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احلق في الصالة العلن ّية املشتركة
بأن ّ
كل شخص
في قض ّية «نِئماني هار هَ بايِت» أصدرت احملكمة العليا قرا ًرا يقضي ّ
ّ
ويشكل هذا األمر جز ًءا جوهر ًّيا من األسس التي ترتكز
يتم ّتع بح ّر ّية ممارسة الشعائر الدين ّية،
عليها دولة إسرائيل.
جرى تكريس هذا ّ
جزئي في «اإلشارة» التي حتمل الرقم  83للمندوب
نحو
احلق على ٍ
ّ
البريطاني في أرض فلسطني من العام  ،1922واعترفت به احملكمة باعتباره أحد
السامي
ّ
«احلقوق األساس ّية غير املد ّونة ،والتي تنبع على نحو مباشر من طبيعة دولة اسرائيل دولة
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دميقراط ّية تسعى إلى الدميقراط ّية».
على الرغم من ذلك ،احلديث يدور عن ح ّر ّية نسب ّية ينبغي املوازنة بينها وبني حقوق
ومصالح جتدر حمايتها ً
اخلاصة ،وتلك العا ّمة ،وح ّر ّية التنقل .إحدى املصالح
أيضا ،نحو :امللْك ّية
ّ
التي جتب مراعاتها هي تلك املتع ّلقة بالنظام العا ّم وأمن اجلمهور .وقبل اتّخاذ ّأي عمل قد ينتهك
أو يق ّلص هذه احل ّر ّية بسبب املساس بأمن اجلمهور ،من الالئق أن ت ّتبع الشرطة جميع الوسائل
ّ
ّ
واحلق في ممارسة
الديني
باحلق
املس
املعقولة التي تتوافر لديها ملنع املساس بأمن اجلمهور بدون ّ
ّ
اإلسرائيلي ،ال تتراجع ح ّر ّية الدين
الشعائر الدين ّية 186.وبحسب اختبار اليقني الوشيك في القضاء
ّ
وممارسة الشعائر أمام اعتبارات أمن اجلمهور إ ّال عندما يتوافر احتمال املساس بأمن اجلمهور على
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مستوى اليقني الوشيك.
بأن ّ
احلق في الدخول إلى املسجد
في قضية غِ رشون سولومون ،صدر قرار
قضائي ّ
ّ
األقصى والصالة هناك ّ
يشكالن جز ًءا من ح ّر ّية ممارسة الشعائر الدين ّية ومن ح ّر ّية التعبير.
ميكن تقييد ح ّر ّية الشخص بغية تطبيق املصلحة العا ّمة في املكان الذي يتوافر فيه يقني
فعلي وملموس للمصلحة العا ّمة إذا ُط ّبق ّ
حق الشخص في ممارسة الشعائر
وشيك بحصول ضرر ّ
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الدين ّية وح ّر ّية التعبير.
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تحَ دّ َد في قض ّية هوفمان عدم التسليم مع وضع تؤدّي فيه اخلشية من ر ّد فعل
ّ
للحق املتوافر
عنيف من قبل شريحة مع ّينة من اجلمهور إلى إلغاء حتقيق شريحة أخرى
لها ،وعلى الرغم من ذلك تتوافر للشرطة (وضمن حيث ّيات محدّ دة) إمكان ّية منع شخص أو
مجموعة ما من ممارسة ّ
حقيقي للخشية من أن يج ّر
احلق املتوافر لهم إذا كان هناك أساس
ّ
تطبيق هذا ّ
متس بسالمة اجلمهور ،وال متلك الشرطة قدرة على تفادي
احلق فورة عنيفة قد ّ
هذه النتيجة بوسائل معقولة .لكن ال ميكن فرض حظر جارف على إقامة طقوس صالة في
موقع حائط البراق فقط بسبب وجود دوائر تعارض هذه الطقوس ،وال ميكن العتبارات وجود
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خطر أكيد ووشيك لإلخالل بالسلْم أن تس ّوغ بالضرورة فرض احلظر املذكور.
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