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جمع  ال��ذي  اللقاء  نهاية  ف��ي 
دونالد  االم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي��س 
وزراء  ورئ�����ي�����س  ت�����رام�����ب 
اسرائيل نتنياهو في واشنطن 
االربعاء قال نتنياهو إنه "مت 
فرق  تشكيل  ع��ل��ى  االت���ف���اق 
ل���رف���ع م��س��ت��وى ال��ع��اق��ات 

موضوع  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
وانه  املستوطنات  في  البناء 
االعتراف  ت��رام��ب  م��ن  طلب 
ب��ال��وج��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
عن  ف��ض��ا  اجل����والن  هضبة 

البناء في املستوطنات".
إنه "طلب من  نتنياهو  وقال 
تعترف  أن  ت��رام��ب  دون���ال���د 
أمريكا بأن مرتفعات اجلوالن 
ووفقا  إسرائيل".  من  ج��زء 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
عّممت جمعية حقوق املواطن بياًنا صحفيًا، جاء فيه:"أصدرت 
– الشاباك  العام  األم��ن  جهاز  بالزام  ق��راًرا  العليا  احملكمة 
النشطاء  استدعاءات  على  واضحة  قانونية  خطوات  اتخاذ 
محادثات  الج��راء  تهدف  التي  والسياسيني،  االجتماعيني 
"الشاباك"  جهاز  يتبعها  وسيلة  وه��ي  معهم.  حتذيرية 

لترهيب النشطاء االجتماعيني والسياسيني".
ب�: اصدار  الشاباك  الزام  البيان:"وأقرت احملكمة  وأضاف 
للشاباك،  القضائي  املستشار  مع  التشاور  بعد  االستدعاء 
املس  ع��دم  ال��ت��وازن بني  للحفاظ على  القانوني  رأي��ه  وأخ��ذ 
بحقوق الناشط املدعو واملصلحة األمنية. والتوضيح للناشط 
املُستدعى بأن هذا االجراء ال يعتبر حتقيًقا، وبأنه ليس مجبًرا 
على احلضور لهذا االجراء. والتوضيح خال احملادثة، بأن 
هذا االستدعاء ال يعتبر حتقيًقا حتت وطأة التحذير، وبأنه 

ال ميكن استخدام أقوال الناشط في احملكمة".
وزاد ال��ب��ي��ان:"ب��االض��اف��ة ال���ى ذل����ك، ط��ل��ب��ت احمل��ك��م��ة من 
على  ل��ه��ا،  ح��اج��ة  ال  تفتيشات،  اج����راء  ع���دم  "ال��ش��اب��اك" 
املدعووين ملثل هذه االستدعاءات، وعدم التعامل معهم على 
أنهم متهمني. ومت احلكم مببلغ 15 الف شاقل لصالح جمعية 

حقوق املواطن لتغطية نفقات احملكمة".
حقوق  جلمعية  القضائي  املستشار  البيان:"وقال  وتابع 
العليا  احمل��ك��م��ة  "ق����رار  إّن  ي��اك��ي��ر،  دان  احمل��ام��ي  امل��واط��ن 
العمل  ملواصلة  للشاباك  املجال  يتيح  وأن��ه  لآلمال،  مخيّب 
السياسيني واالجتماعيني، وكل من ينشط  الناشطني  ضد 
مصطلح  استخدام  وان  العام.  للجدل  املثيرة  القضايا  في 
اخرى  جهة  م��ن  واض���ح.  وغير  مشوًشا  بقي  "تخريب" 
هذا  لتطبيق  ه��ام��ة  وحت��دي��دات  ض��واب��ط  احملكمة  وض��ع��ت 
االستدعاءات  تقليص هذه  ان يساهم هذا في  نأمل  األم��ر، 
النشطاء  امل��واط��ن  حقوق  جمعية  وتناشد  والتحذيرات". 
السياسيني واالجتماعيني من مختلف االنتماءات والتوجهات 
على التوجه اليها في حال مت استدعائهم من قبل "الشاباك"، 
وت��ؤك��د ع��ل��ى اس��ت��م��رار م��راق��ب��ة ه���ذه االج�����راءات وكيفية 

تطبيقها"، بحسب البيان. 

إسرائيل" من  كجزء  باجلوالن  االعتراف  وطالبنا  املستوطنات   في  البناء  متابعة  "سنفحص 
نتنياهو عقب لقاء ترامب:

لنتنياهو "لن أقول إنه فوجئ 
بطلبي" ولم يذكر املزيد من 
نتنياهو  ال��ت��ف��اص��ي��ل".وق��ال 
ال��ش��ق��ق  آالف  "س���ن���ب���ن���ي 
عنها  اعلنا  التي  االستيطانية 
أن  على  االخيرة،  الفترة  في 
يتم التنسيق مع امريكا بشأن 
واضاف  مستقبا".  البناء 
رفع  على  "اتفقنا  نتنياهو 
ال����ع����اق����ات بني  م���س���ت���وى 
وإسرائيل،  املتحدة  الواليات 
وبالتالي قررت تشكيل فرق 
قضية  أي  لدراسة  مشتركة 
املجاالت".ووفق  جميع  في 
فإن  واي��ن��ت  موقع  نشره  م��ا 
عن  حتدثا  وترامب  نتنياهو 
بالقضية  تتعلق  اخرى  امور 
الفلسطينية ال سيما مناقشة 
االستيطاني  ال��ب��ن��اء  ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية  االراض�����ي  ف��ي 
ف���ض���ا ع����ن نقل  وال����ق����دس 
ال���س���ف���ارة االم���ري���ك���ي���ة ال���ى 
ال��ق��دس وال��ت��ي اع��ل��ن ترامب 

انه  الصحفي  املؤمتر  خ��ال 
يريد املزيد من الوقت لدراسة 
به  ص��رح  ما  القضية.ووفق 
الرئيس  ل��ق��اء  عقب  نتنياهو 
اللقاء  وصف  فقد  االمريكي 
بانه يوم جيد السرائيل وان 
والتقى  داف��ئ��ا".  ك��ان  اللقاء 
للمرة  ب��ن��ت��ن��ي��اه��و  ت����رام����ب 
األول�������ى م���ن���ذ ف�����وز ت���رام���ب 
العام  األم��ري��ك��ي��ة  ب��ال��رئ��اس��ة 
امل��اض��ي. وف��ي ال��ل��ق��اء تخلى 
أمريكي  ال��ت��زام  ع��ن  ت��رام��ب 
في  فلسطينية  دول��ة  بإقامة 
بذلك  منقلبا  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 
على موقف اتخذته اإلدارات 
الدولي. واملجتمع  املتعاقبة 

وق���ال ت��رام��ب خ��ال مؤمتر 
صحفي مشترك مع نتنياهو 
"أنظر إلى حل الدولتني وحل 
الدولة الواحدة وأميل إلى ما 
مييل إليه الطرفان. أنا سعيد 
للغاية باحلل الذي مييل إليه 

الطرفان.

بفرض  تنجح  املواطن  حقوق 
قيود قانونية على استدعاءات 
للنشطاء التحذيرية  الشاباك 


