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ــل، خـــــال شــهــر  ــيــ ــرائــ شـــهـــدت إســ
رابــــــــع   ،2021 مـــــــــــــارس  آذار/ 
انــتــخــابــات عـــامـــة خــــال أقــــل من 
عامني، حصلت فيها األحزاب العربية على 
10 مــقــاعــد بــرملــانــيــة، فــي حــني أنــهــا أحـــرزت 
15 مــقــعــًدا فـــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة الــتــي 
جــرت قبل عــام 2020، وذلــك بسبب انقسام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة إلـــى قــائــمــتــني، 
ــــدة  ــــوّحـ ــة والــــعــــربــــيــــة املـ ــة املـــشـــتـــركـ ــعـــربـــيـ الـ
)الــحــركــة اإلســامــيــة الــجــنــوبــيــة(، وفشلها 
الــعــرب، وذلــك في  الناخبني  في استنهاض 
ضوء تراجع قوة األحزاب العربية، وتوّسع 
من  العربي  الجمهور  توقعات  بني  الفجوة 
النواب العرب بشأن معالجة املشكات التي 
داخــل  فــي  الفلسطينيون  الــعــرب  يعانيها 
الخط األخضر من جهة، ووزنهم وقدرتهم 
على التأثير في صنع القرار داخل إسرائيل، 
اتخاذ  وعــدم  الوطنية  األجــنــدات  وانحسار 
وقد  اإلسرائيلي.  اليمني  من  حاسم  موقف 
ســـّجـــلـــت نــســبــة مـــشـــاركـــة الــــعــــرب فــــي هـــذه 
على  انعكس  كبيًرا  ا 

ً
انخفاض االنتخابات 

املشتركة ستة  القائمة  أحــرزت  إذ  النتائج، 
املوّحدة  العربية  القائمة  وحصلت  مقاعد، 
على أربعة مقاعد؛ وبلغ مجموع األصوات 
في  العربية  ــزاب  األحــ عليها  حصلت  الــتــي 
هذه االنتخابات 379 ألف صوت مقابل 581 

ألف صوت في االنتخابات السابقة.
ــرمــــي هــــــذه الـــــورقـــــة إلــــــى تــحــلــيــل نــتــائــج  تــ
انتخابات الكنيست األخيرة داخل املجتمع 
ــابــــة عن  الــفــلــســطــيــنــي فـــي إســـرائـــيـــل، واإلجــ
جملة من التساؤالت حول أسباب انخفاض 
ــة الـــعـــربـــيـــة فـــيـــهـــا، وأنـــمـــاط  ــاركـ نــســبــة املـــشـ
وانعكاسات  واتجاهاته  العربي  التصويت 
نــتــائــج االنــتــخــابــات عــلــى وضـــع الــعــرب في 

إسرائيل.

أولًا: نسب التصويت بين العرب
ــــي املــجــتــمــع  ــلــــت نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فـ وصــ
ــــي انــــتــــخــــابــــات الــكــنــيــســت  الــفــلــســطــيــنــي فـ
فــي  ِبــــــ 65%  ــة  ــارنـ ــقـ مـ إلـــــى 45%،  األخــــيــــرة 
مـــارس  )آذار/  سبقتها  الــتــي  االنــتــخــابــات 
الــنــســبــة األدنـــــى في  2020(. وتــعــتــبــر هــــذه 
للفلسطينيني  االنتخابية  املشاركة  تاريخ 
الكنيست  انتخابات  بــدء  منذ  إسرائيل  في 
 نسبة التصويت العامة 

ّ
عام 1949، علًما أن

في إسرائيل بلغت 67.4%. 

ثانًيا: التصويت للقوائم العربية
ــرة،  ــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت األخـــــيـــ ــتــــخــ عـــشـــيـــة انــ
انــقــســمــت الــقــائــمــة املــشــتــركــة إلـــى قائمتني، 
بــعــد خـــروج الــقــائــمــة الــعــربــيــة املـــوّحـــدة من 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة. وظـــهـــر االنـــقـــســـام على 
ــدة  ــ ــوّحـ ــ ــــني الـــقـــائـــمـــة املـ ــــاف بـ ــخـ ــ خـــلـــفـــيـــة الـ
ومـــركـــبـــات الـــقـــائـــمـــة املـــشـــتـــركـــة، وتـــحـــديـــًدا 
الجبهة والتجمع، بخصوص موضوع دعم 
قائًما؛ حيث رفضت  اليمني بوصفه خياًرا 
ــذا الــخــيــار واعــتــبــرتــه مــحــاولــة  املــشــتــركــة هـ
في  اليمينية،  وحــكــومــتــه  نتنياهو  إلنــقــاذ 
 
ّ
حني بّررت القائمة املوّحدة هذا النهج بأن

الــتــوصــيــة عــلــى أحـــد املــتــرشــحــني تــكــون من 
املجتمع  مطالب  قبول  على  موافقته  خــال 
مكافحة  مثل  املدني  املستوى  على  العربي 
ــــدم الــبــيــوت  ــــف هـ ــعـــنـــف، ووقــ الـــجـــريـــمـــة والـ
ــيـــات أكـــبـــر لــلــســلــطــات  ــيـــزانـ وتــخــصــيــص مـ
املــحــلــيــة الـــعـــربـــيـــة، وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا طــالــبــت 
ــأن تــتــعــهــد املــشــتــركــة  ــ ــدة بـ ــ ــوّحـ ــ الـــقـــائـــمـــة املـ
مع  تتناقض  اجتماعية  قــوانــني  دعــم  بعدم 

»الطبيعة املحافظة للمجتمع العربي«. 
حصلت القائمة املشتركة على ستة مقاعد، 
حــيــث وصــــل مــجــمــوع املـــصـــوتـــني لــهــا إلــى 
من   4.8% يـــعـــادل  ــا  مـ أي  ـــا، 

ً
صـــوت  212048

مــجــمــل األصــــــوات الـــعـــاّمـــة، بــيــنــمــا حصلت 
ــلـــى أربـــعـــة  ــدة عـ ــ ــ ــوحَّ ــ ــة الـــعـــربـــّيـــة املــ ــائـــمـ ــقـ الـ
ــل مـــجـــمـــوع املــصــوتــني  ــ مـــقـــاعـــد، حـــيـــث وصـ
يـــعـــادل  ــا  مــ أي  ــــا، 

ً
صــــوت  167132 ــى  ــ إلـ لـــهـــا 

إن  أي  الــعــاّمــة.  ــــوات  مــن مجمل األصـ  3.7%
ــًعـــا عــلــى نــحــو 380  الــقــائــمــتــني حــصــلــتــا مـ
ألـــف صـــوت. عــلــى سبيل املــقــارنــة، حصلت 
في  األربــعــة(  )بمركباتها  املشتركة  القائمة 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مــارس 2020( على 581507 أصــوات  )آذار/ 
العاّمة.  األصــوات  تعادل %12.6 من مجمل 
املصوتني  عــدد  تــراجــع  إلــى  النتائج  تشير 
باالنتخابات  مقارنة  العربيتني  للقائمتني 

السابقة )2020( بنحو 200 ألف صوت. 
ــبـــني الـــعـــرب  ــنـــاخـ ــد صـــــــّوت %81 مــــن الـ ــ وقــ
الــذيــن شــاركــوا فــي االنــتــخــابــات للقائمتني 
الصهيونية  األحــزاب  وحصلت  العربيتني، 
على باقي األصوات، في حني وصلت نسبة 
املجتمع  فــي  املــشــتــركــة  للقائمة  الــتــصــويــت 
العربي إلى %87 في انتخابات آذار/ مارس 
2020، في حني أحرزت األحزاب الصهيونية 
 أغلبية 

ّ
على بقية األصوات، ما يدل على أن

ــّوتــــوا لــلــقــائــمــة املـــشـــتـــركـــة فــي  ـــم يــــصــ ـــن لـ مـ
الــجــولــة األخــيــرة )2021(، لــم يــشــاركــوا في 

االنتخابات ولم يدلوا بأصواتهم. 

ثالًثا: التصويت 
لألحزاب الصهيونية

ـــفـــت األحـــــــــزاب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــــي دورة 
ّ
كـــث

االنتخابية  دعايتها  األخــيــرة،  االنتخابات 
أدرجت  وقد  العربي،  املجتمع  إلى  هة  املوجَّ
ضمن  عــرًبــا  حني 

ّ
مترش صهيونية  أحــــزاٌب 

قــوائــمــهــا االنــتــخــابــيــة فـــي أمـــاكـــن مــتــقــدمــة. 
فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، أدرج حــــزب مــيــرتــس 
املوقعني  فــي  عــربــَيــني  الــيــســاري مترشَحني 
البرملانية،  قائمته  ضمن  والخامس  الرابع 
ــحــة عــربــيــة في 

ّ
وأدرج حـــزب الــعــمــل مــتــرش

املــوقــع الــســابــع، وأدرج حـــزب الــلــيــكــود أول 
ًحا عربًيا مسلًما في 

ّ
مرة في تاريخه مترش

 عن 
ً

املــوقــع الــســادس والــثــاثــني. هــذا، فضا
القوائم  هــذه  الـــدروز في  العرب  ِحني 

ّ
املترش

ا من  وقوائم أخرى. وخصص نتنياهو جزًء
فقد  العربي،  للمجتمع  االنتخابية  دعايته 
 
ً
اٍت انتخابية م فيها لقاء

ّ
زار بلدات عربية نظ

ــلـــطـــات مــحــلــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع رؤســــــــاء سـ
 لجنة االنــتــخــابــات املــركــزيــة، 

ّ
عــربــيــة، بــل إن

وهــــي لــجــنــة مــكــونــة مـــن مــمــثــلــي األحـــــزاب 
فــي الكنيست ويــرأســهــا قــاٍض فــي املحكمة 
العليا، لم تشطب هذه املرة أّي قائمة عربية 
أو أّي مترشح عربي من القوائم العربية ولم 
العليا  املحكمة  إلــى  اللجوء  إلــى  تضطرها 
التي كانت تلغي قرارات الشطب، كما حدث 

في الدورات االنتخابية السابقة.
فــي هذه  الصهيونية  األحــــزاب  وقــد حصلت 
االنــتــخــابــات عــلــى نــحــو 80 ألــــف صــــوت من 
البلدات العربية بما في ذلك البلدات الدرزية، 
مــجــمــل األصــــــوات  ــن  مــ ــادل 19%  ــعــ يــ ــا  مــ أي 
االقتراع.  في  أصحابها  شــارك  التي  العربية 
في املقابل، حصلت األحزاب الصهيونية على 
نحو 92 ألف صوت من املجتمع العربي في 

انتخابات آذار/ مارس 2020، ما يعادل 13% 
من األصــوات العربية التي شارك أصحابها 
ــفــــجــــوة بــني  ــــود هــــــذه الــ ــعـ ــ ــــي االقـــــــتـــــــراع، وتـ فـ
النسب واألصــوات املطلقة إلى تراجع نسبة 
الرغم  فعلى  العربي،  املجتمع  في  التصويت 
 األحـــــزاب الــصــهــيــونــيــة حــصــلــت على 

ّ
مـــن أن

االنتخابات  فــي  العربية  األصـــوات  مــن   19%
األخيرة فإن هذا العدد أقل مقارنة بانتخابات 
آذار/ مارس 2020. وحصل الليكود على أكبر 
نــســبــة مـــن األصـــــوات الــعــربــيــة الــتــي صــوتــت 
يليه  بــنــســبــة 26%،  الــصــهــيــونــيــة  لـــأحـــزاب 
ــم حــــزب يــســرائــيــل  مــيــرتــس بــنــســبــة %19، ثـ
أفيغدور  برئاسة  بيتنا(  )إســرائــيــل  بيتينو 
ليبرمان بنسبة %17، يليه حزب ييش عتيد 
)يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد بنسبة 
%11، وأحرزت األحزاب الصهيونية األخرى 

باقي األصوات.
ــي املــجــتــمــع  تـــبـــني مـــعـــطـــيـــات الـــتـــصـــويـــت فــ

الفلسطيني داخل إسرائيل ما يلي:
ل عدم املشاركة في االنتخابات بنسبة 

ّ
1. مث

ــمــــاط املـــشـــاركـــة   األهــــــم فــــي أنــ
َ
ــة %55 الـــســـمـ

ــعــــرب الــفــلــســطــيــنــيــني  االنـــتـــخـــابـــيـــة لـــــدى الــ
فــــي إســــرائــــيــــل. ويــــعــــود ذلـــــك إلـــــى أســـبـــاب 
ــّرر الـــجـــوالت  ــكـ عــــديــــدة، مــنــهــا الــتــعــب مـــن تـ
االنــتــخــابــيــة، وانــقــســام الــقــائــمــة املــشــتــركــة، 
بمحاولة  ل 

ّ
تمث الــذي  السياسي  واالرتــبــاك 

شــرعــنــة دعـــم الــيــمــني اإلســرائــيــلــي بــمــا في 
وعــدم  الحكومة،  تشكيل  فــي  نتنياهو  ذلــك 
تــرجــمــة زيــــادة عـــدد الـــنـــواب الــعــرب عــددًيــا 
 

ً
ل مثا

ّ
السياسي ما تمث التأثير  زيــادة  في 

بــعــجــز الــقــائــمــة املـــشـــتـــركـــة، بــعــد إنــجــازهــا 
2020، بحصولها  عـــام  الــكــبــيــر  االنــتــخــابــي 
على 15 مقعًدا، عن مواجهة أزمات املجتمع 
الــعــربــي الــتــي تفاقمت فــي الــعــام املــنــصــرم، 
وسوء  والعنف،  الجريمة  نسب  تزايد  مثل 
جائحة  من  الناتجة  االقتصادية  األوضـــاع 
فــيــروس كــورونــا املستجد، وغــيــاب الــقــدرة 
ــابــــي إلــــى  ــتــــخــ ــاز االنــ ــ ــجــ ــ عــــلــــى تــــرجــــمــــة اإلنــ
على  للفلسطينيني  أفــضــل  ســيــاســي  واقــــع 
املستوى التنظيمي الداخلي ومجمل العمل 
الــســيــاســي. كــمــا بـــرز فــي هـــذه االنــتــخــابــات 
تراجع تحريض األحــزاب الصهيونية على 
الجمهور العربي والنواب العرب، سّيما من 
جانب نتنياهو الذي اتبع تكتيًكا انتخابًيا 
املـــرة فــي محاولة منه لتقليل  مــغــايــًرا هــذه 
الــتــصــويــت وجـــذب مــصــوتــني لحزب  نسبة 
الليكود، وقــد نجح فــي األولـــى وأخــفــق في 
التصويت  نسبة  تراجع  يعني  الثانية. وال 
ا مؤّيًدا للمقاطعة، فلم يغير %20 من 

ً
موقف

الجمهور موقفه من االنتخابات خال عام، 
ولكن عوامل القعود والعزوف عن املشاركة 
هي عوامل مركبة، منها اليأس من التأثير 
ــتـــجـــاج عــلــى االنـــقـــســـام الــعــربــي بعد  واالحـ

الوحدة واالرتباك السياسي، وغيرها.
العربية  للقوائم  املــصــوتــني  عــدد  تــراجــع   .2
بـ 200 ألــف صــوت، وتــراجــع تمثيل القوائم 
العربية من 15 مقعًدا إلى 10 مقاعد. ويعود 

هذا التراجع إلى انقسام القائمة املشتركة، 
 عن غياب برنامج سياسي جاّد لهذه 

ً
فضا

القائمة تحديًدا؛ فقد اقتصر خطابها على 
ــدة الــتــي  ــوّحــ مــواجــهــة بــرنــامــج الــقــائــمــة املــ
جّرتها إلى ملعبها فيما يتعلق بالقضايا 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــركـــز الـــنـــقـــاش عــلــى فــكــرة 
الــتــوصــيــة بــرئــيــس لــلــحــكــومــة أمــــام رئــيــس 
 
ّ
ــقـــاط الــيــمــني املــتــطــرف، وكـــأن الـــدولـــة، وإسـ

الــقــائــمــتــني هــمــا مـــن الـــقـــوائـــم اإلســرائــيــلــيــة 
 مــســألــة الــتــأثــيــر في 

ّ
 عــن أن

ً
الــعــاديــة. فــضــا

سقطت  اليمني  وإســقــاط  الحكومة  تشكيل 
ــابـــات الـــســـابـــقـــة، حــيــث  ــتـــخـ مــــع تـــجـــربـــة االنـ
مــارس  آذار/  فــي  املشتركة  القائمة  ســّوقــت 
نتنياهو  إســـقـــاط  عــلــى  قـــــادرة  أنـــهـــا   2020
وتــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة لـــه بــدعــمــهــا من 
الخارج. وبالفعل، أوصت القائمة املشتركة 
بــبــيــنــي غــانــتــس لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة الـــذي 
ـــل االنـــضـــمـــام إلــــى حــكــومــة تـــنـــاوب مع 

ّ
فـــض

تستند  حكومة  تشكيل  مــن   
ً

بـــدال نتنياهو 
إلـــى دعـــم الــقــائــمــة املــشــتــركــة حــتــى مــن دون 
أن تنضم فعلًيا إلى الحكومة. لم تستوعب 
على صوتها  ُيــراِهــن  ومــن  العربية  القوائم 
فــــي الـــبـــرملـــان لــحــســم ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل 
مـــــدى عـــمـــق األيـــديـــولـــوجـــيـــا الــصــهــيــونــيــة 
فــي بــنــيــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة وثــقــافــتــهــا. فا 
ــزاب الــيــمــني املــتــطــرف وال يــمــني الــوســط  أحــ
مستعدة لتشكيل حكومة تستند إلى أقلية 
مــن الـــنـــواب الــيــهــود فــي الــكــنــيــســت، بحيث 
وتبقيها  الــعــرب  الــنــواب  أصــــوات  تسندها 
 مثل 

ّ
في الحكم. وحتى لو حصل ذلــك، فــإن

هذه الحكومة لن تكون قادرة على حسم أّي 
قضية مهمة، كما أنها لن تمكث في الحكم 
. وليست هــذه هــي استراتيجية من 

ً
طــويــا

الــلــيــكــود، بل  يــوافــق على عقد صفقات مــع 
تدخل  عينية  تلبية مطالب  عن  يبحث  هو 
فــي بـــاب الــحــقــوق الــيــومــيــة الــتــي غــالــًبــا ما 
ق مثلها في املاضي بالنضال، بما فيه 

َّ
حق

َ
ت

البرملاني، والتي ال يفترض أن تحتاج إلى 
السلوك  هـــذا  ويــدخــل  لتحقيقها.  صــفــقــات 
الــذي  الشعبوي  الخطاب  ضمن  السياسي 
ا مع من يكون التحالف،  يرى أنه ليس مهّمً
كــان مــع نتنياهو، بشرط تحقيق  لــو  حتى 
 
ّ
أن التجربة  أثبتت  لقد  للجماهير.  مطالب 

العرب في الداخل حققوا ما هو أهم من هذه 
املطالب من دون الحاجة إلى أن يتخلوا عن 

هويتهم الوطنية ومواقفهم.
3. لم تحظ األحزاب الصهيونية بعدد كبير 
مـــن املــصــوتــني كــمــا تــوقــعــت، فــرغــم ازديــــاد 
العربي  لــهــا فــي املجتمع  الــتــصــويــت  نــســب 
من %13 عام 2020 إلى نحو %19 في هذه 
 عدد املصوتني كان أقل من 

ّ
االنتخابات، فإن

 الخيارين 
ّ
الدورة السابقة. مما يدل على أن

ــام الــنــاخــِبــني  ــ ْيـــن كـــانـــا أمـ
َ
ــلـــذ ــَيـــني الـ األســـاسـ

ــرب هـــمـــا: إمـــــا الـــتـــصـــويـــت لــلــقــائــمــتــني  ــعــ الــ
الــعــربــيــتــني، وإّمــــا عـــدم اإلدالء بــأصــواتــهــم. 
املجتمع  فــي  أقلية صغيرة   

ّ
أن يــؤكــد  وهـــذا 

أصــواتــهــا،  الــقــائــمــتــني  ــحــت 
َ
مــن الفلسطيني 

وخيبة  السياسية  الظروف  من  الرغم  على 
املكثفة  العربية والدعاية  القوائم  األمــل في 
العربي،  املجتمع  في  الصهيونية  لأحزاب 

ال سّيما حزب الليكود.
كــشــفــت نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت فــي 
كبيرة  أمــل  خيبة  عن  الفلسطيني  املجتمع 
لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي خـــطـــاب الـــقـــوائـــم 
العربية على املستوى السياسي وفي أدائها 
على املستوى البرملاني. وتمثل ذلك بازدياد 
التصويت  واملمتنعني عن  املقاطعني  نسبة 
بــمــعــدل غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ املــشــاركــة 
إلى  أضــف  للكنيست.  العربية  االنتخابية 
 الجمهور العربي يبحث عن خطاب 

ّ
ذلك أن

يــقــومــان على  بــرملــانــَيــني  وأداء ســيــاســَيــني 
مــقــاربــة الــقــضــايــا املــدنــيــة بــخــطــاب وطــنــي، 
يتعامل من خاله مع الفلسطينيني العرب 
ــل بــوصــفــهــم مــجــمــوعــة وطــــن،  ــيـ ــرائـ فــــي إسـ
كما  مهاجرين.  مجموعة  بوصفهم  وليس 
السياسي  العمل  تراجع  النتائج على  ــت 

ّ
دل

الـــعـــربـــي فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، 
وتـــراجـــع ثــقــة املــواطــنــني الـــعـــرب بــأحــزابــهــم 
بـــعـــد أن فـــشـــلـــت الـــقـــائـــمـــة املـــشـــتـــركـــة الــتــي 
في  للفلسطينيني  األمـــل  مــن  كــثــيــرا  حملت 
إسرائيل، على نحٍو جعلهم يمنحونها 15 
مقعًدا في انتخابات آذار/ مارس 2020، في 
وخفض  خلفها،  العربي  الجمهور  تنظيم 
ســقــف تــوقــعــاتــه مــنــهــا، وتــوجــيــه الــنــقــد إلــى 
ــو الــســلــطــة الــحــاكــمــة  عــنــوانــه الــحــقــيــقــي وهـ
السياسات.  بوصفها صانعة  إسرائيل  في 
ســيــاســي  خـــطـــاب  لــتــطــويــر  األوان  آن  لـــقـــد 
حصل  الــذي  الوطني  الصعود  على  يرتكز 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، حــني  ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
طــــرح الــجــمــع بـــني خـــطـــاب مـــدنـــي مــواطــنــي 
يـــتـــنـــاول قــضــايــا املـــواطـــنـــة والـــحـــقـــوق، من 
دون أن يتخلى عن تحّدي سياسات الدولة 
ــــاب وطـــنـــي  ــطـ ــ ــــودي، وخـ ــهـ ــ ــيـ ــ وجــــوهــــرهــــا الـ
فلسطيني. وإذا لم يحصل ذلــك، فقد ينشأ 
ـــي إســـرائـــيـــلـــي  ــربـ خـــطـــأ تـــمـــريـــر خـــطـــاب »عــ

محافظ« بغاف شعبوي.

انعكاساته على وضع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل

السلوك االنتخابي العربي 
في انتخابات الكنيست الـ24

وصلت نسبة التصويت 
في المجتمع 

الفلسطيني في 
انتخابات الكنيست 

األخيرة إلى %45

حصلت القائمة 
المشتركة على ستة 

مقاعد، حيث وصل 
مجموع المصوتين 

لها إلى 212048 صوًتا

تراجع عدد المصوتين 
للقوائم العربية بـ 200 

ألف صوت، وتراجع 
تمثيل القوائم العربية 
من 15 مقعًدا إلى 10 

مقاعد

يقــرأ المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات فــي المطالعة اآلتيــة نتائج االنتخابات اإلســرائيلية التي أجريت فــي مارس/ آذار 
الماضي، كما يوضح انعكاساتها على األحزاب العربية بعد انقسام القوى السياسية العربية إلى قائمتين

تدلي بصوتها في كفرمندا، 2021/3/23 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عام  منذ  الكنيست،  انتخابات  في  تراجعها  العرب  تصويت  نسب  ُتبيّن 
بعد  النسبة  ارتفعت  عندما   ،2015 عام  حتى  استمرت  وقد   ،1999
تشارك  التي  العربية  األحزاب  كل  ضّمت  التي  المشتركة  القائمة  تأسيس 
التجمع  والمساواة،  للسالم  الديمقراطية  )الجبهة  االنتخابات  في 
للتغيير(.  العربية  والحركة  اإلسالمية  الحركة  الديمقراطي،  الوطني 
في  تراجعت  لكنها   ،%64 إلى  لتصل  التصويت  نسبة  ارتفعت  عندها 
انتخابات نيسان/ إبريل 2019 إلى 49% بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى 

قائمتين، ثم عادت وارتفعت تباًعا في الدورتين التاليتين.

تراجع نسب تصويت العرب
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