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 عمر شاكر في إسرائيل  وضعالموضوع: إعادة النظر في 

 

إلى وزير الداخلية للنظر في أمرها. بعد  2018مارس/آذار  15و 2018يناير/كانون الثاني  15تمت إحالة رسائلكم المؤرخة في 

أنه يجب أال وزير الداخلية  استعراض الحجج التي قدمتموها في رسائلكم، والنظر في المعلومات المتوفرة في شأن الشخص المعني، قرر

 لسيد عمر شاكر بالبقاء في إسرائيل. يسمح ل

قلتم في رسالتكم إنه ألن الشخص المعني موظف في منظمة ويمثلها في إسرائيل، فالبد أال يُنظر إال في أمر أنشطة المنظمة والسيد شاكر 

هي سلطة عريضة للغاية،  –وسحبها  –نح اإلقامات في إسرائيل كممثل لها. ال يمكن قبول هذا الدفع نظرا ألن سلطة وزير الداخلية بم

وفي معرض ممارستها يمكن للوزير أن يراجع كافة المعلومات المتوفرة له عن الشخص المعني، بما يتجاوز تقييم المنظمة التي تطلب 

ماضية. والمعلومات المعروضة على وزير الداخلية نشاط السيد شاكر على مر األعوام ال قيّمناتأشيرة للفرد، حال طلبها إياها. من ثم، فقد 

تشير إلى أنه شخص دأب على دعم استراتيجية تدعو إلى المقاطعة، وإلى إخراج االستثمارات من  –عدم صحتها والتي لم تثبتوا  –

هيومن رايتس ]ى اإلسرائيل وفرض عقوبات عليها. كما أن عدم ظهور معلومات حول اضطالعه بمثل هذه األنشطة منذ انضمامه إل

ال يخفف من وقع أنشطة السيد شاكر السابقة على ذلك التوقيت )ويسري هذا أيضا حتى لو تجاهلنا معلومات توفرت لنا حول  [ووتش

مقاطعة دولة إسرائيل حق الدخول إلى إسرائيل تحت غطاء تمثيله إلى اتحاد الفيفا لكرة القدم(. ليس من المعقول أن يُمنح ناشط داعي 

مة. في هذا السياق، نشير إلى أن التعديل التشريعي الذي ينص على عدم منح تأشيرة أو تصريح إقامة لشخص يدعو إلى مقاطعة لمنظ

أي شخص يدعو إلى المقاطعة، بغض النظر عن المنظمة أو الجهة التي يعمل  أنه يسري على صراحة علىينص  دولة إسرائيل،

 لصالحها.

ال يمثل رفضا عاما وقاطعا للسماح للمنظمة بتوظيف خبير أجنبي، إنما يتصل تحديدا بطلب توظيف السيد إننا نشير إلى أن هذا القرار 

 شاكر. من ثم، يمكن للمنظمة أن تقدم طلبا بتوظيف خبير آخر، وسوف تتم مراجعة هذا الطلب بناء على ظروفه ومالبساته الخاصة. 

عدم الموافقة على توظيف السيد شاكر في إسرائيل واستمرار إقامته فيها. نظرا على ضوء المذكور أعاله، قرر وزير الداخلية ضرورة 

 يوما. 14للمذكور، فلن يتم تمديد تصريح العمل المقدم لصالح هيومن رايتس ووتش. على السيد شاكر مغادرة إسرائيل في غضون 
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