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�� ا�جتمع الفلسطي�ّي �� إسرائيل، وقراءة إسقاطا��ا السياسّية  25ترمي هذه الورقة إ�� تحليل نتائج االنتخابات للكنيست الـ

 نتائَج االنتخابات �� ا�جتمع الفلسطي�ّي عموًما، والنتائَج ال�ي 
ً
ع�� م�انة األحزاب والقوائم العر�ّية. �ستعرض الورقة بداية

 لدى حصلت عل��ا األحزا
َ
ل دالالِت أنماط التصو�ت السياسّية

ّ
ب والقوائم العر�ّية خصوًصا، ومعّدالِت التصو�ت، ثّم تحل

ْعرض أهّم االستنتاجات من النتائج وتحليلها.
َ
 ا�جتمع الفلسطي�ّي، و�� ال��اية �

 نتائج االنتخابات �� ا�جتمع الفلسطي�ّي 

) 
َ
 قوائم و 2022خاضت االنتخاباِت األخ��ة

ُ
أحزاب عر�ّية أو ذات غالبّية عظ�ى عر�ّية: القائمة العر�ّية املوّحدة؛ تحالف ) ثالث

ع الوط�ّي الديمقراطّي. وقد نجحت قائمتان �� اجتياز �سبة ا�حسم ( % من 3.25ا�ج��ة الديمقراطّية والعر�ّية للتغي��؛ التجمُّ

لة بخمسة 4.07األصوات ال�حيحة)، هما القائمة العر�ّية املوّحدة بحصولها ع�� نحو 
َّ
% من األصوات ال�حيحة، ممث

 هو كذلك بخمسة 3.75مقاعد �� الكنيست، وتحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� بحصولھ ع�� 
ً

ال
َّ
% من األصوات ال�حيحة ممث

  1% من األصوات ال�حيحة.2.91مقاعد، بينما لم يتجاوز التجّمع الوط�ّي الديمقراطّي �سبة ا�حسم إذ حصل ع�� 

 2022-2021): نتائج القوائم العر�ّية �� انتخابات الكنيست 1(ا�جدول 

 20223انتخابات  20212انتخابات  

 املقاعد األصوات املقاعد األصوات 

القائمة العر�ّية 

 املوّحدة

167,064 4 194,047 5 

   6 212,5834 القائمة املش�َ�كة 

تحالف ا�ج��ة 

 والعر�ّية للتغي��

  178,735 5 

الوط�ّي  التجّمع

 الديمقراطّي 

- - 138,617 0 

 10  10  مجموع املقاعد

 

                                                             
 . [بالع��ّية]25ل�جنة االنتخابات املركزّ�ة النتخابات الكنيست الـاملعطيات مستقاة من املوقع الرس�ّي  1
 . [بالع��ّية] 24ل�جنة االنتخابات املركزّ�ة للكنيست الـ املعطيات مستقاة من املوقع الرس�يّ  2
 . [بالع��ّية] 25بات الكنيست الـل�جنة االنتخابات املركزّ�ة النتخااملعطيات مستقاة من املوقع الرس�ّي  3
 ضّمت القائمة املش��كة آنذاك: ا�ج��ة الديمقراطّية للسالم واملساواة؛ التجّمع الوط�ّي الديمقراطّي؛ ا�حركة العر�ّية للتغي��.  4
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دة حصلت ع�� 1و�ش�� نتائج االنتخابات األخ��ة (انظروا ا�جدول  صوًتا، فيما حصل  194,047) أّن القائمة العر�ّية املوحَّ

وتوّ�ح  صوًتا. 138,617صوًتا، �� ح�ن حصل التجّمع الوط�ّي الديمقراطّي ع��  178,735تحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� ع�� 

دة مقداره نحو  ألف صوت، �� ح�ن تراَجَع تحالف  30هذه املعطيات أّن ثّمة ازدياًدا �� عدد ناخ�ي القائمة العر�ّية املوحَّ

 �عدد األصوات ال�ي حصلت عل��ا  32بنحو  -وهو ما تبّقى من القائمة املش��كة-لعر�ّية للتغي�� ا�ج��ة وا
ً
ألف صوت مقاَرنة

. لم تكن انتخابات 2021عام  24القائمة املش�َ�كة (آنذاك �ان التجّمع جزًءا من هذا التحالف) �� انتخابات الكنيست الـ

يخوض ف��ا تحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� االنتخابات، فقد سبق��ا انتخابات ) املّرة األو�� ال�ي 2022( 25الكنيست الـ

مقاعد برملانّية، و�املقارنة مع نتائج  6صوًتا، أي ما �عادل  193,442)، وآنذاك حصل هذا التحالف ع�� 2019( 23الكنيست الـ

 ). 2�جدول االنتخابات األخ��ة حصل تراجع م�حوظ �� عدد األصوات واملقاعد (انظروا ا

 2022وعام  2019): تحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��: نتائج انتخابات الكنيست عام 2ا�جدول (

 املقاعد عدد األصوات 

 6 193,442 20195نيسان 

 5 178,735 20226�شر�ن الثا�ي 

 

�� تحليل ملعطيات التصو�ت �� البلدات العر�ّية فقط (بدون املدن ا�ختلطة)، نجد أّن التصو�ت لألحزاب الصهيونّية قد 

 2022% �� االنتخابات ا�حالّية (15إ�� قرابة  2021% عام 20تراجعت �سبتھ من نحو 
ُ

)؛ �� ح�ن ذهبت هذا العاَم غالبّية

ُن املعطيات 3� التجّمعات العر�ّية للقوائم العر�ية الثالث (انظروا ا�جدول %) �85األصوات العر�ّية ال�حيحة (نحو  ). وُتبّ�ِ

طة" 
َ
 الواردة من "املدن ا�ختل

َ
ا) أّن چَ(حيفا؛ اللّد؛ الرملة؛ يافا _ تل أبيب؛ نوف هـ

ّ
% من األصوات 40ـليل؛ معلوت ترشيحا؛ ع�

% لتحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��، 42.5وط�ّي الديمقراطّي، ونحو ال�ي حصلت عل��ا القوائم العر�ّية ذهبت �حزب التجّمع ال

 % من هذه األصوات. 17.5�� ح�ن حصلت القائمة العر�ّية املوّحدة ع�� 

 

 

 

                                                             
 . [بالع��ّية] 21ت املركزّ�ة للكنيست الـل�جنة االنتخابا املعطيات مستقاة من املوقع الرس�يّ  5
 . [بالع��ّية]25ل�جنة االنتخابات املركزّ�ة النتخابات الكنيست الـاملعطيات مستقاة من املوقع الرس�ّي  6
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 ): أنماط التصو�ت �� البلدات العر�ّية فقط3ا�جدول (

  

عدد األصوات 

للقائمة املش�َ�كة/ 

 األحزاب العر�ّية

للقائمة  املصّوتون 

املش�َ�كة/ األحزاب 

 العر�ّية

لألحزاب  املصّوتون 

 الصهيونّية

االمتناع عن 

 التصو�ت
 عدد املقاعد

2015 446,583 82% 18% 36% 13 

 10 %51 %30 %70 337,108 20197نيسان 

 13 %40 %20 %80 470,611 2019أيلول 

 15 %35 %13 %87 487,911 2020آذار 

 10 %55 %20 %80.00 317,384 20218آذار 

�شر�ن الثا�ي 

2022   85% 15% 47% 10 

القائمة العر�ّية 

دة  5       173,485 املوحَّ

ا�ج��ة والعر�ّية 

 5       142,178 للتغي��

ع الوط�ّي   0       107,148 التجمُّ

 

 بنسبة التصو�ت �� االنتخابات السابقة 54بلغ معّدل التصو�ت لدى ا�جتمع الفلسطي�ّي نحو 
ً
 ارتفاًعا مقاَرنة

ً
ال %، م�ّجِ

%. ع�� سبيل املقارنة، بلغت �سبة التصو�ت العاّمة �� إسرائيل �� 43) ال�ي �ان معّدل التصو�ت ف��ا نحو 24(الكنيست الـ

 ).4(انظروا ا�جدول  2015ع�� منذ عام % و�� األ 70.6هذه االنتخابات نحو 

 

 

 

 

                                                             
دة والتجّمع. 7 ق بالتصو�ت للقائمت�ن: تحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��، وتحالف املوحَّ

ّ
 األرقام تتعل

دة. 8 بات)، والقائمة العر�ّية املوحَّ
ّ

ق بالتصو�ت للقائمت�ن: القائمة املش�َ�كة (ثالثة مرك
ّ
 األرقام تتعل
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 2022-1999): ِ�َسب التصو�ت العاّمة �� إسرائيل ب�ن األعوام 4ا�جدول (

 �سبة التصو�ت (%) دورة االنتخابات

1999 78.7 

2003 68.9 

2006 63.5 

2009 64.7 

2013 67.8 

2015 72.3 

 68.5 2019نيسان 

 69.4 2019أيلول 

2020 71 

2021 67.2 

2022 70.6 

 

 

 ): معطيات عاّمة عن التصو�ت لدى ا�جتمع الفلسطي�ّي �� إسرائيل 5ا�جدول (

 (ال �شمل املدن ا�ختلطة)

طة) املعطيات العاّمة 
َ
 العرب (ال �شمل املدن ا�ختل

 934,531 6,788,804 عدد أ�حاب حّق االق��اع 

 497,742 4,793,641 عدد املصّوت�ن

 %53 %70  �سبة التصو�ت

 422,811 497,637 عدد املصّوت�ن للقوائم العر�ّية

 %85 %10.4 �سبة التصو�ت للقوائم العر�ّية
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 قراءة �� نتائج االنتخابات:

 يمكن استخالص املالحظات التحليلّية التالية من النتائج ال�ي ُعِرضت أعاله:

 :
ً

عأّوال
َّ
�� �سبة التصو�ت لدى ا�جتمع الفلسطي�ّي. و�عزو هذا االرتفاع إ�� عوامل عديدة أهّمها:  ثّمة ارتفاع غ�� متوق

ف من صعود اليم�ن املتطّرف 
َّ
 �� الصهيونّية الدينّية و�يَتمار ِبْن -التخو�ف املكث

ً
ال

ّ
الذي مارستھ األحزاب العر�ّية  -ـ��چْڤمتمث

 عن التخو�ف أو ال
ً

تحذير خالل يوم االنتخابات من سقوط القوائم العر�ّية جميعها إذا لم خالل ا�حملة االنتخابّية، فضال

يخرج العرب للتصو�ت. أّما العامل الثا�ي، فهو ارتفاع �سبة التصو�ت لدى ا�جتمع ال��ودّي �� الساعات األو�� من 

يمقراطّي االنتخابات ال��ملانّية التصو�ت، مّما دفع العرب إ�� التصو�ت. وأّما العامل الثالث، فهو خوض التجّمع الوط�ّي الد

دة وتحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��، حيث ظهر أّن ثّمة ِقطاًعا واسًعا من   عن ن�ج القائمة العر�ّية املوحَّ
ً

منفرًدا وطْرحھ بديال

دد األصوات ال�ي ا�جتمع الفلسطي�ّي يرى �� طرح التجّمع ورؤ�تھ للعمل ال��ملا�ّي طرًحا ين�جم مع أف�اره، وهذا ما يفّسر ع

 عن ذلك، جزء كب�� من جمهور داع�ي التجّمع دعم املشروَع  138منحها الناخبون للتجّمع (ما ير�و عن 
ً

ألف صوت). فضال

 فقط. إ�� جانب ذلك، �ان وا�ًحا ملصّو�ي التجّمع أّن 
َ
والوجوَد السياسّي�ن للتجّمع الوط�ّي الديمقراطّي، ال مشاركَتھ ال��ملانّية

دم اجتيازه �سبة ا�حسم عاٍل. ال �عتقد أّن حمالت ��جيع التصو�ت �ان لها تأث�� كب�� ع�� رفع �سبة التصو�ت، احتمال ع

ْوُض التجّمع الوط�ّي 
َ

 من سقوط جميع القوائم العر�ّية، وارتفاُع �سبة التصو�ت �� صفوف ال��ود، وخ
ُ

بل �ان التخو�ف

 رفع �سبة تصو�ت العرب. االنتخابات لوحده، العوامَل األك�� تأث�ً�ا ع��

ا كب�ً�ا �� االنتخابات األخ��ة، ع�� الرغم من عدم اجتيازه �سبة ا�حسم. فقد حصل ع�� ثانًيا:  ع إنجاًزا انتخابي� حّقق التجمُّ

 ع�� بضع عشرات آالف األصوات.  138نحو 
ّ

ع لن يحصل إال ألف صوت، وذلك أمام ا�حمالت ال�ي أشاعت ورّوجت أّن التجمُّ

ع أّن ِقطاًعا اج ا ويش�� التصو�ت للتجمُّ ع الوط�ّي وال��ملا�ّي خياًرا سياسي� ا واسًعا �� ا�جتمع العر�ّي يرى �� طرح التجمُّ تماعي�

مناسًبا لھ، وال يخلو التصو�ت للتجّمع أيًضا من أ�عاد احتجاجّية ع�� سلوك القوائم العر�ّية األخرى وتفكيك القائمة 

ع بالطر�قة ال�ي حدثت عشّية تقديم ا كذلك تأث�ُ� رئيس قائمة  املش��كة و�قصاء التجمُّ القوائم �� منتصف أيلول. ظهر جلي�

ل أبو 
ّ
التجّمع الوط�ّي الديمقراطّي، سامي أبو �حادة، ع�� رفع �سبة التصو�ت وع�� املشهد االنتخا�ّي عموًما؛ إذ لقد مث

ا جر�ًئا ووا�ًحا، وصاحب قدرة الفتة ع�� مواجهة عنصرّ�ة وعنجهّية اإلعالم الع��ّي  �حادة لكث��ين من املصّوت�ن صوًتا وطني�

ع األسا�ىّي �عد االنتخابات �� إعادِة �شييد بْنيتھ التنظيمّية، وا�حفاِظ ع��  بمضمون ثاقب وأسلوب هادئ. يبقى تحّدي التجمُّ

م ا�جماه��ّي الذي دعم ا�حزَب �� االنتخابات
ْ

خ ، وطْرِح ال�وادر ا�حز�ّية ال�ي التأمت من جديد حولھ، وا�حفاِظ ع�� الزَّ

خطاب سيا�ىّي �عيد م�انتھ السياسّية �� ا�حقل السيا�ىّي الفلسطي�ّي. إذا لم يفعل التجّمع �ّل ذلك، فسي�ون مص��ه مص�� 

ستِعْد م�ان��ا، ألّ��ا ار��نت للعمل ال��ملا�ّي فقط.
َ
 جميع القوائم واألحزاب العر�ّية ال�ي خسرت �� انتخابات الكنيست ولم �
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ا: 
ً
دة إ�� القّوة العر�ّية ال��ملانّية األو�� �� ا�جتمع العر�ّي من حيث عدد األصوات ال�ي حصلت تحّولت الثالث قائمة العر�ّية املوحَّ

دة مع تأييد ِقطاع واسع من ا�جتمع العر�ّي لفكرة الدخول �� االئتالفات ا�ح�ومّية  عل��ا. وتن�جم قّوة القائمة العر�ّية املوحَّ

دة �� االنتخابات "أقرب إ�� التأث��" والتأث�� من داخل ا�ح�و  مة ع�� السياسات تجاه ا�جتمع العر�ّي. و�ان شعار القائمة املوحَّ

هات �� ا�جتمع العر�ّي تؤّ�د دخول القوائم العر�ّية لالئتالف ا�ح�ومّي، ع�� نحِو ما بّينت استطالعات للرأي  من�جًما مع توجُّ

هات  أجراها مدى الكرمل �� السنوات األخ��ة. دة ال تزال القائمة األو�� �� النقب، وتحمل توجُّ عالوة ع�� ذلك، القائمة املوحَّ

محاِفظة �� القضايا االجتماعّية تخاطب من خاللها ِقطاعات اجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي ترى �� خطاب التجّمع وا�ج��ة من 

ها��ا ا�حاِفظة.  الناحية االجتماعّية مخالًفا لتوجُّ

 (را�ًعا: 
َ

دة �ان األضعف %) باملقارنة مع قّوة 17.5�ش�� أنماط التصو�ت �� املدن ا�ختلطة أّن حجم التأييد للقائمة املوحَّ

، وال�ي �انت 2021التجّمع وتحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي��، ويعود ذلك �� رأينا إ�� تداعيات هّبة الكرامة �� أّيار عام 

دت
ّ
ا ين�جم مع  باألساس �� املدن ا�ختلطة وول ا ف��ا ال يرى �� خيار الشراكة �� االئتالف ا�حاكم خياًرا سياسي� موقًفا سياسي�

ة تجاههم.
ّ
ان هذه املدن من التضييِق عل��م، واالستيطاِن �� أحيا��م، والعنصرّ�ِة الفظ

ّ
 ما �عانيھ س�

إ�� حالة  -�� األساس-%، ويعود ذلك 15إ�� % 20تراجعت �سبة تأييد األحزاب الصهيونّية �� ا�جتمع العر�ّي من خامًسا: 

ا إ�� پلـ-اإلحباط من ح�ومة ِبِنت ـيد، ومن األحزاب الصهيونّية ال�ي �انت ضمن ا�ح�ومة، كم���س وحزب العمل، ويعود جزئي�

لت الصوت االندما�ّ� بامتياز. وقد �انت غالبّية املصّوت�ن لألحزاب الصهي
ّ
ونّية من التجّمعات أّن القائمة العر�ّية املوّحدة مث

 الدرزّ�ة.

تراَجَع معّدل التأييد لتحالف ا�ج��ة والعر�ّية للتغي�� �� هذه االنتخابات، مقارنة �عدد األصوات ال�ي �انت لهذا سادًسا: 

ا من ا�حزَ�ْ�ن ال �ستطيع تجاوز �سبة ا�حسم إذا خاض . 2019التحالف �� انتخابات نيسان عام  وتبّ�ن النتائج أّن أي�

لة �� أّ��ا �� القائمة اال 
ّ
نتخابات لوحده. وتدّل هذه النتيجة ع�� فقدان ا�ج��ة الديمقراطّية للسالم واملساواة م�ان��ا املتمث

العر�ّية (ال��ودّية) األقوى �� السياسة ال��ملانّية العر�ّية. لم ُ�سهم إقصاء التجّمع �� خسارة هذا التحالف ثالثة مقاعد، بل 

 �سّتة مقاعد. عدد األصوات ال�ي  خسارة مقعد واحد،
ً

ال
َّ
ع ضمن القائمة املش�َ�كة لبِقَي هذا التحالف ممث إذ لو بقي التجمُّ

ع جاءت ع�� وجھ ا�خصوص بفعل خوضھ االنتخابات لوحده مستقطًبا ِقطاعات شعبّية أرادت مقار�ة  حصل عل��ا التجمُّ

ًدا للتشديد ع�� مشروع  العمل ال��ملا�ّي بما ين�جم مع ما طرحھ التجّمع الوط�يّ  ع عاد مجدَّ الديمقراطّي، وال سّيما أّن التجمُّ

 سيا�ىّي مواِجھ لطبيعة الدولة ال��ودّية يطالب بتحو�ل الدولة إ�� دولة �جميع مواطن��ا.

تّيار املقاطعة  �ش�� تباُين معّدالت التصو�ت �� الدورات االنتخابّية املتكّررة خالل األعوام الثالثة األخ��ة إ�� أّن سا�ًعا: 

ا �ستطيع من خاللھ إقناع الناس بالعزوف عن التصو�ت ألسباب فكرّ�ة أو 
ً
ا متماس� األيديولوجّية ال يمتلك مشروًعا سياسي�

ر ِ�سب املشاركة ��ذه 
ّ
ا ال تقنع الناس بالتصو�ت، وال تتأث لة خارجي� أيديولوجّية؛ فكما أّن حمالت ��جيع التصو�ت املموَّ
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ق بوجود تّيار سيا�ىّي يدعو إ�� املقاطعة ا�حمالت، كذل
ّ
ك الشأن بخصوص االمتناع عن التصو�ت، إذ هو ال يتعل

األيديولوجّية النتخابات الكنيست؛ إذ ال تزال غالبّية املواطن�ن الفلسطينّي�ن ترى �� العمل ال��ملا�ّي ساحة سياسّية هاّمة، 

ق �عوامل أخرى 
ّ
، نحو: اّتحاد القوائم العر�ّية؛ سلوك القيادة السياسّية؛ مدى تأث��ها ومشارك��ا أو عزوفها عن التصو�ت يتعل

 ع�� سبيل املثال.-�� الكنيست 

 

 خالصة:

نتائج االنتخابات ا�حالّية خطاب التأث�� من خالل املشاركة �� ا�ح�ومة أو االنخراط �� م��ان القوى ب�ن املعسكرات  وضعت

ا، سوف ينت�ي هذا ا�خطاب مع �شكيل ح�ومة يمينّية متطّرفة. فقد صّوت ا�جتمع  ا�حز�ّية �� إسرائيل أمام تحّدٍ كب��. فعملي�

ا-ال��ودّي  العرب �� لعبة التأث�� ومواز�ن املعسكرات ا�حز�ّية ال�ي �انت �� املا�ىي ب�ن األحزاب ال��ودّية ضّد مشاركة  -عملي�

ا للتنازل عن طرح خطاب سيا�ىّي يقرن ب�ن  والصهيونّية، وذلك ع�� الرغم من ا�خطاب والسلوك العر�ّي الذي �ان مستعد�

. فا�جتمع ال��ودّي لم يقبل خطاب "التأث�� بكرامة"، وال خطاب قضّية الفلسطينّي�ن �� إسرائيل والقضّية الفلسطينّية عموًما

نت القوائم العر�ّية من التأث�� ع�� م��ان القوى ب�ن 
ّ

"أقرب إ�� التأث��"، وعاد النظام السيا�ىّي إ�� طبيعتھ �عد �حظة طارئة مك

 املعسكرات السياسّية �� إسرائيل.

 


