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 .لنداافع عن حقوقق ااإلنسانن

 .حملة لصالح حريیة االتعبيیر وو للتضامن مع االقضيیة االفلسطيینيیة

 .إإددعم حقوقق ااإلنسانن٬، إإددعم حريیة االتعبيیر

نحن٬، بصفتنا مداافعونن عن حقوقق ااإلنسانن وو عن االكفاحح االسلمي للشعب االفلسطيیني عن حقوقهھ االمعترفف بهھا من قبل 
في حفل  2015بجراائم لعالقتنا بأحدااثث ووقعت شهھر غشت عامم هھھھيیئة ااألمم االمتحدةة٬، إإتهھمنا   reggae Rototom 

sunsplash في Benicàssim  بإسبانيیا.  نعتبر  عتبر هھھھذاا االوضع خرقق ووااضح لحريیة االتعبيیر وو محاوولة لتجريیم
 .وو ررضخ حقنا االديیمقرااططي   في االدفاعع عن حقوقق ااإلنسانن سوااء في بالددنا أأوو في جميیع أأنحاء االعالم

إإتهھامنا من قبل تم  Abel Isaac de Bedoya  بإررتكابب أأفعالل لتضيیيیق٬، تهھديید وو االتحريیض على االكرااهھھھيیة بسبب
إللغاء ددعوةة فنانن يیعج تارريیخهھ بالدفاعع عن جراائم االحربب  Rototom sunsplash حملتنا االسلميیة إلقناعع مهھرجانن

ووجودد االشعب االفلسطيیني وو بعالقاتت  وو خرووقاتت صاررخة لحقوقق ااإلنسانن٬، االتحريیض عن االكرااهھھھيیة االعنصريیة٬، تكذيیب
موثقة بجماعاتت متطرفة وو عنيیفة. هھھھويیة هھھھذاا االفنانن لم تنشر قط للعامة خاللل حملتنا. نعتبر أأيي شخص٬، بغض االنظر 
 عن هھھھويیتهھ٬، يیداافع أأوو يیتعاوونن مع هھھھذاا االنوعع من االجراائم االمتطرفة٬، االعنصريیة وو االعنيیفة ال يیتماشي مع مهھرجاناتت مثل

Rototom Sunsplash االذيي  يیعرفف بمسيیرةة ططويیلة  من إإلتزاامهھ بالسالمم وو حقوقق ااإلنسانن. 

كل حملتنا االمتجهھة إلقناعع االمهھرجانن بإلغاء االدعوةة لهھذاا االفنانن تمت عبر ووسائل عامة كتويیتر٬، مستخدميین حقنا في 
تساقط على ٬، االقنابل ااإلسراائيیليیة كانت ت2014حريیة االتعبيیر وو ااإلجراائاتت االسيیاسيیة االشرعيیة وو االسلميیة. في صيیف 

ططفل وو ططفلة. في تلك ااألسابيیع٬، االمنظمة ااإلجتماعيیة 500شخص بما في ذذلك  2100قطاعع غزةة وو قتلواا  Rototom 
Sunsplash. أأررسلت ددعوىى للمشارركة في ندووةة نظمتهھا إإلى BDS Valencia  ٬، االمجموعة االتي يینتمي  إإليیهھا

David Segarra بعض االمتهھميین االيیومم. هھھھناكك كنا برفقة االصحفي ووااحد من االناجيین من  هھھھجومم االجيیش ٬،  
أأشخاصص ٬10، االذيي قتل فيیهھ 2010ااإلسراائيیلي على أأسطولل االحريیة سنة  . Matisyahu,   بررر هھھھذاا االعدوواانن االذيي

 .كادد أأنن يیودديي بحيیاةة االصحفي

٬، هھھھو ووااحد من االمستوططنيین االقاططنيین في مستوططنة غيیر Ephraim Rosenstienاالشاعر االغنائي لهھذاا االفنانن٬، 
ضفة االغربيیةشرعيیة في اال . Rosenstien لهھ عالقة ووططيیدةة مع Honenu ٬، منظمة تداافع عن إإررهھھھابب االمستوططنيین

  ٬،  االفناننRototom االذيین يیهھاجمونن كل يیومم االسكانن االفلسطيینيیيین لتهھجيیرهھھھم من أأررااضيیهھم. شهھر بعد مهھرجانن
Matisyahu  كة" في  إإشاررةة إإلى صافحة بسعاددةة ززعيیم االمستوططنيین  في االضفة االغربيیة قائال "لقد كسبنا االمعر

االمستوططناتت ااإلسرئيیليیة في االضفة االغربيیة ليیس فقط يیخرقونن االقانونن االدوولي وو تمت إإدداانتهھم  .Rototom مهھرجانن
٬، بل وو يیأوووونن مستوططنونن 23/12/2016يیومم  2334مؤخراا من قبل مجلس ااألمن االتابع لألمم االمتحدةة في قرااررهه 

يیيین. وو على سبيیل االمثالل٬، ذذلك االمستوططن االذيي أأحرقق ثالثة يیهھاجمونن بطريیقة ووحشيیة وو يیوميیا االسكانن االفلسطيین
شهھراا وو هھھھم أأحيیاء حتى االموتت ثالثة أأسابيیع فقط قبل بدأأ مهھرجانن 18أأشخاصص من عائلة ووااحدةة من بيینهھم ررضيیع ذذوو   

Rotorom  ال يیمكننا نسيیانن كيیف أأنن2015سنة .  Matisyahu  كرسس موسيیقاهه وو جل عملهھ لخدمة جمعيیة أأصدقاء
ئيیلياالجيیش ااإلسراا  ( FIDF)  ططفل وو  500االجمعيیة االتي تجمع نقودد لفائدةة االجيیش ااإلسراائيیلي٬، االذيي قتل أأكثر من

2014ططفل صيیف  .                         

نعتبر هھھھذهه ااإلددعائاتت االكاذذبة ضدنا جزء من خطة أأكبر٬، ممولة وو مدااررةة من قبل االكيیانن ااإلسراائيیلي وو جماعاتهھا 
وو االدعم لحقوقق ااإلنسانن لحريیة االشعب االفلسطيیني٬، وو بالتحديید موجهھة ضد حركة للضغط٬، لتجريیم االحمالتت االسلميیة 

للحريیة٬، االعداالة وواالتكافئ ااإلجتماعي في فلسطيین. إإسراائيیل تستمد هھھھذاا االظلم  (BDS) االمقاططعة وو سحب ااإلستثماررااتت
مثل االحربب  من االحقبة  ااألكثر قمعا في تارريیخ جنوبب إإفريیقيیا٬، وو مستعمليین ططرقق للحربب ضد حركة االمقاططعة

 ."االقانونيیة"٬، االتجسس وو االدعايیة االكاذذبة االمركزةة

t
e



جمعيیة في االمجتمع االفلسطيیني٬، حركة االمقاططعة ٬170، بدعم  2005في سنة   (BDS)  تنادديي جميیع ااألشخاصص ذذوويي
ضميیر٬، جمعيیاتت االمجتمع االمدني٬، االنقاباتت وو كل باقي االجماعاتت إإلى االضغط االسلمي على نظامم ااإلحتاللل وو 

ااإلسراائيیلي للنيیل جميیع االحقوقق االمدنيیة وو ااإلنسانيیة ااإلستيیطانن  . 

تستوحي نضالهھا من نضالل االشعب االجنوبب إإفريیقي ضد نظامم االعنصريیة وو االمقاططة االعالميیة  (BDS) حركة االمقاططعة
 أأوو  Martin Luther King  وو  ROSA PARKSاالذيي ساعدوو لتحقيیق غايیاتهھ٬، كحركة حقوقق ااإلنسانن  لل

Nelson  Mandela.  

مم مباددء حركة االمقاططعة  االتي ترفض جميیع أأنوااعع االعنصريیة بما في ذذلك االمعاددااتت للساميیة. االدعم االيیهھودديي نحتر
لحركة االمقاططعة تصاعد بشكل ملحوظظ في ااألعواامم االقليیلة االماضيیة٬، وو بالضبط في االواليیاتت االمتحدةة٬، االتي  بحسب 

يیهھودد ااألمريیكانن االغيیر أأررتدووكسيیيین٬، ااألقل سن % من اال46من قبل االلوبي ااإلسراائيیلي بأنن  2014إإستطالعع ررأأيي سنة 
سنة يیؤيیدوونن االمقاططعة االكاملة إلسراائيیل 40عن  .                         

يیمكن أأنن تكونن مع أأوو ضد حركة االمقاططعة أأوو أأساليیبهھا٬، وولكن البد أأنن تقبل االدفاعع عن حق االشعب االفلسطيیني٬، متخديین 
ميیة٬، تحتويي جميیع االفئاتت وو ضد االعنصريیة كما هھھھو االحالل االذيي عليیهھ بعيین ااإلعتبارر االقانونن االدوولي٬، عبر حركيیة سل

٬،  وو هھھھذاا االموقف هھھھو قانوني وو شرعي  تحت لوااء  حريیة االتعبيیر وو هھھھو نفس موقف ( BDS) حركة االمقاططعة االعالميیة
 .ااإلتحادد ااألووررووبي

FEDERICA MOGHERINI االسيیدةة حادد ااألووررووبي ٬، ررئيیسة االدبلوماسيیة في ااإلتحادد ااألووررووبي٬، قالت: " ااإلت
لن يیتواانى عن االدفاعع عن حريیة االتعبيیر وو حريیة ااإلجتماعع إإتباعا لما تقولهھ ووثيیقة حقوقق ااإلنسانن ااألساسيیة لإلتحادد 
حريیة االتعبيیر٬، كما  .(BDS) ااألووررووبي٬، االمطبقة في جميیع االدوولل ااألعضاء٬، بما في ذذلك أأساليیب حركة االمقاططعة

ة لحقوقق ااإلنسانن٬، كما أأنن تطبيیقهھا متاحح على نطاقق االمعلوماتت أأوو ااألفكارر يیشارر إإال ذذلك في تشريیعيیة االمحكمة ااألووررووبيی
  ".االتي يیمكن أأنن تهھيین٬، تؤلم أأوو تصدمم االدوولة أأوو أأيي فئة من االمجتمع

ثم٬، من غيیر ااإلتحادد ااألووررووبي٬، ددوولل مثل االسويید٬، جمهھورريیة أأيیرلنداا وو هھھھوالنداا٬، كذلك أأبرزز االجمعيیاتت االمداافعة عن 
االعفو االدووليیة٬، االجمعيیة االعلميیة لحقوقق ااإلنسانن٬، وو جمعيیة االحقوقق االمدنيیة ااألمريیكيیة٬، دداافعواا حقوقق ااإلنسانن كمنظمة 

 .عن حق االدعوةة إإلى مقاططعة إإسراائيیل كقضيیة ال تجزء عن حق حريیة االتعبيیر

٬، االحائز على  Stephen Hawking حركة االمقاططعة االعالميیة إلسراائيیل تتلقى ددعما من شخصيیاتت كبيیرةة مثل
للسالممجائزةة نوبل   Desmond Tutu٬، االناجي من معسكر ااإلعتقالل االناززيي "Buchenwald"   وو االذيي ساعد

وو ناجونن آآخروونن نن محرقة االهھولوكوست  "Stephane Hessel" في إإنشاء ااإلعالنن  االعالمي لحقوقق ااإلنسانن
 Chava   أأوو  ٬Alfred Grosser،  ٬Suzanne Weiss، ٬Hedy Epstein، Hajo Meyer مثل

FolmannRaban ٬،  االذيین بدووررهھھھم ططالبواا إإنهھاء ااإلحتاللل٬،  االحصارر وو ااإلستيیطانن االمتوااصل لفلسطيین. في شهھر
٬، مئاتت االيیهھودد من ضحايیا االهھولوكوست ططالبواا بالمقاططعة االكاملة للكيیانن ااإلسراائيیلي2014غشت  .                         

ا وو سنفضح جميیع االتالعباتت وو ااألكاذذيیب بصفتنا مداافعيین منصفيین عن حقوقق ااإلنسانن٬، نديین بشدةة ااإلتهھاماتت ضدن
االتي نشرتت حولنا من قبل االلوبي ااإلسراائيیلي وو كل من يیقف وواارراائهھم في إإسبانيیا. وو ندعواا إإلى تحركك االشبكاتت للدعم 
وو االتماسك ضد هھھھذهه ااإلددعائاتت االكاذذبة. كل شخص يیهھمهھ حمايیة حقوقق ااإلنسانن٬، وو االحقوقق االسيیاسيیة٬، بالتحديید حريیة 

اا االهھجومم ضدنا كتهھديید لمبدأأ حريیة االتعبيیر وو محاوولة إلسكاتت صوتت االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن االتعبيیر سيیرىى هھھھذ
 .كحق االشعب االفلسطيیني

 .نرجواا منكم نشر هھھھذاا االمنشورر على أأووسع نطاقق في االشبكة. ووقع وو شارركك

لكنيیة وو عملكم أأوو إإسم للتوقيیع٬، ااإلنضمامم أأوو لدعمنا االمرجواا إإررسالل بريید إإلكترووني بإسمكم في االموضوعع٬، االلقب أأوو اا
  .defensemddhh@gmail.com االمنظمة االتي تنتمونن لهھا إإلى

 .شكراا

	  


