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  وثيقة خاصة
  

  قرارات املؤتمر الصهيوين
  الثالث والثالثين

  [مقتطفات] ٢٥/١٢/١٩٩٧.١ ـ ٢٣القدس، 
 

  (هغشما) الصهيونية بين جيل الشباب **التعليم وجتسيدأ) 
  

  ) خطة العمل١(
  يف دائرة التجسيد [الهغشما] 

  لدى املنظمة الصهيونية العاملية
  

[.......]  
التركيز اخلاص ، بشأن ٣٢/٦وفقاً لقرار اجمللس الصهيوين العام يف دورته  ـ ١

على أنشطة املنظمة الصهيونية العاملية يف أوساط جيل الشباب، الذين يمثلون اخملزون 
لِياه") إىل إسرائيل، ولتجسيد الصهيونية، فإن أنشطة الدائرة األساسي للهجرة ("عَ

احلركات الشبابية والطالبية، وعلى العائدين من  ستتركّز على الفئات املستهدفة من
إسرائيل، فضالً عن الشباب عامة، من دون تمييز ضد احلركات البرامج الصهيونية يف 

  الشبابية.
إن أهداف الدائرة هي: حتقيق زيادة ملحوظة يف نسبة الهجرة إىل إسرائيل  ـ ٢

من الغرب؛ إجراء تغيير يف جدول أعمال اجلوايل اليهودية يف الشتات، ويف اجملتمع 
اإلسرائيلي بشأن الهجرة؛ إطالق األنشطة بين الشباب، مع التركيز على األنشطة 

  املشتركة مع املنظمات املعنية بالهجرة.

                                                            

  مصدر خاص. وقد تُرجمت القرارات عن األصل اإلنكليزي. ١ 

  جتسيد مُثُل حركات الشبيبة الصهيونية، مثل الذهاب إىل االستيطان الزراعي. ** 
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ستعمل الدائرة من خالل تعزيز وتشجيع وتوجيه وإطالق منظمات  ـ ٣
اجملسِّدين، واحلركات الشبابية واملنظمات الطالبية، ومن خالل التعاون مع املنظمات 

ية املنظمة الصهيوناملعنية بهذه األنشطة، بما يف ذلك دائرة األنشطة الصهيونية يف 
يهودية إلسرائيل، بما فيها دائرة الهجرة العاملية، وقسم الهجرة، ودوائر الوكالة ال

واالستيعاب، ودائرة األنشطة يف إسرائيل، ودائرة التعليم الصهيوين اليهودي، 
والصندوق القومي اليهودي، وكيرن هيسود (الصندوق التأسيسي)، ومنظمات جمع 

  التمويل، واملنظمات الطوعية وسواها.
ل أنشطة مشتركة مع منظمات ستعمل الدائرة على تعزيز التجسيد من خال ـ ٤

وحركات خارج إسرائيل. وستساهم الدائرة يف تمويل جهود التجسيد يف إطار حركات 
الشبيبة التقليدية، واحلركات الشبابية للتيارات واجلوايل الدينية، وبين العائدين من 
 برامج صهيونية يف إسرائيل، واملنظمات الطالبية، وفقًا ملعايير اللجنة التنفيذية

  الصهيونية.
ستشارك الدائرة يف تمويل أنشطة خاصة ومبتكرة للتجسيد، وفقاً خملّططات  ـ ٥

  ستقرّها اللجنة التنفيذية الصهيونية.
سيتمّ حتديد أهداف الدائرة حتديداً كمياً، بصورة تتيح قياس أداء الدائرة  ـ ٦
  ونتاجها.

  
  ) دائرة التجسيد٢(

التعليم من أجل الهجرة بين الشباب. كما أنها ستقدّم دائرة التجسيد دعماً إىل 
ستجري اتصاالت باملتخرّجين من احلركات الشبابية، والعائدين من برامج يف إسرائيل، 

  وبالطلبة يف حرمهم اجلامعي.
يف املئة من ميزانية املنظمة الصهيونية العاملية لتمويل  ٥٠وسيتمّ تخصيص 

  هذا النشاط.
[.......]  

  اليهودي يف الشتات ـيوين ) التعليم الصه٦(
 اليهودي هو الوسيلة التي ـاحلركة الصهيونية بأن التعليم الصهيوين تؤمن  ـ ١

  تساعد يهود الشتات يف االحتفاظ بهويتهم اليهودية، وبارتباطهم احلي بدولة إسرائيل.
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وبفضل هذه الوسيلة، سيكتسب كل أبناء اليهود يف إسرائيل والشتات عاملاً من 
  واللغة، يحول دون انفصالهم وعزلتهم. والثقافة املفاهيم

اليهودي" إىل جميع التيارات العقائدية  ـيشير مصطلح "التعليم الصهيوين 
  الدينية يف اجملتمع اليهودي داخل إسرائيل أو يف الشتات على السواء. ـوالروحية 
 ،اعترافاً بالدور املركزي للتعليم كوسيلة لضمان بقاء الشعب اليهودي ـ ٢

ستعمل احلركة الصهيونية على توفير ميزانية كافية جلميع أشكال التعليم ـ النظامي 
لألطفال والشباب وغير النظامي يف األطر االجتماعية واألكاديمية واحلركية 

  والراشدين.
العلوم التربوية واالجتماعية،  ـيجب حتقيق فائدة كبرى من املبتكرات العلمية 

من أجل الوصول إىل أكبر عدد ممكن من األساتذة والطلبة،  ـواالتصاالت واحلواسيب 
  اليهودي. ـوإشراكهم يف عملية التعليم الصهيوين 

 ـأقرّ املؤتمر الصهيوين اعتماد برنامج إلعادة تأهيل التعليم الصهيوين  ـ ٣
ملادية والبشرية لدى الشعب اليهودي يف إسرائيل والشتات، بهدف حشد جميع املوارد ا

، وإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء اليهود يف إسرائيل والشتات لإلملام بكنوز اليهودي
الثقافة اليهودية بتنوّعاتها كافة. وسيشارك يف إطار هذا املشروع كل املربّين 

مع  الروحية كافة. وسيقوم هؤالءـ واملفكّرين النشيطين يف التيارات العقائدية والدينية 
ا يقوم نظراؤهم اإلسرائيليون بزيارة املراكز اليهودية يف طلبتهم بزيارة إسرائيل، بينم

  الشتات.
سيجري تنظيم ندوات وحلقات دراسية مشتركة ملناقشة خمتلف التقاليد  ـ ٤

املرعية يف الديانة اليهودية عبر العصور، ولدراسة الكنوز الثقافية واألخالق واحلكمة 
  املتراكمة عبر األجيال.

ية ممثّلة للشعب اليهودي يف إسرائيل، فستتمّ دعوتها وبصفة احلكومة اإلسرائيل
تدريب و إىل املشاركة يف هذا املشروع، وتقديم املساعدة املالية، فضالً عن حتديد املواد

  املربّين والتنظيم.
[.......]  

  
  
  



  ١٨٠)، ص ١٩٩٨(خريف  ٣٦، العدد ٩لد المجمجلة الدراسات الفلسطينية اتقراء

 

4 

 

  ب) التشجيع على الهجرة من الغرب
  ) الهجرة واالستيعاب٩(

إن احلركة الصهيونية تعتبر الهجرة واالستيعاب موضوعين يشغالن  ـ ١
األولوية القومية العليا، وهي تدعو كالً من دولة إسرائيل والوكالة اليهودية إىل توفير 
املوارد الضرورية للهجرة واالستيعاب، بهدف تشجيع الهجرة، وتهيئة أفضل الظروف 

  على استمرار زخم الهجرة. املمكنة لالستيعاب اإليجابي، بغية احلفاظ
هناك حاجة إىل إصالح حقيقي يف جمال الهجرة واالستيعاب: التخطيط  ـ ٢

ملصادر عمالة متنوعة، باعتبارها مطلباً رئيسياً لالستيعاب الناجح؛ تبسيط إجراءات 
االستثمار املايل يف إسرائيل؛ التشجيع على املبادرات االقتصادية. فاالستيعاب اجليّد 

ر اعتماده على العمل، واإلسكان، والقدرة االقتصادية فحسب، بل يستلزم أيضًا ال يقتص
مقاربة داعمة على الصعد الثقافية والروحية والتربوية من اجملتمع املستوعب. ويجب 
االرتقاء بمستوى الوعي لالستيعاب لدى قدامى اإلسرائيليين، وإزالة الصور السلبية التي 

اجلهود لتعزيز الروابط االجتماعية بين اإلسرائيليين  تُنسب إىل املهاجرين، وبذل
  القدامى واجلدد.

يجب تركيز االهتمام على برامج الهجرة للشباب والطلبة، الذين يشكّلون أكبر ـ  ٣
خمزون للمهاجرين احملتملين، والذين يرجّح أن يكونوا يف املستقبل قوة جاذبة لهجرة 

جل يف إسرائيل هي أكثر الوسائل فعالية يف أقاربهم. وبما أن البرامج الطويلة األ
التشجيع على الهجرة بين اليهود الشباب من الغرب، فقد تقرّر أن جتعل املنظمة 

  الصهيونية العاملية تسويق البرامج الطويلة األجل يف رأس سلّم أولوياتها.
يقف الشعب اليهودي حالياً أمام تغييرات يف خريطة الهجرة. فلم يبق هناك  ـ ٤

وى القليل من املناطق املكروبة يف العامل، حيث يجب بذل جهود خاصة جللب اليهود س
الباقين فيها إىل إسرائيل. كما يجب توفير الظروف نفسها الستيعاب املهاجرين من 

  البالد املكروبة كافة.
وبموازاة الهجرة من رابطة الدول املستقلة، يجب تطوير طرائق وأدوات جديدة، 

جمعيات املهاجرين، من أجل تنشيط الهجرة، وتوجيه رسائل حمدّدة إىل كل بمساعدة 
  جالية على حدة.

كما يجب توسيع هذا النشاط يف اجلوايل الصغرى والنائية، ألن االندماج يف تلك 
  األماكن أسهل.
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يجب احلفاظ على نظام االستيعاب املباشر، وتنويع وسائله وطرائقه، كي  ـ ٥
  دة من املهاجرين، وتُعنى بتلبية حاجاتهم اخلاصة.تالئم الفئات املتعد

إن احلركة الصهيونية تدعو احلكومة اإلسرائيلية إىل العمل على إيجاد حلول  ـ ٦
لتهوُّد آالف املهاجرين الذين وفدوا إىل إسرائيل يف األعوام القليلة األخيرة. فاجلدال يف 

احلركة الصهيونية احلكومة  شأن مسألة التهوّد يؤذي الهجرة من الغرب. لذا، تدعو
  اإلسرائيلية إىل إيجاد وتبنّي حلٍ مقبول من جميع التيارات يف اليهودية.

يف  املقيمينيوصي املؤتمر الصهيوين بنقل األنشطة بين اإلسرائيليين  ـ ٧
اخلارج وبين السكان العائدين، من احلكومة إىل املنظمة الصهيونية العاملية 

  ومندوبيها.
كل أسلوب ممكن لتشجيع عودة اإلسرائيليين املقيمين يف اخلارج،  ويجب اعتماد

وخصوصاً أبناء اجليل الثاين، الذين يشكّلون خمزوناً ضخماً للهجرة. كما يوصي 
املؤتمر الصهيوين بإعادة النظر يف جميع اإلجراءات واألنظمة البيروقراطية املتصلة 

  .هذه العملية يف املستقبل القريب بالهجرة واالستيعاب، بغية تسهيلهما. ويجب تنفيذ
مل حتظ مشكلة التساقط بين املهاجرين، وخصوصاً تساقط أولئك القادمين  ـ ٨

سلطات االستيعاب. من بالد غربية والذين يغادرون إسرائيل الحقاً، باهتمام كاف من 
ين رلذا، يجب دراسة الطرائق املتّبعة وتخصيص املوارد للبرامج الهادفة إىل منع املهاج

  اجلدد من مغادرة إسرائيل.
يجب منح حقوق املهاجر فترة خمسة أعوام لليهود املقيمين بأملانيا، الذين  ـ ٩

  هاجروا من رابطة الدول املستقلة ويقررون الهجرة إىل إسرائيل.
  

  ) الهجرة من الغرب واالستيعاب١٠(
احترام : يجب إطار الهجرة واالستيعاب فيما يتعلق بالتنوع الثقايف ـ ١

تنوّع القيم الدينية والثقافية والتربوية، واحلوافز والتطلّعات التي جتذب املهاجرين إىل 
إسرائيل، بما يسهّل الهجرة واالستيعاب. كما يجب تشجيع "ديرخ إيرتس" (آداب السلوك) 
بين االجتاهات الدينية كافة. إضافة إىل ذلك يجب إيجاد برامج لتعزيز املساهمات 

  الثقافية يف إسرائيل. ـللمهاجرين يف إثراء الفسيفساء االجتماعية إليجابية ا
: إن الهجرة من الغرب ال حتدث دائمًا إمكان تشجيع الهجرة املمرحلة ـ ٢

"دفعة واحدة"، وإنما يمكن الترويج لها من خالل إتاحة الفرص أمام الشباب لـ "جتريب 
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ليحيم" (املبعوثين) اإلسرائيليين إىل احلياة" يف إسرائيل. ويجب إرسال املزيد من الـ "ش
  الشتات، من أجل تشجيع الشباب على املشاركة يف برامج مثل:

 .برامج صيفية قصيرة األجل قبل الذهاب إىل اجلامعة 

 .املشاركة يف برامج تبادل الطلبة 

 .تنمية الوعي للمبادالت التربوية يف إسرائيل بين الطلبة واألهايل 

 الثانوية والكليات واجلامعات واملدارس الدينية  التسجيل لبرامج املدارس
 يف إسرائيل.

يرغب مهاجرون كثيرون من الغرب يف  مساعدة مشاريع األعمال الصغيرة:ـ  ـ ٣
أن يكسبوا رزقهم يف إسرائيل من خالل األعمال التجارية، وإنشاء مشاريع 
أعمال صغيرة، وخصوصاً يف جماالت اخلدمات والتكنولوجيا املتقدمة. لذا 
يجب تسهيل املتطلبات البيروقراطية، بحيث تتمكن برامج املساعدة الراهنة من 

ن أن تنال البيروقراطية من القدرة على مباشرة مثل هذه بلوغ أغراضها، من دو
  األعمال واملشاريع للمهاجرين يف إسرائيل.

: ـ ٤ من العوامل اإلضافية التي  ضرورة تشجيع هجرة األشخاص األكبر سنّاً
ربما تشجّع على الهجرة من الغرب، تمكين العائالت املوسّعة من أن تبقى قريبة بعضها 

. كما يجب استحداث من بعض. فمن احملبّ ذ تشجيع األجيال املتنوعة على الهجرة معاً
  برامج جديدة ملساعدة الكبار على الهجرة.

  
  

  ) املساعدة على الهجرة من جنوب إفريقيا١١(
بما أن يهود جنوب إفريقيا غير مستقرّين بسبب الظروف السياسية واملالية 

اليهود الذين يغادرون جنوب إفريقيا يف املئة فقط من  ٢٠الداخلية املتقلّبة، وبما أن 
  يهاجرون إىل إسرائيل؛

ؤتمر يقرر أن تعتبرهم الوكالة اليهودية إلسرائيل ودولة إسرائيل فإن هذا امل
أولوية خاصة، وأن تُبذل جهود استثنائية للحؤول دون ضياع الفرصة التاريخية يف 

  ل واإلقامة بها.مساعدة املزيد من يهود جنوب إفريقيا يف اجمليء إىل إسرائي
  

  



  ١٨٠)، ص ١٩٩٨(خريف  ٣٦، العدد ٩لد المجمجلة الدراسات الفلسطينية اتقراء

 

7 

 

  ) تنشيط الهجرة من أميركا الالتينية١٢(
  يدرك املؤتمر الصهيوين أن اجلوايل اليهودية يف أميركا الالتينية يف حال كرب.

مبتكرة  ونظراً إىل وضع الطوارئ هذا، فإن املؤتمر يقرّر مواصلة تنفيذ برامج
  لتنشيط هجرة تلك اجلوايل إىل إسرائيل.

مبعوثي الهجرة من إسرائيل، سيتمّ تقديم املساعدة لناشطي وباإلضافة إىل 
  الهجرة احملليين.

[.......]  
  

  د) االستيطان
  ) سياسة االستيطان١٧(

يف الذكرى املئوية للمؤتمر الصهيوين األول، ومرور خمسين عاماً على قيام 
ى لدولة إسرائيل، يعرب املؤتمر الصهيوين عن تقديره العميق ملشروع االستيطان ع

مساهمته يف رسم حدود إسرائيل، وإحياء األرض، واإلسكان يف املناطق اجلرداء. 
فاإلنماء واإلسكان يف املناطق النائية والصحارى، واملناطق القليلة السكان، هما 
رسالة قومية ذات أهمية قصوى. لذا، فإن املؤتمر الصهيوين يطلب بقوة إىل احلكومة، 

الصهيونية، والصندوق القومي اليهودي، أن تبذل جهوداً والوكالة اليهودية، واملنظمة 
.   متضافرة لتحقيق هذا الهدف يف املستوطنات الريفية واملدينية معاً

  املناطق الريفية ـأ 
نظراً إىل النموّ السريع املتوقّع للسكان يف إسرائيل خالل األعوام العشرين 

اطق التي يوليها للحفاظ على املن املقبلة، فإن املؤتمر الصهيوين يؤكد األولوية القصوى
الريفية يف دولة إسرائيل، وعلى الطابع الريفي للمستوطنات، ويدعو إىل تشريع مالئم 
لضمان ذلك. ومن شأن هذا التشريع أيضاً أن يعزّز االستيطان ويدعمه يف املناطق 

  النائية، حيث السكان قليلون، وكذلك فرص العمل.
  لوسائل املتاحة لديها.حتقيق هذا الهدف باستعمل الوكالة اليهودية على 
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  ضمان حقوق املزارعين يف األرض ـب 
سيتمّ ضمان حقوق املزارعين يف األرض بعقود تأجير طويلة األجل. ويرى 
املؤتمر الصهيوين، يف الوقت نفسه، ضرورة حماية األراضي القومية عبر مؤسسة 

  صهيونية خمتصة.
[.......]  

  
  الوكالة اليهودية) برنامج عمل ٢٢(

إن ممثّلي احلركة الصهيونية والوكالة اليهودية سيعملون معاً من أجل إعداد 
  برنامج عمل للوكالة اليهودية على النحو التايل:

  
  برنامج عمل الوكالة اليهودية

تتهيأ الوكالة اليهودية لبرنامج عمل جديد يف هذا الوقت الذي يشهد تناقصًا س
ملكروبة. وستعمل الوكالة اليهودية بين السكان املعوزين. يف الهجرة من البالد ا

وسيجري جمع التمويل، مع التركيز على تقديم املساعدة إىل القطاعات الصعيفة يف 
دالة بادئ املساعدة املتبادلة، والعإسرائيل. وسيتم تنفيذ أنشطة الوكالة اليهودية وفقاً مل

  االجتماعية، واألعمال اخليرية.
[.......]  

  
  ز) مصادر تمويل احلركة الصهيونية

  ) استقاللية احلركة الصهيونية٣٢(
إن املنظمة الصهيونية العاملية بهيكليتها اجلديدة ستحافظ على استقاللية 

ائق ما يف ذلك الطراحلركة الصهيونية، وستقرّر الطرائق والوسائل لتنفيذ هذه املهمة، ب
  والوسائل للتمويل املستقل.

  
  ل احلركة الصهيونية) مصادر تموي٣٣(

  بما أن املنظمة الصهيونية العاملية تخضع لعملية إعادة تنظيم؛
  وبما أن لدى احلركة الصهيونية أهدافاً وأغراضاً يجب حتقيقها؛
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وبما أن املنظمة الصهيونية العاملية ترى أن من اخلطأ وغير املفيد، بل من 
  ارية؛املعوق إطالق حملة جلمع األموال، تنافس احلمالت اجل

إننا بهذا ندعو الوكالة اليهودية إلسرائيل، و/أو هيئة احلاكمين يف الوكالة ف
اليهودية إلسرائيل، إىل مواصلة تمويل املنظمة الصهيونية العاملية، أو إىل حتمّل 
املسؤولية عن إيجاد تمويل بديل لعمليات املنظمة الصهيونية العاملية، وأن تلتزم هذه 

  املنظمة ما يلي:
  املنظمة الصهيونية العاملية؛احلفاظ على جميع املمتلكات املسجّلة باسم  ـ ١
  جمع رسوم االشتراك من البرامج التي تنفذها املنظمة الصهيونية العاملية؛ ـ ٢
إمكان دفع رسوم العضوية للملتحقين باحلركة الصهيونية يف  دراسة ـ ٣

  إسرائيل ويف الشتات.
[.......]  

  
  املنظمة الصهيونية العاملية ) توسيع صفوف٣٥(

  بما أنه تقرّر أن تواصل املنظمة الصهيونية العاملية عملها ضمن إطارها احلايل؛
 ـاملنظمة الصهيونية العاملية  ـوبما أن اإلطار التنظيمي للحركة الصهيونية 

  إطار عاملي؛
فقد تقرّر جتديد األطر الصهيونية وتطويرها وتعزيزها وتوسيعها يف البالد 

  كافة.
كما تقرّر بهذا أيضاً اتخاذ اإلجراء الالزم بين السكان اليهود عامة، بهدف توسيع 

  صفوف املنظمة الصهيونية العاملية بتجنيد أعضاء جدد فيها.
  وتقرّر بهذا كذلك استحداث أنظمة تسجيل وعضوية للحركة الصهيونية.

  
  يف رابطة الدول املستقلّة ) املنظمة الصهيونية٣٦(

اجلوايل اليهودية يف رابطة الدول املستقلّة تشكل ثاين أكبر جالية يهودية بما أن 
  يف الشتات؛

وبما أن يهود االحتاد السوفياتي السابق قدموا، خالل العقود القليلة املاضية، 
  أكثر من ثالثة أرباع املهاجرين، وأنهم ما زالوا يفعلون ذلك؛
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ى ايل اليهودية يف البالد الكبرويف ضوء العملية السريعة للتنظيم الذاتي للجو
  تبنّي برامج يهودية؛ ١٩٩١من رابطة الدول املستقلة التي بدأت سنة 

وآخذين يف االعتبار الدور البارز الذي قام به يهود اإلمبراطورية الروسية 
السابقة يف تأسيس الصهيونية ودولة إسرائيل، واملساهمة احلاسمة من حركة اليهود 

  نية احلديثة؛السوفيات يف الصهيو
كانون األول/ديسمبر  ١١ويف ضوء توصية احملكمة العليا الصهيونية، بتاريخ 

، بتحديد كيفية انتماء يهود االحتاد السوفياتي السابق إىل احلركة الصهيونية ١٩٩٧
  العاملية يف مهلة أقصاها عام بعد املؤتمر الصهيوين الثالث والثالثين؛

يوين باحلاجة املاسة إىل دمج اليهود فقد تقرر أن يعترف املؤتمر الصه
واملؤسسات الصهيونية يف رابطة الدول املستقلة يف املنظمة الصهيونية العاملية، وأن 

  يفوّض إىل اللجنة التنفيذية الصهيونية اتخاذ التدابير الفورية التالية: 
ضمان استمرار تمثيل رابطة الدول املستقلة يف اجمللس العام الصهيوين  ـ ١

. وينبغي للجنة "فاعد" يف رابطة الدول ١٩٩٧كانون األول/ديسمبر  ٢٦باراً من اعت
املستقلة أن تقوم بتنظيم هذا التمثيل بالتشاور مع اللجنة التنفيذية الصهيونية، بحيث 
يوافق الطرفان على التركيبة الشخصية، على أن تكون احلقوق مساوية حلقوق ممثلي 

  لشتات.اجلوايل اليهودية األُخرى يف ا
القيام، مع جلنة رابطة الدول املستقلة، بإعداد برامج دعم وتنمية للمؤسسات ـ  ٢

الصهيونية ومؤسسات اجلباية "مغبيت" يف رابطة الدول املستقلة، وتعيين جلنة، إضافة 
إىل ممثلي املنظمات اليهودية والصهيونية يف رابطة الدول املستقلة، بهدف حل مشكلة 

نظمات رابطة الدول املستقلة ضمن إطار املنظمة االندماج، والتمثيل الصحيح مل
للمجلس الصهيوين العام يف صيف سنة  ٣٢/٢الصهيونية العاملية، بحلول عقد الدورة 

  .١٩٩٨. ويتم تأليف اللجنة املذكورة يف موعد أقصاه شباط/فبراير ١٩٩٨
  

  ) النضال ضد معاداة الساميّة٣٧(
يف اخلارج إىل املشاركة يف  املؤسسات الصهيونيةيدعو املؤتمر الصهيوين 

اجلهود ملكافحة الظواهر املعادية للسامية، وإىل التصدي إلنكار املذبحة [احملرقة 
النازية]. ويؤدي هذا النشاط دوراً مهماً يف تعزيز الهوية اليهودية، والتضامن مع دولة 

  إسرائيل والشعب اليهودي.
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  التمثيل فيها وطريقة االنتخاب ـط) مؤسسات احلركة الصهيونية 

  
  ) دائرة األنشطة الصهيونية٣٨(

إن إنشاء الدائرة اجلديدة لألنشطة الصهيونية فرصة ذهبية لتجديد الصهيونية 
  يف أنحاء العامل كافة.

لذا، فقد تقرّر أن تقوم وأن تعمل الدائرة اجلديدة لألنشطة الصهيونية وفقًا 
  ل مالئم ليهود الشتات.لبرنامج عم

سة إسرائيل من خالل الزيارات والبرامج التعليمية ستشجع الدائرة على درا
احمللية املصمّمة خصيصاً إليصال الثقافة اإلسرائيلية واللغة العبرية إىل أكبر عدد 

  ممكن من الناس من خمتلف األعمار.
كما ستجمع الدائرة بين اجلوايل اليهودية يف الشتات واإلسرائيليين لتعزيز 

م فيما بينهم، واملساهمة يف جَسْر الهّوة التي تتسع بين يهود إسرائيل واليهود يف التفاه
  أنحاء العامل.

طوير القيادة الصهيونية للشباب والطلبة املوارد لتوستخصّص الدائرة اجلديدة 
والراشدين، بحيث يجدون أماكن ومواقع لهم يف قيادة جمتمعاتهم يف إسرائيل 

  والشتات.
  

  الشتات ـعلى شراكة إسرائيل ) احلفاظ ٣٩(
يدعو املؤتمر الصهيوين جميع الشركاء يف املؤسسات القومية، وخصوصاً يف 
الوكالة اليهودية، إىل احلفاظ على األنشطة السياسية املشتركة فيما بين إسرائيل 
والشتات، حتى يف زمن املتغيّرات العقائدية، كما يدعوهم إىل عدم مبادلة هذا النهج 

  باملساعدة اخليرية وحدها.
  

  ) احلفاظ على وضع املنظمة الصهيونية العاملية٤٠(
  بما أن املنظمة الصهيونية العاملية ستعمل كهيئة مستقلة؛

  وبما أن لدى احلركة الصهيونية أهدافاً وأغراضاً مشتركة مع دولة إسرائيل؛
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سرائيلية، مهّمات وبما أن لدى احلركة الصهيونية، وفقاً مليثاقها مع احلكومة اإل
  شتى ال يمكن تنفيذها جميعاً يف الوضع الراهن؛

فقد تقرّر اتخاذ اإلجراء الالزم الستمرار الوضع اخلاص للمنظمة الصهيونية 
العاملية، وضمان اتفاقات هذه املنظمة وأوضاعها، وجتديد نشاط اللجنة املشتركة 

  احلكومة اإلسرائيلية.بينها وبين 
  

  ) تمثيل النساء٤١(
لقد تقرّر بهذا، الطلب إىل اللجنة التنفيذية الصهيونية إنشاء جلنة لدراسة تمثيل 

  النساء يف مناصب رفيعة املستوى يف املؤسسات القومية كافة.
كما تقرّر بهذا، الطلب إىل رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية أن يعيّن مستشاريْن 

  وضاع النساء.بشأن أ ـأحدهما من إسرائيل والثاين من الشتات  ـ
  

  ) دراسة التعديالت يف دستور املنظمة الصهيونية العاملية٤٢(
  بما أن املنظمة الصهيونية العاملية ستواصل عملها كحركة صهيونية مستقلّة؛

لس لمجفقد تقرّر الطلب إىل اللجنة التنفيذية الصهيونية، واللجنة الدائمة ل
ة، يف دستور املنظمة الصهيونية العاملي الصهيوين العام، تأليف جلنة لدراسة التعديالت

  على أن تقدم اللجنة تقريراً عن أعمالها إىل اجمللس الصهيوين العام خالل عامين.
[.......]  

  
  ي) االنتخابات

  
  ) رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية٤٧(

من الدستور، ينتخب املؤتمر الصهيوين أبراهام  ٤١(هـ) و ١٤عمالً باملادتين 
كانون األول/ديسمبر  ٢١صب رئاسة اللجنة التنفيذية الصهيونية، للفترة من بورغ ملن

كانون الثاين/يناير  ١، وسايل ميريدور من ١٩٩٩كانون األول/ديسمبر  ٣١إىل  ١٩٩٧
  إىل موعد املؤتمر الصهيوين الرابع والثالثين. ٢٠٠٠
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  ) اللجنة التنفيذية الصهيونية٤٨(
) من الدستور، ينتخب املؤتمر الصهيوين ١( ٤١(هـ) و ١٤عمالً باملادتين 

  األشخاص التالية أسماؤهم أعضاء للجنة التنفيذية:
  مارلين بوست      حاييم حايت    أرييه أزوالي
  رؤوفين شلوم      إيتمار هيرمان    طومي بايير

  إليعازر شيفر    عاموس هيرمون    حاييم شيسلر
  كاملان سولتانيك    احلاخام آشر هيرش    روي كليمنتس

  احلاخام يوسف ورنيك    غدعون هولتسر    ديكشتاينآيف 
  يحزقئيل زاكاي      حاييم كالين  أبراهام دوفديفاين

  د. دافيد تسومر    احلاخام جويل ميئرز  باوال إيدلشتاين
  ميخائيل موداعي    إيلي إيال

  وهناك ثالثة أعضاء آخرين مل يتمّ تقديم أسمائهم.
 .[.......]  
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