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  األمني –املبادىء األساسية للبرنامج السياسي 

  برئاسة تسيبي ليفني" هَتنوعا"حلزب  
 

  من حق الشعب اليهودي املطلق العيش يف دولة ذات سيادة ضمن حدود أرض إسرائيل
  .التي تشكّل وطنه القومي التاريخي والديني والثقايف

  بقاء دولة إسرائيل وطناً قومياً للشعب هو ضمان " هَتنوعا"إن الهدف األساسي لـ
اليهودي، ودولة ديمقراطية وفق ما جاء يف وثيقة االستقالل، قادرة على العيش بسالم 

  .وأمان مع جيرانها كلهم
  إن احملافظة على بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية تتطلب احملافظة على األغلبية

ك بمبدأ الدولتين لشعبين، والعمل على حتقيقه، اليهودية بين مواطنيها، ولذلك يجب التمس
  .حتى لو كان الثمن التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل

 ويتعهد . تستند قوة الردع يف دولة إسرائيل إىل قوتها العسكرية وشرعيتها الدولية
باحملافظة على القوة العسكرية لدولة إسرائيل، كما يتعهد بتوطيد عالقاتها " هَتنوعا"

ية مع اجملتمع الدويل، وال سيما الواليات املتحدة األميركية، وذلك من أجل كبح السياس
مسار العزلة الدولية اخلطر، وللمواجهة بنجاح للتوجهات املتزايدة الرامية إىل نزع 

  .الشرعية عن إسرائيل
  ومن أجل مواجهة الواقع املعقد يف الشرق األوسط يجب استخدام استراتيجيا مزدوجة

  . التقسيم احلايل املوجود بين املتشددين والبراغماتيينتستند إىل
  ففي مواجهة العناصر املتشددة الذين ال يقبلون بوجود دولة إسرائيل ويعملون ضدها

كما يجب جتنيد اجملتمع الدويل . ويستخدمون العنف واإلرهاب، يجب استخدام القوة
ل تعزيز قوة الردع لدولة ضدهم، واستخدام القوة عندما تدعو احلاجة إىل ذلك من أج

  .إسرائيل
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 يف املقابل يجب التعاون مع اجملموعات البراغماتية ضد املتشددين.  
  إن استمرار النزاع بيننا وبين الفلسطينيين، يف الوقت الذي يشهد الشرق األوسط تغييرات

والعامل تاريخية، يُلحق الضرر بإمكان تمهيد الطريق أمام تطبيع العالقات بين إسرائيل 
  .العربي اإلسالمي

  أمّا فيما يتعلق بالعالقة مع السلطة الفلسطينية فيجب استخدام االستراتيجيا املزدوجة
التي تمثل " حماس"ففي مواجهة . بما يتالءم مع االنقسام الداخلي الفلسطيني

األيديولوجيا اإلسالمية املتطرفة وال تعترف بإسرائيل وتستخدم اإلرهاب ضدها، يجب 
  .خدام القوة عند احلاجة حتى حتقيق الردعاست

  يف املقابل يجب العمل من أجل التوصل إىل تسوية تنهي النزاع، وتستند إىل مبدأ الدولتين
  .لشعبين مع األطراف البراغماتية يف السلطة الفلسطينية

  ويجب أن جتري املفاوضات مع احلكومة الفلسطينية التي تعترف بدولة إسرائيل، وتدعم
  .السياسي، وتعارض أنواع العنف واإلرهاب كافةاحلل 

  من أجل التوصل إىل اتفاق يحدد حدود إسرائيل مع االلتزام الشديد " هَتنوعا"سيعمل
  .باملصالح القومية وعلى رأسها حاجات دولة إسرائيل القومية واألمنية

  من على أن يشكل هذا االتفاق نهاية للنزاع وللمطالب القومية " هَتنوعا"وسيحرص
إسرائيل، وأن يتضمن مبادىء الترتيبات األمنية املطلوبة مثل جتريد الدولة الفلسطينية 

كتلة (من السالح، وأن تأخذ احلدود يف االعتبار الواقع الديموغرايف على األرض 
، واألماكن ذات األهمية القومية والتاريخية والدينية، ويف طليعة ذلك بقاء )املستوطنات

كما سنصرّ على املطالبة بمبدأ أن تكون الدولة . ئيل إىل األبدالقدس عاصمة إسرا
 .الفلسطينية هي احلل بالنسبة إىل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

  إن تطبيق االتفاق ونشوء الدولة الفلسطينية يجب أن يأتيا بعد مرور فترة مرحلية يجري
عدم حتوّلها إىل دولة خاللها تنفيذ الشروط املطلوبة كلها لنشوء هذه الدولة، ويضمن 

 .إرهاب
 


