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  وثائق دولية
  

  للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان، صحايفمؤتمر 
  ماري روبنسون، تنتقد فيه استخدام إسرائيل 

  للقوة ضد الفلسطينيين 
  ]مقتطفات[ *.15/11/2000غزة، 

  
  

يف غزة " نسكواإل"املنسق اخلاص لألمم املتحدة قالت السيدة روبنسون خالل مؤتمر صحفي عقد يف مقر   
  إن اتفاقية 

  .ف الرابعة تنطبق على كامل األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية احملتلةجني
وأضافت أنـه يجـري التحضـير حاليـاً للمـؤتمر األول حلقـوق اإلنسـان يف جنـوب إفريقيـا، وسـيتم عـرض هـذا   

  .املوضوع واإلقرار بضرورة تنفيذ اتفاقيات جنيف الرابعة واحترامها من قبل جميع األطراف
ت السيدة روبنسون أنها سجلت خالل زيارتها انزعاجها وقلقهـا إزاء مـا رأتـه وشـاهدته وسـمعت عنـه وأعلن  

  .األطفال خاصةمن استخدام إسرائيل املفرط للقوة ضد الفلسطينيين 
وقالــت إن الـــثمن اإلنســاين كـــان باهظــاً لألحـــداث التــي شـــهدتها األراضــي الفلســـطينية خاصــة خـــالل اليـــوم   

يهـــا قطـــاع غـــزة، مضـــيفة لقـــد تـــأثرت كثيـــراً مـــن املنـــازل التـــي تـــم تـــدميرها والقتـــل الـــذي تـــم والنصـــف التـــي زرت ف
  .للمواطنين
وأوضــحت أنهــا ملســت ازديــاد انحــدار وتهتــك حقــوق اإلنســان بحــق الفلســطينيين وأن تقريرهــا ســيتركز علــى   

  . االستعمال املفرط للقوة من قبل جانب واحد وهو إسرائيل
مم املتحـــدة قامـــت بهـــا منظمـــات دوليـــة ووكـــاالت لـــأل إىل اإلحصـــائيات التـــيوتطرقـــت الســـيدة روبنســـون 

آالف جـــريح مـــن بيـــنهم  7شخصـــاً و 194والصـــليب األحمـــر وغيرهـــا مـــن هـــذه املنظمـــات حـــول مقتـــل مـــا يزيـــد عـــن 
  .إصابات خطيرة تؤدي إىل إعاقات مدى احلياة

األحـداث، منوهـة إىل أن انزعاجهـا كـان طفالً فلسطينياً قتلوا وأُصيب ألف آخرون خالل هذه  60وبينت أن   
بسبب نوعية اإلصـابة ومكانهـا وأن املعطيـات تشـير إىل أن إطـالق النـار علـيهم كـان مـن مسـافات قريبـة بالرصـاص 

  .احلي واملطاطي
وأكــدت أنهــا صــدمت مــن مســتوى العنــف املســتخدم يف الــرد علــى املتظــاهرين الفلســطينيين وتــدمير املبــاين   

  .ملزارع واألشجاروجتريف األراضي وا
وحتــــدثت الســــيدة روبنســــون عــــن زيارتهــــا ملدينــــة خليــــل الــــرحمن وقالــــت اإلســــرائيليون يمارســــون تمييــــزاً   

عنصـــرياً يف هـــذه املدينـــة، مضـــيفة أنهـــا ســـجلت انزعاجهـــا فيمـــا يتعلـــق بحرمـــان املصـــلين مـــن الوصـــول إىل أمـــاكن 
  . العبادة

أن شـهر رمضـان املبـارك علـى األبـواب وأن اإلجـراءات اإلسـرائيلية سـتزيد ووبينت أن قلقها يزداد وخاصـة   
  .من حدة التوتر

جنـدي إسـرائيلي يف مدينـة اخلليـل  2000مسـتوطن يحمـيهم  400وتابعت السيدة روبنسون أنها عرفت أن   
ســــواق جتــــول، وأغلقــــت األألــــف فلســــطيني يعيشــــون حتــــت نظــــام منــــع  30قــــة اجملــــاورة يوجــــد بهــــا يف حــــين أن املنط

  .واملدارس، وأصبحت مدينة أشباح الناس فيها يعيشون حتت االعتقال يف منازلهم ويمنعون من التحرك
مـن اإلنتـاج % 30أكدت السيدة روبنسون أن هناك خسـارة تقـدر بحـوايل  يوفيما يتعلق بالوضع االقتصاد

  .نيماليين دوالر خسارة يومياً لالقتصاد الفلسطي 10احمللي وهذا يعني باألرقام 
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من السكان الفلسطينيين وصـلوا إىل مـا دون خـط الفقـر بسـبب البطالـة املفاجئـة التـي % 45وأشارت إىل أن   
  %.29إىل % 9-8ارتفعت من 

وأضــــافت أن تقريرهــــا سيتضــــمن كــــذلك التــــأثير النفســــي واالجتمــــاعي والتعليمــــي الــــذي حلــــق باألطفــــال،   
  .يف قلق ويتعرضون لصدمات موضحة أن األطفال الذين يذهبون إىل املدارس يعيشون

وهـذا رد علـى االدعـاءات % 1ونوهت يف هذا الصدد إىل أن األطفال الذين شاركوا يف األحداث مل يتجـاوزوا   
هذا  أنمؤكدة التي قالت إن الفلسطينيين يرسلون أطفالهم كدروع بشرية ضد الرصاص أمام خطوط النار األمامية، 

أضـافت أنهـا ملسـت مـن األمهـات الفلسـطينيات أن هـذه االدعـاءات أصـابتهم االدعاء مرفوض بالكامـل واشـمئزازي، و
  .باألمل عندما سمعوا البعض يتحدث عن استخدام أطفالهم كدروع بشرية

إن تقريرها سيتضمن كذلك منـع املسـاعدات اإلنسـانية والطبيـة، ومنـع أطقـم األمم وقالت السيدة روبنسون   
ن تأديــــة مهــــامهم اإلنســــانية، كمــــا يــــتم منــــع املرضــــى مــــن الوصــــول إىل املتحــــدة واملــــوظفين احملليــــين وغيــــرهم مــــ

  .حاجاتهم
  ].......[  
املتحـــدة، ومفوضـــية حقـــوق  لـــألممخطواتهـــا القادمـــة ســـتتمثل يف رفـــع تقريـــر للجمعيـــة العامـــة  أن توأعلنـــ  

سـتقدمه إىل جملــس مفصـل إىل األمــين العـام لـألمم املتحـدة، إضـافة إىل التقريــر السياسـي الـذي وتقريـر آخـر  اإلنسـان
  .األمن

  ].......[  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


