
  ראלד שטיינברג'ג' נדים רוחאנה ופרופ' ראיון עם פרופ, טלי ליפקין שחק – 3.8.10, "מה בוער"

  )NGO Monitorהראיון תומלל ונוקה על ידי צוות (

זה סך שני מענקי מחקר שקיבל המרכז הערבי למחקר , דולר אמריקני 776,500 .תשמעו סיפור: טלי ליפקין שחק
  .נדים רוחאנה' שלום לך פרופ. כרמל-נקרא מדה אלו, המצוי בישראל, חברתי יישומי

  .שלום טלי: נדים רוחאנה' פרופ

  ?דולר האלה 776,500- ומה קרה ל: ליפקין שחק

ממכון מחקר קנדי שנקרא  ,אנחנו שמענו בהתחלת מרץ ששני המענקים האלה הופסקו לחלוטין: רוחאנה

International Development Center, דהשעובד על יד ממשלת קנ .  

מהו בדיוק מכון המחקר שלכם ולאלו מחקרים יועדו המענקים , נדים רוחאנה' פרופ, נתחיל בשאלה: ליפקין שחק

  ?של הקרן האמריקנית

את השאלות , זה מכון מחקר שהמנדט שלו לחקור את המצב הקולקטיבי של הפלסטינים אזרחי ישראל: רוחאנה

את שאלות , עם העם הפלסטיני ועם העולם הערבי, שראלאת קשרם עם מדינת י, המרכזיות המעניינות אותם
האפקטיביות של השתתפות , התייחס להשתתפות פוליטית, האחד: שני המענקים. האזרחות והדמוקרטיה, הזהות

יש , טלי, כפי שאת יודעת. תחום הפרלמנטריההאחד הוא . בחמישה תחומים, פוליטית של הערבים בישראל

השתתפות אקסטרה פרלמנטרית . ל האפקטיביות של ההשתתפות הפרלמנטריתע, Impact-שאלות רבות על ה

כמו מדה , ארגונים בלתי ממשלתיים והאפקטיביות שלהם. 'ץ וכו'פניה לבג, הערוץ המשפטי. כמו פעולות מחאה
המחקר השני דן בשאלה של . המוסדות הלאומיים כמו ועדת המעקב, מה שנקרא, והמוסדות. וארגונים אחרים

בין המדיניות הישראלית כלפי החברה הפלסטינית וכלכלי של הנשים הערביות בכל הקשר בין זה המצב ה
  .בישראל

כמה אנשים , מי החוקרים אצלכם .הוקצו ואתם התחלתם במחקרים הללוהכספים כבר , עכשיו: ליפקין שחק
  ?איפה בדיוק אתם ממוקמים, עובדים

בין החוקרים הערבים " מי ומי"חלק מהם הם ה, ול של חוקריםמספר גד, יש לנו מספר גדול של חוקרים: רוחאנה
  . ואנחנו גם לפעמים משתפים פעולה עם חוקרים ישראלים. בישראל

  ?אתה מתכוון, ישראלים יהודים: ליפקין שחק

  .'מרצים באוניברסיטאות בישראל וכו, PHDסטודנטים של : רוחאנה

  ?היכן ממוקם המכון שלכםו: ליפקין שחק

גיוס משאבים , Fundraisingוהוא עובד בצורת  2000הוקם בשנת , כון נמצא במקום צנוע בחיפההמ: רוחאנה

- ה, EU, את המחקר הרציני נווהמכון הזה שהעניק ל Ford Foundationממקומות שמעניקים מענקי מחקר כמו 

European Community וכו' .  

  ?השניים האלה, שמנית המחקרים האלהמש בכסף הזה לצורכי להשת, והתחלתם כבר לחקור: ליפקין שחק

למחקרים האלה , האנשים האחראים למחקר. אנחנו היינו כבר שנה אחת במחקר, טלי, בעצם אנחנו: רוחאנה
  .ממש. היו מלאי התפעלות מטיב העבודה שלנו ,מתוך קנדה

  ?את ההתפעלות הזאת בכתב, הם נתנו את זה :ליפקין שחק

הם היו ברורים , כלומר, ובמכתב של הפסקת המענק הם עשו, וד מחקריםהם ביקשו ממנו להשתתף בע :רוחאנה
כ מדוע הם עשו "והתברר אח, אלא למה שהם קראו, שהפסקת המענק איננה קשורה בכלל לטיב העבודה שלנו

  ?כן, מבחינה משפטית, את זה



  ?איך הם הגדירו :ליפקין שחק

  .נדה שלהם'גבא, Priorities-זה קשור למה שהם קראו שינוי ב: רוחאנה

  .בעדיפויות: ליפקין שחק

  .המחקר שלנו ,ולא לטיב הפעולה שלנו. כן: רוחאנה

טוענים שמאחורי ההחלטה , וחבריך ,ל המכון הזה'שאתה מנכ נדים רוחאנה' ואתה פרופ, אוקיי: ליפקין שחק

, גון שפועלהן של אר, זאת אומרת משרד החוץ, הן של שגריר ישראל בקנדה -ץ ישראלי לח, הזאת של קנדה

  ?שדיברו בגנותכם ולחצו על הקנדים להפסיק את המימון, משקיף על ארגונים שאינן למטרות רווח ועמותות

השוק שאנחנו . זה היה החשש שלנו. אבל אנחנו אימתנו את זה. שזה היה החשש שלנו, טלי, האמת. נכון: רוחאנה
ומתברר בתצהיר . לנו תביעה משפטית בקנדה יש, אנחנו פנינו לערכאות משפטיות. בלי לתת סיבות, קיבלנו

- והשני מבהיל לי אישית ולנו כ ,פחות מבהיל אחד: שני דברים, IDRC, בשבועה שנתן הנשיא של המכון הזה

Community .האחת הוא שה-NGO Monitor והפנייה , פנתה אליהם, הקבוצה הזאת שאת הזכרת, פנה אליהם

אז , עם הדמוקרטיה שלנו, Discourse-כי הם לא יכולים להתמודד עם ה. דיוקים- לדעתי הייתה מלאה בזיופים ואי

אנחנו ממשיכים , אנחנו לא מקבלים, תשמעו, אז הם לא קיבלו את זה והם אמרו. זה פחות מפחיד. הם מזייפים
  . לממן את זה

  ?פנו למכון המחקר הקנדי NGO Monitor-האתה יודע ש, כלומר: ליפקין שחק

  .יודעים אנחנו. כן: רוחאנה

  .זאת עובדה. זה ידוע לך: ליפקין שחק

  .IDRC-נשיא ה, דיוויד מלון. זה בתצהיר בשבועה של מר דיוויד מלון: רוחאנה

  .אוקיי: ליפקין שחק

הם נפגשו עם שגרירת , NGO Monitorהוא שאחרי שהם סירבו לפנייה של , טלי, אבל הדבר היותר חשוב: רוחאנה

שגריר קנדה בישראל . ון אלן'מר ג, הם פנו גם לשגריר קנדה בישראל. משרדהבמרים זיו ' הגב, ישראל בקנדה

מקצועי . Very professional . אמין ומהימן, Crediblyוהחקירה שלו העלתה שמדה הוא מכון מחקר , חקר את מדה

  .'ביותר וכו

  ?גם את זה אתה מצטט מתוך אחד התצהירים: ליפקין שחק

החקירה הנגדית , Cross Examination-אלא מה, וקא מצטט לא מהתצהיר בשבועהאת זה אני דו. בדיוק: רוחאנה

  .הדין שלנו-של עורכי

  ?המשפטי ןבמהלך הדיו: ליפקין שחק

הם היו מנועים על ידי , בחקירה המשפטית, אז הם נפגשו עם מרים זיו. גם בשבועה, בדיון המשפטי: רוחאנה

חומר הקשור ליחסים , רגיש ,כי הם אמרו שזה חומר חסוי, מרים זיועורכי הדין שלהם מלגלות את טיב הדיונים עם 
  .בינלאומיים ולהגנה לאומית

ראלד 'ג' פרופ, ואני מבקשת לדבר איתך, נדים רוחאנה' פרופ, פהאז אני עוצרת אותך . אוקיי: ליפקין שחק

  .אילן- איש אוניברסיטת בר. שלום לך, NGO Monitorר "יו, שטיינברג

  .אילן- של מדעי המדינה באוניברסיטת בר' גם פרופ. שלום: טיינברגראלד ש'ג' פרופ

, ואני שואלת אותך, ואנחנו מכירים היטב. עמדתי לתת לך והתחלתי את הקרדיט הזה. הנה, כן, כן: ליפקין שחק

  ?אלכרמל- מה יש לך נגד מדה



. ל הטעויות שנאמרו עד עכשיוואני צריך קודם כל לתקן את כ, אין לי שום דבר נגד אף אחד, קודם כל: שטיינברג

עוד ו, בוודאי מדה, ומדובר על ארגונים, אנחנו עוסקים במחקר, אלכרמל- אפילו יותר צנוע ממדה, אנחנו מכון מחקר

עם הרבה כסף שנכנס , כשמדובר על עוצמה פוליטית, וכמו כשאת יודעת. הרבה ארגונים עם הרבה עוצמה
', הצהרת חיפה'לא הוזכר עד עכשיו . נדה מאוד פוליטית'דם אגלארגונים שעוסקים במסגרת פוליטית כדי לק

או לא מדברים כאן על כנס שעסק בפיתרון , למשל,שקורא לשנות את ההגדרה של מדינת ישראל ממדינה יהודית 
דה נגד דובר עד עכשיו על הפעילות של מלא , לה של הזכות של מדינת ישראלזאת אומרת שלי, של מדינה אחת

כל מיני פעילויות כאלו . ותבנשים פלסטיניואת הפגיעה  תדובר על ציונות כקולוניאליש. הדברים האלהכל , ציונות

וכשנוכל  - ארגונים 150לגבי , לא רק לגבי מדה, אנחנו עוסקים. אנחנו לא עוסקים בלתת ציונים, עכשיו. לא הוזכרו

אבל בעצם הם , NGOsה שנקרא מ. NGOsצמה של ובמקרה זה ע, צמהומדברים אמת לע - רחיב את זהנגם 

וכאן , של קנדה, מקבלים את רוב המימון שלהם ממדינות זרות שמתמשים בהם כדי לקדם מדיניות של אירופה

  . אני חושב שמר רוחאנה אולי רוצה לתקן את הדברים שאמר, היה גם ערבוב, אנחנו כל הטענות נגד

  .לא מר רוחאנה, רוחאנה' זה פרופ. ינברגשטי' פרופ ,אגב .'זה פרופ, רוחאנה' פרופ :ליפקין שחק

רוחאנה ' פרופ. אני נותן את אותו כבוד שאני מקבל. רוחאנה' עכשיו פרופ, לא ידעתי .'פרופ, סליחה: שטיינברג

אבל הוא דיבר על . שהוא ארגון מחקר ,NGO Monitorאני לא הבנתי בדיוק את מה הוא מאשים את ארגון , טען

  .בקנדה ואין לנו שום אפשרות לאמת את מה שהוא אמרהשגרירה של מדינת ישראל 

האם אתם באתם אל שגרירת  –אז אני שואלת אותך , אנחנו נקבל תגובה של משרד החוץ. לא, לא: ליפקין שחק

יכול להסביר למה הם שיש לנו מידע שאנחנו לא יכולים לחשוף ו: ישראל בקנדה ואל גורמים אחרים ואמרתם
  ?צריכים להפסיק את המימון

, חושפים ומפרסמים לכל מי שטורח לפתוח את האתר אינטרנט שלנו אנחנו. חושפיםבוודאי אנחנו , לא: שטיינברג

, בעברית, בערבית –שכל אחד יכול לבדוק את זה , יכול לראות מאות דיווחים וכל דבר גם עם המקור שלוו

ואנחנו גם מדי פעם כותבים כדי לאמת . הכל אקדמי, הכל מדויק. שפה שמתמשים בה כל, ובצרפתית ,באנגלית

  . את הנתונים

 ,NGO Monitorזאת אומרת של  -שלכם , שטיינברג' הטיעון שלכם פרופ, הטיעון שלכם, כלומר: ליפקין שחק

  ?מפני שמה, לא ראוי לקבל את התקציבים האלה למחקר, מכון המחקר מדה, שהארגון הזה

  .אנחנו שאלנו. זה החלטה של כל המממנים. לא, לא: טיינברגש

  ?אבל אתם חושפים מידע שאמור להשפיע על ההחלטות. לא, לא: ליפקין שחק

  .במילה אחתאני מקווה שתתני לי זמן להגיב על הצהרת חיפה ולתקן , טלי? אז מה הטענה נגד מדה, כן: רוחאנה

  ...היכולת להציג אני לא רואה את , אני מבקש, לא: שטיינברג

עוד , אנחנו מבקשים לשמוע אותו. שטיינברג מדבר' אתה דיברת ועכשיו פרופ, רוחאנה' פרופ, כן, כן: ליפקין שחק

  .כן .רגע בבקשה

לא מה שמדה , עכשיו כל מי שנכנס לאתר שלנו יכול גם לקבל את החומר שיש על מדה אלכרמל. אוקיי: שטיינברג

  .הציטוטים את המסמכים אבל את, רוחאנה טוען' ופרופ

ומדינה , את החלטת חיפה, שמנית כבר והזכרת את ההחלטההאלה אבל על סמך הדברים , אוקיי: ליפקין שחק
  ...על סמך הדברים האלה אתם אומרים. לאומית וכן הלאה-דו

רמים שונים גושלחנו מכתב ל, ושוב .שלחנו מכתב, הדבר היחיד שעשינו לגבי קנדה, אנחנו שולחים, לא: שטיינברג
אותם בסכום כזה  ןכתוב בחומר של מדה שהארגון שלכם מממ :כולל גם את דיוויד מלון ואחרים ושאלנו, בקנדה

לאמת ? אבל זה נכון', עדיין'טוב אני לא יודע אם אפילו כתבנו  ?האם עדיין אתם מממנים, אלה וכאלהלפרוייקטים כ

יכול להיות שממשלת , וכנראה שזה היה, וקיבלנו תשובה ?לאיזה פרוייקטים זה מיועד, והאם זה. את הנתונים
  .זה מגוחךהרי , כאילו שאנחנו יכולים להשפיע על ממשלת קנדה –אנחנו לא מדברים , קנדה



אתם , שאתם הבאתם אותו רק כמידע, שטיינברג' פרופ, עובדה שהמידע שלכם, אבל עובדה. לא, לא: ליפקין שחק
אני רוצה , אולי השפיע על ההחלטה לגבי המימון של שני מחקרים .או אחרתלים לתבוע מאיש לעשות כך לא יכו

לא לגיטימי שייערכו . רוחאנה מנה אותם' פרופ, שרוחאנה האלהיים יפהספיצלשאול אותך לגבי המחקרים 
  ?המחקרים האלה

  .זה שאלה שלא צריכים לשאול, ושוב. השאלה היא אחרת: שטיינברג

  ...י אנחנו צריכיםאנא ענה בקצרה כ: ליפקין שחק

באיזה קריטריונים הם מקבלים , או ממשלה אחרת, או האיחוד האירופי, האם ממשלה כמו קנדה: שטיינברג

  , אותן מדינות במיוחד, החלטות לממן פעולות כאלה

האחד ששואל על מידת האפקטיביות , אנחנו מדברים על שני מחקרים, אנחנו לא מדברים על פעולות: ליפקין שחק
על מצב התשתית הכלכלית של  והשני, ממסדית של הערבים בישראל החוץ והפנים, פעילות הפוליטיתשל ה

  .הנשים הערביות הישראליות

אבל בתוך האתר של . שבשביל זה הכסף יושם רוחאנה טוענים' שמדה ופרופ ,נכון שהם טוענים, טלי: שטיינברג

 The project will critically : "אני אקרא באנגליתו, תובלגבי אותו פרוייקט שממומן על ידי קנדה כ, מדה אלכרמל

examine the Zionist Colonialist Rule of the Israeli state ,וכו' .  

 .אני אשמח לתרגם, כלומר: ליפקין שחק

? שלדעתנו היא מדיניות קולוניאלית, אנחנו רוצים לבדוק את המדיניות הישראלית? מה רע בזה, ומה: רוחאנה

אביב להקים כנס על מדינה אחת ולערבים בישראל אסור לחשוב על כנס על -ש זכות לאוניברסיטת תלהאם י
  ?מה רע שהערבים בישראל יתחילו לחשוב פוליטית? מדינה אחת

   ,השאלה היא, רוחאנה' פרופ: שטיינברג

  ,אתה זייפת. ר שטיינברג'ד, תשמע, בטוח גם בהצהרת חיפה: רוחאנה

  !יינברגשט' פרופ: ליפקין שחק

. אתה אמרת שהצהרת חיפה אומרת לנצל את השואה. ואתה צריך לעמוד אחראי על הזיופים שלך: רוחאנה

. 'ובשואה וכו, והצהרת חיפה היא הייתה ההצהרה הפלסטינית הראשונה מעולם שמכירה בסבל של העם היהודי

  ..אתה ציטטת

אתה . אנחנו לא עושים יש מאין. זה ציטוטים. וכל אחד יכול לקרוא את הטקסט בעצמ, רוחאנה' פרופ: שטיינברג
  ..רוצה להגיד שמה שכתוב

אין לך את האומץ להתמודד עם . חצי אמת. אתה ציטטת חצי משפט? אתה רוצה לשמוע לרגע אחד: רוחאנה
  .לכן אתה מזייף. השיח הדמוקרטי שלנו

, ואני קורא לטלי. להתמודד עם העובדות. זה בדיוק הבעיה. אל תגיד לי במה יש לי אומץ או אין לי אומץ: שטיינברג

  .לקרוא את כל המסמך, השומעים, לכל הקוראים

  .מה אומרים האינטלקטואלים הערבים על השואה, תקרא לטלי מהצהרת חיפה, אז תקרא לטלי: רוחאנה

  ?נכון, זה גם לגיטימי. אני לא מסכים איתך: שטיינברג

. אני חושבת שאנחנו לא נגיע להסכמות בעניין הזה. רוחאנה' ופרופשטיינברג ' פרופ, חברים, חברים: ליפקין שחק

  .חשפנו אותה, ות הצפנו את הבעיהחלפ

  .אני מבקש משפט אחד להגיד, אבל טלי: שטיינברג

  .בבקשה, שטיינברג' פרופ, משפט אחד: ליפקין שחק



בוודאי ממשלת , לא יכוליםאנחנו . כמו שהם טוענים שהם עוסקים במחקר.אנחנו עוסקים במחקר, שוב: שטיינברג
כל גורם אחראי צריך לדאוג אם הכסף שמיועד , כל ממשלה. קנדה לא אומרת שאנחנו גרמנו להם לשנות מדיניות

  .עושה בדיוק ההפך Xלפרוייקט 

  .רוחאנה' פרופ. תודה לך. אוקיי. אוקיי: ליפקין שחק

במשרד הפנים , גד עמותה הרשומה בחיפהאם משרד החוץ הישראלי התערב נ, לבדוק אם מרים זיו: ... רוחאנה
  .הישראלי לחקר עניינים של השתתפות פוליטית

  .זה שאלה לגבי משרד החוץ. NGO Monitorזה לא בעיה של : שטיינברג

, גם לך. אני אגיד לשניכם תודה רבה. אני אעשה לשניכם את החיים קלים, חברים, עכשיו, אז עכשיו: ליפקין שחק

ואיש  NGO Monitorר "יו, ראלד שטיינברג'ג' וגם לך פרופ. ל מכון המחקר מדה אלכרמל'נכנדים רוחאנה מ' פרופ

  .תודה לשניכם. אילן- מחלקת מדע המדינה באוניברסיטת בר

  .תודה רבה: שטיינברג

  .שלום לך. כתבתנו המדינית, שמביאה אילאיל שחר, ואתם מוזמנים לשמוע את תגובת משרד החוץ: ליפקין שחק

שיקוליהם אינם מתערבים בל 'בחומדינת ישראל ושליחיה : אכן משרד החוץ אומר לנו, שוב שלום טלי: אילאיל שחר
שגרירת ישראל בקנדה . ממשלות וגופים זרים ביחס למדיניות הענקת תמיכה לגופים ישראליםשל ובהחלטותיהם 

אבל היא לא העלתה בפניו , לוןמר דיוויד מ, פות עם נשיא הארגוןטבמסגרת פגישותיה השו, אכן, מרים זיו נפגשה
אנחנו יכולים לספר שאותו דיוויד מלון התראיין , בנוסף. בגוף ישראלי זה או אחר תמיכה, טיעונים בעד או נגד

שההחלטה לא להעניק את התמיכה הייתה החלטה , והוא אמר שם לפחות, The Global Mail, אוסטרליבעיתון ה

ובנוסף הוא ציין שמה שלפחות הביא את הארגון  .ממשלת ישראל ולא נובעת מלחץ של, פנימית של הארגון

 NGO-זה דווקא באמת אותו מידע שנמסר לו מ, להפסיק את התמיכה ולשנות את המדיניות כלפי הארגון הישראלי

Monitor ,מידע שנמסר בלי כל קשר לגורמי משרד החוץ כלשהם, וזה לפי מה שמשרד החוץ אומר .  

  .תודה רבה לך. השפעה על הקנדים שאין להם, שטיינברג' ניעות של פרופלמרות הצ: ליפקין שחק

דווקא במקרים אחרים משרד החוץ התגאה בזה שהוא פנה . אבל אנחנו רק נזכיר עוד משהו אחד, אכן: שחר
אחרי  ,'שוברים שתיקה'אנחנו זוכרים את המקרה של . לממשלות זרות וניסה לעצור תמיכה לארגונים ישראלים

מגן 'באזרחים פלסטינים כ שהארגון פרסם על סמך עדויות של חיילים שהשתחררו על כך שהם השתמשוח 'הדו

לממשלת הולנד ולממשלת ספרד וביקש מהם להפסיק , משרד החוץ פנה באופן מוצהר ואפילו התגאה בזה. 'אנושי
ארגונים  עלבטח לא , ספיםאז הם מסרו שאין להם כוונה לעשות את זה כלפי ארגונים נו. את התמיכה בארגון הזה

  . קיום- שדוגלים בדו

  . תודה רבה על התגובה הזאת, כתבתנו המדינית, שחר לאילאי: ליפקין שחק


