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   لوقوع حتسباً الغربية الضفة يف إسرائيلية تدريبات تكشف وثيقة
  سبتمبر/أيلول يف مواجهات

  
 30/8/2011القدس، 

 

أقدم جيش الدفاع االسرائيلي على وضع خطوط حمر لترسيم  -دار احلياة  -القدس احملتلة 
املستوطنات يف الضفة الغربية، التي حتدد للجنود متى يمكنهم إطالق النار على الفلسطينيين يف 

كما ينوي اجليش اإلسرائيلي تزويد املستوطنين بقنابل غاز وقنابل صوتية كجزء . اوزهاحال جت
 .من اإلجراءت اإلحترازية التي تقوم بها إسرائيل

املفترض إنتهاء التحضير لها " بذور الصيف"اإلجراءت التالية، تنضوي يف إطار التحضير لعملية 
حتمال نشوب مواجهات مع الفلسطينيين بعيد وذلك بهدف التصدي إل) سبتمبر(بداية شهر أيلول 

  .اإلعتراف بدولة فلسطين يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، كما ورد يف صحيفة هأرتس

وإستناداً إىل وثيقة حصلت عليها جريدة هارتز، يتوقع اجليش اإلسرائيلي حصول إنتفاضة شعبية 
 ."إضطراب شامل" يف حال تم اإلعتراف بالدولة الفلسطينية وسينجم عن ذلك

تعلن الوثيقة، أن اإلضطراب سيتمثل بمسيرات جماعية حاشدة بإجتاه املرافق اإلسرائيلية 
 .الرئيسية، التجمعات اليهودية، ومراكز التعليم

املتظاهرين أو كما تشير الوثيقة أن اجليش اإلسرائيلي يتوقع حصول عمليات إطالق نار من قبل 
 .، والتي تم التحضير على التجاوب معها ومواجهتها على كافة املستويات"إرهابية"حتى عمليات 

وكجزء من التحضيرات، يقوم جيش الدفاع اإلسرائيلي، بتجهيز املستوطنيين وحتضيرهم على هذه 
 .املواجهات

بوضع خطين افتراضيين يف  وعلى املستوى العسكري، كما تنقل الصحيفة اإلسرائيلية، قام اجليش
 .املناطق التي حتتوي على مستوطنات قريبة من قرى فلسطينية

يف حال جتاوز اخلط األول من قبل الفلسطينين يطلق عليهم القنابل املسيلة للدموع وجتهيزات 
من هذه الوسائل سالح جديد هو الغاز املسيل للمعدة، وغازات (أخرى تهدف إىل تفريق املتظاهرين 

أما اخلط الثاين فهو اخلط األحمر، ). رائحة كريهة تالزمه طوال اسابيع يف حال تعرض لهاذات 
 .الذي يف حال تم جتاوزه يسمح للجنود بإطالق النار على املتظاهرين وعلى أرجلهم بالتحديد

                                                            
  املصدر: http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/302643  
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القوات اإلسرائيلية تقوم بحوار " ويف هذا اإلطار صرح متحدث بإسم جيش الدفاع اإلسرائيلي أن 
سيق مستمرين مع القيادات األمنية يف املستوطنات حتضيرًا ملواجهة كل السناريوهات وتن

احملتملة، كما اجنزت القيادة املركزية الكثير من التمارين والتحضيرات يف هذا اإلطار، التي ال 
 ."يمكن اإلعالن عنها جميعاً بطبيعة احلال

 

 



 

 
 

  

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
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