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 املستوطنات مع التعامل حظر قرار على تيصوّ يرلندياإل الشيوخ جملس
 

 ]مقتطفات[ .2018/  7/  11 ،دبلن

 

 مشروع على ،]2018/  7/  11[ األربعاء [....] يرلندياإل الشيوخ جملس تصوّ

 خدمات يقدم أو بضائع يبيع وأ استيراد على يساعد أو يستورد نمَ  كل يعاقب قانون

  .احملتلة الفلسطينية األراضي داخل يةسرائيلاإل ستوطناتللم

 الطبيعية املوارد استغالل على يساعد أو يشارك نمَ  كل القانون مشروع يعاقب كما

  .اإلقليمية ومياهها احملتلة الفلسطينية األراضي يف

 حال يف الالزمة، والقانونية البرملانية اإلجراءات أخذ القانون مشروع ويتضمن

  .يرلندياإل الشيوخ جملس وتوصيات بقرارات لتزاماال عدم

 مع االقتصادي النشاط وضبط وقف إىل هدف الذي القانون لصالح توصوّ

 املستقلة السيناتور[....]  به تقدمت والذي احملتلة، األراضي يف يةسرائيلاإل املستوطنات

 Sinn( فين الشين وحزب) Fianna Fail( ليالفيناف حزب من كل وممثل بالك، فرانسيس

Fein (يف القانون، لصالح املستقلين بعض وكذلك ،خرىاألُ الصغيرة األحزاب من وعدد 

  .احلكومة عارضته حين

                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر ،:  
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=GGMBOTa823726993452aGGMBOT  
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كانون  يف تأجيله تم أن منذ القانون لصالح التصويت لدعم حملة بدأت قد وكانت

 ضامنةاملت املنظمات من وعدد بالك السيناتور احلملة هذه وقادت املاضي، يناير/ الثاين 

  .[....] الفلسطيني الشعب مع

 تكون ربما" :الفرنسية األنباء وكالة انقلته تصريحات يف بالك، يناتورالس وقالت

  ".القضية أوضحنا نناأ عتقدأ ولكنني.. طويلة مامناأ الطريق

 القرار مسودة بين وقارنت ،"حرب جريمة" بأنها يةسرائيلاإل املستوطنات ووصفت

 نأ مضيفة فريقيا،أ جنوب يف العنصري الفصل ملعارضة املاضي يف يرلنديةاإل واجلهود

  ".والعدل نساناإل وحقوق الدويل القانون جانب إىل دائماً ستقف" يرلنداإ

 غير املستوطنات من األرباح حتقق إسرائيل إن القرار، ملشروع املؤيدون وقال

  .حل إىل ستؤدي نهاأ يبدو ال املتوقفة السالم عملية نوإ الفلسطينية، األراضي يف الشرعية

 الراهن الوضع" :القرار مشروع لصالح تصوّ الذي كيلهير، كوليت ناتوريالس وقال

  ".وروباأ تقودوا نأ منكم طلبأ ناأ.. التغيير إىل سعينا سبب هو وهذا..  فشل

[.......]  
  


