحكومة وموظفيها هو من املمتلكات العامة وليس رسا يجب إخفاؤه عن 

الجمهور.
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