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  قرار وزراء حزب العمل

  1990مارس /آذار 6
  
  

ستواصل إسرائيل عملية السالم طبقاً ملبادرتها، كما ووفق عليها يف قرار احلكومة بتاريخ  - 1
14/5/1989.  

لقد . ان مكانة القدس، كعاصمة سيدة وكاملة لدولة إسرائيل، ليست موضوعاً للبحث فيه أو للنقاش - 2
، عندما كان على رأس احلكومة املرحوم ليفي 1967يوليو /ذلك يف تموزاتخذت حكومة إسرائيل القرار بشأن 

 .إشكول، كممثل حلزب العمل
 .وفقاً للخطوط األساسية للحكومة، لن جتري إسرائيل مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية - 3

بعاء يطلب وزراء حزب العمل من رئيس احلكومة عقد اجتماع للمجلس الوزاري املصغر غداً، يوم األر - 4
، لبحث وتقرير إعطاء جواب إيجابي عن سؤال وزير اخلارجية األميركي إلسرائيل، بما 7/3/1990الواقع يف 

بهذه الطريقة فقط يمكن أن ندفع مسار السالم وفقاً ملبادرة . يف ذلك التفاهمات املرتبطة بذلك السؤال
 .إسرائيل
يرفض وزراء املعراخ رفضاً قاطعاً كل حماولة من جانب وزراء الليكود الشتراط اتخاذ هذا القرار  - 5

 .14/5/1989بمطاليب تخرج كلياً عن صيغة مبادرة احلكومة، كما ووفق عليها يف قرارها بتاريخ 
  

  

                                                 
 »7/3/1990، »دافار. 

 
 
 
 
 

  
  النص الكامل

  للسؤال الذي وجهه وزير اخلارجية األميركي
  لجيمس بيكر، إىل حكومة إسرائي

  
هل ستكون احلكومة اإلسرائيلية مستعدة للتباحث مع فلسطينيين، على أساس إسمي، من سكان «

  .»؟ Residents((الضفة الغربية وغزة القاطنين فيهما 
  :وبعد توجيه هذا السؤال، أضاف وزير اخلارجية ما يلي

تصنيف مطرودين سيكون ثمة يف القائمة، يف حال تمت املوافقة عليها، أفراد ينطبق عليهم «
وأصحاب عناوين مزدوجة، أي يكونون من سكان املناطق الذين يملكون بيتاً أو مكتباً يف القدس 

  ».الشرقية
_______________  

 »8/3/1990، »هآرتس. 
 يف األصل. 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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