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  خالد عايد ترجمة وإعداد:

 وثائق تأليف احلكومة
 27/2/2003اإلسرائيلية اجلديدة، 

  ونتائج انتخابات الكنيست السادس عشر

) 62، ص 53(العدد  "جملة الدراســات الفلســطينية"كنا نشــرنا يف العدد الســابق من 
نتائج انتخابات الكنيســـت الســـادس عشـــر وتعليقات صـــحافية عليها. ونواصـــل، يف هذا 
العـــدد، تغطيـــة موضـــــــــــوع االنتخـــابـــات، إن جلهــــة تــــأليف احلكومـــة اجلــــديـــدة، أو جلهـــة 

  .كما درجنا يف العادة -	االنتخابات ذاتها
يف الشـــــــــــق املتعلق بتأليف احلكومة، برئاســـــــــــة أريئيل شـــــــــــارون للمرة الثانية على 

ايل، ننشـــــــــــر أدنــاه أبرز املقتطفــات من أهم وثــائق التــأليف: اخلطوط األســــــــــــاســــــــــيــة التو
للحكومة (أي برنامج عملها)، وكلمة شــــــــارون أمام الكنيســــــــت يف جلســــــــة االقتراع على 
الثقة باحلكومة، باإلضــــافة إىل توزيع احلقائب الوزارية. ومن اجلدير باإلشــــارة هنا أن 

 -		اجلـديدة جـاء بمثـابة نص منقح "اليمين"ف برنامج العمـل الـذي تبنته حكومـة ائتال
الســــــــابقة قد تبنته، وأن كلمة  "الوحدة الوطنية"للبرنامج الذي كانت حكومة  -		ليس إالّ

) قد تم اعتمادها مدماكاً أساسياً 4/12/2002شارون أمام مؤتمر هيرتسليا الثالث (
مع الفلســـطينيين، من دون اإلتيان إىل ذكر  "التســـوية"يف ســـياســـة احلكومة احلالية إزاء 

  ."خريطة الطريق"
أّما يف الشـــــــــــق الثاين، املتعلق باالنتخابات، فقد أوردنا مقتطفات مما تيســــــــــر من 
برامج الكتل التي أصــــــــبحت تكوّن الكنيســــــــت اجلديد. فبعض الكتل (من أبرزها: الليكود، 

ية جديدة، ألســـــــــــباب شــــــــــتى. وشـــــــــــاس، وكتل عربية) مل يتقدم هذه املرة ببرامج انتخاب
فكانت احلصـــيلة ما ننشـــره أدناه من برامج القوائم االنتخابية التالية: حزب العمل (مع 

تكوماه)، احلزب الديني  -		موليدت -		ميماد)، شـــــينوي، االحتاد القومي (إســـــرائيل بيتنا
 القومي (املفدال)، ميرتس، يســــــــــرائيل بعلياه. وعالوة على ذلك، أدرجنا قائمة بأســــــــــماء

 "ياهيسرائيل بعل"مع اإلشارة إىل قرار  -		أعضاء الكنيست اجلديد، موزعين بحسب الكتل
  الالحق باالندماج يف كتلة الليكود.
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: وثائق تأليف احلكومة   أوالً

  اخلطوط األساسية للحكومة
  [مقتطفات]

[.......]  

  األمن والسالم واالستيطان - 2
تعمــل معــاً يف حكومــة واحــدة جتــاه  قررت الكتــل املشـــــــــــــاركــة يف هــذا االئتالف أن

التحديات األمنية والســــــياســــــية الصــــــعبة التي تواجه الدولة، على الرغم من أن كالً منها 
تواصل التمسك بمواقفها األساسية من املوضوعات السياسية، ومن مفهوم االستيطان، 

ت ختالفابما يف ذلك طابع التسويات الدائمة وشروطها. وعليه، فإنها على الرغم من اال
يف الرأي القائمة بينها قررت أن تعمل ضـــــــــــمن حكومة مشـــــــــــتركة تتوحد حول إجماع 

  قومي واسع، على أساس املبادئ أدناه:
: إن املهمة األســمى للحكومة هي تعزيز أمن إســرائيل والســعي لالســتقرار يف 1 - 2

املنطقــة. ســـــــــــتعمــل احلكومــة على حتصـــــــــــين األمن القومي وحتقيق األمن الشـــــــــــخصـــــــــــي 
نيها عبر كفاح ال يلين ضـــــد العنف واإلرهاب. وســـــتطلب احلكومة اإلســـــرائيلية من ملواط

الفلســــطينيين أن يتخلوا عن أســــلوب العنف واإلرهاب، ومن الســــلطة الفلســــطينية أن تفي 
بالتزاماتها املتضــــــمنة يف االتفاقات، وأن تكافح بكامل قوتها أعمال العنف واإلرهاب 

  وسكانها وجنودها.املوجَّهة ضد إسرائيل ومواطنيها 
: ســـــــــــتعمل احلكومة اإلســـــــــــرائيلية على دفع الســـــــــــالم مع جميع دول املنطقة 2 - 2

وشـــعوبها قُدُماً، إىل جانب احلفاظ على مصـــالح إســـرائيل األمنية والتاريخية والقومية. 
ويرتبط حتقيق الســـــــــــالم بتنازالت مؤملة من قِبل األطراف كافة. وســـــــــــتســـــــــــعى احلكومة 

.لالستقرار يف املنطقة وازدهار شعوبها جمي   عاً
تؤمن احلكومة بأن املفاوضـــــات املباشـــــرة ومن دون وســـــيط هي الطريق الصـــــحيح 

.   لتأسيس عالقات ثقة بين األطراف، ولدفع السالم قُدُماً
: ســتحترم احلكومة اإلســرائيلية االتفاقات الســياســية الســابقة التي أُقرت يف 3 - 2

  الكنيست، على شرط أن يلتزمها الطرف الثاين.
 338و 242ىل اتفاقات ســــــالم على أســــــاس قراري جملس األمن : ســــــتتطلع إ4 - 2

  مع سورية والفلسطينيين.
: تطلب احلكومة اإلســـــــــــرائيلية من احلكومة اللبنانية أن تفي بنصـــــــــــيبها يف 5 - 2

                                                            
)(   هآرتس"النص مترجم عن العبرية من موقع صحيفة" )يف اإلنترنت: 28/2/2003 (www.haaretz.co.il.  
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الصـــــــــــــادر عن جملس األمن، وأن تعقــد اتفــاق ســـــــــــالم مع إســـــــــــرائيــل.  425تنفيــذ القرار 
شـــــاط اإلرهابي الذي يهدد أمن ســـــكان وســـــتطلب احلكومة من لبنان وســـــورية إحباط الن

  الشمال وجنود اجليش اإلسرائيلي.
: إن عمل احلكومة يف الســاحة الســياســية ســيوجَّه وفق املبادئ التي عرضــها 6 - 2

رئيس احلكومـة على اجلمهور قبـل االنتخـابـات (ومنهـا املبـادئ الواردة يف كلمـة رئيس 
). وقبل مفاوضــات فعلية بشــأن 4/12/2002بتاريخ  "مؤتمر هيرتســليا"احلكومة يف 

تسوية سياسية، ويف حال اشتمالها على إقامة دولة فلسطينية، يُعرض املوضوع على 
  احلكومة للتداول واحلسم.

: يف إطار مكافحة اإلرهاب، ســـــــتعمل احلكومة إلقامة عازل أمني يف منطقة 7 - 2
ى. إن جدار الفصــل، التماس بوســائل، منها التعجيل يف إقامة جدران أمنية وعوائق أُخر

  شأنه شأن العوائق األُخرى، هو وسيلة أمنية وليس إلقامته مغزى سياسي.
: ستعمل احلكومة لدفع السالم مع الشعب الفلسطيني قُدُماً بواسطة تسويات 8 - 2

مرحلية أيضاً تتضمن حلوالً وسطى. ويف سياق التسويات املرحلية، يتم فحص إمكان 
قيام إسرائيل بإعادة انتشار جديدة يف مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، شريطة أّال 

  .يتضمن ذلك اإلضرار بمصالح إسرائيل
[.......]  

: ترى احلكومة يف االســـــــــــتيطان، على خمتلف أشـــــــــــكاله، مشـــــــــــروعاً ذا قيمة 10 - 2
اجتماعية وقومية، وســـــــــــتعمل لتحســـــــــــين قدرة االســـــــــــتيطان على مواجهة الصـــــــــــعوبات 

  والتحديات املاثلة أمامه.
: يف فترة والية احلكومة لن تقام مستوطنات جديدة. وستستجيب احلكومة 11 - 2

  ر يف املستوطنات وستعنى بها [باملتطلبات].ملتطلبات التطو
: ستعمل احلكومة بتصميم لضمان أمن السكان اليهود يف يهودا والسامرة 12 - 2

  وقطاع غزة.
: ســـــــــترســـــــــخ احلكومة وتعزز قوة اجليش اإلســـــــــرائيلي وســـــــــائر أجهزة األمن 13 - 2

وب ة دون نشـــاإلســـرائيلية، كما ســـتعزز قدرة إســـرائيل الردعية، وذلك كله بغرض احليلول
حرب، وبغرض الدفاع عن الدولة ومواطنيها وســــــكانها. وســــــتصــــــون احلكومة حقها يف 
حتريك اجليش اإلســـــــــــرائيلي واألجهزة األمنية وفقاً للضـــــــــــرورة، ويف أي مكان، من أجل 

  ضمان سالمة مواطني الدولة وسكانها والشعب اليهودي.
ئيل يف مناطق الســلطة : ســتطلب احلكومة وقف التحريض والعداء إزاء إســرا14 - 2

                                                            

)(  53، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"نظر الكلمة يف: ا ) 175ص  )،2003شتاء	(احملرر)176 - . 
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  الفلسطينية، ويف الدول العربية.
: ســــتعمل احلكومة لترســــيخ العالقات الســــلمية وحســــن اجلوار والتطبيع مع 15 - 2

  مصر واألردن.
: ســـــــــــتحرص احلكومة على تعميق عالقات التقارب والصـــــــــــداقة اخلاصـــــــــــة 16 - 2

ســـــــــــتراتيجي معها الســـــــــــائدة بينها وبين الواليات املتحدة، وعلى مواصـــــــــــلة التعاون اال
  وتطويره.

[.......]  

  سُلّم األولويات القومي - 4
: ستحدد احلكومة سلّم األولويات على صعيد تخصيص املوارد املتاحة لها. 1 - 4

وســـــــــــتُمنح األولوية، قبل كل شـــــــــــيء، للتعليم. كما ســـــــــــتُمنح األولوية لكل من الصـــــــــــحة، 
لهجرة، وتطوير البنى التحتية ومكافحة البطالة والفقر، وإيجاد فرص عمل، واستيعاب ا

احليوية للنمو االقتصـادي ونوعية حياة املواطن، وتعزيز االسـتيطان يف القدس والنقب 
  واجلليل، ومكافحة حوادث الطرق، وتشجيع األبحاث، وتطوير تكنولوجيا متقدمة.

[.......]  

  االقتصاد واجملتمع - 5
[.......]  

  الدين والدولة - 10
  كومة على توليف القلوب بين املتدينين والعلمانيين [....].: ستعمل احل1 - 10
: ســـــــــــتضـــــــــــمن احلكومة احلاجات الدينية لكل أبناء الطوائف واألديان يف 2 - 10

  إسرائيل [....].
[.......]  

: ســــــــتعمل احلكومة وفقاً لوثيقة املبادئ التي وقّعها ممثلو كتلتي شــــــــينوي 4 - 10
  يف الكنيست [....].واملفدال، واملقبولة من كتل أُخرى 

[.......]  

  مكانة عرب إسرائيل - 12
                                                            

)(   ال جديد ذا مغزى يف هذا البند قياســـــــاً بالبند املقابل يف اخلطوط األســـــــاســـــــية للحكومة الســـــــابقة. وينطبق األمر
 عالمة استفهام -		بين ما يطرح -		طرحوعلى بنود أُخرى، األمر الذي ي "سلم األولويات القومي"نفسه على بند 

 47، العدد "الدراســــات الفلســــطينية جملة"نظر: ايف تأليف حكومة جديدة.  بشــــأن مركزية االعتبار االقتصــــادي
 . (احملرر)89 -	84ص  )،2001صيف (
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: ســـــتحرص احلكومة على [وجود] مســـــاواة كاملة يف احلقوق لكل مواطني 1 - 12
  إسرائيل العرب والدروز والبدو والشركس، وكل مواطن آخر [....].

[.......]  
: ستدرس احلكومة املشكالت التي تقلق عرب إسرائيل، وستعمل على تقديم 6 - 12

  حلول لهذه املشكالت.
.[.......]  
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  كلمة رئيس احلكومة، أريئيل شارون،
  أمام الكنيست لنيل الثقة بحكومته

  [مقتطفات] .27/2/2003القدس، 
[.......]  

عن شــكري وتقديري للجمهور قبل كل شــيء، أود أن أعبّر جمدداً، ومن أعماق قلبي، 
العريض من مواطني إســــرائيل الذين حمضــــوا ثقتهم يل وحلركة الليكود. لقد كان تعبيراً 
عن الثقــة غير مــألوف وإيجــابيــاً للغــايــة، وبــالــذات على خلفيــة صـــــــــــعوبــات هــذه الفترة 

  وضائقاتها وحتدياتها.
[.......]  

يف أن الوضـــــــــــع األمني كنـــت أفكر دائمـــاً، وأنـــا مقتنع اليوم أيضــــــــــــــاً وأســــــــــــــاســــــــــــــاً، 
واالقتصــــادي، والتحديات القائمة يف الســــاحة الســــياســــية، واحلاجة إىل جســــر الفجوات 

كل هذا يوجب الوحدة [....]. ويؤسفني أن حزب العمل  - بين أقسام متعددة من اجلمهور
قرر االمتناع حتى من إجراء مفاوضــــــــات حقيقية بشــــــــأن االنضــــــــمام إىل احلكومة [....]. 

ادثات لتأليف احلكومة، بُذلت جهود كبيرة إليجاد قاســـــــم مشـــــــترك وجلســـــــر وخالل احمل
الفجوات املتعلقة بموضـــــوعي الدين والدولة، وباملوضـــــوع الســـــياســـــي، وباملوضـــــوعات 

  املتصلة بطابع النظام يف إسرائيل، وبموضوعات شتى أُخرى.
[.......]  

ع االقتصـــادي إن املهمة األوىل للحكومة اجلديدة برئاســـتي ســـتكون مواجهة الوضـــ
عن طريق حمــاولــة احلفــاظ على االســـــــــــتقرار يف االقتصـــــــــــــاد وإعــادتــه إىل ســـــــــــكــة النمو 

  واالزدهار.
إن الوضع االقتصادي، الذي تأثر يف السنوات األخيرة، سواء بالوضع االقتصادي 
 . العاملي أو بمعركة اإلرهاب ضــــــــدنا، يســــــــتلزم اتخاذ قرارات صــــــــعبة ومؤملة لنا جميعاً

املساهمة يف هذا اجلهد. سيكون كل واحد مطالَباً بالتنازل والتوصل  وسنضطر كلنا إىل
  إىل حل وسط.

[.......]  
نت على إســـرائيل قد يفتح البوابة لعملية ســـياســـية  إن فشـــل معركة اإلرهاب التي شـــُ
مســــــــــؤولة، تقوم على أســــــــــاس االتفاق على حل الصــــــــــراع بطرق ســــــــــلمية، وعلى أســــــــــاس 

إســـرائيل وأمن مواطنيها، وعلى التبادلية يف الوفاء التصـــميم على عدم التنازل عن أمن 
بـــــااللتزامـــــات الســـــــــــيـــــاســـــــــــيـــــة. وكنـــــت يف كلمتي أمـــــام مؤتمر هيرتســـــــــــليـــــا يف كـــــانون 
األول/ديســـمبر املاضـــي قد عرضـــت بالتفصـــيل صـــيغة لعملية ســـياســـية مســـؤولة كهذه. 

                                                            
)(  :النص مترجم عن العبرية من موقع ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف اإلنترنت www.pmo.gov.il 
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وكنـــــا يف حمـــــادثـــــاتي مع رئيس الواليـــــات املتحـــــدة األميركيـــــة، جورج بوش، وكبـــــار 
 إدارته قد توصـــــلنا إىل تفاهم بشـــــأن الشـــــروط املطلوبة لبدء عملية ســـــياســـــية، مســـــؤويل

وكذلك بشــــــــــــأن احلاجة إىل صـــــــــــيغة مرحلية حلل الصـــــــــــراع الطويل واملعقد بيننا وبين 
  الفلسطينيين.

قبل العودة إىل املســـــــــــار الســـــــــــياســـــــــــي، هناك ضـــــــــــرورة لوقف اإلرهاب والتحريض، 
  ينية وتبديل قيادتها احلالية.ولتنفيذ إصالحات جذرية يف السلطة الفلسط

[....] إن موضوع إقامة دولة فلسطينية بشروط مقيِّدة يف إطار عملية سياسية، هو 
حمط خالف بين أطراف يف االئتالف [احلكومي]. لقــــــد أوضــــــــــــحــــــت موقفي من هــــــذا 
املوضــــوع مرات كثيرة يف املاضــــي. وأعلنت أيضــــاً، وجرى تضــــمين هذا األمر أيضــــاً يف 

ية [للحكومة] ويف االتفاقات االئتالفية، أنه قبل مفاوضــــــــــات فعلية اخلطوط األســــــــــاســــــــــ
بشــأن اتفاق ســياســي، يف حال اشــتمل على إقامة دولة فلســطينية، يتم عرض املوضــوع 

  على احلكومة للتداول واحلسم.
[.......]  

يجب أن تضـــــــمن كل تســـــــوية ســـــــياســـــــية يتم التوصـــــــل إليها يف املســـــــتقبل مصـــــــالح 
إســــــرائيل التاريخية واألمنية واالســــــتراتيجية، وعلى رأســــــها تخلّ فلســــــطيني عن املطلب 

إلدخال أعداد كثيرة من الفلســـطينيين إىل إســـرائيل، وقيام  "حق العودة"الواهي املســـمى 
  مة إسرائيل، القدس.مناطق أمن وعزل وحماية لتكامل ووحدة عاص

وســـتعمل احلكومة برئاســـتي إلحداث اختراق يف موضـــوعات أُخرى مهمة يف حياة 
  الدولة.

  سيكون الهدف املركزي واألكثر أهمية للحكومة اجلديدة هجرة كبرى إىل إسرائيل.
[.......]  

وســـــــنعمل لتعزيز املشـــــــروع االســـــــتيطاين الطالئعي يف أجزاء البلد كافة. وســـــــنضـــــــع 
القدس عاصـــمة إســـرائيل املوحَّدة وغير القابلة للتقســـيم. ســـنعمل لتوســـيع  نصـــب أعيننا

  املدينة، وتطويرها، وتأكيد مركزيتها يف حياة كل يهودي يف البلد والشتات.
[.......]  

وســـــــنعمل إلجناز دســـــــتور إلســـــــرائيل بالتوافق، بواســـــــطة ســـــــن القوانين األســـــــاســـــــية 
  الناقصة [....].

[.......]  
ل وأكثر مساواة لعبء اخلدمة العسكرية، وعبء دفع الضرائب وسنعمل لتوزيع عاد

  يف الدولة.
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  أعضاء احلكومة
  االتصاالت، ووزير الشؤون الدينية. رئيس احلكومة، ووزير أريئيل شارون:  -
  وزير اخلارجية. سيلفان شالوم:  -
  وزير الدفاع. شاؤول موفاز:  -
  وزير اخلارجية. بنيامين نتنياهو:  -
  وزير العدل. (طومي) لبيد:يوسف   -
  والرياضة. وزيرة التعليم والثقافة ليمور ليفنات:  -
  وزير العمل والرفاه. زِفولون أورليف:  -
  وزير الداخلية. أفراهام بوراز:  -
  وزير املواصالت. أفيغدور ليبرمان:  -
  وزير البناء واإلسكان. إيفي إيتان:  -
  وزير الصحة. داين نافيه:  -
  والقائم بأعمال رئيس احلكومة. وزير الصناعة والتجارة، إيهود أوملرت:  -
  وزير األمن الداخلي. تساحي هَنِغْبي:  -
  الريفية. وزير الزراعة والتنمية يسرائيل كاتس:  -
  التحتية القومية. وزير البنى يوسف يتسحاق باريتسكي:  -
  وزير العلوم والتكنولوجيا. إليعيزر زندبيرغ:  -
  وزيرة البيئة. يهوديت نَؤوت:  -
  وزير السياحة. بنيامين إلون:  -
  وزيرة استيعاب املهاجرين. تسيبي ليفني:  -
  وزير شؤون القدس واجملتمع والشتات. ناتان شرانسكي:  -
  وزير من دون حقيبة. مئير شيطريت:  -
  وزير من دون حقيبة. عوزي لنداو:  -
  وزير من دون حقيبة. جدعون عِزرا:  -

   

                                                            
)(  :النص مترجم عن العبرية من موقع ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف اإلنترنت www.pmo.gov.il 
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  الكنيستثانياً: انتخابات 

  البرامج االنتخابية
  برنامج حزب العمل

  [مقتطفات]

  أمن إسرائيل
إن اآلمال فيما يتعلق بإنهاء الصــــراع بين إســــرائيل والفلســــطينيين تصــــدعت بشــــدة 
يف مواجهــة موجــات العــداء والتحريض والعنف الفــالــت من عقــالــه واإلرهــاب برعــايــة 

تمثّل . وس"انتفاضة األقصى"السلطة الفلسطينية وجمموعات مسلحة أُخرى، منذ نشوب 
يف الســـياســـة األمنية إلســـرائيل، يقوم على مكافحة اإلرهاب والتخريب عنصـــراً رئيســـياً 

  أساس قدرة الردع العالية لدى اجليش اإلسرائيلي، وعلى قوته.
ســــتعتبر احلكومة اإلســــرائيلية نفســــها حرة يف اختيار املكان واألســــلوب والوســــائل 
والتوقيــت ملكــافحــة اإلرهــاب. ومكــافحــة اإلرهــاب هــذه تســـــــــــتوجــب الصـــــــــــمود واحلكمــة 

. ويؤمن حزب العمل بأنه، إىل جانب مكافحة  والتصــميم والصــبر وحشــداً إقليمياً ودولياً
  اإلرهاب بال هوادة، يجب جتديد املفاوضات السياسية.

  اجملال السياسي
املفاوضــــات الســــياســــية ســــتجرى من خالل كفاح حازم ضــــد العنف واإلرهاب،   )1(

  وحماربة دوافع اإلرهاب، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها.
ســـيســـعى حزب العمل الســـتئناف املفاوضـــات مع الفلســـطينيين بهدف التوصـــل   )2(

  إىل حل يؤدي إىل إنهاء الصراع.
  أسس االتفاق الدائم هي كما يلي:  )3(

  دولتان لشعبين يعيشان بسالم جنباً إىل جنب؛ (أ)
  احلدود بين الدولتين ستتقرر يف املفاوضات بين الطرفين؛ (ب)
رى ســـــتضـــــم إىل دولة إســـــرائيل. واملســـــتوطنات يف الكتل االســـــتيطانية الكب (ج)

يهودا والســـــــــامرة، التي ال تقع ضـــــــــمن الكتل االســـــــــتيطانية املضـــــــــمومة، ســـــــــيتم 
  إخالؤها.

القدس، بأحيائها الســـــــــــكنية اليهودية كافة، هي العاصـــــــــــمة األبدية لدولة  (أ)  )4(
  إسرائيل؛

ر عن ســـــــــــيُطبق نظام خاص يعب "احلوض املقدس"يف البلدة القديمة ويف  (ب)
                                                            

)(   :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنتwww.avoda.org.il 
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  خصوصية املكان بالنسبة إىل األديان الثالثة؛
  األماكن املقدسة لليهودية ستبقى حتت سلطة إسرائيلية. (ج)

مشــــــــــكلة الالجئين ســــــــــتجد حالً لها من خالل تســــــــــوية منطقية، بمشــــــــــاركة دول   )5(
  املنطقة واألسرة الدولية، لكن من دون منح [الفلسطينيين] حق العودة.

  طينيين:االنفصال عن الفلس  )6(
يف حال عدم التوصــل إىل اتفاق ســياســي، ســتعمل احلكومة اإلســرائيلية على  (أ)

  االنفصال عن الفلسطينيين عن طريق تعيين حدود أمنية.
سيقدم حزب العمل، بمبادرة منه، ووفقاً العتبارات أمنية، بديالً يتمثل يف  (ب)

  خطة انفصال أحادي عن الفلسطينيين.
  إىل إنهاء السيطرة على شعب آخر.ستؤدي هذه اخلطة  (ج)
ســــيتم إخالء مســــتوطنات منعزلة يف منطقة يهودا والســــامرة (وال ســــيما يف  (د)

  غزة).
إن املفاوضات بين إسرائيل وسورية ستقرر وقفاً للمبدأ: عمق االنسحاب كعمق   )7(

  السالم وفعالية الترتيبات األمنية.
العالقات الثقافية والتجارية  ســـــــــيتم تعزيز الســـــــــالم مع مصـــــــــر واألردن بتقوية  )8(

  والسياحية.
[.......]  

  الدين والدولة
[.......]  

  سيعمل حزب العمل لتحقيق املبادئ التالية:
  فصل الدين عن السياسة. - 1

[.......]  
خـــدمـــة إلزاميـــة للجميع (من يُعفى من اخلـــدمـــة العســـــــــــكريـــة يخـــدم يف خـــدمـــة  - 3

  مدنية).
[.......]  

الدينية بواســطة دســتور يقوم على أســاس املبادئ األســاســية ضــمان التعددية  - 5
  الواردة يف إعالن االستقالل [....].

تقديم احلاجات الدينية للجمهور اليهودي بكل تالوينه وتياراته، وللجمهور  - 6
  غير اليهودي بكل طوائفه.

  إلغاء وزارة األديان، وضمان سلة خدمات دينية. - 7
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ة الرئيســـــية وحاخاميات املدن حتت قيادة حاخام توحيد مؤســـــســـــة احلاخامي - 8
رئيســـي واحد. وســـيعمل يف جملس احلاخامية الرئيســـية حاخامون من طوائف إســـرائيل 

  جميعها.
[.......]  

  االقتصاد االجتماعي
[.......]  

العمل بكافة الســــبل لتحقيق تســــوية ســــياســــية وانفصــــال عن  "العمل"تلتزم حكومة 
ت، وللتوصــــــــــل إىل جدول أعمال قومي جديد، وإلدارة الفلســــــــــطينيين وإخالء مســــــــــتوطنا

يقود إىل انعطافة وتغيير يف ســــلّم األولويات القومي ويضــــع خالل  "اقتصـــاد اجتماعي"
األعوام اخلمســـــــــة املقبلة اجملتمع واالقتصـــــــــاد يف إســـــــــرائيل على درب جديد، بواســـــــــطة 

  اخلطوات التالية:
زيادة االســـــــــــتثمارات يف البنى التحتية ويف قطاع األعمال كمحرك لتســـــــــــريع  - 1

النمو وتقليص البطالة [....]. وســيمنح اهتمام خاص ملســتوطنات خط املواجهة والنقب 
  واجلليل وبلدات التطوير والضواحي الفقيرة.

 -  )(إىل املستوى السائد يف العامل [....] زيادة نسبة املشاركة يف سوق العمل - 2
  ، وتقليص املدفوعات التي تشجع على عدم العمل.%60إىل  %54من 

إيجاد أدوات حكومية ملنح مســـــــــــاعدات على شـــــــــــكل قروض بضـــــــــــمان الدولة،  - 3
  إلعادة تأهيل مشاريع األعمال الصغيرة واملتوسطة ومبادرات املهاجرين [....].

  إنشاء صناديق لدعم املشاريع العلمية [....]. - 4
وارد جديدة نحو األســـــــــــواق املالية والعقارية من صـــــــــــناديق التقاعد توجيه م - 5

  [....] زيادة تدخل الهيئات املالية يف تنمية االقتصاد.
  تقليص متدرج ملنح دعم حكومي ملن ال يعملون [....]. - 6

[.......]  
  األمن االجتماعي [....] - 8

.[.......]  

  النقاط األساسية يف
 برنامج حزب شينوي

 [مقتطفات]

                                                            
)(   :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنتwww.shinui.org.il/shinui2/maza.html 
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  شينوي حزب ديمقراطي، ليبرايل، صهيوين، علماين، ويسعى للسالم.

  دولة علمانية
يناضــــــل شــــــينوي ضــــــد اإلكراه الديني، ومن أجل دولة علمانية تتســــــع جلميع أنواع 

  اآلراء واملعتقدات.
  يجب وضع حد لالستغالل االبتزازي خلزينة الدولة من أجل أغراض دينية.

تهدد أنظمة احلياة القويمة جملتمع حر، وحريات اإلنســــــان إن املؤســــــســــــة احلريدية 
  يف دولة ديمقراطية.

إن حماولة حتويل إســــرائيل إىل دولة تقوم على الشــــريعة اليهودية تهدد مســــتقبلنا. 
  نحن نسعى لفصل الدين عن الدولة من خالل احلفاظ على طابع الدولة الصهيوين.

  عملية السالم
يس عرفات شـــــــــريكاً يف الســـــــــالم، لكن يجب إجراء يؤيد شـــــــــينوي عملية الســـــــــالم. ول

  مفاوضات مع أوساط فلسطينية معتدلة.
  إن وقف اإلرهاب شرط الزم لكل تقدم يف املفاوضات السياسية.

. ويف إطار التســـــوية الســـــلمية،  يجب إخالء املواقع االســـــتيطانية غير القانونية فوراً
. وهناك  مســــــتوطنات كبيرة ســــــتكون ســــــيكون على إســــــرائيل إخالء املســــــتوطنات أيضــــــاً

موضـــوعاً للمفاوضـــات. ونحن نؤيد إقامة جدار الفصـــل، الذي ســـيمثّل حماية جزئية من 
تســــــــلل خمربين. وســــــــيكون علينا أن جند للقدس، يف نهاية عملية الســــــــالم، طريقة عيش 
تمكّن اجلانبين من العيش معاً يف ســـــــــــالم، يف ظل احترام األماكن املقدســــــــــــة للديانات 

  قوم دولة فلسطينية إالّ بعد أن يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة.الثالث. ال ت

  اقتصاد حر
نحن نمثل الشــــــــريحة الوســــــــطى، التي تشــــــــكل العمود الفقري للمجتمع اإلســــــــرائيلي. 
ونحن نعتقد أن الشــــريحة الوســــطى تدفع ضــــرائب أكثر مما يجب وتتلقى مقابالً أقل مما 

ســــــــــتثمار، الذي ســــــــــيحرك جمدداً عجلة يجب. إن تخفيض الضــــــــــرائب ســــــــــيحرر أمواالً لال
  االقتصاد وسيوفر العمل للعاطلين عن العمل.

[.......]  
نحن نمثل دافعي الضرائب الذين يخدمون يف االحتياط أيضاً، ويؤمنون بالقانون 

من دون  -  نون جرّاء البيروقراطيــــــة، ويؤمنونوالنظــــــام، ويحتقرون الفســــــــــــــــاد، ويعــــــا
أن من الضروري تسريع وتيرة اخلصخصة وإخراج  بالصهيونية. ونحن نعتقد -  تنميق

الدولة من تدخلها الكبير يف جمال األعمال. ويف رأينا أن على إســـــــــــرائيل أن تندمج يف 
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  االقتصاد الغربي، يف إطار العوملة.
[.......]  

إن من واجب االحتادات املهنية السهر على رفاه العاملين، لكن الهستدروت حتولت 
خدم مصالح حزبية وتعمل ضد مصلحة االقتصاد. وواجب الدولة إىل منظمة سياسية ت

  يف احلياة االقتصادية هو االستثمار يف البنى التحتية.

  اخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي
يرى شـــــــينوي يف قانون تال، الذي يمنح الشـــــــرعية للتملص من اخلدمة العســـــــكرية، 

ة خطرة ملبدأ املساواة مأساة قومية. وقانون تال جائزة على التملص. وهو يشكل ضرب
  ويهدد أمننا.

ينبغي لكل شاب إسرائيلي، صحيح البنية والنفس، أن يخدم يف اجليش اإلسرائيلي 
ة [املدرســــ "الييشــــفاه"الفترة نفســــها ويف شــــروط متماثلة. ويقع هذا الواجب على شــــبان 

ت االدينية]، لكن شــــــــــاب الييشــــــــــفاه الذي يقرر اجليش اإلســــــــــرائيلي عدم جتنيده، العتبار
  مهنية، سيكون يف إمكانه اخلروج إىل العمل كي ال يظل أسير الييشفاه.

[.......]  

  اجلهاز القضائي
ينظر شــــــــينوي إىل احملاكم على أنها الدعامة الرئيســــــــية للديمقراطية اإلســــــــرائيلية. 
وهي ليســــت حصــــينة ضــــد النقد، لكن يجب الدفاع عنها يف وجه مكائد عناصــــر معادية 

ويجب حرمان احملاكم احلاخامية من الصـــــــــــالحيات الزائدة، ونقلها  للديمقراطية [....]
  إىل احملاكم املدنية.

  القوانين األساسية
ن القوانين األســاســية من أجل بلورة دســتور إلســرائيل.  يطالب شــينوي باســتمرار ســَ
ويجب، يف املقام األول، ســــن قانون أســــاســــي للتشــــريع من أجل حتديد اإلطار القضــــائي 

ن األساسية. ويجب، من ثم، سن قانون أساسي حلرية الدين من أجل إرساء لَسن القواني
املساواة بين خمتلف تيارات اليهودية، ومن أجل حترير املواطن من اعتباطية املؤسسة 

  الدينية. ويجب، يف إطار القانون األساسي حلرية الدين، ضمان إنفاذ الزواج املدين.
[.......]  

  توزيع املوارد
بتوزيع جديد ملوارد الدولة. يجب تخصـــــــــــيص املليارات، املوجهة  يطالب شـــــــــــينوي

إىل أغراض دينيــة، حلــاجــات ضـــــــــــروريــة أكثر: األقــل ألغراض دينيــة، واملزيــد حلــاجــات 
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اجتماعية؛ األقل ألغراض دينية، واملزيد للصحة؛ األقل ألغراض دينية، واملزيد للتعليم 
  الفن.والعلوم؛ األقل ألغراض دينية، واملزيد للثقافة و

  العامل اليهودي
يرى شـــــــينوي أهمية كبيرة لوجود عالقة وثيقة بيهود العامل [....]. إن الضـــــــرر الذي 
تنزله املؤســـــســـــة األورثوذكســـــية يف إســـــرائيل بالتيارين اإلصـــــالحي واحملافظ يُبْعِد عن 

  إسرائيل معظم جمهور يهود املنفى، ويتسبب بتجزئة الشعب اليهودي.
.[.......]  

  األساسية يفالنقاط 
  "االحتاد القومي"برنامج قائمة 

  [مقتطفات]
[.......]  

  األمن والتسوية السياسية
لواء رفض قيام كيان ســــــــــياســــــــــي إضــــــــــايف بين البحر ونهر  "االحتاد القومي"يرفع 

األردن. وتوجَّه منذ اآلن فصاعداً جميع األموال التي حُولت إىل السلطة الفلسطينية نحو 
  التي حلقت بدولة إسرائيل يف فترة اإلرهاب. التعويض عن األضرار

لســــالم حقيقي قائم على أســــاس اتفاق بين األطراف. ويف  "االحتاد القومي"يســــعى 
عاماً يف  55إطار االتفاق، يجب حل مشــــــكلة الالجئين الفلســــــطينيين الذين يعانون منذ 

وإســـــــــــكان خميمات الالجئين. واحلل املقترح هو ترانســـــــــــفير (تبادل ســـــــــــكان) باالتفاق، 
  الالجئين يف دول عربية، مكان اليهود الذين هاجروا إىل البلد من هذه الدول.

  السياسة اخلارجية
إن األهداف األســاســية للســياســة اخلارجية هي: احلفاظ على ســيادة إســرائيل ضــمن 

؛ تعميق العالقة "الســـــالم يف مقابل الســـــالم"حدودها احلالية وحتقيق الســـــالم وفق مبدأ 
اجلوايل اليهودية يف املنايف؛ توســـــــــــيع دائرة الدول التي تدعم إســـــــــــرائيل، والتعاون مع 

وعلى رأســها الواليات املتحدة والدول األوروبية، من دون التنازل عن مصــالح إســرائيل 
  احلالية.

[.......]  

  القدس
                                                            

)(  :النص مرتجم عن العربية من موقع القائمة يف اإلنرتنت www.leumi.org.il/ikar.html 
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القــدس هي العــاصـــــــــــمــة األبــديــة للشـــــــــــعــب اليهودي يف دولــة إســـــــــــرائيــل. وعليــه فــإن 
ل االســـــــــــتيطان يف جميع أجزاء القدس، من أجل  يؤيد "االحتاد القومي" ما يلي: تواصــــــــــــُ

ضـــــمان وحدة املدينة؛ نقل جميع وزارات احلكومة واملؤســـــســـــات واملنظمات العامة إىل 
القدس؛ ضـــــــــمان الوصـــــــــول احلر لكل يهودي إىل األماكن املقدســـــــــة، وزيارة جبل الهيكل 

دا والســــامرة يف القدس [احلرم الشــــريف] للصــــالة؛ إيقاف البناء غير الشــــرعي لعرب يهو
  الشرقية، ويف املستوطنات التابعة للقدس.

 االستيطان (النقب،
 يهودا والسامرة وغزة،

 اجلليل، هضبة اجلوالن،
  بلدات التطوير)

إن االستيطان هو التجسيد لتحقيق الصهيونية، وهو يضمن سيطرتنا على األرض، 
ب اليهودي، املرتبط بالوطن ويســاهم يف نشــر الســكان، ويحقق الثورة االجتماعية للشــع

  واملتحول إىل منتج وعامل.
أهميــة أمنيــة واقتصـــــــــــــاديــة واجتمــاعيــة الســـــــــــتيطــان البلــد،  "االحتــاد القومي"يرى 

وســـــــيطالب بتأليف جلنة وزارية لالســـــــتيطان، تتوىل إقامة مســـــــتوطنات وتوســـــــيعها يف 
قب، ير يف النأنحاء البلد غير املســتوطَنة. ويجب أن يتواصــل مشــروع االســتيطان والتطو
  ويف يهودا والسامرة وغزة، ويف اجلوالن، ويف اجلليل، ويف بلدات التطوير.

[.......]  

  الدين والدولة
دولة إســـــــــــرائيل هي دولة الشـــــــــــعب اليهودي. واالعتراف بهذا احلق يف برنامج كل 
حزب شــــــــرط ملشــــــــاركته يف االنتخابات. ويجب التأكد من احلفاظ على الطابع اليهودي 

االســـــــــــتناد إىل قيم تراث إســـــــــــرائيل من خالل تعميق دراســــــــــــات التراث وتاريخ للدولة ب
على فصــــــــــــل الدين عن  "االحتاد القومي"الشـــــــــــعب اليهودي. ويف الوقت نفســــــــــــه، يصـــــــــــر 

الســياســة، وعلى أالّ يكون ألي حزب وصــاية ســياســية على قيم الدين وقوانينه. وســيصــر 
وضـــــوعات دينية من دون أن يُفرض على أن يُنفَّذ أي تشـــــريع بشـــــأن م "االحتاد القومي"

  من قبل قطاع واحد على آخر، وإنما من خالل أوسع اتفاق ممكن.
يف اخلدمة يف اجليش اإلســـــــــرائيلي ضـــــــــرورة حيوية، ويؤمن  "االحتاد القومي"يرى 

بأن دراســــات التوراة ضــــرورية للحفاظ على تراث شــــعب إســــرائيل. ولذلك، يجب تشــــجيع 
 "الناحل"ودراســــــــــــات التوراة، مثل يشـــــــــــيفوت هســــــــــــدير وأطر تدمج بين اخلدمة األمنية 

احلريدي، ومعارضة التوزيع غير املتساوي لعبء واجب اخلدمة العسكرية بين مواطني 
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  الدولة.
[.......]  

  االقتصاد
يجب أن تقوم الســـــــــــياســـــــــــة االقتصـــــــــــادية على أســـــــــــاس تقليص دراماتيكي للجهاز 

ا األطراف اخلاصــة، وعلى تســريع احلكومي والعام، وعلى تشــجيع األعمال التي تقوم به
  خصخصة الشركات والهيئات احلكومية.

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

  [مقتطفات]
[.......]  

  : السالم واألمن3الفصل 
  تكامل التوراة والشعب واألرض: -أ 

[.......]  
  السالم: -ب 

أساس أمن ثابت غاية للشعب اليهودي يرى املفدال يف السالم احلقيقي القائم على 
  كله، وحتقيقاً لوعد التوراة [....].

يؤيد املفدال مفاوضات مباشرة بشأن السالم مع دول عربية والسلطة الفلسطينية 
  على قاعدة األسس التالية:

ضـــــــــمان أمن كامل وثابت لألشـــــــــخاص وللدولة، وكفاح ال هوادة فيه من أجل  - 1
  الدولة وعلى حدودها.القضاء على اإلرهاب داخل 

[يف املنطقة] بين نهر األردن والبحر األبيض املتوســـــــــط تكون دولة إســـــــــرائيل  - 2
  فقط، ولن يكون فيها دولة فلسطينية.

القدس املوحَّدة هي العاصــــــمة األبدية لشــــــعب إســــــرائيل ولدولة إســــــرائيل فقط،  - 3
  ولن تقسَّم.

س لســيطرتنا على كل أجزاء االســتيطان اليهودي يف أنحاء أرض إســرائيل أســا - 4
أرض إســـــرائيل الواقعة حتت ســـــيطرتنا، وألمن الدولة. ويجب، بالتايل، تعزيزه وضـــــمان 
أالّ تُخلى أية مســـــــــــتوطنة يهودية يف إطار أي اتفاق ســـــــــــياســـــــــــي، وأن يبقى االســـــــــــتيطان 
اليهودي يف يهودا والســـامرة وغزة حتت ســـيادة إســـرائيل. وســـتواصـــل احلكومة ســـياســـة 

  طان اليهودي يف يهودا والسامرة وغزة، وتطويره وتوسيعه.تعزيز االستي
هضـــــــــــبة اجلوالن هي، وفقاً لقانون هضـــــــــــبة اجلوالن، جزء ال يتجزأ من دولة  - 5

.   إسرائيل، وستبقى حتت سيادتها يف عهد السالم أيضاً
ســــــــــيعمل املفدال على الصــــــــــون الصــــــــــارم لكرامة عرب يهودا والســــــــــامرة وغزة  - 6

  بحسب مبادئ األخالق والعدالة اليهودية [....].وتراثهم وثقافتهم، 
  للسكان العرب إىل أنحاء دولة إسرائيل. "حق العودة"ستعارض دولة إسرائيل  - 7

                                                            
)(   :النص مترجم عن العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنتwww.mafdal.org.il/ntext.asp?psn=11 
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ســــــــــيشــــــــــتمل كل اتفاق بين دولة إســــــــــرائيل والدول العربية على إعادة أســــــــــرانا  - 8
  ومفقودينا إىل بيوتهم.

  العملية السياسية. إبطال اتفاق أوسلو: -ج 
إىل حرب اإلرهاب الدامي، الذي بدأته الســــلطة الفلســــطينية عشــــية رأس الســــنة نظراً 

  ، يرى املفدال أن اتفاق أوسلو باطل يف الواقع.2001العبرية 
  وسيعمل املفدال على إبطاله عملياً أيضاً من خالل قرار رسمي تتخذه إسرائيل.

[.......]  

  : االقتصاد5الفصل 
اســـــتشـــــارياً يقدم املشـــــورة إىل ممثلي احلزب يف ســـــيقيم املفدال جملســـــاً اقتصـــــادياً 

  الكنيست واحلكومة بشأن كل ما يتصل بمجاالت االقتصاد واملال والصناعة والتجارة.
[.......]  

  : االستيطان يف6الفصل 
  أرض إسرائيل

[.......]  
  االستيطان يف يهودا والسامرة وغزة: -ب 

ب زيادة عدد السكان اليهود يف خالل فترة الوالية املقبلة للحكومة والكنيست، يج
  يهودا والسامرة وغزة زيادة ملحوظة، على أساس خطة متبلورة.

ســيطالب املفدال بمواصــلة إقامة مســتوطنات جديدة على أراضــي الدولة يف جميع 
.   املناطق التي ال يزال االستيطان فيها شحيحاً

مرحلة  لن يســـــــاعد املفدال يف جتميد االســـــــتيطان حتت ضـــــــغوط ســـــــياســـــــية، يف أي
  كانت.

  االستيطان يف اجلليل وهضبة اجلوالن: -ج 
يرى املفدال يف قيام أكثرية يهودية مطلقة يف اجلليل وهضـــــــــــبة اجلوالن هدفاً من 
أهم األهداف، وســـــــــيعمل للحصـــــــــول على موارد رســـــــــمية ذات شـــــــــأن من أجل حتقيق هذا 

  الهدف.
اب تمكّن من استيعسيعمل املفدال على تطوير بُنى حتتية ومصادر عمالة متنوعة 

  واسع ملستوطنين يف هذه املناطق.
ســــــــيعمل املفدال على إقامة بنية حتتية متطورة للطرق تمكّن من تقليص املســــــــافة 

  بين اجلليل ووسط البلد، والوصول بينهما بشكل أسرع.
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.[.......]  

  برنامج قائمة ميرتس
  [مقتطفات]

  مدخل
س وحركــــة شـــــــــــــــاحر واخليــــار تحزب مير -إن الهيئــــات التي تؤلف كتلــــة ميرتس 

الــــــديمقراطي، مبــــــاشـــــــــــرة بعـــــد  -  تلتزم تــــــأســـــــــــيس احلزب االشـــــــــــتراكي -  الــــــديمقراطي
االنتخابات، باالشــتراك مع هيئات أُخرى (مثل حزب اإلصــالح برئاســة توفيق اخلطيب، 

الديمقراطي حتالفاً للكتلة التي تؤمن  -  هيئات). وسيمثّل احلزب االشتراكيوغيره من ال
اإلنســــــــان، وبالســــــــالم والعدالة االجتماعية يف إســــــــرائيل، وســــــــيطمح إىل بتســــــــاوي قيمة 

التحول إىل احلزب األكبر يف إســـــــــــرائيل عند انضـــــــــــمام مزيد من الهيئات ذات القاســـــــــــم 
  املشترك.

[.......]  

  التسوية مع
  الشعب الفلسطيني

[.......]  
 تقترح ميرتس، يف حال تعذّر جتديد املفاوضــــــــــــات مع الفلســـــــــــطينيين يف الظروف
احلالية، أن يقام يف الضــــــفة والقطاع نظام انتداب دويل، على غرار األنظمة التي أقيمت 

  يف األعوام األخيرة يف البوسنة وكوسوفو ومقدونيا وتيمور الشرقية [....].
[.......]  

تقترح ميرتس أن يطرح على طاولة املفاوضـــــات، عند مشـــــارفة فترة االنتداب على 
 -  حـــد والوحيـــد التفـــاق دائم إســـــــــــرائيليكون األســــــــــــــاس الوا، ي"اتفـــاق رزمـــة"االنتهـــاء، 

  فلسطيني [....].
[.......]  

  وفيما يلي االلتزامات األساسية التي يتضمنها اتفاق الرزمة هذا:
  أساسيات الشق اإلسرائيلي:

مع تعديالت طفيفة متبادلة ومتفق عليها، وتأخذ  1967االنسحاب إىل حدود  - 1
ر املصــالح احليوية للطرفين، واألوضــاع القاهرة اإلســرائيلية هذه التعديالت يف االعتبا

  والفلسطينية التي نشأت بمرور الزمن.
                                                            

)(   :النص مترجم عن العبرية من موقع القائمة يف اإلنترنتwww.meretz.org.il 
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  إقامة دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل. - 2
  تفكيك املستوطنات. - 3
يُعطى لليهود مـــا هو لليهود، "تقســـــــــــيم القـــدس إىل عـــاصـــــــــــمتين وفقـــاً للمبـــدأ:  - 4

  "وللفلسطينيين ما هو لهم.
  ساسيات الشق الفلسطيني:أ

  إيقاف اإلرهاب. - 1
تنــــــازل ُمعلن ومطلق عن حق العودة لالجئين الفلســـــــــــطينيين إىل النطــــــاق  - 2

  السيادي لدولة إسرائيل. ويمكن للفلسطينيين أن يمارسوا حق العودة يف نطاق دولتهم.
اعتراف مُعلن ونهائي، فلسطيني وعربي عام، بحق إسرائيل يف وجود سيادي  - 3

  وآمن بصفتها دولة للشعب اليهودي.
يف الفترة االنتقالية وحتى اســــــــــتتباب الهدوء، تدعم ميرتس التعجيل يف بناء جدار 

  فصل كامل [....].
 كمــا تطــالــب ميرتس بتفكيــك فوري للمســـــــــــتوطنــات الواقعــة خــارج اجلــدار، وجلميع
املواقع االســـــــتيطانية غير القانونية. وتُخلى جميع املســـــــتوطنات يف قطاع غزة، وكذلك 

  االستيطان اليهودي يف اخلليل، الذي هو بؤرة دائمة وخطرة لالضطراب الشديد.
بســــبب تســــيّب فلســــطيني أو المباالة  -  مر اجلهود، على الرغم من ذلك كلهوإذا مل تث

ها ملصـــــــــــلحة خطوات أحادية تقوم إســـــــــــرائيل بها تعود ميرتس فتعبّر عن رأي - دولية
لالنفصـــال عن الفلســـطينيين، ولإلنهاء املتدرج لالحتالل، الذي هو عدو إســـرائيل األول. 
وســــــيكون نظام االنتداب الدويل هو الذي يمأل الفراغ الناجم عن انســــــحاب إســــــرائيل إىل 

  احلدود الدولية.

  السالم مع سورية
ســــــورية، مدعوم بترتيبات أمنية صــــــارمة، ويضــــــمن [....] يف إطار ســــــالم كامل مع 

تزويد إســـــــــــرائيل باملياه، ينبغي إلســـــــــــرائيل املوافقة على االنســـــــــــحاب إىل احلدود التي 
حميط بحيرة "، مع احملافظة على حقها يف الوصـــــــــــول إىل كامل 1967حتددت ســـــــــــنة 

  [....]. "طبرية
.[.......]  

  برنامج حزب يسرائيل بعلياه
  [مقتطفات]

                                                            
)(  العبرية من موقع احلزب يف اإلنترنت:  النص مترجم عنwww.aliya.org.il 
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[.......]  

  - السالم واألمن والديمقراطية
  عالقة ال تنفصم

[.......]  
إن الطريق الواقعيــــة الوحيــــدة، التي يرفع [حزب] يســـــــــــرائيــــل بعليــــاه لواءهــــا منــــذ 

  :تأسيسه، تشتمل على
 كطريق وحيـــد للحيلولـــة دون حرب إقليميـــة تـــأهيـــل قـــدرة الردع اإلســـــــــــرائيليـــة ،

لى القوة الذاتية، والرفض املطلق للخضــــــــوع شــــــــاملة. ويتضــــــــمن هذا الطريق االعتماد ع
  ألي ضغط أو ملكافأة العدوان، ورفض إجراء مفاوضات مع أطراف تمارس اإلرهاب.

 برئاسة الواليات املتحدة، تكون مسؤولة عن إقامة  إقامة هيئة تنسيق خارجية
إدارة ذاتيـــة فلســـــــــــطينيـــة. ويكون لـــدولـــة إســـــــــــرائيـــل حق النقض (الفيتو) بـــالنســـــــــــبـــة إىل 

  رشحين، املشبوهين بأية عالقة باإلرهاب ضد إسرائيل.امل
 بما فيها االقتصــــــــاد يقام جهاز إداري يكون مســـــــؤوالً عن إدارة احلياة اليومية ،

  وأعمال الشرطة والتعليم واإلسكان والدين والثقافة، وما إىل ذلك.
  فلســــطينيين مل ينخرطوا بصــــورة مباشــــرة أويكون العاملون يف اجلهاز اإلداري 

  من أي نوع. غير مباشرة يف نشاط إرهابي
  يتم خاللهــــا بلورة شـــــــــــروط ثالثــــة أعوام على األقــــليعمــــل هــــذا اجلهــــاز لفترة ،

  ديمقراطية تمكّن األطراف من الدخول يف مفاوضات من أجل اتفاق دائم.
  انتخابات ديمقراطية تشــــــرف يف نهاية األعوام الثالثة، جترى يف هذه املناطق

  بهدف ضمان نزاهتها. تنسيقعليها هيئة ال
  ،وعن حرية تواصـــــل إســـــرائيل مســـــؤوليتها عن األمنخالل هذه األعوام الثالثة ،

  احلركة والعبور، يف كل املنطقة الواقعة إىل الغرب من نهر األردن حتى البحر.
  ،جلميع  خططــاً تعليميــةتضـــــــــــع هيئــة التنســـــــــــيق، بــالتعــاون مع اجلهــاز اإلداري

، وتلغي جميع اخلطط التعليمية التي تربّي على الســالم ال على اإلرهابمراحل الدراســة، 
  تشجع على اإلرهاب وتمتدحه.

  حرية التنظيم الســـــياســـــي واالجتماعي والديني، التي ال تقوم على أســـــاس حتدَّد
يمكنه أن يخوض االنتخابات، ويأخذ  اإلرهاب، كطريق لبناء جهاز ســياســي ديمقراطي

  عن االستمرار يف إدارة حياة السكان.على عاتقه املسؤولية 
  ويكون القيد الوحيد املفروض حرية التعبير وحرية الصحافة واإلعالمتُضمن ،

  عليها هو عدم الدعم املباشر أو غير املباشر لنهج اإلرهاب.
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  تفكيكتعمل هيئة التنســـــــــــيق، فور إقامة اجلهاز اإلداري وبالتنســـــــــــيق معه، على 
ملوجودة يف املناطق الفلســــــطينية، وإيجاد حياة مالئمة ملن جميع خميمات الالجئين ا

  .يتم إجالؤهم عن خميمات الالجئين
  تؤسـس هيئة التنسـيق صـندوقاً دولياً من أجل إقامة مناطق صـناعية ومشـاريع

، يف املناطق التي ومشـــــــــاريع إلقامة بنى حتتية وشـــــــــركات أبحاث وتطويراقتصـــــــــادية 
  ي. ويوقَف منح الدعم املايل للهيئات املؤيدة لإلرهاب.يديرها اجلهاز اإلداري الفلسطين

  ،يف نهــايــة فترة األعوام الثالثــة، ومع انتهــاء معركــة االنتخــابــات الــديمقراطيــة
اق على بشــأن اتف تدخل دولة إســرائيل ومندوبو الفلســطينيين املنتخَبون يف مفاوضــات

  سالم دائم.

  احلكم وسلطة القانون
  واملسؤولية إزاء املواطن

ا وإنم "بناء الدولة"إن املهمة التي تواجه اليوم الشـــــــعب العائد إىل صـــــــهيون مل تعد 
تنشــئة أمة ديمقراطية وعصــرية. ولذلك نحن بحاجة إىل إجماع قومي واســع بشــأن قيم 
أســــاســــية معينة، وإىل تعزيز ذي شــــأن للمؤســــســــات األســــاســــية للديمقراطية. والهدف هو 

صـــــــــــول متعـددة، القـدامى والالجئون، املتـدينون بنـاء نظـام يشـــــــــــعر فيـه املواطنون من أ
والعلمانيون، بأنهم أجزاء متســــاوية ومتكاملة، نظام يمكّن من قيام جمتمع متحرر من 

  الفساد والتمييز، ويشجع على مشاركة من املواطنين نشيطة وصادقة.
 واليوم يعاين جهاز الســـــلطة يف البلد أزمة تعود جذورها إىل أيام إقامة الدولة. فقد
أقام اآلباء املؤســســون االشــتراكيون إطاراً ســياســياً مكّن حزباً مهيمناً واحداً من ســيطرة 

 - من خالل نشوء اقتصاد رسمي - يف الكنيست واحلكومة واالقتصاد بال قيود تقريباً
  هستدروتي.
[.......]  

ويدّعي يســــرائيل بعلياه أن الوقت حان لالنتقال إىل نظام آخر، يشــــتمل على فصــــل 
  بين السلطات، وتوازنات وكوابح متبادلة [....]. واضح

[.......]  
  إن حقوق املواطن تقف على قدمين: قدم احلرية، وقدم املساواة.

فرن "التحرر من اإلكراه الـــديني أو الثقـــايف أو الســـــــــــيـــاســـــــــــي؛ رفض فكرة  احلريـــة:
صـــــــــهيونية ؛ حرية اختيار طريقة احلياة؛ صـــــــــورة التعليم؛ أســـــــــلوب العبادة. إن "الصـــــــــهر

  يسرائيل بعلياه بُنيت على إدراك ثراء التعدد.
حصــــــول املواطنين كلهم على خدمات من النوعية نفســــــها، وعلى فرص  املســــــاواة:

  متكافئة، وحماية متساوية، وقضاء عادل متساو.
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.[.......]  

  أعضاء الكنيست السادس عشر،
  .2003شباط/فبراير 

  رؤوفين ريفلين، رئيس الكنيست
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