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	االلكتروني بالبرید

	

	:إلى

	، محامیةبشي ساري السیدة

	فلسطین/مدیرة مكتب إسرائیل

 ووتش رایتس ھیومن

	

	السیدة العزیزة،

	

	والسامرة یھودا في اإلسرائیلیة القدم كرة أندیة :الموضوع

	)2016 أغسطس/آب 28 المؤرخة رسالتكم: المرجع(

	

 النظر أدناه رجىی ھاتفیتین بیننا، مكالمتین وبعد لذلك، استجابة. [إفا] القدم لكرة االسرائیلي االتحاد رئیس المشار إلیھا إلى الرسالة وردت
	.القدم لكرة االسرائیلي االتحاد عن نیابة إلى ردي

 ثلم العبارات، ھذه استخدام خیار. مرسالتك في وردت التي العبارات لبعض ماختیارك إنني، واعیا ومتعمدا، أتجاھل بالقول أبدأ أن أود
 إنف معروف، ھو كما. إفا عن نیابة أرد يأن حین في سیاسیة عالمیة، وخیارات نظر ینبع من وجھات الرسالة، األساس المبنیة علیھ ھذه

 ذلك، على عالوة". ناملعب" من جزءا لیست السیاسیة القضایاالشأن الوحید الذي یعنیھا.  ھذا. القدم كرة العمل لصالح ھو فاإ من الغرض
بالمسائل  عنیةم تكونلیس من المفترض أن  أو ،غیر معنیة بالسیاسة أیضاھي  ،مرسالتك في اھموذكرت يتال ،الفیفا بالتأكید، تعلمون كما

منصوص والفیفا  مسؤولي كبار مرارا هكرر، والسیاسة الریاضة بین الفصل مبادئ من أساسي مبدأ ھذا. السیاسیة والمنازعات القضایاو
	.ةاألساسینظم الفیفا  في صراحةعلیھ 

 نشاطولم أجد فیھا ما یدعم مزاعمكم بشأن ) 2016(نسخة  اإلنسان حقوق حول الفیفا موقف تحددالتي  وثیقةال قراءة أعدت رسالتكم، بعد
	.رسالتكم في المذكورة األندیة في القدم كرة

	.الكروي بالنشاطالمتصلة  األسئلة عن سأجیب ،لذا

 ونتك أن المفترض من الخصوص، وجھ على القدم وكرة ،عام بشكل الریاضیة األنشطة یكون، أن ینبغي وكما ومقبول، معروف ھو كما
 مشتركال نشاطلل منصةتوفر و الثغرات سدت أن المفترض من. مماأل وبین الشعوب بین الجوار حسن وعالقات السالم لتعزیز وسیلة بمثابة
 القطاعاتو األدیان جمیع من سرائیلییناإل الریاضیین مشاركة. دائما فاإ سلوك كانھكذا . السیاسیة النزاعات أو المسائل عن النظر بغض

	.الجوار وعالقاتللروح الرفاقیة  رائدا ومثاال فخر مصدر دوما كانت، القدم لكرةة الوطنی إسرائیل فرقیشمل  بما ،إفا	في



 والخلفیات الجنسیات مختلف من العبین ملكتو	إفا	في تنشط التي االسرائیلیة القدم كرة فرق من أي بین نفرق ال نحن القضیة، ھذه حول
 األماكن في تقع التي لألندیة نفسھ یصح األمر .األندیةتوجد فیھ  الذي المكان عن النظر بغض ،ینكامل تعاونوزمالة 	في معاالذین یلعبون 

ھذین  بین مفاوضات في الفلسطینیة، والسلطة إسرائیل دولة بین المفعول ساریة التفاقیات وفقا ،بعد النھائي اوضعھ یتحددلما  التي
	.إسرائیل دولة سلطة تحت حالیا ھي والتي ،الطرفین

 اإلجابةلسنا من یجب  وبالتأكید ،اكم إلیھمشكاویجدر بكم توجیھ األشخاص الذین  لسنا	إفا	في أننا أخرى مرة أشیر أن أود الختام، في
 الریاضةلھا ب عالقةوال  اسیاسیة بجوھرھ ھي، وبالتأكید للجدال بشأنھاال و ،رسالتكم في الدعاءاتل لالستجابة نیة أي لدینا لیس. علیھا

	.والسیاسة الریاضة بین الفصل الریاضیة، األنشطة أساسیات دىإح مع إنھا تتعارض أقول أن لنفسيسأسمح و، شيءب

	

	مع خالص التمنیات،

 [توقیع]

	.محامي باراك، فرایمإ

	قانوني مستشار

	القدم لكرة سرائیلياإل تحاداإل

	: نسخة إلى

	 فاإ رئیس عیني، عوفر السید

	، إفاالتنفیذي المدیر ،كامر روتم السید


