
 

 

 

بیان منسق األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانیة واألنشطة اإلنمائیة، روبرت بایبر، بمناسبة 
 يسرائیلاإلالحتالل عاما على ان وخمس مرور

 2017 یوحزیران / یون 6القدس، 

احتالل إسرائیل للضفة الغربیة، بما فیھا القدس  الذكرى السنویة الخمسین علىتمر علینا  ھذا األسبوع
تاریخ  األطول في زمةاأل، اإلنسانيلعاملین في المجال لبالنسبة وتعتبر ھذه األزمة الشرقیة، وقطاع غزة. 

 المتحدة. األمم

 ،حت حكم عسكري أجنبي لسنوات طویلةالحتالل قبیح. إن العیش تومما ال شك فیھ والمعروف أن وجھ ا
 ي.النسیان السیاسي واالقتصاد من البشر في طيأجیال  ویضعالمبادرة  ویقضي على روحأس، الی یخلق

 زلع تھدف إلى سیاساتیفرض دون كلل أمني  جھازاالحتالل  یرافقو القوة.تدعمھ االحتالل اإلسرائیلي 
رم بشدة من النشاط االقتصادي، وتح ق التماسك االجتماعي، وتحدّ زّ ، وتمالفلسطینیة عن بعضھا التجمعات

ثر من الخدمات الصحیة وأكوالوصول إلى  عن الرأي التنقل والتعبیر مثل -األساسیة  ممن حقوقھ نیرالكثی
حقوق  اتیاتفاق، انتھكت ھذه السیاسات القانون اإلنساني الدولي وكذلك عدیدةذلك بكثیر. وفي حاالت 

 .بھا ممھا وااللتزاعلى احتراإسرائیل  عتوقّ اإلنسان التي 

خلق احتیاجات إنسانیة مزمنة بین الفلسطینیین. وفي عام ، النتائج المباشرة لھذه السیاسات وكانت إحدى
الفلسطینیة  األرضیعیشون في  نسمة ملیون 4.8ین البالغ عددھم فلسطینیال، ما یقرب من نصف 2017

ویض إلى مساعدة غذائیة للتع یحتاجمنھم  العدید .نسانیةاإلمساعدات شكل من أشكال الالمحتلة سیحتاج إلى 
غیرھا من المساعدات القانونیة، والبعض اآلخر ال یزال إلى جانب ، كسب الرزق خسارتھم مصادرعن 

 على سبیل المثال، سنة بدون صراع –" ةالعادیبحاجة إلى المیاه أو الرعایة الصحیة أو المأوى. في السنة "
نفیذ تأمریكي من الموارد العالمیة الشحیحة لدعم  دوالرحوالي ملیار یتم تخصیص   -عسكري في غزة 
 الفلسطینیة المحتلة. األرضفي  الحالیة اإلنسانیةمختلف العملیات 

وال . الصمود والمواجھة باستمرارآلیات وتتھالك . غیر ثابتینار االحتالل واالحتالل ذاتھ ثآإن ف ،بالطبعو
العائالت التي تعیلھا أمرة وكبار السن وذوي ضعفا، وھم األطفال و أشد الناسیشعر بھذه األضرار سوى 

ن وھم یبذلوعقبات متزایدة یواجھون ن في المجال اإلنساني أنفسھم یالعامل حتى االحتیاجات الخاصة.
ثار االحتالل، سواء كان ذلك في زیادة القیود المفروضة على الحركة، أو آجھودھم للتخفیف من  قصارى
. ومع مرور الذي یُمكن تفھمھ، أو إرھاق المانحین مساعداتالجراءات القانونیة، أو مصادرة استنفاد اإل

على ذلك عواقب وخیمة على الفلسطینیین  ویترتبالوضع بشكل حتمي، الزمان سنة بعد أخرى، یتدھور 
 اإلسرائیلیین.أیضا من المحتمل أن تنعكس على و

ة المحلیة والدولیفشال في القیادة للعدید من القیادات عاما یمثل  50 لـ االحتالل، تواصل من منظور إنساني
الفشل  ثمن -الفلسطینیین واإلسرائیلیین  -من المدنیین األبریاء  ویدفع العدیدواإلسرائیلیة والفلسطینیة. 
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