
 
  

  

  

  املعركة على قوانني اللّعبة: مشروع الدميقراطية
  

  

  حرية التعبري واالحتجاج، والنشاط السياسي:الفصل الرابع

  

  

حرييف إنساين أساسي ومركّب حيوي ة التعبري هي حقالنظام الدميقراطي  .مكّن حرية التعبري مواطين الدولة من ت
 املظامل، والتأثري على اخلطاب العام وانتقاد السلطة على جاج ضد ومتكّنهم من االحتواألفكار،تبادل املعلومات 

فرض .  املؤثرة واحلكيمة،شكل حرية التعبري شرطا ضروريا للمشاركة السياسية املدنية على هذا النحو ت.أفعاهلا
ة طموح يف مثّ. اطية للحكم الدميقراحلياة الدميقراطية ويتعارض مع املبادئ األساسيب سالقيود على حرية التعبري مي

    .  الضرورياحلد األدىنحقوقه األساسية على فرض على الفرد وتن ال تتعدى القيود اليت أهذا النظام ب

موعات األقليةق حبماية حقوق  استثنائية بكل ما يتعلّأمهية التعبري  حتمل محاية حق موعات تعاين . اإلنسانهذه ا
بعامة على الة من قدرة متدنيومن غياب إمكانية الوصول حملتأثري السياسي ،التعبري اجلماهريية حلبةلذا فإن . ةاور القو 

موعات من إمساع مواقفهانالذي تتمكّ هي املكان املركزياالحتجاج والتأثريممارسة  و، فيه هذا ا .  

قلب الدميقراطية  " :يف إسرائيلة التعبري  حري- من القراراتحامسة من خالل سلسلة طويلة و-محت احملكمة العليا
 االختبار احلقيقي حلرية التعبري ال  على حقيقة أنّ-ةة تلو مر مر- املبدئيةاألحكام القضاة يف هذه دوشد". النابض
بل يف محاية التصرحيات -هافي أحد املساس  يريد واليت ال–د من خالل الدفاع عن تصرحيات مقبولة يتجس 
  .ة والشاذّ،ةف واملتطر،زةاملستِف

 كاحلق يف - منهاشتقات اليت تة التعبري، وباحلريحيق حبري تعاظما للتهديدات اليت تاألخريينشهدنا يف العامني 
التظاهر، وحرياألكادمييةة ة الصحافة، واحلريوحري ،من وقد تطرقنا يف الفصول السابقة لبعٍض. ة العمل السياسي 

  :هذه التهديدات

ة تربويم على حماضرين وشخصيات  من خالل التهج- فيما جتسد–د األمر  جتس:ة األكادمييةانتهاك احلري •
تنتقد سياسات دولة إسرائيل؛ ومن خالل اإلجراءات ضد طالب جامعيني أرادوا التظاهر يف اجلامعات اليت 

قف تبدو مالء مواإ تبتغي -دعم بعض أعضاء الكنيست تلقّت  -يدرسون فيها؛ ومن خالل معركة شرسة
 .ةعلى شخصيات أكادميي" ةصهيوني" أكثر 

• فرض القيود على حق مواطين إسرائيل العرب يف التعبري عن هكمواطنني متساوين يف احلقوق، تهموي 
 النكبة وإخفاء اللغة أحداث بادئ ذي بدء يف حظر التدريس حول األمرد جتس.  يف األساس وطٍنكأقليةو
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 لَرة حلق التظاهر واالحتجاج من قبل املواطنني العرب، ووص باالنتهاكات املتكرمروالعربية من احليز العام، 
نتخيب اجلمهور من العربإىل نزع الشرعية عن م.  

توسيع احلظر على التحريض، وحظر فرض :  ومنهاة التعبري تبتغي فرض القيود على حريمشاريع قوانني •
يتعلق مشروعا قانون   . للحصول على متويل حكوميكشرٍط" ءقسم الوال" وإلزام صانعي األفالم بـ،املقاطعة

  . وسنعود إليهما الحقا.إضافيني بتقييد حرية عمل منظمات حقوق اإلنسان

 يف الدميقراطية، وتعكس األساسي هذا احلق وريةحمختلفة حقيقة طرح موضوع حرية التعبري يف الفصول املتجسد 
ة التعبري، قلقة اإلضافية النتهاك حري لبعض األبعاد املُسنتطرق يف الفصل احلايل. قذا احلحيق التهديدات اليت ت حجم
فرض القيود على املظاهرات واالعتداء على املتظاهرين؛ وفرض القيود على التظاهر يف األراضي احملتلة؛ : حنو

واملساس حبرية الصحافة؛ والتعرهون االنتقادات؛ وض للنشيطني السياسيني ومن يوجانني؛ انتهاك حرية التعبري للفن
  .ونزع الشرعية عن منظمات حقوق اإلنسان

 
  

  فرض القيود على املظاهرات واالعتداء على املتظاهرين

 "هي حقوق أساسية ،، والتعبري عن الرأيباملسرياتع، والتظاهر، والقيام حق التجم  ]...[يقوم  أنف من   التخو
.  سببا يف حتويل التجمع إىل غري قانوينال يشكّلافها باإلخالل بسالمة اجلمهور  يعارضون املظاهرة وأهد ممنآخرون

ب الشرطة أن حتمي املتجمعني اج التجمع والتعبري عن الرأي هو حق أساسي، فمن وأنّما ب ف-العكس هو الصحيح
من هؤالء اآلخرين، وال حيقهلا اإلعالن عن التجم ملذكور من اآلخرينف اع بأنه غري قانوين بسبب التخو."  

( ، يف قضية اعتقال متظاهرين يف الشيخ جراح 28.1.10القاضي غاد آرنبريغ يف قرار حكم صادر يف تاريخ 
  . براك إسرائيل ضددولة 3781/10 ،)حمكمة الصلح يف القدس

  

يف النظام الدميقراطي تفعبري عن مواقشكل حرية التضروريا خللق خطاب   شرطاً-وعمال قوال – عة خمتلفة ومتنو
و ، مضاجع مواطين الدولةموضوعي وعقالين حول القضايا اليت تقضمكّن املظاهرات املواطنني من إمساع آرائهم ت

والتأثري على صو.  وعلى غريهم من املواطنني،اع القرارنمكّتموعاتة ن حريالتعبري ااملستضع ع فة اليت ال تتمت– 
باإلضافة إىل . نها من إمساع صوامكّة، تة السلطويصول إىل وسائل اإلعالم وحماور القوة الوإمكانيب -الغالبيف 
 ،ر االحتجاج لقنوات غري قانونيةجي بدل أن ي،على حنو دميقراطي ومنتظم" التفريغ" أداة لـ املظاهراتشكّل ت،ذلك

  . وحىت عنيفة يف بعض األحيان

 دولة كثرية التصدعات كدولة إسرائيل، حيث التنوع االجتماعي كل هذه األمور حتمل أمهية استثنائية يف
 ةواالقتصادي والسياسي، وحيث حاجة املواطنني للتعبري عن أنفسهم يف القضايا املهمة اليت تصوغ حيام كبري

ةوملح.  
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 من احلاالت هو لكن ما حيدث يف الكثري. ة التعبري واجب الدولة متكني املواطنني من ممارسة هذا احلق عن حريتينب
رهب املشاركني فيها، بدل القيام بواجبها يف احملافظة على ة شرعية وت بإحباط نشاطات مدني تقوم السلطاتأن 
 .ة االحتجاج وضمان حتقيقهاريـح

ة؛ واستخدام القوة منع التظاهر سلفا؛ وتفريق املظاهرات القانوني:  انتهاك حرية التظاهر بأشكال متنوعة، حنوريجي
 ما ميكن  تؤدي إىل خلقاألفعالكل هذه . هم يف التظاهرجتاه املتظاهرين؛ واختاذ إجراءات ضد من مارسوا حقّ

لني، باإلضافة إىل انتهاكها حلرية تعبري املتظاهرين  ردع املتظاهرين احملتمدف إىل" ريدـتب" عملية  ب تسميتها
  .أنفسهم

  

 منع التظاهرهكذا ي: قبل .1

 لتظاهرعدم منح الترخيص ل  . أ

 وطلبت .م الفحمأرفضت الشرطة املصادقة على مسرية ألفراد اليمني يف يف إحدى احلاالت اليت برزت مؤخرا 
بسبب يف األساس،  ختصيص مئات من الشرطيني حلماية املسرية، وضرورةالشرطة منع إجراء املظاهرة بسبب 

ليا على إجراء املظاهرة بعد االلتماس الذي وقد صادقت احملكمة الع. ف من اندالع أعمال عنف يف املكانالتخو
 النظام الدميقراطي يسمح بإثارة  لكنإثارة االستفزاز، املسرية ابتغتال شك يف أن . قدمه املنظمون إليها

  حاالت متطرفة ومغيظة، ويتمثل دور الشرطة يف متكني إجراء اختبار حرية التعبري يكمن بالذات يف. االستفزازات
  .تها طاملا  ال تتوفر مؤشرات واضحة ومؤكدة الندالع العنفاملظاهرة ومحاي

احلدث اآلخر هو املسرية العلمانيطّة اليت خين براك احتجاجا على ما يسمى ط إجراؤها يف شهر تشرين الثاين يف ب
 قة علىيف هذه املرة قررت الشرطة عدم املصاد). طالب معهد ديين حاريدي عال: أفريخ" (  األفرخيينيقانون "ـب

اليت تقترنباهظةالكلفة الف بف من اندالع أعمال شغب، وكذلك بسبب ما وِصمسار املسرية بسبب التخو  
مل يتخذ بعد قرار .  املدينةأطرافمير يف   بديالاوعرضت الشرطة على منظمي املسرية مسار. حضار الشرطينيبإ

  .جرى تأجيل املظاهرةوقد ائي حول املوضوع، 

.  فعل عنيف من قبل املعارضني إلجراء املظاهرة ال يشكل سببا ملنعها أن اخلوف من رد هناشرين نأمن املهم 
من التعبري ) أي املتظاهرين(من واجب الشرطة محاية املتظاهرين من املعارضني ومتكينهم إذ  .العكس هو الصحيح

ة تعبري الطرف ، أال وهو تقليص حرين حتقيقهول خضوعا ملا يبتغي املعارض منع التظاهر يشكّنّأ، إذ أنفسهمعن 
  .اآلخر

 ذي يشهد منذ وال،حاولت الشرطة كذلك منع إجراء فعاليات ونشاطات يف حي الشيخ جراح يف القدس الشرقية
 على إجالء جزء من سكان احلي من بيوم لصاحل إقامة االستيطان حتتجعام ونصف العام مظاهرات أسبوعية 

مشعون "   قرباملتظاهرين يف املكان من الدخول إىل منطقة الشرطة منعتل املثال فعلى سبي. اليهودي يف احلي
ومن األمثلة .  أن احملكمة قد صادقت على الوصول إىل املكاناملشاركني يف املظاهرةء اعلى الرغم من ادع" هتساديك

 لعاد شاليط من قبل بلديةج ر إلغاء االجتماع الشعيب من أجلاإلضافية على حماوالت منع احلق يف االحتجاج نذكُ
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؛ ونذكر كذلك " رئيس حلكومة وسياساتهاالجتماع الشعيب سيأخذ طابعا سياسيا يقترب من ذم" أور يهودا، ألن 
 يف التظاهر داخل ناللتماس للمحكمة العليا بغية ممارسة حقهل اللوايت اضطررنجل حقوق النساء أنشيطات من 

صبت من قبل  سكان  طلب بلدية القدس إخالء اخليمة االحتجاجية اليت ندي؛ وكذلكياحلار" مئه شعارمي" حي 
ة عادت وتوجهت وقد أمرت احملكمة بتأجيل هدم اخليمة بعام كامل لكن البلدي. قرية سلوان يف القدس الشرقية

 فاحد ليف بالتظاهر احتجاجا على قانون تقادم ِسي هي طلب فريأخرىحالة . للمحكمة بطلب هدمها على الفور
 املقابلة ")حديقة الورود(" "غان هفرادمي "ة االحتجاجية يفمفبعد شهر ونصف من مكوثها يف اخلي. رىبالقُ

السماح هلا مبواصلة النوم يف اخليمةرطةللكنيست، رفضت الش ،دها بالتراخيص املطلوبة من  على الرغم من تزو
  . املكان البلدية ال حتظر النوم يفنّأغم من  وعلى الر،البلدية

  

  أمام املتظاهرينقطع الطرق  . ب

هون  الشرطة إلحباط حرية التعبري هي قطع الطرق أمام املتظاهرين الذين يتوجنتهجهاأحد األساليب األخرى اليت ت
 حواجز يف شوارع 2010ضعت يف شهر آذار حو وعلى هذا الن.  تقليص عدد املشاركني فيهاات بغيةللمظاهر

. ن املسلمني من الوصول إىل القدس على خلفية املظاهرات اليت جرت هناك املصليمنع بغية خمتلفة يف مشايل البالد
  .ني كذلكاملصلّ  وحرية تنقل، وحرية العبادة،ظاهررى املساس حبرية التجاالنتهاك يف هذه احلالة متعدد األوجه، إذ 

سم ققبور يهودية خالل بناء ال ونبش اهر ضد ما اعتربوه استباحةن من التظواريديحنع يهود  ميف حادث متصل
 مجاهري عن نيةمندويب اجلمهور احلاريدي وفعلى خلفية إعالن قيادات .  يف أشكلون"برازيالي"شفى تاجلديد ملس

 ن هو أنّاما يظهره احلادث. دينةامل إىل موقع احلفريات، قامت الشرطة بوضع احلواجز على مداخل  الوصولغفرية
لت ممارسة العقوبة اجلماعية   فض- حصول أعمال خملة بالنظام العامالحتمالأ لالحتجاج و وبدل أن تتهي-الشرطة 

ل قّنالت وتنتهك حرية ع التمييز،بطابهذه املمارسات  تتسمة التعبري باإلضافة إىل انتهاكها حلريف. ضد مجهور بأكمله
  .سالمية أو حاريديةإ مالحمه  أنللمواطن العادي الذي ال ذنب له سوى

  

  تريدون التظاهر؟ حسنا، لكن ادفعوا قبل ذلك. ج

ة ل يف مطلب تسديد مبلغ من املال مقابل استخدام املنطقة املعدإحدى الطرق املغيظة للمساس حبرية التظاهر تتمثّ
ت مات اليت تريد إجراء مظاهرا من املنظّاألموالنشر يف شهر حزيران من هذا العام أن بلدية تل أبيب جتيب . تظاهرلل

دا التسعرية اليت حد. حد املواقع الرئيسية للتظاهر يف إسرائيلأل الذي يشكّو ،واجتماعات شعبية يف ميدان رابني
  تعاطيإباحةرط إجراء مظاهرة من أجل هكذا على سبيل املثال فقد اشت.  بعدد املشاركني يف احلدثرتبطالبلدية ت

  . للبلديةلف شيكلأ 16 بتسديد  قانونيااملخدرات اخلفيفة

مته حركة جودة إىل عتبة احملكمة العليا يف االستئناف الذي قدل من هذا العام األويف شهر تشرين وصلت القضية 
 ومل تتخذ احملكمة بعد قرارا يف هذه املسألة، لكن القضاة. اعلبوج يوآف بالسلطة وعضو الس البلدي يف تل أبي

  . التعبري بالقدرة على ممارسة حقس ومي، للغايةباهظي جتبيه البلدية  املبلغ الذنّأ يف معرض النقاش أشاروا
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يعبري بتسديد مبلغ مايل اخلطر يف اشتراط ممارسة احلق يف التأساسٍين يف حتويله من حٍقكم ع فيه من  إىل امتياز يتمت
ي بالنسبة للمجموعات اليت ال تتوافر  وضرورلحر بأن احلق يف التظاهر منعود ونكر.  املوارد املالية ما يكفي منميلك

 إمساع  فيهرمبا كانت ساحة املدينة املكان الوحيد الذي تستطيعوهلا إمكانية الوصل لوسائل اإلعالم أو حملاور التأثري، 
  .صوا

  
 ال تقضوا مضاجع الشخصيات العامة. د

  والذي ميكّن الشرطة من منع، احلكومةيهتقدمت ف  املاضي يف القراءة األوىل على مشروع قانوٍنأيارصودق يف شهر 
 شديدة من قبل طرحه مبعارضةقوبل هذا املشروع عند .   بيوت شخصيات مجاهريية منتخبةأمامإجراء مظاهرات 

.  مبوقعها– فيما تتعلق – تتعلق التأثري األطياف السياسية، وال غرابة يف ذلك، إذ أن مدى قدرة املظاهرة على خمتلف
ا(اجلماهريية املنتخبة  للشخصيات حيقا باهلدوء يف مكان سكناهتنعم أن )وجريالكن حق ،عبري عن  املواطنني يف الت

  .  األولفوق احلقي هذه الشخصيات أمام  مباشرةًمواقفهم والتظاهر

لى هكذا ع.  بتطبيقه على أرض الواقعبدأت شرطة إسرائيل أن إال ،على الرغم من عدم املصادقة بعد على القانون
على نشيطي اليمني إجراء مظاهرات يف البلدات ") شومرون ويهودا(" شاي سبيل املثال فقد حظرت شرطة لواء 

اليت يسكن فيها مفتشو اإلدارة املدنية، حىت لو مل تطُ. شنيجرى املظاهرة أمام بيوت املفتتلقّيق هذا احلظر بعد ب 
عات مبحاذاة بيوت املوظفني احلكوميني، وال حىت يف البلدة  جتم من املستشار القضائي للحكومة حبظر إجراءتعليماٍت

 ويف حادث أخر قام قائد منطقة الشارون يف الشرطة بإلغاء الترخيص الذي منحته شرطة بيتاح .اليت يقطنون فيها
  نضطر نشيطو وقد ا. زل النائب العسكري العام اجلنرال أفيحاي مانديلبليطـلتظاهر أمام منباتكفا لنشيطني ميينيني 

   االلتماس للمحكمة العليا  بغية التظاهر مقابل بيوت الوزيرين إيلي يشاي وأريئيل أتياسإىل مؤخرا يونميين
إلغاء  تناقلت يف شهر آب املاضي خرب  قد  الصحافةأنيشار . احتجاجا على جتميد االستيطان يف املستوطنات

 ،يف البلدات اليت تقطنها الشخصيات العامةاء مظاهرات املستشار القضائي للحكومة  احلظر اجلارف على إجر
 على التظاهر أمام بيوت الشخصيات العامة، )والساقط(لغ احلظر اجلارف  ومع ذلك مل ي. القرار بيد الشرطةوإبقائه

  . التمييز بني منتخيب اجلمهور وموظفي اجلمهور حىتوال جيري
  

   وتنفيذ االعتقاالت،اهريناستخدام القوة لتفريق املتظ: خالل املظاهرة .2

.  تقوم الشرطة بتفريقها من خالل استخدام القوة جتاه املتظاهرين،يف الكثري من املرات، وبعد انطالق املظاهرة
نفّذ على حنو  يأنلكن على هذا الواجب احلفاظ على النظام العام هو من الواجبات امللقاة على عاتق الشرطة، 

 الوضع أنيف السنوات األخرية يظهر جليا . قفهما يف إمساع مواألساسياملتظاهرين  ومن خالل احترام حق ،تناسيب
  هؤالء أيميثّلة املفرطة  جتاه الكثري من املتظاهرين، حىت لو مل  وأن أفراد قوات األمن ميارسون القو،ليس كذلك

دفعها ي اإلخالل بالنظام العام عمالأالتفسري الواسع واخلاطئ من قبل الشرطة لواجبها مبنع . ديد لسالمة اجلمهور
  . كسر قواعد اللعبة الدميقراطية إىل صالحياا القانونية، وبالتايللتخطي
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 يف حي الشيخ جراح يف قام أسبوعياً هي املظاهرات الين ت البوليسيس فيها هذا العنفحد املواقع املركزية اليت ميارأ
قمع  خبشونة بالغة بغية  مع املتظاهرينبالتعاملأت الشرطة  بد2009يف شهر كانون األول . القدس الشرقية

  تراخيص للمسريةح متنعدتوعلى عكس األشهر اخلمسة اليت سبقت هذا املوعد، مل . النشاطات االحتجاجية يف احلي
الشيخ جراح، وجرى تفريق التظاهرات االحتجاجية يف احلي بقوة مفرطة، حىت يف من مركز املدينة إىل حي 

، وكل ذلك من خالل اعتقال عشرات إلجرائهاالت اليت مل تدعو احلاجة فيها للحصول على ترخيص احلا
 كان مدير عام مجعية حقوق املواطن حجاي إلعاد من 15.1.10يف إحدى املظاهرات اليت جرت يف . املتظاهرين
د تصرفات الشرطة، وشد حنوديدة  انتقادات ش، وجهتيني إلطالق سراح املوقوفنيئّيف إجراءين قضا. بني املعتقلني

 دوا الدفاع عن احلق األساسي يف االحتجاج والتظاهر، وحدةأمهياالعتقاالت العشوائية على القضاة الذين نظروا يف 
  . التظاهرات االحتجاجية مل تستوجب احلصول على الترخيصبشكل قاطع أنّ

 يف أجريت طاملا  حي الشيخ جراح، إجالء سكانن من إجراء التظاهرات االحتجاجية علىمكّ الشرطة تأن بيد
وتفيد مندوبة مجعية حقوق املواطن اليت حضرت إحدى هذه املظاهرات .  املتظاهرينحبمايةمركز القدس، وتقوم 

قها وقامت  إىل مسرية عفوية، لكن الشرطة مل تفرت يف إحدى املرارت تطواتظاهرإحدى امل أنبصفة مراقبة 
يبدو يف املقابل أن توجه الشرطة يتغري عندما .  من ضرورة احلصول على ترخيص إلجرائها، على الرغممايتهاحب
ةتجرى املظاهرات يف القدس الشرقي.  

اح يف هذا الشريط الذي قام بتصويره بعض املشاركني  النهج العنيف الذي مييز عمل الشرطة يف حي الشيخ جريظهر
وعلى ضوء االستخدام املفرط  . يف حرية التعبري والتظاهرمتواصال للحقكا ل انتهاهذه السياسة تشكّ. يف املظاهرات

فهي تشكّل كذلك انتهاكاًة واالعتقاالت العشوائيةللقو ،  واحلق تظاهرين يف سالمة اجلسد، واحلرية املحلق ،
ني يقومون يف حادث آخر رصدت عدسات إحدى حمطات التلفزيون شرطي. نصفة م قانونيةإجراءاتاحلصول على ب

 إىل يتحولون  ،ون على القانون والنظامالشرطي حيافظ أن وبدل هكذا،.  يف سلوان متظاهرينحنوبرشق احلجارة 
    .ني لهخملّ

، حيث جرى اعتقال كل من نعومي  للمتظاهرينغسوعتقال غري املُاال من أخرىيف شهر أيار الفائت حصلت حالة 
 عندما قاموا بتوزيع منشور ضد إبعاد -"يتسهار" من سكان مستوطنة يعهممج و-أوالدهنأوفان وأييلت هكوهني و

  يف شهر تشرين األول الفائت الشرطةويف حادث آخر اعتقلت.  إداري بأمٍرالضفة الغربيةاألزواج عن منطقة 
عترف فيها  للتضامن مع سكان قرية العراقيب غري املقدومها نواح رئيسة منتدى التعايش يف النقب عند ا حايالسيدة
 وتشمل. اقتيدت نواح مقيدة اليدين إىل مركز الشرطة   وقد. من قبل السلطات عن بكرة أبيها جرى هدمهاأنبعد 

الرسالة اليت وجهتها مجعية حقوق املواطن للقائد العام للشرطة حول هذه املسألة شهادة مليخال روتيم، الناشطة 
 مصدومة للغاية، وقد عادت اكانت حاي :" ، وتقولواح لدى اعتقاهلا واليت وقفت جبانب ن،امليدانية يف املنتدى

وقفت إحدى الشرطيات جبانبها، وخالل ثوان معدودة أحاطها عدد ". سيء مشيءلكنين مل أفعل أي " رت ركو
وبينما كانت ملقاة على األرض واصلوا . ها وراء ظهرها وأطاحوا ا أرضا على وجههاي، ولفوا يدنيالشرطيمن 
رمبا بعد دقيقة أو اثنتني رفعتها شرطيتان وسحبتاها من املوقع .. حصل األمر بسرعة فائقة.. ذب يديها إىل اخللفج

 ، يف السنكبريةسلوكهم وحشيا للغاية جتاه امرأة كان . وقفت بقرا متاما..  تصرخ من األمل وجتهش بالبكاءوهي
    ". أحداًواليت مل دد 
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  على ضوء،ة التابعة للكنيست العنف البوليسي يف املظاهراتاقشت جلنة الداخلييف شهر آب من هذا العام ن
مام اللجنة شريط مصور يوثّق العنف جتاه املتظاهرين أرض وع.   عدد من احلاريدينيتقدم فيهاالشكاوى اليت 

 أعمالارسات الشرطة أية ظهر الشريط فلم تسبق مموكما ي. احلاريديني الذين احتجوا على احلفريات األثرية يف يافا
، "ضبط النفس" على ضوء هذه الشهادات طالب أعضاء اللجنة الشرطة مبمارسة . استفزازية من قبل املتظاهرين

مت ضد دبتوفري البيانات حول نتائج التحقيق يف الشكاوى اليت قُ) قسم التحقيق مع الشرطيني" (ماحش"وطالبوا 
  .أفراد الشرطة

  

 إجراءات ضد املتظاهريناختاذ : بعد املظاهرة .3

اية املظاهرة إىل انتهاء التنكيل باملتظاهرين، إذ ت يف بعض األحيان ال تشريميارسون حقهم ممن ،خذ ضد الكثريت 
هذه .  يف التعبري عن الرأي، إجراءات جنائية، أو إجراءات تأديبية عندما يدور احلديث عن طالب جامعينياألساسي

 جتاه مواطنني ، تبعث برسالة ردٍع)دينحلاق الضرر باملتظاهرين احملدإىل إوباإلضافة  (،االظاهرة خطرية للغاية أل
  .ن من األفضل هلم أال يقوموا بذلكأهم يف التظاهر بآخرين ممن يرغبون يف ممارسة حقّ

 داثأح من سكان مدينة تل أبيب تظاهر ضد هذا ما حصل يف شهر حزيران الفائت عندما اعتقلت الشرطة شاباً
 خالل هوقد طرح شريط فيديو جرى تصوير. أفرادها، وامته باالعتداء على احد املتجه لغزةاألسطول البحري 

  واكتفت،التظاهر الكثري من عالمات االستفهام حول رواية الشرطة، لكن قاضية احملكمة رفضت مشاهدة الشريط
زيل فقط بعد أن ـوجرى حتويل الشاب إىل االعتقال املن.  وأمرت بإبقاء املتظاهر رهن االعتقال،ينيبشهادة الشرِط

ام حبقّعاقدة العزم رطة ما زالت قام حماميه باالستئناف للمحكمة املركزية، لكن الشهعلى تقدمي الئحة ا.  

  اعتقاله يف شهرت تربَءته بعدجريف اآلونة ألخرية أصدرت حمكمة الصلح يف بئر السبع قرارا بتعويض متظاهر 
ت احملكمة وقد أقر". الرصاص املصبوب"  خالل تظاهرة رفع شعارات قانونية ضد محلة 2009الثاين كانون 

 رون ى وهو طالب يف جامعة بئر السبع ويدع،وجرى متثيل املتظاهر.  شيكل12838تعويض الشاب مببلغ 
 من مبلغ التعويض  شيكل10000 مبلغ )يف سابقة قضائية ( حددوقد. تسوريف، من قبل مجعية حقوق املواطن

  لهةاملذكور مع زميل م الشابدقُ. عبري والتظاهر انتهاك الشرطة والنيابة العامة حلرية التعلى األصلي كتعويض 
  عنا وإبعادمها حملكمة تأديبية من قبل جامعة بئر السبع ، وصدر القرار يف شهر أيلول بتوبيخهم)وتدعى نوعا سلور(

 م طالب جامعي آخر ويدعى طال باهراف حملكمة تأديبيةدوقد قُ. د مع وقف التنفيذ اجلامعة لفصل واحالدراسة يف
  . شارك يف تنظيم مظاهرة من أجل عامالت النظافة يف اجلامعةأنيف اجلامعة ذاا بعد 

نح العفو عن معارضي خطة مل قانون الكنيست يف شهر كانون الثاين الفائت على صادق األحداث،يف موازاة هذه 
 مارسوا حقهم يف االحتجاج من عالعبءخفف اليت تالقوانني سن  .هم إجراءات جنائيةفصال الذين اختذت حبقّاالن

  ما جيب ضمانه 1. جتاه جمموعة واحدة دون سواهاتطبيقها حممود، لكن خطوة كهذه ال ميكن عملالسياسي هي 
 ذلك منيتأتى ري واالحتجاج، ولتظاهر والتعبيف ا  مجيع املواطنني يف الدولة حبقدقيق على حنو  الشرطةتعتين أنهو 

                                                 
1
 .قدم التماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون بادعاء اشتماله لعدم املساواة 
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يف الدفاع عن هذا  هادورل، و حرية التعبري واالحتجاج يف الدولة الدميقراطيةألمهيةصادق العميق وال هماخالل إدراك
  .احلق
  

  قمع املظاهرات يف األراضي احملتلّة

ل شغب غري قانونية، حىت لو دار احلديث عن عمابأا أ احملتلة األراضيتتعامل قوات اجليش مع كل مظاهرة يف 
ى املتظاهرون يف تلك املظاهرات معاملة عنيفة وغري متساحمة من قبل قوات األمن، يتلقّ. لمي وغري عنيفساحتجاج 

  . روتيينأمٍرقتلى ومصابني خالل تفريق املظاهرات إىل ة املفرطة اليت تتسبب يف وقوع ل استخدام القوتحويو

 قام بلعني ونعلني، واليت ت قرييت األمن بقسوة ووحشية بغية تفريق وقمع املظاهرات يفو تعمل قواتعلى هذا النح
يف استخدمت الشرطة .  من أراضي القريتني مساحات كبرية مسار جدار الفصل الذي يقتطعمنذ ست سنوات ضد

الكثري من املربشكل عشوائي، وألقت قنابل صوتيةوأطلقت الرصاص املعدين املغطى باملطاط طة فرة املُات القو، 
ر أيلول من هذا هيف ش. حلقت الضرر باملمتلكاتأ و، إىل وقوع الضحاياأدت ، واليت  أخرىوسائلاستخدمت و

يقوم بتفريق املظاهرات من خالل استخدام الرصاص املعدينّأنّ اجليشن أيضا العام تبي ظر استخدامه من قبل الذي ح 
  .   النيابة العسكرية

 فيما -فذت ون قمع االحتجاجات يف بلعني،نيف السنة والنصف األخرية حصل تصعيد يف حماوالت قوات األم
  احلديث ال يدور عنأنن بي تقوائم املعتقلنيمراجعة .  موجة اعتقاالت غري مسبوقة يف صفوف سكان القرية-نفّذت
.  الذي متارسه القرية الشرعياالحتجاج الشعيبقمع رمي إىل  يذلك الذيلتطبيق القانون، بل " اعتيادي " نشاٍط
أمر القضاة يف احملاكم العسكرية بإطالق سراح و  ضحالة وسطحية الشهادات والقرائن،تبعد أن تكشفوحىت 

 ني املعتقلمما يبقي عائالت املعتقلني تبقى عاجزة عن تسديد  قيمة الكفالة الباهظة ، ، ، فإن املاليةاملعتقلني بالكفالة
   .عتـقالت امللداخ

لي القيادة احمللية املشاركة يف  كذلك ممثّ تشملهمني بإلقاء احلجارة ، بل فتية مت علىال تقتصر قائمة املعتقلني الطويلة
  والذي اشتهر،ويتصدر قائمة املعتقلني عبد اهللا أبو رمحة رئيس اللجنة الشعبية يف بلعني. اتـتنظيم االحتجاج

برأته من مة إلقاء احلجارة وحيازة قد وعلى الرغم من أن احملكمة العسكرية . ةبتنظيم االحتجاجات السلمي
ة،  غري قانوني وتنظيم مظاهراٍت،ات األمن باحلجارة بالتحريض على رشق قو أدانتهالوسائل القتالية، إال أا 

ناد إىل شهادات بعض وحبسب منظمة بتسيلم فقد أدين أبو رمحة باالست.  شهرا12ًجن ملدة وحكمت عليه بالس
مبصداقيتهاالقاصرين، وهي شهادات مشكوك  .  

قتضب، وتتعامل امل بالتوصيف كتفيغالبية التقارير يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول املظاهرات يف بلعني ونعلني ت
  ملواطينمصمحو تعلى هذا الن.  خلفية املظاهراتإىل ال تشرية، و شغب عنيفة وغري قانونيبأا أعمالمع األحداث 

فزاز العنيف، ومتتنع عن تإسرائيل صورة سطحية ومنقوصة، تلك اليت تتعامل مع هذه املظاهرات كنوع من االس
وبطبيعة احلال ال تشمل حرية التظاهر واالحتجاج احلق يف إلقاء احلجارة .  حق التعبري واالحتجاجأمهيةالتشديد على 
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 منهج االحتجاج ترتكز إىل املبادرة للمظاهرات يف بلعني أنّ يف هذا السياق شاري.  من أشكال العنف أي شكٍلأو
  2.السلمي، على الرغم من إلقاء احلجارة يف بعض املظاهرات

مناطق  يف األخرية يف السنوات  أصيبواالعديد من املتظاهرينفني ونعلني، ع بلعندف العنف جتاه املتظاهرين ال يتوقّ
ار من هذا العام، يف شهر أي: احلاالت عشرات أصلية من ـنة جزئفيما يلي نقدم عي .ة األراضي احملتلخمتلفة من

  إحدى عينيها بعد-ة أمريكية وهي يهودي-دت إميلي هينوحوفيتشمقربة من حاجز قلنديا، فقَى وخالل مظاهرة عل
متويل تكاليف العالجات  األمنورفضت وزارة .  إصابة مباشرةرس احلدودح جنود أطلقهاأن أصابتها قنبلة غاز 

 حرس احلدود املتورطني يف طييرت عدم تقدمي شر الشرطة قرم مؤخرا أنِّلنوحوفيتش، وعيالطبية اليت خضعت هلا ه
 ، أصيب متظاهر ، وخالل تفريق مظاهرة ضد جدار الفصل يف قرية املعصرة يف شهر آب. احلادث للمحاكمة

يف .   جتاههمطاطياملرصاص ال إطالق نتيجة  ، جبراح طفيفةأمريكي، وأصيب متظاهر  إسرائيلي جبراح متوسطة
يفاألمن خالل مواجهات مع قوات حادث آخر أصيب أحد املتظاهرين يف صدره نتيجة إطالق الرصاص املطاطي  

ة قد رة احليـخي الذّأنوقال الفلسطينيون الذين شاركوا يف املظاهرة . قرية نيب صاحل الواقعة يف قضاء رام اهللا 
 نوقد أصيب ثالثة متظاهرين آخري.   قوات اجليش تنفي حصول ذلكجتاه املشاركني يف االحتجاج، لكن أطلقت

 تفريق مظاهرةلوصلت األمور حد إثارة السخرية عندما قام اجلنود باستخدام قنابل الغاز . خالل تفريق املتظاهرين
ميكن معاينة ما حدث من خالل الشريط . ملهرجلها عرض  ختلّ واليت يف قرية املعصرة،عنف-اإلحياء اليوم العاملي للّ

     .التايل املصور

يف .  يف األراضي احملتلةع حرية التظاهر  األيدي إزاء قم مكتويف ومنظّمات حقوق اإلنساناتمع الدويلقف يمل 
  براك وطالبته فيها بإطالقرسالة لوزير األمن إيهودب)  أمنسيت (شهر كانون الثاين أرسلت منظمة العفو الدولية 

 رهن االعتقال الثالثةن إسرائيل حتتجز إوحبسب الرسالة ف.   من نشيطي حقوق اإلنسان الفلسطينيني3سراح 
 اليت أصيب فيها مراسلني األحداثوعلى ضوء سلسلة من .  ألسابيع طويلة دون تقدمي الئحة اام ضدهم

 بيانا 2010بطة الصحفيني األجانب يف إسرائيل يف شهر متوز ومصورين أجانب من نريان قوات األمن، نشرت را
  ضوء إدانةىوعل( يف شهر أيلول .  شروط عمل املراسلني األجانب يف العام األخريتدهور  إىل فيهتصحفيا أشار
  قلقاالحتاد األوريب " :  أعلنت فيه  أنكاترين أشتون بياناً األورويب أصدرت وزيرة خارجية االحتاد ، ) أبو رمحة
 من استغالل حقهم الشرعي - وفلسطينيني آخرين– الغرض من إدانة أبو رمحة هو منعه  احتمال أن يكونللغاية من

 ضة حقوقوبعد مرور شهر على ذلك انضمت مفو".  جدار الفصل على حنو سلمي وغري عنيفاالحتجاج ضد يف 
 متارسه قوات األمن يف قمع املتظاهرين يف األراضي  استنكار العنف الذيإىل  نايف فيلي املتحدةاألمم يف اإلنسان
  .   النشيطني الذين يتظاهرون ضد اجلدار عدد منة، وأشارت إىل إصابة واعتقالاحملتلّ

  

  

  

                                                 
2
 .يزيةـة واإلجنلبالعربية والعربيElders  الشأن مدونة جيمي كارتر الــراجعوا يف هذا  
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ة الصحافةفرض القيود على حري 

ت توجيه االنتقادال و،  وشرط ضروري إلجراء نقاش مجاهريي مفتوح،ة هي كلب حراسة الدميقراطيةالصحافة احلر
  املركزيةسماتال منفرض على حرية الصحافة هي يف املقابل فإن القيود اليت ت.  جتاه أفعال السلطة وسلطات الدولة

 –د  والذي يتجس، انتهاكا حلرية الصحافة يف إسرائيلاألخريين يف العامني نشهد. ة ة واالستبداديألنظمة القمعيل
مع  جيري التعامل يف سياقه معاد ناٍخ وخلق م،تقييد عمل الصحفيني النشر، وحظر يف إصدار أوامر -فيما يتجسد

  . خباصة منهاواألمنية  ، مبصاحل الدولةيلحقون الضرركمن  لصحفينيا
  

   النشرحظرأوامر  .1

كشف عن املعلومات فترض فيها أن تساعدها على منع ال سلطات فرض القانون، ويبيد أداة النشر هي حظرأوامر 
ة د حريقي اليت تاألخرىلوسائل ل بالنسبةوكما .  حساسة أو بأمن الدولةحلاق الضرر بتحقيقاٍتإاليت من شأا 
ة التعبري حري.  تكون مقلّصة للغايةأن فعلى أوامر حظر النشر   اجلمهور يف معرفة األمور، وحق،التعبري والصحافة
  اإلجراء القضائيإخضاع انبتغيية يف منهج القضاء يف الدول الدميقراطية، وات األساسي من البديهياومبدأ العلنية مه

للشفافية والرقضائيةالجراءات اإل. ةقابة اجلماهريياليت ت وخباصة من خالل أوامر حظر النشرخذ يف الظالمت ،، ل شكّت
حقوق املشبوهني واملتهمنيكنتهامدخالً ال و،مة لالعتباط السلطويمقد   .   

 كام، واليت خضعت للحبس ناتكانت يف قضية  اعتقال  عهذا العام أبرز احلاالت اليت أصدر فيها أمر حظر النشر 
التفاصيل  بعض بدأتفقط بعد أن . منع النشر اجلارف حول مجيع تفاصيل القضيةطائلة  حتت أشهرزيل لعدة ـاملن

  .هات للمحكمة، جرى إلغاء أمر حظر النشرعد التوج وب- وعلى االنترنت،ة يف الصحافة األجنبية وخباص– تتسرب

، وبغض النظر عن السبب يف ذلك،  بدون علم اجلمهورزيلـاحلالة اليت توضع فيها مواطنة لفترة طويلة يف احلبس املن
 حيول حظر. متها للدول الدميقراطيةنظمة الشمولية أكثر من مالَء خطري للغاية ومدعاة للقلق، وتالئم األأمر هي
 وعادل همة يف إجراء قضائي منصف املتويصيب حقر الرقابة اجلماهريية الفاعلة على االعتقال، لنشر دون توفّا

   .مبقتل

 ملرةويف هذه ا. عمر سعيد. أمري خمول ود ني السياسيني الناشطَ يف شهر أيار يف قضية اعتقالمشابهحصل حادث 
 أمرا جارفا حبظر )وشرطة إسرائيل") شاباك("خابرات العامة  من جهاز امل بناء على طلٍب (أيضا أصدرت احملكمة

 الصحفينيه مركز عدالة ومجعية حقوق املواطن وعدد من توج. النشر حول تفاصيل القضية، وحىت حول االعتقال
   .ح بنشر أمر اعتقال االثننيِمشر، وفقط بعد بضعة أيام س إلغاء حظر الناحملكمة بطلب إىل

املطاف، فال ميكن قول شر يف اية مكان التحدث عن القضيتني املذكورتني بسبب إلغاء أمر منع النوإذا ما كان باإل
 ynet موقع  صفحاتشر على ن2010ففي شهر حزيران ". Xمستر "  القضية اليت مسيت بـــأي شيء حول

  أزيلرـ اخلبذاه. حد يعرف من هو، وال حىت أفراد مصلحة السجونأ معتقل يف سجن أيلون ، ال عن وجود
نشتاين، املستشار القضائي يهت مجعية حقوق اإلنسان إىل احملامي يهودا فا ضوء ذلك توجىعل. بسرعة من املوقع
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 زالة أمر حظر النشر يف حال دار احلديث عن اعتقال أو سجن إنساٍنإبفحص تفاصيل القضية، و، وطالبته للحكومة
 أو يف ، للحكومية بضمان عدم وضع الشخص يف حبس انفرادي مطلقوطالبت اجلمعية أيضا املستشار القضائي. ما

  .    تنتهك حقوقهظروف

هذه .  الدولة الدميقراطية احلرةالسرية يفال ميكن القبول باالعتقاالت واحملاكمات : "  تب يف رسالة اجلمعيةوكُ
املمارسات تد سيادة القانونهد،بثقة اجلمهور باجلهاز القضائي ومتس ]...[السلطات يف الدولة نتمكّعقل أن ت ال ي 

  اجلمهور أنّ هذا يعرفأن دون ، اجلمهورأعنيعن " إخفائهم"و ، ة مطلقة بسريالدميقراطية من اعتقال األشخاص
د مكتب املستشار القضائي للحكومة ويف معرض رده على رسالة مجعية حقوق املواطن أكّ.  "اعتقاال ما قد حصل

الذي  منع املساس بأمن الدولة، وأن حقوق الفرد يف هذه القضية تصان على النحو ضروري بغيةر ش أمر منع النأنّ
  . القانونيستوجبه

مبوجبهريقد بادر لطرح مشروع قانون جي) ادمياـك( عضو الكنيست حنمان شاي أن 2010شر يف شهر أيار ن  
انون متديد سريان األوامر يف كل مرة حىت وميكن حبسب مشروع الق. إصدار أمر حظر النشر ألسبوع واحد فقط

، وأن ) مشابهأو مشروٍع( أن يصادق الكنيست على مشروع القانون هذا ب ملأكلنا . ليس أكثرفترة أسبوعني 
  .جيري تقليص استخدام حظر النشر إىل احلد األدىن الضروري

  

  انتهاكات إضافية حلرية الصحافة .2

ةشكّي عدم إحلاق الضرر بصورة الدولة يف العامل ة بغيةاملعرف اجلمهور يف فرض القيود على حقل انتهاكا للدميقراطي .
 شويش عن ت2010 إىل غزة يف شهر أيار  املتوجه خالل أحداث األسطول البحرياجليش االسرائيليعلن أوقد 

التعتيم اإلعالمي   تواصلَ . التقارير لشبكات اإلعالم العامليةمنع إرسالإلكتروين يف منطقة تواجد السفن بغية 
 حبسب مساعد السكرتري العام لألمم املتحدة. وانتهاك حرية الصحافة خالل عملية مدامهة السفن والسيطرة عليها

 لشؤون الالجئني، صادر اجليش مجيع األشرطة املسجلة واملصورة اليت كانت حبوزة الصحفيني الذي مكثوا داخل
 الصحفي اإلسرائيلي الوحيد الذي مكث  إيلي أوشروف وهومنالعتاد وبعد عدة أشهر قام اجليش مبصادرة . السفن

  .  واهلاتف النقال، مبا يف ذلك الكامريات، وامليكروفون،األحداث الذي استخدمه لتوثيق ،على ظهر إحدى السفن

  إجراءات اختذتأو،  وصلتهمنشر عدد من الصحفيني واإلعالميني يف األشهر األخرية  ادعاءات حول ديدات
كلمان ليفسكيند أن اجليش يالحقه بسبب  الصحفي وادعى. أمنية حىت يف احلاالت اليت ال تتعلق بقضايا ،حبقهم

منصب رئيس أركان اجليش؛ وقال مدير عاملتبوءح حتقيقات صحفية أجراها حول الكولونيل يوآف غالنظ املرش  
نعهم من ملة وجه له ولعاملني يف الشركة ديدات زامني أن قائدا يف الشرطـبن أخبار القناة الثانية راودور شركة

") رف السريةغيف ال" ("دارميِبحادري ح"  مراسل ومصور موقع تشر تقارير تنتقد عنف الشرطة جتاه املواطنني؛ وأفاد
 بتغطية ا إبعاد الصحفيني الذين قامو كذلكأنه اعتقل عند تصويره ملظاهرة ضد احلفريات يف يافا؛ وقد جرى

  . للتحقيق مصور قام بتغطية هذه األحداثاقتيادات احلاريديني يف أشكلون، ويف إحدى املرات جرى مظاهر
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 هذا املناخ املعادي يظهر كذلك من خالل طرح تعديل لقانون العقوبات من قبل عضو الكنيست عتنائيل شنيلر
 وال يقومون ،على معلومات سريةبات قاسية على الصحفيني الذين حيصلون و فرض عق هذا التعديل يبتغي.)كادميا(

والذي يتعارض ( والقاسي يبتغي هذا االقتراح الفظّ. عقوبات أخرى على مصادرهم الصحفيةوبتحويلها للسلطات، 
بتغي ترهيب الصحفيني ومنعهم من القيام بواجبهم، ي، )ةمتاما مع حرية الصحافة املتعارف عليها يف الدول الدميقراطي

  . إىل مذنب حمتملقصائٍياست ل كل صحفيوحيو

 اجتماع خاص حول هذا املوضوع يف شهر تشرين لعقددفع هذا التعامل مع الصحفيني والصحافة جملس الصحافة 
  ذلك أرسلت رابطة الصحفيني يف تل أبيب رسالة للقائد العام للشرطة، ولوزير الداخلية يتسحاكوازاةيف م. األول

ت السري الرسالة إىل التصنوتتطرق . ضد صحفيي إسرائيل" مارس الترهيبت"  أن الشرطة  فيهاقولأهارانوفيتش، ت
ختلق "  :وحبسب الرسالة  . النشر، وممارسة أساليب الترهيب والتهديدحظرفرط ألوامر املفرض العلى الصحفيني، و

  . " مقيدة-ةكحراس الدميقراطي- وبأن أيديهم ،الشرطة حالة يشعر فيها الصحفيون باخلوف والغموض

يف صحافةة اليت تفحص حرية الاالنتهاك املتواصل للحريات اإلعالمية يف إسرائيل يظهر جليا يف املؤشرات الدولي 
 حبسب منظّمة،  إسرائيل السنة الفائتة يفعلى سبيل املثال فقد تراجع تدريج حرية الصحافة يف. الدول املختلفة

Freedom House )وذلك للمرة األوىل "حرية بدرجة جزئية" إىل ) اليت تعمل على حراسة حرية الصحافة ،
تغطية الصحفية يف رضت على الحصل هذا التراجع بسبب القيود اليت فُ. 1980منذ بدأ العمل بالتدريج  يف العام 

 عادت) 2009ض للعام يتعر( يف التقرير الذي نشر هذا العام . وخالهلا"  الرصاص املصبوب" غزة قبل محلة 
بعض القيود على حرية الصحافة، وخباصة  " : حقيقة أن ، لكن املنظّمة تشري إىل"احلرة" ة الصحافة إسرائيل ملكان

  ". تلك املتعلقة حبرية التنقل والرقابة العسكرية ما زالت قائمة

  بشكل2009ظهر أن إسرائيل قد تراجعت يف العام أ، "صحفيون بال حدود" مؤشر حرية الصحافة التابع ملنظمة 
للمكان رقم (  حصل ارتفاع معني يف تدريج إسرائيل 2010 يف العام .93 املكان رقم إىل  مكانا،47ـ  بخطري
وحىت غري الدميقراطية (، لكن احلديث ما زال يدور عن موقع متدن للغاية، حيث ما زال العديد من الدول )86
 ة من انتهاكات حلري2010مل خيلو العام :" ايلتالتقرير على النحو ال" العني السابعة" ص موقع يلخ. تقدمهاي) منها

 رافقواأجانب  ني صحفي اجليش اليت اعتقل فيهااحلاالت كما يظهر من ،الصحافة من قبل اجليش اإلسرائيلي
رصاص بلصحفيني الفلسطينيني ل  من خالل االستهداف املتواصل، أو2010األسطول البحري املتجه لغزة يف أيار 

على الرغم من ".  العسكري على احلدود اللبنانية يف شهر آبصدامالقتل صحفي لبناين خالل  م يفأوجنود اجليش، 
ذلك تد املنظمة على الفرق بني خطورة هذه احلاالت وبني املساس القاتل حبرية الصحافة  قبل ذلك بعام واحد شد

  ".الرصاص املصبوب" خالل محلة 

  

  تضييق اخلناق على النشيطني السياسيني

يف النظام .  كما حيلو له واتمعي لكل مواطن املشاركة يف النشاط السياسي واالجتماعيدولة الدميقراطية حيقيف ال
وحىت لو اختذت .  يبتغي التأثري على اختاذ القرارات الدميقراطية على حنو للمشاركة السياسية مثة أمهية بالغةالدميقراطي
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 من قبل من اختارهم الشعب يف انتخابات دميقراطية، فما تزال معظم القرارات املهمة حول مسلك الدولة
 يف احلمالت االنتخابية، -الدميقراطية تستوجب وجود مواطنني فاعلني يشاركون يف اخلطاب اجلماهريي يف الدولة

  . حمدداليت تلتئم لغرٍض، أو يف اموعات رج الربملانااليت تقع خويف احلركات االجتماعية 

" احملادثات" إلعاقة عمل النشيطني السياسيني، تقوم باستخدام لك قوات األمن ذريعة قانونية أو قضائية عندما ال مت
( ة يبتغي االستخدام الساقط للقوة والصالحي. والتحذيرات، والتهديدات، والعرقلة، ومضايقات عديدة أخرى

 بأن)  على حنو صريح وغري صريح( يطني إيصال رسالة واضحة للنش) والذي يذكّر بقوات أمن األنظمة الشمولية
  .  يتوقفوا عن ممارستهأن، ومن املفضل  عليهم السلطاتيضع أعنينشاطهم 

يف " حتذيرية" يف السنوات األخرية جرى استدعاء مواطنني من القدس الشرقية حملادثات. األمثلة على ذلك كثرية
 علوماتامل إىل ابتزاز باإلضافةط اتمعي أو السياسي،  عن املشاركة يف االحتجاجات ويف النشاثنيهم  بغيةالشرطة
 يف أم الفحم كذلك جرى استدعاء مواطنني حمليني من قبل الشرطة.  حول نشاطات سياسية ميارسها آخرونمنهم
. ط إجراءها يف املدينة، وجرى حتذيرهم من املشاركة يف املظاهرات ضد املسريةطّ اليمني اليت خخلفية مسريةعلى 
" ا بأ ادعت مع عدد من املواطنني، لكنها  بالفعل هذه احملادثات التحذيرية قد أجريتأندت مصادر يف الشرطة أكّ

 مشروع يف الدولة أمريف الشرطة هو " حمادثة"  استدعاء مواطن لـنّأ، وكفس ضبط الن ممارسةممن حادثتهم" طلبت
   .احلرة

" ، إىل )بكتابة شعار ضد االحتالل على جدار بناية يف غيتو وارسوالذي قام ( استدعي يونتان شابريا ىخرأ مرةيف 
 ال.  شابريا ما حصل يف غرفة التحقيق على موقع فيسبوكوقد قص").  شاباك("لدى املخابرات العامة " استنطاق

ف للتحقيق من له إىل هد ال توافق على ما فعله شابريا، لكن هذه احلقيقة ال حتواإلسرائيليشك أن  غالبية اجلمهور 
ستدعى يف الدولة الدميقراطية ال ي:"  احملامية ليلى مرغاليت من مجعية حقوق املواطن أشارتوكما . قبل املخابرات

ذا ما خالف هذا املواطن القانون إو. ة بسبب اشتراكه يف عملية احتجاج سياسيةاملواطن حملادثة مع املخابرات العام
  ".  لذلك الضرورةدعتة، واختاذ إجراءات ضده إذا ما فيحب استدعاءه للتحقيق يف الشرط

اليهودية العربية للتغيري االجتماعي " ترابط"  استدعي وجيه صيداوي، الناشط يف حركة 2009يف اية العام 
 بقي أي جمال للشكحيثيات التحقيق وطريقة إدارته ال ت). كما يبدو من قبل املخابرات العامة( والسياسي، للتحقيق 

، وحتذيره من ممارسة النشاط "خيضع للمراقبة" نه أأن اهلدف من هذه احملادثة هو التوضيح للسيد صيداوي بب
االجتماعيديد هاتفية منأبناءالناشط اليميين إلعاد مئري ادعى هو اآلخر بأن .  والسياسي عائلته تلقوا حمادثات  

  . بسبب نشاطه السياسي"شاباك"

  

االنتقاداتهي الدخول ممنوع ملوج  

منعت إسرائيل ، إذف عند املواطنني اإلسرائيليني من توجيه االنتقادات للسلطة ال يتوقّثنيهمشيطني بغية التعرض للن 
ج البالد، على الرغم من عدم االشتباه مبمارستهم لنشاطات غري شرعية رمن خاهذا العام دخول عدد من النشيطني 

حقوق مواطنيها يف االنكشاف -باألساس  -هذا النحو  تنتهك إسرائيل على  .  املخالفاتم ألي منأو ارتكا 
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مواقف بني و" الدولة"  بني تناغموجود ) على حنو ساقط ( فترضانتقاء الزوار حبسب آرائهم ي. ملواقف معينة
باملو،باألنظمة الشموليةلطة على حنو يذكّر الس الدولة ال تنطوي . طنني الذين حيملون مواقف أخرىا ويضر

 يف مواجهة النقد أو األفكار غري املرحية، بل تواجهها من خالل على نفسها تقدس حرية التعبري الدميقراطية اليت
، وال الدولة الدميقراطية ال متنع دخول ضيوف ال تتوافق آرائهم مع تلك اليت تتبناها احلكومة. النقاش اجلماهريي

تمشروعة وأيها غري مشروعٍة اآلراء  مند للمواطنني أيحد.  

 موظفو وزارة الداخلية يف جسر ألنيب الربوفيسور نوعام منع هذا العام حصل يف شهر أيار عندما األشهراحلادث 
 يف أمريكيوهو مواطن -شومسكي تيعترب . زيت ل إسرائيل بغرض تقدمي حماضرة يف جامعة بريوشومسكي من دخت

 يف اإلسرائيليةمعروف مبواقفه النقدية جتاه السياسة  وهين يف العامل، و املفكرين املؤثرأهم من -الواحدة والثمانني
 املوظفني سألوه يف النقطة احلدودية ملاذا حياضر يف بري زيت فقط وليس يف أن  تشومسكيوقال. األراضي احملتلّة

  . مواقفه" ال تستلطف"  أن حكومة إسرائيل أيضاً، وقيل لهإسرائيليةجامعة 

  يف الضفةلألوالد تقدمي عروض نوى أنك جرى إبعاد املهرج االسباين إيفان فرادو إىل بالده بعد قبل أسابيع من ذل
وادعى احملققون أن . ار بن غوريونة يف مط من قبل أفراد املخابرات العام معهبعد املهرج بعد حتقيق مطولأُ. الغربية
 احلائزة على جائزة األيرلنديةمرييد ماغفاير واجهت . شبهات تدور حول عالقات فرادو مع منظمات إرهابيةمثة 

ة مشاة نوبل للسالم، وإحدى املنتقدات البارزات للسياسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، واجهت معاملة مذلّ
الباحثة إذالل ر أخريا نذكّ. نعت من الدخول إىل إسرائيل بسبب مشاركتها يف األسطول البحري إىل غزةعندما م 
. هة إىل تل أبيب من مطار لوطون يف إجنلتراعال املتوج- لطائرة إلاالربوفيسور هيثري بردشاو قبل صعودهكية األمري

 على اخلضوع أُجربت،  وكانت يف طريقها للمشاركة يف مؤمتر علمي،بردشاو اليت زارت إسرائيل أكثر من مرة
 بأاخصت خطئا لعملية اإلذالل، إذ ش) العبثي( بعد يوم واحد تبني السبب. لتفتيش جسدي شامل وحتقيق متواصل

  واليت حتمل امسا مماثالً، وكأن نشطاء حقوق اإلنسان يتحولون مباشرة،اتحدى ناشطات حقوق اإلنسان األمريكيإ
      .إىل خطر كامن

  

   نزع الشرعية عن منظمات ونشيطني من أجل حقوق اإلنسان والتغيري االجتماعي

 واالستماع - الداخلية واخلارجية- بقدرا على التعامل مع االنتقادات- فيما تتميز–عافاة تتميز الدميقراطية امل
مات التغيري االجتماعي ومنظمات  بالغة لنشاط منظّةأمهية مثّ.  السائدة يف مرحلة حمددةألفكار ختتلف عن تلك 

ات السلطاتحقوق اإلنسان اليت تنتقد سلوكي.  

 جتاه املنظماتو املؤسسة احلاكمة يقات اليت ميارسها مندوبااملضئتة ارتفاع بالغ يف بدأنا نلحظ يف السنة الفا
  هجمة من قبل الناطق بلسان اجليش ووزارة اخلارجية  على نشاط - فيما شهدنا–وشهدنا . والنشيطني يف إسرائيل

اجليش يف األراضي نود حول نشاط جلم شهادات الذي يقد") نكسر حاجز الصمت" (" شوفرمي شتيكا" منظمة 
بروفيل " نذكر يف هذا السياق التحقيق البوليسي ضد منظمة . ك يف رواية اجليش الرمسيةاحملتلة، وشهادات تشكّ

هذا احلقيق مل يفضي إىل نتائج .  اتمع اإلسرائيلي عنعسكرةالنزع ، وهي حركة نسوية تعمل على "جديد
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مرموقة يف احلكومة ضد املنظمات اليت تقدم املساعدة  تصرحيات أصحاب وظائف  إىل كذلكونشري. ملموسة
الوضع يف العام ف كعام سيئ حلرية تعبري وعمل املنظمات، 2009وإذا ما حتدثنا عن . ملهاجري العمل والالجئني

 من ضت لتهجماتالكثري من املنظمات تعر. ن األمور قد خرجت عن السيطرة أويبدوتدهور حنو األسوأ،  2010
 تقييد وقمع ابتغت تشريعات نشاطها، و عنشرعيةالومحالت نزع  مضايقات،مشلت واليت  ،حلكمقبل سلطات ا

     . حرية تعبري ونشاط املنظمات

انتقادات منظمات حقوق تساعد  3. البوصلة األخالقية للمجتمع الذي نعيش فيه مبثابةمنظمات حقوق اإلنسان هي
 اتمع اإلسرائيلي على التحقيق يف املظامل وتصحيح ما جيب تساعد ،)والذعة حىت لو كانت أحيانا قاسية  (اإلنسان

ال تسمح الدولة .  لوجود جمتمع دميقراطي يعمل بشكل سليمأساسيا ا شرط)أي االنتقادات( تشكّل تصحيحه، وهي
ساس امل. د لألصوات النقدية اليت تعمل داخلها، بل تتعامل بصدق مع ما جيب تقوميهالدميقراطية بإسكات متعم

ع إحلاق الضرر ا يتعارض مع اإلعالن العاملي  العام الذي يشجورعاية املناخ ،بشرعية ومساحة عمل املنظمات
هذا اإلعالن الذي وقّ. ماة حقوق اإلنسانحول حح واجب الدول يف احترام حقوق هؤالء عت عليه إسرائيل يوض

  .   نشاطهمبسبب والتمييز ضدهم ،والتهديد ،النشيطني، ومحايتهم من العنف

  الدورةت االيت متيزو القوانني املناهضة للدميقراطية  سننزعات أسهبنا يف معاجلةيف الفصل السابق من التقرير 
ه جو.  األخرية للكنيست، ومنها مشاريع قوانني تبتغي املساس حبرية التعبري وحرية الترابط، وحرية العمل السياسي

 طرحه  األولقانونال مشروع .مباشرة ضد منظمات حقوق اإلنسان والتغيري االجتماعياثنان من مشاريع القوانني 
.  دعما من كيان سياسي أجنيبونعضو الكنيست زئيف إلكني حول توسيع واجب تقدمي تقارير من قبل من يتلق

اليا من مصادر والتغيري االجتماعي اليت تتلقى دعما م منظمات حقوق اإلنسان" وصم" يبتغي مشروع القانون هذا 
يبتغي إغالق مجعيات إلضافة إىل ذلك قُدم مشروع قانون ؛ با  ومن بينها تلك اليت تصل من خارج البالد،خمتلفة

هذا املشروع يتناقض مع الفكرة . تشارك يف تقدمي التماسات قضائية ضد شخصيات إسرائيلية يف خارج البالد
 أوالتفكري كما حيلو هلم، مبا يف ذلك حول السياسات احلكومية نني الدميقراطية األساسية اليت حيق حبسبها للمواط

    . على تغيري السياسة اليت يعارضواوالعمل بطرق قانونية وغري عنيفة العسكرية، 

حقوق إنسان دولية مؤخرا بالتحذير مما حيصل يف   ال عجب أن تقوم منظمات،على خلفية هذه السلوكيات
  إعالنا حتذر فيه من اخلطر الذي حيدقHuman Rights Watch منظّمة  نشرتيف شهر متوز. إسرائيل

رحت يف هيئة اليت طُو ،بالدميقراطية اإلسرائيلية يف حال املصادقة على عدد من مشاريع القانون املناهضة للدميقراطية
خطوات أخرى هذه التطورات تأيت على خلفية تصرحيات و " :  أن- فيما أشارت–وأشارت املنظّمة . الكنيست

مثة .  التهديدات على نشيطي حقوق اإلنسان يف إسرائيلزيد منمناخا  ي، واليت ختلق من قبل جهات رمسية

 هذه ، وليس املشكالت اليت تكشفها"مشكلة"عترب املنظمات غري احلكومية مؤشرات كثرية بأن احلكومة ت

رملان األورويب ـنة حقوق اإلنسان التابعة للبجل). مل يرد التشديد يف األصل.(" يف جمال حقوق اإلنساناملنظمات
ف خاصا حول املوضوع على ضوء نقاشا وأجرت  ،قت هي األخرى هلذه املسألةتطرمن أن تؤدي مشاريع التخو 

 .القوانني واملناخ اجلماهريي إىل تقييد منظمات حقوق اإلنسان يف إسرائيل
                                                 

3
 أساطري وسوء تفاهم حول منظمات حقوق اإلنسان للمزيد حول دور منظمات حقوق اإلنسان، راجعوا مقالة ياريف موهر، 

 ".هعوكيتس" نشر يف موقع . ودورها
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يبدو أن . ء من منتخيب اجلمهور ضد منظمات ونشيطنيهات قاسية من قبل جزترافقت مشاريع القانون مع تفو
 النقاش  اخلطاب اجلماهريي الذي سيطر على إسرائيل يف العامني األخريين قد تنازلوا سلفا عنقادةالكثريين من 

 ،تشويه مسعة هذه األجسام، وإدانتهااليت تعرضها بعض املنظمات، واختاروا التمحور يف املوضوعي حول االنتقادات 
  . وكمصدر خطر على أمنها،مها كعدو الدولةووص

 عن مسامهة منظمات يف الظاهر" كشف"تقريرا " معاريف" نشرت صحيفة 2010يف اية شهر كانون الثاين 
تقرير يف ) ومجعية حقوق اإلنسان من بينها ( من صندوق إسرائيل اجلديدحقوق اإلنسان اليت حتصل على منٍح

إعالمية ضد صندوق إسرائيل اجلديد،  مبثابة طلقة البداية يف محلة تشهري وافتراء  الصحفيوكان التقرير. غولدستون
اليت ارتكزت إىل أكاذيب ( يف مركز احلملة . مات اليت تعمل يف جماالت اجتماعية متنوعةوهو جسم يستثمر يف املنظّ

م اقتصاديا منظمات تنتقد ن صندوق إسرائيل اجلديد يدعأرح موقف يقول بطُ)  وتلميحات ظالمية،وأرباع حقائق
  يف الفتاتظهرت صوراملة جمات شخصية ضد رئيسة الصندوق نعومي حزان، ومتيزت احل. دولة إسرائيل

  ). العربياملصطلح يف تالعب لفظي . ( خيرج من جبينهارٍنِقبضخمة علقت يف األماكن العامة 

ل عندما يتحوتبدأ املشكلة "). إم ِترتسوا"مجعية (حكومية ال تكمن املشكلة يف احلملة ذاا اليت قادا مجعية غري 
ناخ مناهض للدميقراطية يتخلله خلق شبهات ضد من  اجلمهور إىل شركاء يف خلق مومندوبو سلطات الدولة ومنتخب

على هذا النحو اختار عدد من أعضاء الكنيست وشخصيات مجاهريية . ال تتماشى مواقفه مع مواقف السلطة
وخالل النقاش يف .  وعلى منظمات حقوق اإلنسان بعامة،خباصةلهجمة على صندوق إسرائيل اجلديد ل ماالنضما

 هباِيت( "ن أورليف ولوقال عضو الكنيست زف"  إم  ِترتسوا" جلمعية " التحقيق الصحفي" الكنيست حول 
إسرائيل اجلديد يعيل اجلهات املعادية صندوق .  يف الدولة يأتون من داخلهااًرابخ واً فسادونمن يعيث") : " هِيهودي
 عضو الكنيست وصفتو".  أعداءنا واليت تلحق بنا ضررا هائال ال يقل عن الضرر الذي يلحقه بنا أسوء ،للدولة

كارهي " بـــملنظمات حقوق اإلنسان اليت نقلت معلومات للجنة غولدستون ) كادميا(مشالوف بركوفيتش 
 رت جلنة الدستور التابعة للكنيست إقامة جلنة فرعيةوقر".  إسرائيلة لشعبخون" بــ و" إسرائيل من الداخل

عات من منظمات وحكومات أجنبية جلمعيات رـللتحقيق يف حتويل التب) واليت مل تقم يف اية املطاف( خاصة 
 ديد وأفرادبني صندوق إسرائيل اجل)  بتصرحياته العنصريةوالذي عرف(  حاخام مدينة صفد ساوىو. إسرائيلية

طوا بني السلطة األملانية النازية وعموم اليهود، ونفذوا األوامر ن من اليهود الذين توس تكوجملس" ( نراتيـيود"
   .  ت بيهود أوروبا الكارثة اليت حلّانإب) مسامهة املترجم-وها من األملاناليت تلقّ

يف شهر . على امتداد العام) اء الكنيستوخباصة من قبل أعض(تواصلت اهلجمات على منظمات حقوق اإلنسان 
 الكنيست بتصرحيات جارفة وشاملة ضد أعضاءنيسان، وعلى ضوء طرح قضية عنات كام، خرجت جمموعة من 

خباصة ضد اجلمعيات اليت تتلقى الدعم من صندوق إسرائيل و وضد منظمات حقوق اإلنسان، ،معسكر اليسار
 ، حيث)كادميا (ه عضو الكنيست عتنيئيل شنيلريفيالتصريح الذي  أدىل أكثر التصرحيات إثارة للقلق هو . اجلديد

يف جمتمع ينادي بتقديس حرية املعلومات وحقوق الفرد كقيم تتغلب على مصاحل :" هاجم حقوق اإلنسان مباشرة 
ة كذلك مثة خطور!، وكأن هذه احلريات هي أمر مشني"الدولة، ال عجب إن جنينا هذه الثمار الفاسدة يف جمتمعنا

مته وزارة اخلارجية على خلفية مشاركة نائب وزير اخلارجية داين أيالون يف مؤمتر حوليف البيان الصحفي الذي عم 
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د أعداؤنا شبكة من العمالء الذين يعملون حتت : " أيالون فيه بأقوال تاستشهدة عن إسرائيل، ونزع الشرعيجين
  ". سرائيل يف أرجاء العاملبغية التشهري بإ" نشيطي حقوق اإلنسان" مسمى 

مهور وجهات حكومية على قواعد اللعبة الدميقراطية، اجل من انتخبهمعلى هذا النحو يخلق واقع يدوس فيه 
جل أ من تعمل يت نزع الشرعية عن منظمات اتمع املدين اليبتغونه هو ما لّجوويقودون اهلجمة على الدميقراطية 
 ادعاءات املنظمات أو مؤسسات السلطة غري ملزمة بتبين. ، وتضييق اخلناق عليهااعيحقوق اإلنسان والتغيري االجتم

.  وعدم  املساس مبن جيرأ على طرحها، بشكل موضوعي هذه االدعاءاتاملوافقة عليها، لكن حري فيها التعامل مع
نظام  يف المشروعةبل عمل  سهاكلّ ومساعدة املتضررين منها، ،حرية توجيه االنتقادات للسلطة ، ومراقبة نشاطاا

 املعادي اجلماهريي فإن تعزيز املناخ ،من هنا. وجودة وازدهاره  على امتداد الوقتالدميقراطي، وهي اليت تضمن 
 يشكل تآمراً على أسس  واستخدام السلطة بغية تضييق اخلناق عليها،،جتاه من يعملون على محاية حقوق اإلنسان

       .النظام الدميقراطي

 ظهرالذي يو ، داخل اجلمهور إىلسمع االنتقادات يتغلغل على منظمات حقوق اإلنسان وكل من ياهلجوممناخ 
من % 57اعتقد وقد . ملن ال يتفقون مع آرائه حبرية التعبري  عدم تسامح  جتاه آراء خمتلفة، واستعدادا للمسبدوره
 ب على حقوق القومية تتغلّ-ن املصاحل األمنية  أ، شهر شباط الفائتيف  أجرياستطالع  يف ،عني اليهوداملستطلَ

فقط % 52. وكما يدرك اجلميع، فإسرائيل تتواجد يف حالة نزاع منذ إقامتها. زاعاتـاإلنسان خالل حصول الن
 يسمعها آوعني اليهود عارضوا االدعاء القائل بأن من ينتقد سياسة اخلارجية واألمن يف خارج البالد من املستطلَ
 تعترب%) 98( يف شهر نيسان أن الغالبية املطلقة من املستطلعني نشر آخروأظهر استطالع . هو خائن جلهات دولية

وهكذا على سبيل .  وعند تفكيك هذه املقولة لتفاصيل عينية الصورة تتغري متاماحرية التعبري أمرا مهما للغاية، لكن
 اليت تفضح اإلنسان اإلسرائيلية حقوق كني منظماتمتعني اليهود بضرورة عدم من املستطلَ% 57 اعتقد فقد ،املثال
درجة حرية التعبري يف  أنّ منهم %50 حوايل وأشار. نشر نتائجهامن  ومن العمل للدولة أخالقية غري أعماال

    .إسرائيل  تزيد عن احلد املطلوب

  

  حد حمصنأال : املرحلة التالية

 منظمات التغيري -"املشتبهني املباشرين"  ضد  وجهت قد محلة اإلسكات ونزع الشرعيةأنإذا ما اعتقد احد 
 على سبيل املثال. يبدو يف اآلونة األخرية أن الظاهرة آخذة باالتساعف، "يسارية" االجتماعي اليت ينظر إليها كــ

 ةمبنظم") اإلنسان، الطبيعة، والقانون" ("دين فَ، طيفاع،أدام" يل حسون  منظّمة ئ عضو الكنيست يسراساوى فقد
". اخلضر"  الكنيست أعضاءحزب اهللا، والسبب يف ذلك هو أن املنظّمة منحت حسون تدرجيا متدنيا يف مؤشر 

 اللويب، بسبب طاقموقدم عضو الكنيست بن أري دعوى قذف وتشهري ضد لويب النساء وضد ثالث من نساء 
 نشر الفتات ضخمة يف" رض إسرائيلاملنتدى من أجل أ" االنتقادات اليت وجهوها ضد خطاب ألقاه يف الكنيست؛ 

الشوارع  ضد املنظمات اليت تناضل من اجل توزيع عادل ألرباح الغاز الذي مت اكتشاف وجوده يف شواطئ البالد، 
طية ا انتهاك الدميقرنّأ على حنو يقطع الشك باليقني األمثلةظهر هذه ت". مساس بأمن الدولة"  كـاووصف نشاطه

ت مناخ اإلسكات وعلى العكس من ذلك، إذ يفت. عند جمموعة معينةتوقف التقرير ال يض يف هذا عِر استذيال
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يتحوالن ، وغياب القدرة على احتواء النقد،غياب التسامح.  الدميقراطية كلهاواالستهتار باحلريات الفردية أسس 
 انوجدإذا ما " ( املقبول" وقف  موقفا ال يتماشى مع املعسم، وكل من ياإلسرائيليإىل حالة وجودية يف اتمع 

 ، حتت وطئ التهديد، وجيري وصمهم  كأعداء)ومعهم حرية التعبري( ،قد جيدون أنفسهم) كهذا يف األساس
  .وكخونة

  

  اننيلفنلتعبري الحرية 

على إعالن ممثلني مسرحيني بارزين رفضهم الظهور   والوزراء الكنيستأعضاء التعامل مع رد فعل جزء من يدخل
على ضوء إعالن .  يف حرية  تعبري املواطنني يف سياق التدخل السلطوي يدخلصر الثقافة اجلديد يف أريئيل،يف ق

م حبسبه حرمشروع قانون ت) ليكود( ويريف الفني ،)كادميا(عضوا الكنيست رونيت تريوش  قدم  هذا،املمثلني
املسارح اليت تل فنانني يقاطعون عروضا يف موقع ما على خلشغة، تفية سياسيوزيرة . عم احلكوميحرم من الد

ا ستتدخلدت الثقافة ليمور ليفنات هدا ستأ الحقا وأعلنت يف مضامني العروض املسرحية، بأ التزاماطلب 
 أن ليمور ليفنات عملت أيضار ِشون.  امليزانيات للمؤسسات الثقافية كشرط لتقدمي،بالظهور يف كل مكان يف البالد

 الين رفضت تقدمي عروض األجسام بتمويل ضر املعايري لتقدمي امليزانيات للمؤسسات الثقافية على حنو يعلى تغيري
ال جيب على احلكومة متويل جهات : "  بينامني نتنياهو رئيس احلكومة قالمن جهته . خارج مناطق دولة إسرائيل

 اننيا ستعمل على إيقاف متويل الدولة للفنأ " تينويسرائيل بي" قائمة  توأعلن". حتاول ممارسة املقاطعة من الداخل
صول على يف بداية العام مل يصادق الكنيست على مشروع قانون ابتغى اشتراط احل .الذين وقعوا على رسالة املقاطعة

دولة إسرائيل، ورموزها، وقيمها اليهودية  "  لــم الوالء من قبل صانعي األفالمسبقَمتويل الدولة لألفالم 
  ".والدميقراطية

نة، ودعم تلك - التهديد ممارسة من خالل-ل فيها الدولةمن اللحظة اليت تتدخبقطع التمويل عن مؤسسات معي 
متويل الدولة اجلزئي . املؤسسات اليت تتماشى مواقفها مع موقف الدولة، عندها يبدأ االنتهاك السلطوي حلرية التعبري

لإلبداع الفينبداع مع مواقف األغلبية احلاكمة يف تلك  مضامني اإليتماشبالتمويل   تقدمياط اشتر ال مينحها حق
وراء مواقف " ساقين"  جمنداً على هذا النحو تتصرف األنظمة  الظالمية اليت تقمع الفن احلر، وختلق فناً .الفترة
  علىق احملتلة، وال ميكن إكراههمفض بالظهور يف املناط للفنانني التعبري عن مواقفهم، حىت من خالل الرحيق. السلطة

ط بعرض شترتهم من كعكة امليزانية ست بأن حصهم ديد ميكنوال عليهم ضمائرهم، ه ما متليبعكسالظهور هناك 
   . مواقف تتالءم مع مواقف السلطة

  


