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  سرائيلإالبرامج السياسية ألحزاب اليمين يف 
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 ]التجمع االستيطاين اليهودي[ "اليشوف العبري"ىل فترة إسرائيل إتعود جذور املنظومة احلزبية يف 
التي  ،وقد الزم قسم كبير من التصدعات السياسية الرئيسية. يف فلسطين بداية القرن املنصرم

كما تأثرت هذه املنظومة  ن، آلاملنظومة احلزبية والسياسية لغاية ا ،نشأت يف فترة اليشوف
 تلك النشأة حددت املواصفات. التطورات االجتماعية والسياسية احمللية واإلقليمية والعامليةب
برز يف هذا السياق هو ألكان ا. ساسية للحدود الفاصلة بين اليسار واليمين يف اجملتمع العبريألا

الصهيونية القومية مقابل منظومة  - تبني املنظومة االقتصادية االشتراكية - احملور االقتصادي 
ي أ -دي جنع إلقامة دولة للشعب اليهوألسلوب األ؛ واحملور األمني والسياسي وا- السوق احلر

و أوالنقاش حول تقسيم فلسطين  - املشروعهذا دوات السياسية والعسكرية لتحقيق ألطبيعة ا
  . ي تنازلأدون " ىبأرض إسرائيل الكبر"املطالبة 

على املشهد السياسي واحلزبي ) العمل( "مباي"سيطر حزب  ،سرائيلإوىل إلقامة دولة يف العقود األ
وقد  .برزألحزب اليمين املعارض ا) احلرية" (حيروت"زب ، وكان حكافة وعلى مؤسسات الدولة

 ألول مرة يفدخل  "روتيح"حزب ، علماً أن 1977سنة كافة احلكومات لغاية  "مباي"شكل حزب 
يف املنظومة  ،برزألالتحول اومل يحصل  .1967 يونيو/حزيران قبيل حرب حكومة وحدة وطنية

الذي تشكل ( "الليكود"حين حصل حزب ، 1977سنة يف انتخابات  ، سوىاحلزبية والسياسية
كبر من أعلى عدد مقاعد ) 1973سنة قبل انتخابات   "روتيح"كتحالف لقوى اليمين بقيادة حزب 

                                                            
  الكرمل مدى يف إسرائيل دراسات برنامج مركز يف باحث.  
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. قامة دولة إسرائيلإل حكومة ائتالف يمينية ألول مرة منذ ييف تشك" الليكود" حزب العمل، وجنح 
حزاب أحزاب وغياب بتعدد األسرائيل إة يف املنظومة احلزبيتتسم  ،1981سنة ومنذ انتخابات 

  .   اليمين واليسار والوسططالت  ، وهي تعددية كبيرة مهيمنة

 - يف دخول البرملان  اًحزب 14جنح ، 2013سنة  يف انتخابات الكنيست التاسع عشر يف 
يف . معسكراتىل عدة إسرائيلية للتقسيمات اإل حزاب وفقاًوتتوزع تلك األ. سرائيليالكنيست اإل

 15حصل على ( "العمل"وحزب ) مقاعد 6حصل على ( "ميرتس"هناك حزب  ،اليسار الصهيوين
" احلركة"وحزب ) اًمقعد 19( "يوجد مستقبل"هناك حزب  ،ويف وسط اخلارطة السياسية). اًمقعد

 ،ما على يمين اخلارطة السياسيةأ). نامقعد(" كديما"وحزب ) مقاعد 6(ليفني تسيبي بزعامة 
يسرائيل "وحزب  "الليكود"وهو حتالف بين حزب  ،)اًمقعد 31( "بيتنو-الليكود"حتالف فهناك 

البيت "؛ وحزب )انفصل احلزبان فترة قصيرة بعد االنتخابات(غدور ليبرمان يفأبرئاسة  "بيتنو
يف و. اًمقعد 44على  اًمعحصلت حزاب معسكر اليمين التقليدي أن أي أ). اًمقعد 13( "اليهودي

ف نفسها كأحزاب وسط رّحزاب التي تعألاحتساب بعض ا يضاًأيمكن  ،سرائيليالواقع السياسي اإل
مع  ةالسياسيطروحاتهما بسبب تشابه وذلك ، "احلركة"وحزب  "كديما"ى تيار اليمين مثل حزب لع

إىل هذه  باإلضافة. حزاب اليمينداخل أنمت وترعرعت  هما قدحزاب اليمين وكون قياداتطروحات أ
لكن يتم  ،سرائيلإللتيار اليميني يف  اً، هناك املعسكر الديني واحلريدي الذي ينتمي سياسياألحزاب

مثل ، يف أحزابهميزات خاصة بسبب املركب الديني يتمتع ب مستقالً اًمعسكربصفته التعامل معه 
). مقاعد 7( "هيهدوت هتورا") احلريدي(واحلزب الديني املتزمت ) اًمقعد 11(  "شاس"زب الديني احل

طار إوال تندرج يف  ،جماع الصهيوينإلخارج اتقف حزاب العربية املمثلة يف الكنيست فهي ألما اأ
 اًاليهودية مع -حزاب العربية والعربيةألحصلت ا(تعريف املعسكرات السياسية الصهيونية القائمة 

  ).  اًمقعد 11على 

احلالية ما زال، كما ذكرنا يف بداية املقالة، سرائيل يف الفترة إتقسيم املعسكرات السياسية يف إن 
ويرتكز على احملور  ،يف فلسطين "اليشوف العبري"يقوم على التقسيم التاريخي الذي تبلور فترة 

بعد احتالل الضفة  ،نهأال إ. احملور السياسي األمني، والهوية اليهوديةواالقتصادي االجتماعي، 
ضايف إسرائيلية من االحتالل كمحور اإلضيف موقف األحزاب أ ،غزةقطاع الغربية والقدس و

همية هذا احملور بعد توقيع اتفاقيات تزايدت أوقد . ساسي يف تعريف اليسار واليمين يف اسرائيلأ
قامة عبر إ و رفضها، ومدى قبول مبدأ حل الصراعأحزاب للحلول السلمية ألاهذ وبات قبول  ،وسلوأ

احملاور  اًتمام هذا ن يلغيأسرائيل، دون إ تعريف اليسار واليمين يف برز يفألدولة فلسطينية، هو ا
  .   االجتماعية والسياسية-التاريخية، االقتصادية

املنتهية ( 19 ـحزاب اليمينية املمثلة يف الكنيست الألبرز مواقف اأسنتناول يف الفقرات التالية 
، 2015مارس /آذار 17التي ستجري يف   20 ـوالتي تتنافس يف االنتخابات للكنيست ال ،)واليته

. سرائيلإف اليمين واليسار يف رّالتي تع ،عدد من القضايا السياسية واالقتصادية اجلوهريةإزاء 
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كما نرى . "البيت اليهودي"وحزب  "يسرائيل بيتنو"حزب و، "الليكود"حزب وسيشمل عرضنا مواقف 
برئاسة يائير " يوجد مستقبل"وحزب  ،كحلونموشيه برئاسة " كلنا"يف عرض مواقف حزب  هميةأ

هذين احلزبين بغية توضيح مدى تقارب مواقف وذلك  ،حزاب اليمينية التقليديةألاإىل جانب ، لبيد
علن عدم خوضه أالذي انهار و ،"كديما"بيد أننا لن نتطرق ملواقف حزب . حزاب اليمينمن مواقف أ

يهودوت "وحزب  "شاس"حزب (ة واحلريدية األحزاب الدينيإىل مواقف نتخابات احلالية، وال اال
يف  لالنتماء الديني اًوفقالناخبين تقوم بتجنيد بل ال تنشر برامج سياسية،  هاكون) "ههتورا

  .األساس

  ةيالبرامج السياسية لألحزاب اليمين

براجمها سنتابع  ،سرائيليةة املتنافسة يف االنتخابات اإليحزاب اليمينألمواقف اتعرّف بغية 
براجمها  يف و أالسياسية احلالية، 

يف حال ) 2013عام (االنتخابات السابقة 
يف هذه  ةجديدبرامج نشر قيامها بعدم 

األحزاب متابعة برامج وتوضح . االنتخابات
 بينها إزاء ة وجود تقاربياإلسرائيلية اليمين

وال احملاور األساسية والقضايا اجلوهرية، 
تعريف دولة إسرائيل سيما فيما يتعلق ب

وهويتها، ويف حمور القضية الفلسطينية 
  . واالستيطان، وحمور السياسات االقتصادية

  هوية دولة إسرائيل

حزب و" البيت اليهودي"وحزب " الليكود"ن حزب أجند  ،تعريف هوية إسرائيل ووظائفهابخصوص 
وظائفها مشتقة من  ،دولة يهوديةتتفق يف براجمها السياسية على تعريف إسرائيل " إسرائيل بيتنو"

دولة إسرائيل  ،يف مقدمة برناجمه السياسي ،"البيت اليهودي"حزب ف رّيع ًال،فمث. هذا التعريف
ويقول . للوعد اإللهي الديني، وهي دولة يهودية حتتكم لنظام ديمقراطي اًعلى أنها دولة اليهود وفق

املوروث والطابع اليهودي للدولة وحماربة سوف يعمل على تكثيف وترسيخ "نه إ "البيت اليهودي"
يكتب حزب  ،مشابهوعلى نحو  1".ىل دولة كل مواطنيهاإو حتويلها أكل من يعمل لتبديل تعريفها 

ن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي أ ،يف برناجمه السياسي لالنتخابات احلالية ،"يسرائيل بيتنو"
آالف باؤنا آلقد حلم ... ن نحافظ عليهاأوعلينا  ،ساس جتمعنا هناأدولة الشعب اليهودي هي "ن أو

سرائيل، وقُتل ماليين اليهود يف العامل بسبب عدم وجود دولة يقطنون إرض أىل إللعودة ين السن
نه ألىل دولة كل مواطنيها، إفكار القائلة بتحويل إسرائيل أللذلك علينا حماربة ا... وحتميهمفيها 

                                                            
 http://www.baityehudi.org.il اليهودي، البيت حلزب الرسمي املوقع من 1
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دولة ك ،سرائيلإالعملي لدولة  ىاملعن... عنى لوجود دولة إسرائيلملن يكون هناك أي ذا حتقق ذلك إ
ن القيم إف ،بين القيم الديمقراطية وقيم الدولة اليهودية ضنه يف حال وجود تناقأ ،الشعب اليهودي

فقد توقف عن نشر برامج سياسية  ،"الليكود"ما حزب أ 2".اليهودية تتغلب على القيم الديمقراطية
قوال أنرتكز على س، لذلك وبغية توضيح مواقفه يف هذا اجلانب 2009سنة رسمية منذ انتخابات 

على هوية إسرائيل كدولة يهودية، دوماً يشدد  يالذ وتصريحاته، رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
 "الليكود"رير الفلسطينية، وكان يف عملية التفاوض مع منظمة التح اًأساسي هذا شرطاًجعل بل 

دولة يهودية وديمقراطية يف برناجمه بصفتها احلزب األول الذي أضاف تعريف إسرائيل 
   1999.3 خابي سنةاالنت

. ي تطرق مباشر لهذا احملورأمل جند  ،"كلنا"االنتخابي حلزب  - البرنامج السياسي تنامتابعولدى 
للغاية  اًمشابه اًيعرض يف رؤيته هوية إسرائيل تصور" ليوجد مستقب"حزب الوسط العلماين بيد أن 

نحن نؤمن بكون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية بروح تصور "حزاب اليمين ويقول، لتصوّر أ
أغلبية يهودية، تعيش يف حدود آمنة وقابلة ذات أنبياء إسرائيل، ونؤمن بحقنا يف العيش يف دولة 

أن تكون وتتصرف كمركز "ن من واجب دولة إسرائيل أ" يوجد مستقبل"ويضيف حزب ". للدفاع
  ". للشعب اليهودي واالهتمام بكل يهودي مالحق بسبب يهوديته يف كل مكان على وجه األرض

  حل الصراع اإلسرائيلي العربي

ن األحزاب أيف حمور املفاوضات مع الفلسطينيين ورؤية األحزاب حلل القضية الفلسطينية، جند 
احلل، على الرغم من بعض التفاوت يف هذا بعيد يف رؤيتها طبيعة حد ىل إ متقاربةة ياليمين

ذ إهو األوضح واألكثر صراحة يف موقفه،  "البيت اليهودي"وقد يكون حزب . ةاملعلنمواقفها 
يرفض إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية كحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ويرى أن 

يهودا "املطالبة بضم عبر أو  ،حل الدولتينعبر ة لتسوية الصراع احللول السياسية املطروح
ومن شأنها تهديد مستقبل دولة  ،غير عمليةهي حلول ىل دولة إسرائيل، إا موسكانه" والسامرة

لدولة سوى بين النهر والبحر مكان "، ليس هناك "البيت اليهودي"لبرنامج  اًووفق. إسرائيل
زعيم احلزب نفتايل يكون حسب خطة التهدئة التي يقترحها  نأ، ويرى أن احلل يجب "إسرائيل

و إدارة أىل إسرائيل، وإقامة سلطة فلسطينية إمع سكانها  'ج'ضم مناطق " والتي تشمل  ،نتيب
البيت "حزب ويويل  4".دولة هناك ن تكونأذاتية يف املناطق الفلسطينية كثيفة السكان، دون 

يدعي  ، فهو"يسرائيل بيتنو"ما حزب أ. دعم االستيطان يف كل أرض إسرائيللأهمية بالغة  "اليهودي
ىل حل شامل مع الدول أن تسعى إ ، بل عليهااهحل القضية الفلسطينية وحدإلسرائيل نه ال يمكن أ

                                                            
   http://www.beytenu.org.il ،بيتنو يسرائيل حلزب الرسمي املوقع من 2
 تقرير ،)حمررة( غانم هنيدة: يف ،"السالم ومفاوضات إسرائيل مشهد. "2012 مصطفى، ومهند سيف بوأ عاطف 3

  .مدار: الله رام. 2011 اإلسرائيلي املشهد: 2012 االستراتيجي مدار
  .http://www.baityehudi.org.il اليهودي، البيت حلزب الرسمي املوقع من 4
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حل للقضية الفلسطينية واتفاق مع السلطة الفلسطينية يشمل إيجاد ، وهذا يفرض الً وأالعربية 
وتخيير خاصة تبادل مناطق املثلث وبسرائيل والسلطة الفلسطينية، إبين  سكانالولألرض  تبادالً

و أدولة الشعب اليهودي بصفتها قبول دولة إسرائيل بين سرائيل إن يف يبقية السكان الفلسطيني
ىل حد ما إ اًمشابهللقضية الفلسطينية  الًح" كلنا"ويطرح حزب  5.ىل الدولة الفلسطينيةإاالنتقال 

ىل إن تنتقل أإسرائيل ويرى أن على سرائيل، ومن ضمنه معسكر اليمين، إلإلجماع القائم يف 
سرائيل االستراتيجية إبغية احلفاظ على مصالح  ،اخلمول التزام عن ، وأن تكفاملبادرة السياسية

فظ على الكتل ن حتاأاسرائيل كما يرى أن على . األميركية مع الواليات املتحدةعالقاتها وصيانة 
عدم السماح بعودة الالجئين، وعلى القدس موحدة كعاصمة دولة اسرائيل، واالستيطانية الكبيرة، 

         6.ن تدير السلطة الفلسطينية احلياة اليومية واملدنية للفلسطينيينوأ

، إذ حلل القضية الفلسطينية بجديد يكسر اإلجماع اإلسرائيلي" يوجد مستقبل"طرح حزب وال يأتي 
زب هو ضرورة هذا احلوما يهم . حزاب اليمينية التقليديةألعما تطرحه ا ، بشكل جلي،ال يختلف هو

ىل حل يضمن وجود دولتين إىل طاولة املفاوضات مع الفلسطينيين، بهدف التوصل إالعودة 
كتل من خالله احلفاظ على اليتم لشعبين، 

ريئيل؛ غوش أ(االستيطانية الثالث الكبرى 
ضمن سيادة دولة ) دوميمأومعلِيه  عتصيون؛

إسرائيل يف عالقات شرخ قيام إسرائيل، ويمنع 
. الواليات املتحدة وأوروبايف حلفائها األبرز ب
يوجد "لبرنامج حزب  اًفقيشكّل السالم، وو

تهديد على ال"الرد الوحيد املناسب  ،"مستقبل
و دولة ثنائية أولة كل مواطنيها مثل د " طروحات السياسية شديدة اخلطورةعلى الالديموغرايف و

ي جديد أنه ال يقترح أجند  ،"يوجد مستقبل"وعند قراءة تفاصيل احلل املقترح من حزب . القومية
وقف بناء مستوطنات لحاجة ، مثالً، أن هناك يدعي ؛ فهوإسرائيلمن يف سياق احلل املقبول 

لتغطية احتياجات التكاثر الطبيعي لدى جديدة طيلة فترة املفاوضات، لكنه يدعم استمرار البناء 
ن تأخذ بعين االعتبار احتياجات أاحلدود التي سيُتفق عليها يجب كما يرى أن  .املستوطنين

تسوية مسألة ، على أن يتم 1967سنة ولد على األرض منذ تالواقع الذي وإسرائيل األمنية، 
القدس عاصمة دولة  تكون نأو ،الالجئين الفلسطينيين ضمن حدود الدولة الفلسطينية العتيدة

   7.إسرائيل األبدية

                                                            
   http://www.beytenu.org.il ،يسرائيل بيتنو حلزب الرسمي املوقع من 5
  ،"برئاسة كحلون -كلنا"حلزب  الرسمي املوقع من 6
 party.co.il/platformcategory/?cat=102‐https://www.kulanu  
  . www.yeshatid.org.il: مستقبل يوجد حلزب الرسمي املوقع راجع 7

  ".مستقبل يوجد" حزب رئيس لبيد، يائير ،2 رقم االسرائيلية، السياسية يف شخصيات الكرمل، مدى للتوسع،
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عن الطرح الرسمي حلزب  اًال يختلف كثير") يوجد مستقبل"وحزب الوسط (ما تطرحه أحزاب اليمين 
، لكن يختلف بعض الشيء عن )2009سنة (ياهو يف بار ايالن ننتبنيامين خطاب عن و "الليكود"

حول طبيعة احلل األنسب لالحتالل  يف املواقف، اوتهذا التفبيد أن . "البيت اليهودي"طرح حزب 
يحل دون مشاركة هذه األحزاب كافة من وجهة نظر إسرائيلية، مل  اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية،
 هلدخول موقفه شرطاً قبول بقية األحزابمل يضع  امنهعلمًا بأن أياً يف االئتالف احلكومي السابق، 

  . االئتالف احلكومي

يعارض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وال يحمل أي  اً ة موقفيتطرح األحزاب اليمينباجململ، 
إىل قوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني، وبذلك تلغي أي احتمال للتوصل لتلبية احلأجوبة 
األحزاب هو احلفاظ على الوضع الراهن مع هذه وجل ما تسعى اليه معظم . نيمع الفلسطينياتفاق 

إىل  عودة شكليةعبر مني، أو أاجلغرايف والديموغرايف، دون دفع ثمن سياسي الواقع اولة لتغيير حم
  .  املفاوضات

  الطرح االقتصادي

تتبنى النظام  أنها كلها ة الرئيسيةيحزاب اليميناألمتابعة برامج  ، تفيديف اجلانب االقتصادي
ية التعامل مع بعض التشوهات الناجتة تتفق على أهموهي . اقتصاد السوق - االقتصادي الليبرايل

تطبيق نظام السوق احلر، مثل ارتفاع األسعار وتآكل القدرة الشرائية للطبقات الوسطى عن 
تعميق حترير عن طريق كون ين حل املشاكل األساسية للطبقات الوسطى أوتعتقد . والضعيفة

و يمين أحزاب اليمين أوبقية " اكلن"بين طرح حزب  اًن هناك فرقأجند  ،يف هذا السياقو. األسواق
  .  "يوجد مستقبل"، مثل حزب  طالوس

االقتصاد احلر احلساس "ن احلزب يدعم أ "بيت اليهوديال"حلزب البرنامج االقتصادي يف جاء فقد 
على الرغم من  ،غير مسبوق" جناح اقتصادي" ـل جن دولة إسرائيل تمتاز بأنها نموذأ، و"اً اجتماعي

ومن . النجاح ومن االزدهار االقتصادي القائمهذا ثمة شريحة واسعة من غير املستفيدين من أن 
أجل إعطاء فرصة متساوية لكل مواطني دولة إسرائيل، يجب إجراء تغيير جديّ يف نظام التعليم، 

كسر حالة االحتكارات وخفض الضرائب على الطبقات الوسطى يف وتعزيز املنافسة يف السوق، و
وضمانات فقط ألولئك غير القادرين " شبكة أمان"إضافة اىل ذلك، يجب أن توفر الدولة . معاجملت
أن "يف اجلانب االقتصادي،  "يوجد مستقبل"باملقابل يقول حزب  8".على تأمين حياة كريمةحقاً 

 الذي يعمل 'السوق احلر'الرؤيا االقتصادية االجتماعية األنسب هي تلك التي حتسن الدمج ما بين 
ضمن ظروف تنافسية من جهة، وما بين ضرورة حماية الطبقة الضعيفة يف اجملتمع من جهة 

-لتوجه النيوأي بين ا ،أن اقتصار النقاش االقتصادي ضمن طريف االستقطاب ويرى أيضاً". أخرى
                                                                                                                                                                          

content/uploads/2013/05/Yair_Lapid.pdf‐h.org/wpresearc‐http://mada  
 http://www.baityehudi.org.il/main/principles#3 ،اليهودي البيت حلزب الرسمي املوقع من 8
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التوجه االشتراكي التام الذي يمثله حزب و ، من جهة،ليبرايل الذي يمثله حزب الليكود احلاكم
يجب اعتماد خطاب ثالث آخر  ،وعليه. ال نقاش عقيم وغير جمدإما هو من جهة ثانية، العمل، 

وما بين ضرورة إيجاد  ،التي تتيح املبادرة واالزدهار يف قطاع األعمال ،يجمع ما بين الرأسمالية
ب ما حزأ 9".آليات حتافظ على اجملتمع عامة وعلى الفرد من تبعات احلالة التنافسية املمكنة

، وال يعارض نظام السوق احلر، اًومتماسك اًواضح اًاقتصادي اًفال يعرض برناجم ،"يسرائيل بيتنو"
تقديم مكافآت للعائالت سرائيل إبند واجب دولة ، ضمن يف هذا احملورمواقفه، نما يطرح إ

 لها داتمساعتقديم مثل  ،اخلدمة املدنيةيف و أيف اجليش ويخدمون  أفرادها عمليسرائيلية التي اإل
   10.طفال والهبات احلكوميةيف شراء مساكن وتعليم األ

فهذا . ةياالقتصادي بعض الشيء عن البرامج االقتصادية لألحزاب اليمين" كلنا"يختلف طرح حزب 
وتدخل جدي للدولة يف  "دولة الرفاه"بعودة و يطالب أزب ال يطرح مقاربة اقتصادية مغايرة احل

دخال تعديالت على النظام االقتصادي القائم ومعاجلة النتائج إجل ما يطرحه هو بل االقتصاد، 
، بهدف السلبية للمنظومة االقتصادية القائمة

، وتماسكه سرائيليعلى مناعة اجملتمع اإلاحلفاظ 
م عدتزايد التعامل مع وذلك، يف األساس، من خالل 

القيام و ،سرائيلياملساواة والفقر يف اجملتمع اإل
سعار الشقق أاجلة جذرية لالرتفاع الهائل يف معب

واملنازل، بواسطة خطة مفصلة لزيادة العرض يف 
نحن مع " ":كلنا"حلزب  جاء يف البرنامج االقتصادي. وإدارته التعليمبنى سوق املنازل، وتغيير 

لكننا ضد . التجديد واحلريات االقتصاديةو، ةالقطاع اخلاص وندعمه، نحن نشجع املبادر
، وضد جمموعات )كارتل(سواق ألاالحتكار، ضد السيطرة والتنسيق بين الشركات الكبيرة على ا

       11".سعارألالسيطرة التي تمنع املنافسة وتساهم يف رفع ا

  خاتمة 

تعريف هوية دولة حموري حزاب اليمين، ويمين الوسط، متقاربة للغاية يف أن مواقف إيمكن القول 
هذا التوافق واضح . ة االستيطان واملفاوضات مع السلطة الفلسطينيةضيوقسرائيل ووظائفها، إ

دوات املقترحة للتعامل مع تشوهات اقتصاد أليف احملور االقتصادي، مع تفاوت بسيط يف ا ضاًأي
ي حزب أن يطرح أدون لكن من سرائيلي، دم املساوة والفقر يف اجملتمع اإلوتنامي ع ،السوق

، من داخل املنظومة الليبراليةاملطروحة تنبع جميعها  سياساتفال. منظومة اقتصادية بديلة
  .  فيها معاجلة بعض النتائج غير املرغوبإىل  وتهدف

                                                            
   www.yeshatid.org.il ،مستقبل يوجد حلزب الرسمي املوقع 9

   www.beytenu.org ،يسرائيل بيتنو حلزب الرسمي املوقع من 10
   .party.co.il/platform‐https://www.kulanu": كلنا" حلزب الرسمي املوقع من 11
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 12سرائيلي القائمة،ويف ظل مواقف اجملتمع اإل ،سرائيلإيف التركيبة احلالية للمنظومة احلزبية يف 
سرائيلي، ال يف تمع اإلقسم كبير من اجمليقبلها وعدم وجود بدائل سياسية واضحة ومتماسكة 

 حمور القضية الفلسطينية واالحتالل، وال يف احملور االقتصادي وال يف تعريف هوية دولة إسرائيل
ي تغيير يف موازين القوى بين املعسكرات السياسية أمن الصعوبة بمكان توقع جند أن ، ووظائفها

عسكر اليميني ويمين الوسط تشكيل وسيكون من السهل على امل ،يف االنتخابات البرملانية القادمة
  .سرائيلإحكومة جديدة يف 

 

  

                                                            
 2013انتخابات : أنماط التصويت يف إسرائيل وحتوالت اجملتمع اإلسرائيلي"امطانس شحادة، : للتوسع 12

  . 2015، 13، جملة سياسات عربية "نموذجا



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


