
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
   1 اخلطوط األساسية لسياسة احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة

 

]10/6/1990[ 

  

  اخلطوط األساسية لسياسة احلكومة

  :يتركز عمل احلكومة الوطنية، التي تمثل أمام الكنيست، على املهام التالية

  إنطالقاً من إدراك وحدة املصير والنضال املشترك للحفاظ على وجود الشعب اليهوي يف
مل شمل الشعب  –أرض إسرائيل ويف الشتات، ومن أجل جتسيد الهدف الرئيسي لدولة إسرائيل 

 .تضع احلكومة الهجرة واالستيعاب يف مقدمة املهام الوطنية –اليهودي يف أرضه 

 بالهجرة من كل الدول، وعلى إنقاذ اليهود املضطهدين تعمل احلكومة على االسراع. 

  ًتعمل احلكومة على خلق الظروف االجتماعية واالقتصادية والروحية، التي تتيح استيعابا
 .وناجحاً للمهاجرين يف الوطنسريعاً 

  أن احلق األبدي للشعب اليهودي يف أرض إسرائيل غير قابل للنقض، ويندمج يف حقه يف
 .ماألمن والسال

 ضمان استقالل وسيادة الدولة، : األهداف السياسية األساسية، للحكومة يف هذه الفترة هي
ومن أجل ذلك، ستعمل . تعزيز األمن، احليلولة دون نشوب حرب وإرساء سالم مع كل جيراننا

 :احلكومة على النحو التايل

احلكومة على زيادة قوة اجليش اإلسرائيلي، وقدرته على الردع، وقدرته على  ستحرص  -  أ
الصمود، يف مواجهة تهديدات من جانب دول يف املنطقة بما يف ذلك تهديداتها بأسلحة صاروخية 

 .غير تقليدية

ستعمل احلكومة بحزم ضد االرهاب، أياً كان مصدره وسيعمل اجليش االسرائيلي وقوات   - ب
اط ودأب، لتأمين سالمة كل السكان، والستئصال ظاهرة العنف واالخالل ش، بناألمن األخرى

 .بالنظام، وخللق هدوء يف شتى أرجاء البالد

ستضع احلكومة التطلع إىل السالم يف مقدمة اهتماماتها، ولن تألو جهداً يف سبيل دفع    -  ج
 .السالم إىل األمام
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طار السالم يف الشرق األوسط، الذي ، وفقاً الستعمل احلكومة على مواصلة مسيرة السالم   - د
 .، بكل بنودها14/5/1989ديفيد، ومبادرتها للسالم الصادرة يف  –تم االتفاق عليه يف كامب 

وغزة على ] الضفة الغربية[ستقوم إسرائيل بتشجيع ممثلي عرب يهودا والسامرة    - هـ
  .املشاركة يف مسيرة السالم

ية أخرى يف قطاع غزة ويف املنطقة الواقعة بين ستعارض إسرائيل إقامة دولة فلسطين   -و
  .إسرائيل ونهر األردن

  .ف بشكل مباشر أو غير مباشر.ت.لن تتفاوض إسرائيل مع م  -ز

ستدعو إسرائيل كل الدول العربية إىل بدء مفاوضات سالم، من أجل فتح صفحة جديدة    -  ح
 .يف املنطقة ملا فيه رخاء وازدهار املنطقة

دفع وتوطيد العالقات املتبادلة مع مصر، وفقاً ملعاهدة السالم بين ستعمل احلكومة على    - ط
وستدعو احلكومة مصر إىل تنفيذ دورها يف معاهدة السالم مع إسرائيل، بما يف ذلك . الدولتين

ملنح معاهدة السالم مغزى ومضموناً، حسبما يتضح  –بموجب اتفاقيات كامب ديفيد  –تعهداتها 
 .من بنودها وروحها، ومن نوايا األطراف املوقعة عليها

ستعمل احلكومة من أجل تنمية عالقات صداقة وعالقات متبادلة بين إسرائيل وبين ) 1(  - ي
 أي دولة تنشد السالم

بين الواليات  اصل احلكومة احلفاظ على عالقات الصداقة والتفاهم السائدةستو) 2( 
املتحدة وإسرائيل، وستحرص على تعميق تلك العالقات يف كل اجملاالت، بما يف ذلك 

  .التعاون االستراتيجي
ستواصل احلكومة نشاط استئناف العالقات الدبلوماسية مع دول أوروبا الشرقية ) 3(

ومناطق أخرى، وباألخص مع االحتاد السوفياتي؛ وستحرص على تأسيس عالقات 
  .دبلوماسية مع الصين

القدس املوحدة، عاصمة إسرائيل األبدية، هي مدينة واحدة حتت سيادة إسرائيل وغير    -ك
. قابلة للتقسيم؛ وسيتم دوماً ضمان حرية العبادة والوصول إىل األماكن املقدسة لكل أبناء األديان

يهودا والسامرة وقطاع  ولن تدخل القدس ضمن إطار احلكم الذاتي، الذي سيمنح للسكان العرب يف
غزة، ولن يشترك سكانها العرب يف انتخابات تأسيس تمثيل سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، ال 

 .كمنتخبين وال كناخبين

  إسرائيل هو حق لشعبنا وجزء ال ينفصم من األمن  –االستيطان يف شتى أرجاء أرض
 .طويرهوتوسيعه وت نالقومي؛ وستعمل احلكومة على تعزيز االستيطا
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  ،بالنظر إىل تزايد ظواهر معاداة السامية يف دول عديدة يف العامل، ستعمل احلكومة
بإشراك حكومات متنورة والطوائف اليهودية وعناصر أخرى، على خوض نضال دؤوب ضد هذه 

 .الظواهر

  االجتماعية، ستعمل احلكومة على –يف جمال السياسة االقتصادية: 

 .صادي، وإجراء تخفيض إضايف يف معدل التضخماحلفاظ على االستقرار االقت  -  أ

 .التنمية املستمرة لالقتصاد، وتقليص البطالة من أجل إيجاد عمالة كاملة   - ب

 تقليص التبعية االقتصادية للدولة، عن طريق تخفيض العجز يف ميزان املدفوعات    -  ج

ام، تغيير هيكل االقتصاد، من أجل وضعه على أساس تنافسي، وتقليص دور القطاع الع   - د
 .وتقليص تدخل احلكومة

ضمان االستثمارات احلرة، وتكافؤ الفرص، ورفع مستوى الفرد ورفاهيته، من خالل    - هـ
  .احلفاظ على حقوقه وحرياته

تشجيع وتعزيز وتطوير مدن ومناطق االعمار يف اجلليل، النقب، يهودا والسامرة وسائر    -و
  .البالد، حتى تستطيع االضطالع بدورها الوطني املهم

التوزيع العادل لألعباء على خمتلف قطاعات الشعب، وحتسين حالة الطبقات الفقيرة    -ز
  .وسالمة نظم التعليم والصحة واالسكان وسائر خدمات الرفاه

سنة يف املدراس الداخلية،  14حل املعضلة اخلطيرة للمتخلفين، لألطفال حتى سن    -  ح
 .ولألحداث يف السجون

 احلكومة على من أجل حتقيق هذه األهداف، ستعمل: 

التوفير يف االستهالك العام، من خالل تأمين املوارد املطلوبة للمهمة القومية األوىل؛   -  أ
 .ي استيعاب الهجرةهو

اجتماعية مع الهستدروت وأصحاب العمل وسائر  –التوصل إىل اتفاقية اقتصادية    - ب
 .العناصر االقتصادية

 .بمختلف أشكالهاتشجيع املدخرات الوطنية    -  ج

لة االصالح يف سوق رأس املال، من أجل دفعها إىل األمام وتطويرها، ومن خالل مواص  -د
  .تقليص دور احلكومة فيها

مواصلة االصالح الضريبي من أجل تشجيع االنتاجية، وزيادة التحصيل والتوزيع العادل    - هـ
  .للعبء الضريبي

  .بيع شركات جتارية حكومية إىل القطاع اخلاص   -و

 .تشجيع زيادة االنتاج واالنتاجية   -ز
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 وستعمل احلكومة على: 

رفع مستوى نظم وأجهزة التعليم، وتطوير العلوم النظرية والعملية، وتوطيد التعاون   -  أ
 .العلمي الدويل

 .تطوير وتوسيع بنية شبكة الطرق واالتصاالت والتكنولوجيا   - ب

انتهاج سياسة تتيح إسكانًا مناسباً وفرص عمل للمهاجرين اجلدد ولألزواج الشبان،    -  ج
 .وتقديم يد العون لألسر كثيرة األوالد

  .توسيع وتعميق مشروع تعمير الضواحي  -د

تنفيذ إصالح عام يف املصالح احلكومية للدولة، مع التركيز بصفة خاصة على دور   - هـ
دمات للمواطن، وفقاً لقرار احلكومة بالنسبة لتطبيق تقرير جلنة اخلدمة العامة يف حتسين اخل

  .كوبيرسكي

 .حماية نوعية البيئة واحلفاظ عليها   -و

 ستعمل احلكومة على احليلولة دون نزوح يهود من البالد، وعلى إعادتهم إىل الوطن. 

  وستتم . اقتصادية –ترى احلكومة أن رفع مكانة املرأة يف اجملتمع هو غاية اجتماعية
مساواة مكانة املرأة يف جماالت األجر والعمل مع مكانة الرجل؛ كما سيتم العمل على دمج املرأة 

 .يف املستويات العليا للحكم

  ،ستواصل احلكومة العمل من أجل إيجاد مساواة كاملة يف احلقوق والواجبات لكل السكان
 .من دون تمييز بسبب دين أو جنس أو قومية أو أصل

  ستعمل احلكومة على مواصلة تطوير القرى الدرزية والشركسية، بموجب قرار احلكومة
 .، بما يف ذلك توفير املوارد املطلوبة21/4/1987الصادر يف 

وستبذل جهود لدمج هؤالء السكان يف املصالح احلكومية للدولة ويف مؤسسات عامة خمتلفة، 
 .وعامة من أجل زيادة إشراكهم يف حتمل مسؤولية رسمية

  ستبذل احلكومة جهوداً ملواصلة تطوير القطاع العربي يف كل ما يتعلق بالبنيات
كذلك سيتم العمل على استيعابهم يف . واملشاريع الهيكلية والبناء، وكذلك يف موضوع التشغيل

 .وسيتم توفير املوارد املطلوبة لذلك. خمتلف الوزارات احلكومية

 ناصر العامة يف املكافحة الدؤوبة والنشطة حلوادث ستعمل احلكومة على إشراك كل الع
 .الطرق

 ستواصل احلكومة مكافحتها لظاهرة اخملدرات اخلطيرة، بكل السبل املمكنة. 

 ستعمل احلكومة على إجراء إصالح يف احلكم احمللي. 

  ستعمل احلكومة على استئصال شأفة اجلريمة والعنف، وترسيخ الوعي بأن القانون فوق
 .اجلميع
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 م تعزيز قدرة الشرطة والنيابة العامة واحملاكم، ملكافحة اجلريمة بكل أشكالها سيت
 .ومظاهرها

 النظام الديمقراطي يف الدولة، وزيادة قدرة احلكومة على العمل، والعالقة  بهدف تعزيز
 .بين الناخب واملنتخب، سيتم فحص إمكانية إجراء تغيير نظام احلكم ونظام االنتخابات التشريعية

 لب وحدة الشعب واحلياة االجتماعية السليمة تنمية تسامح متبادل وتآلف بين تتط
وستحول احلكومة دون أي إكراه ديني ومناهض للدين . قطاعات الشعب وحرية الضمير والديانة

وستضمن . من جانب أي طرف، وستحافظ على توفير املتطلبات العامة للدين بواسطة الدولة
 .ل الذين يرغب أولياء أمورهم يف ذلك، وعلى أساس من املساواةالتعليم الديني لكل األطفا

 ضمان حرية الدين والضمير لكل الطوائف، بما يف ذلك توفير املتطلبات الدينية. 

 احلفاظ الشديد على الوضع الراهن يف الدولة يف الشؤون الدينية. 

 حب إسرائيل وحب  ة إسرائيل،ارتو: يل على القيم األبدية لشعبناتأسيس التعليم يف إسرائ
 .الوطن

  ستقوم احلكومة بتنمية عالقات احترام لتراث إسرائيل، وستوطد العالقات بين إسرائيل
 .والشتات

 ستقوم احلكومة بالوفاء بكل التعهدات الدولية لدولة إسرائيل.  
إن كتل االئتالف، إنطالقاً  من إدراكها ألهمية االنضباط االئتاليف وضرورة ضمان اضطالع 

احلكومة بمهامها على نحو مستقر وسليم، تتعهد بتحمل مسؤولية تواجد أعضائها يف مبنى 
يف عمليات التصويت يف  –بشكل منتظم وكامل  –الكنيست، يف أيام جلسات الكنيست، واشتراكهم 

  .امل هيئته ويف جلانه، وتصويتهم طبقاً لالئحة االئتالف املوضحة أعالهالكنيست بك

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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