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  بتعيين جلنة تقصي حقائق حكومية قرار جمللس الوزراء اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ .17/9/2006القدس، 

   
  

[.......]  
  -:قرر جملس الوزراء ما يلي

أ من قانون احلكومة  8تكليف رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتعيين جلنة تقصي حقائق حكومية، بموجب البند . أ. 1
  ").ةاللجن" –فيما يلي (، 2001 –
  :وتتألف اللجنة من. ب

  رئيس اللجنة –) متقاعد(الدكتور إلياهو فينوغراد، قاض 
  البروفيسور روت غبيزون

  البروفيسور يحزقئيل درور
  )احتياط(مناحم عينان، بريغادير 

  )احتياط(الدكتور حاييم نادل، بريغادير 
حسبما ترتئي، فيما يتعلق  ستقوم اللجنة بفحص وحتديد معطيات واستنتاجات، كما ستقدم توصيات. ج

يف  12/7/2006باملستوى السياسي واألجهزة األمنية بخصوص جممل جوانب احلرب يف الشمال التي بدأت يوم 
  :املواضيع التالية

  :املستوى السياسي
ستقوم اللجنة بفحص وحتديد معطيات واستنتاجات بالنسبة لعمل املستوى السياسي بكل ما يتعلق بإدارة احلرب 

  .من حيث اجلانب السياسي، العسكري واملدين 12/7/2006لشمال، التي بدأت فعلياً يوم يف ا
كما ستتطرق اللجنة حسبما ترتئيه إىل عمل املستوى السياسي فيما يتعلق باالستعدادات واجلاهزية حتسباً ألحداث 

  .د الشماليةقتالية وسيناريوهات التهديد منذ بدأت منظمة حزب الله بتحصين مواقعها على احلدو
  أجهزة األمن

ستقوم اللجنة بفحص وحتديد معطيات واستنتاجات، كما ستقدم توصيات حسبما ترتئيه، بالنسبة الستعدادات 
، بما يف ذلك باجملاالت )12/7/2006التي بدأت فعلياً يوم (وعمل أجهزة األمن فيما يتعلق باحلرب يف الشمال 

  - :واملواضيع التالية
ية أجهزة األمن إزاء التهديد من لبنان، بما يف ذلك االستعدادات االستخبارية وبناء القوة استعدادات وجاهز. 1

  .املطلوبة وحتضيرها حتسباً خملتلف سيناريوهات التهديد
إدارة القتال، استخدام القوات بما يف ذلك قيادة اجلبهة الداخلية، واألنظمة املساعدة والداعمة أثناء القتال، بما . 2

وحتى موعد دخول  12/7/2006يف ذلك عمليات اتخاذ القرارات، ابتداء من موعد حادث اختطاف اجلنديين يوم 
  .14/8/2006وقف إطالق النار إىل حيز التنفيذ يوم 

دم اللجنة معطياتها واستنتاجاتها، وكذلك توصياتها حسبما ترتئيه، بالنسبة لتحسين عمليات اتخاذ ستق. د
القرارات يف املستقبل من قبل املستوى السياسي ورؤساء أجهزة األمن، وبضمن ذلك املواد واملشورة املقدمة 

  .للجهات املذكورة
العبر بأسرع وقت ممكن إزاء سيناريوهات التهديد التي يف ضوء احلاجة املاسة الستعدادات سريعة واستخالص . هـ

وإذا ارتأت اللجنة، فمن حقها . تواجه دولة إسرائيل، يطلب من اللجنة تقديم تقرير عن عملها بأسرع وقت ممكن
تقديم تقرير مرحلي أو تقرير جزئي، يف املواضيع التي تعتقد أن هناك حاجة عاجلة إىل تطبيق استنتاجاتها 

  .بشأنها وتوصياتها
[.......]  

                                                 
  يف اإلنترنت) بالعربية(موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية  :املصدر: http://www.altawasul.net  
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  .جلسات اللجنة ستكون علنية أو مغلقة حسبما تقرر اللجنة. ستحدد اللجنة ترتيبات مناقشاتها وطريقة عملها. ز
  .لن يجري نقاش علني حين يمكن لألمر أن يهدد أمن الدولة، أو عالقاتها اخلارجية أو ألي سبب آخر حسب القانون

[.......]  
حلكومة، مستخدمو الدولة ورجال جيش الدفاع وأجهزة األمن على خمتلف أقسامها، رئيس احلكومة وأعضاء ا. ط

  .سوف يمثلون أمام اللجنة، بموجب طلب منها ويقدمون لها أي معلومات أو مستندات تطلبها
[.......]  

   
  

 
  



 

 
 

  

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  
 


