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  :حكومة الوحدة الوطنية اإلسرائيلية

  ٧/٣/٢٠٠١وثائق التأليف، 

 

  خالد عايد :ترجمة وإعداد

  

مارس املاضي، نالت حكومة الوحدة اإلسرائيلية برئاسة أريئيل /يف السابع من آذار

شارون ثقة الكنيست بأكثرية أعضائه، بعد نحو شهر من االنتصار الذي حققه مرشح 

مل يكن . الليكود شارون على منافسه العمايل املستقيل من رئاسة احلكومة، إيهود براك

وال فوز شارون، وال نيل احلكومة االئتالفية ثقة ال استقالة براك، : ثمة مفاجآت

  .قيام حكومة وحدة ـخصوصاً  ـالبرملان اإلسرائيلي، وال 

 ـبين ما كشفت  ـكشفت ) وغير املفاجئة أيضاً(االنتفاضة الفلسطينية املتجددة   

فاضطر براك إىل تقديم . عورات النظام السياسي اإلسرائيلي، وعمّقت أزمة هذا النظام

وجمهرة اليهود، املنجرفة يف . لته، وتقديم موعد االنتخابات لرئاسة احلكومةاستقا

، اختارت "األمن"واحلائرة بشأن أفضل التكتيكات اآليلة إىل ضمان " اليمين"اجتاه 

  .اجلنرال شارون، بدالً من اجلنرال براك، رئيساً حلكومتها وحارساً ألمنها

اخلريطة احلزبية الصهيونية ال تني إىل جانب االنتفاضة الفلسطينية، كانت   

الذي " االنقالب السياسي"، حين وقع ١٩٧٧تظهر معضلة متزايدة التفاقم منذ سنة 

حماولة إلغالق  ٢٠٠١وشهدت سنة . أحلّ الليكود حمل املعراخ العمايل يف سدّة احلكم

  :دائرة يعزّ إغالقها
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ثقة، على إلغاء إقدام الكنيست، مع منحه احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ال - 

قانون االنتخاب املباشر لرئيس احلكومة، يف سعي لوضع حد لألزمات الناجمة عن 

 .هذا القانون

قيام حكومة ائتالفية جتمع املعسكرين الصهيونيين الرئيسيين  - 

تألفت حكومات الوحدة السابقة . ، للمرة الرابعة يف تاريخ الكيان العبري)وغيرهما(

 ٤، لتحضير عدوان ١٩٦٧مرة سنة (صيرية مع العرب كلها يف أجواء مواجهات م

). يونيو؛ ومرتين يف الثمانينات، إليجاد طريقة للخروج من الورطة اللبنانية/حزيران

وها أن مثل هذه احلكومة يقوم اآلن إليجاد سبيل للخروج من ورطة االنتفاضة 

 .الفلسطينية

أياً يكن أمر السيناريوهات املستقبلية، فإن هذا امللف الذي نقدمه هنا  - 

أي (اخلطوط األساسية للحكومة : يشتمل على وثائق تأليف احلكومة اجلديدة

؛ توزيع احلقائب الوزارية وتعريف موجز بكل من الوزراء؛ كلمة كل من )برناجمها

  . قتراع على الثقةشارون وبراك أمام الكنيست يف اجللسة التي عقدها لال

  

  اخلطوط األساسية للحكومة

  ١]مقتطفات[

  

  عام

  .األمن القومي واألمن الشخصي ملواطني الدولة كلهمحتقيق : ١

                                                            

: يف اإلنترنت" هآرتس"النص مترجم عن العبرية من موقع صحيفة   ١
http://www2.haaretz.co.il/special/newgov/f/355687.asp 
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حتقيق األمن والسالم احلقيقي بين إسرائيل وجوارها على أساس اتفاقات : ٢

  .سالم وطيدة

  .إيجاد الشروط لتطور اقتصاد حر ومزدهر ورفاه اجتماعي: ٣

مكافحة الفقر والبطالة، وتقليص الفجوات االجتماعية، واالستثمار يف رفع : ٤

  .مستوى التعليم ونوعية احلياة يف مدن التطوير ويف أحياء ومناطق الضائقة

زيادة الهجرة إىل إسرائيل واالستيعاب الناجح للمهاجرين يف ميادين : ٥

  .احلياة كلها

  .سيعه وتطويرهتعزيز االستيطان يف أنحاء البلد وتو: ٦

  .حتصين النظام الديمقراطي وحقوق اإلنسان وسلطة القانون: ٧

  .تعميق التعليم وتعزيز االرتباط بتراث إسرائيل وبتجسيد الصهيونية: ٨

تعزيز املساواة يف اجملتمع اإلسرائيلي داخل كل القطاعات والطوائف : ٩

  .واجلماعات السكانية املتعددة

ستعمل احلكومة من أجل وحدة الشعب، عبر إيقاع األلفة بين مواطني : ١ ـ ١

الدولة جميعاً، ورعاية التسامح واالعتدال واحترام اآلخر، ومن أجل رأب الصدوع يف 

  .بمستقبل أفضل ملواطني الدولة كافةصفوف الشعب وإعطاء األمل 

ونها دولة ستحرص احلكومة على أن تضمن إلسرائيل االستمرار يف ك: ٢ ـ ١

يهودية ديمقراطية وصهيونية تشجع الهجرة، وتقوم فيها مساواة يف احلقوق 

  .ملواطنيها جميعاً

ستحرص احلكومة على تطوير االقتصاد وفق مبادئ االقتصاد احلر : ٣ ـ ١

وسترى يف تقليص الفجوات وتطبيق مبادئ العدل االجتماعي عنصراً . واملتوازن

  .ةحيوياً يف سياستها االقتصادي
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ستعمل احلكومة على رعاية نمو مستقر عبر االندماج يف االقتصاد : ٤ ـ ١

  .العاملي، وعلى حتسين مستوى احلياة، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والصناعة

ستعمل احلكومة على تنمية شرائح واسعة من الشعب، وعلى تقليص : ٥ ـ ١

الفجوات ورفع مستوى حياة الشرائح الضعيفة، ضمن رفع مستوى مدن التطوير 

  .وتنمية أحياء الضائقة وتأهيلها

ستعمل احلكومة على حتسين حقيقي يف جمال الصحة العامة والعمالة : ٦ ـ ١

واملتقاعدين واملعوقين، وباألُسر الكثيرة األبناء  وأوضاع السكن، وستعتني باملسنين

  .وذات الوالد الواحد، وباألشخاص الذين يعيشون يف ضائقة اقتصادية واجتماعية

ستحترم احلكومة طابع الدولة اليهودي وتراث إسرائيل، وكذلك دين أبناء : ٧ ـ ١

  .كل الطوائف يف الدولة وتقاليدهم

ها لسياستها، على احلفاظ على احترام كل ستعمل احلكومة، يف حتديد: ٨ ـ ١

  .إنسان يف اجملتمع ورفاهه وأمنه ونوعية حياته

بين اجلنسين يف اجملتمع، وستوِجد ستعمل احلكومة من أجل املساواة : ٩ ـ ١

. الشروط التي تساعد النساء على التقدم يف أجهزة السلطة والثقافة والعمل واالقتصاد

  .لنساء، والعنف داخل األُسرة، وظاهرة التحرش اجلنسيوستكافح احلكومة العنف ضد ا

سترعى احلكومة مشاريع ثقافية وفنية، وستشجع املبدعين بهدف : ١٠ ـ ١

  .إيجاد مناخ من اإلبداع وتطوير املواهب والتوصل إىل ازدهار الثقافة يف إسرائيل

ستعزز احلكومة الروابط بين إسرائيل ويهود الشتات، ضمن حوار : ١١ ـ ١

تواصل، وستجد السبل لتعزيز هويتهم اليهودية والصهيونية ومساعدتهم على م

وستكافح احلكومة مع يهود العامل ضد ظاهرة معاداة السامية . مكافحة االندماج

  .والعنصرية
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ستعمل احلكومة على وضع خطة استراتيجية طويلة األمد تهدف إىل : ١٢ ـ ١

جعة وعادلة، وتسير يف مسالك األمن تطوير إسرائيل كدولة عصرية تُدار بصورة نا

  .والسالم يف سنوات األلفين، على أمل التوصل إىل مستقبل أفضل

  

  األمن والسالم واالستيطان

تتحد يف حكومة واحدة ملواجهة قررت األحزاب املشاركة يف االئتالف أن 

التحديات األمنية والسياسية الصعبة املاثلة أمام الدولة، مع مواصلتها التمسك 

وعليه، فقد قررت، على الرغم . بمواقفها املبدئية من طابع التسويات الدائمة وشروطها

من اخلالفات يف الرأي القائمة بينها، أن تعمل ضمن حكومة مشتركة تتوحد حول 

  .إجماع قومي واسع

ستعمل احلكومة على حتصين األمن القومي وتوفير األمن الشخصي : ١ ـ ٢

وستطلب من السلطة . ملواطنيها من خالل نضال شديد ضد العنف واإلرهاب

الفلسطينية أن تنفذ التزاماتها التوافقية، وأن تناضل بكل قوتها ضد أعمال العنف 

  .واإلرهاب املوجَّهة ضد إسرائيل ومواطنيها وجنودها

ستعمل احلكومة اإلسرائيلية على تشجيع السالم مع كل دول املنطقة  :٢ ـ ٢

إن حتقيق : وشعوبها مع احلفاظ على مصالح إسرائيل األمنية والتاريخية والقومية

وستسعى احلكومة من أجل االستقرار . السالم ينطوي على حلول وسط مؤملة للفريقين

  .يف املنطقة وازدهار شعوبها كافة

بأن املفاوضات املباشرة، ومن غير وسيط، هي الطريق وتؤمن احلكومة 

  .الصحيح لترسيخ عالقات ثقة بين األطراف، ولدفع السالم
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ستحترم احلكومة اإلسرائيلية االتفاقات السياسية السابقة التي أُقرت يف : ٣ ـ ٢

  .الكنيست، شرط تنفيذ الفريق الثاين لها

لى أساس قراري جملس األمن ستتطلع احلكومة إىل اتفاق سالم دائم ع: ٤ ـ ٢

  .مع سورية والفلسطينيين ٣٣٨و ٢٤٢التابع لألمم املتحدة 

تدعو احلكومة اإلسرائيلية احلكومة اللبنانية إىل القيام بما يتوجب عليها : ٥ ـ ٢

الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وإىل عقد اتفاق  ٤٢٥يف تطبيق القرار 

وستطلب احلكومة من لبنان وسورية أن يحبطا األعمال اإلرهابية . سالم مع إسرائيل

  .مال وجنود اجليش اإلسرائيليالتي تهدد سالمة وأمن سكان الش

ستعمل احلكومة على حتقيق السالم مع الشعب الفلسطيني بواسطة : ٦ ـ ٢

وسيُدرس، يف إطار التسويات املرحلية، . تسويات مرحلية أيضاً تتضمن حلوالً وسطاً

إمكان إعادة انتشار إسرائيل يف مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، على أالّ يؤدي 

  .ق الضرر بمصالح إسرائيلذلك إىل إحلا

ترى احلكومة يف االستيطان، بكل أشكاله، مشروعاً ذا قيمة اجتماعية : ٧ ـ ٢

وقومية، وستعمل من أجل تقوية االستيطان ملواجهة الصعوبات والتحديات املاثلة 

  .أمامه

إالّ بموافقة أطراف (لن تقام مستوطنات جديدة يف فترة والية احلكومة : ٨ ـ ٢

وستلبي احلكومة احلاجات اجلارية التي يتطلبها التطور يف ). افةاالئتالف ك

  .املستوطنات، وستهتم بهذه احلاجات

ستعمل احلكومة، بتصميم، لضمان أمن السكان اليهود يف يهودا : ٩ ـ ٢

  .والسامرة وقطاع غزة
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سترسخ احلكومة وستعزز قدرة اجليش اإلسرائيلي وسائر األجهزة : ١٠ ـ ٢

يلية من أجل توطيد قوة الردع لدى إسرائيل، واحلؤول دون نشوب حرب، األمنية اإلسرائ

وستحتفظ احلكومة بحقها يف حتريك اجليش اإلسرائيلي . والدفاع عن الدولة وسكانها

واألجهزة األمنية بحسب احلاجة ويف أي مكان، من أجل ضمان سالمة سكان الدولة 

  .وأبناء الشعب اليهودي

إلسرائيلية بوقف مظاهر التحريض والعداء املوجهة ستطالب احلكومة ا: ١١ ـ ٢

  .إىل إسرائيل يف مناطق السلطة الفلسطينية، ويف الدول العربية

ستعمل احلكومة على ترسيخ عالقات السالم وحسن اجلوار والتطبيع : ١٢ ـ ٢

  .مع مصر واألردن

ستحرص احلكومة على تعميق عالقات التقارب والصداقة اخلاصة : ١٣ـ  ٢

  .وبين الواليات املتحدة، وعلى استمرار التعاون االستراتيجي معها وتطويره بينها

ستعمل احلكومة على ترسيخ وتعميق عالقات إسرائيل اخلارجية : ١٤ ـ ٢

بروسيا وسائر دول رابطة الدول املستقلة، واالحتاد األوروبي، والدول األوروبية، 

  .الدويل بكامله والصين، واليابان، ودول جنوب شرق آسيا، واجملتمع

ستبذل احلكومة كل ما يف استطاعتها من أجل التوصل إىل حترير : ١٥ ـ ٢

  .األسرى واملفقودين وكل الذين عملوا من أجل أمن الدولة، وإعادتهم إىل بيوتهم

ستعمل احلكومة، كجزء من سياستها يف حتقيق السالم يف الشرق : ١٦ ـ ٢

ون السياسي واالقتصادي والعلمي األوسط وترسيخه، على تطوير أنظمة للتعا

  .والثقايف بين شعوب املنطقة
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ستعمل احلكومة اإلسرائيلية، بتصميم ومثابرة، ضد مظاهر معاداة : ١٧ ـ ٢

السامية يف أنحاء العامل، وستعمل على رعاية العالقة واملسؤولية املتبادلة بين دولة 

  .إسرائيل وجوايل إسرائيل يف الشتات

[.......]  

  

  لّم األولويات القوميتغيير س

. ستحدد احلكومة سلّم األولويات يف تخصيص املوارد املوجودة يف تصرفها: أ

وستمنح أولوية أيضاً للصحة، وملكافحة . وستُمنح األولوية للتعليم يف املقام األول

البطالة والفقر، وإليجاد فرص عمل، والستيعاب الهجرة، ولتطوير البنى التحتية 

القتصادي ولنوعية حياة املواطن، ولتعزيز االستيطان يف النقب احليوية للنمو ا

واجلليل والقدس، وملكافحة حوادث الطرق، ولتشجيع األبحاث ولتطوير تكنولوجيا 

  .متقدمة

لن يتم توزيع املوارد احلكومية إالّ وفقاً ملعايير تقوم على أساس اعتبارات : ب

  .وليس وفقاً ملعيار حزبيموضوعية بحسب أهداف الدولة وحاجات مواطنيها، 

  

  االقتصاد واجملتمع

ستعمل احلكومة على إقامة جمتمع عادل، يشعر بحاجات الفرد، وستضع : ١ ـ ٥

  .يف صلب سياستها االهتمام باملواطن ومكافحة البطالة والفقر

. ستعمل احلكومة على حتسين مستوى ونوعية حياة الفرد واجملموع: ٢ ـ ٥

الوضع االقتصادي لسكان بلدات التطوير تثمار لتحسين وستعمد احلكومة إىل االس
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وستعمل بجهد لتحسين التعليم والعمالة ونوعية احلياة . وأحياء ومناطق الضائقة

  .للجميع

ستعمل احلكومة على إيجاد الشروط االقتصادية التي تمكن من إحراز : ٣ ـ ٥

  .البنيويةاالستقرار االقتصادي والنمو الثابت واالستمرار يف اإلصالحات 

ويرتهن . إن االقتصاد اإلسرائيلي ضئيل ويعتمد على جتارته اخلارجية: ٤ ـ ٥

تطوره الناجع بتمرّسه بفروع يمتلك فيها ميزة نسبية، بحيث يكون مؤهالً إلنتاج 

ويستلزم هذا التوجه . وتصدير منتوجات وخدمات ذات نوعية عالية وأسعار منافِسة

ة القيود الضريبية واإلدارية، من أجل تعزيز قدرة االنكشاف للسوق العاملية وإزال

  .االقتصاد على املنافسة

ستستمر احلكومة يف تعزيز سياسة االنكشاف واالنفتاح يف أسواق : ٥ ـ ٥

  .األموال ورؤوس األموال، ويف سوق العمل

ستواصل احلكومة احلرص على إبقاء التضخم عند مستوى منخفض : ٦ ـ ٥

كومة، وتقليص العجز يف ميزانية الدولة، وإيجاد الشروط بواسطة تقليل نفقات احل

  .الالزمة لزيادة اإلنتاجية، وانتهاج سياسة نقدية مالئمة

ستنفذ احلكومة سياسة اخلصخصة، وستنقل سيطرتها على هيئات : ٧ ـ ٥

  .إىل أيدي اجلمهور، وإىل القطاع اخلاص[....] اقتصادية 

يز الثقة بسوق رؤوس األموال، ستسعى احلكومة بكل طاقتها لتعز: ٨ ـ ٥

  .وستشجع زيادة االدخار لدى شرائح اجلمهور جميعها

ستعمل احلكومة على زيادة املنافسة يف االقتصاد من خالل تقييد : ٩ ـ ٥

االحتكارات وإزالة احلواجز وتقليل املركزية يف االقتصاد، وعلى االندماج يف 

  .االقتصاد العاملي



٨٣ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلدمجلة الدراسات الفلسطينية فلملا  

 

10 

 

الصناعات الكثيفة العلوم وشركات التكنولوجيا  ستشجع احلكومة وتدفع قدماً

كما ستشجع االستثمارات يف هذه الصناعات وإقامة مشاريع، وخصوصاً يف . العالية

  .مناطق التطوير

ستعدّ احلكومة، من أجل أن تولّد حافزاً على العمل والنمو، إصالحاً يف : ١٠ ـ ٥

وستعمق . وسيع قاعدتهااجلهاز الضريبي بهدف تقليص نسبة الضريبة أساسًا، وت

  .احلكومة جباية الضريبة، وستحرص على توزيع عادل لعبء الضرائب

ستعمل احلكومة على تطوير التجمعات السكنية يف األطراف، وتعزيز : ١١ ـ ٥

  .االستيطان يف اجلليل والنقب

ستحرص احلكومة على التعجيل يف حتسين شبكات البنية التحتية : ١٢ ـ ٥

  .لقطاع املياه، وتطوير الزراعة يف الدولة، وزيادة الصادرات الزراعية

ستستمر احلكومة يف تطبيق قانون اإلسكان العام، آخذة يف االعتبار : ١٣ ـ ٥

كثيرة األبناء، القيود التي تفرضها امليزانية، مع إيالء عناية خاصة للعائالت 

  .واألزواج الشبان، واملهاجرين اجلدد، واجلنود املسرحين، وسكان أحياء الضائقة

  .ستعمل احلكومة على حتسين حال املتقاعدين واملسنين يف اجملتمع: ١٤ ـ ٥

: ستويل احلكومة عناية خاصة جملموعات سكانية خاصة هي: ١٥ ـ ٥

  .ألوالد الشاذون، وما إىل ذلكاملعوقون، والعائالت ذات الوالد الواحد، وا

ستعمل احلكومة على احلد من ظاهرة العمال األجانب يف إسرائيل، : ١٦ ـ ٥

  .ودراسة السبل اآليلة إىل تخفيف ضائقاتهم

سيظل التفضيل املمنوح للجنود املسرحين يف إطار األعمال املفضلة : ١٧ ـ ٥

  .١٩٨٩، لسنة )العمل املفضل(وفقاً ألنظمة اجلنود املسرحين 
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  الهجرة واالستيعاب

  .ستضع احلكومة جدول األعمال القومي الصهيوين يف رأس اهتماماتها: ١ ـ ٦

ستعمل احلكومة، مع الوكالة اليهودية واملنظمة الصهيونية، على تشجيع : ٢ ـ ٦

الهجرة إىل البلد، وتعزيز التعليم اليهودي ـ الصهيوين للجيل الشاب يف الشتات ويف 

إسرائيل، وتعميق الروابط باجلوايل اليهودية يف العامل، وتقوية توحيد الشعب اليهودي 

  .يل اليهودي والصهيوين والديمقراطيحول إسرائيل، وضمان طابع إسرائ

مع بداية املئة الثانية للصهيونية، ويف ضوء حيوية املشاركة النشيطة : ٣ ـ ٦

إلسرائيل يف ضمان مستقبل الشعب اليهودي وتنفيذ جدول األعمال القومي الصهيوين، 

ستعمق احلكومة الشراكة االستراتيجية مع الشعب اليهودي، وستوثق عرى التعاون مع 

الوكالة اليهودية، وستجدد نشاط مؤسسة التنسيق بين احلكومة اإلسرائيلية والوكالة 

  . اليهودية

ستعمل احلكومة على سن قانون أساسي، يكون حمط إجماع، يضمن : ٤ ـ ٦

  .اليهودي والصهيوين والديمقراطي] طابع إسرائيل[طابعها 

ل، وإنقاذ اليهود ستعمل احلكومة بعزم على زيادة الهجرة من كل الدو: ٥ ـ ٦

املضطهدين، وإيجاد الشروط االجتماعية واالقتصادية والروحية الالزمة الستيعاب 

  .سريع وناجع للمهاجرين يف أرض الوطن

التأهيل والتغيير ] جماالت[ستمد الدولة يد املساعدة للمهاجرين يف : ٦ ـ ٦

  .املهني والعمالة وتعلّم اللغة العبرية

لى دمج املهاجرين اجلدد، من العلماء واألكاديميين، ستعمل احلكومة ع: ٧ ـ ٦

يف االقتصاد اإلسرائيلي، واخلدمة العامة، والقطاع الصناعي ـ قطاع األعمال، ويف 

وستعمل على دمج املهاجرين يف جهاز التعليم، . مؤسسات التعليم العايل واألبحاث
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فيه مصلحة اجلهاز  استغالل الطاقة الثقافية والعلمية الكامنة يف الهجرة ملامع 

  .التعليمي بأكمله

ستسعى احلكومة لوقف التمييز يف مستويات أجور العمل املتماثل بين : ٨ ـ ٦

  .املهاجرين والقدامى يف كل اجملاالت

ستويل احلكومة عناية خاصة للمجموعات التي تتطلب املساعدة يف : ٩ ـ ٦

  .واحد، واملعوقين، واملرضىاملسنين، والعائالت ذات الوالد ال: صفوف املهاجرين مثل

[.......]  

  

  الدين والدولة

بين املتدينين والعلمانيين بالتفاهم ستعمل احلكومة على إيقاع األلفة : ١ ـ ٩

وتدرك احلكومة احلاجة إىل وضع . والوسائل اللطيفة واالحترام املتبادل وحب إسرائيل

ميثاق بين املتدينين حل مالئم للعالقة بين الدين والدولة، عبر احلوار وتأسيس 

والعلمانيين يقوم على أساس اإلجماع املستند إىل قاعدة التسامح املتبادل وإيقاع 

  .األلفة بين أجزاء الشعب جميعها

ستعمل احلكومة على سن تشريع ملوضوع التجنيد العسكري واإلعفاء من : ٢ ـ ٩

  ].الدينية املدارس[اخلدمة العسكرية يف اجليش اإلسرائيلي ألبناء الييشفوت 

ستضمن احلكومة احلاجات الدينية لكل أبناء الطوائف واألديان يف : ٣ ـ ٩

  .إسرائيل بعيداً عن تأثير االرتباط السياسي، بل بسحب مبدأ املساواة

يف ] الوضع القائم[ستحرص احلكومة على احلفاظ على الستاتوكو : ٤ ـ ٩

  .شؤون الدين والدولة
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ستحرص احلكومة على احلفاظ على األماكن املقدسة لكل األديان، : ٥ ـ ٩

األماكن املقدسة لديهم، وضمان وستعمل على إيجاد ترتيب ممكن لصالة اليهود يف 

إمكان تأدية الصالة ألبناء كل األديان يف األماكن املقدسة لديهم، مع األخذ يف 

  .االعتبار حاجات األمن الداخلي والنظام العام

ستبادر احلكومة إىل إجراء أبحاث يف تاريخ أرض إسرائيل وشعب : ٦ ـ ٩

  .إسرائيل، بما يف ذلك تنفيذ حفريات أثرية، مع احلفاظ على كرامة املوتى

  .سيصار إىل حتسين اخلدمات الدينية يف الدولة: ٧ ـ ٩

[.......]  

  

  مكانة عرب إسرائيل

مواطني إسرائيل العرب حقوق كاملة لكل ستحرص احلكومة على إيجاد : ١ ـ ١١

وستعمل من أجل املساواة يف التعليم . والبدو والدروز والشركس، وكل مواطن آخر

والعمالة واإلسكان والبنى التحتية، ومن أجل تصحيح اإلجحافات يف تخصيص 

  .املوارد وتقديم اخلدمات العامة

ستعمل احلكومة على إيجاد فرص عمل، من خالل إقامة صناعات : ٢ ـ ١١

تجمعات السكنية العربية والدرزية، ومن خالل التقليص املتدرج للفجوات بين لل

  .اجلماعات السكانية يف الدولة، يف كل ما يتعلق بالبنية االقتصادية واالجتماعية

ستعمل احلكومة على حتسين اجلهاز التعليمي يف القطاعات العربية : ٣ ـ ١١

وهي ستعمل على تشجيع . اليهودي والبدوية والدرزية والشركسية، كما يف القطاع

  .الثقافة العربية والدرزية وفقاً لروح تراث هذه الطوائف
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ستعمل احلكومة من أجل إيجاد بنية حتتية اقتصادية واجتماعية يف : ٤ ـ ١١

التجمعات السكنية العربية والبدوية والدرزية والشركسية، تساوي يف نوعيتها البنية 

  .ات السكنية اليهوديةالتحتية املوجودة يف التجمع

ستعمل احلكومة على إيجاد فرص عمل ألبناء القطاع العربي يف : ٥ ـ ١١

  .القطاعين احلكومي والعام على أعلى مستوى

ستدرس احلكومة املشكالت التي تقلق عرب إسرائيل مثل التجمعات : ٦ ـ ١١

لهيكلية، السكنية العربية غير املعترف بها، ومشكالت البدو يف النقب، واخلطط ا

وحتديد مناطق الوالية اخملتلَف بشأنها، ومشكالت إسكان األزواج الشبان واألشخاص 

  .الواقعين يف ضائقة، وستعمل على تقديم حلول للمشكالت

 .[.......] 
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