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  نص االتفاق بين حزب العمل
  بشأن نون - واحلاخام يوئيل بن 

 مستقبل االستيطان بعد االنتخابات العامة

  مقدمة
ال جــدال بــين حركــة العمــل واحلركــة الدينيــة القوميــة فيمــا عنــى حــق شــعب إســرائيل 

وكــان اجلــدال منــذ . وحقــه القــانوين يف االســتيطان يف جميــع أنحائهــايف أرض إســرائيل 
ـــلة إلقامـــة مســـتوطنات جديـــدة وقـــد . حـــرب األيـــام الســـتة يـــدور يف شـــأن املنـــاطق املفضَّ

وافقــت احلكومــات اإلســرائيلية كافــة علــى إقامــة مســتوطنات يف منــاطق متعــددة، لكننــا 
  .نتطرق اليوم إىل الواقع كما تكوّن

  هودا والسامرة وغزةاالستيطان يف ي
  يف االتفاقات الدائمة

  يف أي اتفـــاق دائـــم، ستُضـــمن الســـيادة اإلســـرائيلية يف أجـــزاء حيويـــة مـــن يهـــودا
  .والسامرة
  يف أي اتفــــاق مثــــل هــــذا االتفــــاق، سيُضــــمن أن يكــــون معظــــم املســــتوطنين حتــــت

  .سيادة إسرائيلية، يف إطار كتل من املستوطنات
 ت، علــى إجنــاز اخلطــط التنظيميــة يف املســتوطنات ســيجري العمــل، يف أســرع وقــ

القائمــــة يف يهــــودا والســــامرة وغــــزة، بقصــــد تــــأمين احلاجــــات األمنيــــة وحاجــــات النمــــو 
  ].للمستوطنات[الطبيعي لها 
  ،ـــــزال املســـــتوطنات التـــــي لـــــن تكـــــون ضـــــمن تخـــــوم إســـــرائيل ذات الســـــيادة لـــــن تُ

  .دنية سواء بسواءوسيُضمن ارتباطها بإسرائيل من الناحيتين األمنية وامل
 سيظل مستوطنو هذه املستوطنات مواطنين إسرائيليين بكل معنى الكلمة.  
  ســــيُبذَل جهــــد خــــاص مــــن أجــــل احلفــــاظ علــــى املواقــــع التاريخيــــة والدينيــــة ذات

القيمـــة لـــدى شـــعب إســـرائيل، وسيشـــارك ممثـــل متفـــق عليـــه مـــن اليهوديـــة الدينيـــة يف أي 
  .مفاوضات بشأن مستقبلها

 وســيُعرض . لــن يكــون اخلـط األخضــر) يف حـال تطبيــق خطــة الفصـل(ل خـط الفصــ
  .االتفاق الدائم مع الفلسطينيين على استفتاء شعبي قبل املصادقة النهائية عليه

                                                            
   الضفة الغربيةمن زعماء املستوطنين يف.  
  "١٧/٥/١٩٩٦، "يديعوت أحرونوت.  
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