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  تقرير لألمم املتحدة عن أعمال اجليش 
 .اإلسرائيلي يف خميم جنين

 

  
قُتلوا  500أن نحو ] أبريل[زعم مسؤول رفيع يف السلطة الفلسطينية يف منتصف نيسان "جاء يف التقرير   

من فلسطينياً قتلوا يف جنين نصفهم  52وذكر التقرير أن ." وهو رقم مل يمكن تأكيده يف ضوء األدلة التي ظهرت
لكن التقرير حتدث أيضاً نقالً عن إحصاءات األمم املتحدة عن مقتل . من جنودها 23املدنيين وأن إسرائيل فقدت 

خالل االجتياح اإلسرائيلي للمدن ] مايو[والسابع من أيار ] مارس[ول آذار فلسطينياً يف الفترة بين أ 497
 538آخرين جرحوا من بينهم  1447يل الصحة أن وذكر نقالً عن تقارير مسؤو. الفلسطينية بما يف ذلك جنين

  .أصيبوا بذخيرة حية
وزعم اجليش اإلسرائيلي انطالق . ألف فلسطيني كانوا يعيشون يف جنين قبل الهجوم 14وقال التقرير إن   

. 2002عام ] أبريل[ونيسان  2000عام ] أكتوبر[هجوماً انتحارياً من جنين يف الفترة ما بين تشرين األول  28
مقاتل من كتائب شهداء األقصى  200ذكر التقرير أن مراقبين إسرائيليين وفلسطينيين اتفقوا على أن نحو و

  .2002عام ] أبريل[واجلهاد اإلسالمي اتخذوا من جنين قاعدة لهم بحلول نيسان  "حماس"والتنظيم وحركتي 
فخيخ مساكن باملتفجرات يف اجملموعات الفلسطينية بت"وأشار التقرير أيضاً إىل معلومات حول قيام   

  ."عمل استهدف اجلنود اإلسرائيليين لكنه عرّض أيضاً حياة مدنيين للخطر
من الواضح أن العنف، وخاصة الهجمات االنتحارية، تسبب يف معاناة  كبيرة للشعب "وقال التقرير   

وأن كال اجلانبين تورط يف أعمال " شلت"االقتصادية الفلسطينية وأضاف أن احلياة ." اإلسرائيلي واقتصاد البالد
  ."ضت حياة املدنيين للخطرعرّ"عنف يف الضفة الغربية 

وعلى الرغم من إصرار إسرائيل على أن استخدام األسلحة الثقيلة كان ضرورياً لتدمير البنية التحتية   
قرير إىل أن املعارك كانت جتري يف مناطق مزدحمة للناشطين الفلسطينيين يف املناطق التي دخلتها، أشار الت

مّل وأضاف أنه طوال احلملة حت. جلرافاتبالسكان استخدمت إسرائيل يف اقتحامها الدبابات وطائرات الهليكوبتر وا
معاناة شديدة وزاد من صعوبة املوقف يف بعض األماكن القتال العنيف الذي وقع خالل "املدنيون الفلسطينيون 

ويف حاالت عديدة مُنع موظفو اخلدمات اإلنسانية من الوصول إىل من يحتاجون إليهم لتقييم "وتابع " .العملية
وحتدث التقرير أيضاً عن ." املوقف وتقديم املعونات الضرورية نظراً حلصار املدن وخميمات الالجئين والقرى

إلغاثة الطبية واإلنسانية وهاجمت عربات مل حتترم فيها القوات اإلسرائيلية الطبيعة احملايدة ملوظفي ا"حاالت 
وأشار التقرير إىل أنه طوال العملية العسكرية اإلسرائيلية فُرض حظر التجول على سكان جنين وقطعت ." اإلسعاف

ونقل التقرير عن جماعات حملية مدافعة . عنهم الكهرباء واملياه والهاتف وعانى خُمس السكان من نقص الطعام
أيار  20و ] فبراير[شباط  27فلسطيني اعتقلوا يف الفترة ما بين  8500ولها إن أكثر من عن حقوق اإلنسان ق

  .وأن كثيرين منهم احتجزوا ألسابيع بعد ذلك] مايو[
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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
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