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  .اجلديدة اخلطوط األساسية لسياسة احلكومة
  

  عـــام
  

فقد اغتيل رئيس احلكومة . تم تأليف احلكومة اإلسرائيلية يف أوضاع مؤملة مل نعرف مثلها من قبل
واحلكومة احلالية حتيّي إجنازاته يف جمال حتصين أمن إسرائيل، وصُنْع السالم، ... املرحوم يتسحاق رابين

  .طريقه واحلفاظ على إرثه قتصاد، وهي ستبذل أقصى جهودها من أجل مواصلةوالتطوير احلثيث لال
ويف ظل احلزن . لقد واجهت الديمقراطية اإلسرائيلية يف األسابيع التي تلت االغتيال أكبر اختبار لها

تعزيزها  وتلتزم احلكومة الدفاع عن الديمقراطية والعمل من أجل. االحتياطية واألمل، برزت مناعتها وظهرت قوتها
  .وحتصينها

األمن القومي واألمن الشخصي؛ ضمان الطابع الديمقراطي للدولة؛ : واألهداف املركزية للحكومة هي
وراء السالم الكامل مع سورية ولبنان ودول  ي، والسع.ف. ت. تطبيق االتفاق املرحلي مع م: مواصلة عملية السالم

سيع العالقات االقتصادية الدولية واإلقليمية؛ منع البطالة؛ عربية أُخرى؛ مواصلة وتيرة النمو والتطوير، وتو
  .استيعاب الهجرة وزيادتها؛ املساواة الكاملة جلميع املواطنين وحماية حقوق اإلنسان

  
  الشؤون اخلارجية واألمن

    
  .تضمن السياسة اخلارجية للحكومة استقالل الدولة، وتعزيز أمنها وإقامة السالم مع جيرانها: 1ـ 2  
حترص احلكومة على تعزيز قوة اجليش اإلسرائيلي، وقدرته على الردع، وقدرته على الصمود يف : 2ـ 2  

  .وجه أي تهديد عسكري
تعمل احلكومة بحزم على مواجهة أي إرهاب وعنف، ويعمل اجليش اإلسرائيلي وقوات األمن على : 3ـ 2  

وسكان املناطق  ن الشخصي لسكان إسرائيلتقليص مستوى األعمال العدائية إىل أقل قدر، وعلى توفير األم
  .، مع احلرص على تطبيق القانون وحماية حقوق اإلنسان]احملتلة[

توفر احلكومة للمستوطنين واملستوطنات يف يهودا والسامرة وغزة مقومات الوجود واألمن : 4ـ 2  
  .واخلدمات البلدية، وجتري معهم حواراً متواصالً

  .ان وتعززه على طول خطوط املواجهةتدعم احلكومة االستيط: 5ـ 2  
تعمل احلكومة على إيجاد شرق أوسط جديد، ال تعود املوارد تخصص فيه من أجل سباق التسلح، بل : 6ـ 2  

  (...).من أجل التنمية، القائمة على أساس التعاون االقتصادي والثقايف والعلمي 
قائمة بين الواليات املتحدة وإسرائيل، حترص احلكومة على تعميق عالقات الصداقة املميزة ال: 7ـ 2  

  .وعلى حتسين هذه العالقات
وتعمل . إن توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي يعزز العالقات مع الدول األعضاء فيه: 8ـ 2  

  .احلكومة على تعزيز العالقات مع روسيا ودول رابطة الكومنولث والصين واليابان ودول أُخرى
  .مة على إقامة عالقات صداقة وروابط متبادلة بين إسرائيل وأية دولة حمبة للسالمتعمل احلكو: 9ـ 2  
تظل احلكومة تنظر إىل مصر باعتبارها شريكاً مهماً يف اجلهود الرامية إىل إقامة السالم يف : 10ـ 2  

  .منطقتنا، وتعمل على دفع التفاهم والصداقة بين الشعب اإلسرائيلي والشعب املصري
  .ي احلكومة بجميع االلتزامات الدولية لدولة إسرائيلتف: 11ـ 2  

  
  القدس

  
  .تظل القدس الكاملة، عاصمة إسرائيل األبدية، موحدة وكاملة حتت السيادة اإلسرائيلية: 1ـ 3  

                                                 
 "22/11/1995 ،"هآرتس . 
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  .يُضمن دائماً جلميع أبناء الديانات الوصول احلر إىل األماكن املقدسة، وتُضمن حرية العبادة: 2ـ 3  
  

  استيعاب الهجرة
  

تعمل احلكومة على زيادة الهجرة وحتسين استيعابها، من خالل إيجاد الشروط االجتماعية : 1ـ 4  
  .جمع شتات الشعب اليهودي يف وطنه: واالقتصادية والثقافية لتحقيق هدف دولة إسرائيل املركزي

رين ذات وسائر أنواع املساعدات املمنوحة للمهاج" سلة االستيعاب"تضمن احلكومة أن تكون : 2ـ 4  
وتهتم احلكومة خصوصًا . مستوى مالئم، يضمن للمهاجرين حاجاتهم األساسية يف الفترة األوىل واألقسى

احلكومة على تطبيق القوانين االجتماعية  وحترص. بالفئات الفقيرة يف أوساط املهاجرين، كاحملالين على التقاعد
  .التي تدافع عن حقوق املهاجرين

تشجيع العمالة يف أوساط املهاجرين عامة، مع التشديد على تقديم حلول  حترص احلكومة على: 3ـ 4  
  .للعمالة تالئم مستوى تعليم املهاجرين وقدراتهم

  (...).تواصل احلكومة إيجاد الشروط املالئمة التي تساعد يف حل مشكالت سكن املهاجرين : 4ـ 4  
  (...).ل رابطة الكومنولث تعمل احلكومة على استمرار الهجرة من روسيا وسائر دو: 5ـ 4  
تواصل احلكومة جهودها من أجل ضمان استيعاب مهاجري إثيوبيا اقتصادياً واجتماعياً، وتطبق : 6ـ 4  

  .سياسة رعاية سويّة يف هذا اجملال
تواصل احلكومة جهودها إلنقاذ اليهود املالحقين، ونقلهم إىل شاطىء األمان وتنفيذ حقهم يف : 7ـ 4  

  .دالهجرة إىل البل
  

  الدين والدولة
  

وحدة الشعب واحلياة االجتماعية السوية تنمية التسامح واأللفة بين جميع فئات الشعب  تستلزم: 1ـ 5  
  .وحرية الضمير والدين

تمتنع احلكومة من أي إكراه ديني أو مناهض للدين من جانب أي طرف، وتضمن احلاجات الدينية : 2ـ 5  
  .رتباطات السياسيةالعامة للسكان من دون أي تأثر باال

تعمل احلكومة على احترام قيم التقاليد اإلسرائيلية وعلى نقلها إىل الشعب بروح اليهودية بمحبة : 3ـ 5  
  .ورأفة، على أساس النظر إىل دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية

نين واحلريديم واحملافظين على تدير احلكومة جهاز اخلدمات الدينية جلميع مواطني إسرائيل املتدي: 4ـ 5  
  .التقاليد والعلمانيين، على أساس مبادىء املساواة واالستقامة وسيادة القانون

يستمر العمل بالترتيبات اجلديدة بشأن توزيع اخملصصات على املؤسسات الدينية، وفقًا : 5ـ 5  
حة وعلى أساس االستقامة العامة ملستلزمات تقارير مراقب الدولة، وذلك على أساس قواعد قياس قانونية صحي

  .وطهارة اخللق
تواصل اجلهود، على أساس متعدد األعوام، من أجل زيادة ميزانيات اخلدمات الدينية املقدمة ت: 6ـ 5  

  .للمسلمين واملسيحيين والدروز والشركس
 تعمل احلكومة على تقديم حلول مالئمة للموضوعات الضاغطة بصورة خاصة وذات العالقة: 7ـ 5  

  (...).باخلدمات الدينية 
  .من أجل حتسين اخلدمات الدينية التي تقدمها اجملالس الدينية تُبذل جهودٌ : 8ـ 5  

  
  اجملتمع واالقتصاد

  
حترص احلكومة على تطوير اقتصاد حديث، متطور ومزدهر، ذي مستوى تكنولوجي وصناعي : 1ـ 6  

تحقيق هذه األهداف رفع مستوى حياة سكان إسرائيل، ويشجع السعي ل. مرتفع، يمكّن من قيام دولة رفاه متقدمة
  .وات االجتماعيةضاء على بؤر الضائقة وتقليص الفجوالق
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تعمل احلكومة على تطوير االقتصاد وزيادة وتيرة النمو االقتصادي وزيادة الصادرات وإيجاد : 2ـ 6  
  (...).فرص العمل ملئات آالف املهاجرين 

لعمالة حقاً أساسياً لكل مواطن، وتبذل أقصى جهودها من أجل احلفاظ ترى احلكومة يف تأمين ا: 3ـ 6  
  .على إجنازات احلكومة السابقة يف جمال تقليص البطالة ومن أجل حتسين هذه اإلجنازات

تعمل احلكومة من أجل مالءمة االقتصاد إلدارة مفتوحة ومتحررة من القيود اإلدارية ومن تدخل : 4ـ 6  
  .يف احلياة االقتصادية احلكومة املفرط

تشجع احلكومة بيع مشاريع تمتلكها، مع التحادث مع العمال وتمكينهم قدر املستطاع من شراء : 5ـ 6  
  (...).أسهم يف الشركات املباعة 

توجِّه احلكومة االستثمارات األساسية نحو تشغيل مشاريع حيوية تهدف إىل إعداد بنية حتتية : 7ـ 6  
 الكثيفة العلم، ويف السياحة، ويفت والكهرباء واالتصاالت واملياه واجملارير، ويف الصناعات متقدمة يف املواصال

  .التنمية والتعليم
تعمل احلكومة على اختصار اإلجراءات التي تثقل على قطاع األعمال وعلى معاجلة املشكالت : 8ـ 6  

  .الفردية
  .يادة فاعليته وحتسين منتوجاتهمن أجل ز لالقتصاد تنفذ احلكومة سياسة كشف مضبوط: 9ـ 6  
تعمل احلكومة على حماية املستهلك من خالل فرض القيود واإلشراف على احتكار ومنع : 10ـ 6  

  .الترتيبات املكبِّلة، بما فيها احتكار استيراد املنتوجات والسلع
  .تعمل احلكومة على فصل االقتصاد احلكومي العام عن األجهزة احلزبية: 11ـ 6  
ترى احلكومة يف مدن التطوير إبداعاً طليعياً وصهيونياً، ويشكل تعزيزها وتطويرها املتواصل : 15ـ 6  

عن طريق تطبيق سياسة حوافز  األفضلية إلرساء قواعد هذه املدنوتمنح احلكومة . هدفاً قومياً مركزياً للحكومة
  .اجلليل والنقبمتدرجة ملناطق التطوير كافة، مع التشديد على التطوير الشامل ملنطقتي 

تواصل احلكومة تنفيذ اإلصالح يف سوق رأس املال، بما يشمل تقليص تدخل احلكومة يف هذه : 17ـ 6  
  (...).السوق 

تلتزم احلكومة حتقيق املساواة بين املرأة والرجل يف جماالت احلياة كافة، بما فيها قضايا : 19ـ 6  
  .أياً يكن نوعهاألجور والعمالة وفرض الضرائب، وتمنع التمييز 

تُتّخذ تدابير خاصة ـ ومن خالل سن القوانين أيضاً إذا اقتضى األمر ـ من أجل ضمان املساواة : 20ـ 6  
  .املطلقة بين أجور النساء فعالً وأجور الرجال

  (...).يؤلف فريق من عدة وزارات ملعاجلة موضوع العنف يف العائلة : 21ـ 6  
  

  البناء واإلسكان
  

الهدف املتمثل يف احلصول على سكن مالئم بسعر معقول لكل عائلة من  كومة على تشجيعتعمل احل: 1ـ 7  
  .العائالت

تساعد احلكومة يف منح قروض سكنية مدعومة لشراء مساكن وفقاً لفهرس تصاعدي موزون : 2ـ 7  
  .بحسب الوضع االقتصادي والعائلي للمستحقين

ساكن، وتعالج إخفاقات السوق التي تقلص البناء تعمل احلكومة من أجل استقرار أسعار امل: 3ـ 7  
  .املعروض للبيع

ق أراضي إدارة عقارات إسرائيل بمختلف أنواع العطاءات، بهدف جعل يتعمل احلكومة على تسو: 4ـ 7  
  .أراضي البناء أرخص ثمناً

  
  

                                                 
 هكذا في األصل. 
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  التعليم والثقافة والرياضة
  

املستقبل يف دولة إسرائيل وترى  ورة جيلترى احلكومة يف التعليم العنصر املركزي يف تشكيل ص: 1ـ 8  
ويساعد احلصول على املعرفة، والقيم . يف االستثمار يف التعليم االستثمار األكثر جدوى لالقتصاد وللمجتمع

  .اخللقية واألفكار اإلنسانية والقومية يف بناء جمتمع مبدع وعادل
لثقافة اإلنسانية، كما ورد يف وثيقة يقوم التعليم على أساس قيم الديمقراطية والتسامح وا: 3ـ 8  
  .االستقالل
مواطناً ] وأن يكون[يعمل جهاز التعليم على تعليم اإلنسان حب اإلنسان وحب شعبه وحب بلده، : 4ـ 8  

  .موالياً لدولة إسرائيل، يحترم والديه وعائلته، وتقاليده، وهويته الثقافية ولغته
ة وحثيثة، من أجل ردم الفجوات التعليمية ـ االجتماعية، تواصل احلكومة العمل، بصورة منهجي :8ـ 8  

  (...).ومن أجل إعطاء فرص متكافئة يف التعليم من خالل إطالة فترات التعليم يف جميع املراحل التعليمية 
  (...).تواصل احلكومة تشجيع احلياة الثقافية واإلبداع الثقايف والفني يف جماالته كافة : 13ـ 8  

  
  زالعرب والدرو

  
10 احلكومة موجهة نحو ضمان مساواة مواطنية كاملة ملواطني الدولة العرب  تكون سياسة: 1ـ

  .والدروز والشركس، ودجمهم يف جماالت حياة الدولة كافة، مع احترام خصوصياتهم الدينية والثقافية
عربي والدرزي تعمل احلكومة من أجل ردم الفجوات القائمة بين اجملتمع اليهودي واجملتمع ال: 2ـ 10

  (...).والشركسي يف إسرائيل 
العربية ] احمللية[تعمل احلكومة من أجل جعل امليزانيات والدرجات الوظيفية اخلاصة بالسلطات : 3ـ 10

  .والدرزية والشركسية، مساوية ملثيالتها يف السلطات اليهودية
اديميين، يف جهاز الدولة ويف تواصل احلكومة استيعاب العرب والدروز والشركس، ال سيما األك: 4ـ 10

  (...).خمتلف املؤسسات العامة 
تعمل احلكومة من أجل إقرار اخلطط الهيكلية للتجمعات السكنية العربية والدرزية والبدوية إقراراً : 5ـ 10

  (...).نهائياً، وتوسيع اخلطط الهيكلية املوجودة حالياً 
ت السكنية غير املعترف بها يف ألوية حيفا واجلليل تعمل احلكومة من أجل تسوية مشكلة التجمعا: 6ـ 10

  .واجلنوب
لقد ربطت الطائفة الدرزية مصيرها بالشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وعززت هذا الربط بفضل : 9ـ 10

وتعمل احلكومة من أجل استكمال قانون املساواة . اخلدمة اإلجبارية للدروز والشركس يف اجليش اإلسرائيلي
  .ركس، وتنفذ خططاً خاصة للجنود الدروز والشركس املسرّحين يف جمايل اإلسكان والعمالةللدروز والش

  
  احلكم واملواطن

  
تعمل من أجل حتصين أسس الديمقراطية، ومن أجل التثقيف بمبادىء الديمقراطية وفرض : 1ـ 11  

  .القانون على من يرفضون النظام الديمقراطي ويحرضون وينشطون ضده
احلكومة من أجل تشجيع العدل االجتماعي وحقوق اإلنسان وطهارة اخللق، وتنمية عالقات تعمل : 2ـ 11  

االحترام املتبادل بين اإلنسان وأخيه اإلنسان واملساواة الكاملة يف احلقوق بين جميع السكان بصرف النظر عن 
  .الدين أو القومية أو العرق أو اجلنس

                                                 
 هكذا في األصل. 
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  .ساسية بقصد التوصل إىل بلورة دستور للدولةتستكمل احلكومة سنّ القوانين األ: 3ـ 11  
بهدف التوصل إىل مزيد من املساواة أمام احملاكم، وتطبيق احلق األساسي يف الدفاع، تعمل : 6ـ 11  

  .احلكومة من أجل تأليف الدفاع العام
الل بهدف تعزيز الديمقراطية، تعمل احلكومة من أجل إعادة النظر يف قوانين جرى سنّها خ :12ـ 11  

، والرقابة على الصحف بهدف )لزمن الطوارىء(البريطاين على أرض إسرائيل، بما فيها أنظمة الدفاع  فترة االنتداب
  (...).استبدالها بقانون إسرائيلي 

  
  
  
  

                                                 
 هكذا في 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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