إسرائي ل واألراض ي المحتلة  :منظم ة العف و الدولي ة تدع و إل ى تحر ك دول ي لمن ع تدهو ر أوضا ع حقو ق اإلنسا ن ف ي الضف ة
الغربي ة وقطا ع غزة
تدعو منظمة العفو الدولية حكومات الدول التي تشكل أطرافا متعاقدة أصلية في اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في وقت
الحرب إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث مزيد من التدهور الهائل في أوضاع الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن القرارات األخيرة التي اتخذها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بقطع الدعم المالي عن السلطة
الفلسطينية يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة جدا تؤثر على صحة الفلسطينيين الرازحين تحت نير االحتالل اإلسرائيلي وتعليمهم وسواهما
من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية .ووفقا لدراسة أعدها البنك الدولي ونُشرت في الشهر الماضي ،يتوقع أن يتقلص االقتصاد الفلسطيني،
الذي يعاني أصال من ضعف خطير جراء سنوات من النـزاع واستمرار القيود اإلسرائيلية ،بنسبة أخرى تبلغ  72بالمائة بحلول نهاية العام
 7002نتيجة قطع التمويل األوروبي واألمريكي عن السلطة الفلسطينية.
وتشكل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة أطرافا متعاقدة سامية في اتفاقيات جنيف ،وبالتالي يتعين عليها واجب "احترام
وضمان احترام" االتفاقيات في جميع األوقات .كذلك تتحمل هذه الدول مسؤوليات ذات صلة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وعليه،
يترتب عليها واجب ضمان حماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والذي يتوقع اآلن أن تشهد أوضاعه تدهورا ملموسا
بسبب قرارات الحكومات نفسها بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بعد أن باتت اآلن إدارة تقودها حماس.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن ،كان هذا التمويل الذي قدمه االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حاسما في تمكين السلطة الفلسطينية من
تقديم خدمات الصحة والتعليم ومعظم الخدمات الرئيسية األخرى إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .وقد تولت هذه
الحكومات تلك المسؤولية في ضوء تقاعس إسرائيل عن القيام بها ،رغم أنها كدولة احتالل ،تتحمل إسرائيل المسؤولية األساسية بموجب
القانون الدولي عن "ضمان توفير االحتياجات األساسية لسكان األراضي المحتلة" .وفي معرض تكرارها ذلك في  11إبريل/نيسان ،حذرت
اللجنة الدولية للصليب األحمر من أنه " ...ال يتوهم أحد بأن المنظمات اإلنسانية قادرة على الحلول محل السلطة الفلسطينية في دورها كمقدم
للخدمات العامة".
0rtcn0no? 100002-ip/tc/cr-rpt::-rtht:w/ct-.wwrs//eee./npn.0pr/eti/tcr/:/wttcro.c:c/.wwh//:ptth
.wtcw
وبالمثل في تقييمه األخير للمخاطر اإلنسانية المستقبلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الحظ مكتب منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
المتحدة أنه " sبموجب اتفاقيات جنيف الرابعة ،تتحمل إسرائيل كدولة احتالل مسؤولية رفاه الشعب الفلسطيني .وفي السنوات األخيرة تولى
المانحون الدوليون والسلطة الفلسطينية هذا الدور عمليا .فإذا كانت السلطة الفلسطينية عاجزة عن تقديم الخدمات األساسية إلى السكان
الفلسطينيين وأوقف المانحون المساعدة ،سينتقل العبء مجددا إلى إسرائيل الستئناف واجبها القانوني".
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وحقيقة أن إسرائيل هي المسؤول النهائي عن رفاه سكان األراضي المحتلة ال تعني أن المجتمع الدولي ال دور له في التمسك بحقوق اإلنسان
في الضفة الغربية وقطاع غزة .فاإلضافة إلى مسؤولياتها كدول متعاقدة أصلية في ضمان احترام إسرائيل للواجبات المترتبة عليها بموجب
اتفاقيات جنيف ،يترتب على الدول واجبات بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
فقد تعهدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة "باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفردة" للوفاء باالحترام الشامل لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع ومراعاتها بدون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" والسعي إليجاد "حلول للمشاكل االقتصادية
واالجتماعية والصحية الدولية وما يرتبط بها من مشاكل"( .المادتان  55و 52من ميثاق األمم المتحدة).
كذلك ،تعهدت الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "باتخاذ خطوات منفردة وعن طريق
المساعدات والتعاون الدولي ،وبخاصة االقتصادية والفنية منها" إلحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدريجيا .والدول القادرة
على تقديم الموارد الالزمة لتأمين المستويات الضرورية الدنيا للرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والغذاء والسكن ملزمة بأن تفعل ذلك.
وينبغي على االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية اتخاذ تدابير تكفل بأال يؤثر قرارها بو
?o06opف التمويل تأثيرا سلبيا على حقوق اإلنسان .وعليها أن تكفل بأال تُستخدم أبدا المعونات الطارئة الضرورية للوفاء بحقوق اإلنسان
األساسية كورقة في المفاوضات لتحقيق أهداف سياسية.
وقد أشارت تقارير عديدة صادرة عن البنك الدولي وغيره من هيئات األمم المتحدة إلى القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على حركة
األشخاص والسلع داخل األراضي المحتلة وفيما بينها – ألسباب أمنية – باعتبارها السبب الرئيسي للزيادة الحادة في البطالة والفقر اللذين
تفشيا في صفوف الفلسطينيين في السنوات األخيرة .ويستمر تزايد هذه القيود حيث تم اآلن تقسيم الضفة الغربية فعليا إلى عدة كانتونات –
الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب – فُصلت بعضها عن بعضها اآلخر ،وال يُسمح للفلسطينيين بالتنقل فيما بينها بحرية .وفي هذه
األثناءَّ ،
عطل إغالق إسرائيل لمعبر كارني المؤدي إلى قطاع غزة حركة السلع الفلسطينية بشكل خطير متسببا بمزيد من المصاعب
االقتصادية.
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وتواصل منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات اإلسرائيلية للوفاء بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون اإلنساني في الدولي والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك من خالل رفع القيود غير الضرورية وغير المتناسبة والتعسفية المفروضة حاليا على تنقل الفلسطينيين
والسلع في األراضي المحتلة.
كذلك تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حركة الجهاد اإلسالمي وكافة الجماعات المسلحة الفلسطينية لوضع حد فوري للهجمات المتعمدة
والهجمات التي تشنها بال تمييز على المدنيين اإلسرائيليين .فهذه الهجمات محظورة في كافة األوقات والظروف.
كذلك تكرر المنظمة دعوتها إلى السلطة الفلسطينية التخاذ جميع الخطوات الممكنة لوقف ومنع هذه الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة
الفلسطينية والتحقيق في أية هجمات أو محاوالت للقيام بهجمات من هذا القبيل وتقديم المسؤولين عنها ،ومن ضمنهم المسؤولون عن الهجمات
الماضية ،إلى العدالة.
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