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١ 

 

  )١امللف (

  :١٩٩٩االنتخابات اإلسرائيلية، أيار/مايو 
  وثائق تأليف احلكومة اجلديدة والنتائج

  والبرامج االنتخابية

  إعداد: أحمد خليفة
  خالد عايد

املبكرة لرئيس احلكومة ، جرت االنتخابات اإلســـــــــــرائيلية ١٩٩٩أيار/مايو  ١٧يف 
وللكنيســـــت اخلامس عشـــــر بعد ثالثة أعوام من تســـــلّم الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، 
مقاليد الســـــــــــلطة يف إســـــــــــرائيل. وقد فاز رئيس حزب العمل إيهود براك بمنصـــــــــــب رئيس 
احلكومة، كما فازت القائمة التي يتزعمها (إسرائيل واحدة) بأكبر عدد من األعضاء يف 

ت. واستطاع براك، بعد مفاوضات ائتالفية شاقة كادت تستنفد املهلة القانونية الكنيس
  املمنوحة له، تأليف احلكومة اجلديدة.

يتنــاول هــذا امللف نتــائج االنتخــابــات ووثــائق تــأليف احلكومــة اإلســـــــــــرائيليــة. وهو 
 يشتمل على: اخلطوط األساسية للحكومة؛ كلمة بارك أمام الكنيست يف تقديمه احلكومة
لنيل الثقة؛ أســـــــماء الوزراء والتعريف بهم؛ نتائج انتخابات رئيس احلكومة والكنيســـــــت؛ 
أســــــــماء أعضــــــــاء الكنيســــــــت؛ مقتطفات من البرامج االنتخابية لكل من إســــــــرائيل واحدة، 
والليكود، وشاس، وميرتس، ويسرائيل بعلياه، وحزب الوسط، وشينوي، وإسرائيل بيتنا، 

الــديني القومي (املفــدال)، والقــائمــة العربيــة املوحــدة،  وحزب الوحــدة القوميــة، واحلزب
  واجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديمقراطي.

  أوالً: احلكومة اجلديدة
  [مقتطفات] اخلطوط األساسية

  عام
إن األهداف الرئيســـــــية للحكومة هي: األمن القومي والشـــــــخصـــــــي من خالل  :١ -	١

                                           

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت  
http://www.israel-mfa.gov.il 
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٢ 

 

اإلســرائيلي من خالل حتقيق  -		الكفاح الذي ال يكل ضــد اإلرهاب؛ إنهاء الصــراع العربي
ســــــــالم حقيقي؛ منع احلروب وســــــــفك الدماء؛ احلرب على البطالة وتشــــــــجيع نمو مســــــــتقر 

يع الهجرة واستيعاب املهاجرين يخلق فرص العمل؛ تقليص الفجوات االجتماعية؛ تشج
عبر االندماج والشـــــــــــراكة؛ إيجاد ظروف معيشـــــــــــية وبيئة توفر اإلحســـــــــــاس بوجود هدف 
وأمل، وتشجع على الهجرة إىل إسرائيل؛ حتصين الديمقراطية، وسلطة القانون، والتراث 
اليهودي، وحقوق اإلنســـــــان، مع احترام احملاكم؛ الوعد بفرص متســـــــاوية للجميع؛ جعل 

يم يف رأس أولوياتها، وضـــــمان التعليم للجيل الناشـــــئ منذ حضـــــانة األطفال حتى التعل
  اجلامعة؛ مكافحة العنف وحوادث الطرق.

اإلســـرائيلي  -	ســـتعمل احلكومة اإلســـرائيلية من أجل إنهاء الصـــراع العربي :٢ -	١
بالوســـــــــائل الســـــــــلمية، ومن خالل التمســـــــــك، بثبات، بأمن إســـــــــرائيل القومي وســـــــــالمتها 

ا. وســتســعى احلكومة لتحقيق ســالم يقوم على أســاس االحترام املتبادل ويضــمن ونموّه
.   أمن الدولة وسائر مصاحلها احليوية ويوفّر األمن الشخصي ملواطنيها جميعاً

مع تأليف القلوب بين جميع  -	ســـــــــــتعمل احلكومة من أجل الوحدة الوطنية :٣ -	١
ومن أجل رأب  -		واحترام اآلخرينمواطني إسرائيل، والتشجيع على التسامح واالعتدال 

الصـــــــدوع يف صـــــــفوف األمة، بما يبعث األمل بمســـــــتقبل أفضـــــــل جلميع مواطني الدولة، 
  عرباً ويهوداً، علمانيين ومتدينين.

ستعمل احلكومة من أجل ضمان أن تظل إسرائيل دولة يهودية، ديمقراطية  :٤ -	١
  م بالتشجيع على الهجرة.وصهيونية مع وجود حقوق متساوية جلميع مواطنيها، وتقو

[.......]  

  السالم واألمن وعالقات إسرائيل اخلارجية
تنظر احلكومة إىل السـالم بصـفته قيمة حقيقية للحياة يف إسـرائيل، تسـتمد  :١ -	٢

جــذورهــا من رؤيــا األنبيــاء، كمــا وجــدت لهــا تعبيراً يف إعالن االســـــــــــتقالل ويف التطلع 
واألمن. وتعتقد احلكومة أن يف اإلمكان إنهاء دورة  الدائم للشعب اإلسرائيلي إىل السالم

ســــــــــفك الدماء يف املنطقة. ويرتكز صــــــــــنع الســــــــــالم على قوة اجليش اإلســــــــــرائيلي والقوة 
العامة إلســــــــــرائيل، والقدرات الردعية للدولة، والرغبة يف إحالل االســــــــــتقرار يف الشــــــــــرق 

  قتصادية واالجتماعية.األمر الذي سيسمح بتوجيه املوارد نحو التنمية اال -		األوسط
إن الســـــــــــالم هو أحــد مكوِّنــات املفهوم األمني القومي وعالقــات إســـــــــــرائيــل  :٢ -	٢

اخلارجية. وســـــترتكز الترتيبات ومعاهدات الســـــالم التي ســـــتكون إســـــرائيل شـــــريكاً فيها 
على احلفاظ على أمن إســــرائيل ومصــــاحلها القومية، باالســــتناد إىل الدعم الواســــع الذي 
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  يف إسرائيل.يقدمه الشعب 
ســــتطوّر احلكومة منعة اجليش اإلســــرائيلي باعتباره قوة إســــرائيل الدفاعية  :٣ -	٢

  والردعية.
ســـــــــــتشـــــــــــن احلكومــة حربــاً شــــــــــــاملــة على املنظمــات اإلرهــابيــة وعلى الــذين  :٤ -	٢

.   يبادرون إىل اإلرهاب وينفذونه، وستضمن األمن الشخصي لسكان إسرائيل جميعاً
كجزء من ســياســتها الرامية إىل إحالل الســالم يف الشــرق ســتعمل احلكومة،  :٥ -	٢

األوســط وتوطيده، على تطوير آليات للتعاون الســياســي واالقتصــادي والعلمي والثقايف 
  بين شعوب املنطقة.

ســـــتعمل احلكومة على تســـــريع املفاوضـــــات مع الفلســـــطينيين، على أســـــاس  :٦ -	٢
ن خالل تســـــــوية دائمة تضـــــــمن أمن العملية [الســـــــلمية] القائمة، بهدف إنهاء الصـــــــراع م

إســــــــرائيل ومصــــــــاحلها احليوية. وســــــــيتم عرض التســــــــوية الدائمة للمصــــــــادقة عليها يف 
  استفتاء عام.

ســـــــــــتحترم احلكومــة االتفــاقــات التي وقعتهــا إســـــــــــرائيــل مع الفلســـــــــــطينيين  :٧ -	٢
وســـــــتنفذها، مع اإلصـــــــرار، يف الوقت نفســـــــه، على أن تقوم الســـــــلطة الفلســـــــطينية أيضـــــــاً 

  ام هذه االتفاقات وتنفيذها.باحتر
ســــــتســــــتأنف احلكومة املفاوضــــــات مع ســــــورية بهدف إبرام معاهدة ســــــالم  :٨ -	٢
ســـــالم كامل يعزّز أمن إســـــرائيل ويقوم على أســـــاس قرارَيْ جملس األمن الدويل  -		معها
، وعلى وجود عالقات طبيعية بين دولتين جارتين تعيشـــان جنباً إىل جنب ٣٣٨و ٢٤٢

  معاهدة السالم مع سورية للمصادقة عليها يف استفتاء عام.بسالم. وستُعرض 
ســــتعمل احلكومة من أجل إخراج اجليش اإلســــرائيلي من لبنان، مع ضــــمان  :٩ -	٢

  رفاه سكان الشمال وأمنهم، والتطلع إىل إبرام معاهدة سالم مع لبنان.
تعتبر احلكومة مصـــــــر واألردن والســـــــلطة الفلســـــــطينية شـــــــركاء مهمين يف  :١٠ -	٢

اجلهد املبذول إلحالل السالم يف منطقتنا، وستقيم حواراً سياسياً مستمراً مع كل منها. 
وســـــــــــتعمــل احلكومــة أيضــــــــــــاً من أجــل دعم التفــاهم والصــــــــــــداقــة، وكــذلــك من أجــل تطوير 

يلي والشـــــعوب املصـــــرية واألردنية االقتصـــــاد والتجارة والســـــياحة بين الشـــــعب اإلســـــرائ
  والفلسطينية.

ستقيم احلكومة حواراً مستمراً مع الواليات املتحدة فيما يتعلق بمواقفها  :١١ -	٢
من التســـــــوية الدائمة. وســـــــيتناول احلوار أيضـــــــاً املســـــــاعدات الســـــــياســـــــية واالقتصـــــــادية 

ن املميزة بيوالدفاعية األميركية إلســـــــــرائيل. وســـــــــتعمل احلكومة على تعميق الصـــــــــداقة 
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الواليات املتحدة وإســرائيل، وعلى اســتمرار التعاون االســتراتيجي مع الواليات املتحدة 
  وتطويره.

ســـــتعمل احلكومة على تقوية وتعزيز العالقات باالحتاد األوروبي والدول  :١٢ -	٢
األعضــاء فيه. وســتعمل احلكومة أيضــاً على تقوية العالقات بروســيا ودول رابطة الدول 

  قلة والصين، وكذلك باألسرة الدولية بكاملها.املست
ســــــــــتبذل احلكومة قصــــــــــارى جهودها من أجل اإلفراج عن أســــــــــرى احلرب  :١٣ -	٢

  واجلنود املفقودين، وإعادتهم إىل إسرائيل.
  

  القدس
إن القدس الكبرى، عاصـــــمة إســـــرائيل األبدية، ســـــتبقى موحدة وكاملة حتت  :١ -	٣

  سيادة إسرائيل.
بناء كل األديان الوصــــول بحرية إىل األماكن املقدســــة، وحرية ســــيُضــــمن أل :٢ -	٣

  العبادة.
ســـــــــــتعمــل احلكومــة من أجــل تطوير القــدس وازدهــارهــا، واســـــــــــتمرار البنــاء  :٣ -	٣

  ملا فيه رفاه جميع سكانها. -		فيها

  االستيطان
[.......]  

 إىل أن يتم حتديد وضـــــع املســـــتوطنات اليهودية يف يهودا والســـــامرة وغزة، :٢ -	٤
يف إطار التسوية الدائمة، لن تُبنى مستوطنات جديدة ولن يُلحق أي ضرر باملستوطنات 

  القائمة.
ستعمل احلكومة على ضمان أمن السكان اليهود يف يهودا والسامرة وغزة،  :٣ -	٤

بما يتســــــــــــاوى مع اخلدمات املقدمة  -	وتقديم اخلدمات احلكومية والبلدية االعتيادية
املســــتوطنات األُخرى يف إســــرائيل. وســــتلبي احلكومة حاجات التنمية إىل ســــكان جميع 

االقتصــــــــــــادية  -		املتواصـــــــــــلة للمســـــــــــتوطنات القائمة. وســـــــــــتطبَّق املعايير االجتماعية
  بالتساوي على جميع املستوطنات يف أي مكان.

[.......]  
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  االقتصاد واجملتمع
[.......]  

تملكها الدولة، من خالل ســتشــجع احلكومة على خصــخصــة املشــاريع التي  :٧ -	٧
احلوار مع املســـــتخدمين، ومن خالل منح املســـــتخدمين، قدر اإلمكان، فرصـــــة احلصـــــول 
على أســـــــــــهم يف املشـــــــــــاريع التي تُباع. ويف كل اقتراح بيع، ســـــــــــيُجرى حوار مع نقابات 
املســـــتخدمين يف املشـــــروع أو املعمل أو الشـــــركة، يف حماولة الحترام االتفاق اجلماعي 

  قيعه مع املستخدمين.الذي تم تو
[.......]  

  الهجرة واستيعاب املهاجرين
ستسعى احلكومة للتشجيع على الهجرة واستيعاب املهاجرين. ولن يتحقق  :١ -	٨

انـــدمـــاج املهـــاجرين يف اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي إالّ عبر احلوار والتعـــاون مع املهـــاجرين 
  أنفسهم [....]

[.......]  

  الدين
اجة إىل وضـــــــــــع حل مالئم للعالقة بين الدين والدولة، تدرك احلكومة احل :١ -		١٠

يقوم على أســــــــــــاس  -	عبر احلوار وتأســـــــــــيس ميثاق بين القطاعات الدينية والعلمانية
  اإلجماع والتسامح املتبادل والتأليف بين قلوب جميع أجزاء األمة.

ســـــــتعمل احلكومة على ســـــــن تشـــــــريع يف الكنيســـــــت، طبقاً لقرارات حمكمة  :٢ -		١٠
العليا، وعبر حوار مســـــــــــبق وجهود من أجل التوصــــــــــــل إىل تفاهم مع كل األطراف العدل 

املعنية، فيما يتعلق بالتجنيد العســـــــكري واإلعفاء من اخلدمة العســـــــكرية املمنوح لطلبة 
  املدارس الدينية.

[.......]  

  مكانة العرب اإلسرائيليين
ستعمل احلكومة على إيجاد حقوق كاملة ومتساوية جلميع العرب والبدو  :١ -		١٢

والدروز والشركس وسواهم من مواطني إسرائيل. وستعمل من أجل املساواة يف التعليم 
والتشغيل واإلسكان والبنية التحتية، ومن أجل تصحيح التفاوتات السابقة فيما يتعلق 

  بتخصيص املوارد وتيسُّر اخلدمات العامة.
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ســــتعمل احلكومة على حتســــين وضــــع الســــلطات [احمللية] العربية وإيجاد  :٢ -		١٢
فرص عمــــل، من خالل تصـــــــــــنيع املنــــاطق العربيــــة والــــدرزيــــة، وكــــذلــــك ردم الفجوات، 
بالتدريج، بين خمتلف القطاعات الســـــــــــكانية يف إســـــــــــرائيل فيما يتعلق بالبنية التحتية 

  االقتصادية واالجتماعية.
[.......]  

ســـــــــــتقدم احلكومة ترتيبات لتوطين البدو بالنقب، تقوم على أســـــــــــاس حل  :٥ -		١٢
  متكامل لتوطينهم وترتيب حلل مشكلة األرض.

ســـــــــــتعمــــل احلكومــــة على إيجــــاد فرص عمــــل للقطــــاع العربي على أعلى  :٦ -		١٢
مستويات احلكومة واخلدمة املدنية. وستخصص احلكومة فرص عمل إضافية من أجل 

   احلكومة واملؤسسات العامة.دمج األكاديميين العرب يف
ســـــــــــتعمل احلكومة على وضـــــــــــع حلول للمشـــــــــــكالت املزمنة مثل مشـــــــــــكلة  :٧ -		١٢

االعتراف بالقرى العربية غير املعترف بها، ومشـــــكلة تخصـــــيص األراضـــــي لالســـــتعمال 
طبقــاً للمبــادئ التي أقرتهــا اللجــان الوزاريــة  -		العــام، ومشـــــــــــكالت البــدو يف النقــب [....]

  بقة.للحكومات السا
.[.......] 

  كلمة رئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود براك،
  أمام الكنيست لنيل الثقة بحكومته

  [مقتطفات] .٦/٧/١٩٩٩القدس، 
[.......]  

إنــه ملن دواعي اعتزازي أن أقــدم للشـــــــــــعــب ولهــذا اجمللس حكومــة جــديــدة، واســـــــــــعــة 
العظمى من أعضـــــــــــاء وجيدة وممثلة [جلميع شـــــــــــرائح الشـــــــــــعب]، ومدعومة من األكثرية 

الكنيســـــــــت ومن مواطني الدولة. وليس ســـــــــدى أنني اســـــــــتنفدت كامل املهلة الزمنية التي 
يحــــددهــــا القــــانون لتــــأليف احلكومــــة. ومل أســـــــــــلــــك طريقــــاً ســـــــــــهلــــة. فقــــد ألزمتني العبر 
املســـتخلصـــة من التاريخ اليهودي وعمق الصـــدوع االجتماعية والســـياســـية يف إســـرائيل 

ق الطويلـــة التي تتطلـــب الصـــــــــــبر من أجـــل حتقيق الهـــدف الـــذي اليوم، بـــأن أختـــار الطري
وضـــــــــــعته لنفســـــــــــي: تأليف حكومة تؤدي مهماتها خالل فترة تُتخذ فيها قرارات قومية 

                                           

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت  
http://www.israel-mfa.gov.il 
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  صعبة، من خالل اإلجماع والتوازن بين معظم فئات الشعب [....]
[.......]  

كل شـــــيء إن اخلطوط األســـــاســـــية للحكومة واالتفاقات االئتالفية موجودة أمامكم. 
. وليس هناك أي أشـــــــــــياء خمفية، وال وجود التفاقات ســـــــــــرية، وال  واضـــــــــــح وجلي تماماً
تفاهمات جرت "حتت الطاولة". وكما رأيتم، ليس ثمة أي التزامات مالية أو امتيازات 

  لقطاعات أو جمموعات معينة.
[.......]  

ســـــــــــالم  [....] نحن نعلم أن انتصــــــــــــار الصـــــــــــهيونية لن يكون كامالً إىل حين حتقيق
حقيقي، وأمن كامل، وعالقات صــــــداقة وثقة وتعاون مع جيراننا جميعاً. لذلك ســــــيكون 
الهدف األســـــــــــمى للحكومة جلب الســـــــــــالم واألمن إلســـــــــــرائيل، مع احلفاظ على مصـــــــــــالح 

عاماً بفضــل  ٢٠إســرائيل احليوية. إن االختراق التاريخي العظيم نحو الســالم حدث قبل 
هما زعيمان عظيمان: مناحم بيغن وأنور الســــــــــــادات الرؤية والشـــــــــــجاعة اللتين حتلى ب

  رحمهما الله.
[.......]  

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد اســتهلت عهدها فعالً ببروتوكول اخلليل، لكنها 
  مل تكن قادرة على تطبيق اتفاقات واي التي وقعتها.

وســط الذي ومن واجبنا اآلن أن نكمل املهمة، وأن نقيم ســالماً شــامالً يف الشــرق األ
شـــــــــــهد الكثير من احلروب. إن من واجبنا جتاه أنفســـــــــــنا وجتاه أبنائنا أن نتخذ خطوات 

اإلسرائيلي. وهذه احلكومة  -		حاسمة من أجل تقوية إسرائيل عبر إنهاء الصراع العربي
مصممة على بذل كل اجلهود وسلوك كل الطرق والقيام بكل شيء ضروري من أجل أمن 

  واحليلولة دون نشوب حرب.إسرائيل وحتقيق السالم 
لدينا واجب تاريخي يقضــــــي باالســــــتفادة من "نافذة الفرص" التي انفتحت أمامنا 
لنحقق إلســـرائيل األمن والســـالم يف املدى البعيد. ونحن نعرف أنه ال يمكن إقامة ســـالم 
شــــــــــــامـل ودائم إالّ إذا كـان يســـــــــــتنـد، يف آن واحـد، إىل أربعـة أعمـدة هي: مصـــــــــــر واألردن 

. وما دام الســـــالم مل يقم وســـــورية و لبنان، ككتلة واحدة بمعنى ما، والفلســـــطينيون طبعاً
على هــذه األعمــدة األربعــة جميعهــا، فــإنــه ســـــــــــيظــل غير كــامــل وغير دائم. وعلى الــدول 

  العربية أن تعلم أن إسرائيل القوية والواثقة من نفسها هي فقط يمكنها جلب السالم.
ة إىل مــد أيــديهم يف اجتــاه يــدنــا املمــدودة، ومن هنــا أدعو اليوم كــل زعمــاء املنطقــ

وإىل إقامة "ســـــالم الشـــــجعان"، يف منطقة شـــــهدت الكثير من احلروب والدماء واملعاناة. 
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وأريد أن أقول جليراننا الفلســــــطينيين: إن الصــــــراع املرير بيننا جلب الكثير من املعاناة 
ا ء تاريخية. ربملشــــعبينا. واآلن، ليس هناك من ســــبب لتصــــفية حســــابات تتعلق بأخطا

كان من املمكن أن تســـــلك األمور وجهة أُخرى، لكننا ال نســـــتطيع تغيير املاضـــــي؛ كل ما 
يمكننا عمله هو جعل املســــتقبل أفضــــل. وأنا ال أدرك معاناة شــــعبي فحســــب، بل أعترف 
أيضــــــاً بمعاناة الشــــــعب الفلســــــطيني. وطموحي ورغبتي هما يف إنهاء العنف واملعاناة، 

ادة الفلسطينية املنتخبة، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، من منطلق والعمل مع القي
الشـــــــــــراكــة واالحترام، من أجــل التوصــــــــــــل معــاً إىل تســـــــــــويــة عــادلــة ومتفق عليهــا، حتقق 
التعايش يف حرية وازدهار وحسن جوار على هذه األرض احملبوبة التي سيعيش عليها 

.   الشعبان دائماً
إن احلكومة اإلســرائيلية اجلديدة مصــممة على  وأقول للرئيس الســوري حافظ األســد

دفع املفاوضات، يف أقرب وقت ممكن، من أجل التوصل إىل معاهدة سالم وأمن ثنائية 
  .٣٣٨و ٢٤٢كاملة، على أساس قرارَيْ جملس األمن 

[.......]  
إنني أنوي وضـــــــــــع حد لوجود اجليش اإلســـــــــــرائيلي يف لبنان خالل عام واحد، وأن 

رائيلي، بموجــب اتفــاق، على امتــداد احلــدود، وإعــادة أبنــائنــا إىل ينتشـــــــــــر اجليش اإلســـــــــــ
ديارهم، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان رفاه وأمن السكان على احلدود الشمالية، 
وكذلك مســــــــتقبل اللبنانيين العاملين يف جمايل األمن واملســــــــاعدة املدنية، الذين عملوا 

  ان املنطقة.إىل جانبنا، طوال هذه األعوام، من أجل سك
[.......]  

التوصل إىل تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وحتقيق السالم مع  -		هاتان املهمتان
تنطويان، يف نظري، على القدر نفسه من احليوية واألهمية. وال تتقدم  -	سورية ولبنان

  إحداهما على األُخرى، أو تسبقها، يف سلم األولويات.
نفســـــــــــــه، من أجــل تقريــب الســـــــــــالم على كــل وهــدف احلكومــة هو العمــل، يف الوقــت 

اجلبهات، لكن من دون التراخي بشـــــــــــأن حاجات إســـــــــــرائيل األمنية ومصـــــــــــاحلها األكثر 
  حيوية، ويف املقام األول منها، القدس املوحدة حتت سيادتنا، عاصمة إسرائيل األبدية.
لن تردعنا الصعوبات. وأنا أعرف جيداً أن يف انتظارنا مفاوضات صعبة ومفعمة 

  األزمات، وفترات من املدّ واجلزر، قبل أن نصل إىل الهدف املنشود.ب
وأســتطيع فقط أن أعد بأنه إذا كشــف الطرف اآلخر عن الدرجة نفســها من التصــميم 
واإلرادة الطيبة للتوصــــــــــــل إىل اتفاق كما هو احلال يف جانبنا، فإنه لن توجد قوة يف 
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  العامل تستطيع منعنا من حتقيق السالم هنا.
هــذا الســـــــــــيــاق، فــإنني أعلّق أهميــة عظيمــة على دعم شـــــــــــريكينــا يف معــاهــدات ويف 

 الله		الســـــالم: مصـــــر واألردن. وأنا أعتقد أن يف إمكان الرئيس حســـــني مبارك وامللك عبد
القيام بدور حيوي يف إيجاد الدينامّيات وأجواء الثقة التي نحن يف أمسّ حاجة إليها 

ما أيضــــــــاً دعم التربية على الســــــــالم بين أبناء من أجل التقدم نحو الســــــــالم. ويف إمكانه
ى التربية عل -	مصــــــــر واألردن والفلســــــــطينيين، ويف املســــــــتقبل ســــــــورية ولبنان أيضــــــــاً

السـالم، التي هي شـرط ألي سـالم بعيد املدى ودائم. وأعتقد أن يف إمكان امللك املغربي 
ى كانت فتحت يف احلســـن أيضـــاً أن يســـاهم يف ذلك، وكذلك األمر بالنســـبة إىل بالد أُخر

املاضــــي قنوات اتصــــال مع إســــرائيل، من أجل التعاون على صــــعيد العملية الســــلمية يف 
جماالت شــــــــــتى. وأنا أتطلع إىل مواصــــــــــلة هذه االتصــــــــــاالت بثبات إليجاد مناخ إقليمي 

  مريح يمكن أن يساعد املفاوضات.
ساسي ألي ومن نافل القول إن املساعدة التي تقدمها الواليات املتحدة هي شرط أ

تقدم نحو حل الصـــــــــــراع يف املنطقة. إن الصـــــــــــداقة مع أميركا، بقيادة الرئيس كلينتون، 
وما أبدته من ســــخاء ودعم كثيف للعملية الســــلمية يف الشــــرق األوســــط يشــــكالن عنصــــراً 
حيوياً يف فرصــة حتقيق هدفنا. وســأتوجه إىل الواليات املتحدة قريباً، تلبية لدعوة من 

لصــــــــــديق اخمللص إلســــــــــرائيل، من أجل تدارس جممل القضــــــــــايا التي الرئيس كلينتون، ا
تواجهنا، ويف املقام األول منها اســـــــــــتئناف العملية الســـــــــــلمية على جميع املســــــــــــارات، 

  وتعزيز قوة إسرائيل وأمنها.
  سيدي الرئيس، أعضاء الكنيست،

تكمن ضـــــــــــمانة االتفاقات الســـــــــــلمية وتطبيقها يف قوة اجليش اإلســـــــــــرائيلي. ولذلك 
ى جاهدين لتقوية اجليش اإلســرائيلي، و[ضــمان] نوعية قادته وجنوده، وإمداده ســنســع

بــأفضــــــــــــل أنظمــة التربيــة والتكنولوجيــا، وتــدريبــه وليــاقتــه، وقــدرتــه على أن يظــل دائمــاً 
مســـــــــتعداً للردع والرد على األخطار البعيدة والقريبة، وعلى كل أنواع التهديدات، ســـــــــواء 

كن األمن ال توفره الــــدبــــابــــات والطــــائرات وزوارق كــــانــــت تقليــــديــــة أو غير تقليــــديــــة. ل
الصـــــــــــواريخ فحســـــــــــب. إن األمن يوفره األفراد، يف الدرجة األوىل. فهم الذين يصـــــــــــوغون 
متــانــة اجملتمع والقوة القوميــة إلســـــــــــرائيــل. لــذلــك، وإضـــــــــــــافــة إىل دفع األمن والســـــــــــالم 

ة ملزمــة والســـــــــــيــاســـــــــــــة اخلــارجيــة، وبمــا ال يقــل أهميــة وإحلــاحــاً من ذلــك، فــإن احلكومــ
  بمواجهة حتديات اجملتمع واالقتصاد وحاجات املواطن.

[.......]  
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إن هـــذه احلكومـــة التي أطلـــب إليكم منحهـــا ثقتكم هي حكومـــة تتجـــه نحو الســـــــــــالم 
واألمن والتعليم والصــــــحة والرفاه، نحو املســــــاواة املدنية الكاملة والعدالة االجتماعية، 

لة والفقر، نحو الهجرة وتقوية الروابط نحو اقتصــــــــــــاد حر ومزدهر ونمو واجتثاث البطا
  بين إسرائيل واملهجر، نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون [....]

[.......]  
إن هذه احلكومة لن تدير ظهرها ألي جمموعة أو فئة أو قطاع أو تيار أيديولوجي 

ة ميف اجملتمع اإلســــرائيلي. وهي ســــتكون حكومة حوار متواصــــل وانفتاح وانتباه، حكو
ســـــــــــتتطلع إىل حتقيق "إجمـــاع قومي جـــديـــد"، لكنهـــا لن تتملص من اتخـــاذ القرارات أو 
تفرض على نفســــــــــها الشــــــــــلل واجلمود. وأنا أعلم وأدرك بالضــــــــــبط االجتاه الذي يجب أن 
تســــلكه احلكومة والغاية التي يجب أن تصــــل إليها، وأنا أعتزم قيادة هذه املســــيرة حتى 

  خط النهاية.
، إذا تطلب األمر اتخاذ قرارات تاريخية حاسمة، وعندما يتطلب أخيراً، وكما تعهدت

ذلك، فإن اجلمهور بكامله ســـــيُدعى إىل اتخاذ قرار يف اســـــتفتاء عام بحســـــب إرادته ذات 
  السيادة.

.[.......]  

  أعضاء احلكومة
رئيس احلكومــة ووزير الــدفــاع، كمــا يحمــل حقــائــب الزراعــة، العلوم،  إيهود براك: -

  السياحة واالستيعاب.
  وزير العدل. يوسي بيلين: -
  وزير األمن العام. عمي: -	شلومو بن -
  وزير االتصاالت. إليعيزر: -	بنيامين بن -
  وزير الصحة. شلومو بنيزري: -
  وزير الصناعة والتجارة. ران كوهين: -
  وزير الشؤون الدينية. كوهين:يتسحاق  -
  وزيرة البيئة. داليا إيتسيك: -

                                           

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت 
http://www.israel-mfa.gov.il; The Jerusalem Post (internet edition), July 6, 1999. 
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  وزير الشؤون اخلارجية. دافيد ليفي: -
  وزير اإلسكان. يتسحاق ليفي: -
  وزير املواصالت. يتسحاق مُردخاي: -
  وزير التعاون اإلقليمي. شمعون بيرس: -
  .وزير ديوان رئيس احلكومة، واملسؤول عن شؤون القدس حاييم رامون: -
  وزير التعليم. يوسي سَريد: -
  وزير الداخلية. ناتان شرانسكي: -
  وزير املالية. أبراهام شوحاط: -
  وزير البنى التحتية القومية. إلياهو سويسا: -
  وزير العمل والشؤون االجتماعية. إلياهو يِشاي: -

  التعريف بأعضاء احلكومة
 :(إســــــرائيل واحدة) يف كيبوتس مشــــــمار هشــــــارون.  ١٩٤٢وُلد ســــــنة  إيهود براك

، وتقلّب يف عدد من املناصب فيه، إىل أن أصبح ١٩٥٩التحق باجليش اإلسرائيلي سنة 
الرئيس الرابع عشــــــر لهيئة األركان العامة. وقد حاز عدداً من  ١٩٩١يف نيســــــان/أبريل 

العبريــة  امليــداليــات واألوســـــــــــمــة. يحمــل شـــــــــــهــادة بكــالوريوس يف الفيزيــاء من اجلــامعــة
االقتصـــادية من جامعة ســـتانفورد  -		)، وشـــهادة ماجســـتير يف النظم الهندســـية١٩٧٦(

وزيراً للداخلية، وشـــــــــغل يف الفترة  ١٩٩٥). عُيّن يف تموز/يوليو ١٩٧٨يف كاليفورنيا (
منصــــــب وزير اخلارجية.  ١٩٩٦وحزيران/يونيو  ١٩٩٥ما بين تشــــــرين الثاين/نوفمبر 

  .١٩٩٦ذ سنة أصبح رئيساً حلزب العمل من
 :(إســــــــرائيل واحدة) يف فلســـــــــطين. حاز شـــــــــهادة  ١٩٤٨وُلد ســـــــــنة  يوســـــــــي بيلين

انتُخب عضــواً يف  ١٩٨٨الدكتوراه يف العلوم الســياســية من جامعة تل أبيب. ومنذ ســنة 
، ثم نائباً لوزير اخلارجية بين سنة ١٩٩٠الكنيست. عُيِّن نائباً لوزير املالية حتى سنة 

، ُعّين وزيراً لالقتصـــــــــــــــــاد والتنميــــــة ١٩٩٥ تموز/يوليو . ويف١٩٩٥وســـــــــــنــــــة  ١٩٩٢
االجتماعية. ويف تشـــــرين الثاين/نوفمبر من الســـــنة نفســـــها، عُيّن وزيراً من دون حقيبة. 

  وقد ألّف عدداً من الكتب.

                                           

   والكنيست يف اإلنترنت:النص مترجم عن اإلنكليزية من موقعَيْ وزارة اخلارجية اإلسرائيلية  
http://www.israel-mfa.gov.il; http://www.knesset.gov.il 
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 شـــــــلومو بن	وهاجر إىل ١٩٤٣وُلد يف املغرب ســـــــنة  عمي (إســـــــرائيل واحدة): - ،
العبرية وجامعة أكســـــــــــفورد، وحاز شـــــــــــهادة . درس يف اجلامعة ١٩٥٥إســـــــــــرائيل ســـــــــــنة 

رّح برتبـــة رقيـــب. يتكلم  الـــدكتوراه. خـــدم يف لواء غوالين يف اجليش اإلســـــــــــرائيلي، وســـــــــــُ
العبرية واإلســــــــبانية والفرنســــــــية واإلنكليزية. انتُخب عضــــــــواً يف الكنيســــــــت الرابع عشــــــــر 

  والكنيست احلايل. وقد كتب عدداً من املؤلفات.
 بنيامين بن		وهاجر إىل ١٩٣٦وُلد يف العراق سنة  إسرائيل واحدة):إليعيزر ( - ،

 ١٩٨٤. تسلّم عدة مناصب قيادية يف اجليش اإلسرائيلي. ويف سنة ١٩٤٩إسرائيل سنة 
انتُخب، أول مرة، عضـــــــــــواً يف الكنيســـــــــــت على قائمة ياحد برئاســـــــــــة عيزر وايزمن، التي 

  انضمت الحقاً إىل االئتالف العمايل.
 :(شاس) درس يف كلية "أور هاحاييم" ١٩٦١وُلد يف حيفا سنة  شلومو بنيزري .

رّح برتبـــة رقيـــب أول. انتُخـــب عضـــــــــــواً يف  التلموديـــة يف القـــدس. خـــدم يف اجليش، وســـــــــــُ
الكنيســت الثالث عشــر، وكان رئيس كتلة شــاس فيه ويف الكنيســت الرابع عشــر. عُيِّن منذ 

  نائباً لوزير الصحة. له كتابان بالعبرية. ١٩٩٦آب/أغسطس 
 :(ميرتس) وهاجر إىل إســــــــــرائيل ســــــــــنة ١٩٣٧وُلد يف العراق ســــــــــنة  ران كوهين ،
. حاز شــهادة البكالوريوس يف االقتصــاد والفلســفة من جامعة تل أبيب. خدم يف ١٩٥٠

. نشر عدداً ١٩٨٤اجليش ووصل إىل رتبة كولونيل. انتُخب عضواً يف الكنيست منذ سنة 
  من املقاالت الصحافية.

 :(شــاس) درس يف كلية تلمودية. ١٩٥١وُلد يف إســرائيل ســنة  يتســحاق كوهين .
خدم يف اجليش ووصـــــــل إىل رتبة رقيب أول. يتكلم العبرية واإلنكليزية والعربية. شـــــــغل 

  منصب نائب رئيس بلدية عسقالن. وانتُخب عضواً يف الكنيست الرابع عشر.
 :(إســــــرائيل واحدة) حازت شـــــــهادة ١٩٥٢س ســـــــنة وُلدت يف القد داليا إيتســــــيك .

البكالوريوس يف األدب والتاريخ من اجلامعة العبرية. عملت مدرّســــــــــــة، وتســـــــــــلمت عدة 
مناصــــــــــــب يف حزب العمل وجملس بلدية القدس وهيئة اإلذاعة اإلســـــــــــرائيلية وغيرها. 

  .١٩٩٢انتُخبت عضواً يف الكنيست منذ سنة 
 :(إســـــــــــرائيل واحدة) رباط يف املغرب، وفيها يف ال ١٩٣٩وُلد ســـــــــــنة  دافيد ليفي

. شـــغل منصـــب نائب رئيس ١٩٥٩تخرج من املدرســـة الثانوية. هاجر إىل إســـرائيل ســـنة 
. ترأس كتلة الليكود يف الهســتدروت ١٩٧٧ -	١٩٦٤بلدية بيســان أو رئيســها يف الفترة 

منذ أواســــــــط الســــــــتينات حتى أوائل الثمانينات. انتُخب عضــــــــواً يف الكنيســــــــت منذ ســــــــنة 
 ١٩٦٦حقائب وزارية متعددة، كان آخرها بين ســــــــــنة  ١٩٧٧نذ ســــــــــنة . تســــــــــلّم م١٩٦٩
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، حين كان نائباً لرئيس احلكومة ووزيراً للخارجية. انشق عن الليكود سنة ١٩٩٨وسنة 
  وأنشأ حزب غيشر. ١٩٩٥
 :(املفدال) وهاجر إىل إســـرائيل ســـنة ١٩٤٧وُلد يف املغرب ســـنة  يتســـحاق ليفي ،
. خدم يف اجليش ووصــل إىل رتبة رائد. عُيّن . تلقى دراســة دينية ونُصــِّ ١٩٥٧ ب حاخاماً

، كما شـــــغل منصـــــب وزير التعليم والثقافة ١٩٩٦وزيراً للمواصـــــالت يف حزيران/يونيو 
، وعقــب وفــاة رئيس حزب املفــدال ١٩٩٨. يف شـــــــــــبــاط/فبراير ١٩٩٩حتى تموز/يوليو 

  زفولون هامر، تم انتخابه رئيساً للحزب.
 :(الوســــــط) وهاجر إىل إســــــرائيل ١٩٤٤وُلد يف العراق ســــــنة  يتســــــحاق مردخاي ،
). تخرج من كليتيْ ١٩٩٥ -		١٩٦٢عــــامــــاً ( ٣٣. خــــدم يف اجليش مــــدة ١٩٤٩ســـــــــــنــــة 

األركان والقيادة يف كل من إســرائيل وكمبردج يف بريطانيا. حاز شــهادة البكالوريوس 
 م إىليف التاريخ من جامعة تل أبيب، وشـــهادة العلوم الســـياســـية من جامعة حيفا. انضـــ

. شـــغل منصـــب ١٩٩٦الليكود بعد تقاعده من اجليش، وانتخب عضـــواً يف الكنيســـت ســـنة 
  ، حين انشق عن الليكود وأسس حزب الوسط.١٩٩٩وسنة  ١٩٩٦وزير الدفاع بين سنة 

 :(إســـرائيل واحدة) وهاجر صــــبياً مع ١٩٢٣وُلد يف بولندا ســــنة  شـــمعون بيرس ،
ن الزراعية. تقلّب يف عدد كبير من املناصب أهله إىل فلسطين. درس يف مدرسة بن شيم

. انتُخب ١٩٥٩الوزارية، بما فيها رئاسة احلكومة. وانتُخب عضواً يف الكنيست منذ سنة 
  .١٩٩٢رئيساً حلزب العمل، وبقي يف هذا املنصب حتى سنة  ١٩٧٧سنة 
 :(إسرائيل واحدة) درس احملاماة، ونشط ١٩٥٠وُلد يف يافا سنة  حاييم رامون .

، ١٩٨٣ احلركات الشبابية التابعة حلزب العمل. أصبح عضواً يف الكنيست منذ سنة يف
. شــــــغل منصــــــب وزير الصــــــحة منذ ســــــنة ١٩٩٢ -	١٩٨٨وترأس كتلة احلزب فيه خالل 

، وبقي يف ١٩٩٥حين استقال. انتُخب رئيساً للهستدروت سنة  ١٩٩٤حتى سنة  ١٩٩٢
  ة نفسها، حين عُيّن وزيراً للداخلية.هذا املنصب حتى تشرين الثاين/نوفمبر من السن

 :(ميرتس) صحايف يكتب يف صحيفة ١٩٤٠ولد يف فلسطين سنة  يوسي َسريد .
، وترأس كتلة حزب ميرتس ١٩٧٤"هآرتس" وغيرها. كان عضواً يف الكنيست منذ سنة 

. وقد شـــغل منصـــب وزير البيئة بين ســـنة ١٩٩٢فيه منذ ســـنة  . وهو رئيس احلزب حالياً
  .١٩٩٦ة وسن ١٩٩٣
 :(يســرائيل بعلياه) وحاز شــهادة ١٩٤٠وُلد يف أوكرانيا ســنة  ناتان شــرانســكي ،

يف علم الكمبيوتر من موســـكو. انخرط يف النشـــاطات الصـــهيونية الســـرية إىل أن اعتقلته 
بتهمة اخليانة والتخريب، وحكم عليه يف الســــــــــنة  ١٩٧٧الســــــــــلطات الســــــــــوفياتية ســــــــــنة 
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. أُف ١٣التالية بالســـــجن  ، فهاجر فوراً إىل إســـــرائيل. ويف ســـــنة ١٩٨٦رج عنه ســـــنة عاماً
، أعلن تأســـــيس حزب "يســـــرائيل بعلياه". شـــــغل منصـــــب وزير الصـــــناعة والتجارة ١٩٩٥

  .١٩٩٩وسنة  ١٩٩٦بين سنة 
 :(إسرائيل واحدة) مهنته األصلية ١٩٣٦وُلد يف تل أبيب سنة  أبراهام شوحاط .

مديراً ألحد فروع شــــــركة "ســــــوليل بونيه" مهندس بناء. خدم يف ســــــالح املظليين. وعمل 
للمقاوالت، التابعة للهستدروت، وعضواً يف جملس الصناعات اجلوية اإلسرائيلية. وهو 

). أصــــــبح ١٩٨٩ -	١٩٦٧أحد مؤســــــســــــي مدينة عراد ورئيس بلديتها ألكثر من عقدين (
  .١٩٩٦ -	١٩٩٢. وشغل منصب وزير املالية يف الفترة ١٩٨٨عضواً يف الكنيست سنة 

 :(شـــــاس) وهاجر إىل إســــــرائيل يف ١٩٥٦وُلد يف املغرب ســــــنة  إلياهو ســـــويســـــا ،
الســنة نفســها. أمضــى خدمته العســكرية يف لواء غوالين. انضــم إىل حزب شــاس بعد فترة 
قصــــيرة من تأســــيســــه. عُين يف وزارة الداخلية مســــؤوالً عن منطقة القدس أوالً، ثم نائباً 

، وكذلك ١٩٩٩ -	١٩٩٦ة للمدير العام للوزارة. وشــــــغل منصــــــب وزير الداخلية يف الفتر
  منصب وزير الشؤون الدينية بالتناوب.
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 :(شــــــــــــاس) وبعــد أن أنهى خــدمتــه ١٩٦٣وُلــد يف القــدس ســـــــــــنــة  إليـاهو يِشــــــــــــاي .
العســـــكرية، عُيِّن رئيســـــاً ملكتب وزير الداخلية. وهو نائب األمين العام حلزب شـــــاس منذ 

عيان" التابعة للحزب. . كما أنه يشــــــغل منصــــــب املدير العام حلركة "إل هام١٩٩١ســــــنة 
  .١٩٩٩ -	١٩٩٦شغل منصب وزير العمل والشؤون االجتماعية يف الفترة 
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  ثالثاً: البرامج االنتخابية
  [مقتطفات] .برنامج إسرائيل واحدة

  "خطة براك من أجل إسرائيل أفضل"
[.......]  

  السالم واألمن
يتسحاق رابين يف مدّ يدنا بجرأة إىل أعدائنا، اعتقاداً أتعهد باتباع طريق املرحوم 

  مني أن هذا هو الطريق الوحيد حلصول إسرائيل على األمن واالزدهار االقتصادي [....]
  سنجدد العملية السياسية على أساس اتفاقات أوسلو

إن عملية أوســــــــلو هي اإلطار الوحيد الذي نســــــــتطيع فيه حتقيق مصــــــــاحلة تاريخية 
يل والفلســـــــطينيين، وهي قائمة على أســـــــاس مراحل متدرجة ومتبادلة. ومن بين إســـــــرائ

دون عملية ســـــياســـــية ال يمكن أن يكون أمن. وغياب األمن ســـــيؤدي إىل دفع ثمن باهظ. 
وقد يقود، يف نهاية املطاف، إىل صـــــــــــراع عنيف تنجم عنه دورة من ســـــــــــفك الدماء يف 

  املنطقة بكاملها.
إيجاد حوار ســياســي، على الرغم من أننا ندرك نحن نؤمن بأنه يجب أن نســتمر يف 

أنه ســــيظل هناك دائماً جمموعات من املتطرفين ســــتحاول، بواســــطة اإلرهاب، مهاجمة 
  كل من العملية وقادتها.

  سنستخدم جميع الوسائل لشن حرب شاملة ضد اإلرهاب أينما وجد
نفذيه. [....] يجب أن نواصـــل حربنا الشـــاملة ضـــد احملرضـــين على اإلرهاب وضـــد م

  ونحن نؤمن بأن علينا مواجهة اإلرهاب بكل قوّتنا، ويف كل مكان وبالوسائل كافة.
  سندافع عن وحدة القدس

القدس املوحدة هي العاصمة األبدية إلسرائيل. لن نساوم يف شأن هذا املبدأ، ولن 
  نتخلى عنه.

  سنصر على حدود آمنة
ولن نساوم، يف أي حال، ، يف أي ظرف من الظروف. ١٩٦٧لن نعود إىل حدود سنة 

                                           

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع الكنيست يف اإلنترنت  
http://www1.knesset.gov.il 
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بشـــــأن أمن إســـــرائيل ومواطنيها. وســـــتكون أي ترتيبات نتوصـــــل إليها مشـــــروطة بحدود 
آمنة وبقدرتنا على حماية البلد وشــــــعبه. ويف أي ترتيبات نتوصــــــل إليها، ســــــيظل معظم 
املســـتوطنين املقيمين بكتل اســـتيطانية يف املناطق [الضـــفة الغربية وقطاع غزة] حتت 

  رائيلية.السيطرة اإلس
[.......]  

لن نوافق على تأســـــــــيس دولة فلســـــــــطينية بقرار من طرف واحد قبل توقيع االتفاق 
  النهائي

إن عملية ســـــــــــياســـــــــــية، ناجمة عن احلوار واالتفاق واالحترام املتبادل والعالقات 
القائمة على الثقة بين القادة، هي وحدها ســتؤدي إىل ســالم حقيقي يف نهاية املطاف، 

جوار طيبة وثقة بين الشـــــــــــعوب. وعدم تنفيذ االتفاقات وغياب الثقة بين وإىل عالقات 
  القادة سيؤديان، يف النهاية، إىل العنف وسفك الدماء.

انطالقاً من اإليمان بأن الدولة اليهودية يجب أالّ حتكم شـــــــــــعباً آخر، تقترح خطة 
وتعزيز  براك العمل على الفصــــــــــــل بين الشـــــــــــعبين، مع العمل معاً على حماربة اإلرهاب

الروابط االقتصـــــادية وتوطيد الثقة. وهذا النوع من الفصـــــل هو وحده الذي ســـــيؤدي إىل 
  األمن الذاتي لشعب إسرائيل، وسيخدم مصالح إسرائيل السياسية واألمنية واخللقية.

نحن نعترف بالســـلطة الفلســـطينية وقادتها بصـــفتهم قادة الشـــعب الفلســـطيني. كما 
ون أن ليس من املمكن فرض حـــل علينـــا، وأنـــه من خالل نعتقـــد أن هؤالء القـــادة يـــدرك

احلوار الســـــــياســـــــي فقط يمكن التوصـــــــل إىل تســـــــوية دائمة مع إســـــــرائيل. ومن وجهة نظر 
أردنية، بموافقة الطرفين، هي أمر حمبذ.  -		إســــــرائيل، فإن إقامة كونفدرالية فلســــــطينية

اق ع ذلك، إذا أســـفر االتفوالدولة الفلســـطينية ليســـت هدفاً إســـرائيلياً ولن تكون كذلك. وم
النهائي عن دولة فلسطينية، فيجب أن نتأكد أن القيود األمنية والسياسية املتفق عليها 

  تعكس مصالح إسرائيل.
  سنسعى لدفع املفاوضات مع سورية إىل األمام

تقترح خطة براك جتديد املفاوضــــــــــــات مع ســـــــــــورية، بهدف التوصــــــــــــل إىل "ســـــــــــالم 
شــجعان". ومثل هذا الســالم لن يضــر بأمن إســرائيل، ألنه يقوم على أســاس املبدأ القائل 
إن عمق االنســـــــــــحاب يتطابق مع درجة الســـــــــــالم، والتطبيع، ونوعية الترتيبات املتعلقة 

عمق احلل الوســـــــــــط [اجلغرايف] الذي نريد  بالردع واألمن. ولن يكون يف إمكاننا حتديد
تطبيقه بالنســـــــــــبة إىل اجلوالن إالّ بعد أن نكون قد اطلعنا على املوقف الســـــــــــوري حيال 
قضــــــــــايا أســــــــــاســــــــــية، مثل ملكية منابع املياه، وقهر اإلرهاب، وحل املشــــــــــكلة اللبنانية، 



ة )١الملف (   ١٠٤)، ص ١٩٩٩(صیف  ٣٩، العدد ١٠المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین

 

٣٤ 

 

ون ع، والتعــاوضـــــــــــمــان الترتيبــات األمنيــة، واتفــاقــات اإلنــذار املبكر، والتقــدم يف التطبي
  االقتصادي.

  عندما يتم التوصل إىل اتفاق شامل، فإنه سيُعرض الستفتاء شعبي.
  سنعمل من أجل انسحاب متدرج من لبنان كجزء من اتفاق عام

  ال مطالب إقليمية لدينا من احلكومة اللبنانية، ال اآلن وال يف املستقبل.
لبنان حيوياً لضـــــــــــمان لكن الوضـــــــــــع احلايل يجعل وجود اجليش اإلســـــــــــرائيلي يف 

ســـالمة ســـكان اجلليل. ويجب التوصـــل إىل اتفاق يضـــمن وجود عنوان ســـياســـي مســـؤول 
عن منع اإلرهاب. وإىل حين التوصـــــــل إىل مثل هذا االتفاق، ســـــــنســـــــتمر يف دعم األعمال 
الفعالة التي يقوم اجليش اإلســــــــرائيلي بها ضــــــــد أي جمموعة مســــــــلحة يف لبنان تعرض 

  .جنودنا ومدنيينا للخطر
تــدعو خطــة براك إىل انســـــــــــحــاب من لبنــان على مراحــل. وهــذا األمر يتطلــب اتفــاقــًا 

عســـكرياً تضـــمنه ســـورية، يقوم اجليش اللبناين وقوات  -		لبنانياً، ســـياســـياً -		إســـرائيلياً
دولية بموجبه بالســــيطرة على املناطق التي تنســــحب منها إســــرائيل. وهذه هي الطريقة 

  من دون اجملازفة بأمن مستوطناتنا الشمالية. الوحيدة حلل املشكلة اللبنانية
.[.......]  

  [مقتطفات] .برنامج الليكود
  أوالً: مقدمة [....]

[.......]  

  الصهيونية وشعب إسرائيل - ١
دولة يهودية، صـــــهيونية وديمقراطية. والصـــــهيونية هي حركة التحرير  إســـــرائيل أ)

لّم أولويـــات احلكومـــة  اخلـــاصـــــــــــــة بـــالشـــــــــــعـــب اليهودي، ويوضـــــــــــع حتقيقهـــا يف رأس ســـــــــــُ
اإلسرائيلية. وتشكل دولة إسرائيل وسيلة لتحقيق أهداف الصهيونية. وستعمل احلكومة 

جرة، واالســـــــــــتيطان، بإخالص وزخم من أجل حتقيق الصـــــــــــهيونية من خالل زيادة اله
وبناء البلد وتطويره، وتعميق ارتباط الشـعب اليهودي بإسـرائيل، وارتباط يهود املنايف 

  بدولة إسرائيل وبتراث إسرائيل.

                                           

  :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنت  
http://www.likud.org.il 
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ســـــــــــيُضـــــــــــمن اســـــــــــتمرار ازدهــار ثقــافــة يهوديــة إســـــــــــرائيليــة يف مواجهــة مــا بعــد  ب)
ليدية ودية التقالصـــهيونية وشـــروط القرية الكونية، ثقافة تقوم على أســـاس الثقافة اليه

  بجميع تالوينها وطوائفها، وتتغذى من ثقافة الغرب العلمية الديمقراطية.
ســـــــــــتضـــــــــــع احلكومة أمام ناظريها احلاجة إىل رعاية وحدة الشـــــــــــعب اليهودي  ج)

واحلفاظ عليها، وستعمل على تعميق التعليم اليهودي والصهيوين ومنع ذوبان الشباب 
  فيها] يف أنحاء العامل. اليهود [يف اجملتمعات التي يعيشون

ســــيُحافظ على الســــتاتيكو (الوضــــع القائم) يف موضــــوع الدين والدولة. وســــتعمل  د)
احلكومـــــة على تقريـــــب القلوب بين املتـــــدينين والعلمـــــانيين بطرق لطيفـــــة وبروح حـــــب 

  إسرائيل.

  احلقوق - ٢
إن حق الشــــــــــعب اليهودي يف أرض إســــــــــرائيل حق أبدي غير قابل للنقض. ويتداخل 

احلق األســاســي مع حقوق أســاســية إضــافية: حق شــعب إســرائيل يف الســالم واألمن؛  هذا
حق مواطني إســـــــــــرائيل يف مقاييس غربية حلقوق املواطن والديمقراطية؛ حق مواطني 
إسرائيل كلهم، سواء أكانوا مهاجرين أم قدامى، متدينين أم علمانيين، أقليات أم يهوداً، 

الكامل واملنســجم يف الدولة بمختلف أجهزتها، ويف  يمينيين أم يســاريين، يف االندماج
عالقــة تقوم على االحترام والتعــاطف من جــانــب وســـــــــــــائــل اإلعالم اإلســـــــــــرائيليــة، ويف 

  احلصول على تكافؤ يف الفرص كامل وواف.

  األمن - ٣
إن وجود إســرائيل كدولة يهودية مســتقلة يف الشــرق األوســط مرهون، أوالً وقبل كل 

ك فإن االعتبارات األمنية على أنواعها حتظى بأولوية عالية يف شـــــــــــيء، باألمن. ولذل
ســياســة إســرائيل. ووفقاً لذلك، فإن مهمة إســرائيل يف احلفاظ على أرصــدتها األمنية من 
أجل ردع كل عدو، وضـــــــــــمان قدرتها على الدفاع عن نفســـــــــــها يف أوقات األزمات، هي 

  ياسية.شرط ضروري وعنصر يحتل املكانة األوىل يف أي تسوية س

  السالم - ٤
إن الســالم هو أحد األهداف املركزية لدولة إســرائيل. وســتواصــل إســرائيل العمل من 
أجــــل التوصــــــــــــــل إىل اتفــــاقــــات ســـــــــــلميــــة ثــــابتــــة ودائمــــة، وإىل عالقــــات جوار طيبــــة مع 
الفلســـــــــطينيين ومع كل الدول العربية، مع اعتبار األمن على جميع املســـــــــتويات شـــــــــرطاً 
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  نه أن يقوم، يف الشرق األوسط، سالم قادر على البقاء.ضرورياً ال يمكن من دو

  القدس - ٥
القدس هي العاصـــــــــــمة األبدية للشـــــــــــعب اليهودي، مدينة واحدة موحدة، غير قابلة 
للتقســــــــيم. ولن جتري إســــــــرائيل أي مفاوضــــــــات يف شــــــــأن القدس، وســــــــتعمل على تعزيز 

 أنحاء املدينة طابعها ورموزها اليهودية، وســـــــــــتزيد يف زخم االســـــــــــتيطان اليهودي يف
كافة. وحتصـــــــــــين القدس عاصـــــــــــمة لنا هو مهمة قومية من الدرجة األوىل. وســـــــــــتعمل 

.   احلكومة بنشاط على تعزيز وتطوير املدينة يف كل اجملاالت ملصلحة سكانها جميعاً
ستضمن إسرائيل حرية العبادة الدينية والوصول احلر إىل األماكن املقدسة ألبناء 

  .جميع األديان يف القدس
  ثانياً: السالم

  أسس السالم
السالم هدف حيوي لدولة إسرائيل. وسيعمل الليكود على تعزيز اتفاقات السالم  )١

القائمة مع الدول العربية، وعلى التوصل إىل اتفاقات سلمية مع جيراننا جميعاً، بهدف 
  العربي. -	التقدم نحو حل شامل للصراع اإلسرائيلي

ســـــــــيعمل الليكود من أجل التوصـــــــــل إىل ســـــــــالم وحدود دائمة يف إطار معاهدات  )٢
ســلمية بين إســرائيل وجيرانها، وســيشــجع التعاون معها يف احلياة العملية. وهذه تشــمل 
عالقات دبلوماســـــــــــية طبيعية، وفتح احلدود أمام العبور احلر، والتعاون االقتصــــــــــــادي، 

  والتكنولوجيا والسياحة والصناعة.وإقامة مشاريع مشتركة يف جماالت العلوم 
إن االختبار إلرادة الدول العربية يف السالم هو منع نشاط املنظمات اإلرهابية  )٣

على أراضـــيها، وإقفال مقار قياداتها، ووقف احلرب الســـياســـية واالقتصـــادية واألعمال 
  العدائية العسكرية يف فترة املفاوضات.

خالل مئــة عــام من احلرب بين الشـــــــــــعــب من أجــل إزالــة الشـــــــــــكوك التي تطورت  )٤
اليهودي يف إســـــــــــرائيل وجيراننا العرب، وشـــــــــــق الطريق إىل ســـــــــــالم حقيقي، يجب إيجاد 
آليات لبناء الثقة بصــــــــورة متدرجة فيما يتعلق بمشــــــــاريع للتعاون. ولهذه الغاية، يجب 
تشـــــــجيع إقامة مشـــــــاريع مشـــــــتركة وترتيبات إقليمية يف اجملاالت التالية: وقف ســـــــباق 

تســـــــــلح؛ حتلية املياه؛ تطوير مصـــــــــادر املياه واســـــــــتغاللها اســـــــــتغالالً صـــــــــحيحاً؛ إنتاج ال
  الطاقة؛ حماية البيئة من التلوث واإلصابة باألضرار؛ السياحة املشتركة، وما إىل ذلك.

إن عملية الدمقرطة املتدرجة للســــــلطة الفلســــــطينية وللدول العربية عنصــــــر مهم  )٥
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  من أدوات بناء الثقة.

  الفلسطينيون
إن إعالن الفلســـــــــــطينيين من جانب واحد إقامة دولة فلســـــــــــطينية  ) إعالن الدولة:١

ســــيشــــكل خرقاً أســــاســــياً وجوهرياً لالتفاقات مع دولة إســــرائيل، ومعناه إلغاء اتفاقات 
  "أوسلو" و"واي".

ســــتجري احلكومة اإلســــرائيلية مفاوضــــات مع الســــلطة الفلســــطينية، مع احلفاظ  )٢
القوميـة احليويـة للـدولـة. وقـد وضـــــــــــعـت احلكومـة مبـدأ املعـاملـة بـاملثل  على املصــــــــــــالح

وتقيدت به يف املفاوضـــــات مع الفلســـــطينيين ويف تطبيق االتفاقات معهم، بما يف ذلك 
اتفاق "مزرعة واي". وســــــتواصــــــل احلكومة اإلصــــــرار بشــــــدة على أن التزام الفلســــــطينيين 

عدة، ســــتواصــــل اإلصــــرار على اإليفاء تعهداتهم شــــرط لتطبيق االتفاقات، وعلى هذه القا
  بااللتزامات التالية:

  اإلرهاب -أ 
قيام السلطة الفلسطينية بحرب منهجية على املنظمات اإلرهابية وبناها التحتية، 
أي ليس فقط تعزيز وســــــــائل منع الهجمات، بل أيضــــــــاً العمل بتصــــــــميم على منع إرهاب 

تطورت واتســـعت يف مناطق الســـلطة  ممكن، من خالل تفكيك بنية اإلرهاب التحتية التي
  الفلسطينية منذ اتفاقات "أوسلو".

  التحريض -ب 
وقف التحريض ضــد إســرائيل يف وســائل اإلعالم الفلســطينية، ويف جهازها [جهاز 
الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية] التعليمي، ويف أي مؤســـــــــــســـــــــــة أُخرى تابعة لها، وحتويل اجلهاز 

مونها احلايل، املعادي إلســـــــــــرائيل التعليمي ووســــــــــــائل اإلعالم الفلســـــــــــطينية من مضـــــــــــ
واملقترن بالدعوة إىل االســـــــتعداد للنضـــــــال من أجل العودة إىل يافا وحيفا واجلليل، إىل 

  االعتراف بإسرائيل وتطوير عالقات سالم وحسن جوار بين اليهود والعرب.
  األسلحة -ج 

ة لحجمع األســــلحة غير املشــــروعة املوجودة لدى الســــكان الفلســــطينيين، وإزالة أســــ
  الشرطة الفلسطينية الزائدة عما يسمح االتفاق به.

  خفض عديد الشرطة -د 
  خفض عدد أفراد الشرطة الفلسطينية إىل احلجم الذي يسمح االتفاق به.

  التسوية الدائمة
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إن األهداف العامة للتســـــــــــوية الدائمة مع الفلســـــــــــطينيين هي: إنهاء الصـــــــــــراع بين 
عليه وثابت وقابل للحياة؛ اســــتبدال عالقات إســــرائيل والفلســــطينيين على أســــاس متفق 

املواجهة بالتعاون وحســـــن اجلوار، مع احلفاظ على املصـــــالح احليوية إلســـــرائيل كدولة 
  صهيونية يهودية آمنة ومزدهرة.

ســـــــــــتحترم حكومــــة الليكود جميع االتفــــاقــــات الــــدوليــــة، التي وقعتهــــا احلكومــــات 
  لسطينيين.السابقة، وستسعى للتوصل إىل تسوية دائمة مع الف

ستؤدي التسوية الدائمة إىل تقليص اخملاطر األمنية الناجمة عن اتفاقات "أوسلو"، 
وعلى رأســــــــــها اخلطر الكامن يف الوجود احلايل، ويف إمكانات التوســــــــــع يف املســــــــــتقبل، 

فرق من ســـالح املشـــاة، تتموضـــع على مســـافة قريبة  ٣لقوات فلســـطينية خفيفة، بحجم 
لســـــــــــلطة، والعمق اإلســـــــــــرائيلي، وخمازن الطوارئ، ومناطق جداً من مراكز الســـــــــــكان، وا

  انتشار اجليش اإلسرائيلي. وستقوم التسوية على أساس املبادئ التالية:
  أ) حكم ذاتي

  لن تسمح دولة إسرائيل بإقامة دولة عربية فلسطينية غربي نهر األردن.
كم يف إمكان الفلســـــــــــطينيين أن يديروا شـــــــــــؤون حياتهم، بصـــــــــــورة حرة، يف إطار ح

ذاتي، ال يف إطار دولة مســـــــــــتقلة وذات ســـــــــــيادة. ولذا ســـــــــــيُقيَّد عملهم، مثالً، يف جماالت 
اخلارجية والدفاع والهجرة والبيئة، وفقاً للضـــــــــــرورات الناجمة عن حاجات إســـــــــــرائيل 

  الوجودية واألمنية والقومية.
  ب) القدس

دها. ســـــــــتظل القدس العاصـــــــــمة الكاملة واملوحدة لدولة إســـــــــرائيل، وإلســـــــــرائيل وح
وســـــترفض احلكومة رفضـــــاً تاماً املقترحات الفلســـــطينية بشـــــأن تقســـــيم القدس، بما يف 
ذلك اقتراح التقســـــــــــيم الذي قدمته الكتل العربية يف الكنيســــــــــــت، وحظي بدعم أعضــــــــــــاء 
كثيرين من حزبي ميرتس والعمل. وســـــــــــترفض احلكومة بشــــــــــــدة احملاوالت الواردة من 

و جذور معادية للســــــــامية، والهادفة إىل الطعن اجتاهات متعددة يف العامل، جزء منها ذ
يف مكانة القدس بصــــــــــفتها عاصــــــــــمة إســــــــــرائيل، ويف العالقة اخلاصــــــــــة، التي تعود إىل 

  عام، بين الشعب اليهودي وعاصمته. ٣٠٠٠
من أجل ضـــــمان ذلك، يجب مواصـــــلة تبني الســـــياســـــة التي انتهجتها احلكومة حتى 

  اآلن من دون تردد:
 لزيارات التي يقوم بها رؤساء دول ووزراء لـأوقفت احلكومة سيل ا		بيت الشرق" "

  والتي بدأت يف عهد حكومة اليسار.
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  أقامت احلكومة نقاطاً للشرطة، وعززت شرطة إسرائيل يف األحياء التي حاولت
  م.ت.ف. التوغل إليها يف شرق املدينة.

  مكنت احلكومة من اســـــــــــتمرار االســـــــــــتيطان اليهودي داخل املدينة القديمة ويف
مدينة داود على الرغم من احتجاج اليسار. وستواصل حكومة الليكود العمل بنشاط من 
أجل استمرار االستيطان اليهودي وتعميق السيادة اإلسرائيلية يف املناطق الشرقية من 

  ان العرب وأمنهم.املدينة، مع التشديد على رفاه السك
  ج) نهر األردن حدود دائمة

ســـــــــــيكون نهر األردن احلدود الدائمة لدولة إســـــــــــرائيل. ويمكن للحكومة األردنية أن 
تكون شــــريكاً يف التســــوية الدائمة بين إســــرائيل والفلســــطينيين، يف جماالت يتم االتفاق 

  عليها.
  د) املناطق األمنية

مســـاحة "النبضـــات" [عمليات إعادة  جنحت احلكومة، بصـــورة ملحوظة، يف تقليص
االنتشـــــار] التي توقع الفلســـــطينيون تســـــلمها يف التســـــوية االنتقالية. وســـــتصـــــر احلكومة 
على أن تظل املناطق األمنية احليوية للدفاع عن إســـــــرائيل ولالســـــــتيطان اليهودي حتت 

  سلطة إسرائيلية كاملة.
  هـ) االستيطان

إســــــــرائيل، غير القابل للنقض، يف أرض االســــــــتيطان تعبير واضــــــــح عن حق شــــــــعب 
إسرائيل، وهو يشكل رصيداً مهماً للدفاع عن املصالح احليوية لدولة إسرائيل. وسيعمل 

  الليكود على مواصلة تعزيز االستيطان وتطويره.
  و) البنى التحتية االستراتيجية

ســـــــــــتحافظ إســـــــــــرائيل على بناها التحتية احليوية، وعلى رأســـــــــــها مصـــــــــــادر املياه، 
  تمنع أي إضرار بمصاحلها يف هذا اجملال.وس

  ز) حرية العمل للجيش اإلسرائيلي
ســــيكون اجملال اجلوي فوق يهودا والســــامرة وقطاع غزة مفتوحاً أمام ســــالح اجلو 
اإلســــــرائيلي ويدار من جانب إســــــرائيل. وســــــيتمتع اجليش اإلســــــرائيلي واألجهزة األمنية 

  عن إسرائيل ومواطنيها.اإلسرائيلية بحرية كاملة يف العمل للدفاع 
  ح) تقسيم النقب

ســــــــــترفض حكومة الليكود رفضــــــــــاً تاماً األفكار التي عرضــــــــــها عدد من قادة حزب 
العمل بشـــــأن انســـــحاب إســـــرائيلي من جزء من النقب وتســـــليمه إىل الفلســـــطينيين. ويؤكد 
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الليكود أن املعنى العملي لهـــذه اخلطـــة هو أنـــه مل يعـــد من الضـــــــــــروري النظر إىل "اخلط 
، ١٩٤٧ألخضــر" باعتباره "اخلط األحمر"، األمر الذي يقربنا من مشــروع التقســيم لســنة ا

إذ إن اخلطة تفســــح اجملال واســــعاً أمام جدل مســــتقبلي يف شــــأن مصــــير اجلليل واملثلث 
  ومناطق أُخرى.

يؤكــد الليكود أن مقترحــات قــادة [حزب] العمــل من شــــــــــــأنهــا أن تؤدي، حرفيــاً، إىل 
  تفكك دولة إسرائيل.

  ط) الالجئون
  "إن تخلي العرب عن حماولة تقويض وجود إســـــــــرائيل حتت شـــــــــعار "حق العودة

شــرط ضــروري لتســوية وســالم قادر على البقاء. وســتبادر الدول الغربية والدول العربية 
وإســــرائيل إىل إقامة مشــــاريع تســــتجيب حلاجات اإلســــكان والتشــــغيل، وتمكن من إعادة 

  أماكن وجودهم.تأهيل الالجئين والنازحين يف 
  أُجبر الالجئون اليهود من البالد العربية، البالغ عددهم نحو مليون نســـــمة، على

مغادرة الدول العربية بعد قيام دولة إســــــــــرائيل، مع إجبارهم على التنازل عن أمالكهم. 
وســــــتتقدم حكومة الليكود، يف املفاوضــــــات الســــــياســــــية، بطلب تعويضــــــات لقاء معاناة 

  فقدانهم أمالكهم.هؤالء الالجئين و
  ي) نوعية البيئة

ســـــتتضـــــمن التســـــوية الدائمة آليات رقابة حتول دون وقوع أضـــــرار بيئية خطرة قد 
فياله" [الســــهل الســــاحلي  تلحق بإســــرائيل وبنوعية حياة ســــكان الســــهل الســــاحلي و"الشــــْ
اجلنوبي]، جراء تلوث األوديــة، وتــدفق مكبــات النفــايــات يف يهودا والســـــــــــــامرة، وتلوث 

كما ســــــــتتضــــــــمن التســــــــوية آليات حتول دون اإلضــــــــرار بمســــــــتجمع املياه اجلوفية  اجلو.
  اخلاص بإسرائيل.

  ك) عمل الفلسطينيين
ســــتتيح احلكومة تطوير مصــــادر لتشــــغيل الفلســــطينيين داخل الســــلطة الفلســــطينية، 
وســــــــتشــــــــجع على ذلك بهدف التقليص املتدرج حلجم تشــــــــغيل العمال الفلســــــــطينيين يف 

لي. كذلك ستتخذ احلكومة سلسلة من اخلطوات االقتصادية واإلدارية االقتصاد اإلسرائي
من أجــل أن تقلص، بصـــــــــــورة جــذريــة، عــدد العمــال الغربــاء، فلســـــــــــطينيين وغيرهم، يف 
االقتصـــــــــاد اإلســـــــــرائيلي. كما ســـــــــتتخذ خطوات صـــــــــارمة إلنهاء الظاهرة التي بدأت بعد 

ل عربية إىل داخل دولة اتفاقات أوســـــــلو، واملتمثلة يف تســـــــلل عمال فلســـــــطينيين من دو
  إسرائيل.
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  اجلوالن
نّ الكنيســت العاشــر، بناء على اقتراح من احلكومة برئاســة الليكود، قانون فرض  ســَ
قضـــــاء الدولة وقانونها وإدارتها على هضـــــبة اجلوالن، وبذلك توطدت ســـــيادة إســـــرائيل 
 على هذا القطاع من األرض. وســـــــــــتواصـــــــــــل احلكومة العمل على تعزيز االســـــــــــتيطان يف

  اجلوالن.

  لبنان
وإخراج اجليش  ٤٢٥ســــــــــتعمل إســــــــــرائيل على تطبيق قرار جملس األمن الدويل رقم 

اإلســــــرائيلي من لبنان، مع ضــــــمان الترتيبات األمنية املالئمة للدفاع عن مواطنيها يف 
  شمال البلد وضمان أمن رجال جيش لبنان اجلنوبي.

إىل نقل خط القتال من  وستمتنع إسرائيل من اتخاذ خطوات غير مدروسة قد تؤدي
  اجلنوب اللبناين إىل حفة اجلليل.

  األردن
األردن مملكة تكن الود إلســـــرائيل. وللدولتين خليط كامل من املصـــــالح املشـــــتركة. 
وســــــــتعمل احلكومة اإلســــــــرائيلية على اســــــــتمرار العالقات املميزة، وعلى تعميق التعاون 

العالقات وحتصــــــينها بالتعاون الوثيق بين إســــــرائيل واألردن، بل حتى على تعزيز هذه 
  الله.	مع امللك عبد

  مصر
ترى حكومة إســـــــــرائيل أهمية كبرى يف اتفاقات الســـــــــالم والعالقات الدبلوماســـــــــية 

عــامــاً، بين إســـــــــــرائيــل ومصـــــــــــر على يــد منــاحم بيغن وأنور  ٢٠التي نشـــــــــــــأت، منــذ نحو 
  بين الدولتين. السادات. وستعمل احلكومة على حتسين العالقات والتفاهم املتبادل

  سورية
ستواصل احلكومة العمل على جتديد مفاوضات السالم مع سورية، من دون شروط 

  مسبقة.

  الدول العربية األُخرى
ســـــــــتواصـــــــــل إســـــــــرائيل جهودها من أجل االعتراف املتبادل بينها وبين دول عربية 

التي  إضــافية ال عالقة لها بها حتى اآلن، وســتحرص على إقامة عالقات كاملة بالدول
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تقيم معها اتصـــــــــــاالت ابتدائية. وتتابع إســـــــــــرائيل، باهتمام، االعتدال اجلاري يف إيران. 
كما أنها تأمل بذوبان اجلليد بينها وبين دول عربية وإســـــــــــالمية أُخرى عقب التســـــــــــوية 

 الدائمة املؤمل بها مع الفلسطينيين.

 
 

  
 [مقتطفات] برنامج ميرتس.

 [.......]  

  السالم الشامل
التوصــــل إىل تســــوية دائمة مع الشــــعب الفلســــطيني، وتوقيع معاهدتي ســــالم مع إن 

ســورية ولبنان، أمران حيويان لدعم واســتقرار اتفاقي الســالم مع مصــر واألردن، ولشــق 
  طريق السالم مع سائر الدول العربية.

جميع إن ســـالماً إقليمياً شـــامالً ســـيقطع الطريق على اإلرهاب األصـــويل الذي يهدد 
  لشرق األوسط، وسيشجع على نزع كل أنواع أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة.دول ا

[.......]  
سيزيد السالم الشامل يف الشرق األوسط يف استثمارات األسرة الدولية وعالقاتها 
التجارية بدول املنطقة. وســـــــــــتزيد التنمية االقتصـــــــــــادية يف رفاه مواطني جميع الدول، 

  ن سالم بين الدول إىل سالم بين الشعوب.وستعجل عملية نضج االنتقال م

  سيادة لدولتين
إن إقامة دولة فلســـــــطينية مســـــــتقلة إىل جانب إســـــــرائيل ســـــــتمكن من وجود دولتين 
منفصـــــــلتين ذواتي ســـــــيادة، وتعيشـــــــان يف ســـــــالم إحداهما مع األُخرى، مع تعاون تُبيَّن 

  ملا فيه منفعتهما املتبادلة. -		جماالته يف اتفاق سالم بينهما
ى إســـــــرائيل أن تشـــــــجع إقامة مشـــــــاريع اقتصـــــــادية مشـــــــتركة بين اإلســـــــرائيليين عل

  والفلسطينيين يف املناطق احلدودية بين الدولتين.
[.......]  

                                           

  رية من موقع احلزب يف اإلنترنت:النص مترجم عن العب  
http://www.meretz.org.il 
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  التسوية الدائمة
إن حق الشـــــعب العربي الفلســـــطيني يف تقرير املصـــــير الوطني هو الركن األســـــاســـــي 

ين يل ذات الســـيادة وفلســـطألي تســـوية ســـلمية مســـتقبلية. وســـيتحقق الســـالم بين إســـرائ
ذات الســـــــــــيادة، اللتين تعيشــــــــــــان يف ســـــــــــالم إحداهما مع األُخرى، على أســــــــــــاس احترام 

  احلاجات األمنية لكل منهما والتنفيذ الصارم لالتفاقات املوقعة بينهما.
مل تكن قط خطوط حدود دولية معترفاً بها. وســتُحدَّد  ١٩٤٩إن حدود الهدنة لســنة 

ســـــــــرائيل والدولة الفلســـــــــطينية يف املفاوضـــــــــات بين الطرفين، التي احلدود الدائمة بين إ
ســــــــتخلي إســــــــرائيل، يف جمراها، أغلبية املناطق التي احتلت يف حرب األيام الســــــــتة. إن 
االعتبار األمني واالعتبار الديموغرايف هما احلاســمان يف حتديد خطوط احلدود املتفق 

وســــــــــط مالئم فيما يتعلق بمســــــــــألة عليها. وميرتس مقتنع بأنه يمكن التوصــــــــــل إىل حل 
احلدود الدائمة، يضـــــــمن املصـــــــالح احليوية للطرفين ويقلص، قدر اإلمكان، عدد ســـــــكان 
املناطق الفلسطينية الذين سيبقون حتت السيادة اإلسرائيلية، وعدد اإلسرائيليين الذين 

  سيبقون حتت سيادة الدولة الفلسطينية.
احلدود الدائمة ترتيبات أمنية تمكّن ســــــيُشــــــترط النســــــحاب اجليش اإلســــــرائيلي إىل 

إســـرائيل من اســـتباق األخطار بســـرعة وفاعلية. وســـتُجرَّد املناطق التي يتم اجلالء عنها 
من الســالح، وأي خرق ســيســمح إلســرائيل بالتصــرف بحســب احلق األســاســي يف الدفاع 

ية. معن النفس، وهو حق ســــــتتضــــــمنه أيضــــــاً اتفاقات الســــــالم والترتيبات األمنية اإلقلي
وســــــــيضــــــــمن كل اتفاق أالّ يعبر أي جيش غريب أو أي قوة إرهابية نهر األردن يف اجتاه 

  الغرب، وأالّ يقيم قواعده أو قواعدها هناك.
ستُحدِّد اتفاقات السالم، بموافقة متبادلة، شكل العالقات املستقبلية بين الدولتين 

ل وتقسيم املياه. وستصر إسرائييف جماالت االقتصاد والسياحة والنقل ونوعية البيئة 
على ضـــــــــــمـــان مصــــــــــــــاحلهـــا القوميـــة يف هـــذه اجملـــاالت، من دون اإلجحـــاف بـــالطرف 

  الفلسطيني.

  القدس
م بعد اآلن. وســـــــيأخذ الوضـــــــع النهائي  إن القدس هي عاصـــــــمة إســـــــرائيل، ولن تقســـــــّ
 .للمدينة، كما ســـــــــــيحدّد يف اتفاق، يف االعتبار جميع الروابط القومية والدينية بالقدس

  وسيدعم ميرتس أي اتفاق بشأن موضوع القدس يكون مقبوالً من الطرفين.
إن ميرتس، إذ يدرك شــــــدة التعقيد يف موضــــــوع القدس، يدعو احلكومة اإلســــــرائيلية 
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ح  والقيادة الفلســطينية إىل فصــله عن جميع املوضــوعات األُخرى التي ســتناقَش وتوضــَّ
أن عدم االتفاق بشـــــــــأن املكانة الدائمة  يف التســـــــــوية الدائمة، وإىل االتفاق مســـــــــبقاً على

للمدينة لن يعرقل توقيع اتفاق ســـــالم شـــــامل، بما يف ذلك قيام الدولة الفلســـــطينية ذات 
  السيادة إىل جانب إسرائيل.

[.......]  

  املستوطنات واملستوطنين
لقد عارض ميرتس، وهو يعارض اآلن، بصــــورة مطلقة الســــياســــة االســــتيطانية يف 

أدت إىل نشـــــــــــوء واقع ال يمكن حتمّلــه نتيجــة االختالط بين جمموعتين املنــاطق، والتي 
متعاديتين من الســـكان. إن وجود مســـتوطنات صـــغيرة ومنعزلة، يقع جزء منها يف قلب 
التجمعات الســكانية الفلســطينية، وكانت قد أقيمت ألســباب ســياســية حمضــة، يؤدي إىل 

ســـــــيطرة الســـــــلطة الفلســـــــطينية تعقيدات أمنية كثيرة، ويجعل من الصـــــــعب حتديد مناطق 
  وفقاً التفاقات أوسلو، ويعوق تطبيق االتفاقات.

يـــــدعو ميرتس إىل وقف تـــــام ملصـــــــــــــــادرة األراضـــــــــــي وألعمـــــال بنـــــاء جـــــديـــــدة يف 
املســـــتوطنات القائمة. كما يدعو إىل تفكيك املســـــتوطنات الصـــــغيرة واملنعزلة، حتى يف 

دي إىل تقليص احلاجة إىل أثناء املفاوضـــــــــات بشـــــــــأن الترتيبات الدائمة، وهو ما ســـــــــيؤ
وجود عســــــــــكري إســــــــــرائيلي مفرط وســــــــــط الســــــــــكان الفلســــــــــطينيين. واألفضــــــــــل أن يغادر 
املســتوطنون طوعاً، ومن أجل ذلك ســتعدّ احلكومة شــبكة من احلوافز املوجّهة واملعقولة 
تُمنح للعائالت التي ســـــــتكون معنية بمغادرة أماكن ســـــــكنها، واالنتقال إىل داخل تخوم 

  سرائيلية.السيادة اإل
وإىل أن يحل الســـــالم وتنســـــحب إســـــرائيل من األكثرية الســـــاحقة من املســـــتوطنات، 
ستسهر إسرائيل على أمن مواطنيها هناك. وستضمن، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، 
حرية احلركة للمســـــتوطنين بين إســـــرائيل ومســـــتوطناتهم، كما ســـــتقدم إىل املســـــتوطنين 

ملألوفة. كذلك ســــــتضــــــمن إســــــرائيل املنع املطلق ألعمال اخلدمات التعليمية والصــــــحية ا
انتهاك القانون والنظام من جانب املســتوطنين، ســواء منها املوجهة ضــد الفلســطينيين 

  أو تلك املوجهة ضد قوات األمن، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد املنتهكين.

  السالم مع سورية واخلروج من لبنان
، ألنه يحول دون خطر حرب فجائية، ويمكّن من للســــالم مع ســــورية أهمية خاصــــة

إحالل الهدوء على احلدود الشـــــــــمالية مع لبنان، ويشـــــــــق الطريق نحو ســـــــــالم شـــــــــامل مع 
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معظم الدول العربية. ويف مقابل الســــــــالم الكامل مع ســــــــورية، والذي يتضــــــــمن ترتيبات 
حاب ى االنسأمنية صارمة، ويضمن إمداد إسرائيل باملياه، ينبغي إلسرائيل املوافقة عل

إىل احلدود الدولية. ومبدأ االنســــــحاب إىل احلدود الدولية هذا ســــــبق أن حُدِّد يف اتفاقات 
  السالم مع مصر.

على اتفاق الســـالم مع ســـورية أن يضـــمن عدم اســـتعمال هضـــبة اجلوالن مرة أُخرى 
قــاعــدة للعــدوان على إســـــــــــرائيــل ومســـــــــــتوطنــاتهــا ومصـــــــــــــادر ميــاههــا. ويجــب أن تكون 

منية التي ســـيتم حتديدها شـــاملة ومتنوعة، وقائمة على أســـاس جتريد من الترتيبات األ
الســــالح واســــع النطاق، وتقليص القوات، ووســــائل إنذار متطورة، وتطبيع العالقات بين 

  الدولتين، وضمانات دولية.
يجب إنهاء التدخل اإلســـــــرائيلي يف لبنان يف أقرب وقت ممكن. إن الضـــــــحايا الذين 

نتيجة مباشـــرة للتورط اإلســـرائيلي فيه، والذي عارضـــه ميرتس، يســـقطون يف لبنان هم 
يف األســاس، منذ البداية [....] ويؤمن ميرتس بأنه بعد بدء املفاوضــات مع ســورية، فور 
قيام احلكومة املقبلة، ســـــــــيكون من املمكن التوصـــــــــل، خالل شـــــــــهور معدودة، إىل اتفاق 

ن، ويضــــــمن ســــــالمة مســــــتوطنات مرحلي يؤدي إىل إنهاء املأســــــاة اإلســــــرائيلية يف لبنا
  الشمال ورفاهها.

وإىل حين التوصل إىل تسوية دائمة تضمن هذه املبادئ، سينظر ميرتس بإيجابية 
 بما يف ذلك -		يف احتماالت أُخرى إلعادة انتشـــار اجليش اإلســـرائيلي يف احلزام األمني

يلي يف إمكان انســـحاب جزئي منه. وســـيقلص هذا االنتشـــار وجود قوات اجليش اإلســـرائ
  لبنان ويخفف اخلطر على جنود اجليش اإلسرائيلي.

  [مقتطفات] برنامج حزب الوسط.
[.......]  

  مؤتمر سالم يف عمّان (أ) -		خطوة إلعطاء الزخم
الله اســتضــافة مؤتمر دويل يف 		عندما تقوم حكومة الوســط ســتقترح على امللك عبد

ن أجل التوصـــــل إىل تشـــــجيع عمّان، تشـــــارك فيه األطراف التي حضـــــرت مؤتمر مدريد، م
زخم املفاوضات على املسارات الثنائية، وجتديد املفاوضات املتعددة األطراف. وعلى 
األطراف يف هذا املؤتمر أن تعرب عن التزامها مواصـــــــــــلة عملية الســـــــــــالم على أســــــــــــاس 

                                           

  :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنت  
http://www.hamercaz.il 
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االتفاقات القائمة، وتصـــــــــــميمها على مكافحة اإلرهاب، وأن تناقش مبادرات للتعاون 
اإلقليمي، وأن تقرر إيجاد عهد جديد من املفاوضــــــات املوضــــــوعية يف جو االقتصــــــادي 

  بنّاء من أجل دفع السالم اإلقليمي.

  التسوية الدائمة مع الفلسطينيين
ســــــــتتطلع حكومة الوســــــــط إىل قيام ســــــــالم دائم مع الفلســــــــطينيين على أســــــــاس حق 

يهودية  الشـــــــــــعب اليهودي يف أرض إســـــــــــرائيل، وعلى أســـــــــــاس تطلعنا إىل أن نكون دولة
وديمقراطية، استمراراً للعملية السلمية القائمة. وسنسعى ملصاحلة تاريخية مع الشعب 

  الفلسطيني، مع ضمان مصالح إسرائيل األمنية والقومية.
يف التسوية الدائمة، التي حتُدَّد فيها أيضاً حدود الدولة، ستضمن احلكومة مصالح 

ووقف جميع تعبيرات العنف، من أجل  إسرائيل احليوية، وستصر على اجتثاث اإلرهاب
  تطوير عالقات تعاون واحترام متبادل بين الطرفين.

ســـتبدأ املفاوضـــات بشـــأن التســـوية الدائمة فور قيام احلكومة اجلديدة. ويف موازاة 
ذلــك، ســـــــــــيطبّق الطرفــان، بصـــــــــــورة كــاملــة ومتبــادلــة، اتفــاق واي بمــا يف ذلــك مكــافحــة 

  اإلرهاب من دون هوادة.
فاوضــــــات بشــــــأن التســــــوية الدائمة كمفاوضــــــات ثنائية، يف كل قنوات ســــــتجري امل

  التفاوض املطلوبة، بهدف التمكن من دفعها بصورة فاعلة.
من أجل التوصــــــــــــل إىل اتفاق ســـــــــــالم كامل يغير من األســــــــــــاس عالقات إســـــــــــرائيل 
والفلســطينيين، من خالل الفصــل الســياســي بينهما من جهة، والتعاون يف جمايل األمن 

  د من جهة أُخرى، ستقترح حكومة الوسط املواقف األساسية التالية:واالقتصا
  احلدود

ستضمن حكومة الوسط حاجات إسرائيل اجلوهرية والقومية واجلغرافية واألمنية. 
هناك مواجهة حادة بين الطرفين بشــــــــــــأن مطالب إقليمية وتاريخية متناقضــــــــــــة يجب 

  حلها عن طريق احلل الوسط اإلقليمي.
. وســـــــــــتتفحص إســـــــــــرائيل مصــــــــــــالح ١٩٦٧عودة إىل خطوط ســـــــــــنة لن يكون هناك 

الفلســــــــــطينيين، بما يف ذلك تطلعهم إىل [إقامة] دولة، يف إطار املفاوضــــــــــات فقط، ومع 
اإلصـــــرار على مصـــــاحلها احليوية. وخالل ذلك ســـــتصـــــر إســـــرائيل على حتديد املســـــؤولية 

  الفلسطينية يف اجملاالت التي تتصل بمصاحلها األمنية والقومية.
  ترتيبات األمنيةال
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سيُمنع يف التسوية الدائمة إنشاء جيش فلسطيني، وستظل سيطرتنا على اجملالين 
اجلوي والبحري قائمة. كذلك سيُمنع الفلسطينيون من إبرام اتفاقات وأحالف عسكرية. 

  وسيشكل نهر األردن حدود إسرائيل األمنية الشرقية، ولن يعبره أي جيش عربي.
يني االجتثاث الكامل للعناصـــــــــــر اإلرهابية يف منطقته. ســـــــــــيلتزم اجلانب الفلســـــــــــط

وسيشكل هذا املوقف شرطاً لتطبيق التسوية الدائمة. ولن تسلّم إسرائيل بوجود عناصر 
معارضة مسلحة يف املنطقة الفلسطينية. ومن أجل منع اإلرهاب بمختلف أنواعه، عقب 

يف إطار اتفاق أمني خاص التســوية الدائمة، ســيقام تعاون واســع النطاق بين اجلانبين 
  يشكل جزءاً مهماً يف االتفاقات الدائمة.

كما ســــــــتتم بلورة ترتيبات عبور للجيش اإلســــــــرائيلي إىل املناطق الفلســــــــطينية من 
  أجل إحباط التهديدات األمنية يف وقت الطوارئ.

  االستيطان
يف إطـــار التســـــــــــويـــة الـــدائمـــة، ســـــــــــتحرص احلكومـــة اإلســـــــــــرائيليـــة على أمن جميع 

وطنين. وســــتســــعى إســــرائيل إلبقاء الكتل االســــتيطانية حتت الســــيادة اإلســــرائيلية، املســــت
  وإليجاد تواصل جغرايف بينها وبين إسرائيل.

  القدس
  ستبقى القدس الكاملة حتت سيادة إسرائيل وعاصمتها إىل األبد.

ستتم احملافظة على حرية الدين والعبادة وعلى املكانة اخلاصة لألماكن املقدسة 
  م واملسيحية.لإلسال

  الالجئون
بشـــــــــــــأن حق  ١٩٤لن تعترف إســـــــــــرائيــل بقرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة رقم 

العودة للفلســـــــــــطينيين، ولن توافق على إســـــــــــكان الجئين داخلها. وســـــــــــتجري إســـــــــــرائيل 
مفاوضات مع الفلسطينيين يف شأن موضوع الالجئين والنازحين من أجل التمكن من 

   ظل شروط من االستقرار واألمن.حل هذا املوضوع احلساس يف
  سيُجنَّد دعم دويل كثيف إلقامة مشاريع إعادة تأهيل لالجئين.

يهودي  ٦٠٠٫٠٠٠ســــتقدم إســــرائيل مطالبة اقتصــــادية تتعلق بموضــــوع اســــتيعاب 
  .١٩٤٨طردوا من الدول العربية منذ سنة 

  املياه
عول ســــارية املف ســــتظل الترتيبات التي تمت املوافقة عليها بشــــأن اســــتعمال املياه

  ما دام مل يتم التوصل إىل ترتيب جديد.
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يكمن يف موضـــــوع املياه احتمال لتعاون عملي، والزدهار اقتصـــــادي، ولتحصـــــين 
  السالم. وسيبذل اجلانبان جهداً مشتركاً لتحقيق هذا االحتمال.

إلسرائيل مصلحة حيوية يف احلفاظ على املياه اجلوفية يف اجلبل ويف استعمالها، 
  تأمين مصادر املياه وتوفيرها.ويف 

ســـــتســـــعى إســـــرائيل إلقامة تعاون يف جمال اســـــتغالل موارد املياه، يضـــــمن الوفاء 
  بحاجات السكان، وأمن مصادر املياه ونوعيتها.

  سيقام تعاون دويل إقليمي من أجل توسيع أصول مصادر املياه (مشاريع حتلية).
لتصــــــــريف مياه اجملاري،  ســــــــيشــــــــجَّع على إقامة مشــــــــاريع مع الكيان الفلســــــــطيني

وتنقية املياه امللوثة، وحتديث شـــــــــــبكات الري، وتقليص كمية املياه التي تذهب هدراً، 
  وتخفيف كمية االستهالك.

  العالقات الثنائية
ســــــــتتطلع إســــــــرائيل إىل حتســــــــين نوعية العالقات بالفلســــــــطينيين، من خالل رعاية 

د، والطاقة، والســياحة، والثقافة، التعاون يف جماالت املصــالح املشــتركة، مثل االقتصــا
  وتكنولوجيا العلوم، وكذلك رعاية التفاهم املتبادل بين اجملتمعيْن.

فلسطيني على مستوى رفيع يجتمع يومياً من أجل  -		يقام جهاز إشراف إسرائيلي
  إحكام تطبيق االتفاقات القائمة واجلديدة.

  العالقات بأطراف أُخرى
حمادثات مباشـــــــرة مع اململكة األردنية بشـــــــأن  ســـــــتدخل احلكومة اإلســـــــرائيلية يف

 -		مصــــــــــــاحلها يف التســـــــــــوية الدائمة. كما ســـــــــــتقترح إســـــــــــرائيل نقاشــــــــــــاً ثالثياً (أردنياً
) يف املوضوعات ذات االهتمام املشترك. -		فلسطينياً   إسرائيلياً

ســـــــــتجري احلكومة اإلســـــــــرائيلية مع مصـــــــــر أيضـــــــــاً، وهي الدولة العربية املهمة يف 
  ات سياسية متواصلة بشأن املوضوع الفلسطيني.املنطقة، حمادث

ســـــــــــتجري احلكومة اإلســـــــــــرائيلية حمادثات مع الواليات املتحدة بشــــــــــــأن مواقفها 
ومكانتها يف الترتيبات النهائية، بما يف ذلك كل ما يتصــــــــل باملســــــــاعدة االقتصــــــــادية 

  واألمنية األميركية من أجل تعزيز الترتيبات النهائية.

  ) (ب)DOPاتفاق مبادئ مع الفلسطينيين ( -		خطوة إلعطاء الزخم
من أجل إطالق زخم جديد لعملية الســــالم مع الفلســــطينيين، بعد اجلمود الذي يلفها 
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اآلن، ســـتقترح حكومة الوســـط إجراء مفاوضـــات يف شـــأن وثيقة مبادئ التســـوية الدائمة 
)DOP تتمكن من تطبيقها بالتدريج، وكذلك إجراء مفاوضـــــــــــات خاصـــــــــــة تدوم فترة ،(

ول. وســــــــيجعل هذا املوقف من املمكن إحراز تقدم فعلي يف املفاوضــــــــات، وســــــــيحول أط
دون اتخاذ خطوات من طرف واحد، وســــيجعل من املمكن تفحص املوضــــوعات املعقدة 

  يف جدول زمني واقعي.

  مفاوضات السالم مع سورية ولبنان
إىل وستتطلع حكومة الوسط إىل التوصل إىل اتفاق سالم كامل مع سورية ولبنان، 

إنهاء الصـــــــــراع يف املنطقة. وســـــــــتنســـــــــق احلكومة املواقف مع الواليات املتحدة بشـــــــــأن 
  جتديد املفاوضات مع سورية ولبنان، على أساس عملية مؤتمر مدريد.

ســـــــــــتصـــــــــــر احلكومة يف املفاوضـــــــــــات على مواقفها بشـــــــــــأن ماهية الســـــــــــالم، وعلى 
ســـــــــــتتم بلورتها يف هذه مصـــــــــــاحلها األمنية االســـــــــــتراتيجية والقومية. وللترتيبات التي 

املوضــــوعات بين الطرفين أهمية كبيرة يف كل ما يتعلق بموقف إســــرائيل من موضــــوع 
األرض [املقصود بذلك انسحاب إسرائيل من اجلوالن]. وستحدّد يف اتفاق السالم أمور، 
منها احلدود بين الدولتين. وســـيؤدي اتفاق الســـالم والترتيبات األمنية التي ســـتوقع مع 

  ىل تعزيز أمن دولة إسرائيل ومصاحلها، وإىل االستقرار يف املنطقة.سورية إ
ســـــتصـــــر إســـــرائيل يف املفاوضـــــات على تطبيق ســـــالم مع ســـــورية قادر على البقاء، 
يتضــــمن تعاوناً يخدم مصــــالح الطرفين، مثالً يف جماالت الطاقة، والســــياحة، والزراعة 

مع ســـــــــــورية إىل احليلولة دون  وما إىل ذلك. ويهدف طابع الســـــــــــالم والترتيبات األمنية
  إمكان تدهور الوضع إىل حرب يف املستقبل.

ســــتطلب إســــرائيل من ســــورية ولبنان كل مســــاعدة، بما يف ذلك املعلومات الكاملة، 
  للكشف عن مصير األسرى واملفقودين، ولنقل جثمان املرحوم إيلي كوهين.

يضع دول العربية، وسسيترافق اتفاق السالم مع سورية مع تطبيع بين إسرائيل وال
العربي. وســــتقيم إســــرائيل عالقات دبلوماســــية واقتصــــادية  -	حداً للصــــراع اإلســــرائيلي

مع السعودية وسائر دول اخلليج الفارسي واملغرب. وسيُعرض اتفاق السالم مع سورية 
  على الكنيست ملناقشته وإقراره باألكثرية املطلقة.

رى مفاوضــــــات من أجل الســــــالم يف موازاة مفاوضــــــات الســــــالم مع ســــــورية، ســــــتج
الكــامــل مع لبنــان. وليس لــدى إســـــــــــرائيــل أي مطــالبــات إقليميــة يف لبنــان. وســـــــــــتتم يف 

  املراحل األوىل من املفاوضات بلورة اتفاق إلخراج اجليش اإلسرائيلي فوراً من لبنان.
ســـــــــــتتطلع إســـــــــــرائيــل إىل إقــامــة عالقــات ســـــــــــالم كــاملــة وترتيبــات أمنيــة وعالقــات 
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  بة بين األطراف.اقتصادية متشع
ســــتضــــمن إســــرائيل يف اتفاقات الســــالم مع ســــورية ولبنان إمدادها بحاجاتها من 

  املياه، من حيث الكمية والنوعية، من خالل ترتيبات رقابة وتنفيذ فاعلة.
يف موازاة اتفاقات الســـــــالم هذه، ســـــــتتطلع إســـــــرائيل إىل التوصـــــــل إىل اتفاق تفاهم 

ضــمن مصــاحلها األمنية واالقتصــادية بعيدة املدى اســتراتيجي مع الواليات املتحدة، ي
  يف إثر االتفاقات اجلديدة.

  إخراج اجليش اإلسرائيلي من لبنان (ج) -		خطوة إلعطاء الزخم
ستبدأ املفاوضات مع سورية ولبنان بعد وقت قصير من تأليف احلكومة اجلديدة. 

إطالق النار،  وســـــــــــتطالب إســـــــــــرائيل بأن يوقف حزب الله والعناصـــــــــــر املعادية األُخرى
بصـــــورة كاملة، خالل إجراء املفاوضـــــات. ومن املرغوب فيه أن جترى املفاوضـــــات مع 
ســورية، على األقل يف األجزاء األســاســية منها، بصــورة ثنائية، يف حين يكون للواليات 
املتحــدة دور مواكــب مهم، ومن املرغوب فيــه أن جترى، أيضــــــــــــاً، يف بــدايتهــا حمــادثــات 

الطرفين. ويف موازاة ذلــك، ســـــــــــتُحــدَّد الشـــــــــــروط إلخراج اجليش على مســـــــــــتوى عــال بين 
  اإلسرائيلي من لبنان، بصورة عاجلة، مع شروط أمنية.

  شبكة العالقات بالواليات املتحدة
إن الواليات املتحدة هي حليف إســـــــــرائيل وصـــــــــديقها التقليدي والبارز. وتقوم بين 

  املشتركة. الدولتين شراكة استراتيجية على أساس القيم واملصالح
  على املستوى العملي، ستسعى إسرائيل:

  لبناء عالقات بين الدولتين على أساس الثقة والصدقية. أ)
  للحفاظ على تميز العالقات من الزاوية االستراتيجية األمنية. ب)
ملواصـــــلة الواليات املتحدة تدخلها ومســـــاهمتها يف املفاوضـــــات بين إســـــرائيل  ج)

  والدول العربية والفلسطينيين.
 االســـتراتيجي -		للحوار مع الواليات املتحدة يف شـــأن تعزيز التعاون الســـياســـي د)

  يف ظل ظروف الترتيبات اإلقليمية.
الســياســية واألمنية للتنســيق الوثيق مع الواليات املتحدة بشــأن املوضــوعات  هـــــــــــــ)

على أســـــــاس املصـــــــالح املشـــــــتركة للدولتين يف احلفاظ على االســـــــتقرار اإلقليمي، ودفع 
العملية السياسية، وصد التهديدات املشتركة (انتشار السالح غير التقليدي يف املنطقة، 

  واإلرهاب، والراديكالية اإلسالمية).
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  عُمان وقطرالعالقات بمصر واألردن واملغرب وتونس وموريتانيا و
باإلضــــــافة إىل التنســــــيق الســــــياســــــي مع الدول العربية التي تقيم إســــــرائيل عالقات 
دبلوماســية معها، ســيتم حتســين العالقات االقتصــادية أســاســاً مع هذه الدول. وســتمنح 
املشــــاريع املشــــتركة مع اململكة األردنية اهتماماً خاصــــاً من أجل املســــاعدة على النمو 

  فيها. االقتصادي واالجتماعي
يســــتلزم الســــالم مع مصــــر حتســــين نوعية العالقة، على املســــتويات والصــــعد كافة. 
وســــــتجري احلكومة حمادثات مع الرئيس املصــــــري وحكومته من أجل توثيق العالقات 

  االقتصادية والتجارية والسياحية، انطالقاً من أخذ مصالح الطرفين يف االعتبار.
[.......]  

  واألمنتطبيق سياسات اخلارجية 
من أجل تطبيق فاعل لســــياســــات الســــالم واألمن، ســــيشــــكَّل جملس وزاري ســــياســــي 
أمني مقلص، لبلورة ســــــــــياســــــــــات احلكومة. وســــــــــيقوم رئيس احلكومة بترؤس جلســــــــــات 
  اجمللس. وسيؤلَّف يف إطار اجمللس فريق وزاري مقلص لتنسيق املفاوضات السياسية.

وســـيقوم رئيس احلكومة بتعيين ســـيشـــكَّل جملس للتخطيط واالســـتشـــارات القومية. 
رئيس اجمللس، وســـــــــــتعمــل إىل جــانبــه فرق احترافيــة مقلصــــــــــــة يف جمــاالت اخلبرة ذات 
العالقة. وســــــــيشــــــــترك يف اجللســــــــات أيضــــــــاً، بصــــــــورة دائمة، املديرون العامون لوزارات 
الدفاع واخلارجية واملالية، ورئيس هيئة األركان العامة، ورئيس الشـــاباك، والســـكرتير 

لرئيس احلكومة، ومســــــؤولو املفاوضــــــات الســــــياســــــية، وجهات رســــــمية وفقًا  العســــــكري
  للحاجة.

 [مقتطفات] .برنامج شينوي

[.......]  

  لنؤمنْ بالسالم -لنكن واقعيين  - ١٥
  ثمة فرصة للسالم. ويجب املضي يف طريق اتفاقات أوسلو واتفاق واي.

نحن نتطلع إىل ســالم يخرج إســرائيل من دائرة احلروب وســفك الدماء، ويحول دون 
أن نصـــــــــــبح دولة ثنائية القومية نحكم فيها شـــــــــــعباً آخر، يبغض حكمنا ويقوم ضـــــــــــده. 

                                           

  :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنت  
http://www.shinui.org.il 



ة )١الملف (   ١٠٤)، ص ١٩٩٩(صیف  ٣٩، العدد ١٠المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین

 

٥٢ 

 

وســــتقوم التســــوية الســــلمية على أســــاس مبدأ الســــالم يف مقابل مناطق. وســــيُضــــمن أمن 
ت أمنية، وجتريد املناطق التي يتم إســـــــــــرائيل بواســـــــــــطة تعديالت حدود أمنية، وترتيبا

إخالؤها من الســالح. وينبغي إلســرائيل أن تبذل كل جهد من أجل التوصــل إىل ســالم مع 
ســـــــــــورية، حتى لو ارتبط األمر بتنازالت قاســـــــــــية ومؤملة يف هضـــــــــــبة اجلوالن. وعندما 

  يتحقق السالم مع سورية، سيؤدي األمر أيضاً إىل تسوية بشأن احلدود مع لبنان.
ضــــــــوء حقيقة أن الليكود تبنى عملية أوســــــــلو، وأن رئيس احلكومة نتنياهو وقّع  يف

اتفاق واي، قرر شـــــينوي أن من املســـــتحســـــن أالّ يوصـــــي ناخبيه بانتخاب مرشـــــح حمدد 
لرئاســة احلكومة. وســيمدّ شــينوي يده إىل أي رئيس حكومة ينتخبه الشــعب يف إســرائيل، 

إىل االئتالف بدالً من األحزاب احلريدية بصـــورة ديمقراطية، إذا وافق على ضـــم شـــينوي 
  [الدينية املتطرفة].

  كيف نحرص على األمن القومي؟ - ١٦
إن األمن ليس القوة العســـــــــــكرية فقط، وهو بالتأكيد ليس األراضـــــــــــي فقط. ويتألف 
األمن القومي، يف العامل احلديث، من عناصـــــر إضـــــافية مثل: املنعة االقتصـــــادية للدولة 

الروح املعنوية القومية؛ بلورة اتفاق واســـــــــع على األهداف القومية؛ واســـــــــتقرار نظامها؛ 
الســالم مع اجليران؛ العالقات اخلارجية واالتصــاالت بالدول الصــديقة. ومن جميع هذه 
النواحي، فـــــإن اســـــــــــتمرار الوضـــــــــــع القـــــائم يف املنـــــاطق [احملتلـــــة]، وإدامـــــة الصـــــــــــراع 

  إسرائيل القومي.العربي يعمالن على تقويض دعائم أمن  -	اإلسرائيلي
  كل نقاش ملوضوع األمن القومي يجب أن يقوم على أساس االفتراضات التالية:

منع نشـوب حرب مع دول عربية هو هدف سـياسـي وأمني يحتل مكانة أوىل لدى  أ)
إســــــــرائيل. وســــــــينشــــــــأ عن غياب التســــــــوية الســــــــياســــــــية خطر حرب شــــــــاملة، هي التهديد 

  األساسي.
تمنحها هوامش أمن واســـــــــــعة فيما يتعلق بتحمل إن قوة إســـــــــــرائيل العســـــــــــكرية  ب)

  اخملاطر الناشئة عن تسوية سياسية.
إن التغييرات الدرامية على الساحة الدولية تؤدي إىل وجود فرصة ال سابق لها  ج)

  للتوصل إىل السالم، مع ضمان حاجات إسرائيل األمنية [....]

  حلول عملية -املشكلة الفلسطينية  - ١٧
  م البلد بيننا وبين الفلسطينيين.ال مناص من تقسي

علينا العودة إىل تســـــــــــوية جغرافية نتنازل فيها عن أغلبية األرض، يف حين يظل 
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معظم املســتوطنين يف منطقتنا. ويجب أالّ نوافق على وضــع تنشــأ فيه "جيوب"، ألن هذا 
الوضــــــع ســــــيؤدي إىل توتر دائم. وســــــتســــــاعد الدولة ســــــكان املســــــتوطنات التي تُنقل إىل 

يادة الفلسطينية على مغادرتها إىل داخل إسرائيل، على غرار الترتيبات التي أجريت الس
  يف حينه عند إخالء سيناء.

  مواطنون على قدم املساواة -عرب إسرائيل  - ١٨
نحن نؤمن باملساواة بين جميع مواطني الدولة، بصرف النظر عن الدين والقومية، 

املبدأ من أســـــس الديمقراطية اإلســـــرائيلية.  كما هو مضـــــمون يف وثيقة االســـــتقالل. وهذا
ويف إطار النضــــــــــــال من أجل تطبيق هذا املبدأ قوالً وفعالً، فإننا ندعو، فيما ندعو إليه، 
إىل تخصيص موارد جلميع السلطات احمللية واملؤسسات العامة يف الدولة على أساس 

دة، وإىل الــدمج الكــامــل ملواطني الــدولــة من  غير اليهود يف معــايير موضـــــــــــوعيــة وموحــّ
اخلدمة العامة واالقتصـــــــاد العام، وإىل ســـــــياســـــــة عادلة قائمة على املســـــــاواة يف جمال 
األراضـــي، وإىل احلفاظ على مكانة اللغة العربية بصـــفتها لغة رســـمية ثانية، وإىل إلغاء 
واجب تســــــــجيل بنديْ القومية والدين يف ســــــــجل الســــــــكان وبطاقات الهوية. إن املواطنة 

الً، جلميع مواطني إسرائيل توجب حتمّل الواجبات بصورة متساوية. غير املتساوية، فع
أنه ال يمكن حتقيق هذا املبدأ يف جمال اخلدمة العســـــــــــكرية، ما دامت عالقات ســـــــــــالم مل 

  تقم بين إسرائيل وجيرانها.
.[.......]  

  [مقتطفات] برنامج يسرائيل بعلياه.
[.......]  

ســــلم أولويات حزب يســــرائيل  دي يقع يف رأسإن أمن دولة إســــرائيل والشــــعب اليهو
بعلياه. ويف جمال الســــــياســــــة اخلارجية، نحن مع [التوصــــــل إىل] تســــــويات ســــــلمية حالًّ 

اإلســــــرائيلي. لكن هذه التســــــويات يجب أن تقوم على أســــــاس التنفيذ  -		للصــــــراع العربي
  شركائنا.الدقيق جلميع االتفاقات، التي تم التوصل إليها حتى اآلن، من جانب 

إدراكـــاً منـــا أن من حق كـــل شـــــــــــعـــب أن يتحكم يف مصـــــــــــيره، فـــإننـــا مقتنعون بـــأن 
  االتفاقات الدولية والتنازالت اإلقليمية غير ممكنة، إذا كانت تعرّض أمن دولتنا للخطر.
من ناحيتنا، إن إحالل الســــالم احلقيقي يف الشــــرق األوســــط وتوقيع معاهدة ســــالم 

                                           

   اإلنترنت:النص مترجم عن العبرية من موقع الكنيست يف  
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٥٤ 

 

مباشـــــــــــراً بعمليات دمقرطة األنظمة الســـــــــــلطوية وشـــــــــــبه مع جيراننا مرتبطان ارتباطاً 
  السلطوية لشركائنا يف عملية السالم، اآلن ويف املستقبل.

[.......]  
  إن القدس هي العاصمة املوحدة، وغير القابلة للتقسيم، لدولة إسرائيل.

يعارض احلزب أي فكرة تشـــــــــــتمل على نقل ســـــــــــكان عرب أو يهود. ويف أي صـــــــــــيغة 
نحن نعارض إزالة مســـتوطنات يهودية. فاحلركة االســـتيطانية هي  للتســـويات الســـلمية،

  أساس الصهيونية، ونحن ندعمها من دون حتفظ.
[.......]  

نحن ندرك أن من الضـــــــــــروري احلفاظ على عالقات خاصــــــــــــة بالواليات املتحدة. 
ويقترح يســــــرائيل بعلياه تطوير العالقات بالدول األوروبية، ومواصــــــلة التعاون العملي 

حتــاد األوروبي. ويجــب تطوير وتعميق تفــاهم متبــادل مع دول أوروبــا الشـــــــــــرقيــة مع اال
ودول رابطة الدول املســتقلة، التي تشــكل أســواقاً مضــمونة يف املســتقبل. وتشــكل جالية 
الناطقين باللغة الروسية جسراً بين إسرائيل وهذه الدول. ومن الواضح أن احلزب، الذي 

ية من القادمين من االحتاد السوفياتي ورابطة الدول تتكون قاعدته االنتخابية األساس
  املستقلة، يطمح إىل تطوير عالقات شاملة ببالد منشأ املهاجرين.

.[.......]  
  [مقتطفات] .برنامج حزب "إسرائيل بيتنا"

[.......]  
ســـــيقترح "إســـــرائيل بيتنا" مقاربة ثابتة بشـــــأن موضـــــوعي اخلارجية واألمن، وفقًا 

  التالية: للخطوط األساسية
يف منطقتنا هو  -	العســــكري واالقتصــــادي -	ضــــمان تفوّق إســــرائيل االســــتراتيجي

حاجة وجودية. ويرى "إســـــــــــرائيل بيتنا" يف مبدأ "قبضـــــــــــة حديدية يف قفاز حرير" مبدًأ 
  يوجه السياسة اخلارجية اإلقليمية.

ستبقى القدس موحدة وحتت السيادة اإلسرائيلية. وسنصر على تطبيق خطة تنمية 
شـــــــاملة، تعزز املدينة وتقدم احلل ملشـــــــكالتها يف جماالت التشـــــــغيل والســـــــكن والتوازن 

  الديموغرايف.
                                           

  :النص مترجم عن العبرية من موقع الكنيست يف اإلنترنت  
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٥٥ 

 

إن التوصــــــــــل إىل تســــــــــوية مع الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية هدف مهم. وســــــــــنعمل من أجل 
التوصــــــل إىل تســــــوية دائمة، تتمتع الســــــلطة الفلســــــطينية يف إطارها بجميع صــــــالحيات 

وجودين ضـــمن حدودها. ومع ذلك، من اجلدير أن الســـلطة على الســـكان الفلســـطينيين امل
نؤكد أننا لن نســمح، يف هذه التســوية، بإدخال أســلحة أو قيام الســلطة بإنشــاء جيش قد 

  يهدد إسرائيل على أي نحو.
+". 	ســـــــــيطبق حل إقليمي وســـــــــط مع الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية على أســـــــــاس خطة "ألون

ادة اإلســــرائيلية، وســــيُضــــمن وســــتظل املســــتوطنات يف يهودا والســــامرة وغزة حتت الســــي
تطورها الطبيعي. وإســرائيل معنية بتطور الســلطة الفلســطينية االقتصــادي. ونحن نؤمن 

  بالتعاون االقتصادي معها ونرى يف هذا التعاون أهمية كبيرة لكال الطرفين.
إذا انتهكت الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية أحد بنود االتفاق ومل تفِ بالتزاماتها، كأن تعلن 

قاللها من جانب واحد، توقف إســــــرائيل املفاوضــــــات معها. ونحن نصــــــر على مثالً اســــــت
  مبدأ التعامل باملثل واحترام االتفاقات.

  اجتاهات أساسية يف السياسة اخلارجية
ســـــــــيعمل "إســـــــــرائيل بيتنا" من أجل ســـــــــياســـــــــة خارجية تقوم على أســـــــــاس االنفتاح 

  والقدرة على الصمود، بحسب املبادئ املفصَّلة:
إن بناء شبكة عالقات مع دول الشرق األوسط هدف  دول الشرق األوسط:العالقات ب

مهم. وفيما يتعلق بتســـوية ممكنة مع ســـورية ولبنان، يعتقد "إســـرائيل بيتنا" أن للحفاظ 
على هضــبة اجلوالن أهمية كبيرة، ســواء كمصــدر للمياه أو كمنطقة اســتراتيجية حيوية. 

ســــــــــــاس قيود قانون وال يمكن أن يتم حل إقليمي وســـــــــــط يف هضـــــــــــبة اجلوالن إالّ على أ
أكثرية يف الكنيست واستفتاء شعبي. وسيتم التوصل إىل تسوية مع  -		حتصين اجلوالن

لبنان يف إطار تســـــــــوية شـــــــــاملة مع ســـــــــورية، أو يف مفاوضـــــــــات مباشـــــــــرة مع احلكومة 
  اللبنانية.

.[.......]  
  [مقتطفات] برنامج حزب الوحدة القومية.
ة توراته وتراثه، وبيت العائدين إىل أرض إســــــرائيل هي وطن الشــــــعب اليهودي، بقو

صـــــــهيون. ســـــــتعمل الكتلة على تشـــــــجيع الهجرة واالســـــــتيعاب، وعلى تعزيز االســـــــتيطان 
                                           

   :النص مترجم عن العبرية من موقع الكنيســـــــــــت يف اإلنترنتhttp://www1.knesset.gov.il  ويضـــــــــــم احلزب كالً من
  موليدت وحيروت وتكوماه.
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٥٦ 

 

اليهودي يف مناطق البلد كافة. وســــــتســــــعى الكتلة لفرض الســــــيادة اليهودية على جميع 
أجزاء أرض إســـــــــــرائيل التي يف أيدينا. ســـــــــــتظل القدس، العاصـــــــــــمة األبدية، كلها حتت 

دة اإلســــــــرائيلية، وســــــــتحرص الكتلة على تعزيز وتطوير االســــــــتيطان اليهودي يف الســــــــيا
.   مناطقها جميعاً

إن حق الشـــــــــعب اليهودي يف أرض إســـــــــرائيل مرتبط، من دون انفصـــــــــال، باحلق يف 
الســـالم واألمن. واتفاقات واي واخلليل وأوســـلو، التي تنقض هذه احلقوق األســـاســـية، ال 

ك الدماء. لن تُنقل أي منطقة من أرض إســـــرائيل، بما يف تقود إىل الســـــالم وإنما إىل ســـــف
ذلك هضــــــــــبة اجلوالن، إىل ســــــــــلطة أجنبية. وترفض الكتلة ادعاء "حق العودة" للســــــــــكان 
العرب إىل أجزاء من أرض إســـــرائيل. وســـــتتطلع دولة إســـــرائيل إىل التوصـــــل إىل اتفاقات 

  ا.سالم مع جيراننا كافة، لكن ليس على حساب أمن الدولة وسكانه
ســـــــــــتعمل قوات األمن على الدفاع عن مواطني الدولة وســـــــــــكانها يف وجه اإلرهاب 

  واملكايد يف أي مكان يتطلبه عملها بحسب الظروف.
.[.......]  

  [مقتطفات] برنامج احلزب الديني القومي (املفدال).
[.......]  

  السالم واألمن
  أ) تكامل التوراة والشعب واألرض

ك احلزب باملبدأ  الذي وجّه الصـــــــهيونية الدينية منذ نشـــــــأتها: أرض إســـــــرائيل تمســـــــَّ
.   لشعب إسرائيل يف هدي توراة إسرائيل، وسيسعى لتحقيقه كامالً

  ب) خطوط موجهة التفاقات السالم
[.......]  

يؤيد احلزب مفاوضات سالم مباشرة مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية، على 
  أساس املبادئ التالية:

من الكامل واملســتقر لألفراد وللدولة، وحرب ال هوادة فيها القتالع ضــمان األ - ١
  اإلرهاب داخل الدولة وعلى حدودها.

                                           

  لعبرية من موقع احلزب يف اإلنترنت:النص مترجم عن ا  
http://www.jer1.co.il//politics/politics/nrp.htm 
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٥٧ 

 

إســــــرائيل وحدها ســــــتكون موجودة بين نهر األردن والبحر األبيض املتوســــــط،  - ٢
  ولن تكون دولة فلسطينية فيها [يف هذه املساحة].

ائيل ولدولة إســــــرائيل فقط، القدس املوحدة هي العاصــــــمة األبدية لشــــــعب إســــــر - ٣
  ولن تقسَّم.

االســـــــتيطان اليهودي يف كل أنحاء أرض إســـــــرائيل هو أســـــــاس ســـــــيطرتنا على  - ٤
جميع أجزاء أرض إســــــــــرائيل الواقعة حتت ســــــــــيطرتنا وهو [أســــــــــاس] أمن الدولة، ولذلك 
يجب تعزيزه. كما يجب أن يُضـــــــمن، يف أي اتفاق ســـــــياســـــــي، عدم اقتالع أي مســـــــتوطنة 

مكانها، وأن يبقى االســــــــــتيطان اليهودي يف يهودا والســــــــــامرة وغزة بكامله يهودية من 
حتت الســــــــيادة اإلســــــــرائيلية. وســــــــتســــــــتمر احلكومة يف ســــــــياســــــــة دعم وتطوير وتوســــــــيع 

  االستيطان اليهودي يف يهودا والسامرة وغزة.
إن هضـــــــــــبــة اجلوالن، طبقــاً لقــانون هضـــــــــــبــة اجلوالن، جزء ال يتجزأ من دولــة  - ٥

  ظل حتت سيادة إسرائيل حتى يف عهد السالم.إسرائيل، وست
ســـــــــــيعمل احلزب من أجل احلفاظ، بصـــــــــــورة صـــــــــــارمة، على كرامة عرب يهودا  - ٦

  والسامرة وغزة، وعلى تراثهم وثقافتهم.
  ستعارض دولة إسرائيل "حق العودة" للسكان العرب إىل مناطق يف إسرائيل. - ٧
العربية إعادة أسرانا ومفقودينا سيتضمن أي اتفاق بين دولة إسرائيل والدول  - ٨

  إىل بيوتهم.
  ج) العملية السياسية بعد اتفاقات أوسلو وواي ريفر

انطالقاً من السعي ملواجهة الواقع الذي نشأ، فعالً، بعد اتفاقات أوسلو وواي ريفر، 
  يؤكد املفدال:

ك املفدال باملوقف القاضــي بوقف املراحل االنتقالية والوصــول فوراً  - ١ ىل إتمســَّ
مفاوضـــــــات مباشـــــــرة يف شـــــــأن االتفاق الدائم، الذي ســـــــيقوم على أســـــــاس املبادئ التي 
لناها أعاله يف البند ب واملصـــالح القومية احليوية لدولة إســـرائيل. ويجب أن تكون  فصـــّ
التســوية الدائمة نتاجاً ملفاوضــات حرة بين الطرفين من دون اتخاذ خطوات من جانب 

  واحد.
عالن الســــــلطة الفلســــــطينية إقامة دولة فلســــــطينية من جانب يؤكد املفدال أن إ - ٢

واحد ســـيشـــكل خرقاً جوهرياً وأســـاســـياً للعملية الســـياســـية. ويف ظل هذا اخلرق، ســـتتخذ 
احلكومـــــة كـــــل اخلطوات الالزمـــــة، بمـــــا يف ذلـــــك تطبيق القـــــانون والقضــــــــــــــــاء واإلدارة 

سيطرتها، بحسب ما اإلسرائيلية على جميع مناطق يهودا والسامرة وغزة الواقعة حتت 
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  تراه مالئماً.
يطــالــب املفــدال بــاتخــاذ خطوات أمنيــة صـــــــــــــارمــة الجتثــاث اإلرهــاب وإعطــاء  - ٣

اجليش اإلســـــــــــرائيلي وقوات األمن حريـــة العمـــل يف أي مكـــان يتطلبـــه األمر يف خمتلف 
  أرجاء يهودا والسامرة وقطاع غزة.

أقصــــــــى جهوده  خالل املفاوضــــــــات من أجل تأليف احلكومة، ســــــــيبذل املفدال - ٤
  لبلوغ املبادئ املتضمنة يف هذه الوثيقة السياسية.

[.......]  

  االستيطان يف أرض إسرائيل
[.......]  

  ب) االستيطان يف يهودا والسامرة وغزة
إن الهدف يف العقد املقبل هو الوصـــــــــــول إىل أكثرية يهودية يف يهودا والســــــــــــامرة 

ة والكنيســــــــــــت، زيادة عدد الســـــــــــكان وقطاع غزة. ويجب، خالل الوالية القادمة للحكوم
  اليهود يف يهودا والسامرة وغزة إىل الضعفين على األقل، على أساس خطة مبلوَرة.

ســــيطالب احلزب بمواصــــلة إقامة املســــتوطنات اجلديدة على أراضــــي الدولة يف كل 
  املناطق التي ال يزال االستيطان فيها غير كثيف.
ب ضــغوط ســياســية، يف أي مرحلة من لن يســاعد احلزب يف جتميد االســتيطان بســب

  املراحل.
[.......]  

  ج) االستيطان يف اجلليل وهضبة اجلوالن
يرى احلزب يف وجود أكثريــة يهوديــة مطلقــة يف اجلليــل وهضـــــــــــبــة اجلوالن الهــدف 
  األهم، وسيعمل للحصول على موارد رسمية ذات شأن من أجل التوصل إىل هذا الهدف.

التحتية ومصـــــــــــادر تشـــــــــــغيل متنوعة، تمكّن من  ســـــــــــيعمل احلزب على تطوير البنية
  استيعاب واسع للمستوطنين يف هاتين املنطقتين.

.[.......]  
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  [مقتطفات] برنامج القائمة العربية املوحدة.

  املشروع الوطني الفلسطيني...
  ) كنس االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.١
  املستوطنات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية احملتلة.) إخالء جميع ٢
  ) وقف مصادرة األراضي الفلسطينية وهدم البيوت.٣
) التوقف النهــائي عن احلملــة املبرجمــة لتهويــد القــدس وتفريغهــا من ســـــــــــكــانهــا ٤

  الفلسطينيين.
  ) ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفقاً للشرعية الدولية.٥
جميع املعتقلين واألســـــــــــرى الفلســـــــــــطينيين والعرب من ســـــــــــجون  ) إطالق ســـــــــــراح٦

  االحتالل.
) دفع حكومة إســــــــرائيل لكل اســــــــتحقاقات الســــــــالم وتنفيذها لالتفاقيات املوقعة ٧

  بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

  السالم العادل والشامل...
 تها يفانســــــحاب إســــــرائيل من جميع األراضــــــي العربية الفلســــــطينية التي احتل - ١

  حروبها العدوانية.
انســـــــــــحاب إســـــــــــرائيل من جميع األراضـــــــــــي الســـــــــــورية التي احتلتها منذ حربها  - ٢

  م.١٩٦٧العدوانية عام 
انسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية احملتلة وبسط السيادة اللبنانية على  - ٣

  كامل التراب اللبناين.
ني على االحترام املتبادل حتقيق الســـــــــــالم العادل والشــــــــــــامل يف املنطقة املب - ٤

والتعاون البناء بين شـــــــــــعوب املنطقة، بحيث يحصـــــــــــل كل ذي حق على حقه كامالً غير 
  منقوص، وهذا هو الضمان لتطور املنطقة واستقرارها.

[.......]  

  املواطنة يف الدولة...

                                           

   مصـــــــــــدر خاص. وقد تألفت القائمة من: احلركة اإلســـــــــــالمية، واحلزب الديمقراطي العربي، وجبهة الوحدة الوطنية، وجلنة
 التحالف التقدمي. -		املبادرة للوحدة الوطنية، واحلركة التقدمية
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تطــالــب القــائمــة العربيــة املوحــدة بــاالعتراف بــاملواطنين العرب أقليــة قوميــة  - ١
مل احلقوق يف جميع اجملاالت مع التأكيد على أن دولة إسرائيل هي نفسها أقلية لها كا

يف البحر العربي واحمليط اإلســـــالمي، وترفض القائمة ســـــياســـــة فرِّق تســـــد التي تتعامل 
  بها املؤسسات احلكومية معنا كطوائف مفرقة وليس كشعب واحد يف البالد.

عبين فإننا نؤكد على أن دولة حرصـــــــاً منا على التعايش احلضـــــــاري بين الشـــــــ - ٢
  إسرائيل يجب أن تكون دولة ديمقراطية ودولة جميع مواطنيها.

العمل على إقرار دســـــــتور لدولة إســـــــرائيل يضـــــــمن االعتراف باملواطنين العرب  - ٣
  أقلية قومية والعمل على تغيير رموز الدولة بما يتالءم مع ذلك.

ي يحرم أهل البالد األصليين من حقهم إلغاء قانون العودة العنصري [....] الذ - ٤
  على تراب وطنهم.

  نرفض رفضاً قاطعاً جتنيد العرب يف اجليش اإلسرائيلي. - ٥
العمل على تمثيل املواطنين العرب بما يتناســــب مع نســــبتهم الســــكانية يف كل  - ٦

  املؤسسات والدوائر والشركات احلكومية.
الدولة والعمل على سن قوانين واضحة مكافحة جميع املظاهر العنصرية يف  - ٧

  ملكافحة العنصرية.
[.......]  

  املهجرون يف وطنهم...
) رفض ســـياســـة االقتالع املبرمج والتهجير والتهويد التي تعاين منها جماهيرنا ١

  العربية الفلسطينية يف إسرائيل يف اجلليل واملثلث والنقب واملدن اخملتلطة.
م ١٩٤٨الفلســـــــــــطينيــة التي هُجّر أهلهــا منــذ عــام ) إعــادة مهجري القرى واملــدن ٢

والــــذين مــــا زالوا يعيشـــــــــــون حيــــاة الالجئين يف وطنهم وإعــــادتهم إىل قراهم ومــــدنهم 
األصـــــــــــليــة وإلغــاء قــانون (احلــاضـــــــــــر غــائــب) وكــافــة القوانين العنصـــــــــــريــة الظــاملــة التي 

.   تستهدفنا أرضاً وشعباً
بحقهم قرارات حمكمة ) إعادة مهجري إقرت وبرعم والغابســـــــــــية الذين صــــــــــــدرت ٣

  "العدل العليا".

  القرى غير املعترف بها...
االعتراف بـــالقرى واجملمعـــات الســـــــــــكنيـــة العربيـــة غير املعترف بهـــا من قبـــل  - ١
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الســلطات "يف اجلليل واملثلث والنقب" حتى يحصــل ســكانها على كافة اخلدمات املدنية 
  واحلقوق املتساوية للمواطنين.

  وت ودعم ومساندة املرابطين على أرضهم.وقف حمالت هدم البي - ٢
إلغاء ما يســــــــــمى "الدوريات اخلضــــــــــراء" التي تقوم بممارســــــــــات ســــــــــوداء ضــــــــــد  - ٣

  املواطنين العرب يف النقب.
[.......]  

  األرض...
يوم األرض اخلالد وانتفاضــــــــــــة أم الســـــــــــحايل والروحة واملواجهات يف النقب هي 

رائيل للتراجع عن سياسة سلب األرض الرسالة الواضحة والنذير الواضح حلكومات إس
  العربية...

) وقف مصـــــادرة األراضـــــي العربية وإعادة األراضـــــي التي صـــــودرت ألصـــــحابها ١
الشـــــــــرعيين واالعتراف بملكية عرب النقب على أراضـــــــــيهم وإقامة قرى زراعية خاصـــــــــة 

  بهم.
ة ) إلغاء كافة القوانين اجلائرة التي تســـــــــــلب املواطن العربي أرضــــــــــــه وإلغاء كاف٢

  األوامر العسكرية التي تصادر األراضي العربية وتغلقها أمام أصحابها الشرعيين.
.[.......]  

  برنامج اجلبهة الديمقراطية
  [مقتطفات] للسالم واملساواة.

[.......]  

  فلسطيني -لتحقيق سالم إسرائيلي  -أ 
  عربي عادل، شامل وثابت -وإسرائيلي 
[.......]  

  أسس السالم هي كالتايل:
إخالء جميع املســــتوطنات وانســــحاب إســــرائيل من جميع املناطق الفلســــطينية  - ١

  من جميع مناطق الضفة والقطاع ومن القدس الشرقية. - ١٩٦٧التي احتلت منذ حرب 

                                           

  خاص. مصدر 
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االعتراف بحق الشـــــــــــعب العربي الفلســـــــــــطيني يف إقامة دولته املســـــــــــتقلة ذات  - ٢
س الشـــــــــــرقيــة، إىل جــانــب دولــة الســـــــــــيــادة يف الضـــــــــــفــة الغربيــة، يف قطــاع غزة ويف القــد

  إسرائيل.
تكون حدود الســـــــالم املعترف بها واآلمنة  ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران [يونيو] 

ىل تُعاد هضــــبة اجلوالن إ -	بين دولة إســــرائيل وبين الدولة الفلســــطينية والدول العربية
  سورية وتنسحب إسرائيل إىل احلدود الدولية مع لبنان.

قدس الغربية كعاصـــــــــمة لدولة إســـــــــرائيل وبالقدس الشـــــــــرقية يتم االعتراف بال - ٣
كعاصـــمة لدولة فلســـطين املســـتقلة، وذلك يف إطار اتفاق الســـالم الدائم والثابت. تضـــمن 
االتفاقيات تعاوناً بين العاصمتين، طريقاً حرة لألماكن املقدسة وتنقالً حراً بين شقي 

  املدينة.
فلســـطينيين، بما يالئم قرارات األمم يتم ضـــمان حل عادل ملشـــكلة الالجئين ال - ٤

املتحدة، التي تعترف بحقهم يف االختيار بين العودة إىل وطنهم وبين احلصـــــــــــول على 
  تعويضات، ويف إطار املفاوضات.

  انسحاب إسرائيل الفوري من جنوب لبنان كله وحتى احلدود الدولية. - ٥
  إىل سورية.إرساء سالم مع سورية على أساس إعادة هضبة اجلوالن  - ٦
يتم إدراج اتفاقات السالم يف اتفاقيات بين دول، بحيث تشكل هذه االتفاقات  - ٧

القاعدة القانونية حلياة حرة وخالية من التهديد واللجوء إىل العنف، لتعايش ســـــــــــلمي 
بين األطراف ولعــدم تــدخــل الــدولــة الواحــدة يف الشـــــــــــؤون الــداخليــة للــدولــة األُخرى. على 

تشـــــــــــمل ضـــــــــــماناً ألمن كل الدول يف املنطقة ولعدم زعزعة احلدود  اتفاقات الســـــــــــالم أن
  املعترف بها واملتفق عليها.

العربي الشامل سيفتح الطريق إىل اتفاقات إضافية، انطالقاً  -	السالم اإلسرائيلي
من اإلرادة احلرة، بين دولة إســـــــــرائيل وبين الدولة الفلســـــــــطينية املســـــــــتقلة ودول عربية 

فة، بما فيها الشـــؤون االقتصـــادية، التي تشـــكل مصـــلحة مشـــتركة أُخرى يف شـــؤون خمتل
  للجميع.

[.......]  

  مساواة املواطنين العرب يف إسرائيل -د 
االعتراف باملواطنين العرب الفلســـــــــــطينيين يف إســـــــــــرائيل كأقلية قومية، لها  - ١

ة ياحلق يف املســـــــــاواة يف احلقوق القومية واملدنية يف اجملاالت الســـــــــياســـــــــية، االجتماع
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  والثقافية.
وقف مصــــادرة األراضــــي العربية، بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر، على األخص  - ٢

بواســــــــطة حتديد جمحف ملناطق النفوذ، الذي يضــــــــر بالقرى العربية وبالســــــــكان العرب؛ 
وقف ســــــياســــــة هدم البيوت؛ االعتراف بكل القرى العربية غير املعترف بها يف الشــــــمال 

يها؛ تطبيق حق ســـــكان إقرت، برعم، الغابســـــية وغيرها والنقب وإقامة ســـــلطات حملية ف
من القرى املهجرة بالعودة إىل قراهم؛ االعتراف بحقوق املهجرين الذين هدمت قراهم 

؛ االعتراف بحق عرب النقب يف اســتمرارهم بالســكن يف أماكنهم وإقامة قرى ١٩٤٨يف 
متاجر بها؛ إعادة زراعية؛ إلغاء ضـــــــــريبة األمالك املفروضـــــــــة على أراض موروثة وغير 

األراضـــــي التي صـــــودرت "ألغراض عامة" ومل تســـــتغل خالل ســـــنوات، أو أنها معروضـــــة 
  اآلن للبيع يف إطار خصخصة أراضي الدولة، إىل أصحابها.

لتصــــــبح إســــــرائيل دولة كل مواطنيها، ســــــتناضــــــل اجلبهة من أجل ســــــن قانون  - ٣
لقومي على كل املســتويات؛ من أســاس: مســاواة اإلنســان؛ من أجل إلغاء التمييز والقمع ا

م العل -	أجل ضــمان مســاواة تامة للمواطنين العرب يف البالد، ولكي تالئم رموز الدولة
هذه املبادئ. اجلبهة تعارض فرض اخلدمة القومية وتعارض  -	والنشـــــــــــيد الرســـــــــــمي

  أيضاً حماولة استغالل هذا الرفض لتبرير التمييز.
عنــد املواطنين العرب؛ إلغــاء التجنيــد  نضـــــــــــــال مثــابر ضـــــــــــــد التفرقــة الطــائفيــة - ٤

  الدروز. -	اإلجباري املفروض على الشباب العرب
إرســـــاء ســـــياســـــة تفضـــــيل إيجابي، تســـــاوي امليزانيات اخملصـــــصـــــة للســـــلطات  - ٥

ر الهوة  احمللية العربية بتلك اخملصـــــــــــصـــــــــــة للســـــــــــلطات احمللية اليهودية، وتعجيل جَســـــــــــْ
، التربية، الصـــــحة، جودة البيئة، التصـــــنيع، الســـــحيقة القائمة بينها يف جماالت التطوير

  السكن، الرياضة والثقافة.
املساواة يف الفرص للمبادرين العرب يف احلصول على اعتمادات ومساعدات  - ٦

  حكومية يف تطوير مشاريع صناعية، بنائية، خدماتية وغيرها.
تشـــــــــــجيع إقامة مشــــــــــــاريع للصـــــــــــناعة وللســـــــــــياحة يف املدن والقرى العربية  - ٧

  واالعتراف بها كمناطق تطوير.
  تشجيع السياحة يف التجمعات العربية. - ٨
نقل ممتلكات الوقف اإلسالمي من أيدي سلطات الدولة إىل مؤسسات منتخبة  - ٩

  عند املواطنين املسلمين، والدفاع عن حقهم يف انتخاب مؤسساتهم الدينية.
إســـــــــــرائيـــل؛ إشـــــــــــراك  االعتراف بـــاألجســـــــــــــام التي تمثـــل املواطنين العرب يف - ١٠
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املواطنين العرب، بمــــــا يالئم وزنهم من الســـــــــــكــــــان، يف جلــــــان التنظيم والبنــــــاء ويف 
  املؤسسات العامة األُخرى.

املساواة للفالحين العرب يف سقوف اإلنتاج والتسويق ويف الدعم احلكومي؛  - ١١
دية يزيادة سقوف مياه الري بصورة جدية؛ حماية الفالحين من استيراد منتوجات تقل

  (زيت الزيتون والزيت).
التحســـــين الكبير يف ظروف ومســـــتوى اجلهاز التربوي العربي؛ إقامة جامعة  - ١٢

يف الناصـــــــرة تكون لغة التدريس فيها اللغة العربية؛ فتح أبواب املؤســـــــســـــــات الرســـــــمية 
واجلماهيرية الســـــــــــتيعاب أكاديميين عرب عاطلين عن العمل؛ إزالة العقبات من طريق 

ات تدريس الطب وضمان الشروط الالزمة الجتياز االمتحانات ومزاولة خريجي مؤسس
  املهنة.

.[.......]  
  برنامج التجمع الوطني الديمقراطي

  [مقتطفات] آذار). ٣٠(حركة 
[.......]  

  املبادئ
االنطالق الســـياســـي واحلضـــاري من اعتبار العرب الفلســـطينيين، يف إســـرائيل،  - ١

  األمة العربية.جزءاً من الشعب الفلسطيني و
االنســـــــــــجام بين القيم الوطنية والقيم اإلنســـــــــــانية العليا، والعدالة االجتماعية  - ٢

والنهج الــــديمقراطي يف العمــــل والتعــــدديــــة الفكريــــة، وااللتزام بحقوق اإلنســــــــــــــان وحق 
الشـــــــعوب يف تقرير مصـــــــيرها، ورفض كافة أشـــــــكال التمييز العرقي واجلنســـــــي والديني 

  والقومي.
ســــــــرائيل إىل دولة ديمقراطية، هي دولة مواطنيها العرب واليهود على حتويل إ - ٣

حد ســــواء، والعمل على إلغاء البنى العنصــــرية وكافة القوانين واملمارســــات التي تكرس 
صــــــــهيونية إســــــــرائيل، وتكرس واقع التمييز القومي والســــــــياســــــــي ضــــــــد أبناء هذه البالد 

  األصليين.
قلية قومية تتمتع بكافة حقوق األقليات االعتراف باجلماهير الفلســـــــــــطينية أ - ٤

  القومية التي تنص عليها إعالنات ومواقف األمم املتحدة املنبثقة عنها بهذا الشأن.
                                           

  .مصدر خاص. يُذكر أن التجمع هو العمود الفقري لقائمة التجمع الوحدوي الوطني العربي 
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االعتراف بحقنا يف إدارة شـــــؤوننا الذاتية، يف القضـــــايا التي تميزها عن بقية  - ٥
املواطنين، وعلى رأســـــــــــها قضــــــــــــايا التربية والتعليم (أي اعتماد احلكم الذاتي الثقايف)، 
واالعتراف بضـرورة إشـراكنا يف كل ما يتعلق بحقنا يف التطوير والتصـرف فيما يسـمى 

ذه احلقوق مع املساواة أمام القانون، ومع حقنا، على بأراضي الدولة، وعدم تعارض ه
أســــــاس هذا البرنامج، باملســــــاهمة يف بلورة احلكم املركزي مثل بقية املواطنين، وعلى 

  نفس درجة األحقية.
العمــل على تطوير جمتمعنــا على أســـــــــــس تقــدميــة متنورة، ومن أجــل مســــــــــــاواة  - ٦

فشـــــــــــي مظاهر الطائفية البغيضـــــــــــة املرأة بالرجل والدفاع عن حقوقها ومن أجل وقف ت
  والتعصب العشائري أو الديني.

دعم وتشــــــــــكيل وتطوير مؤســــــــــســــــــــات وطنية عربية طوعية، تنشــــــــــط يف خمتلف  - ٧
جوانـــب احليـــاة االقتصـــــــــــــاديـــة واالجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة واملهنيـــة والصـــــــــــحيـــة، دون أن 

ى ايل، عليتعارض ذلك مع حقوق املواطنين العرب يف امليزانيات املركزية والدعم امل
  قدم املساواة مع بقية املواطنين.

العمــل على وقف مصـــــــــــــادرة األراضـــــــــــي واالعتراف بــالتجمعــات العربيــة غير  - ٨
املعترف بها، وحل قضــــــــية املهجرين داخل إســــــــرائيل، بما يف ذلك حقهم يف العودة إىل 
قراهم ومدنهم واملبادرة إلقامة قرى ومدن عربية جديدة على ما يســـــــــــمى بأراضـــــــــــي 

  ة.الدول
التعاون مع كافة القوى اليهودية التي تشــــــــــــاركنا التطلع إىل مســـــــــــتقبل مبني  - ٩

  على املساواة التامة واالحترام املتبادل يف دولة ديمقراطية مشتركة.
حل القضــــــــية الفلســــــــطينية على أســــــــاس تنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة  - ١٠

 ٦٧اضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية احملتلة عام بها، واملتمثلة بإقامة الدولة املســـــــــــتقلة على األر
وعاصــــــــمتها القدس، وإزالة املســــــــتوطنات كاملة، وحق العودة لالجئين تطبيقاً لقرارات 

  األمم املتحدة.
يرى احلزب نفســـــــــــه جزءاً من احلركة الديمقراطية يف املنطقة، على أرضـــــــــــية  - ١١

، واحترام جعـــل الـــدول أداة إلقـــامـــة نظـــام إقليمي ديمقراطي، ورفض الهيمنـــة األجنبيـــة
 إرادة شعوب املنطقة بتحقيق التطور والتقدم واحلياة اإلنسانية.
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