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ﺔ ﻣوﺔ ..ﺗ دوﻟﻲ  ﺗ اﻻﺣﻼل ﻠﻰ ﺣ ﻠ

 08ﻧ22:54 - 2021 
ذت وﺎﻟﺔ "أﺳﺷ ﺑس" ) (Associated Pressاﻷﻣﺔ أن ﺎﺣ ﻲ اﻷﻣ اﻟاﻧﻲ اﻛا اﺧاق اﺗ 6 ﻧﺎﺷ ﺣ ﻠ ﺑاﺳﺔ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟ
"ﺑﺎﺳس" اﻟ ﺗﻪ ﺷﺔ "إن إس أو" ) (NSOاﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وﺗ ﻧ اﻟﺎﺷ اﻟﻬ ﺎت  ﺣﻣﺔ ﻠﺔ ﺻﻬﺎ ﺗﻞ أﺑ ﻞ أﺎم ﺗﺎت
إرﺎﺑﺔ.
وأﺿﺎف ﺧاء اﻷﻣ اﻟاﻧﻲ ﻣ" ﻣ اﻟا (Citizen lab) "اﻟﺎﻊ ﻟﺎﻣﺔ ﺗرﻧ اﻟﺔ ،وﻣ ﻣﺔ اﻟ اﻟوﻟﺔ أﻧﻬ ﻟ ﯾا ﻠﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺗ وراء ﻠﺔ
اﻻﺧاق ،إﻻ أﻧﻪ  اﻟ  اﻻﺧاق ﻠﻞ ﻲ ﻣ أﻛ/ﺗ اﻷول اﻟﺎﺿﻲ أﻠ وز اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﻲ ﺎﻧ ﺗ 6 ﻣﺎت أﻠﺔ ﻠﺔ
ﻣﺎت إرﺎﺑﺔ ﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻞ ﺎء ﻷﻧﺔ ﻣﺎت ﻠﺔ ،ﻣﻬﺎ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻟ ﻠ.
و اﻟاء أن  4ﻣ اﻟﻬاﺗ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺗﻞ ﺷاﺋﺢ إﺳاﺋﻠﺔ ،وﺗل ﻣﺔ "وﻧ ﻻﯾ درز" ) (Frontline Defendersواﺛﺎن ﻣ ﺿﺎﺎ اﻻﺧاق ﺑاﺳﺔ
ﺑﻣﺔ ﺑﺎﺳس إﻧﻬ ون إﺳاﺋﻞ اﻟﻬ اﻟﺋﻲ ،ون ﺗ ﺗﻞ أﺑ ﻣﺎت ﻠﺔ ﺿ ﺎﺋﺔ اﻹرﺎب رﺎ ﺟﺎء ﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟ  اﺧاق اﺗ
اﻟﺎء اﻟ اﻟﻠ.
وذ ﺎﺣ“ ﺳ ﻻب” ،وﻣﺔ اﻟ اﻟوﻟﺔ أن  4ﻣ اﺗ اﻟـ )آ ن( اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ اﺧاﻬﺎ ﺗم ﺣﺎ ﺷاﺋﺢ وﺣة ﺗ اﻟك )إس آ إم( ﺻﺎدرة
 ﺷﺎت اﺗﺎﻻت إﺳاﺋﻠﺔ ،وﺗﻞ رﻣ اﻟﻬﺎﺗ اﻟوﻟﻲ ﻹﺳاﺋﻠﺔ “.”+972
وأد ذﻟ إﻟﻰ ﺗ اﻟﺎﺣ ﻲ ﻣا“ إن إس أو وب” ﺄن إﺻاراﺗﻬﺎ اﻟرة ﻣ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳس ﻻ  اﺳاﻣﻬﺎ ﻻﺧاق اﺗ ﺗﻞ أرﺎﻣﺎ إﺳاﺋﻠﺔ.
وﺎل اﻟﺎﺣ ﻣ اﻟﻲ ،أول ﻣ اﻛ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟ ،وﻞ ﻣ ﻣﺎر اﻷﻣ اﻟﻲ ﻲ ﻣﺳﺔ “وﻧ ﻻﯾ درز” اﻟﺔ  اﻟﺔ ،إﻧﻪ ﻻ
ﯾﺢ ﺣﻰ اﻵن اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺛ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟ ﻠﻰ اﺗ اﻟﺎء ، ،ﺎ أن ﻣ وﺔ اﺧاق اﺗ اﻟﺎء  ﻣوف.
و ا اﻟ ﺎﺔ أول اﺳﻬاف ﻣوف ﻟﻠﺎء اﻟﻠ ﺎﺳام ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟ“ ﺑﺎﺳس".
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ﻣﺎت ﻠﺔ
وﺗ ﻣﺔ "وﻧ ﻻﯾ درز" -وﻣﺎ ﻲ أﯾﻟا -إن  3ﻣ اﻟﺎء اﻟﻠ اﻟﯾ اﺧ اﺗﻬ ﻠن ﻣﻊ ﻣﺎت ﻲ اﻟﻊ اﻟﻧﻲ اﻟﻠﻲ ،ﻲ
ﺣ ﻠ اﻟﻼﺛﺔ اﻟﺎن م اﻟ  ﺎﺗﻬ.
وﻣ ﺑ اﻟﯾ ﺗ اﺧاﻬ أُﺑﻲ اﻟﺎﺑد ،و اﺎد ﯾﻠﻎ ﻣ اﻟ 37 ﺎﻣﺎ وﻞ اﻟ اﻟﻠﺔ واﻷﻣﺔ ،و ﻣﯾ" ﻣ ﺑﺎن ﻟﻠث واﻟﺔ" وﻣﻩ
ﻲ رام ﷲ ﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،و ﺿ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺻﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺎﺋﺔ اﻹرﺎب ﻲ  22أﻛ/ﺗ اﻷول اﻟﺎﺿﻲ.
وﻣ ﺑ ﺿﺎﺎ اﻻﺧاق اﻟﺎﺣ ﺎن ﺣﻼﺔ ﻣ ﻣﺔ "اﻟ "اﻟﺔ ،واﻟﺎﻣﻲ ﺻﻼح ﺣر ﻣ ﻣﺔ "اﻟ ﻟﺎﺔ اﻷﺳ وﺣق اﻹﻧﺎن" ،وﻠﺎ اﻟ
ﺻﻬﺎ ﺗﻞ أﺑ ﻣﺎت إرﺎﺑﺔ.
ﺎﻟ ﻣﻠن  ﻣﺎت ﺣﺔ ﻠﺔ ﺈﺟاء ﺗ دوﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣل أاف ودواﻊ اﺧاق اﺗ ﻧﺎء ﻠ ﺑﺔ ﺑﺎﺳس .ودﺎ ﻣﻠ ﺗﻠ اﻟﺎت
ﻲ ﻣﺗ ﺻﻲ  اﻟم اﻻﺛ ﻲ رام ﷲ اﻷﻣ اﻟة إﻟﻰ إدراج ﺷﺔ "إن إس أو" ﻲ اﻟﺎﺋﺔ اﻟداء.
وأﺿﺎا أن ﺗاﻣ ا اﻻﺧاق ﻣﻊ ار ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﺎر  6ﻣﺎت وﺟﺎت ﻠﺔ ﻣﺎت إرﺎﺑﺔ ﯾ أن اﻟﻠﺎت ٍ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ ﻣ  ﺧﻠ ﻠﺔ
اﻟ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻞ ﺧ ا ﻠﻰ ﺣﺎة وﻧﺎ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ ﻩ اﻟﺎت.

ﺗ اﻟﺔ
وﺗﺎ ﺎ ﻧﺗﻪ أﺳﺷ ﺑس ﺎﻟ ﺷﺔ "إن إس أو" إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻊ اﻟ  ﻼﺋﻬﺎ اﻟﯾ ﻣن ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳس ،وذﻟ ﻻﺎرات ﺗﺎﺔ وأﺧ ﻣﻠﺔ
ﺎﻷﻣ اﻟﻣﻲ ،ﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻊ اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﻲ  ﻟﻠﻬﺎت اﻟﻣﺔ ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎرﺔ "اﻟﺔ اﻟة واﻹرﺎب".
ﺑورﻩ  ،ﻣول دﺎﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ اﻟﺔ ﺷﺔ م اﻟ  ﻪ ،ﻷﻧﻪ  ﻣل ﺎﺔ أ ﺎﺎ أﻣﺔ.
وﺎل اﻟول اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻲ ﺑﺎن ﻣ إن ﺗ اﻟﺎت اﻟ اﺳ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﺔ ،وأن أ ادﺎء ﯾﻠ ﺎﺳام ﺑﻣﺎت إن إس أو وب “ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣ
اﻟﺔ”.
وﻟ ﯾ اﻟﺎن أ ﺗﺎﺻﻞ أﺧ ،ور ﻣوﻟن إﺳاﺋﻠن اﻟد ﻠﻰ ﻣﺎﻟﺎت اﻷﺳﺷﺑس ﻟﻠل ﻠﻰ ﻣ ﻣ اﻟﺎت.
وﺢ “ﺑﺎﺳس” ﻟﻠﻠ واﻟاﺻﺔ )اﻟﻬﺎﻛز( اﻟﺻل إﻟﻰ ﻞ ﻣﺎ ﻧﻪ وﻣﺎ ﻠﻪ اﻟ اﻟﻬف ﻠﻰ ﺎﺗﻪ ،و ذﻟ اﻻﺗﺎﻻت ﻲ وﻬﺎ اﻟﻠﻲ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻧﺎﺋﺞ اﻟ  ﻠﺎت اﻻﺧاق ،واﻟﻲ أﻛﺎ ﺎﺣن أﻣن ﻣﻠن ﻣ ﻣﺔ اﻟ اﻟوﻟﺔ وﻣﻞ “ﺳ ﻻب” ﻲ ﺟﺎﻣﺔ ﺗرﻧ ﻲ ﺗ ﺗﻲ ﻣك،
ﻲ اﻟ اﻟ ﺗاﺟﻪ ﻪ “إن إس أو وب” إداﻧﺔ ﻣاﯾة  إﺳﺎءة اﺳام ﺑاﻣﺞ اﻟ اﻟﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وأدرﺟ إدارة اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ،ﺟ ﺎﯾن“ ،إن إس أو وب” ﻠﻰ اﻟﺎﺋﺔ اﻟداء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻣﺎ إﺳاﺋﻠﻲ أﻞ ﺷﻬة ،وﻲ ﺷﺔ “ﻛﺎﻧﯾو” ،ﻟﻬﺎ ﻣ اﺳام
اﻟﻟﺟﺎ اﻷﻣﺔ.
وﻧﻠ ﺻﺔ "ﯾت أﺣوﻧت"  ﻣﺎدر إﺳاﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ إن ﺗﻞ أﺑ ﺗﻰ م ﻣﺢ ﺣﺎﻧﺔ ﻟﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟوﻧﺔ ،وذﻟ  إدراج واﺷ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ﺷﺔ
"إن إس أو" اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﺷﺔ إﺳاﺋﻠﺔ أﺧ ﻲ ﺎﺋﺔ اﻟﺎت اﻷﺟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺎﻟﻬﺎ اﻟﺔ.
وأوﺿ و ازرة اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻲ ﺑﺎن إدراج "إن إس أو" ﺿ اﻟﺎﺋﺔ اﻟداء أن ﻞ اﻟﺔ ﻞ ﺗﻬﯾا ﻟﻠﺎم اﻟوﻟﻲ.
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