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ميري ريجف

الكنيست تصادق بالقراءة االولى
على قانون "الوالء بالثقافة " وتو ّسع
" منع احياء ذكرى النكبة"

()Photo by Foc KanFilmMagic
صادقت الهيئة العامة للكنيست  ،مطلع األسبوع  ،بالقراءة األول��ى على
م �ش��روع ق��ان��ون " ال ��والء بالثقافة " الّ ��ذي ب ��ادرت ال�ي��ه وزي ��رة الثقافة
والرياضة ميري ريغيف  ،وال��ذي مبوجبه يتم منحها صالحيّة التحكم
مبيزانيات املؤسسات الثقافية  ،مبا في ذلك حجب امليزانيات عن مؤسسات
حتيي يوم النكبة الفلسطينية  .وص ّوت الى جانب القانون  55نائبًا بينما
عارضه  44نائبًا  .ووفق النص املقترح للقانون  ،فهو مينح وزيرة الثقافة
صالحيّة حجب امليزانيات عن املؤسسات الثقافيّة املختلفة في حال رأت
الوزيرة ان نشاطها الثقافي ينفي " االعتراف بيهودية اسرائيل "  ،وفيه
" تشجيع على العنف واإلره��اب " و" دعم الكفاح املسلح
لدولة معاد ّية إلسرائيل " او لـ " تنظيم إرهابي "  ،او التطرق
الى " يوم استقالل اسرائيل كذكرى حزينة "  ،او "متزيق
علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة ".

اليمينية العنصرية ميري ريجف .ريجف تريد ال��والء في الثقافة ملكتب
رئيس ال ��وزراء وحلكومة اليمني الفاشي  .ذات الفكر وذات اخل��ط يربط
بني ما يعرف بـ " قانون الوالء بالثقافة " العنصري وبني قانون القومية
األبرتهايدي .بل وميكننا ان نقول ،ان قانون الوالء في الثقافة هو تطبيق
مباشر لقانون القومية ،والذي يهدف حملاربة كل ما هو خارج عن اإلجماع
اليهودي الصهيوني ".
|وأضاف عودة معقبًا" :اقتراح القانون العنصري هو خطوة كبيرة في محاربة
احليّز الدميقراطي ونحو الفاشية .في محاربة الفن نحو العنصرية .في محاربة

يوسف جبارين" :استهداف
األنشطة الثقافية العربية"

وف��ي معارضته للقانون خ�لال النقاش ف��ي الكنيست قال
النائب د .ي��وس��ف ج�ب��اري��ن ،عضو جلنة التربية والثقافة
جمال زحالقة
امين عودة
البرملانية عن القائمة املشتركة ،ان "مقترح القانون يهدف
الى قمع أي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي ال يتماهى مع مواقف احلكومة،
ال��ن��ق��د ن��ح��و اخل � �ن� ��وع .ب�ح�س��ب
ويستهدف حتدي ًدا األنشطة الثقافية العربية في البالد التي تعبّر عن الهوية
القانون ،من يناهض االحتالل هو
الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية ".
مخالف للقانون ،من ُيبدع فنًّا من
وأضاف جبارين" :الوزيرة ريغيف حتاول السيطرة على املشهد الثقافي
ناق ًدا سيُحارب ،من ينظم شع ًرا
في البالد وتطويعه ألجندتها اليمينية العنصر ّية ،وذلك من خالل حتويل
ثور ًيا سيُمسي مجر ًما".
الوزارة ألداة رقابة فكر ّية  ،متا ًما كما في األنظمة الدكتاتورية  .هذا القانون
واختتم ع��ودة تعقيبه" :ل��ن نكون
ُيضاف ال��ى سلسلة القوانني العنصرية واالستبدادية التي تبادر إليها
م��وال�ين إلم �ل�اءات ش��أن�ه��ا ان تقمع
حكومة اليمني املتطرف وتسعى من خاللها الى قمع احلريات السياسية
احل � ��ري � ��ات ،ول � ��ن ن� �ك ��ون م ��وال�ي�ن
والثقافية األساسية  .يذكر ان مقترح القانون يأتي ليستبدل الترتيبات
لفكرك ال�ف��اش��ي ،ب��ل ن�ك��ون موالني
القانونية القائمة اليوم الّتي متنح وزير املاليّة صالحية التحكم بامليزانيات
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة ال�ن�ق��دي��ة
يدي
لكي تصبح هذه الصالحية بني ّ
املمنوحة للمؤسسات الثقافيّة املختلفة ّ
واإلبداع .سنخوض نضالاً واس ًعا
وزيرة الثقافة املعروفة مبواقفها السياسية املتطرفة".
م ��ن اج� ��ل ال �ف �ك��ر احل� � � ّر وال �ث �ق��اف��ة
واإلبداع ،أمور يصعب على الوزيرة
القومية"
ّنواب التجمع  " :امتداد لقانون النكبة وقانون
ّ
العنصرية ريغيڤ فهمها".
الدميقراطي في القائمة املشتركة
الوطني
من جانبهم  ،ق ّرر ن ّواب التجمع
ّ
ّ
الثقافة" في القراءة األولى ،نواب احلركة اإلسالمية:
املشاركة في التصويت ضد قانون "الوالء في
البرملاني ومقاطعة جلسات
وذلك كخطوة استثنائيّة في فترة تعليقهم العمل
ّ
" مالحقة سياسية
الكنيست مل ّدة شهر ،والتي بدأت منذ بدء أعمال الدورة البرملانيّة الشتو ّية
وكتم حلرية التعبير "
في .2018/10/15
وق��د ج��اء ق��رار املقاطعة ه��ذا كإحدى اخل�ط��وات التي تهدف إل��ى استمرار
وف ��ي خ�ط��اب��ات�ه��م أم� ��ام الهيئة
والتوسع
التعبئة اجلماهير ّية ضد قانون القوميّة  ،وإلى استمرار التصعيد
ّ
العامة للكنيست خالل مناقشة
في احل��راك والنضال السياسي املعارض للقانون" .بحسب ما ج��اء في
ال �ق��ان��ون  ،ق ��ال ن� ��واب ال�ق��ائ�م��ة
االستثنائي للتصويت
بيان صادر عن التجمع .اضاف البيان ":جاء القرار
ّ
ال �ع��رب �ي��ة امل ��وح ��دة ف��ي ال�ق��ائ�م��ة
ضد قانون "ال��والء في الثقافة" ،بسبب خطورة القانون الذي هو امتداد
املشتركة مسعود غ�ن��امي  ،عبد
لقانون النكبة ،وبسبب عالقته املباشرة مع قانون القومية .هذا ويهدف
احلكيم ح��اج يحيى  ،طلب أبو
القانون إل��ى تخويل وزي��رة الثقافة ريجيف ،صالحية جتميد أو حتديد
ع���رار وس�ع�ي��د اخل��روم��ي "أن
ميزانية اجلمعيّات واملؤسسات الثقافيّة التي تخالف بنود الوالء املنصوص
قانون ال��والء في الثقافة قانون
عليها ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون ،وب�ه��ذا يتم حت��وي��ل وزارة الثقافة إل��ى مؤسسة
خطير ومناقض ألبسط قواعد
سيمس حرية اإلب��داع وحرية
رقابة سياسية وعسكر ّية وأمنيّة ،وهو ما
ّ
الدميقراطية وح�ق��وق اإلنسان
التعبير عن الرأي عند املبدعني الفلسطينيّني واملبدعني التقدميّني الرافضني
وع �ل��ى رأس� �ه ��ا ح��ري��ة اإلب� ��داع
للعنصر ّية والظلم االحتالل.
وال �ت �ع �ب �ي��ر ,ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون هو
كما أن القانون هو التطبيق الثقافي للبند األول من قانون القوميّة ،اخلاص
م�لاح �ق��ة س�ي��اس�ي��ة مل��ؤس�س��ات
بالطابع اليهودي للدولة ،وتب ًعا له يعاقب قانون ال��والء اجلديد كل من
ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة وم �ح��اول��ة
"يرفض وجود إسرائيل كدولة يهود ّية ودميقراطيّة".
إسكات صوتها الناقد لسياسة
وقد اجتمع منتدى اجلمعيات الثقافية مع القائمة املشتركة ،موضحني خطورة
احل�ك��وم��ة واإلحتالل .القانون
القانون وسبل العمل ضده ،وضرورة تقوية ودعم املؤسسات الثقافية العربية
اجلديد يجعل من وزيرة الثقافة
لكي تستطيع محاربة هذا القانون ،ومحاربة تأثيره الذي يهدف إلى الردع
رق�ي�ب��ا ع�ل��ى األف �ك��ار واإلب� ��داع
واإلسكات وقمع حر ّية التعبير واالبداع ،وهي ليست تأثيرات أقل خطورة من
وش��رط�ي��ا وق��اض�ي��ا ُي �ع��ا ِق��ب من
منع امليزانيات ،التي تؤثر على اإلنتاج الثقافي نتيجة ضعف موارد مؤسساتنا
خ�لال احل��رم��ان م��ن امليزانيات
الثقافية الذاتية واملستقلة عن الدولة.
كل من ال يبدي والءه للحكومة
والدولة"  .واض��اف النواب ":
أمين عودة " :هناك أمورا يصعب على ريجف فهمها "
االب� ��داع وال�ث�ق��اف��ة امل��وال �ي��ة هي
م��ن مميزات ال���دول واألن�ظ�م��ة
وف��ي خطابه في الهيئة العامة للكنيست ،ق��ال النائب امي��ن ع��ودة ،رئيس
الدكتاتورية التوتاليتارية التي
القائمة املشتركة " :ال نستغرب من فاشية القانون الذي طرحته الوزيرة

مسعود غنامي

جتعل من املواطن مجرد بوق للسلطة والنظام وتقضي على حرية التعبير
عن الرأي واإلبداع " .

عيساوي فريج " :القانون يهدف الى طمس هوية األقلية"

وع� ّق��ب نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج على اق�ت��راح ق��ان��ون الثقافة
والوالء بالقول ":الوزيرة ريجف تتصرف كزعيمة لنظام دكتاتوري ،تضيف
تعديالت قانونية غير دميوقراطية لسلة القوانني العنصرية التي متيز هذه
احلكومة والتي هدفها الغاء اآلخر اذا حمل رأيا مخالفا لها".
واضاف النائب فريج ":ه ّم ريجف الوحيد ليس الثقافة ألنها
تعدمه فهي عدمية الثقافة وع��دوة الدميقراطية والتعددية
الفكرية وحرية التعبير عن الرأي وهي تسعى وتتسابق على
مكان متقدم في البراميرز وكل ما تقوم به من أجل ذلك وال
يهمها مصلحة اجلمهور وال الدميقراطية وال الثقافة" .وأنهى
فريج يقول ":ان��ه ليس قانون ال��والء وامن��ا قانون اإلنكار ،
تنكرون الواقع وتخافون ممن يقدم املالحظات لكم ،تنكرون
النكبة ،الوزير يريف ليفني انكر هو ايضا مجزرة كفر قاسم
ويبدو اننا قريبون من انكار مقتل رابني".
عيساوي فريج

وزارة األمن الداخلي
اللجنة لفحص اجراء احلصول على رخصة سالح

نداء للجمهور
وزير االمن الداخلي  ،عضو الكنيست جلعاد اردان  ،عينّ في يوم  20.9.2018جلنة
لفحص االجراء للحصول على رخصة سالح  .اللجنة اقيمت بهدف وضع صورة كاملة
ومحتلنة لكل اجلوانب املتعلقة في االجراء للحصول  ،جتديد او سحب رخصة سالح.
مطلوب من اللجنة فحص كل املراحل من موعد تقدمي طلب الرخصة حتى اصدارها
لطالبها  ،وكذلك املطالب املسبقة من مقدم طلب الرخصة  ،حيث ان املعلومات املتوفرة
ل��دى موظف الترخيص ل��دى فحص الطلب  ،اج��راء املقابلة الشخصية ملقدم طلب
الرخصة  ،مالءمته وصالحيته  ،االج��راء للتأهيل والتحديث الذي يجري للرماية ،
االلزامات املفروضة على حامل سالح بعد احلصول على الرخصة وكذلك كل أمر
اضافي ترى اللجنة فحصه .
اللجنة تدعو اجلمهور للتوجه اليها وعرض كل تطرق  ،رأي  ،معلومة أو وثيقة فيها
ما يساهم في وضع صورة كاملة ومحتلنة لالجراء القائم العطاء رخصة سالح ،
وما يساعد اللجنة في وضع استنتاجاتها وتوصياتها لوزير االمن الداخلي .

املعني بالتوجه للجنة في هذا املوضوع  ،يقدم توجها مكتوبا  ،مع كتابة تفاصيله  ،االمر
الذي له في املوضوع وملخص أقواله.
يجب ارس��ال التوجه املذكور بالبريد االلكتروني vaadatbrn@mops.gov.il
بحيث ال يتأخر عن يوم . 30.11.18

اللجنة ستنظر بجدية في كل التوجهات التي تصلها  ،وعند احلاجة وحسبما تراه مناسبا،
أي من املتوجهني السماع أقوالهم أمامها .
ستقرر ان كانت ستدعو ّ
دان رونني  ،لواء ( احتياط )
رئيس اللجنة

