
 

 

 

 

 

 00121121: الوثائق المرجعية

 2021  ،فبراير 9أورشليم القدس 

 

 : بيان صحفي

 الليكود حزب بإلزام فوجلمان، عوزي العليا، محكمة قاضي المركزية، االنتخابات لجنة رئيس  قام

 الوزراء، رئيس فيه يظهر دعائي  فيديو من  مقطع بإزالة نتنياهو، بنيامين السيد الحزب، ورئيس

 وأحد اإلسرائيلي الجيش من  جندي اإلسرائيلي، الّدفاع لجيش تابعة مروحيةطائرة   خلفية على

  .الجوية  القوات هيئة أعضاء

 

 ضد طاوبين دورون  دعوى ناقش فوجلمان، عوزي العليا، العدل محكمة قاضي المركزية، االنتخابات لجنة رئيس

 الدفاع  جيش جنود فيه يظهر دعائي فيديو منمطالبا إزالة مقطع  نتنياهو بنيامين السيد ورئيسه الليكود حزب

 الجيش استخدام حظر خالفي ما وهو نتنياهو، بنيامين السيد  الليكود حزب رئيس  من مقربة على اإلسرائيلي

 (.االنتخابية الدعاية طرق) االنتخابات قانون بحسب االنتخابية، الحمالت في االسرائيلي

 

 استخدامها وأن بتصويرها، الحكومي الصحفي المكتب قام مواد على يحتوي الفيديو أن الدعوى، في كذلك وزعم

 .االنتخابية الدعاية في العامة الممتلكات استخدام حظر على ينص الذي القانون مع  يتعارض

 

 اإلعالمي مكتبلل يدفعوا لم الليكود ورئيس الليكود أن الحكومي اإلعالمي المكتب ومن الردود من ويتضح

  .تلك المواد  استخدام لقاء الحكومي

 

 التي المقطع إزالة الليكود على بأن القضية، في 2019 (األول كانون) يناير 29 الجمعة، يوم فوجلمان القاضي حكمو

 من بكامله الفيديو إزالة يتوجب ما، صعوبة ذلك عن نتجت وإذا" :الفيديو من الحكومي اإلعالمي المكتب صوره

 ".نشرها وعدم اإلنترنت شبكة عبر حساباتهم

 

 مواده استخدام مقابل الحكومي اإلعالمي للمكتب دفع قد أنه 1921 فبراير 4 الخميس يوم، فقد أعلن الليكودأما 

 صورها التي المقاطع استخدام أمام عائق أي هناك يعد لم الحزب، قول لسان وعلى ،القريبة االنتخابية الحملة في

  .الفيديو من بحذفه القاضي أمر التي المقطع ضمنها ومن الحكومي، اإلعالمي مكتب

 



 

 

 

 

 

 

 

 المّرة ليست أنها إلى أشار ولكنه الدفع، مسألة على وصادق ،الموضوع عن فعله رد الحكومي الصحفي المكتب قّدم

  ،في وقت الحق الحكومي الصحفي المكتب لمواد استخدامه مقابلمبلغ  بدفع الليكود حزب  فيها يقوم التي األولى

 .بالفعل باستخدامها قام أن بعدأي، 

 

 من في الفيديو، مزيد يوجد ال ألنه وذلك . جزئيا الطلب قبول هو الحكم..." بأن قراره في القاضي حكم

 التي المقاطع استخدام للحزب يمكنلذا و القانون، من أ2 البند يناقضقد  بما العامة، للممتلكات اتستخداماال

   ".آخر مانع أي عليها هناك يكن لم طالما صورها،

   

 اإلسرائيلي الدفاع جيش استخدام على يحظر القانون  في( ب)ب2 البند"...:أن قراره في فوجلمان القاضي يشير

. مرشحين قائمة أو ما حزب إلى ينتمي اإلسرائيلي الجيش بأن انطباًعا يخلق قد بنحو االنتخابية الدعاية في

 تضليل، إحداث إلى  الحاجة وبين ناحية، من السياسي، التعبير حرية بين التوازن تحقيق إلى البند هذا ويهدف

 ". أخرى ناحية من المساواة ولمبدأ ،اإلسرائيلي للجيش سياسية - ـ الال للمكانة

 

 لجيش تملّك هو الثاني. آخر ادعاء ثمة هناك يكن ولم انتخابية، دعاية فيديو بصدد فنحن موضوعنا، يخصبما "... 

 اإلسرائيلي الدفاع جيش  بين - مباشر وغير واع ، وغير ضعيف، - ربط   إلى يؤدي قد أنه أي اإلسرائيلي، الدفاع

 "....الناخب إدراك في القائمة أو الحزب وبين

 

 العسكري بالزي جندي يظهر ،نتنياهو بنيامين السيد خلفية ففي هنا؛ قائم التملك اختبار أن فوجلمان القاضي حكم

  .اإلسرائيلي الدفاع جيش  يمثلون فهم هم، من معروًفا يكن لم لو وحتى الجوي، الطاقم  أفراد وأحد

 

 أي تظهر ال حين في مروحية، طائرة وخلفهم يسيرون له المرافق والوفد نتنياهو بنيامين السيد الفيديو يصّور

 وزراء رئيس  ،نتنياهو بنيامين السيد أن يفهم سوف عاقل شخص أي لكن المروحية، على تعريف   عالمات

 .اإلسرائيلي للجيش تابعة مروحية يستخدم إسرائيل،

 

 أَقوم نيأن" :الشاشة على مكتوبة أيًضا وكلماته ،(نتنياهو بنيامين السيد) 2 المجيب كلمات ، تُسمعالخلفية في"... 

 وهكذا،. الذي يراه المشهد مع الكلمات فحوى يربطقد  العادي  شاهدالم  إن ". إسرائيل مواطني كل جميعًا، بحمايتكم

 لحزبه، خالله ومن( نتنياهو بنيامين السيد) ،2 للمجيب  الجيش بين التشخيص في تضامن أو توحيد حدوث يتم قد

  ".(الليكود( )1 المجيب



 

 

 

 

 

 

 

 

 .القانون من(ب)ب2 البند لتعليمات مخالف وصفه تم الذي المقطع أن قراره في فوجلمان القاضي حكم لذا،

 أنتجها التي المواد باستخدام يسمح ال مرجعه، في الحكومي الصحفي مكتب أشار كما" :فوجلمان القاضي يضيف

ً  مشروع غير استخداما يعتبر الدفع، ترتيبات  تأجيل  .ثمنها لدفع   مسبقة ترتيبات بدون  ".العامة للممتلكات قانونيا

 

 إعادة ويمكنهما بهما، خاص حساب أي من الفيديو إزالة من تأخير، دون التحقق، الليكود ورئيس الليكود على

 اإلسرائيلي الدفاع جيش جنود  بجانب  نتنياهو بنيامين السيد  فيه يظهر الذي المقطعذلك  إزالة بشرط ولكن نشره،

 .مروحيةطائرة  الخلفية وفي

 

 وهي بالمراجع يتعلق فيما الحكومي الصحفي المكتب نفقات والليكود الليكود حزب رئيس يتحمل أن تقرر كما

 .شيكل 2000

 

 

            مرفق طيه الفرار

   

 

 ، تحيات مع

 

 

   
 

 فورديس  جيورا 

 المركزية االنتخابات لجنة باسم المتحدث 

 

https://bechirot24.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/decisions24/documents/tbk_12_24_decision_2.pdf

