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 وحاخامات املستوطنين بشأن املستوطنات" العمل"النص احلريف لالتفاق بين 
  "يديعوت أحرونوت"كما نشرته صحيفة  

١٧/٥/١٩٩٦  
 

  
يف عددها الصادر أمس النقاط الرئيسية يف االتفاق " يديعوت أحرونوت"نشرت صحيفة 

 –الذي يمثل جمموعة من حاخامات املستوطنين اإلسرائيلي واحلاخام بن نون " العمل"بين حزب 
واخلاص باستكمال اخملططات الهيكلية للبناء االستيطاين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما 

  :يلي النص كما نشرته الصحيفة

  مقدمة

جدال بين احلركة العمالية وبين احلركة الدينية الوطنية حول حق الشعب  ال يوجد -
ويتركز . اليهودي يف أرض إسرائيل واحلقوق الشرعية لالستيطان يف جميع أرجائها

حول املناطق التي يفضل إقامة مستوطنات جديدة  ١٩٦٧اجلدال منذ حرب حزيران 
قامة مستوطنات يف مناطق خمتلفة، وقد أقرت احلكومات اإلسرائيلية اخملتلفة إ. فيها

  .لكننا اليوم نتعامل مع الواقع كما هو موجود

  االستيطان يف التسوية الدائمة

سيتم احلفاظ يف كل تسوية دائمة على ضمان السيادة اإلسرائيلية على أجزاء حيوية  -
  .يف الضفة الغربية

إلسرائيلية يف يف كل تسوية كهذه يتم ضمان وجود معظم املستوطنين حتت السيادة ا -
  .إطار كتل استيطانية

يف أقرب فرصة اخملططات الهيكلية يف املستوطنات القائمة يف " العمل"يستكمل  -
الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف ضمان االحتياجات األمنية، واحتياجات 

  .االزدياد الطبيعي للمستوطنين
قتلع وسيتم ضمان ربطها املستوطنات التي لن تكون حتت السيادة اإلسرائيلية، لن ت -

  .بإسرائيل أيضاً من الناحيتين األمنية واملدنية
  .مواطنين إسرائيليين بكل ما يتضمنه هذا من معنى املستوطنات سيبقى سكان هذه -
ستبذل جمهودات خاصة للحفاظ على مكانة املواقع التاريخية والدينية ذات األهمية  -

تقبلها ممثل متفق عليه من لشعب إسرائيل وسيشارك يف كل مفاوضات حول مس
  .اليهودية الدينية
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تعرض . لن يكون اخلط األخضر –يف حال تطبيق خمطط الفصل  –اخلط الفاصل  -
  .التسوية الدائمة مع الفلسطينيين يف استفتاء شعبي وذلك قبل إقرارها النهائي



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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