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פשוט אהבה  -כי כולנו בני אדם
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)اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ(
ערב הבחירות לכנסת ה 21-נולדה בישראל מפלגה חדשה  -בית פוליטי חם בשם ״פשוט אהבה״ .פשוט אהבה היא מפלגה
יהודית-ערבית ,הרואה בפסיפס האנושי החי בישראל אוצר בלום ,מארג עשיר של אנשים בעלי זהויות ,שפות ,דתות ותרבויות
שונות.
פשוט אהבה תפעל לחיזוק הלכידות החברתית בחברה הישראלית במטרה לאחות את הקרעים ולחזק את הסובלנות וההכלה בין
כל מרכיביה של החברה ותוך דאגה לשוויון אזרחי מלא לכלל האזרחים ללא הבדל דת ,גזע ומין ,ברוח מגילת העצמאות.
אנחנו מאמינות.ים כי עכשיו זה הזמן ליזום מהלך אסטרטגי ,שימנף את האינטרסים המשותפים של עמי האזור ,ויקדם הסכם
שלום כולל ובר-קיימא עם שכנינו הפלסטינים ועם שאר מדינות ערב.
פשוט אהבה תפעל להקמת המשרד לענייני שלום בראשות שר.ה .המשרד יהיה אחראי על קידום הסכם שלום בשני מסלולים:
המסלול המדיני-רשמי והמסלול של הדיאלוג האזרחי-תרבותי.
בכל הפורומים של משרד השלום תשתתפנה  50%נשים ,בהתאם להחלטת  1325של מועצת הביטחון
של האו״ם ,עליה מדינת ישראל הייתה הראשונה שחתמה .החלטה זו מדגישה את החשיבות שבשילוב נשים במו''מ לקידום
הסדרי שלום וסיום סכסוכים.
פשוט אהבה תפעל לחוקק את ״חוק חלופות מדיניות תחילה״ ,שיזמה ומקדמת תנועת ״נשים עושות שלום״ .החוק נועד לחייב
את מקבלי ההחלטות לבחון חלופות מדיניות לפתרון הסכסוך ,בשגרה ובחירום ,ולהקצות
לכך משאבים כספיים ,זמן וכוח אדם.
פשוט אהבה תפעל לקביעת מדיניות רווחה חברתית-כלכלית שתסגור את הפערים בין מרכז לפריפריה ותיתן מענה לצרכיהם
של כלל האזרחים ובראשם הקשישים ,הנכים ,בעלי המוגבלויות ובני השכבות המוחלשות,
ללא הבדל דת ,גזע ומין.
פשוט אהבה תקדם כלכלה ,שתתבסס על שוויון הזדמנויות ,ביטחון תעסוקתי ,תחרות הוגנת ,העסקה ראויה
ולא נצלנית ,הפחתת הריכוזיות בענפי המשק ופישוט הליכי הבירוקרטיה.
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פשוט אהבה תדאג לחלוקה והקצאה שוויונית של משאבים לישובים הערבים.
נפעל להסרת החסמים במשרדי הממשלה ,אשר מונעים מהאזרחים הערבים לקבל את המשאבים המגיעים להם.
נפעל לקידום ייצוג הולם ושוויון הזדמנויות בתעסוקה לאזרחים הערבים במגזר הציבורי והפרטי.
נפעל לקידום מערכת החינוך ,מתוך אמונה כי השקעה בחינוך ובהתפתחות האדם תיטיב עם הפרט ותביא לשיפור וחיזוק המצב
הסוציו-אקונומי של כלל האזרחים וליצירת עתיד טוב יותר.
נפעל ליישום תכניות מערכתיות למאבק באלימות הגואה נגד נשים ולחיזוק נוכחות שוויונית של נשים במרכזי קבלת
ההחלטות.
נפעל לכינון חוקה לישראל ברוח מגילת העצמאות .כמו כן ,נפעל לחיזוק המשטר הדמוקרטי ,לרבות מערכת המשפט ,תקשורת
בלתי תלויה  ,שמירה על טוהר המידות במנגנוני השלטון ובשירות הציבורי וקידום צעדים ממשיים למלחמה בנגע השחיתות
השלטונית.
נפעל לשמור על הסביבה לדורות הבאים כולל שימוש נכון והוגן במשאבים ,שמירה ודאגה למגוון המינים ,הגבלת שימוש
בחומרים הפוגעים בחיים ,חינוך לאהבה ואחריות על הסביבה ומציאת פתרונות חכמים לשמירה על איכות החיים שלנו.
אנחנו מחוייבות.ים לייצר פה הווה ועתיד של שלום ,שיוויון ובטחון וחברה מתוקנת ומתקדמת .בואו ,הצטרפו אלינו ,סייעו
לנו בתרומתכן.ם  -ביחד נצליח!
ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ – ﻓﻜﻠﻨﺎ ﺑﻨﻲ اَدم
ﻋﺸﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺖ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮون وﻟﺪ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ – ﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻲ داﻓﺊ ﯾﺪﻋﻰ "ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ".
ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ھﻮ ﺣﺰب ﯾﮭﻮدي-ﻋﺮﺑﻲ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻔﺴﯿﻔﺴﺎء اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻛﻨﺰ ﻋﻈﯿﻢ وﻧﺴﯿﺞ ﻏﻨﻲ ﻷﻓﺮاد ذوي ھﻮﯾﺎت،
ﻟﻐﺎت ،دﯾﺎﻧﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت ﺷﺘﻰ.
ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺣﺰب ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﮭﺪف رأب اﻟﺼﺪوع وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﻮاء
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ دون أ ّ
ي ﺗﻔﺮﻗﺔ دﯾﻨﯿﺔ ،ﻋﺮﻗﯿﺔ او ﺟﻨﺴﯿﺔ ,وﺑﺮوح
وﺛﯿﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
ﻧﺆﻣﻦ اﻧﮫ ﻗﺪ اَن اﻻوان ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺨﻄﻮة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ
وداﺋﻢ ﻣﻊ ﺟﯿﺮاﻧﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺧﺮى.
ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺣﺰب ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء وزارة ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻼم وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزﯾﺮ/ة ﻟﺘﺮأس ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .ﺳﺘﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻠﻜﯿﻦ :اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻣﺴﻠﻚ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺪﻧﻲ-اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻗﺮار  1325ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اول دوﻟﺔ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ .ﯾﻨﺺ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ دﻣﺞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ واﻧﮭﺎء
اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
ﺳﯿﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﺳﻦ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أوﻻ" ,واﻟﺬي ﺑﺎدرت ﺑﮫ وﺗﺮوج ﻟﮫ ﺣﺮﻛﺔ "ﻧﺴﺎء ﯾﺼﻨﻌﻦ اﻟﺴﻼم" .ﯾﮭﺪف ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ إﻟﺰام ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ وﺣﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺼﺮاع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ ،وﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ.
ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺣﺰب ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﻌﺠﺰة ،اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ،ﻣﺤﺪودي اﻟﺤﺮﻛﺔ وأﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة دون أ ّ
ي ﺗﻔﺮﻗﺔ دﯾﻨﯿﺔ،
ﻋﺮﻗﯿﺔ او ﺟﻨﺴﯿﺔ.
ﺳﯿﻘﻮم ﺣﺰب ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ،اﻷﻣﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ،اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ ،اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ,اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ.
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ﺳﯿﻘﻮم ﺣﺰب ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎ ٍو.
ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ,اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮭﺎ.
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،وذﻟﻚ ﻹﯾﻤﺎﻧﻨﺎ ّ
أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد،
ﻣ ّﻤﺎ ﺳﯿﺆ ّدي اﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ -اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺤﯿﺎة ,ﯾﺸﻤﻞ ذاﻟﻚ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎواة ,اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻻﺟﻮر وﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﻤﻮﻟﯿّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﺿ ّﺪ
اﻟﻨﺴﺎء.
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء دﺳﺘﻮر ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوح وﺛﯿﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل .ﻛﻤﺎ وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮّة واﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺤﺎزة ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاھﺔ اﻻدارﯾّﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿّﺔ وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﺗﺨﺎذ
ﺧﻄﻮات ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺘﻔﺸﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ وﻋﺎدل ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع
اﻻﺻﻨﺎف ،اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺟﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وإﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ذﻛﯿﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﻌﯿﺸﺘﻨﺎ.
ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎت /ون ﺑﺼﻨﻊ ﺣﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻌﻢ ﻓﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﻼم واﻻﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﻀﺮ وﻣﺘﻘﺪم.
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺘﺸﺎرﻛﻮﻧﺎ وﺗﻨﻀﻤﻮا اﻟﯿﻨﺎ وﻟﺘﺪﻋﻤﻮﻧﺎ ﺑﺘﺒﺮﻋﺎﺗﻜﻢ .ﻣﻌﺎ ً ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح !
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https://www.facebook.com/pashutahava.il/

