محاية يدين موافقة الكابينت اإلسرائيلي ،على اقتطاع " "205مليون شيكل من العائدات
الضريبية للسلطة الفلسطينية ،ويطالب اجملتمع الدويل للضغط على إسرائيل لتحمل
إلتزاماتها مبوجب أحكام القانون الدويل

تواصل حكومة االحتالل اإلسرائيلي االعتداء على الحقوق الفلسطينية من خالل استمرارها في إجراءاتها
العنصرية ،التي تمس الكل الفلسطيني.
حيث وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل ،على اقتطاع مبلغ من العائدات الضريبية للسلطة
الفلسطينية ،والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء واألسرى الفلسطينيين.
يذكر أن مسؤولون أمنيون في حكومة االحتالل قدموا تقري ار يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب
لألسرى وعائالت الشهداء خالل عام  ،8102وبناء عليه قرر الكابينت تجميد هذه المبالغ وخصمها من
عائدات السلطة.
هذا وأمر رئيس وزراء االحتاللو وزير الجيش " نتنياهو" ،الجهات األمنية بتعميق فحص المدفوعات
اإلضافية التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمن لهم صلة "بالمقاومة" ،بهدف إضافة هذه المبالغ إلى المبلغ
الذي تقرر اقتطاعه ،من جانبه أوضح وزير المالية لدى االحتالل موشيه كحلون بانه سيتم تنفيذ قرار
الكابينت "فو ار".
يشار إلى أن الكنيست اإلسرائيلي صادق في يويليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على
قانون خصم رواتب األسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية ،حيث صوت لصالح القانون بأغلبية
" "28عضو وعارضه " "01عضو فقط.

مركز حماية لحقوق اإلنسان إذ يدين بأشد العبارات موافقة الكابينت اإلسرائيلي على اقتطاع رواتب
الشهداء واألسرى من أموال السلطة ،فإنه يؤكد أن هذا اإلجراء يرسخ سياسة األبارتيد الممارسة من قبل
الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ،كما ويستنكر المركز صمت المجتمع الدولي  ،الذي يشجع
سلطات االحتالل على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،وبدوره و يطالب:
 .0سلطات االحتالل بتحمل إلتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.
 .8السلطة الوطنية الفلسطينية إلحالة الحالة الفلسطينية متكاملة للمحكمة الجنائية الدولية.
 .3الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به
سلطات االحتالل من إجراءت تعزز سياسة األبارتيد في األراضي المحتلة.
 .4جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون االسالمي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته
من أجل التدخل الفوري لوقف سياسة اآلبارتيد التي تنتهجها سلطات االحتالل في األراضي المحتلة.
 .1المجتمع الدولي بإيجاد آلية إلجبار االحتالل على احترام أحكام القانون الدولي.
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