
    1999 – ד"מצע מפלגת בל
  

  : מטרות

  

. ד נשען על עקרונות הדמוקרטיה והפלורליזם הפוליטי"מאבקה הפוליטי והחברתי של בל. 1

ד תפעל למען שוויון אמיתי בין כל אזרחי המדינה וכיבוד זכויות האדם וזכויות העמים "בל

מאוחדות באמנת האומות ה, כפי שנקבעו בחוק ובמשפט הבינלאומי, להגדרה עצמית

  .ם השונים בנושא זה"ובהחלטות וההכרזות שנקבעו במוסדות האו

, יהודים –ד תאבק למען הפיכת מדינת ישראל למדינה דמוקרטית ולכל אזרחיה "בל. 2

כפי שמתחייב ממימוש זכויות האדם והאזרח על בסיס שוויון מלא בין כל , ערבים ואחרים

ד תפעל תפעל לשוויון "בל. דת או מין, וםללא אפליה כלשהי על בסיס לא, אזרחי המדינה

ד "בל. שירותים וכל מה שקשור בהם, בתקציבים, ולשוויון הזדמנויות בתעסוקה, בפני החוק

  .כבודו ורכושו, תפעל לכיבוד חיי אדם

מין , דת, לאום, על מנת לבטל את כל סוגי האפליה בין האזרחים המבוססת על גזע. 3

לחקיקתה של חוקה דמוקרטית שתהיה מבוססת על שינוי ד "והשתייכות פוליטית תפעל בל

זאת . ותבטיח לערבים בישראל אזרחות אמיתית הזהה לזו של היהודים, חוק האזרחות

חוקה כזו תהווה את הבסיס החוקי לשוויון חברתי . ם בסוגיה זו"בהתבסס על אמנות האו

  .ולשותפות פוליטית במדינת כל אזרחיה

חלק מהעם הפלסטיני ומהאומה הערבית בזהותם הלאומית  אזרחי ישראל הערבים הם. 4

  .והתרבותית

ותעמוד על זכותו , תרבותי-ד תפעל להכרה במיעוט הערבי בישראל כבמיעוט לאומי"בל. 5

ענייני  –ובראשם , לניהול עצמי של אותם עניינים המבחינים אותו מהרוב היהודי במדינה

ארגונים ורשויות , יעוט להקים מוסדותד תפעל להכרה בזכות המ"בל. החינוך והתרבות

שמירה על המורשת , החינוך והתרבות, שיפעלו על בסיס וולנטרי לטיפול שירותי הדת

למיעוט הזכות לנהל מוסדות אלה . ענייני צדקה וסולידריות חברתית, והערכים המוסריים

על , זרחיהמתוך קשר ושותפות עם השלטון המרכזי במדינה שתהיה מדינת כל א, ניהול עצמי

  .בסיס אינטרס הכלל ובכפוף לחוק

תוך כדי התנגדות לאפליה דתית , המצפון והמחשבה, ד תפעל להבטחת חופש הדת"בל. 6

  .בחוק ובמדיניות

והבטחת , ד תפעל להנהגת מדיניות כלכלית שמטרתה קידום השכבות החלשות"בל. 7

  .הזדמנויות לצד חברתי ולהבטחת שוויון, זכויותיהן הבסיסיות לחיים בכבוד

להשגת שוויון מלא בין נשים וגברים בכל , ד תפעל לקידום מעמד האישה בחברה"בל. 8

  .ולמיגור כל תופעות האלימות נגד נשים במשפחה ובחברה, תחומי החיים



לקידמה המושתתת על ערכי , ד תפעל לפיתוחה של החברה הערבית בישראל"בל. 9

. חברתית ושמירה על הכבוד האנושי והאישי זאת על בסיס ערכים של סולידריות. המורשת

לעידוד הכבוד ההדדי , ד תפעל להבטחת זכויות הילדים בתוך המסגרת המשפחתית"בל

, והסובלנות בתוך החברה הערבית וביחסיה עם חברות אחרות ולדחיית כל גילויי הגזענות

  .השבטיות והקנאות הדתית, החמולתיות

להכרזה על הערים , כנולוגיים בחברה הערביתים וטד תפעל לקידום ופיתוח כלכלי"בל. 10

להבטחת מקומות עבודה לפועלים , לעידוד יוזמות כלכליות', והכפרים כאזורי פיתוח א

למציאת פתרון , לעידוד החקלאות הערבית ולהקצאת מי השקייה עבורה, הערבים המובטלים

ת הפקעת להפסק, מעשי למצוקת הדיור בכפרים הערבים ובערים הערביות והמעורבות

, כולל נכסי ההקדשים האיסלאמי והנוצרי, האדמות הערביות ולהחזרת אדמות מופקעות

ערים , להכשרת התשתית לבניית שכונות, "אדמות המדינה"להקצאת שטחים מספיקים מ

תוך שמירה על אדמותיהם , במיוחד עבור האזרחים הערבים בנגב, חדשות וכפרים חקלאיים

אזרחי מדינת ישראל , מוכרים ובזכות העקורים- רה בישובים הלאולהכ, וסגנון חייהם החברתי

  .לחזרה לישוביהם ולפתרון בעייתם בדרך מקובלת עליהם, )הנפקדים- הנוכחים(

ונגד התעמולה המעודדת גיוס בחברה , ד תפעל נגד מדיניות גיוס הערבים לצבא"בל. א. 11

לה ונגד מדיניות שיכונם ד תפעל נגד משתפי הפעו"בל. ב. הערבית ובבתי הספר הערבים

ד מחויבת לעניין האסירים הפוליטים הפלסטינים "בל. ג. בכפרים ובערבים הערבים בישראל

  .ובמיוחד אזרחי ישראל שבהם, והערבים ושחרורם מבתי הכלא

, ד תפעל למציאת נוסחה לשיתוף פעולה עם הכוחות היהודים השותפים לתפישותיה"בל. 12

ובניית היחסים בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי על בסיס שוויון  למען יצירת עתיד טוב יותר

, ד תשאף לפעילות משותפת של ערבים ויהודים לעיגון כללי הצד החברתי"בל. לאומי ואזרחי

  .הכבוד ההדדי והחיים המשותפים לכל האזרחים במדינה, הסובלנות

הפלסטינית על בסיס  קיימא לבעייה- צודק כולל ובר, ד תפעל להשגת פתרון שלום"בל. 13

, שבירתה ירושלים המזרחית 1967הקמת מדינה פלסטינית ריבונית בשטחים הכבושים מאז 

ופתרון בעיית הפליטים על בסיס החוק , פירוק כל ההתנחלויות שהוקמו בשטחים אלה

  .ם בעניין זה"הבינלאומי והחלטות האו

ל השטחים הערבים ד תפעל לנסיגה מלא של כוחות הכיבוש הישראליים מכ"בל. 14

  .1967רמת הגולן ודרום לבנון אל גבולות הארבע ביוני  –הכבושים 

שפועלת לכינון משטר , ד רואה עצמה חלק מהתנועה הדמוקרטית החזקה באזור"בל. 15

משטר . דמוקרטי באזור על בסיס שוויון והסכמה בין המדינות והעמים וללא שום הגמוניה זרה

  .קידמה חברתית ושמירה על זכויות האדם וכבודו, ליכזה יהווה תנאי לפיתוח כלכ

דרכו חלק מהמדינות כופות את רצונן על , הקיים היום" סדר העולמי"ד מתנגדת ל"בל. 16

  .משתמשות במשאביהם ופוגעות בריבונותם, המדינות והעמים האחרים



טרסים אינ, פעולה משותפת, ד שואפת לסדר עולמי אלטרנטיבי שיושתת על שיוויון"בל. 17

צדק חברתי וחלוקת משאבים צודקת בין מדינות , קידמה, שיתוף פעולה הדדי, משותפים

  .להבטחת בטחון כלכלי ואיכות הסביבה בכדור הארץ, הצפון ומדינות הדרום
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