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  لية بيان عن اجتماع احلكومة اإلسرائي
  "يالسور الواق"بشأن سير عملية 

14/4/2002. ]مقتطفات[  
  

  [.......]  
، مشــيرين "يالســور الــواق"وجزاً عــن ســير عمليــة قــدم وزيــر الــدفاع ورئــيس هيئــة األركــان العامــة عرضـاً مــــ 3  

ع علـى احلـدود الشـمالية إزاء أنشـطة حـزب اللـه كمـا تطرقـا إىل الوضـ. بصورة خاصـة إىل نتـائج العمليـة وانعكاسـاتها
وأشار وزير الـدفاع إىل أن اجلـيش اإلسـرائيلي أكمـل يف األيـام األخيـرة سـيطرته علـى نـابلس وجنـين، وبـدأ . اإلرهابية

ويف نهايــة . جنــدياً 23وأشــار الــوزير إىل أن القتــال يف جنــين كــان شــديداً، وســقط خاللــه  .أعمــال التفتــيش والتمشــيط
ة استســـلمت النـــواة الصـــلبة لإلرهـــابيين، وتـــم اعتقـــال عـــدد مـــن قـــادة اجلهـــاد اإلســـالمي يف جنـــين مـــن أعلـــى املعركـــ

يف جنــين وتــدحرج مئــات اجلثــث يف " جمــزرة"تُبــث بشــأن تنفيــذ وتطــرق وزيــر الــدفاع إىل األكاذيــب التــي . املســتويات
حتقيقـــاً ووجـــد أن األمـــر يتعلـــق  ســـرائيلياإلوقـــد أجـــرى اجلـــيش . الشـــوارع، أو دفنهـــا يف قبـــور جماعيـــة، ومـــا إىل ذلـــك

بعشـــرات القتلـــى يف جنـــين ولـــيس املئـــات بحســـب مـــا نُشـــر، وأن األكثريـــة الســـاحقة مـــن القتلـــى كانـــت حتمـــل الســـالح 
وأحصى وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامـة إجنـازات اجلـيش اإلسـرائيلي يف كـل مـا . وأطلقت النار على قواتنا
تية لإلرهاب يف إطار العملية، وأشارا بين أمـور أُخـرى إىل أنـه منـذ بـدء االعتقـاالت يف إطـار يتعلق بضرب البنى التح

. شــخص متــورط يف اإلرهــاب، بيــنهم عشــرات مــن كبــار املطلــوبين 1200جــرى اعتقــال نحــو " الســور الــواقي"عمليــة 
ـــر أكثـــر مـــن واكتشـــف  خمتبـــراً لصـــناعة املتفجـــرات يف نـــابلس وأحزمـــة ناســـفة وشـــحنات  20اجلـــيش اإلســـرائيلي ودمّ

 4000كمــا جمـــع أكثـــر مـــن . متفجــرة، وجمـــع كميـــات كثيــرة مـــن املـــواد املتفجـــرة واملــواد اخلـــام لصـــناعة املتفجـــرات
ن والبنــادق القناصــة، وأســلحة ومــدافع الهــاو. جــي.بــي.اآلررشاشــاً، وعــدداً مــن قــواذف  90مســدس، و 800بندقيــة، و

ــام، وجمــع أيضــاً وثــائق تشــهد علــى تــورط  20ووجــد اجلــيش يف أحــد مســاجد رام اللــه . أُخــرى حمركــاً لصــواريخ القسّ
  .السلطة الفلسطينية، بمن فيها عرفات شخصياً، يف اإلرهاب

جــراميتين، اللتــين كــذلك تطــرق وزيــر الــدفاع ورئــيس هيئــة األركــان العامــة إىل العمليتــين التفجيــريتين اإل  
  .وقعتا هذا األسبوع بالقرب من مفرق ياغور، وبالقرب من سوق حمانيه يهودا يف القدس

ا همشــدداً علــى وضــع ،قــدم وزيــر اخلارجيــة عرضــاً مــوجزاً لوضــع إســرائيل السياســي علــى الصــعيد الــدويلـــ 4  
  .املتفاقم يف الساحة األوروبية

مــــع وزيــــر اخلارجيــــة األميركــــي، كــــولن بــــاول، وتطـــــرق إىل  لقــــاءه[....] وعــــرض رئــــيس احلكومــــة بإيجــــاز   
  .املوضوعات التي نوقشت يف هذا اللقاء

   [.......]  
عقـد مـؤتمر : وقال رئيس احلكومة أنه عرض أمام الضيف اخلطوات السياسـية التـي يقترحهـا، والتـي تشـمل  

وخطــوة سياســية  ،إىل خطــة ميتشــل إقليمــي، وتأييــد وثيقــة تينيــت، وضــرورة التهدئــة علــى األرض ومــن ثــم االنتقــال
تشــمل حــالً للصــراع علــى مراحــل، وخطــة اقتصــادية ومســاعدات للفلســطينيين غيــر املتــورطين يف اإلرهــاب، واحلاجــة 

  . إىل مساعدات فورية على األرض
  [.......]  
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