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 : اف بالانتصار لحرية التعبير  دعوة للمقاطعة كحق للمواطن ! االعير

عن المحكمة األوروبية   2020حزيران / يونيو  11ترحب جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية بالحكم الصادر اليوم الخميس 

ي القضية المرفوعة من 
 
ي الدعوة اىل المقاطعة، لقد أدينت   11لحقوق اإلنسان ف

 
 أدانتهم العدالة الفرنسية بسبب نشاطهم ف

ً
ناشطا

 فرنسا. 

ا بانتقاد دولة وسياستها،
ً
ي للمواطن، طالما كان مدفوع

اف بأن الدعوة إىل المقاطعة هو حق مدن  ودولة   كذلك فقد تم اليوم االعتر
 القانون الدوىلي وحقوق اإلنسان ال تشكل استثناء. 

ً
ي تنتهك يوميا

 ارسائيل التر

ي فرنسا وتهاجم حرية  
 
ي تروج للسياسة اإلرسائيلية ف

 للمنظمات التر
ً
 الذعا

ً
إن قرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان) ةيحمل استنكارا

، وإىل جميع أو  ي
لئك األشخاص حتر    http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202756التعبتر وحق الفعل المواطت 

ي فرنسا. 
 
ي الدولة، الذين ادعوا أن الدعوة إىل المقاطعة ممنوعة ف

 
 أعىل مستوى ف

ي الحملة ال   AFPSإن جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية  
 
 ف
ً
 معنيا

ً
دولية المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض  بصفتها طرفا

ي هي حملة ال عنفية أطلقتها BDSالعقوبات ) 
ي عام  170( ، والتر

 
ي الفلسطينية ف

، تقوم  2005منظمة من المجتمع المدن 

ي هذا المجال منذ سنوات عديدة، متمسكة بالمبادئ )
 
كائها ف https://www.france-بمبادرات مع رسر

palestine.org/IMG/pdf/afps_et_campagne_internationale_bds.pdf  ومدفوعة دائًما بانتقاد سياسة دولة )
م مواصلة أعمالها وتكثيفها مع الحفاظ عىل وفائها لمبادئها.    إرسائيل. فإنها تعتر 

امات بعدما أدانتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،. فباإلضافة إىل التعويضات للناشطير  الذين تمت إدانتهم   إن لفرنسا اآلن التر 
سيه" ملغاة نهائيا، وعليها أن تؤكد بصفة رسمية أنها   تب عليها أن تذكر أن القرارات التعميمية المسماة "آليو ماري" و "متر ، يتر

ً
ظلما

م ح ي الدعوة إىل مقاطعة دولة إرسائيل وسياستها مثل أي دولة أخرى. ستحتر
 ق المواطن ف 

ون ، رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية رصح:   ي » برتراند هايلتر
ندعو  .  إنه انتصار عادل لحرية التعبتر والعمل المدن 

ي  حولأكتر فأكتر  يتحلقوا مواطنينا أن 
ي يحملها  الكفاح من أجل حقوق الشعب الفلسطيت 

:الحرية   ، ومن أجل القيم العالمية التر

ي تشكل حملة    والمساواة والكرامة
 منه وسنواصل تطويره  BDSوالتر

ً
م القانون الدوىلي وحقوق    جزءا

طالما أن إرسائيل ال تحتر

 « اإلنسان. 

وع  ي انتهاك القانون، من خالل مشر
ي الوقت الذي تستعد فيه دولة إرسائيل التخاذ خطوة جديدة ف 

ضم جزء كبتر من الضفة  ف 
ط المستقبل   ي طريق اتخاذ العقوبات. هذا هو رسر

ي الستر ف 
ا ف  ً ع أختر ا مطالب للدول كي تشر

ً
الغربية، فإن فعل المواطنير  يحمل أيض

ام اآلخر.  ي عىل القانون واحتر
 المبت 

ي 
 2020يونيو   AFPS  ،11المكتب الوطت 

 

 بعض المعلومات اإلضافية

ي خصومة مع ا
ي عامي  11لدولة الفرنسية ل القضية تضع ف 

ي اقليم آلزاس ف 
ي سوبر ماركت ف 

ا قاموا بالدعوة لمقاطعة المنتجات اإلرسائيلية ف 
ً
ناشط

ي غزة. تم  2010و   2009
ي ارتكبتها إرسائيل ضد السكان الفلسطينيير  ف 

ي ذلك تلك الجرائم التر
، احتجاًجا عىل السياسة اإلرسائيلية، بما ف 

ي البداية
ي عام  االفراج عنهم ف 

ي عام 2011من قبل محكمة مولوز ف 
ي كولمار ف 

ي محكمة االستئناف ف 
، قبل أن تؤكد  2013، ثم تمت إدانتهم ف 

ي أكتوبر 
ي مارس 2015محكمة النقض هذا الحكم ف 

ي هذا الحكم لدى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ف 
. وطعن الناشطون المعنيون ف 

2016 . 

هؤالء الناشطون قاموا بهذه األعمال، مثل مئات آخرين ، كجزء من حملة المقاطعة الدولية )المقاطعة ، وسحب االستثمارات ، وفرض 

ي عام 
ام القانون.   من 2005العقوبات( ، وهي حملة ال عنفية  بدأت ف  ي الفلسطينية إلجبار دولة إرسائيل عىل احتر

 قبل منظمات المجتمع المدن 

 
ا   ينص حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان باإلجماع عىل أن حكم محكمة استئناف كولمار 

ً
وتأكيدها من قبل محكمة النقض يشكل انتهاك

ي تنص عىل مبدأ حرية التعبتر وقرص قيودها عىل حاالت محددة 10للمادة 
 . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التر

بشكل فاضح من إنها تفكك الخلط المجحف بير  حملة مواطنية ذات دوافع سياسية مع أي نوع من التميتر  االقتصادي، وهذا الخلط يضيق و 
 .  نطاق فعل المواطنير 
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