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  قرارات احلكومة اإلسرائيلية عقب عملية
  ]مقتطفات[ .1996مارس / آذار 3القدس يف 

  
  

  [.......]  
واملنظمات اإلرهابية األُخرى،  "حماس"ـ تعلن احلكومة أن إسرائيل يف حالة حرب شاملة ضد منظمة 2  

باملشاركة يف هذه احلرب  وتطالب السلطة الفلسطينية وجميع الدول العربية وجميع املشاركين يف عملية السالم
  .بكل ما لديها من وسائل، والعمل بجزم ضد اإلرهاب

وسيرابط جنود أو رجال شرطة يف حمطات النقل، . ـ قررت احلكومة تعزيز قوات األمن يف القدس فورا3ً  
  .ويف أماكن عامة أُخرى بحسب احلاجة، كما ستعزز الشبكة االستخبارية يف املدينة

وستغلق بيوت هذه العائالت ثم تهدم، . قانونية بحق عائالت اخملربين ـ االنتحاريينـ ستتخذ إجراءات 4  
  .كما سيُنظر يف اتخاذ إجراءات إضافية

  .ـ سينظر أيضاً يف وسائل عقابية ضد أماكن إقامة منفذي االعتداءات ومرسِليهم5  
  .، مع تكريس وسائل خاصة بالقدس"حماس"ـ ستفكك بؤر 6  
حارس، يكونون من بين خريجي  800حماية الباصات زيادة كبيرة إىل نحو  ـ سيزاد حجم وحدة7  

  .الوحدات القتالية
نيين، تقرر احلكومة العمل من أجل بلورة واقع من التعايش يف أمن وسالم بين إسرائيل والفلسطي ـ8  

  .بين سكان إسرائيل والسكان الفلسطينيين يف يهودا والسامرة وقطاع غزةللفصل 
ـ على طول شريط الفصل ومن أجل اإلشراف والتفحص والسيطرة على وسائل النقل واملشاة والبضائع 9  

التي تعبر من يهودا والسامرة وغزة إىل إسرائيل وبالعكس، تقام معابر منظمة، وتُضمن طريقة مالئمة لعبور 
  .وسائل النقل والبضائع بأسلوب يخضع للتفحص وبموجب تصريح

وسيعاقب من . ل غير الشرعي لوسائل النقل واألشخاص من املناطق الواقعة بين املعابرـ يمنع الدخو10  
  .ينتهك هذا األمر أشد العقاب

مليون  40منها (مليون شيكل موزعة على سنتين  287ـ أُقرت ميزانية تكميلية لتنفيذ هذا القرار تبلغ 11  
رر رئيس احلكومة ووزيرا املال واألمن الداخلي وسيق). 7شيكل حلماية املواصالت العامة كما ورد يف البند 

  .مصادر التمويل
  .ـ ستنفذ القرارات أعاله مع احترام االتفاقات الدولية التي وقعتها إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو12  

  

                                                 
 "4/3/1996، "هآرتس. 
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