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ملخص

ترمي هذه الويقة طي اقرتاح منوذج تر ييل يط ق ع يه اسم »اللا ة انليطرم« لفهم النلاك الليايس 
اناالييل الرايل. وتعار هذه الويقة اسامراًيا ل ويقة الاي نرشها اللاحث حول انا)اةال اللنيلا يف دويتها 
العرشيم)1)، والذي اةاغى تر يل الل وك الليايس يف اكنا)اةال وما مت)ض عنها مم ناالج مم خالل منلومة 
»النلاك الرزل انليطر«. تنط ق هذه الويقة مم مقولة طن ناالج اكنا)اةال أظهرل كا ة مليطرم تاللا ة 
انليطر«.  الرزب  »نلاك  مليطرم يف  كا ة  تطوي  مرح ة  وهو  اناالييل.  الرزل  النلاك  اليمينيةل يف 
والاي  األخريم،  اللنوال  اناالييل يف  الليايس  النلاك  ةنية  تفلري  »اللا ة انليطرم«  ويلغي منوذج 
كا ة مليطرم  ةينية تلمى  حالة  تاشلل  وطمنا   ،Dominant Party الرزب انليطر  مرح ة  ةعد طي  تصل  مل 
Dominant Block لها مجموعة مم انميزال، سيلعى انقال لنقاشها يف ملاحثه ان)ا فة. حيث تاميز 
مركلاتها  ةني  وأيديولوجيًا  سياسيًا  مشرتكة  اجاامعية  قاعدم  وجود  منها:  مميزال،  ةعدم  انليطرم  اللا ة 
ةديجة كفاة جًدا، وثلال الاصويا نركلال اللا ة انليطرم يف دويال انا)اةية مااالية، وتوافقها الليايس 

قلل اكنا)اةال عىل تشلل الرلومة القادمة، وتقايب سيايس وأيديولوجي ةني مركلاتها.

مقدمة

2018، حيث قدما الرلومة  اللنيلا اللاةقة يف كانون األول/ ديلمر  اناهاء دويم  اللنيلا قانون  رّشع 
2019، وذلك قلل اناهاء اندم القانونية لدويم  القانون وأع نا عم موعد مللر لالنا)اةال يف نيلان/ أةريل 
اللنيلا اللاةقة. وةذلك تنديج دويم اللنيلا اللاةقة يف دويال اللنيلا الالع انااالية الاي مل تلمل 
النلاك  طشلاليال  يؤكد  الذي  األمر  سنوال)2)؛   3.4 كل  مرم  مبعدل  اكنا)اةال  تجري  حيث  القانونية،  وكياها 
لاللاالف  وانُشّل ة  اللنيلا،  يف  انُمث ة  القوالم  ةلرثم  ياميز  الذي  اناالييل  الرناين  الليايس 
مركلال  ةني  تنشأ  قد  رصاعال  ةللب  القانونية،  مدتَها  حلومٌة  تلمل  أن  يف  اآلمال  يعرقل  مام  الرلومي، 

الرلومة يف قضايا معينة))).

ومع ذلك فقد اساطاعا الرلومة األخريم أن ترلم مدم طوي ة نلليًا مقاينة ةرلومال ساةقة ت2015-2018ل، مم 
دون أن يطرأ ع يها تغريال عميقة، ما عدا انضامك حزب »طااليل ةيانا« ةرلاسة أفيغدوي ليرمان ل رلومة ةعد 
عامني مم تشلي ها، وتق ّده منصب وزير الدفاع، وخروجه فيام ةعد مم الرلومة يف أعقاب خالفه مع يليس 
الرلومة  الاغيري فقد حافلا  الاعامل مع قطاع غزم. وما عدا هذا  نانياهو حول  ةنيامني  الوزياء اناالييل 
عىل اساقراي سيايس كفا، وذلك ناةع مم اعاامدها عىل »الر فاء الطليعيني ل يلود«، كام سامهم نانياهو 
عشية تشليل حلوماه الراةعة عاك 201. وتجدي انشايم طي أن نانياهو يف حلومايه اللاةقاني كان هو انلادي 

طي تقديم اكنا)اةال، نصالره هو كام يآها.

انازماني  انادينني  تجنيد  قانون  حول  ال)الف  طي  يعود  اكنا)اةال  لاقديم  وانلارش  انع م  العامل  كان 
تالرريديمل، حيث تأكد عدك وجود أغ لية لهذا القانون يف اللنيلا، وةالذال عىل خ فية ترك حزب طااليل 
ةيانا ةرلاسة ليرمان الرلومة احاجاًجا عىل سياسة الرلومة يف الاعامل مع غزم، والذي أةقى الرلومة، كام 
اكنا)اةال  الرليس يف تقديم  الللب  أن  طك  اللنيلا.  61 عضًوا يف  كانا قلل انضاممه، حلومة تعامد عىل 

1 مهند مصطفى، "اكنا)اةال الرنانية اناالي ية تاللنيلال 2015: نرو تل وي النلاك الرزل انهيمم"، سياسات عربية، العدد 14 تأياي/مايو 2014ل، ص 33 - 44.

2 دولة اااليل، اللنيلا، مركز األةراث وانع ومال، اضاءات عىل االنتخابات يف إرسائيل تةالعريل تالقدس: مركز األةراث وانع ومال الااةع ل لنيلا، 2019ل، 

ص 1.

( Itzhak Galnoor & Dana Blander, The Political System of Israel: Formative Years, Institutional Structure, Political Behavior, Unsolved Problems, Democracy in 
Israel لTel Aviv; Jerusalem: Am Oved Publishers; The Israeli democracy Institute, 2013ت, pp. 215 - 216.
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عىل رشعة  الرصول  نانياهو  ومراولة  نانياهو،  ضد  اتهاك  لوالح  ل رلومة  القضايئ  انلاشاي  تقديم  هو 
جديدم ترمي طي طنقاذه مم تثليا لوالح اكتهاك ضده، حيث طن يهان نانياهو كان الفوز ةاكنا)اةال وتعزيز قوم 

ال يلود، واشرتاط اكلاالف الرلومي انقلل عدك اكنلراب مم الرلومة حاى ةعد تثليا لوالح اكتهاك))).

ةدأل حلومة نانياهو مم خالل نجاحه يف تشليل الاالف حلومي مع »ح فاله الطليعيني«، أي انادينني وأحزاب 
اليمني واليمني الديني. انضما جميع األحزاب اليمينية والدينية طي حلومة نانياهو منذ اللداية ما عدا حزب 
طااليل ةيانا. ويغم اعاامد الرلومة الاي تلونا مم 61 عضًوا، عىل أغ لية عادية والاي شل ا ةالنللة طليها 
تنلجم  قانونية  الرلم وتلّم ترشيعال  وأن تلامر يف  أن تصمد ندم عامني،  اساطاعا  كلريًا، فقد  ترديًا 
عامني  ةعد  الرلومة  ليرمان طي  انضامك  وةعد  الهيمنة))).  اناالييل يف طريقه طي  اليمني  مع مرشوع 
مم تشل ها، عيّنه نانياهو وزيرًا ل دفاع؛ األمر الذي أدى طي اساقالة وزير دفاعه مم حزب ال يلود موشيه 
يعالون. وهلذا ايتفع عدد مقاعد اكلاالف طي 66 مقعًدا))). ويغم انضامك ليرمان طي الرلومة، فإن خالفال 
ةقيا داخل اكلاالف الرلومي حول ملألاني ساهماا، يف النهاية، يف خروج ليرمان مم الرلومة وتقديم 
ةلياسة  ل دفاع  وزيرًا  ةوصفه  ليرمان  غزم، حيث طالب  تجاه قطاع  اناالي ية  اللياسة  1ل  اكنا)اةال؛ وهام: 
أشّد عدوانية وشموًك تجاه القطاع وحركة حامس، يف حني اسامر نانياهو يف سياساه يف الرد العيني عىل 
هجامل تقوك ةها انقاومة الف لطينية. و2ل النقاش حول قانون تجنيد انادينني تالرريديمل يف الجيش، 
حيث جاء ليرمان ةاقرتاح لاجنيد الشلاب اناديم ةالانليق مع الجيش، ةينام طاللا األحزاب الدينية ةإةقاء الوضع 
الراهم عىل ما هو ع يه، وصياغة قانون ينلجم مع مطاللهم ةإعفاء الشلاب انادينني الذيم يديسون يف 
اندايس الدينية مم الاجنيد، وترديد عدد اناجنديم وأعاميهم طي الرد الذي ياوافق مع تصوياتهم، وهو 

األمر الذي يفضه ليرمان؛ ما أدى طي انلراةه مرم أخرى مم الرلومة.

اليمينية صاي صعلًا جًدا، وهذا  الرلومة اللاةقة أن طسقاط حلومة ميني مم طرف أحد مركلاتها  تؤكد تجرةة 
ةاجايب  تاع ق  والاي  األخريم،  الثالثة  العقود  يف  الاايي)ية  اليمني  ةذاكرم  ترتلط  عديدم  عوامل  طي  يعود 
ساةقة، قاما فيها كال ميينية ةإسقاط حلومة ميني صعدل عىل طثرها حلومة غري ميينية، تلّنا مشاييع يف 
األيايض الف لطينية انرا ة تاناقض مع فلرم اليمني اكسايطاين والديني والقومي. وترتلط ثانيًا ةاقايب ةني 
قواعد اليمني اكجاامعية الاي ترى يف طسقاط حلومة ميني مم طرف كا ة ميينية خيانة ل معللر اليميني، 
ل يمني  يلمح  والدويل  انق يمي  الاايي)ي  اللياق  ةأن  ثالثًا،  وترتلط  ميينية،  غري  حلومة  نقامة  ومتهيًدا 
ةانفيذ مشاييعه اللياسية واأليديولوجية. وطسقاط حلومة ميني مم طرف كا ة ميينية يُشلل خيانة لهذه 
ال رلة الاايي)ية. لذلك متانع األحزاب اليمينية مم طسقاط حلومة ميني. يديك نانياهو هذه الرقيقة وينعلس 
هذا الفهم يف خطاةه يف اللنوال األخريم ةزعمه انالري أن الارقيقال ضده، ما هي طك مؤامرم مم الن)ب 
القدمية ووسالل انعالك وأجهزم الدولة نسقاط حلم اليمني ةطريقة غري دميقراطية، عر ططاحاه مم خالل 

لوالح اتهاك مفركة، وليس عر صناديق اكقرتاع.

تنط ق هذه الويقة مم مقولة طن هذه العوامل وعوامل أخرى، ساهما يف تشليل كا ة مليطرم مم اليمني 
اناالييل، تاميز ةاشاةه قواعدها اكجاامعية واأليديولوجية واللياسية، مبا يف ذلك القواعد اكجاامعية 

) كام هو مالع يف لوالح اتهاك ضد ممثيل جمهوي، فإن تثليا لوالح اكتهاك الاي يقدمها انلاشاي القضايئ ل رلومة تلون ةعد مرح ة اكساامع مم مرامي 

اناهم، وةعدها يام تثليا لوالح اكتهاك أو دحضها ك ها أو جزٍء منها. وةرلب قانون أساس الرلومة، فإن يليس الرلومة غري م زك ةاكساقالة مم منصله طك ةعد 
قراي نهايئ مم القضاء، طك أن العرف الليايس اناالييل ألزك يليس الرلومة ةاكساقالة ةعد تقديم لوالح اتهاك ضده، وهو ما يراول نانياهو تغيريه ماملًلا ةنص 

القانون الجاف، ويراول أن يفرضه عىل رشكاله يف اكلاالف الرلومي، وهو أحد األسلاب الاي دفعاه طي تقديم اكنا)اةال.

) ةرهوك جراييس تيصد وقراءمل، الكنيست الـ-20 سجّل القوانني العنرصيّة والداعمة لالحتالل واالستيطان، الدويم الصيفية -2015الدويم الشاوية 2018، الاقرير 

الثالث تياك ال ه: انركز الف لطيني ل دياسال اناالي ية-مداي، 2018ل.

) حصل حزب ليرمان يف انا)اةال 2005 عىل ساة مقاعد، وللم ةعد انضامك ليرمان طي الرلومة انشقا عم الرزب عضوم كنيلا، ةاسم أيويل ليفي أةوكليس، 

مام أةقى ليرمان مع خملة مقاعد، وأنشأل ليفي أةوكليس حزةًا ةاسم "غيرش" وخاضا انا)اةال 2019 للنها مل تلاطع علوي نللة الرلم.

https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8142-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%258
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8142-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%258
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الف لطينيني  ةالرصاع مع  ياع ق  ليس فيام  توجهال سياسية ميينية،  تالنى  الاي  الدينية انازماة  لألحزاب 
فرلب، وطمنا فيام ياع ق ةالقضايا الداخ ية مثل معادام الجهاز القضايئ، والن)ب انشلنازية الع امنية، وقديم 
اللا ة انليطرم عىل تشليل حلومة مم دون الراجة طي ضم أحزاب مم خايج اليمني، وهو ما ك ياوافر للال 
انعايضة جميًعا، والارفظ لديها مم طسقاط حلومة ميينية، وطجامعها عىل نانياهو ةوصفه يليس حلومة مم 

معللر اليمني وانادينني.

تالون الويقة مم أيةعة أجزاء؛ يناقش الجزء األول انطاي النلري نفهوك اللا ة انليطرم مم خالل مقايةاها 
عر مفاهيم سياسية مثل الرزب انُليطر والنلاك الرزل انُليطر، وياعرض الجزء الثاين ل مشهد اكنا)ال، 
ويهدف طي النلر يف تل وي مفهوك اللا ة انليطرم يف النلاك الليايس اناالييل، ثم يقوك الجزء 
الجزء  اللا ة انليطرم، وياطرق  ة ويم  الاوجه نرو  تأكيد  اكنا)اةال، وكيف ساهما يف  ناالج  ةار يل  الثالث 

الراةع طي أهم اكسانااجال.

أواًل، الكتلة املهيمنة: إطار نظري

ازداد اكهاامك النلري مم جديد يف اللنوال األخريم ةدياسة الرزب انليطر أو النلاك الرزل انليطر 
يف الدول الدميقراطية، انلاقرم والناشئة))). ومنذ طرح انطاي النلري لفلرم "الرزب انهيمم"، الذي قدمه 
موييس ديوفرجري يف كااةه »األحزاب اللياسية: تنليمها ونشاطها يف الدولة الرديثة«)))، تم الرتكيز عىل 
فلرم الرزب انليطر يف النلم الل طوية. طك أن اكهاامك يف اللنوال األخريم ينصب عىل مقايةة منلومة 

الرزب انليطر يف النلم الدميقراطية أيًضا.

الاي  يشري جينجينج هوو يف دياساه حول الرزب انليطر يف تلع دول صناعية دميقراطية، طي األدواي 
يراول الرزب القياك ةها مم أجل طحداث تغيري أيديولوجي لدى األفراد، ويشري هوو طي أن الرزب انليطر 
الرزب،  الداعمني له وةني انعايضني. وك ام تعززل سيطرم  أيديولوجي كلري ةني  يعمل عىل خ ق اساقطاب 
فإنه يالع خطًا أيديولوجيًا معاديًا نعايضيه)9). فضالً عم أن الرزب انليطر يراول تشليل أيديولوجيا وسياسال 
أحادّي  نلاك سيايس  الرزب انليطر يف  ةني  الافريق  ةد مم  ك  الصدد  الدولة)10). يف هذا  داخل  مهيمنة 
الرزب، وةني الرزب انليطر يف نلاك سيايس ماعدد األحزاب. تعلس الرالة األوي نلاًما س طويًا فيه حزب 
مليطر، ةينام متثل الرالة الثانية نلاًما دميقراطيًا يؤدي فيه حزب مليطر دوًيا فعاًك يف اللياسة وانجال 
سيايس  تنافس  األول،  مط لني؛  اساوىف  طذا  س طوي  حزب  طي  انليطر  الرزب  نلاك  ويارول  العاك)11). 
وانا)ال من)فض يف انلاحال ان)ا فة مم الانافس داخل النلاك الليايس، يف حني أن الرشط الثاين 

ياع ق ةالوسالل الاي اسا)دما ل وصول طي الرالة األوي هي غري دميقراطية يف األساس.

) انلر عىل سليل انثال:

Matthijs Bogaards & Françoise Boucek )eds.(, Dominant Political Parties and Democracy: Concepts, Measures, Cases and Comparisons لLondon: Routledge, 
.ت2010
Malte Kaßner, The Influence of the Type of Dominant Party on Democracy: A Comparison between South Africa and Malaysia, Series Politik in Afrika, Asien und 
Lateinamerika لBonn: Springer, 2014ت.
Heidi Brooks, ”The dominant-party system: challenges for South Africa's second decade of democracy,“ Journal of African Elections, vol. 3, no. 2 ت2004ل, pp. 
121 - 53.
Kenneth F. Greene, Why Dominant Parties Lose: Mexico's democratization in comparative perspective لCambridge: Cambridge University Press, 2007ت.

( Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State لLondon; New York, Wiley, 1954ت.

9 Jingjing Huo, ”Party Dominance in 18 Countries: The Role of Party Dominance in the Transmission of Political Ideology,“ Canadian Journal of Political 
Science, vol. 38, no. 3 لSeptember 2005ت, pp. 745 - 765.

10 T. J. Pempel لed.ت, Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes لIthaca: Cornell University Press, 1990ت.

11 Matthijs Bogaards, ”Counting Parties and Identifying Dominant Party Systems in Africa,“ European Journal of Political Research, vol. 43, no. 2 لMarch 
.pp. 73 - 91 ,ت2004

http://www.bookmetrix.com/series/12141
http://www.bookmetrix.com/series/12141
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مم هنا، ك ةد مم اسارضاي الامييز والاصنيف الذي قاك ةه خاييس تيمل يامن)12)، ةني منلومال سياسية ثالث، 
تاع ق ةنوع الرزب، وةنمط النلاك الليايس، ومبميزال النلاك الرزل. وما يهمنا هو اننلومة الثالثة، أي 
الرزب يف نلاك سيايس  الواحد هو صفة  الرزب  أو  الرزب، فالرزب انهيمم  الرزل وليس  النلاك  نوعية 
معني، أما النلاك الرزل فهو صفة النلاك الرزل ةل ياه، ومدى تأثريه يف جوهر النلاك الليايس وةنياه. 
غاللًا ما  الواحد Single Party system وهي  الرزب  تيمل يامن ةني منلوماني حزةياني، منلومة  يفرّق  لذلك 
أن  أو مهّمشة وغري قاديم عىل  اللياسية غري رشعية  الل طوية وتلون فيها انعايضة  النلم  توجد يف 
تلون ةدياًل مم الرزب الراكم، ومنلومة أو نلاك الرزب انهيمم Dominant party System، الاي توجد يف 
نلم دميقراطية فيها تاماع انعايضة ةرشعية سياسية ك ةل تانافس عىل الرلم، وللم غاللًا مم دون جدوى 
لدويال انا)اةية عديدم))1). طي جانب الاعريفال ل نلاك الرزل انهيمم الاي تركز عىل تأثري الرزب انليطر 

يف الدولة وانجال العمومي.

وهنالك تعريفال طجرالية أةلط، مثل تعريف ةيري دوتول ونيلوك ديجاغري، ال ذيم يلافيان ةاصنيف نلاك حزل 
نلاًما حزةيًا مهيمًنا طذا فاز الرزب نفله يف أيةع دويال انا)اةية مااالية عىل األقل))1).

اّدعاء أن هنالك كا ة مليطرم تهيمم عىل انشهد  اللا ة انليطرم لهذا الويقة مم  وتنط ق فلرم 
الليايس اناالييل، ف م ياشلل يف طااليل منذ الللعينيال حزب مليطر، ةل هنالك حزب مليطر 
داخل اللا ة انليطرم ذاتها، وليس يف النلاك الليايس. وفضاًل عم النلاك الرزل انليطر الذي 
أرشنا طليه يف ويقانا اللاةقة، فإنه تعّقد نرو تشلل كا ة مليطرم، وهي كا ة اليمني انليطرم. وك 
يامثل مفهوك اليمني يف هذه اللا ة يف مواقف أيديولوجية مُتيز قوالم اليمني يف طااليل فرلب، 
ةل يامثل أيًضا يف اعرتاف مم الرزب انليطر يف هذه اللا ة ةاعريف قامئة معينة عىل أنها قامئة 
ميني. وطًذا، ينط ق هذا انقال مم الزعم أن هنالك كا ة مليطرم يقع يف وسطها حزب مليطر كلري، 
ليس يف قديته، عىل األقل يف انرح ة الرالية، أن يارول طي أن يلون هو الرزب انليطر يف طااليل، 
تضمم  اناالييل  الليايس  انشهد  مأسلاها يف  طي  يهدف  ثاةاة  كا ة  مليطر يف  حزب  وللنه 
سيطرته وحلمه. ك يعني ذلك أن ال يلود مم الناحية النلرية ك ميلم أن يارول طي حزب مليطر يف 
النلاك الليايس اناالييل، فهذا وايد يف انرح ة القادمة، وللنه اآلن يركز عىل ةناء كا ة مليطرم 

يلون الرزب انليطر فيها.

تاميز اللا ة انليطرم مم الناحية النلرية، يف انعايري الاالية، أوًك، وجود تشاةه يف القواعد اكجاامعية 
مم الناحية اللياسية واأليديولوجية، ثانيًا: يلون الرراك اكنا)ال داخل هذه القواعد يف ططاي قوالم اللا ة 
انليطرم، مام يلاهم يف زيادم متاسلها الداخيل كلا ة مليطرم ويفض الرلم ألي قامئة خايج اللا ة 
انليطرم، ثالثًا: انعالن مللًقا عم انرشح لرلاسة الرلومة مم دون عالقة ةناالج اكنا)اةال وما قد تفرز عنه، 
الرلومة، مم دون  اللا ة انليطرم تلاطيع وحدها تشليل  وياةًعا:  اللاةقاني،  ناةع مم انيزتني  أمر  وهو 
حاجة طي قوالم مم خايج اللا ة، ةينام العلس غري صريح، ف يك ترلم انعايضة، ترااج طي قوالم مم اللا ة 

انليطرم، وهو ما يُصعب ع يها الرلم.

12 والذي عرضناه يف ويقانا اللاةقة، انلر: مصطفى.

1( Kharis Templeman, The Origins of Dominant Parties لStanford: Stanford University, 2014ت, pp. 10 - 11.

1( Pierre du Toit & Nicola de Jager, ”South Africa’s Dominant-Party System in Comparative Perspective,“ Taiwan Journal of Democracy, vol. 10, no. 2 
.pp. 93 - 113 ,تDecember 2014ل
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ثانيًا: املشهد االنتخايب اإلرسائييل: مالمح تشكيل الكتلة املسيطرة

شايك يف انا)اةال اللنيلا الرالية 43 قامئة انا)اةية، وهو أكر عدد قوالم تانافس يف اكنا)اةال يف تاييخ 
طااليل، تجاوزل طحدى عرشم قامئة منها نللة الرلم ت3.25 يف انئةل، مقاةل عرش قوالم يف انا)اةال 2015.

عىل  اكسافااء  أشلال  مم  شلاًل  اكنا)اةال  كانا  حيث  نانياهو،  ةنيامني  ش)ص  عىل  الرالية  اكنا)اةال  يكزل 
قيادته، وك سيام يف أعقاب لوالح اكتهاك الاي قدمها انلاشاي القضايئ ل رلومة ضده، ةشلهال الفلاد 
اكنا)اةال يف  مميزال  مم  جزًءا  الليايس  انشهد  ش)صنة  وتعار  جنالية.  م فال  ثالثة  الثقة يف  وخرق 

طااليل يف العقود األخريم))1).

ترولا  فقد  معايضيه،  أو  مؤيديه  مم  سواء  نانياهو،  عىل  وتركيزها  اكنا)اةية  الرم ة  جانب ش)صنة  وطي 
ك مة اليمني وما يرمل مم مواقف أيديولوجية وسياسية، طي انروي الذي يريد أغ ب القوالم اكناامء طليه. 
ولنئ كانا أحزاب اليمني تُلهر خالل خطاةها اكنا)ال أن رصاعها هو مع أحزاب انعايضة الجديدم والقدمية 
منها، واصفة طياها ةصفة »اليلاي«، والاي ترولا طي ك مة س لية يف انشهد اناالييل، فإن ت ك األحزاب 
طي  تهدف  انعايضة  ذاتها. فمقايعة  اكنا)اةية  القواعد  ةعًضا عىل  ةعضها  ينافس  الرقيقة  اليمينية يف 
تأكيد الهوية اليمينية ل قامئة، وليس مم انصادفة أن ي)ااي كل واحد مم األحزاب شعاًيا م)ا ًفا ليؤكد ميينياه. 
كر ون،  موشيه  »كوكنو«  حزب  ويليس  قوي«،  ةعنوان »ميني  كفاة  ووياءه  الجمهوي  أماك  فنانياهو ظهر 
أن حزةه هو ميني مم  والاأكيد  الليايس،  الشأن  اليمينية يف  الاشديد عىل مواقفه  ووزير انالية، حاول 
خالل شعايه اكنا)ال »ميني معادل«، ونفاايل ةينا وأياليا شاكيد أسلا حزةًا يرمل اسم »اليمني الجديد«. 
كام حاول قادم حزب »كرول لفان« نفي انااملهم طي اليلاي، مؤكديم أنهم ميني-مركز أو ةاعلري يالري لليد، 

أحد قادم الرزب، أن القامئة هي ال يلود الرقيقي.

يكز ال يلود يف ةداية الرم ة اكنا)اةية عىل طنجازال نانياهو الداخ ية وال)ايجية، وك سيام اكعرتاف األمرييك 
الوجود  الدولية، وسياساته ضد  نانياهو  وملانة  انيراين،  النووي  اكتفاق  وطلغاء  عاصمًة نااليل،  ةالقدس 
انيراين يف سويية. يف هذا اللياق، ساهم ترامب يف تعزيز هذه انلانة ةاعرتاف الوكيال اناردم ةالليادم 
اناالي ية عىل الجوكن قلل اكنا)اةال ةأسلوعني، وملاعدم يوسيا له يف طيجاع يفال جندي طاالييل مم 

سويية، قُال خالل اكجاياح اكاالييل ل لنان عاك 1982؛ مام عزز مم طنجازال نانياهو عىل اللاحة الدولية.

اساعمل نانياهو يف األسلوع األخري قلل اكنا)اةال خطاةني، ملرًيا أحَدهام مم انا)اةال عاك 2015، وهو الازامه 
اساعم ه يف  الذي  ةال)طاب  شليه  وهو  الغرةية،  الضفة  انلاوطنني يف  عىل  اناالييل  القانون  طحالة 
انا)اةال 2015 ةقوله طنه لم يلمح ةإقامة دولة ف لطينية. كان يهدف نانياهو يف الرالاني طي جذب أصوال 
ميينية مم اللال األخرى لصالح ال يلود، أما ال)طاب الثاين فهو ت)ويف جمهوي اليمني مم خلايم حلم ال يلود، 
ةللب عدك انلاكم يف اليمني، وعزوفهم عم الاصويا، ومل يرتدد نانياهو يف عرشال ال قاءال الاي أجراها 
يف األسلوع األخري قلل اكنا)اةال، مم الارصيح ةأن اليمني ي)رس اكنا)اةال. كان نانياهو يهدف مم ال)طاةني طي 
تعزيز متثيل ال يلود يف اللنيلا، وذلك يف أعقاب يهان حزب كرول لفان عىل ت)طي ال يلود ة)ملة مقاعد، 
الرزب األكر، وليس  اكنا)اةال طي مم هو  الرلومة، فارول الرصاع يف  طليه مهمة تشليل  أن توكل  مم أجل 
مم هو انعللر األكر يف اللنيلا فقط. ويف خضم الرصاع ةني ال يلود وكرول لفان، تم تشويه ال)صوك 
انانافلني،  عم  اللاذةة  لألخلاي  نرًشا  اكنا)اةال  أكرث  طي   ،2019 اكنا)اةال  ترولا  حيث  كاذةة،  ةأخلاي  ويميهم 
حيث ايتفعا نللة األخلاي اللاذةة مم األسلوع األول مم شلاط/ فراير طي األسلوع الثاين ةنرو 89 يف انئة، 

1( Shahaf Zamir & Gideon Rahat, Online Politics Personalization: A comparative Study of Parties and Politicians in Israel لJerusalem: Israeli Democracy 
Institute, 2019ت.
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اكنا)اةية))1). وقد  الرم ة  انارشل خالل  الاي  األخلاي  انئة مم مجمل  11 يف  نللاه  ما  اللاذةة  األخلاي  وشل ا 
حلي ةيني غاناس يليس حزب كرول لفان، ةأكر قدي مم األخلاي اللاذةة ضده خالل الرم ة اكنا)اةية. حيث يكز 
ال يلود حم اه عىل زعم أن حزب كرول لفان يراول تشليل الرلومة مم خالل كا ة مانعة تداعمة مم ال)ايجل مع 

األحزاب العرةية، وذلك لنزع الرشعية عم الرزب كونه سيعامد يف تشليل حلوماه عىل القوالم العرةية.

هو  ما  كل  عم  وكحًقا  اناالييل،  الع م  عم  تُعر  الاي  األلوان  وهو  أةيض:  تأزيق  لفان  كرول  حزب  تأسس 
طاالييلل، يف أعقاب ترالف ثالثة أحزاب، حزب »يش عايد« تيوجد ملاقللل ةرلاسة يالري لليد، الذي كان ممثاًل 
اللاةق  األيكان  يليس هيئة  ةرلاسة  تمناعة طااليلل  اللنيلا ةعرشم مقاعد، وحزب »حوسم يرساليل«  يف 
ةيني غاناس، وحزب »تي م« تملايل ةرلاسة يليس هيئة األيكان اللاةق ةوغي يع ون، والذي خرج مم ال يلود 
كام ذكرنا ساةًقا، وانضم طي هذا الارالف يليس هيئة األيكان اللاةق غال طشلنازي. وةعد وحدم هذه األحزاب 
وش)صيال أمنية وجامهريية، تم اكتفاق عىل ملدأ الالادل يف يلاسة الرلومة ةني غاناس ولليد يف حالة 
نجح الرزب ةاشليل الرلومة. طرح الرزب نفله كرزب س طة يلغي تغيري حلم نانياهو، لذلك يكز الرزب هجومه 
عىل ش)ص ةنيامني نانياهو، ملاررًضا مم جديد قضية رشاء الغواصال مم أنانيا، والفلاد الذي يريط ةهذه 
القضية الاي أدل طي اتهاك مقرةني مم نانياهو. طك أن النياةة العامة ةرأته مم كل شلهة جنالية يف ملألة 
رشاء الغواصال، وأعاد كرول لفان انلألة طي الرم ة اكنا)اةية ةادعاء أن نانياهو ماويط يف فلاد يريط 
ا  ةهذه القضية، فضاًل عم طقرايه، وموافقاه عىل ةيع غواصة أنانية طسرتاتيجية نرص، والذي اعاره الرزب ملًّ
ةاألمم القومي اناالييل. جاءل هذه انزاعم لاشويه ش)صية نانياهو اناويط أصاًل ةقضايا فلاد أخرى، 
ورضب صويته األمنية الاي يعامد ع يها ترا اسم »سيد األمم« يف طااليل. وأخذل هذه انزاعم ةُعًدا جديًدا 
يف الرم ة اكنا)اةية ةللب أن صفقة الغواصال متا حني شغل موشيه يع ون منصب وزير الدفاع يف حلومة 
ةيع غواصة طسرتاتيجية  أنه أخفى عنهام تصديقه عىل  نانياهو، وةيني غاناس يليس هيئة األيكان، وشهدا 

نرص، ماهمني طياه ةأنه خان األمم القومي اناالييل.

شم ا قامئة كرول لفان ش)صيال ميينية جاؤوا ةاألساس مم حزب يع ون »تي م« حيث يعار يع ون نفله أنه 
ميثل اليمني الرقيقي، طي جانب ش)صيال جاءل مم اليلاي الصهيوين. وحاول الرزب م)اطلة جمهوي اليمني 
ال يرايل مم خالل مجموعة يع ون، مع ًنا أن انشل ة ليلا مع حزب ال يلود، وطمنا مع ش)ص نانياهو نفله. 
وقد نرش الرزب ةرنامًجا انا)اةيًا مل ياطرق فيه ةوضوح طي يؤياه ل رل النهايئ مع الف لطينيني، وللنه اعار 
أن أي حل يجب أن يلون اكعالاي األسايس فيه هو اكعالاي األمني. وحاول الرزب يف ةرنامجه اكنا)ال انزايدم 
عىل نانياهو يف الاعامل مع غزم نرو سياسة أشّد عدوانية ضد انقاومة الف لطينية))1). طًذا، مل يعرض الرزب 
نانياهو، عىل  األساسية مع ش)ص  يلاي مركز، وطمنا كرزب مركز ميني، مشل اه  أو حاى  يلاي  نفله كرزب 

ملاوى النزاهة ونلافة اليديم، وعىل ملاوى سياساته األمنية انرتددم كام زعم الرزب.

طًذا، يكزل انا)اةال 2019 مم طرف حزب كرول لفان عىل خطاب طسقاط نانياهو. وتشري اللاتلة اناالي ية يفياال 
هي)ا أن مقولة »ما عدا نانياهو« فش ا فشاًل ذييًعا يف 2015 وتلري فش ها يف 2019، وةدًك مم طرح ةرنامج 
سيايس ةديل، يكز ال)طاب عىل مهاجمة نانياهو، وهلذا مل تاع م انعايضة مم تلراي فش ها يف اكنا)اةال))1). 
ويف انقاةل يكزل دعاية ال يلود عىل أن حزب كرول لفان هو حزب يلايي، يا)فى ة)طاب مييني، يهدف، 
وطقامة  وتفليك ملاوطنال،  اكنلراب،  مثل  الغرةية،  الضفة  اليلاي يف  تطليق مرشوع  طي  النهاية،  يف 

دولة ف لطينية.

)1 مجموعة vocative، "أخلاي كاذةة يف انا)اةال 2019: م )ص الاوجهال"، نيلان/ أةريل 2019.

http://bit.ly/2X9T9GB  :1 حزب "يوجد ملاقلل"، "ةرنامج كاحول لفان" تةالعريل، شوهد يف 2019/5/28، يف(

)1 يفياال هي)ا، "ك يوجد للرول كفان ما يلرث يف انعايضة" تةالعريل، هآرتس، 2019/4/19.

http://bit.ly/2X9T9GB


 ةل   9نيقت   |    999نوي / 9ا9ي ح   9   9

7

فيام ياع ق ةاألحزاب الدينية، يكزل حركة »شاس« الدينية يف حم اها اكنا)اةية عىل خطاب يعامد م)اطلة 
قاعدتني اجاامعياني ل رركة، الديني الرشقي، وانرافظ الرشقي، ومبا أن الجمهوي الثاين مييل طي الاصويا 
ل يلود يف العادم، فقد اعامدل الرركة عىل شعاي انا)ال ةعنوان »نانياهو يرااج طي أيييه ةجانله«، وأيييه 
ديعي تومعنى أيييه أسد ةالعرةيةل هو يليس حركة شاس، وهو تأكيد ل جمهوي الرشقي انرافظ أن الاصويا 
لرركة شاس سيصب يف النهاية لصالح نانياهو. وهلذا، سيضمم هذا الجمهوي وجود حركة شاس يف حلومة 
يقودها نانياهو، أما الجمهوي األول فقد متا م)اطلاه مم خالل اسارضاي ش)ص الراخاك عوفاديا يوسيف 
الديني  الرشقي  ل جمهوي  األهمية  ةالغة  يوحانية ودينية  يعار ش)صية  والذي   ، الرركة اناوىفَّ مؤسس 
ل رركة  يصول  الذي  الجمهوي  وعدل  أنها  ديجة  طي  يوسيف،  الرركة ش)صية  وظفا  وقد  منه،  وانرافظ 
ةصلوك غفران مم الراخاك يوسيف وكأنه ك يزال حيًا يُرزق، مام اضطر لجنة اكنا)اةال انركزية طي شطب هذا 

انركب مم الدعاية.

أكدل اللال اليمينية انركزية دعمها لنانياهو لاشليل الرلومة خالل حم اها اكنا)اةية، حيث أكد أيييه ديعي 
يليس حركة شاس خالل الرم ة اكنا)اةية أنه سوف يويص ةنانياهو لرلاسة الرلومة، حاى لو تم تأكيد كلرة 
اكتهاك ضده، حيث رصح »طننا نؤيد ةنيامني نانياهو ةصويم مط قة وسوف نويص ةه لرلاسة الرلومة«)19). وعىل 
اننوال نفله، ويغم قراي انلاشاي القضايئ ل رلومة، أع نا قامئة »اتراد أحزاب اليمني« تالليا اليهودي 
ساةًقال أنها سوف تويص ةنانياهو لرلاسة الرلومة: »كل طنلان، مبا يف ذلك ةنيامني نانياهو، ةريء حاى 
لاشليل  ةنانياهو كمرشرها  اكنا)اةال  ةعد  اليمني سوف تويص  أحزاب  اتراد  طداناه، ولذلك فإن قامئة  تثلا 

حلومة ميني قوية وملاقرم«)20).

القضايئ  الفعل عىل توصية انلاشاي  كانا يدم  تالرريديل، فقد  أما يف حزب »يهدول هاوياه« اناديم 
تقديم كلرة اتهاك ضد نانياهو، ةاأكيد العالقة ةني اليمني وةني األحزاب الدينية، وقرايهم الاوصية ةنانياهو 
لرلاسة الرلومة مللًقا. وذهب أحد قادم الرزب اللايزيم طي اعالاي أن هنالك مراولة نجراء انقالب حلومي 
عىل حلومة اليمني-حريديم، فقد قال يرساليل طي) ر: »كل صاحب ةصريم ميلم أن يرى أن هنالك ملاًيا واحًدا 
نرو انقالب حلومي، وهو الذي يوجه كل الارقيقال وان فال الاي حيلا لنانياهو، وكل ذلك ةللب وقوفه 
يف يلاسة الاالف حلومي مييني-حريديم ]...[ واضح أنه ]أي نانياهو[ لو ساي وفق سمفونية اليلاي انعادي 
ل ديم، للانا وسالل انعالك قد ه ّ ا له، كام يردث مم آكف الش)صيال الجامهريية الاي ك يرقق معها أحد 
عىل أعامل شليهة ]...[ كل مواطم حريدي يع م أن الطريق الوحيدم ل دفاع عم الدميقراطية وحقوق اننلان 
أماك مالحقة نلاك انرلمة الع يا وأذيعها، هو مم خالل يهدول هاوياه قوية ومؤثرم تعمل كجزء مم الاالف 
ةأنهم  وعدوا  فقد  الجديد«،  »اليمني  حزب  فعل  وكذلك  الع يا«)21).  انرلمة  تاجاوز  نانياهو، وسم ترشيعال 
سوف يوصون ةنانياهو لاشليل الرلومة انقل ة)22). وكانا هذه األحزاب الثالثة انذكويم قد أع نا أيًضا أنها 
لم تج س يف حلومة يشل ها غاناس، وذلك ةللب ترالفه مع يالري لليد الذي يعارونه معاديًا ل مادينني))2). 
وعىل نفس اننوال، أع م ليرمان أنه لم يويص ةغاناس لرلاسة الرلومة، ةللب طخفاقه يف الررب عىل غزم 
عاك 2014، وةللب غياب أي تجرةة لديه يف الريام اللياسية والجامهريية، وأن الرلومة الوحيدم مم ناحياه 

هي حلومة ميني))2).

19 ينري كوزيم، "ديعي: سنويص فقط عىل نانياهو لرلاسة الرلومة حاى مع كلرة اتهاك" تةالعريل، معاريف، 2019/1/22، شوهد يف 2019/5/28، يف:

http://bit.ly/2VZYI9q

20 اياي غاديس، "اليمني يرد: عىل الرغم مم القراي: سنويص عىل نانياهو- الرديث عم مؤامرم" تةالعريل، كول حاي، 28\2\2019، شوهد يف 2019/5/28، يف:

http://bit.ly/2Mnjika

21 انرجع نفله.

22 انرجع نفله.

http://bit.ly/2YRFHHO :2 كول نرشوين، "شاس ويهدول هاويام: لم نج س يف حلومة غاناس-لليد" تةالعريل، ِينا، 21\2\2019، شوهد يف 2019/5/28، يف(

)2 داين زكني، "ليرمان: غاناس يجل جيد، وللنه فشل يف قيادم عم ية الجرف الصامد" تةالعريل، غ وةوس، 7\3\2019، شوهد يف 2019/5/28، يف:

http://bit.ly/2XczINk

http://bit.ly/2VZYI9q
http://bit.ly/2Mnjika
http://bit.ly/2YRFHHO
http://bit.ly/2XczINk
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أما حزب »العمل«، الرزب الاايي)ي الذي أّدى دوًيا كلريًا يف تأسيس دولة طااليل، فقد أشايل اساطالعال 
انشق  الذي  غلاي،  ل رزب، آيف  جديد  يليس  انا)اةال  فلعد  كلريًا،  تراجًعا  الرزب  تراجع  طي  اناواص ة  الرأي 
عم حزب كوكنو الذي كان يف الاالف ةرلومة نانياهو، احاجاًجا عىل ضم ليرمان ل رلومة وزيرًا ل دفاع، مل 
يدفع ةالرزب طي األماك، ةل تلنى مواقف ميينية وخطاةًا دينيًا تق يديًا لجذب انصوتني الرشقيني الاق يديني 
طي حزب العمل معامًدا عىل خ فياه الرشقية انغرةية، طك أن خطاةه الذي يراول يف اللداية الاامهي مع 
مع  الرشاكة  غلاي  فّك  فقد  ذلك،  عالوم عىل  الرأي.  اساطالعال  الرزب يف  تراجع  طي  أدى  اليمني،  خطاب 
حزب »هانوعام« تالرركةل ةرلاسة تليفي ليفني يف ططاي قامئة انعللر الصهيوين الاي حص ا عىل 24 
مقعًدا يف انا)اةال 2015. وةللب تراجع الرزب يف اساطالعال الرأي، اساعمل الرزب خطاةًا دعاليًا جديًدا يكز 
عىل نقاط أيةع: العدالة اكجاامعية واكقاصادية، م)اطلة الرشقيني مم خالل اكدعاء أن ال يلود يلاهرت ةهم، 
ومهاجمة حزب كرول لفان، ةادعاء أنه حزب مييني، حيث طن األخري ازدادل قوته عىل حلاب حزب العمل، فراول 
األخري طيجاع ناخليه مم خالل اكدعاء أن الرزب ما هو طك حزب مييني ياقنع ةلونه حزب مركز، وأخريًا الارصيح ةرفض 

الج وس ةرلومة يشل ها نانياهو.

2015. وقد يلون  انا)اةال  الاي تشل ا يف  خاضا اكنا)اةال قامئاان عرةياان ةعد تفليك القامئة انشرتكة 
الللب انلارش لافليك القامئة انشرتكة انلراب الرركة العرةيّة ل اغيري، أعقله فشل سالر انلونال يف 
الرفاظ عىل ما تلّقى منها. طّك أنّنا نعزو هذا الافليك طي الاصوُّي انالايم ةني ملوناتها ةشأن معناها. ويف 
انملان انشايم طي ثالثة توجُّهال يف يؤية فلرم القامئة انشرتكة. األّول: َمم اعار القامئة مجرّد ترالف ةني 
قوالم ةرنانيّة يرمي طي تجاوز نللة الرلم الاي يُفعا قلل انا)اةال عاك 2015 طي 3.25 يف انئة، وال)شية 
مم عدك تجاوز هذه النللة طذا جرى خوض اكنا)اةال ةانعادلة اللاةقة الاي سلقا يفع نللة الرلم تةثالث 
قوالم انا)اةيّةل. الثاين: َمم اعار أّن القامئة انشرتكة هي فرصة لزيادم الامثيل الرناين ل عرب مم أجل 
الاأثري يف سياسال ذال طاةع مدين تاع ق ةالف لطينيني يف طااليل. الثالث: َمم اعار أن القامئة انشرتكة 
هي فرصة تايي)ية وططاي جمعي ميلنه الدفع ةصوغ مرشوع سيايس جامعي ل ف لطينيني، ولو يف حّده 
األدىن. وليس مم قليل انصادفة أن تناج مم تفليك القامئة انشرتكة قامئاان متثاّلن الاوُّجهال ان)ا فة 
وترالف  والثاين،  األول  الاوجَُّهنْي  ميثل  ل اغيري  والعرةية  الجلهة  فارالف  انشرتكة؛  القامئة  فلرم  حول 

انوحدم والاجمع ميثل الاوجه الثالث))2).

ثالثًا، قراءة يف نتائج انتخابات نيسان/ أبريل 2019

وص ا نللة الاصويا يف اكنا)اةال طي 68.5 يف انئة، مقاينة ةـ 72.3 يف انئة يف العاك 2015. ويعود 
هذا الرتاجع يف نللة الاصويا طي زيادم اكماناع/ انقاطعة عم الاصويا يف صفوف الف لطينيني يف 

طااليل، والاي تراجعا مم 64 يف انئة عاك 2015 طي 49 يف انئة يف انا)اةال نيلان/ أةريل.

تشري ناالج اكنا)اةال طي تعزيز متثيل ال يلود يف اللنيلا مم ثالثني مقعًدا طي خملة وثالثني، وهو طنجاز 
مهم ل يلود، طك أن انقاعد الجديدم الاي حصل ع يها جاءل مم اللا ة انليطرم نفلها، أي مم أحزاب اليمني. 
حيث طن فوز ال يلود ةهذا العدد مم انقاعد أدى طي طسقاط حزب مييني جديد ترأّسه وزيران يف حلومة 
الرلم،  نللة  لعلوي  األصوال  مئال مم  ةضع  ينقصهم  كان  والذي  اليهودي،  الليا  انشّقا عم حزب  نانياهو 
فضاًل عم طضعاف متثيل حزب اتراد أحزاب اليمني تالليا اليهودي ساةًقال وتراجع متثي ه طي خملة مقاعد. كام 
تراجع حزب كوكنو، حزب وزير انالية، موشيه كر ون، طي أيةعة مقاعد ةعد أن كان مفاجأم انا)اةال عاك 2015 

ةرصوله عىل أحد عرش مقعًدا.

)2 امطانس شرادم ونداء نّصاي، القامئة املشرتكة: السياق التاريخي والنقاش السيايس حولها، م فال مدى 6 تحيفا: مدى اللرمل، 2017ل.

http://mada-research.org/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf
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الجدول )1)

نتائج انتخابات الكنيست 21 مقارنة بانتخابات الكنيست 20 )الكتل التي تجاوزت نسبة الحسم(

الرزب
انا)اةال اللنيلا الـ21انا)اةال اللنيلا الـ20

عدد انقاعدالنللةعدد انقاعدالنللة

23.403026.4535ال يلود

26.1235كرول لفان

ضمم ترالف كرول لفان8.8211يش عايد

18.67244.456العمل

5.7475.998شاس

4.9965.778يهدول هاوياه

3.9353.634مريتس

10.61 الجلهة والعرةية ل اغيري
تالقامئة 

انشرتكةل

 13
تالقامئة 

انشرتكةل

4.496

3.344انوحدم والاجمع

5.1064.025طااليل ةيانا تليرمانل

6.7483.705اتراد أحزاب اليمني تالليا اليهوديل

7.49103.544كوكنو تكر ونل

https://votes20.gov.il/ :انصدي: ناالج اكنا)اةال العرشيم، لجنة اكنا)اةال انركزية ل لنيلا العرشيم، انلر الراةط

https:// :؛ ناالج اكنا)اةال الرادية والعرشيم، لجنة اكنا)اةال انركزية ل لنيلا الرادي والعرشيم، انلر الراةطnationalresults

/votes21.bechirot.gov.il

تشري ناالج انا)اةال نيلان/ أةريل 2019 طي ازدياد قوم األحزاب الدينية عموًما، وانادينني خصوًصا، انوجوديم 
الرريديم طي جزء  الديني يف طااليل، وترول  اليمني  تقريلًا. ويرتلط ذلك ةصعود قوم  األحزاب  يف جميع 
مم اليمني اناالييل))2). وةرلب دياسة نرشل يف أعقاب اكنا)اةال، حول الاصويا لألحزاب الدينية انازماة 
تيهدول هاوياه وشاسل، تلني أن نللة الاصويا يف صفوف انادينني الرريديم وص ا طي 80 يف انئة 
مم الناخلني، وهي نللة أعىل مم النللة العامة، وتؤكد الدياسة يف انقاةل أن األحزاب الدينية حص ا مًعا 

عىل 14 مقعًدا، وأن هذه األحزاب حص ا عىل أصوال مم خايج انجامع اناديم.

وتلني الناالج أنه يف هذه اكنا)اةال تم تضييع أكر عدد مم أصوال الناخلني ةللب نللة الرلم، أغ لها كانا 
ل يمني، فقد وصل عدد األصوال الضالعة تللال مل تعر نللة الرلمل طي نرو 366 ألف صول ت8.49 يف انئة 
ألف   189 الرلم، وذلك مقاةل نرو  أغ لها مم كال ميينية مل تعر نللة  الصريرةل، جاء  مم مجمل األصوال 
صول يف انا)اةال 2015 ت4.5 يف انئة مم مجمل األصوال الصريرةل. وقد ضيعا كا ة اليمني الجديد نرو 138 
ألف صول، وكان ينقصها ةضع مئال مم األصوال لاجاوز نللة الرلم والرصول عىل أيةعة مقاعد، وضيعا 

2( Tzvia Greenfield, Cosmic Fear: The Rise of the Religious Right in Israel لHebrewل تTel Aviv: Yedioth Books; Chemed Books, 2001ت.

https://votes20.gov.il/nationalresults
https://votes21.bechirot.gov.il/
https://votes20.gov.il/nationalresults
https://votes21.bechirot.gov.il/
https://votes21.bechirot.gov.il/
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كا ة »زيهول« تهويةل اليمينية نرو 118 ألف صول، وحزب »غيرش«، ضيع نرو 74 ألف صول، وحزب »تلوما« 
نرو 2400 صول، وهي كال كانا سالون، عىل األغ ب، جزًءا مم معللر اليمني))2). أي أن ما يقرب مم 90 يف 

انئة مم مجمل األصوال الضالعة كانا للال ميينية.

أنهى دويه كرزب  أنه  الجزك  تايي)ه، وهلذا ميلم  النايجة األسوأ يف  العمل عىل ساة مقاعد،  وحصل حزب 
س طة أو ةديل مم الرلم. يشري الصرفي اناالييل انعروف يفيف ديوكر طي أن يليس حزب العمل الجديد، 
آيف غلاي، ايتلب منذ توليه منصله كل األخطاء انملنة الاي ساهما يف انهياي الرزب الاايي)ي الذي أسس 
دولة طااليل، فقد حاول تق يد اآلخريم يف الاوجه طي جمهوي اليمني، وطظهاي نفله كإنلان مرافظ، وتلنيه 
ةعض مقوكل اليمني الاي تاع ق ةالرل النهايئ، وانشغاله يف الرصاع داخل الرزب لاعزيز موقعه الانليمي. 
ويقول ديوكر طن مراولاه اللهوي ةقناع اليميني انرافظ، مل تلعفه ومل تج ب له أصواتًا حاى مم الرشقيني 

الذيم ينامى هو طليهم))2).

الجدول )2)

كتلة اليمني املسيطرة يف انتخابات )201 ونيسان/ أبريل 2019

20152019الرزب
3035ال يلود

85الليا اليهودي
68يهدول هاوياه

78شاس
104كوكنو

65*طااليل ةيانا
))))املجمل

* هنالك مقعد مل يرلب، عىل طثر انشقاق عضو كنيلا مم حزب طااليل ةيانا ةعد دخول األخري اكلاالف الرلومي يف مناصف اندم.

انصدي: انرجع نفله.

أما فيام ياع ق ةالاصويا يف انجامع الف لطيني، فقد تراجعا نللة الاصويا يف انا)اةال نيلان/ أةريل 
49 يف انئة مم  اللنيلا، حيث وص ا طي  الاصويا العرل يف  تاييخ  2019 طي أدىن ملاوى لها يف 
2015. ة غ عدد أصراب حق اكقرتاع يف  انا)اةال  64 يف انئة يف  أصراب حق اكقرتاع، مقاينة ةنللة ة غا 
انا)اةال اللنيلا الرادية والعرشيم يف صفوف انواطنني الف لطينيني تك يشمل الف لطينيني يف اندن 
ان)ا طةل نرو 840 ألف ش)ص)29)، وشل وا نللة 13.4 يف انئة مم مجموع أصراب حق اكقرتاع. حص ا القوالم 

العرةية مًعا يف الل دال العرةية عىل 71 يف انئة مم مجموع األصوال الصالرة.

)2 يهوناان ليس، "نللة الاصويا ألحزاب مل تدخل اللنيلا كان األعىل ةلل الدويال"، هآرتس، 2019/4/18.

)2 يفيف ديوكر، "انزلوا القناع"، هآرتس، 2019/4/22.

29 لجنة اكنا)اةال انركزيّة، ودالرم انحصاء انركزيّة.
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شايكا يف انا)اةال اللنيلا ثالث قوالم عرةية، تجاوزل اثناان منها نللة الرلم، فقد حصل ترالف الجلهة 
والعرةية ل اغيري عىل ساة مقاعد، يف حني حصل ترالف انوحدم والاجمع عىل أيةعة مقاعد. وترديًدا حص ا 
الصريرة،  األصوال  مجمل  مم  انئة  4.49 يف  نللاه  ما  أي  صوتًا،   193,442 عىل  ل اغيري  والعرةية  الجلهة 
ونللة 39.3 يف انئة مم األصوال العرةية، أما ترالف انوحدم والاجمع فقد حصل عىل 143,666 صوتًا، أي 
نللة 3.33 يف انئة مم مجمل األصوال و31.5 يف انئة مم األصوال العرةية)0)). وحص ا القامئاان مًعا عىل 
العرل،  انجامع  األصوال يف  مم مجمل  انئة  70 يف  نرو  العرةية عىل  القوالم  337,108 صوتًا. وحص ا 

واللاقي ت30 يف انئةل ذهلا طي أحزاب صهيونية.

يف تر يل انقاعد، حافلا الجلهة عىل متثي ها الرناين الذي كان يف القامئة انشرتكة، وزادل الرركة 
القامئة  متثيل  وتراجع  واحًدا،  مقعًدا  الاجمع  متثيل  تراجع  ةينام  واحد،  مقعد  يف  متثي ها  ل اغيري  العرةية 

انوحدم مقعديم.

2015، فقد حص ا القامئة عىل 446,583 صوتًا، ةنللة ة غا  انا)اةال  ةناالج القامئة انشرتكة يف  ل مقاينة 
10.61 يف انئة مم مجمل األصوال)1))، وةنللة تل غ 83 يف انئة مم مجمل األصوال العرةية. أي أن القامئاني 
مًعا حص اا عىل نللٍة أقل ةنرو 100 ألف صول يف اكنا)اةال الرالية. ولارديد انقاينة أكرث؛ يف انا)اةال عاك 
مًعا  وحص اا  انوحدمل،  العرةية  والقامئة  الاجمع،  تالجلهة،  اكنا)اةال  عرةية يف  قوالم  ثالث  تنافلا   2013

عىل 348,919 صوتًا)2)).

طي جانب تراجع الاصويا ل قوالم العرةية، زاد الاصويا لألحزاب الصهيونية، مم 14 يف انئة عاك 2015 طي 
2019. فمثاًل أنقذل األصوال العرةية حزب مريتس مم اللقوط  30 يف انئة يف انا)اةال نيلان/ أةريل  نرو 
ةرصوله عىل 40 ألف صول، ويف انجمل حص ا األحزاب الصهيونية عىل 4 - 5 مقاعد مم انجامع العرل، 
وقد ظهر واضًرا تصويا الاجمعال الديزية لألحزاب الصهيونية، وتراجع الاصويا ل قوالم العرةية، وك سيام 

ةعد أن حققا القامئة انشرتكة نجاحال مهمة يف ة دال ديزية يف اكنا)اةال اللاةقة.

رابًعا، نقاش وخالصات

ناقشا الويقة ناالج انا)اةال اللنيلا الرادية والعرشيم، مم خالل يةطها ةناالج الدويال اللاةقة مم اكنا)اةال، 
وترديًدا منذ عاك 2009. ون) ص طي نايجة مفادها أن النلاك الليايس اناالييل ياجه نرو منلومة »اللا ة 

انليطرم«. وقد تج ا اللا ة انليطرم خالل اكنا)اةال الرالية يف انراوي الاالية:

ثلال متثيل اللا ة يف اللنيلا: أكدل ناالج اكنا)اةال ثلال متثيل اللا ة انليطرم يف اللنيلا، فقد 	 
حص ا عىل متثيل 65 مقعًدا، وهو وطن كان أقل مبقعد واحد عم متثي ها يف انا)اةال عاك 2015، فقد 
حافلا نلليًا عىل متثي ها، وكان ميلنها أن ترفع متثي ها مبقعديم لو اجااز حزب »اليمني الجديد« نللة 

الرلم، والذي كان ينقصه ةضع مئال مم األصوال.

قوالم 	  ةني  اكنا)اةال  اللياسية يف  انواقف  انلجاك  اكنا)اةال  أكدل  الليايس:  ال)طاب  انلجاك 
اللا ة انليطرم، ةريث كان الرصاع ةينها حول الاشديد عىل ملالل معينة دون األخرى يف خطاةها، 

http://bit.ly/2I2BBG2 :0) لجنة اكنا)اةال انركزية، "ناالج انا)اةال اللنيلا الـ21" تةالعريل، شوهد يف 2019/5/28، يف

http://bit.ly/2MgtLxY :1) لجنة اكنا)اةال انركزية، "ناالج انا)اةال اللنيلا الـ20" تةالعريل، شوهد يف 2019/5/28، يف

http://bit.ly/2Wr5YPD :2) دولة اااليل، اللنيلا، "ناالج انا)اةال اللنيلا الـ19" تةالعريل، شوهد يف 2019/5/28، يف

http://bit.ly/2I2BBG2
http://bit.ly/2MgtLxY
http://bit.ly/2Wr5YPD
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وللنها كانا مافقة عىل الشأن الليايس واألمني، وانوقف مم انوضوع الف لطيني، وحاولا كل 
قامئة جذب مصوتني مم قواعد اليمني مم خالل الاشديد عىل ملألة معينة ترى أنها قاديم عىل جذب 
قواعد معينة. فمثاًل يكز ال يلود عىل موضوع الضم القانوين ل ملاوطنال مم أجل جذب قواعد اليمني 
رضةة  ةإلراق  حامس  مع  الرصاع  حلم  فلرم  عىل  ةيانا  طااليل  حزب  يكز  ةينام  واكسايطاين،  الديني 
قاصمة لها، وقضايا الديم والدولة لجذب قواعد اليمني مم الروس الذيم مي لون مواقف ميينية يف 
الشأن الليايس-األمني، ومواقف ع امنية يف الشأن الديني، ويكزل حركة شاس عىل مواقف ميينية 
ماامهية مع ال يلود مع الاشديد عىل الهوية الرشقية لقواعد اليمني الاق يدي، أما حزب اتراد أحزاب 
الدينية، وعىل فلرم »أيض  الصهيونية  الهوية  اليهودية، كونه ميثل هذه  الهوية  اليمني فركز عىل 
طااليل« وضم مناطق ف لطينية مرا ة عاك 1967 الاي متثل منلومة الصهيونية الدينية الاق يدية.

انعالن مللًقا عم وجهة الرلومة اللاةقة: أع نا كل قوالم اللا ة انليطرم عم وجهة الرلومة قلل 	 
اكنا)اةال، أي دعم ةنيامني نانياهو مرشرها لرلاسة الرلومة، وهو توجه غري مللوق يف انشهد 
الثقة واألمانة.  اتهاك ةشلهال فلاد وخرق  لوالح  يواجه  نانياهو  أن  الليايس اناالييل، وك سيام 
ومع ذلك أع نا القوالم عم دعمها له، ويكزل عىل متثي ها يف اللنيلا لالون أقوى تأثريًا يف حلومة 
مشدًدا  نانياهو  اليمني  أحزاب  اتراد  دعم  فقد  اليمني.  توجهال  ثلاته عىل  لضامن  نانياهو  سيشل ها 
عىل أهمية زيادم متثي ه لضامن ثلال نانياهو ووقوفه أماك الالوية األمريكية، ودعما حركة شاس 
نانياهو مؤكدم أنها ترااج طي متثيل أكر لضامن مصالح قواعد اليمني الاق يدية مم الناحية اكقاصادية 
ل وقوف  لنانياهو مشدًدا عىل أهمية متثي ه  تأييده  أع م  أما حزب يهدول هاوياه فقد  واكجاامعية، 

أماك الجهاز القضايئ الذي يعادي الهوية اليهودية كام يدعون.

انفرادها يف تشليل الرلومة: تلني ناالج اكنا)اةال وما أسفر عنها مم متثيل ل قوالم يف اللنيلا، 	 
 65 عم انفراد كا ة اليمني انليطرم يف قديتها عىل تشليل الرلومة، فقد حص ا هذه اللا ة عىل 
55 مقعًدا، وطذا تم اساثناء القامئاني العرةياني، فإن  مقعًدا، ةينام حصل ةاقي القوالم مجامعة عىل 
45 مقعًدا. وطًذا، تلاطيع قوالم اللا ة انليطرم تشليل الرلومة  انعايضة الصهيونية حص ا عىل 
مم دون الراجة طي قامئة مم انعايضة الصهيونية، ةينام ك تلاطيع كال انعايضة الصهيونية تشليل 
الرلومة مم دون الراجة طي ثالث قوالم عىل األقل مم كا ة اليمني تةاساثناء ال يلودل. وهذه الرقيقة 
النلاك  ملنى  مهمة يف  تغريال  عم  تلشف  فإنها  اللاةقة،  انليطرم  اللا ة  مبميزال  امازجا  طذا 
انشهد  يف  حاكمة  كلا ة  انليطرم  اللا ة  سيطرم  اسامراي  مركزه  ويف  اناالييل،  الليايس 

الليايس اناالييل.
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