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  قرارات املؤتمر الصهيوين العاملي
  ع والثالثينالراب

  2002حزيران/يونيو  21 - 17

  وليد اخلالدي :تقديم
مؤتمر املنظمــة الصـــــــــــهيونيــة  2002حزيران/يونيو  21و 17يف القــدس بين  عُقــد

العاملية، وهو املؤتمر الرابع والثالثون الذي يعقد منذ أطلق تيودور هيرتســــــــــــل احلركة 
. يف البداية كان املؤتمر يعقد 1897الصـــــــهيونية العاملية يف بازل يف ســـــــويســـــــرا ســـــــنة 

ل، تأسيس دولة إسرائيسنوياً، ثم مرة كل سنتين، يف خمتلف املدن األوروبية. لكن بعد 
. يمكن القول إن املنظمـة الصـــــــــــهيونيـة  صــــــــــــار يعقـد كـل أربع ســـــــــــنوات يف القـدس دائمـاً
العاملية أنشـــــــــأت دولة إســـــــــرائيل، لكن أهمية هذه املنظمة ما زالت مســـــــــتمرة حتى اليوم 

د للـــدعم؛ واملؤتمر هو هيئتهـــا التشـــــــــــريعيـــة العليـــا. وهو وفقـــاً للوكـــالـــة  -  كممول وجمنـــِّ
 -  )JTAفيمــــا بعــــد)، (Jewish Telegraphic Agency, 18/6/2002( ليهوديــــةالصـــــــــــحــــافيــــة ا

، ولذلك تســـــتحق "برملان الشـــــعب اليهودي الذي يحدد ســـــياســـــات يهود العامل وبراجمهم"
قراراته وحماضره العناية والتمحيص، مع أنها تلقى، إىل حد كبير، اإلهمال يف وسائل 

  .اإلعالم الغربية والعربية
الصـــــــــــهيوين العاملي الرابع والثالثين على الفور اجتماعات للجمعية وتبع املؤتمر 

وجمللس أمنـــائهـــا. ) Jewish Agency for Israel( العـــامـــة للوكـــالـــة اليهوديـــة إلســـــــــــرائيـــل
 The Jewish( وتتشـــابك هاتان املنظمتان على نحو معقد منذ تأســـيس الوكالة اليهودية

Agency ( وكان أساس إنشاء الوكالة اليهودية ، يف زمن االنتداب البريطاين1929سنة .
)، التي أقرّت 1923الفقرة الرابعة من قرار عصــبة األمم إقامة انتداب يف فلســطين (ســنة 

مع  "هيئـة عـامـة ألغراض التشــــــــــــاور والتعـاون"لتكون بمثـابـة  "وكـالـة يهوديـة" إنشــــــــــــاء
أن لرابعة بالدولة املنتدبة (بريطانيا) يف إنشـــــــــــاء وطن قومي يهودي. واعترفت الفقرة ا

كل "، وخوّلتها تأمين تعاون "هذه الوكالة"املنظمة الصـــــــــــهيونية العاملية نفســـــــــــها هي 
الراغبين يف املســــاعدة يف إنشــــاء وطن قومي يهودي. وبعد ســــتة أعوام، أنشــــأت  "اليهود

املنظمة الصـــهيونية العاملية هيئة منفصـــلة للقيام بهذه املهمة، وهي الوكالة اليهودية 
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)، ووُجدت الهيئتان جنباً "الوكالة اليهودية إلســرائيل"إىل  1959(وقد تغير اســمها ســنة 
هما تتشــــاركان يف الرئيس نفســــه (ســــايل ميريدور)، وأمين إىل جنب منذ ذلك التاريخ. و

الصــــندوق نفســــه (حاييم تشــــســــلر)، واملكاتب نفســــها يف الواليات املتحدة، ويوجد املقر 
 1960الرئيســـــــــــي لكلتيهما يف القدس. وقد مُنحت الوكالة اليهودية إلســـــــــــرائيل ســـــــــــنة 

  .وضعية املؤسسة املعفاة من الضرائب يف الواليات املتحدة
مندوب وعضـــو  1200مؤتمر املنظمة الصـــهيونية العاملية الرابع والثالثين حضـــر 

، معظمهم "ناشـــــــط"300ن إســـــــرائيل والدول األُخرى، يف حين حضـــــــر م (alternate)رديف
ثة وثالثين ثال 548 من القياديين الشبان، كمراقبين. وقد مثّل املندوبون الرسميون الــــــ

الصـــــــــــهيونيــــــة العــــــامليــــــة يف جوهره هيئــــــة بلــــــداً، على الرغم من أن مؤتمر املنظمــــــة 
من املنـــدوبين الرســـــــــــميين من  %66.6أميركيـــة إىل حـــد كبير، إذ يـــأتي  -  إســـــــــــرائيليـــة

). (كما حضـــر من الواليات املتحدة اثنان 145)، ومن الواليات املتحدة (190إســـرائيل (
 وبينغير األعضــــاء يف الوفد الرســــمي). وجاءت بقية املند "هداســــا"وثالثون مندوباً من 

من الــدول الواحــدة والثالثين األُخرى بــالترتيــب التنــازيل التــايل: االحتــاد الســـــــــــوفيــاتي 
)، وأســـــتراليا 17)، واألرجنتين (18)، وإنكلترا (19)، وكندا (24)، وفرنســـــا (32الســـــابق (

)، إلخ. وكــان هنــاك منــدوب واحــد من إفريقيــا (جنوب 7)، واجملر (10)، والبرازيــل (12(
من آســيا (الهند). وجاء مندوب واحد من كل من اثني عشــر بلداً أوروبياً  إفريقيا)، وواحد

  .وأميركياً التينياً
جرت انتخــابــات املنــدوبين يف الواليــات املتحــدة إىل املؤتمر الرابع والثالثين يف 

، بإشــراف احلركة الصــهيونية األميركية (رئيســها موشــيه كاغان) 2002نيســان/أبريل 
 ,JTA)إلنترنت للمرة األوىل. ووفقاً للوكالة الصحافية اليهوديةوباتباع التسجيل على ا

  :، فإن اليهود األميركيين جميعاً مؤهلون للتصويت إذا وافقوا على(3/8/2002
[ضــرورة] ") 2؛ ("وحدة الشــعب اليهودي ومركزية إســرائيل يف احلياة اليهودية) "1(

) 3؛ ("الهجرة من كل الدول جتمّع كل الشـــــــــــعب اليهودي يف الوطن التاريخي... من خالل
احلفاظ على هوية ") 4؛ ("تقوية دولة إسرائيل استناداً إىل الرؤية النبوية للعدل والسالم"

حماية ) "5( ؛"الشــــعب اليهودي من خالل احتضــــان اللغة العبرية والتربية الصــــهيونية...
كة الشــــــب على "جيروزامل بوســــــت"ووفقاً ملوقع صــــــحيفة  "احلقوق اليهودية يف كل مكان.

ل (website)اإللكترونيـــة يهوديـــاً أميركيـــاً أســـــــــــمـــاءهم لالقتراع ملؤتمر  112.292ســـــــــــجـــّ
فعالً، ) %79( 88.750املنظمـــة الصـــــــــــهيونيـــة العـــامليـــة الرابع والثالثين، واقترع منهم 
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ــــــــــــــ ســــجلوا أســــماءهم لالقتراع للمؤتمر الثالث والثالثين ســــنة  149.371 وذلك قياســــاً بـ
). %72.19( 107.822ألوىل للمؤتمر األول)، اقترع منهم (الــــــذكرى املئويــــــة ا 1997

عضـــــــــــو يف الكونغرس  2002ووفقاً للمصـــــــــــدر نفســـــــــــه، كان بين املرشـــــــــــحين يف ســـــــــــنة 
  .األميركي، هو النائب بنجامين كاردان

ــــــــــــــــــــــ ، املنتخبون للمؤتمر الرابع 145  جــــــاء املنــــــدوبون الرســـــــــــميون األميركيون الـ
ثالث منهــا تمثــل املنظمــات الــدينيــة  -  انتخــابيــةوالثالثين، من إحــدى عشـــــــــــرة قــائمــة 

 - وثمان تمثل املنظمات العلمانية. وشـــــــــــكلت احلركات الدينية الرئيســـــــــــية الثالث معاً
من إجمــــايل املنــــدوبين. ومع أن  %84 -  اإلصـــــــــــالحيــــة واحملــــافظــــة واألورثوذكســـــــــــيــــة

ارنــة ، فقــد تنــاقص عــددهم مقــ%42.24اإلصـــــــــــالحيين كــانوا اجملموعــة األكبر، إذ نــالوا 
، وكذا األمر بالنســـــبة إىل احلركة احملافظة. أمّا احلركة 1997باملؤتمر األخير يف ســـــنة 

من إجمايل املندوبين إىل  %20.23األورثوذكســـــــــية، فقد أحرزت مكاســـــــــب مهمة بنيلها 
من اجملموعات  - من اإلجمايل %16 - . وتكونت بقية املندوبين2002مؤتمر ســـــــــــنة 

تس أميركــــا معظم املنــــدوبين، يليهــــا احلركــــة العمــــاليــــة العلمــــانيــــة. وحــــازت بينهــــا مير
فقد مندوبين مقارنة باملؤتمر األخير،  "اجلناح اليساري"الصهيونية، على الرغم من أن 

يف حين ازداد تمثيـــــل اليمين. وتمثلـــــت جمموعـــــة أميركيـــــة جـــــديـــــدة، حيروت أميركـــــا، 
  .املتحالفة مع الليكود، للمرة األوىل

 24و 21عقـــدت اجتمـــاعـــات اجلمعيـــة العـــامـــة للوكـــالـــة اليهوديـــة إلســـــــــــرائيـــل بين 
. وقد "إســـــــــــرائيل والشـــــــــــتات: عائلة واحدة، مســـــــــــتقبل واحد"حزيران/يونيو حتت شـــــــــــعار 

مشــــارك من إســــرائيل واخلارج. ووفقاً ملوقع الوكالة اليهودية إلســــرائيل  500حضــــرها 
عيـــة العـــامـــة الوكـــالـــة اليهوديـــة ) على الشـــــــــــبكـــة اإللكترونيـــة، دعـــت اجلم27/6/2002(

الالســــــامية ومعاداة الصــــــهيونية وإنكار "إلســــــرائيل إىل القيام بدور قيادي يف مكافحة 
وتال اجلمعية العامة اجتماع جمللس أمناء الوكالة اليهودية إلســـــــــــرائيل. وقد  "احملرقة.

ــــــــــــــــــ من املنظمة الصـــــــهيونية العاملية. ومن  120 جاء نصـــــــف أعضـــــــاء جملس األمناء الـ
هيســـــود)، وهو املؤســـــســـــة املالية  من الصـــــندوق التأســـــيســـــي (كيرن %20لباقي، اختير ا

، "اجملتمعات اليهودية املتحدة"من  %30الصــــهيونية العاملية املركزية خارج أميركا، و
وهي اجملموعة الشـــــــــاملة لالحتادات اليهودية يف أميركا الشـــــــــمالية التي تمول ميزانية 

مليون دوالر يف الســـــــــنة (وفقاً لتقرير  350تي تزيد على الوكالة اليهودية إلســـــــــرائيل، ال
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لإلنفاق على الهجرة واالســـــــــــتيطان ) JTA, 18/6/2002 - الوكالة الصـــــــــــحافية اليهودية
  .والبرامج السياسية والدينية العاملية

ترأس جلســــــة افتتاح مؤتمر املنظمة الصــــــهيونية العاملية الرابع والثالثين الرئيس 
كتســـــــــــاف، يرافقه رئيس بلدية القدس إيهود أوملرت. وتكلم أمام اإلســـــــــــرائيلي موشـــــــــــيه 

 -  املؤتمر يف أيام متتالية رئيس احلكومة أريئيل شـــــــــــارون، ووزير الدفاع بنيامين بن
إليعيزر، ورئيس جملس األمن القومي اجلنرال عوزي دايان، ورئيس املعارضـــــــــة عضـــــــــو 

ســــــــور آرثر هيرتزبرغ من الكنيســــــــت يوســــــــي ســــــــاريد. وبين املتحدثين من اخلارج البروف
جــامعــة نيويورك، واملؤرخ اليهودي اإلنكليزي الســـــــــــير مــارتن غيلبرت. واحتفــل املؤتمر 
بــالــذكرى املئــة لكــل من حركــة همزراحي الــدينيــة (كعضـــــــــــو يف املنظمــة الصـــــــــــهيونيــة 

هكييمت)، املؤســــســــة املركزية  العاملية)، وتأســــيس الصــــندوق القومي اليهودي (هكيرن
  .ونية العاملية الستمالك األرض يف فلسطينيف املنظمة الصهي

أصــــدر مؤتمر املنظمة الصــــهيونية العاملية الرابع والثالثون خمســــة وثمانين قراراً 
أُدرجت حتت أحد عشـــــــــــر موضـــــــــــوعاً رئيســـــــــــياً ذُكرت يف الديباجة. وقد أُدرج أدناه واحد 

ن ذُكرت وثالثون فقط من القرارات اخلمســـــــــــة والثمانين نظراً إىل ضـــــــــــيق املســـــــــــاحة، لك
: عنــــــاوين القرارات األُخرى كــــــافــــــة. (للحصــــــــــــول على النص الكــــــامــــــل للقرارات، أنظر

http://www.azm.org/election/resolutions.html.(  
ال تقدم القرارات بحد ذاتها الرواية الكاملة للنية احلقيقية للمؤتمر وســـــــــــياســـــــــــته أو 

حماضر نقاشات املؤتمر  مكوناتها الرئيسية. وللحصول على صورة أكثر دقة، ال بد من
(وهي غير متوفرة بعد)، فضــــــــــالً عن تعليقات وســــــــــائل اإلعالم املتصــــــــــلة به. فالقرارات 

)، على ســـــــــــبيـــل املثـــال، تعطي االنطبـــاع بوجود 17 -  10املتعلقـــة بـــالهجرة (القرارات 
ــــــــــــــــــــــ  ,Forward)" فورورد" إجمــــاع، يف حين أن املســـــــــــــــألــــة تبقى مــــدار خالف. ووفقــــاً لـ

، أثار أمين صـــــندوق املنظمة )(JTA, 18/6/2002والوكالة الصـــــحافية اليهودية(21/6/2002
الصــــــهيونية العاملية/الوكالة اليهودية إلســــــرائيل، حاييم تشــــــســــــلر، حفيظة اجملموعات 

شـــــــــبه يهودي [أي مهاجر غير "حزيران/يونيو بإعالن فحواه أن 17األورثوذكســـــــــية يف 
 إســـــــــرائيل هو يهودي صـــــــــالح مثل يهودي من االحتاد الســـــــــوفياتي الســـــــــابق] يعيش يف

وهــــذا مــــا أدى إىل  "اليهودي الــــذي يصـــــــــــلّي ثالث مرات يف اليوم ويبقى يف بروكلين.
  .اجتياح املندوبين األورثوذكس للمنصة بشكل جماعي
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 - 2إلســرائيل (القرارات  "الديمقراطية"وعلى غرار ذلك، فإن القرارات بشــأن الســمة 
)، تخفي اختالفــــات 82 -  71(القرارات  "ملعتقــــدحريــــة ا"و "التعــــدديــــة")، نــــاهيــــك عن 9

)، عنــدمــا ألقى رئيس 19/6/2002( "هــآرتس"دقيقــة وتنــاقضــــــــــــات. فوفقــاً لصـــــــــــحيفــة 
حزيران/يونيو حمــاضـــــــــــرة يف املؤتمر بشـــــــــــــأن  18احملكمــة العليــا، أهــارون براك، يف 

احلاجة إىل املســــــــــــاواة يف املعاملة بين مواطني إســـــــــــرائيل اليهود وغير اليهود، قاطعه 
مندوبو احلزب القومي الديني ومندوبو اجلناح اليميني العلماين. وتبعاً للمصــــدر نفســــه، 

دولة "جعل إسرائيل بالقلق إزاء اخلطوات الرامية إىل  "أعضاء احلركة الصهيونية"يشعر 
 ,JTA)، ال دولة الشـــــــــــعب اليهودي. ووفقاً للوكالة الصـــــــــــحافية اليهودية"لكل مواطنيها

بليتز، رئيس االحتاد األورثوذكســـــــــي األميركي واملندوب عن  عارض هاريف(11/6/2002
أي قرار يؤيــد احلقوق املتســــــــــــاويــة لكــل الطوائف "قــائمــة احلركــة الصـــــــــــهيونيــة الــدينيــة، 

يف إســــرائيل. ووفقًا  "ل األورثوذكســــية واحملافظة واإلصــــالحية] واألديان[اليهودية، مث
."لبليتز،   وجتــدر "ليس للــدولــة اليهوديــة معنى عرقي فحســـــــــــــب، بــل معنى ديني أيضـــــــــــــاً

، الذي يتكرر ذكره هنا يف القرارات، ال يشــــــــــير كثيراً "ديمقراطي"املالحظة أن مصــــــــــطلح 
هذه احلالة الســـــكان غير اليهود يف إســـــرائيل) إىل العالقات بين اليهود وغير اليهود (يف 

(صـــــيغة مشـــــتقة من هاالخاه، أي الشـــــريعة  "هاالخيك"بل يُســـــتخدم يف مقابل مصـــــطلح 
الــدينيــة اليهوديــة) يف احلوار داخــل احلركــة الصـــــــــــهيونيــة بشــــــــــــأن العالقــات بين اليهود 

  ).82 - 71(القرارات 
) كيف أن قرارات 22 -  18وتوضـــــــــــح القرارات املتعلقــة بــاالســـــــــــتيطــان (القرارات 

املنظمة الصــــــــهيونية العاملية حتتوي، يف الغالب، على فوارق دقيقة يف املعنى. ويوجد 
هنــا معنيــان ضـــــــــــمنيــان من طبقتين. يحصـــــــــــــل القــارئ يف البــدايــة على االنطبــاع بــأن 
املنظمة الصـــــــهيونية العاملية تمارس ضـــــــبط النفس بحصـــــــر جهودها االســـــــتعمارية يف 

 ليعلم بعد ذلك -  وهذه املناطق كافة تقع داخل إســـرائيل -  عربة اجلليل والنقب ووادي
القلق نتيجة تكاثر أعداد البدو والعرب يف ") أن الدافع هو 16/6/2002( "هآرتس"من 

 22 -  18وربما يفترض القارئ، من اإلشــــــــــــارات املتكررة يف القرارات  "هذه املناطق.
راضي الوحيدة اخلاضعة لالستعمار، أن إىل املناطق الواقعة داخل إسرائيل على أنها األ

املنظمة الصــهيونية العاملية تعارض االســتعمار يف األراضــي احملتلة. لكننا نعرف من 
أن لدى املنظمة الصـــهيونية العاملية/الوكالة اليهودية (Forward, 21/6/2002)" فورورد"
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، " إســـــــرائيللنقل جمتمعات يهودية بأكملها من الشـــــــتات إىل" "جديدة"إلســـــــرائيل برامج 
وأن ثالثاً من اجملموعات التســـــع املنتقاة إلعادة االســـــتيطان يف املرحلة األوىل ســـــوف 

، أيضـــــاً، أن حفل (Forward, 21/6/2002)" فورورد"تســـــتوطن يف الضـــــفة الغربية. وتُعلمنا 
وضــــع حجر األســــاس ألحد هذه اجملتمعات، املكون من ســــبعين أســــرة من مونســــاي يف 

يعقوف  اخام موردخاي تندلر، ســـــــوف يتم يف مســـــــتوطنة كوخافنيويورك، بقيادة احل
قرب رام الله، يف أثناء عقد اجتماعات املنظمة الصـــــــــهيونية العاملية/الوكالة اليهودية 
إلســـرائيل. ونعرف أيضـــاً من موقع الوكالة اليهودية إلســـرائيل على الشـــبكة اإللكترونية 

الزمالة الدولية للمســـــــــــيحيين "إكشـــــــــــتاين، رئيس  ) أن احلاخام يحيئيل27/6/2002(
ومؤســـســـها، قدّم جمللس أمناء الوكالة اليهودية إلســـرائيل شـــيكاً بقيمة مليوين  "واليهود

دوالر أميركي خمصـــــصـــــاً الســـــتقدام اليهود من كل أنحاء العامل إىل إســـــرائيل. ويتســـــاءل 
) تلمّح إىل تلــك اجلهود عنــدمــا أفــادت، عنــد 17/6/2002( "هــآرتس"املرء: هــل كــانــت 

جمموعـــات من "فتتـــاح مؤتمر املنظمـــة الصـــــــــــهيونيـــة العـــامليـــة الرابع والثالثين، بـــأن ا
املهاجرين اجلدد، الذين تشــجعهم احلركة الصــهيونية ويمولهم األصــوليون املســيحيون، 

  "تُرسل إلنشاء جمتمعات يف يهودا والسامرة؟
. فالقرار  ثمة مسألتان عاجلهما املؤتمر الرابع والثالثون تستحقان انتباهاً خاصاً

تعمل مع أعضاء اجمللس التشريعي "يف كل بلد  "جمموعات عمل"(د) يدعو إىل إنشاء  36
[يف البلــد املعني] إلعــداد تشـــــــــــريعــات حترّم الالســــــــــــاميــة ومعــاداة الصـــــــــــهيونيــة وإنكــار 

يدعو رئيس الواليات املتحدة، الســيد جورج دبليو بوش، "، ، حتديدا54ًوالقرار  "احملرقة.
كل الناشـــــــــــطين اليهود "ويدعو، أيضـــــــــــاً،  "إىل العفو عن [جوناثان] بوالرد واإلفراج عنه.

والصهيونيين يف العامل، وال سيما يف الواليات املتحدة، إىل املشاركة يف األنشطة التي 
  ."تواصلتهدف إىل حترير جوناثان بوالرد من سجنه امل

إن ملؤتمر املنظمة الصــــهيونية العاملية ســــجالً جيداً يف ترجمة قراراته إىل تشــــريع 
وســـــياســـــة أميركيين. ويشـــــهد على ذلك تبني الواليات املتحدة للســـــياســـــات الصـــــهيونية 
الداعية إىل فتح أبواب االحتاد الســوفياتي الســابق لهجرة اليهود اجلماعية إىل إســرائيل، 

ركية من تل أبيب إىل القدس املوحدة. وقد وجدت هاتان السياستان، ونقل السفارة األمي
اللتان أطلقتهما املنظمة الصـــــــــــهيونية العاملية، طريقهما يف وقت قصـــــــــــير نســـــــــــبياً إىل 
الكونغرس والبيــت األبيض. ومن املثير لالهتمــام أن نرى مــا ســـــــــــيكون مصـــــــــــير قراري 

ارنة. ومســــــــــــألة نقل الســـــــــــفارة باملق 54(د) و 36مؤتمر املنظمة الصـــــــــــهيونية العاملية 
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األميركيـــة إىل القـــدس مـــدرجـــة يف جـــدول أعمـــال املنظمـــة الصـــــــــــهيونيـــة العـــامليـــة منـــذ 
املؤتمرين األخيرين على األقــــــل، وبــــــدت يف متنــــــاول اليــــــد يف األيــــــام األخيرة إلدارة 
كلينتون. كمــا ســـــــــــيكون من املثير لالهتمــام أن نرى كيف ســـــــــــيتم التعــامــل مع تعريف 

رجل "ية. هل ســيكون علينا جميعاً التصــفيق ألريئيل شــارون باعتباره معاداة الصــهيون
  ، أم ستغلب االتهامات السلبية له بأنه إرهابي دولة؟"سالم

طــوال فــتــرة االنــتــخــــــابــــــات، الــتــي جــرت يف الــواليــــــات املــتــحــــــدة ملــؤتــمــر املــنــظــمــــــة 
الصــهيونية العاملية الرابع والثالثين، وخالل فترة األســبوع الذي عُقدت فيه اجتماعات 
املؤتمر واجلمعية العامة للوكالة اليهودية إلســــــــــرائيل وجملس أمنائها، مل تشــــــــــر أي من 

بســـــطر واحد إىل هذه األنشـــــطة. وال يمكن أن يكون ، ولو "نيويورك تايمز"الصـــــحف، مثل 
عني ال ت "برملان الشعب اليهودي"ترى أن شؤون  "نيويورك تايمز"سبب ذلك أن صحيفة 

اجملتمع اليهودي األميركي، أو املراقبين لألحداث يف الشـــــــــــرق األوســـــــــــط، أو الرأي العام 
ح عضــــــــــو يف عندما ير "خبر ال يســــــــــتحق النشــــــــــر"األميركي بصــــــــــورة عامة. وهل هو  شــــــــــّ

الكونغرس األميركي نفســــــــــــه يف انتخابات املنظمة الصـــــــــــهيونية العاملية، أو أن يمول 
األصــــوليون املســــيحيون نقل جمتمعات يهودية بأكملها من نيويورك ونيوجيرســــي إىل 
الضـــــفة الغربية؟ مهما يكن الســـــبب الذي يدفع وســـــائل اإلعالم إىل الصـــــمت، فإننا نحث 

، وخصوصاً طالب الدراسات العليا يف اجلامعات األميركية الباحثين يف الشرق األوسط
واخلارج، بقوة على اســـــــــتكشـــــــــاف العامل املذهل للمنظمة الصـــــــــهيونية العاملية/الوكالة 

ـــ ، وطقوسه، ومؤسساته املتشابكة، "الوطن" اليهودية إلسرائيل: أيديولوجيته، وعالقته بـ
ظيمية جملموعات الضـــــغط األُخرى ومفرداته الســـــياســـــية، ونقاط االلتقاء مع األذرع التن

يف الواليات املتحدة (األرمن والكوبيون واليونانيون واإليرلنديون)، ونقاط االختالف 
معها يف التكتيكات واملوارد والوصــــــول والنفوذ، واتصــــــال كل ذلك باملصــــــلحة القومية 

  األميركية والسياسة اخلارجية، وبالسالم واألمن يف الشرق األوسط.
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 [مقتطفات]تالقرارا

 21و 17املؤتمر الصـــــــــــهيوين الرابع والثالثون، الــــذي عُقــــد يف القــــدس بين  تبنّى
قراراً تتعلق ببرامج املنظمة الصهيونية العاملية وسياستها  85، 2002حزيران/يونيو 

 .بضحايا اإلرهاب يف إسرائيل 1وتوجُّهها. وعُني القرار رقم 

 الكبرى التالية:ونُظمت القرارات األُخرى يف املوضوعات 

إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تقوم على املبادئ الصهيونية.  
تعبير عن جتســــيد الصــــهيونية، وميزة قومية اســــتراتيجية  -  الهجرة إىل إســــرائيل

  .تتوجه بالتركيز على الدول الغربية
االستيطان كتجسيد للصهيونية.  
ودي وداخــــــل اجملتمعــــــات تقويــــــة الوعي الصـــــــــــهيوين يف اإلطــــــار التعليمي اليه

  .اليهودية/إحالل اللغة العبرية وثقافتها
النضال ضد معاداة الصهيونية والالسامية والعنصرية.  
 بين حكومة إســــــــــرائيل والوضــــــــــع القانوين للمنظمة الصــــــــــهيونية  "امليثاق"جتديد

  .العاملية داخل املؤسسات القومية
 إســرائيل/االلتزام الصــهيوين يف األمة اليهودية والوحدة اليهودية ومركزية دولة

  .تطوير برنامج صهيوين مناسب - إسرائيل والشتات
 تطوير القيادة الصهيونية الشابة داخل حركات الشبيبة ومنظمات الطالب وبين

  .اليافعين وإشراكهم يف دوائر صنع القرار يف احلركة الصهيونية
النشاط واملشاركة يف اجملتمع اإلسرائيلي.  
 على دستور املنظمة الصهيونية العاملية وأنظمتها.تعديالت 

 اإلرهاب ضحايا مع التضامن) 1(

إن املؤتمر الصهيوين الرابع والثالثين املنعقد يف القدس يويل اهتمامه لضحايا 
  اإلرهاب اجملرم الذين ماتوا يف أثناء الهجمات املؤملة التي شُنّت على إسرائيل.

  لعائالت املفجوعة، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.يقدم املؤتمر الصهيوين تعازيه ل
                                                            

)(  :مترجم عن اإلنكليزية من موقع اإلنترنت: املصدرhttp://www.azm.org/election/resolutions.html  
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يقدم املؤتمر الصهيوين تمنياته التشجيعية جلنود اجليش اإلسرائيلي، وقوات الشرطة 
اإلسرائيلية، وحرس احلدود، واألجهزة األمنية، التي حترس أرضنا وحياة مواطنينا، 

  ويصلّي من أجل عودتهم ساملين من مهماتهم.
صهيوين احلكومة االئتالفية يف إسرائيل على جهودها لتحقيق األمن يمتدح املؤتمر ال

 والسالم.

  إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
 تقوم على املبادئ الصهيونية

  .إسرائيل دولة يف يهودية أغلبية ضمان) 2(
  .االستقالل إعالن مبادئ تطبيق) 3(
  .وديمقراطية يهودية دولة – إسرائيل) 4(
  .األساسية املبادئ ترسيخ) 5(
  .الوطني العلم رفع) 6(
  حقوق متساوية لكل املواطنين.) 7(
  الرفع من شأن دراسة الصهيونية.) 8(
 الديموغرافيا اليهودية.) 9(

 دولة يهودية وديمقراطية -) إسرائيل 4(

  حيث أن احلركة الصهيونية ترفع لواء الصهيونية،
  صهيونية،وحيث أن دولة إسرائيل معرَّفة كدولة 

  وحيث أن دولة إسرائيل هي صنيعة املؤتمر الصهيوين،
 تقرَّر أن إسرائيل دولة يهودية صهيونية وديمقراطية.

 ترسيخ املبادئ األساسية) 5(

  حيث أن دولة إسرائيل أنشئت كدولة يهودية وديمقراطية وصهيونية،
 ا التعليمية علىلذلك تقرَّر أن يُصــدر املؤتمر الصــهيوين دعوة إىل إقامة كل براجمه

 أساس هذه املبادئ نفسها لليهودية والديمقراطية والصهيونية.

 رفع العلم الوطني) 6(
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يف الوقت الذي يتعرض ســــكان دولة إســــرائيل للهجمات اإلرهابية، ويتعرض يهود 
العامل ملوجة جديدة من معاداة الســـــــــامية، وحتُرق األعالم اإلســـــــــرائيلية يف التظاهرات، 

لصـــــــــــهيوين الرابع والثالثون إىل التربيـة القوميـة الصـــــــــــهيونيـة يف أرض يـدعو املؤتمر ا
  .إسرائيل، فضالً عن الشتات

ونظراً إىل أن علم دولة إســــرائيل رمز مهم وذو معنى للشــــعب اليهودي، فإن املؤتمر 
الصــهيوين الرابع والثالثين، وفقاً لقانون العلم الذي أقره الكنيســت اإلســرائيلي، يقرر أن 

م الوطني أو يرفع يف كل املؤسسات واملنظمات واملشاريع التابعة للمنظمة يوضع العل
الصـــــهيونية العاملية والوكالة اليهودية، أو التي تدعمانها، يف إســـــرائيل والشـــــتات، وأن 

 يُرفع يف األماكن العامة حيث يمكن ذلك.

 حقوق متساوية لكل املواطنين) 7(

ترم الفردانيـــة الـــدينيـــة والثقـــافيـــة إن دولـــة إســـــــــــرائيـــل دولـــة يهوديـــة ديمقراطيـــة حت
  .واالجتماعية واالختالفات بين كل مكوّنات اجملتمع اإلسرائيلي

لقد تأســـــــــــســــــــــــت القيم الصـــــــــــهيونية وفقاً آلباء الصـــــــــــهيونية، وعُبّر عنها يف إعالن 
االســـــتقالل، ونمت لتصـــــبح قانوناً أســـــاســـــياً يف الدولة اليهودية الديمقراطية وفقاً لرؤى 

  .أنبياء إسرائيل
إن دولة إســــــــرائيل تمنح حقوقاً متســــــــاوية لكل مواطنيها من دون أي اختالف فيما 

  .يتعلق بالدين أو العرق أو اجلنس
إن تضــــــــــــافر املبادئ الشــــــــــــاملة لليهودية من جهة ومبادئ الديمقراطية من جهـة 
أُخرى، ينشـــــــــئ أســـــــــاســـــــــاً للتوازن الضـــــــــروري الالزم للعالقات بين األغلبيات واألقليات 

  .إسرائيلضمن دولة 
 إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وكل مواطنيها.

 الرفع من شأن دراسة الصهيونية) 8(

منــذ إنشـــــــــــــاء دولــة إســـــــــــرائيــل وفقــاً ملبــدأ دولــة يهوديــة ديمقراطيــة، ووفقــاً إلعالن 
االســتقالل، ووفقاً حللم الدكتور تيودور هيرتســل، تســتوحي دولة إســرائيل أيديولوجيتها 

  .الصهيونيةمن مبادئ 
إن املؤتمر الصـــــــــــهيوين الرابع والثالثين يقدّر الرفع من شــــــــــــأن الدراســــــــــــات يف هذا 
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املوضــــوع بين الطالب اليهود والشــــبان يف الشــــتات، ويدعو إىل توســــيع وتقوية البرامج 
 التي تقدم املعرفة الصهيونية، فضالً عن معرفة تاريخ الصهيونية بين جيل الشباب.

 وديةالديموغرافيا اليه) 9(

يف الوقت نفســــه، يرى املؤتمر الصــــهيوين أن للمســــألة الديموغرافية أهمية حاســــمة 
الصـــــهيوين لدولة إســـــرائيل اليوم، ومن الضـــــروري ضـــــمان أغلبية  -  للمســـــتقبل اليهودي

يهودية كبيرة ومســـــــــــتقرة. إن التوجهات احلالية تهدد هذه األغلبية، لذا ال بد من العمل 
 ة.على عجل لضمان أغلبية يهودي

  تعبير عن جتسيد الصهيونية، وميزة -الهجرة إىل إسرائيل 
 قومية استراتيجية تتوجه بالتركيز على الدول الغربية

  ) الهجرة إىل إسرائيل.10(
  ) تقوية اليهودية والصهيونية يف دولة إسرائيل.11(
  ) تخصيص املوارد لتشجيع الهجرة.12(
  ) تأليف جلنة للهجرة من الدول الغربية.13(
  ) الهجرة من فرنسا.14(
  ) استيعاب املهاجرين.15(
  ) املواءمة بين موفدي الهجرة والسكان املستهدفين.16(
  ) تشجيع الهجرة من الغرب.17(

 الهجرة إىل إسرائيل) 10(

حدد املؤتمر الصهيوين بصورة متكررة أن الهجرة إىل إسرائيل من كل أنحاء العامل 
  هي األساس اخللقي للحلم الصهيوين،

ولذلك يأمل املؤتمر بأن تبذل اللجنة التنفيذية الصـــهيونية كل ما يف وســـعها، وأن 
تعمل مباشــــرة من أجل تشــــجيع الهجرة إىل إســــرائيل عامة، ومن الدول الغربية خاصــــة، 

 فضالً عن املشاركة الفعالة يف استيعاب املهاجرين يف إسرائيل.

 تقوية اليهودية والصهيونية يف دولة إسرائيل) 11(

  حيث أن الهجرة قيمة أساسية للحركة الصهيونية،
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  وحيث أن الهجرة شرط مسبق لوجود دولة ديمقراطية صهيونية يهودية،
ـــــــــــ مع احلكومة  "امليثاق" وحيث أن املنظمة الصهيونية مسؤولة عن الهجرة، وفقاً لـ

  اإلسرائيلية،
  ،جرةوحيث أن األوضاع احلالية يف خمتلف الدول تتطلب العمل على تشجيع اله

  وحيث أن جمع الشتات هو أحد املكوّنات األساسية لدولة إسرائيل،
تقرَّر أن يدعو املؤتمر الصـــــــــهيوين يهود الشـــــــــتات إىل الهجرة إىل إســـــــــرائيل، وتقوية 

  يهودية الدولة وصهيونيتها.

 تخصيص املوارد لتشجيع الهجرة) 12(

األســـــــــــس املركزية إن املؤتمر الصـــــــــــهيوين يقرر أن الهجرة إىل إســـــــــــرائيل تمثل أحد 
للرؤيا الصـــــــــهيونية، ولذلك من الضـــــــــروري العمل على زيادة عدد املهاجرين اليهود إىل 

  .إسرائيل
ولتحقيق ذلـــك، قرر املؤتمر الصـــــــــــهيوين أن يـــدعم البرامج التعليميـــة لليهود الـــذين 
يعيشـــون يف الشـــتات، مع التركيز على التالميذ والشـــبان الذين يشـــجعون الهجرة بشـــكل 

لي، وتوفير املوارد ســـــــواء للبرامج التي تعدّ للهجرة بالتدريج، أو البرامج التي فعال وعم
 تقود إىل الهجرة بصورة مباشرة.

 تأليف جلنة للهجرة من الدول الغربية) 13(

حيث أن احلركة الصــهيونية ملتزمة مســتقبل الشــعب اليهودي يف الشــتات ووحدته، 
ملؤتمر الصـــــــــــهيوين الطلب من املنظمة فضـــــــــــالً عن ارتباطه بدولة إســـــــــــرائيل، فقد قرر ا

الصــــــهيونية العاملية عقد حمادثات مع الوكالة اليهودية من أجل إنشــــــاء جملس من كل 
فئـــات املنظمـــة الصـــــــــــهيونيـــة العـــامليـــة مع ممثلين عن املنظمـــات واحلركـــات التنفيـــذيـــة 

  .وحركات الشبيبة إلعداد برنامج للهجرة من الدول الغربية وبقية العامل
ؤتمر الصـــــــــــهيوين ممثليه يف دائرة الهجرة التابعة للوكالة اليهودية إىل ويدعو امل

 العمل على تشجيع الهجرة من الدول الغربية.

 الهجرة من فرنسا) 14(

إن املؤتمر الصـــــــــهيوين الرابع والثالثين يبارك املهاجرين اجلدد، فضـــــــــالً عن الذين 
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اليهودي أعـــداءه يف الـــداخـــل يجرون معـــامالت الهجرة. ويف حين يقـــاتـــل االســـــــــــتيطـــان 
واخلارج، يمثّل كل يهودي يهاجر إىل إســرائيل تعزيزاً رئيســياً للمؤســســة الصــهيونية يف 

  .أرض إسرائيل
ويرفض املؤتمر الصـــهيوين الرابع والثالثون الرؤية التي عبّرت عنها عدة منظمات 

  .يف فرنسا أعلنت انسحابها من مشروع الهجرة
الرابع والثالثون رئيس الوكالة اليهودية، فضـــــــــــالً عن ويهنّئ املؤتمر الصـــــــــــهيوين 

اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، على وقفتهما الصــهيونية احلازمة من أجل مواصــلة 
 تشجيع مشروع الهجرة من فرنسا.

 االستيطان كتجسيد للصهيونية

  .االستيطان تشجيع) 18(
  .لالستيطان املهاجرة اجملموعات) 19(
  .الزراعي االستيطان) 20(
  .اليهودي القومي للصندوق واالمتنان التقدير) 21(
  .صهيوين كنشاط االستيطان) 22(

 االستيطان تشجيع) 18(

إن االسـتيطان اليهودي يف دولة إسـرائيل هو التعبير عن حتقيق الرؤيا الصـهيونية. 
  ولذلك،

يف  اليهوديقرر املؤتمر الصـــهيوين الرابع والثالثون تشـــجيع كل أنواع االســـتيطان 
  .[...] دولة إسرائيل وتنميته ومساعدته وتقويته

) يصـــــــــــدر املؤتمر الصـــــــــــهيوين تعليمات إىل ممثليه يف اللجنة التنفيذية للمنظمة 3(
الصــــهيونية العاملية ويف مؤســــســــات الوكالة اليهودية إلســــرائيل، فضــــالً عن الصــــندوق 

للجنــة التنفيــذيــة للمنظمــة القومي اليهودي، من أجــل قيــادة وتوجيــه اإلجراءات داخــل ا
الصـــــــــــهيونيــة العــامليــة، ويف اللجنــة التنفيــذيــة للوكــالــة اليهوديــة ومؤســـــــــــســــــــــــاتهــا، ويف 
الصـــــــــــنــدوق القومي اليهودي، بــالتعــاون مع احلكومــة اإلســـــــــــرائيليــة، من أجــل تشـــــــــــجيع 

 األهداف التالية وحتقيقها:

                                                            
)(  يف األصل.  



  70)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية ونيةالصهيالحركة 

 

14 
 

ن أ) تشــــــــــجيع وحفز اســــــــــتيعاب مســــــــــتوطنين جدد يف النقب ووادي عربة، فضــــــــــالً ع
  .اجلليل

ب) تشــــــــجيع وحفز اســــــــتيعاب مســــــــتوطنين جدد من الشــــــــبان بصــــــــورة رئيســــــــية يف 
  .املستوطنات املقامة يف منطقة النقب ووادي عربة، فضالً عن اجلليل

ج) احلفاظ على أراض احتياطية وأراض مفتوحة إلنشـــــاء رئات خضـــــر وكاحتياط 
  .ي إسرائيل وبيئتهممن األراضي لألجيال املقبلة، وكمساهمة يف نوعية حياة مواطن

د) تشــــــجيع النشــــــاط االقتصــــــادي واالجتماعي املشــــــترك بين املســــــتوطنات الريفية 
واجملتمعية واملدينية ضمن جمال عمل الوكالة اليهودية يف النقب ووادي عربة، فضالً 

  .عن اجلليل
هـ) إقامة تكامل يف حقول التربية والثقافة واجملتمع واالقتصاد والتعاون احمللي 

يتعلق باخلدمات البلدية وســــــــــواها بين املســــــــــتوطنين الريفيين واملســــــــــتوطنين يف  فيما
املنـــاطق الريفيـــة، فضـــــــــــالً عن التغييرات اجملتمعيـــة واملـــدينيـــة يف النقـــب ووادي عربـــة 

 واجلليل.

 التقدير واالمتنان للصندوق القومي اليهودي) 21(

يهنّئ املؤتمر الصهيوين الصندوق القومي اليهودي ورؤساءه وقادته واملساهمين 
عام من النشــــــــاط املثمر، ويعبّر املؤتمر الصــــــــهيوين عن  100فيه والعاملين، على مرور 

إعجابه وتقديره ألنشـــــــــطة الصـــــــــندوق القومي اليهودي خالل أعوام وجوده وعمله، ويف 
افتداء األرض واســـتصـــالحها  -  واالقتصـــاديكل جماالت نشـــاطه الصـــهيوين والتربوي 

 *وحتسينها. [...]

 االستيطان كنشاط صهيوين) 22(

إن املهمات القومية الرئيســـــــــــية التي تبرز أمام االســـــــــــتيطان اليوم هي حماية ) 1(
أراضي األمة والرد على التحدي الديموغرايف يف املناطق األطراف. وذلك يتطلب جهوداً 

بالســــــكان، وجعلها أســــــاســــــاً للمناطق الصــــــحراوية النائية  خاصــــــة لتنميتها، وتوطينها
  .واملناطق قليلة السكان

ل  ويرى املؤتمر الصــــهيوين الرابع والثالثون أن األنشــــطة االســــتيطانية هدف مفصــــّ
للمنظمة الصـــــــــهيونية العاملية، ويضـــــــــع على عاتق اللجنة التنفيذية الصـــــــــهيونية مهمة 
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لنقب واجلليل. وســينفَّذ هذا األمر بالتعاون العمل لوضــع أســس االســتيطان اليهودي يف ا
التام مع حكومة إســرائيل والوكالة اليهودية والصــندوق القومي اليهودي من أجل حشــد 

  .كل موارد الدولة والوكالة اليهودية لتحقيق هذا الهدف
لقـــد حتمـــل مشـــــــــــروع االســـــــــــتيطـــان منـــذ املؤتمر الصـــــــــــهيوين الثـــالـــث والثالثين ) 2(

  .أليام العاصفة والصراع واالضطرابات الدمويةاالختبارات الصعبة ل
إن املؤتمر الصهيوين يوجه حتياته ودعمه للمستوطنين، ويبارك دائرة االستيطان 
والعــاملين فيهــا على اجلهود املبــذولــة لتوفير احللول املالئمــة حلــاجــات املســـــــــــتوطنين 

 املعيشية امللحة يف ضوء الوقائع املتغيرة.

 الصهيوين الوعي تقوية

ويــــــة الــوعــي الصــــــــــــهــيــوين يف اإلطــــــار الــتــربــوي الــيــهــودي وداخــــــل اجملــتــمــعــــــات تــقــ
  :اليهودية/إحالل اللغة العبرية وثقافتها

  .التربية الصهيونية اليهودية) 23(
  .إعداد البرامج لتطوير التعليم اليهودي) 24(
  .احلفاظ على اللغة العبرية وثقافتها) 25(
  .إحالل اللغة العبرية يف الشتات) 26(
  .تعميق الهوية اليهودية) 27(
  .ترويج التربية الصهيونية) 28(
  .الهوية اليهودية الصهيونية) 29(
  .طرق تقوية الوعي الصهيوين) 30(
  .التعليم غير الرسمي) 31(
  .تعميق التربية اليهودية الصهيونية وفقاً ملبادئ إعالن االستقالل) 32(
  .زيادة ميزانيات حركات الشبيبة) 33(
 شاء دائرة تربية غير رسمية يف املنظمة الصهيونية العاملية.إن) 34(

 إعداد البرامج لتطوير التعليم اليهودي) 24(

إن التعليم الرســـــــــمي وغير الرســـــــــمي للصـــــــــغار والبالغين، وتعليم األســـــــــرة اليهودية 
بأكملها، يشـــــــــكالن األســـــــــاس لتطوير الهوية اليهودية، وتعزيز املشـــــــــاركة الوجدانية مع 
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  ودي واالنتماء إليه، وتعزيز الوعي الصهيوين.الشعب اليه
لذلك، قرر املؤتمر الصهيوين الرابع والثالثون إصدار تعليمات إىل اللجنة التنفيذية 
الصـــهيونية كي تقدّم يف اجللســـة األوىل للمجلس الصـــهيوين العام برناجماً اســـتراتيجياً 

ناداً ســيعه وتأســيســه، اســتوفاعالً لتطوير اجلانب الصــهيوين ضــمن التربية اليهودية وتو
  إىل التراث والتقليد والتاريخ والثقافة اليهودية.

 إحالل اللغة العبرية يف الشتات) 26(

  حيث أن اللغة العبرية يجب أن تكون مدخالً مشتركاً للشعب اليهودي،
  وحيث أن اللغة املشتركة تتيح التحاور بين قطاعات الشعب اليهودي،

ال بد فيها من تقوية الروابط بين اليهود يف هذا  "كونيةقرية "وحيث أننا نعيش يف 
  اإلطار،

لذا قرر املؤتمر الصـــــــــــهيوين العمل على إحالل اللغة العبرية يف أوســــــــــــاط الشـــــــــــعب 
 اليهودي يف الشتات.

 تعميق الهوية اليهودية) 27(

لرفع الوعي الصـــــهيوين يف نظام التربية اليهودية وبين اجملتمعات اليهودية وبين 
  الشبيبة،

يدعو املؤتمر الصـــــــهيوين إىل دعم وتوســـــــيع خزان املربّين املالئمين القادرين على 
التواصــــــل مع التيارات الدينية والعلمانية يف الشــــــتات من أجل تعميق الهوية اليهودية، 
ومعرفة املصــــــادر واجلذور والقيم اليهودية وجعلها مألوفة، لرفع املســــــؤولية املتبادلة 

  .كزية إسرائيل يف حياة األمةوالتشديد على مر

  ترويج التربية الصهيونية) 28(
على احلركة الصـــــــــهيونية أن تقوي التربية الصـــــــــهيونية الرســـــــــمية وغير الرســـــــــمية، 

  .واالرتباط بدولة إسرائيل، واحلاجة إىل حتقيق الصهيونية، والهجرة إىل إسرائيل
ل ا تأتي كنتيجة للعمإن تقوية الرابطة بين يهود الشتات ودولة إسرائيل ومواطنيه

املتواصـــــــــــل على مر الزمن، وتتوقف على التربية الصـــــــــــهيونية. ويتوقف توســـــــــــيع دائرة 
األعضـــــاء الذين ينضـــــمون إىل احلركة الصـــــهيونية، بكل فئاتها واحتاداتها ومنظماتها، 

  .على النشاط اإلعالمي ومواصلة التربية واإلقرار بصحة مُثُل احلركة الصهيونية
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ق القومي اليهودي يعمل يف جمال التربية الصــــهيونية ويســــاعد وحيث أن الصــــندو
أنشطة حركة جتسيد الصهيونية ويشجعها، فإننا نعلق أهمية كبرى على تقوية التربية 
الصـــــــــــهيونية وتعميق املعرفة واخلبرة اللتين تشـــــــــــكالن جزءاً من معرفة تاريخ احلركة 

  .الصهيونية ومبادئها وجتسُّدها يف العصر احلديث
، ويف انتظـــــار تغيير هيكليـــــة دائرة التعليم، يطلـــــب املؤتمر الصـــــــــــهيوين من لـــــذلـــــك

الصــــــندوق القومي اليهودي واحلركة الصــــــهيونية والوكالة اليهودية تأليف جلنة عاملة 
لوضــع هيكلية اســتراتيجية للتعاون الذي يحقق التطور يف التربية الصــهيونية والثقافة 

اً إىل املعرفة وامتالك ناصــــــــية اللغة والثقافة العبرية وتقوية مركزية إســــــــرائيل اســــــــتناد
  .وجتربة زيارة البلد

ويجب أن تشـــــجع هذه اللجنة توحيد املوارد من أجل تعزيز التربية الصـــــهيونية يف 
اجملتمعات اليهودية يف أنحاء العامل كافة، فضــــــــالً عن أوســــــــاط الشــــــــبان والصــــــــغار يف 

املنظمــات إىل إنشـــــــــــــاء برنــامج  إســـــــــــرائيــل، على أن يؤدي توحيــد املوارد البشـــــــــــريــة بين
  .استراتيجي وعملي لألعوام املقبلة

وســـتُنتخب جلنة من احلركة الصـــهيونية فور انتهاء املؤتمر الصـــهيوين، وســـتواصـــل 
اتصـــالها بالصـــندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية لدراســـة أســـاليب التعاون بغية 

  .إنشاء هيكلية موحدة
  [...]. 2003ويجب تقديم تقرير إىل اجمللس الصهيوين العام يف سنة 

  ) زيادة ميزانيات حركات الشبيبة33(
يثني املؤتمر الصـــــــــــهيوين الرابع والثالثون على حركـــــات الشـــــــــــبيبـــــة واملنظمـــــات 
الطالبية والقيادة الشــــابة التي تقف يف طليعة النضــــال يف املدارس واجلامعات يف كل 

  مظاهر معاداة السامية والتظاهرات املعادية لدولة إسرائيل. أنحاء العامل ضد
ويدعو املؤتمر الرابع والثالثون اللجنة التنفيذية للمنظمة الصـــــهيونية العاملية إىل 
تخصــــــيص ميزانية خاصــــــة للنشــــــاط الصــــــهيوين يف اجلامعات واملؤســــــســــــات التعليمية 

.األُخرى وحركات الشبيبة، يف ضوء اتساع النضال ومظاهر ال   كراهية التي تشتد يومياً
[...]*  

                                                            
)(  .يف األصل  
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  النضال ضد معاداة الصهيونية
  والالسامية والعنصرية

  تدريب موفدين على التعامل مع مظاهر معاداة السامية.) 35(
  النضال ضد معاداة الصهيونية والالسامية والعنصرية.) 36(

[...]*  

  ) النضال ضد معاداة الصهيونية36(
  والالساميةوالعنصرية

[...]*  

  وبهذا يقرر املؤتمر الصهيوين ما يلي:
) أن حتث االحتادات الصهيونية كل اجلوايل اليهودية يف أنحاء العامل كافة على 1(

  العمل بقوة ضد آفة الالسامية ومعاداة الصهيونية؛
) يــدعو اللجنــة التنفيــذيــة للوكــالــة اليهوديــة إىل إنشــــــــــــاء فريق متخصـــــــــــص مقره 2(

  ية ومعاداة الصهيونية بطريقة فعالة ورزينة؛القدس، لتنسيق مكافحة الالسام
) إنشــــاء جمموعة من اخلبراء الذين ســــيعملون مع صــــانعي الرأي العام ووســــائل 3(

اإلعالم (الصـــــــــــحــافــة واإلذاعــة والتلفزة) واملثقفين حملــاربــة آفــة الالســـــــــــــاميــة ومعــاداة 
 عنالصـــــــــــهيونية يف بعض هذه الدوائر، وتقديم معلومات إيجابية ومســـــــــــتمرة وفاعلة 

  إسرائيل؛
) إنشـــــــــــــاء جمموعــات عمــل يف كــل بلــد إذا لزم ذلــك، تعمــل مع أعضـــــــــــــاء اجمللس 4(

التشـــــــــــريعي إلعداد تشـــــــــــريعات حترّم الالســـــــــــامية ومعاداة الصـــــــــــهيونية وإنكار احملرقة 
  [النازية]؛

) إنشـــــــــــــاء جمموعـــات من رجـــال القـــانون يكون دورهم تقـــديم الشـــــــــــكـــاوى وبـــدء 5(
اإلعالمية أو غيرها، التي تنشـــــــر الكراهية الالســـــــامية مقاضـــــــاة الهيئات الســـــــياســـــــية أو 

  ومعاداة الصهيونية؛
) إنشـــــــــــــــاء جهــــاز، بــــاالشـــــــــــتراك مع االحتــــاد العــــاملي للطالب اليهود وغيره من 6(

املنظمات الصهيونية للطالب اليهود، ملراقبة األنشطة الالسامية واملعادية للصهيونية 
اقدة، وتوفير املعلومات واالستراتيجيات يف أحرام املعاهد، وكشف ناشري الدعاية احل
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للطالب من جميع األعمـــار للرد على الالســــــــــــــاميـــة ومعـــاداة الصـــــــــــهيونيـــة داخـــل أحرام 
  املعاهد وخارجها؛

) تشـــــــــــكيل جمموعات من املربين الذين يجرون فحصـــــــــــاً واســـــــــــعاً ودقيقاً للكتب 7(
واملعادية  الدراســـــــية واملعاجم واملوســـــــوعات من أجل حذف كل احملتويات الالســـــــامية

  للصهيونية واملنكرة للمحرقة؛
) جتنيد الشـــــخصـــــيات اخللوقة والرشـــــيدة واحلكومات وجمالس النواب يف أنحاء 8(

العــامل كــافــة، لتحــذير احلكومــات التي تُظهر ضـــــــــــعفــاً يف حمــاربــة الالســــــــــــاميــة ومعــاداة 
  الصهيونية يف بالدها؛

ظماتها وأعضـــــاؤها ) بتنفيذ هذه اإلجراءات، ســـــتناضـــــل احلركة الصـــــهيونية ومن9(
لتحقيق التعــاون التــام والوحــدة مع منظمــات الشـــــــــــتــات اليهودي العــامليــة واحملليــة يف 

  أنحاء العامل كافة.
ويدعو املؤتمر الصــــــــهيوين حكومة إســــــــرائيل إىل تعبئة كل طاقاتها للمســــــــاعدة يف 

ل وحتقيق هــذه اإلجراءات، ولتقويــة روابطهــا بــاجملتمعــات اليهوديــة يف العــامل وفقــاً للق
  املأثور بأن اليهود كلهم مسؤولون بعضهم عن بعض.

  بين حكومة إسرائيل والوضع القانوين "امليثاق"جتديد 
  للمنظمة الصهيونية العاملية داخل املؤسسات القومية

جملس جمعية االســتيطان اليهودي/تعيين جملس رئاســة اجمللس الصــهيوين ) 37(
  العام.
  الرؤساء املشاركون.) 38(
  مع احلكومة اإلسرائيلية. "امليثاق"املتجدد بشأن  البحث) 39(
  احلركة الصهيونية األميركية.) 40(
  جتديد تمويل االحتادات الصهيونية.) 41(
  تفويض االحتادات الصهيونية.) 42(
  الوضع القانوين لالحتادات الصهيونية.) 43(
  زيادة ميزانية املنظمة الصهيونية العاملية.) 44(
  املنظمة الصهيونية العاملية.ميزانية ) 45(
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  املؤسسات القومية.) 46(
[...]  

  ) تفويض االحتادات الصهيونية42(
حيث أن االحتادات الصهيونية هي الذراع العمالنية األساسية للمنظمة الصهيونية 

  العاملية،
وحيث أن هذه االحتادات الصـــــــــــهيونية تعمل من دون تفويض واضـــــــــــح ومعلن من 

  لعاملية من ناحية جماالت مسؤوليتها ونشاطها،املنظمة الصهيونية ا
تقرَّر أن يتم تبني ما يلي برناجماً رسمياً للمنظمة الصهيونية العاملية فيما يتعلق 
بدور االحتادات الصـــــــهيونية يف العامل. وتدعو املنظمة الصـــــــهيونية العاملية االحتادات 

  الصهيونية إىل تطبيق برنامج العمل الصهيوين التايل:
  الهجرة إىل إسرائيل:(أ) 

الترويج للهجرة إىل إســـــــــــرائيـــل بـــالتعـــاون مع مكـــاتـــب الوكـــالـــة اليهوديـــة (احملليـــة 
واملوجودة يف إسرائيل)؛ احملافظة على الصلة بين املهاجرين واجملتمعات التي جاؤوا 

  منها.
  (ب) جتربة إسرائيل:

اليهودية بأكملها؛ ترويج التجارب اإلســـــــــــرائيلية من كل األنواع واآلجال للجالية 
  بدء أطر جتربة إسرائيلية جديدة للوفاء باحلاجات غير املتحققة بخالف ذلك.

  (ج) التربية الصهيونية:
ترويج التربية الصـــــــهيونية يف األطر التعليمية اليهودية، الرســـــــمية وغير الرســـــــمية 

ر طعلى الســـــــــــواء؛ تنظيم فرص التربية الصـــــــــــهيونية غير الرســـــــــــمية للبالغين؛ تطوير األ
  التربوية للعائدين من طيف البرامج والتجارب اإلسرائيلية بأكملها.

  (د) تعليم اللغة العبرية:
ترويج تعليم اللغة العبرية احملكية واحلديثة يف األطر التربوية اليهودية احمللية، 
الرســــــمية وغير الرســــــمية على الســــــواء؛ ترويج تعليم اللغة العبرية للبالغين، بما يف ذلك 

معاهد تعليم اللغة العبرية حيث ال توجد؛ تشـــــــــــجيع قادة اجلوايل اليهودية على إنشـــــــــــاء 

                                                            
)(  .يف األصل  
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  املشاركة يف دراسة العبرية احملكية.
  (هـ) الدفاع عن إسرائيل:

التعاون مع املمثلين احملليين لوزارة اخلارجية اإلســـــرائيلية واجملموعات احمللية، 
اجلــــاليــــة، بمــــا يف ذلــــك  بمــــا يف ذلــــك الطالب، على تنظيم الــــدفــــاع عن إســـــــــــرائيــــل يف

احملاضـــــــــــرات العامة وجمموعات الضـــــــــــغط الســـــــــــياســـــــــــي ومراقبة التحقيقات اإلعالمية 
  احمللية عن إسرائيل والرد عليها.

  (و) تشكيل إسرائيل:
إنشـــاء عدة خيارات ملشـــاركة يهود الشـــتات يف تشـــكيل إســـرائيل كمجتمع نموذجي 

  إسرائيل ويهود الشتات. وترويجها، بما يف ذلك املشاريع التعاونية بين يهود
  (ز) القومية الثقافية:

اســـــــــــتعــادة بُعــد الصـــــــــــهيونيــة بمــا هو قوميــة ثقــافيــة متجــذرة يف التراث اليهودي، 
وإعادة تنشـــــــيط مفهوم إســـــــرائيل كوطن؛ تشـــــــجيع املشـــــــاركة يف تعميق الثقافة القومية 

لتقليـــد اليهوديـــة التي توجـــد إســـــــــــرائيـــل يف مركزهـــا، اســـــــــــتنـــاداً إىل التراث والتـــاريخ وا
  اليهودي.
[...]*  

  ) زيادة ميزانية املنظمة الصهيونية العاملية44(
إن املنظمة الصــــــــهيونية العاملية، وهي املؤســــــــســــــــة العمالنية للمؤتمر الصــــــــهيوين، 

  تراقب ميزانيتها وهي تتقلّص عاماً بعد عام.
  وقد خفضت الوكالة اليهودية مشاركتها يف ميزانية املنظمة الصهيونية العاملية.

ربما أن الوكالة اليهودية والصــــــــــندوق التأســــــــــيســــــــــي والصــــــــــندوق القومي اليهودي 
شـــــــركات تابعة للمنظمة الصـــــــهيونية العاملية، وبما أن التشـــــــكيل العاملي جلمع األموال 

  يهدف إىل دعم النشاط الصهيوين،
فــإن املؤتمر الصـــــــــــهيوين يطــالــب كــل جــامعي األموال بزيــادة امليزانيــات املعتمــدة 

أهـــداف ومهمـــات املنظمـــة الصـــــــــــهيونيـــة العـــامليـــة، التي تعمـــل وفقـــًا  لضـــــــــــمـــان حتقيق
احلكومــة اإلســـــــــــرائيليــة مع املنظمــة الصـــــــــــهيونيــة  "ميثــاق"للتعريفــات املوضـــــــــــوعــة يف 

بين احلكومة اإلســـــــرائيلية واملنظمة الصـــــــهيونية  "امليثاق"يف ملحق  1العاملية (املادة 
  العاملية).
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ىل وضـــــــــع ميزانية مالئمة يف تصـــــــــرف ويدعو املؤتمر الصـــــــــهيوين هذه املصـــــــــادر إ
  املنظمة الصهيونية العاملية لتحقيق مهماتها.

[...]  

  األمة اليهودية والوحدة اليهودية ومركزية دولة إسرائيل/
  -  االلتزام الصهيوين يف إسرائيل والشتات

  تطوير برنامج صهيوين مناسب
  إعادة كتابة برنامج القدس.) 47(
  عمالين ذي صلة بالوقت احلاضر.وضع برنامج صهيوين ) 48(
  تقوية التماهي مع دولة إسرائيل. )49(
  حركة همزراحي. - الذكرى املئوية إلنشاء الصهيونية الدينية) 50(
  اإلعالم.) 51(
  القدس.) 52(
  الصهيونية يف إسرائيل.) 53(
  العفو عن جوناثان بوالرد.) 54(
  ) التضامن.55(

[...]  

  حركة همزراحي -) الذكرى املئوية إلنشاء الصهيونية الدينية 50(
مرور مئة عام على  2002يســجل املؤتمر الصــهيوين الرابع والثالثون املنعقد ســنة 

فضـــــالً عن انضـــــمامها إىل املنظمة ، 5662إنشـــــاء حركة همزراحي يف الســـــنة اليهودية 
  الصهيونية العاملية.

همزراحي وكل فروعها، ويثني عليها لرعايتها ويهنئ املؤتمر الصـــــــــــهيوين حركة 
وتربيتها أجياالً من الصـــــهيونيين املتدينين وأبناء التوراة والناشـــــطين الذين يندجمون 
يف كل حقول النشـــــــــاط الصـــــــــهيوين: الهجرة واالســـــــــتيطان والتربية الصـــــــــهيونية الدينية 

                                                            
)(  .يف األصل  

) .يف األصل )  
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  واألمن والعلوم واإلبداع واملشاركة االجتماعية.

  ) اإلعالم51(
أن احلاجة إىل اإلعالم والتربية الصــــــهيونية أصــــــبحتا أكثر حرجاً يف األعوام  حيث

القليلة املاضية بينما تشتد الهجمات الالسامية واملعادية للصهيونية، وبينما انتشرت 
  أيديولوجيا ما بعد الصهيونية،

 وحيث أن معرفة املبادئ الصهيونية وااللتزام بها ال يمكن اعتبارهما أمراً مفروغاً 
  منه، وخصوصاً بين جيل الشباب،

وحيــث أن تــأييــد إســـــــــــرائيــل أخــذ يزداد ضـــــــــــعفــاً بين اليهود وغير اليهود يف األعوام 
  األخيرة،

وحيــث أن املعــارضـــــــــــين إلســـــــــــرائيــل أكثر صـــــــــــخبــاً وتطوراً يف حمالتهم املعــاديــة 
  للصهيونية،

ة، صـــــهيونيتقرَّر أن تقبل املنظمة الصـــــهيونية العاملية، من خالل دائرة األنشـــــطة ال
التفويض بالتعامل على الفور مع اإلعالم والتربية الصــــهيونية، من خالل كل الوســــائل 

من أجــل تقويــة التراث اليهودي  - اإلنترنــت والتلفزة واإلذاعــة -  التكنولوجيــة احلــديثــة
  واإلسرائيلي.

وتقرَّر أيضاً تأليف جلنة خاصة على الفور تقرِّر بشأن الطرق الفعالة لتطبيق ذلك، 
بعد أن تســـــــتشـــــــير دائرة األنشـــــــطة الصـــــــهيونية وحيث يجب أن يؤخذ إمكان التعامل مع 

  الوكالة اليهودية باحلسبان.
  كما تقرَّر أن تعكس ميزانية املنظمة الصهيونية العاملية تطبيق هذا القرار.

  ) القدس52(
) لطاملا كانت القدس البؤرة املركزية للصهيونية ورمز الشعب اليهودي ومركزه 1(

الروحي والثقايف وعاصـــــــــــمته التاريخية، وإليها يواصـــــــــــل الشـــــــــــعب اليهودي التطلّع من 
  أنحاء العامل كافة.

) إن احلركة الصـــــــهيونية تقف بثبات وراء مطلب احلكومة اإلســـــــرائيلية والشـــــــعب 2(
  اليهودي بصيانة وحدة القدس كعاصمة إسرائيل.

الصـــــــــــهيوين أهميــة كبيرة  ) ولتقويــة القــدس كرمز لألمــة اليهوديــة، يعلق املؤتمر3(
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  على توجيه الهجرة إىل القدس وتشجيعها.
) القدس مركز مهم للتعليم العايل للشعب اليهودي، يضم اجلامعة العبرية فضالً 4(

عن املؤســـــــــــســــــــــــات األكاديمية األُخرى للتعليم العايل، واملؤســـــــــــســــــــــــات التربوية الدينية 
 تلف احلقول املهنية. وسيتواصلوالعلمانية ذات املستوى العايل، يف حقول الفنون وخم

اجلهــــد لتوجيــــه الشـــــــــــبــــان اليهود إىل اجمليء إىل القــــدس وتلقّي فترة من التعلّم فيهــــا، 
وتشـــــــــــجيع مشـــــــــــــاركــة الطالب اليهود يف الــدراســـــــــــــات األكــاديميــة يف اجلــامعــة العبريــة 

  واملعاهد واملدارس الدينية اليهودية املتعددة يف القدس.
اجلمهور اليهودي يف أنحاء العامل كافة إىل متابعة  ) يدعو املؤتمر الصـــــــــــهيوين5(

القدوم إىل القدس كســـــيّاح وزوّار، وال ســـــيما زيارة الشـــــبان والطالب للقدس، على الرغم 
من املشكالت األمنية. فمثل هذه الزيارات يشكل لَبِنة مهمة يف استمرارية وجود الشعب 

  اليهودي.
اد القدس يف اجملاالت التي تختص ) من الضــــروري متابعة اجلهد لتقوية اقتصــــ6(

بها، ومنها الســـــــــــياحة والطب والتكنولوجيا العالية والثقافة والتعليم العايل واحلكومة 
واملؤســــــســــــات القومية، وتوســــــيع البنى التحتية، ودعم توجيه التشــــــجيع اخلاص املقدَّم 

  للقدس نيابة عن الشعب اليهودي والدولة.
[...]  

  بوالرد) العفو عن جوناثان 54(
  إن املؤتمر الصهيوين الرابع والثالثين:

يـــدعو رئيس الواليـــات املتحـــدة، الســـــــــــيـــد جورج دبليو بوش، إىل العفو عن بوالرد 
  واإلفراج عنه؛

يــدعو كــل النــاشـــــــــــطين اليهود والصـــــــــــهيونيين يف العــامل، وال ســـــــــــيمــا يف الواليــات 
جوناثان بوالرد من ســـــجنه املتحدة، إىل املشـــــاركة يف األنشـــــطة التي تهدف إىل حترير 

  املتواصل؛
يكلّف اجمللس الصــــهيوين العام تبنّي خطة عمل للوصــــول إىل اإلفراج عن جوناثان 

  بوالرد. ويجب أن تتضمن هذه اخلطة أنشطة تربوية وتأييدية.

                                                            
)(  .يف األصل  
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[...]  

  تطوير القيادة الصهيونية الشابة
الطالب وبين تطوير القيادة الصـــــهيونية الشـــــابة داخل حركات الشـــــبيبة ومنظمات 

  اليافعين وإشراكهم يف دوائر صنع القرار يف احلركة الصهيونية:
  حركات الشبيبة والطالب.) 56(
  إشراك اجليل الشاب يف القيادة الصهيونية. )57(
  ) تدريب القيادة الشابة.58(
  ) مساعدة البرامج التربوية حلركات الشبيبة.59(
  ) برنامج دائرة جتسيد الصهيونية.60(
  تمثيل الشباب يف املنظمة الصهيونية العاملية.) 61(
  ) إشراك القيادة الشابة يف املنظمة الصهيونية العاملية.62(
  ) تطوير القيادة الصهيونية.63(
  ) التضامن مع دولة إسرائيل.64(
  ) تأليف جلنة للعمل على تكامل منظمات الطالب.65(
  ) تقوية منظمات الطالب.66(
  ) الشبيبة والطالب.67(
  ."خريطة املوفدين") مضاعفة ميزانية 68(
  ) توسيع أنشطة حركات الشبيبة الصهيونية.69(
  ) تأليف جلنة تخطيط لتكامل جيل الشباب.70(

  ) حركات الشبيبة والطالب56(
) يطلب املؤتمر الصـــــــــــهيوين من الوكالة اليهودية إعادة املســـــــــــؤولية عن حركات 1(

  العاملية، بما يف ذلك كل امليزانيات ومسألة املوفدين.الشبيبة إىل املنظمة الصهيونية 
) يدعو املؤتمر الصهيوين الوكالة اليهودية إىل زيادة عدد املوفدين العاملين يف 2(

  التعليم غير الرسمي يف أنحاء العامل كافة.

                                                            
)(  .يف األصل  
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من ميزانية التربية يف الوكالة  %25) يقترح املؤتمر الصـــــــــــهيوين أن يخصـــــــــــص 3(
  يف أنحاء العامل كافة. اليهودية للتعليم

) يــدعو املؤتمر الصـــــــــــهيوين املــدارس واملنظمــات األُخرى يف اجلوايل يف أنحــاء 4(
العامل كافة، إىل فتح أبوابها للتعاون مع حركات الشـــــــــــبيبة، والشـــــــــــبيبة الصـــــــــــهيونية، 

  ومنظمات الطالب.
 حلركات) يدعو املؤتمر الصـــــــهيوين دولة إســـــــرائيل إىل تقديم الدعم االقتصـــــــادي 5(

الشـــــبيبة الصـــــهيونية الدولية والطالب الذين وقّعوا برنامج القدس، وإىل إعطاء األولوية 
  حلركات الشبيبة الصهيونية يف إسرائيل، وإىل زيادة ميزانية دعم هذه احلركات.

) يدعو املؤتمر الصهيوين الوكالة اليهودية إىل خفض تكاليف البرامج التعليمية 6(
، للســـــــــماح لقادة هذه احلركات بالقدوم إىل إســـــــــرائيل "ة اإلعدادســـــــــن"يف إســـــــــرائيل، مثل 

وتلقّي التدريب الصحيح للعمل الصهيوين يف اجلوايل يف أنحاء العامل كافة، والتحضير 
  للهجرة إىل إسرائيل بعد ذلك.

) يدعو املؤتمر الصــهيوين االحتادات الصــهيونية يف أنحاء العامل كافة، إىل دمج 7(
  الشبان يف قيادة االحتادات. على األقل من 25%

) يتوجـــه املؤتمر الصـــــــــــهيوين إىل الشـــــــــــبـــان يف أنحـــاء العـــامل كـــافـــة للهجرة إىل 8(
  إسرائيل واندماجهم يف احلركة الصهيونية.

[...]  

  النشاط واملشاركة يف اجملتمع اإلسرائيلي
  ) التعددية اليهودية.71(
  ) تقوية تعليم األسرة اليهودية.72(
  الصهيوين يف إسرائيل.) اجمللس 73(
  ."شعب إسرائيل مسؤول بعضه عن بعض") 74(
  ) احلقوق والواجبات املدنية.75(
  ) سن قانون أساسي حلرية الدين.76(
  ) دور دائرة إسرائيل.77(

                                                            
)(  .يف األصل  
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  ) املشاركة االجتماعية لطالب الشتات.78(
  ) تأييد احلكومة اإلسرائيلية والقوات األمنية.79(
  يف إسرائيل.) االعتراف بالدروز 80(
  ) جملس الشبيبة الصهيوين.81(

  ) التعددية اليهودية71(
حيث أن املؤتمرات الصـــهيونية الســـابقة وافقت على التزام التعددية، ودعم احلقوق 
املتســــــــاوية لكل التيارات اليهودية، ورأت أن هذه املوضــــــــوعات ضــــــــرورية للحفاظ على 

للمؤتمر الثاين والثالثين،  93رقم وحدة الشـــعب اإلســـرائيلي وارتباطه بصـــهيون (القرار 
  للمؤتمر الثالث والثالثين)، 21والقرار رقم 

وحيـــث أن املؤتمر الصـــــــــــهيوين يعلق أهميـــة كبرى على املوضـــــــــــوعـــات املتصـــــــــــلـــة 
بــالتعــدديــة اليهوديــة واالعتراف بحريــة اختيــار القول والفكر والعمــل لليهود العلمــانيين 

يف النظر إىل إســـــــــــرائيــل كــدولــة يهوديــة واملتــدينين من كــل التيــارات كعنصـــــــــــر مركزي 
صــــهيونية وديمقراطية، ويراها ذات شــــأن ومركزية يف نظرة العامل إىل الصــــهيونية يف 
هذا العصــر، ويُعنى بتقوية مشــاركة ممثلي املنظمة الصــهيونية العاملية يف ترويج هذه 

  املسائل،
فيمـــا يتعلق  يبـــارك املؤتمر الصـــــــــــهيوين القرار الـــذي اتخـــذتـــه حمكمـــة العـــدل العليـــا

)، ويدعو حكومة إســـــرائيل إىل ضـــــمان تطبيق هذا القرار 20/2/2002بمســـــألة التهوّد (
  بروحه ونصه.

لذلك يدعو املؤتمر رئيس اللجنة التنفيذية الصـــــهيونية واللجنة التنفيذية وممثليها 
يف الوكــالــة اليهوديــة إىل اتخــاذ كــل اإلجراءات الالزمــة للتوضـــــــــــيح حلكومــة إســـــــــــرائيــل 
وللكنيســت أن أي إجراء للمضــي قدماً يف تنفيذ قانون التهوّد يف هذا الوقت ســيؤدي إىل 
إحداث شـــرخ خطر يف الوحدة اليهودية، يف حين تدعو احلاجة املاســـة إىل جبهة موحدة 

  ليهود العامل من أجل دعم إسرائيل.
 ويثني املؤتمر الصـــــــــــهيوين على الوكالة اليهودية وكل الذين شـــــــــــاركوا يف إنشـــــــــــاء
املؤســـــســـــة املشـــــتركة للدراســـــات اليهودية. فاجلهد القومي الواســـــع، املبني على التعاون 
بين خمتلف التيــارات اليهوديــة، هو وحــده الــذي يوفر القــدرة على االســـــــــــتجــابــة لتحــدي 
تهوّد كثيرين من املهـــاجرين من االحتـــاد الروســـــــــــي من غير اليهود الـــذين يرغبون يف 
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الصـــــــــــهيوين عن دعمـــــه لالختيـــــار احلر يف الزواج يف تغيير معتقـــــدهم. ويعبّر املؤتمر 
إســـــرائيل، ويدعو الكنيســـــت إىل ســـــن قانون للزواج يتيح ألي مواطن يف إســـــرائيل الزواج 

رأيها الدنيوي، ســــــــــواء أكان يف مراســــــــــم دينية أورثوذكســــــــــية أو حمافظة أو /وفقاً لرأيه
  ، أم يف مراسم مدنية علمانية.[....]إصالحية 

  جبات املدنية) احلقوق والوا75(
) تقرر احلركــة الصـــــــــــهيونيــة أن اخلــدمــة العســـــــــــكريــة جزء من الواجبــات املــدنيــة 1(

األســـــــــــاســـــــــــية يف إســـــــــــرائيل. وتدعو احلركة إىل طرح أطر بديلة للخدمة املدنية املوازية 
ألعضــــــاء األقليات والنســــــاء املتدينات واجملموعات اإلضــــــافية غير اجملنَّدة يف اجليش. 

  أتمّها حقوقاً كاملة مساوية حلقوق من يُتم خدمته العسكرية. وتوفر هذه اخلدمة ملن
) تـدعو احلركـة إىل احلؤول دون ســـــــــــن قوانين جـديـدة تمنح احملـاكم احلـاخـاميـة 2(

  سلطة فوق سلطة احملاكم املدنية يف قضايا األسرة.

  ) سن قانون أساسي حلرية الدين76(
قانون أســـاســـي حلرية الدين، ) إن املؤتمر الصـــهيوين يؤيد النضـــال من أجل ســـن 1(

  ويشارك فيه.
ويعتبر املؤتمر الصــــــهيوين أن لذلك أهمية قصــــــوى من أجل وحدة الشــــــعب اليهودي 

  عامة، ومن أجل حتقيق املساواة بين خمتلف التيارات اليهودية.
  ويدعم املؤتمر الصهيوين املبادئ األولية للقانون األساسي حلرية الدين، وهي:

  أساس الدين.أ) عدم التمييز على 
  ب) املساواة لكل التيارات داخل الدين اليهودي.

  ."الديني واملدين"، أو بين الطالق "الديني واملدين"ج) حرية االختيار بين الزواج 
) يطلـــب املؤتمر الصـــــــــــهيوين من وزارة الـــداخليـــة االعتراف بـــاألهـــل غير اليهود 2(

ق مواطنين إسرائيليين وفقاً حل لألبناء الذين يخدمون يف اجليش اإلسرائيلي ويُعتبرون
  العودة، ومنحهم املواطنية اإلسرائيلية على الفور.

) يدعو املؤتمر الصــــهيوين حكومة إســــرائيل إىل وضــــع قانون يســــمح بدفن جنود 3(
اجليش اإلســـــرائيلي من دون أخذ التيار الديني الذي ينتمون إليه، أو األصـــــل العرقي، يف 

  احلسبان.
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  لدستور واألنظمةتعديالت على ا
  ) دستور جديد للمنظمة الصهيونية العاملية.82(
  ) تمثيل جيل الشباب يف املؤتمر الصهيوين.83(
  ) تفويض السلطة.84(
  ) نقل مسودات القرارات التي مل يتم البحث فيها.85(

[...]. 

                                                            
)(  .يف األصل  
)(  .يف األصل  
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