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 مشاركة وتصويت اجملتمع العريب

 اخلامسة والعشرينيف انتخاابت الكنيست 

 حتليل للتوجهات ونظرة إىل املستقبل

 1هيثم سعد الدين حممد أبو سويرح 

 

 : مقدمة
 

،  2022/ 1/11يف    25  الـ  Knesset  غمار جولة انتخابية برملانية جديدة للكنيست  "إسرائيل"خاضت  
استقرار سياسي   حتقيق) يف  2021- 2019بعد أن فشلت اجلوالت األربع يف الثالثة أعوام والنصف األخرية (

التشقق املستمر يف بنية احلكومات املشكلة؛ بسبب التنازع الداخلي بني القوى السياسية، ويشري    نتيجة  ها،في
 . "سرائيلإ"ذلك أيضاً الستمرار ظاهرة عدم انتظام التداول السياسي يف 

على أ�ا من أهم   25يُنظر إىل انتخاابت الكنيست الـ  
أسفرت هذه فقد    2". إسرائيل"اجلوالت االنتخابية يف اتريخ  

يبدو  اجلولة السياسية    على ما  لألزمة  عن قرار يضع حداً 
ونصف، مما قد   أعوام  ةمنذ حنو ثالث"  إسرائيل"املستمرة يف  

يتيح فرصة لتشكيل حكومة مستقرة هبوية وخطوط أساسية  
 Benjamin Netanyahu3  وأهداف سياسية واضحة، بعد أن حصلت كتلة اليمني برائسة بنيامني نتنياهو 

 
فلسطني، حاصل على شهادة البكالوريوس يف القانون، ابحث متابع للشأن   -من غزة    هيثم سعد الدين حممد أبو سويرح:  1

 الفلسطيين واإلسرائيلي. 
بوابة  ، موقع  : احنسار التصويت لألحزاب الصهيونية وطغيان منط املرشح احمللي25أمناط التصويت العريب يف الكنيست    :انظر  2

 /https://hadfnews.ps/post/110309، يف: 8/12/2022، اهلدف اإلخبارية
نتنياهو:   3 أبيب   بنيامني  تل  للوزراء عدة فرتات من  1949مواليد    ،من  الليكود، أصبح رئيساً  يرأس حزب  إسرائيلي  ، سياسي 

 . 12/2022/ 29يف    37  وقام بتشكيل احلكومة الـ ،  25فازت كتلته يف انتخاابت الكنيست الـ    .2021-2009، ومن  1996-1999
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 United Arab)  رعام(مقعداً، والقائمة العربية املوحدة    51مقعداً يف الكنيست، وكتلة اليسار على    64على  

List (Raʻam)  مقاعد. 5على 
االنتخاابت   هذه  انتخابية  40تنافست يف  من  كِّ شُ   4، قائمة  الطّ   5، حزابً   49لت  السياسي  مشلت  يف 

اثنان منها يف االنتخاابت    ؛ قوائم عربية  3اإلسرائيلي من أقصى ميينه إىل أقصى يساره، من ضمنها   جنح 
أحزاب عربية اعتادت املشاركة يف االنتخاابت، بعضها شارك    4كلت هذه القوائم من  وختلف الثالث، شُ 

عقود واآلخر منذ عقدين ونصف، فيما عارضت قوى سياسية عربية املشاركة يف االنتخاابت منذ   4منذ  
 نشأهتا ودعت ملقاطعتها. 

؛ جيسد احلدث "إسرائيل"أبمهية خاصة، ابلنسبة للمجتمع العريب يف    25لـ  حتظى انتخاابت الكنيست ا
العريب أتثري   ،تناقضاً  نتائج االنتخاابت وصورة احلكومة املقبلة، ولكن من    ه فمن �حية كان للصوت  على 

،  �حية أخرى، أدى التصويت إىل نشوء كتلة سياسية ينظر إليها على أ�ا خصم يف نظر غالبية اجملتمع العريب
، وهو 2021سنة  وفقدان أتثري سابق نشأ يف    ،Religious Zionism  أال وهو فوز أحزاب الصهيونية الدينية

 تالف احلكومي من أحزاب الوسط واليسار وبدعم حزب عريب.تشكيل االئ
مع وصف االجتاهات   25تستعرض هذه الورقة بيا�ت تصويت اجملتمع العريب يف انتخاابت الكنيست الـ  

فيها،   انعكست  اليت  املعطيات و السياسية واالجتماعية  للواقع نفسها  بناًء على  احملتملة  اآلاثر  يتم حتليل   ،

 
 lists-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/candidates-25:  ، يف موقع جلنة االنتخاابت املركزية للكنيست   : انظر   4
 : ، يفويكيبيد� : موقععلى 25انظر معلومات عن انتخاابت الكنيست  5

https://he.wikipedia.org/wiki/ וחמש העשרים לכנסת  הבחירות   
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واجملتمع اليهودي، مع تقدمي توصيات   "دولة إسرائيل"السياسي الناشئ على اجملتمع العريب وعالقاته مبؤسسات  
 ني العريب واليهودي. للنخب السياسية العربية بشأن سياستها جتاه اجملتمعَ 

 

 : 25أوًال: املشاركة العربية يف انتخاابت الكنيست الـ  
 

 شاركت يف هذه االنتخاابت ثالث قوائم عربية وهي: 
1. " ابلعربية  واختصارها  املوحدة  العربية  احلركة   6: "رعامالقائمة  متثل  وهي 

  1996  سنة ت عن احلركة اإلسالمية  اليت انشقَّ   7اإلسالمية الفرع اجلنويب
الكنيست   انتخاابت  واملشاركة يف  الدخول  نتج عن  الذي  اخلالف  بعد 

 8. الرابعة عشر يف حينه، يرأس القائمة النائب يف الكنيست منصور عباس

 The Democratic Front for حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة  .2

Peace and Equality (Hadash)     وحزب احلركة العربية للتغيري  Arab 

Movement for Renewal   وهي  9تعال" - واختصارها ابلعربية "حداش :
ني من امتداد احلزب للحزب الشيوعي  ني عربيَّ قائمة مشرتكة من احتاد حزبَ 

،  1948  سنة   اإلسرائيلي الذي أتسس يف فلسطني قبل قيام "دولة إسرائيل" 
يرأس  .  لكنيست منذ الكنيست الثالثة عشر واعتادا املشاركة يف انتخاابت ا 

 
 وتعين القائمة العربية املوحدة. "،  המאוחדת   הערבית   הרשימה   - هرشيمه هعرفيت مهوخيدت  " اختصار عربي لـ   מ " רע   رعام:  6
بعد اخلالف حول املشاركة    1996سنة    هي حركة دينية سياسية انفصلت عن احلركة اإلسالمية األم   الفرع اجلنويب:   -   احلركة اإلسالمية   7

 القائمة العربية املوحدة ذراعها السياسي يف الكنيست اإلسرائيلي.   د تع و يرأس احلركة الشيخ صفوت فريج،    . يف انتخاابت الكنيست 
�ئب  و رئيس القائمة العربية املوحدة، و الفرع اجلنويب،  - ، �ئب رئيس احلركة اإلسالمية  1974مواليد  ، من املغار منصور عباس:  8

 .25-21يف الدورات يف الكنيست 
لـ  ש"חדحداش    تعال:-حداش  9 عربي  اولشفيون  "اختصار  لشلوم  دميوكراطيت    לשלום   דמוקרטית  חזית  -حزيت 

  תנועה   -تنوعا عرفيت هلتحدشوت "اختصار عربي لـ  ל"תע تعال. و وتعين اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة "،ולשוויון
 وتعين احلركة العربية للتغيري.  "،להתחדשות  ערבית
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ويرأس حزب احلركة العربية للتغيري    10، حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة النائب يف الكنيست أمين عودة 
 11. النائب يف الكنيست أمحد الطييب 

الدميقراطي   .3 الوطين   National Democratic Assemblyالتجمع 

(Balad)  "بلد" ابلعربية  مناهض    12: واختصارها  علماين  حزب  وهو 
مواطنيها  ،للصهيونية لكل  دولة  "إسرائيل"  تكون  ألن  أسس    .ويدعو 

يرأس هذه القائمة النائب السابق يف و ،  1995  سنة  13احلزب عزمي بشارة
 14. الكنيست سامي أبو شحادة

 

 15: 25اثنياً: النتائج الرئيسية النتخاابت الكنيست الـ  
 

) عن  اً �خب   210,720(   % 3.2  ، بز�دة بنسبة ني �خب   6,788,804بلغ عدد الناخبني يف هذه االنتخاابت  
  ، اً �خب   084,578,6والذي بلغ عدد الناخبني فيها  ،  2021/ 3/ 23املاضية اليت جرت يف    2416انتخاابت الكنيست الـ  

%، فيما بلغ عدد األصوات  70.62، وُسجلت نسبة املشاركة بـ  اً مشارك   4,794,593فيما بلغ عدد املشاركني  
  ، صواتً   29,851% من عدد املشاركني، وبلغ عدد األصوات امللغاة  99.37بنسبة    صواتً   4,764,742الصحيحة  

أما عدد أصوات القوائم اليت جتاوزت نسبة احلسم فبلغت   .صواتً   154,854وعدد أصوات جتاوز نسبة احلسم  
% من عدد األصوات الصحيحة، وعدد أصوات القوائم اليت مل تتجاوز 91.24بنسبة    صواتً   4,347,342

 
 . 25- 20�ئب يف الكنيست يف الدورات  و ، رئيس حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة،  1975مواليد    ، من حيفا   أمين عودة:  10
 . 25-15�ئب يف الكنيست يف الدورات و ، مؤسس حزب احلركة العربية للتغيري، 1958مواليد  ،من الطيبة أمحد الطييب: 11
 وتعين التجمع الوطين الدميقراطي.   "، דמוקרטית   לאומית   ברית   - بريت الوميت دميوكراطيت  " اختصار عربي لـ   ד " בל   بلد:  12
  . 17و   ، 14�ئب يف الكنيست يف الدورات  و ، مؤسس حزب التجمع الوطين الدميقراطي،  1956مواليد    ، من الناصرة   عزمي بشارة:   13

 يعيش يف قطر حالياً بعد اهتامات إسرائيلية له أبنه يعمل لصاحل حزب هللا اللبناين. 
  ، 22�ئب يف الكنيست يف الدورات  و ، رئيس حزب التجمع الوطين الدميقراطي،  1975مواليد    ، من �فا  سامي أبو شحادة:  14

 . 24و، 23و
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il25https://votes.يف:  ،25موقع جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست الـ  :انظر 15
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il24https://votes.: ، يف24موقع جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست الـ  :انظر 16
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%، وهي أعلى نسبة سجلت ألصوات القوائم اليت مل 8.76بنسبة    صوتٍ   417,400نسبة احلسم فبلغت  
 تتجاوز نسبة احلسم.

ملوحدة  اجتازت قائمتني عربيتني من القوائم العربية الثالثة اليت دخلت االنتخاابت وهي القائمة العربية ا
على    ، صواتً   194,047وحصدت    )،رعام( الدميقراطية   5وابلتايل حصلت  اجلبهة  وقائمة حزب  مقاعد، 

وحصلت أيضاً    ،صواتً   178,735حصدت    )تعال-حداش(للسالم واملساواة وحزب احلركة العربية للتغيري  
% حلصوهلا  3.25نسبة احلسم البالغة    )بلد(مقاعد، فيما مل جتتز قائمة التجمع الوطين الدميقراطي    5على  
 . صواتً  138,617على 

املقاعد اليت حصلت عليها القوائم العربية هي أقل من املتوسط مقارنة مع االنتخاابت اليت جرت يف األعوام  
لقائمة    مقاعد   6توزعت    2117،مقاعد يف الكنيست الـ    10املاضية القليلة؛ حيث حصلت القوائم العربية على  

و - "حداش  "رعام   4تعال"  لقائمة  وعلى  - مقاعد  الـ    13بلد"،  الكنيست  يف  بتحالف    2218مقعداً 
  لتحالف اب   2319مقعداً يف الكنيست الـ    15، وعلى  ) القائمة املشرتكة ( األحزاب العربية يف قائمة واحدة  

أحزاب    3بتحالف    2420مقاعد يف الكنيست الـ    10، وعلى  ) القائمة املشرتكة ( يف قائمة واحدة    نفسه 
مقاعد لقائمة "رعام" بعد انفصاهلا عن القائمة املشرتكة،    4و   )، ة القائمة املشرتك ( عربية يف قائمة واحدة 

  2521وأخرياً يف هذه االنتخاابت الكنيست الـ 
على   العربية  األحزاب  مقاعد    10حصلت 

تعال"  - مقاعد لقائمة "حداش   5أيضاً توزعت  
قائمة    5و  حتصل  ومل  "رعام"،  لقائمة  مقاعد 

 "بلد" على أي مقاعد. 

 
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il21https://votes.: ، يف21 املركزية النتخاابت الكنيست الـموقع جلنة االنتخاابت  :انظر 17
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il22https://votes.: ، يف22 موقع جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست الـ :انظر 18
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il23https://votes.: ، يف23موقع جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست الـ  :انظر 19
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il24https://votes.: ، يف24موقع جلنة االنتخاابت املركزية النتخاابت الكنيست الـ  :انظر 20
 (ابللغة العربية)   bechirot.gov.il25https://votes.يف:  ،25املركزية النتخاابت الكنيست الـ موقع جلنة االنتخاابت  :انظر 21
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 فيما يلي عدد ونسبة ما حصلت عليه القوائم املتنافسة من أصوات وعدد املقاعد على النحو اآليت:
 

 2522الكنيست الـ  بيا�ت القوائم اليت فازت ابنتخاابت
 

 التحالف  عدد املقاعد  نسبة األصوات  عدد األصوات  القائمة 
 كتلة اليمني  Likud 1,115,336 23.4% 32 الليكود
  مستقبل "يوجد

Yesh Atid" 847,435 17.8% 24  كتلة اليسار 

 كتلة اليمني  14 %10.8 516,470 الصهيونية الدينية
املعسكر الرمسي  
State Camp 

 كتلة اليسار  12 9.1% 432,482

 كتلة اليمني  Shas 392,964 8.2% 11 شاس
يهدوت هتوراة  

Yahadut HaTora 
 كتلة اليمني  7 5.9% 280,194

 إسرائيل بيتنا "
Yisrael Beitenu " 213,687 4.5% 6  كتلة اليسار 

 -  5 %4.1 194,047 رعام
 كتلة اليسار  5 %3.8 178,735 تعال-حداش

 كتلة اليسار  Labor Party 175,992 3.7% 4 العمل
 

 25الكنيست الـ   واليت مل تفوز ابنتخاابتبيا�ت القوائم املنافسة 
 

 التحالف  عدد املقاعد  نسبة األصوات  عدد األصوات  القائمة 
 كتلة اليسار  -  Meretz 150,793 3.2% مريتس
 -  -  Balad 138,617 2.9% بلد

 البيت اليهودي
HaBayit 

HaYehudi 
56,775 1.2%  -  - 

 
 . املصدر نفسه  22
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ونسبة تصويت اجملتمع العريب للقوائم   2523- 21نسبة املشاركة العربية يف انتخاابت الكنيست 

 العربية املرشحة

 

 :لثاً: املشاركة العربية يف االنتخاابتاث
 

مقارنة مع نسب  % يف هذه االنتخاابت، وهي نسبة متوسطة  53.2بلغت نسبة املشاركة يف اجملتمع العريب  
وتقف هذه النسبة يف املنتصف   .2021  سنة إىل    2019  سنة   اجلوالت االنتخابية األربع اليت أجريت منذ بداية

%،  44.6واليت بلغت    ، 2021سنة    24بني نسب املشاركة (منخفضة مثل نسبة انتخاابت الكنيست الـ  
القائمة  %، عندما حققت  64.8واليت بلغت    ،2020  سنة  23مثل نسبة انتخاابت الكنيست الـ   ومرتفعة

ويعزى    مقعداً؛   15سابقة حبصوهلا على    ، هي: رعام، حداش، تعال، بلد و املشرتكة املكونة من أربعة أحزاب عربية  
ما  ال سيّ   )، رعام ( ذلك لتسجيل معدالت تصويت عالية بشكل خاص يف معاقل القائمة العربية املوحدة  

النقب يف اجلنوب واجلليل يف الشمال   دير  و كفر مندا،  و يف مدن مثل: سخنني،    خصوصاً يف منطقيت 
أتثري    : منها % يعزى عدم مشاركتها يف االنتخاابت لعدة أسباب 46.8األسد، أما ابقي النسبة اليت تبلغ 

 
والعشرين  :انظر  23 اخلامسة  الكنيست  انتخاابت  يف  العريب  اجلمهور  تصويت  للدميقراطية،،  حتليل  اإلسرائيلي  يف:   املعهد 

https://www.idi.org.il/articles/46754   (ابللغة العربية) 
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  25بقيادة الشيخ رائد صالح   24، ية الفرع الشمايل ثالث قوى غري برملانية على اجملتمع العريب وهي: احلركة اإلسالم 
بقيادة الشيخ    29حزب الوفاء واإلصالح و   28، بقيادة رجا إغبارية   27حركة أبناء البلد و   26، و�ئبه الشيخ كمال اخلطيب 

الذين يرون أن مقاطعة انتخاابت الكنيست اإلسرائيلي هي واجب شرعي ووطين؛ وعليه فهم   30، حسام أبو ليل 
ميارسون دور حتريضي يف اجملتمع العريب لعدم املشاركة يف االنتخاابت واعتبارها سياسة إسرائيلية لطمس اهلوية  

ة من اجملتمع العريب أبن املشاركة  العربية واإلسالمية للمجتمع العريب، يضاف إىل ذلك وجود قناعة لدى شرحية كبري 
العريب، ويشعر هؤالء ابنعدام جدوى تلك املشاركة، على اعتبار أن   يف االنتخاابت ال تقدم شيء للمجتمع 

 31. حيظى فيها الفلسطينيون مبكانة متدنية   " دولة لليهود "  "إسرائيل" 
املشاركة  خبصوص  يف    ،أما  للمشاركة  نسبة  أعلى  بلغت  فقد 

طمرة،   يف:  اجلليل  الكروم،  و سخنني،  و منطقة  مندا،  و جمد  كفر 
الناصرة،  و وأدىن نسبة يف: املغار،    ،دير األسدو دير حنا،  و شعب،  و 

 
هي حركة دينية سياسية تنشط يف اجلانبني الديين واالجتماعي يف أوساط اجملتمع العريب    الفرع الشمايل:  -احلركة اإلسالمية    24

 ومنعها من أداء نشاطها.  2015 سنة  مت حظر احلركة .يرأس احلركة الشيخ رائد صالحو يف الداخل احملتل، 
تعرض  .  الفرع الشمايل  -مية  ، قيادي سياسي إسالمي يرأس احلركة اإلسال 1958مواليد    ،من أم الفحم  الشيخ رائد صالح:  25

 "إسرائيل".لـللعديد من االعتقاالت واإلقامة اجلربية واإلبعاد عن املسجد األقصى لنشاطه املعارض 
  . الفرع الشمايل  -   �ئب رئيس احلركة اإلسالميةو ، قيادي سياسي إسالمي،  1962مواليد    ،من كفر كنا  الشيخ كمال اخلطيب:  26

 تعرض للعديد من االعتقاالت لنشاطه املعارض لـ"إسرائيل".
هي حركة عربية سياسية مناهضة لالحتالل الصهيوين، تنشط يف اجملتمع العريب يف الداخل احملتل، مع وجود عدد   حركة أبناء البلد:   27

 يرأس احلركة رجا إغبارية. .  1976  سنة اشتهرت بعد أحداث يوم األرض  و ،  1969  سنة   أتسست احلركة   . من اليهود يف صفوفها أيضاً 
قيادي سياسي   .، حيمل شهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية وعلم النفس1952  سنة  مواليد  ،من أم الفحم  رجا إغبارية:  28

 يرأس حركة أبناء البلد، تعرض للعديد من االعتقاالت واإلقامة اجلربية لنشاطه السياسي املعارض لـ"إسرائيل". 
هو حزب سياسي مجاهريي غري برملاين يستلهم مبادئه ورؤيته من منظومة القيم احلضارية اإلسالمية    حزب الوفاء واإلصالح:  29

 على يد الشيخ حسام أبو ليل. 2016 ة سن  والعربية والفلسطينية، أتسس
،  2016  سنة ، قيادي سياسي إسالمي، أسس حزب الوفاء واإلصالح  1966مواليد    ،من عني ماهل  الشيخ حسام أبو ليل:  30

 الفرع الشمايل.  - كان يشغل منصب النائب الثاين لرئيس احلركة اإلسالمية 
 ، يف: fanack.com، موقع السياسية واالنتخاابت اإلسرائيلية 48تيارات فلسطينيي ماجد كيايل،  :انظر 31

https://fanack.com/ar/opinion-ar/48-palestinians-political-currents-and-israeli-elections~248437      

https://fanack.com/ar/opinion-ar/48-palestinians-political-currents-and-israeli-elections%7E248437
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بسمة طبعون، أما  و زرزير،  و طرعان،  و عيلوط،  و �فة الناصرة،  و 
كفر  و منطقة املثلث فبلغت أعلى نسبة للمشاركة يف: جلجولية،  

جت،  و وأدىن نسبة يف: أم الفحم،    ، الطرية و كفر قرع،  و قاسم،  
طلعة عارة، وبلغت أعلى نسبة للمشاركة يف منطقة الساحل  و 

املزرعة  نسبة    ، يف:  أعلى  وبلغت  الفريديس،  يف:  نسبة  وأدىن 
وأدىن نسبة يف: عني    ، للمشاركة يف منطقة القدس يف: عني نقواب 

يف منطقة النقب يف: كسيفة،  وبلغت أعلى نسبة للمشاركة    رافا، 
ترابني الصانع،  و وأدىن نسبة يف: قديرات الصانع،    ، قصر السر و 
مناطق  و  يف  للمشاركة  نسبة  أعلى  بلغت  فيما  جويعد،  أبو 

حرفيش،    32الدروز  يف: كسرى كفر    ، البقيعة و يف:  نسبة  وأدىن 
مناطق  و مسيع،   يف  للمشاركة  نسبة  أعلى  وبلغت  �نوح جث، 

 وأدىن نسبة يف: كفر كما.   ، يف: الرحيانية   33الشركس 

 

 توزيع نسب املشاركة يف املدن والبلدات العربية
 

 وتوزعت على النحو اآليت: 34، %50بلغت نسبة املشاركة    املدن املختلطة: .1
 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 46.47 حيفا % 33.03 القدس
الناصرة  

 العليا 
 % 49.04 اللد % 49.25

 % 49.81 الرملة % 36.58 ترشيحا % 39.12 �فا  % 31.51 عكا 

 
هم جمموعة عرقية يتحدثون اللغة العربية، هلم مذهب ديين خاص منحدر من الطائفة اإلمساعيلية الشيعية، يبلغ عددهم   الدروز:  32

 ألف نسمة.  125يف الداخل احملتل قرابة 
 . آالف نسمة 5هم جمموعة عرقية يتحدثون اللغة العربية، أصوهلم من مشال القوقاز، يبلغ عددهم يف الداخل احملتل  الشركس: 33
 رقم تقديري وفق تقديرات الكاتب. 34
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:53.7بلغت نسبة املشاركة   منطقة اجلليل: .2

 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 56.53 البعينة جنيدات % 48.28 الناصرة
 كوكب

 أبو اهليجا 
 % 67.77 دير حنا  % 61.38

 % 53.63 جديدة املكر  % 54.08 كفر مصر  % 44.39 زرزير % 68.41 سخنني

 % 45.22 إبطن % 70.53 كابول % 63.17 البعنة  % 74.45 طمرة

 % 54.09 الناعورة  %46.5 فسوطة % 43.94 طواب الزنغرية  % 51.47 شفاعمرو 

 % 40.74 املقيبلة % 52.06 عني ماهل % 64.46 عيلبون  % 56.87 عرابة

 % 59.31 إعبلني
   – الشبلي  
 أم الغنم 

 % 48.43 املشهد  %46.4 عيلوط % 50.04

 % 46.87 الكمانة  % 49.03 عوزير % 43.02 بسمة طبعون % 50.83 إكسال

 %46.5 العرامشة % 59.24 عرب النعيم  % 61.49 بئر املكسور % 52.79 الرينة 

 % 66.69 جمد الكروم 
كعبية طباش 

 حجاجرة
 % 53.13 الضميدة  % 46.13 الطيبة الزعبية % 56.35

 % 55.81 الشيخ دنون % 45.74 قرية طمرة  % 56.37 دبورية % 44.03 املغار 

 % 55.28 الرامة % 36.65 صندلة  % 69.81 دير األسد  % 65.16 كفر مندا 

 % 39.93 الدحي % 53.23 سومل  % 49.46 �فة الناصرة  % 52.53 كفر كنا 

 %47.1 اخلوالد % 43.62 رومة اهليب  % 54.15 وادي سالمة  % 49.48 طرعان

 % 48.46 احلمام % 75.49 رمانة % 58.37 حنف  % 63.89 كفر �سيف 

 % 54.37 احلسينية %53.6 راس علي  % 53.18 منشية الزبدة %63.6 شعب

 % 49.59 اجلش % 69.44 راس العني % 66.55 معيليا  % 54.51 أبو سنان

  % 51.66 نني % 32.37 سويد محرية  %30.1 الغجر
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:55.15بلغت نسبة املشاركة   منطقة املثلث: .3

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت: 49.86بلغت نسبة املشاركة   منطقة الساحل: .4

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت: 60.15بلغت نسبة املشاركة   منطقة القدس: .5

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:45.53بلغت نسبة املشاركة   منطقة النقب: .6

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 56.47 زمير % 39.83 جت % 62.27 الطرية  % 57.71 الطيبة

 % 45.66 بسمة % 42.06 ميسر % 38.29 أم الفحم  % 66.88 كفر قاسم 
 % 57.91 أم القطوف % 43.07 طلعة عارة  % 62.21 كفر قرع  %69.5 جلجلولية 
 % 76.34 العر�ن % 64.79 كفر برا  % 54.38 عرعرة  % 47.55 ابقة الغربية
       % 52.57 قلنسوة 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 52.91 عني حوض  % 64.42 املزرعة % 43.38 جسر الزرقاء  % 38.73 الفريديس

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 73.52 واحة السالم  % 52.84 عني رافا  % 59.11 نقواب عني  % 55.14 أبو غوش 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 40.58 النصاصرة % 24.68 أسد % 75.23 قصر السر  % 81.07 كسيفة
 % 49.58 العقيب %38.3 أبو قرينات % 22.82 قديرات الصانع  % 47.46 اللقية

 % 46.87 العزازمة % 39.45 أبو رقيق  % 26.14 ترابني الصانع  % 53.31 تل السبع 
 % 47.33 السيد % 33.36 أبو ربيعة % 58.33 بئر هداج % 60.61 رهط

 % 34.86 اهلزيل  % 24.09 أبو جويعد %50 سعوة % 53.27 شقيب السالم
 % 40.78 اجلنابيب  % 57.23 أبو تلول % 68.25 درجيات % 57.19 النقب عرعرة 

 % 39.77 األعسم  % 52.58 اهلواشلة % 54.19 أم بطني  % 49.04 حورة
 %33.5 األطرش % 29.31 العطاونة % 41.48 قبوعة  % 63.02 كحلة 
   % 48.11 خمول  % 26.62 أبو عبدون  % 25.09 قواعني 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:51.94بلغت نسبة املشاركة   مناطق الدروز: .7

 
 %، وتوزعت على النحو اآليت:43.14بلغت نسبة املشاركة   مناطق الشركس: .8

 
 
 

 : رابعاً: توزيع أصوات اجملتمع العريب
 

% من جمموع  85.78بنسبة  صواتً  511,399حصلت القوائم العربية على عدد أصوات صحيحة بلغت 
توا لصاحل القائمة العربية املوحدة  % صوَّ 32.55أصوات املشاركني يف اجملتمع العريب، وتوزعت النسبة كاآليت:  

للتغيري  % صوَّ 29.98و  ،)رعام( والعربية  الدميقراطية  اجلبهة  قائمة  %  23.25و   تعال"،-"حداشتوا لصاحل 
% فكانت لصاحل  14.22، أما ابقي النسب اليت تبلغ  )بلد( توا لصاحل قائمة التجمع الوطين الدميقراطي  صوَّ 

الصهيونية اليمني على  ف  ؛ األحزاب  اليسار على  2.34حصل حتالف  منها، وحصل حتالف   %8.53 ،%
%؛ وذلك استمراراً لالجتاه الذي ظهر منذ عدة سنوات يف اجملتمع  3.35وابقي األحزاب الصهيونية على  

العريب الداعي لتقليص األصوات لألحزاب الصهيونية، كما ويعود ذلك، من بني أمور أخرى، إىل خيبة األمل 
ف الصهيونية يف  األحزاب  رغبة  بسبب عدم  العريب  اجملتمع  لدى  العرب املتزايدة  املرشحني  أمام  أبواهبا   ،تح 

 ووضعهم يف أماكن واقعية على قوائمهم االنتخابية. 
كانت اجملموعة  و تقسيم توزيع األصوات يف جمموعات وفق أماكن التواجد العريب يف الداخل احملتل،    متّ 

القدس   وهي:  املختلطة  للمدن  وبيت صفافا ( األوىل  ابهر  بلديت صور  �فا،  و حيفا،  و عكا،  و ،  ) تضم 
العليا،  و  هي  و اللد،  و الرملة،  و ترشيحا،  و الناصرة  الثالثة  واجملموعة  اجلليل،  منطقة  هي  الثانية  اجملموعة 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 39.54 �نوح جث  % 51.15 يركا % 53.76 جولس % 55.08 دالية الكرمل 

 % 51.75 عسيفا 
كسرى كفر  

 مسيع
 % 53.27 ساجور  % 53.03 بيت جن % 32.29

   % 47.88 عني األسد  % 62.19 البقيعة  %71.4 حرفيش 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 35.23 كفر كما  % 51.05 الرحيانية 
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منطقة املثلث، واجملموعة الرابعة هي منطقة الساحل، واجملموعة اخلامسة هي منطقة القدس دون ما ذكر  
، واجملموعة السابعة هي ابقي مناطق الداخل  يف اجملموعة األوىل، واجملموعة السادسة هي منطقة النقب 

،  ، واجملموعة األخرية هي األصوات املزدوجة ) مجيعها مدن وبلدات يهودية هبا عدد قليل من العرب ( احملتل  
منه  القريب  االقرتاع  الناخب ابلتصويت يف مركز  يقم  مل  اليت  بعيدٍ   ، وهي األصوات  اقرتاع  ملركز    وتوجه 

 حفاظاً على السرية. 
 

 ع عدد األصوات ونسبتها يف تقسيم التواجد العريب يف املناطقتوزي
 

 

مالحظة: األرقام اليت حتتها خط يف اجلدول أعاله هي أرقام تقديرية لعدد الناخبني واملشاركني العرب يف 
 املدن املختلطة واملناطق اليهودية وفق تقديرات الكاتب.

 

 
املدن  
 املختلطة 

منطقة  
 اجلليل

منطقة  
 املثلث

منطقة  
 الساحل 

منطقة  
 القدس

منطقة  
 النقب 

مناطق 
 الدروز

مناطق 
 الشركس

ابقي  
 املناطق

األصوات  
 املزدوجة

عدد  
 الناخبني 

135,000 473,949 222,271 22,009 7,936 141,860 85,072 3,641 45,000 - 

عدد  
 املشاركني 

56,000 264,115 116,871 9,777 4,480 73,873 46,742 1,434 8,800 23,200 

النسبة 
 (%) 

41.5 55.7 52.6 44.4 56.5 52.1 54.9 39.4 19.6 - 

عدد  
 الصحيح

55,547 258,365 115,301 9,687 4,427 73,181 46,304 1,412 8,761 23,156 

النسبة 
 (%) 

41.1 54.5 51.9 44 55.8 51.6 54.5 38.8 19.5 - 

 % من إمجايل الناخبني الكلي16.7النسبة:  اً �خب 1,136,738جمموع الناخبني: 
 % من جمموع الناخبني53.2النسبة:  اً مشارك 605,292جمموع املشاركني: 

 % من جمموع املشاركني 52.4النسبة:  صواتً  596,141جمموع األصوات الصحيحة: 
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 :خامساً: نصيب القوائم العربية من التصويت العريب
 
 

 :)رعام(القائمة العربية املوحدة  .1
 

برائسة منصور عباس ما زالت    ) رعام ( أن القائمة العربية املوحدة    25أظهرت نتائج انتخاابت الكنيست الـ  
حتظى بتأييد واسع لدى اجملتمع العريب؛ بل أ�ا أصبحت أقوى حيث حصلت على ز�دة يف عدد األصوات  

  % مقارنة ابجلولة االنتخابية السابقة؛ ورمبا يرجع ذلك إىل انطباع لدى البعض 16.2بلغت نسبته    صواتً   26,985
وقدرهتا    ، يف االئتالف الذي يشكل سابقة يف اجملتمع العريب أ�ا استطاعت حتقيق بعض اإلجنازات بسبب اندماجها  

 نت من التأثري واالستجابة للمشاكل األساسية اليت تواجهها أروقة اجملتمع العريب. على تقدمي اسرتاتيجية بديلة مكّ 
وذلك للحيلولة   35لبيد؛   �ئري   كان الرب�مج السياسي للقائمة هو التصويت لصاحل االئتالف احلكومي برائسة 

دعم القائمة لالئتالف احلكومي برائسة لبيد للرتكيز على دعم  و دون وصول اليمني املتطرف إىل سدة احلكم،  
 ابعتباره القضية املركزية للمجتمع العريب.   ، احلقوق املدنية للمجتمع العريب وعلى رأسه دعم أهايل النقب 

ة املركزية، ولكن تقدمت القائمة يف مجيع مدن وبلدات منطقة  مل يكن أتثري ابرز هلذه القائمة يف املدن املختلط 
ومن اجلليل مثل: طمرة،    ، جلجولية و كفر برا،  و كفرع قرع،  و النقب، ابإلضافة إىل مدن املثلث مثل: كفر قاسم،  

ية  عال   اً قت أرقام عني ماهل، وحقَّ و كفر كنا،  و وكانت منافسة يف مدن: حنف،    ، املغار و بئر املكسور،  و دير األسد،  و 
 شفاعمرو. و سخنني،  و يف مدن: الناصرة،  

 
 

 توزيع النسب اليت حصلت عليها القائمة يف املدن والبلدات العربية
 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:17.99بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   املدن املختلطة: .أ

 
  . 25- 19، �ئب يف الكنيست يف الدورات  " هناك مستقبل " ، سياسي إسرائيلي يرأس حزب  1963مواليد   ، من تل أبيب   �ئري لبيد:   35

أصبح رئيساً للمعارضة  ).  Naftali Bennett  حكومة التبادل مع نفتايل بينيت ( أصبح رئيساً للوزراء يف احلكومة السادسة والثالثني  
 بعد فوز كتلة اليمني برائسة بنيامني نتنياهو.   25يف الكنيست  

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 13.72 اللد %7.87 الناصرة العليا  %8.08 حيفا % 15.01 القدس
 %36.8 الرملة %12.9 ترشيحا % 18.31 �فا  %30.5 عكا 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:30.83بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة اجلليل: .ب

 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 21.41 الناصرة
البعينة 
 جنيدات 

55.84 % 
 كوكب

 أبو اهليجا  
 % 22.63 دير حنا  % 31.49

 % 21.77 جديدة املكر  % 47.41 كفر مصر  % 74.11 زرزير % 29.06 سخنني

 % 61.71 إبطن % 30.87 كابول % 37.78 البعنة  % 36.49 طمرة

 % 45.06 الناعورة  %1.85 فسوطة % 69.13 طواب الزنغرية  % 20.16 شفاعمرو 

 % 38.76 املقيبلة % 33.47 عني ماهل % 12.43 عيلبون  % 28.93 عرابة

 % 24.12 إعبلني
 شبلي

 أم الغنم  
 % 41.82 املشهد  % 31.93 عيلوط % 67.49

 % 56.36 الكمانة  % 44.35 عوزير % 66.82 بسمة طبعون % 25.69 إكسال

 % 36.58 العرامشة % 24.62 عرب النعيم  % 88.88 بئر املكسور % 27.22 الرينة 

 % 10.73 جمد الكروم 
كعبية طباش 

 حجاجرة
 % 66.86 الضميدة  % 48.09 الطيبة الزعبية % 66.77

 % 30.84 الشيخ دنون % 43.57 قرية طمرة  % 27.98 دبورية % 27.83 املغار 

 % 11.09 الرامة % 26.26 صندلة  %45 دير األسد  % 29.36 كفر مندا 

 % 31.34 الدحي % 45.26 سومل  % 21.16 �فة الناصرة  % 33.84 كفر كنا 

 % 60.85 اخلوالد % 46.46 رومة اهليب  % 77.19 وادي سالمة  %30.8 طرعان

 % 72.13 احلمام % 34.69 رمانة % 35.49 حنف  %8.19 كفر �سيف 

 % 58.57 احلسينية % 68.07 راس علي  % 70.76 منشية الزبدة % 30.82 شعب

 % 11.32 اجلش % 53.03 العنيراس  %0.87 معيليا  % 21.55 أبو سنان

   % 21.95 نني % 59.26 سويد محرية  % 14.63 الغجر



 17         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

 %، وتوزعت على النحو اآليت:31.69بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة املثلث: .ج

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 26.47 زمير % 25.81 جت % 32.16 الطرية  % 16.63 الطيبة

 % 30.44 بسمة % 20.24 ميسر % 18.05 أم الفحم  % 67.51 كفر قاسم 

 % 33.86 أم القطوف % 22.24 طلعة عارة  % 50.29 كفر قرع  %61.1 جلجلولية 

 %18 العر�ن % 69.44 كفر برا  % 25.15 عرعرة  % 22.55 ابقة الغربية

       % 23.12 قلنسوة 

 
 %، وتوزعت على النحو اآليت:32.12بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة  منطقة الساحل: .د

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 33.84 الفريديس
جسر  
 الزرقاء 

 % 29.14 املزرعة % 32.04
عني  
 حوض

32.11 % 

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:27.56بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة القدس: .ه

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 32.63 عني رافا  %22.9 عني نقواب  % 30.26 أبو غوش 
واحة 
 السالم 

4.32% 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:73.89بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة النقب: .و

 
 %، وتوزعت على النحو اآليت:1.9بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الدروز: .ز

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 71.36 كسيفة
قصر  
 السر

 %65 النصاصرة % 78.13 أسد % 96.58

 % 68.33 اللقية
قديرات  
 الصانع 

 % 66.67 العقيب % 90.48 أبو قرينات  % 80.29

 % 81.37 السبع تل 
ترابني 
 الصانع 

 % 88.52 العزازمة % 76.83 أبو رقيق  % 40.95

 % 88.64 السيد % 85.34 أبو ربيعة % 86.82 بئر هداج % 64.16 رهط
شقيب 
 السالم

 % 76.13 اهلزيل  % 86.67 أبو جويعد % 86.99 سعوة % 70.13

عرعرة  
 النقب 

 % 76.75 اجلنابيب  % 76.66 أبو تلول % 67.06 درجيات 92.1%

 % 81.14 األعسم  % 96.96 اهلواشلة % 88.13 أم بطني  % 54.82 حورة

 % 87.12 األطرش % 29.41 العطاونة % 90.59 قبوعة  % 29.88 كحلة 

   % 75.45 خمول  % 95.12 أبو عبدون  % 32.37 قواعني 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
دالية 
 الكرمل 

 %2.06 يركا %1.41 جولس 1.2%
�نوح  
 جث

0.89% 

 %5.62 عسيفا 
كسرى  
 كفر مسيع

 %0.94 ساجور  %1.14 بيت جن 0.77%

 %1.58 البقيعة  %0.93 حرفيش 
عني  
 األسد

1.53%  
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:16.01بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الشركس: .ح

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 19.78 كفر كما  %8.71 الرحيانية 
 
%،  30.36من إمجايل األصوات الصحيحة بنسبة    صواتً   2,660حصلت القائمة على عدد    ابقي املناطق:  .ط

 عراد.و كرميئيل، و كانت أعالها يف مدن: بئر السبع، 

 
املزدوجة:  . ي  عدد    األصوات  على  القائمة  الصحيحة    صواتً   7,978حصلت  األصوات  إمجايل  من 

 %. 34.45بنسبة  
 

 توزيع األصوات الصحيحة للقائمة ونسبتها مع أصوات القوائم العربية
 

 

 : )تعال-حداش(حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة وحزب احلركة العربية للتغيري  .2
 

حصلت  تعال برائسة أمين عودة وأمحد الطييب عن النسب اليت  - تراجعت نسبة التصويت لصاحل قائمة حداش 
أحزاب    ة عليها يف اجلوالت االنتخابية السابقة؛ وذلك بعد تفكك القائمة املشرتكة اليت كانت مكونة من ثالث 

   "بلد" برائسة سامي أبو شحادة. و "تعال" برائسة أمحد الطييب،  و وهي: "حداش" برائسة أمين عودة،  

 
املدن  
 املختلطة 

منطقة  
 اجلليل

منطقة  
 املثلث

منطقة  
 الساحل 

منطقة  
 القدس

منطقة  
 النقب 

مناطق 
 الدروز

مناطق 
 الشركس

ابقي  
 املناطق

األصوات  
 املزدوجة

عدد  
 األصوات 

9,620 79,585 34,880 3,111 1,220 54,073 694 226 2,660 7,978 

النسبة 
 (%) 

4.96 41.01 17.98 1.6 0.63 27.87 0.36 0.12 1.37 4.11 

 % من أصوات القوائم العربية32.55النسبة:  صواتً  194,047جمموع األصوات الصحيحة: 
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اجلبهة من احلزب الشيوعي اإلسرائيلي، التيار املركزي والتارخيي يف احلركة السياسية للمجتمع العريب    دتع
التيار على االعرتاف ب والتعامل معها يف إطار املواطنة وتعزيز املشاركة    "إسرائيلـ"يف الداخل، أتسس هذا 

للتأثري يف "إسرائيل الصهيونية، وبذلك يسعى  الداخل على مستوى احلقوق    "السياسية مع األحزاب  من 
 36. املدنية والوطنية، وتتقاطع أيضاً احلركة العربية للتغيري مع هذه التوجهات 

اليسارية  األحزاب  مع  السياسية  الشراكة  هو  للقائمة  السياسي  الرب�مج 
قائمة   التوصية إىل رئيس  القائمة   "مستقبل  "يوجد الصهيونية؛ لذلك قررت 

لب  لتشكيل احلكومة؛ وهذا الذي سبب اخلالف مع    Yair Lapid  يد�ئري 
 حزب التجمع الوطين الدميقراطي الذي يرفض هذا املبدأ.

القدس،  و الناصرة العليا، و حيفا، و يف املدن املختلطة املركزية: عكا،  يكان أتثري هذه القائمة بشكل رئيس 
�فة و عني نقواب،  و املزرعة،  و جسر الزرقاء،  و الطيبة،  و أم الفحم،  و وكذلك تقدمت القائمة يف مدن: قلنسوة،  

طرعان،  و عرابة،  و عيلبون،  و عني ماهل،  و كابول،  و كفر �سيف،  و جمد الكروم،  و معيليا،  و حنف،  و الناصرة،  
الناصرة، و إعبلني،  و إكسال،  و أبو سنان،  و جديدة املكر،  و دبورية،  و دير حنا،  و سخنني،  و شعب،  و شفاعمرو،  و 
طمرة، و فسوطة،  و �نوح جث، وكانت منافسة يف مدن: �فا،  و البقيعة،  و دالية الكرمل،  و اجلش،  و الرامة،  و 

 البعنة. و الرينة،  و املغار،  و دير األسد،  و كفر مندا،  و الطرية،  و ابقة الغربية،  و عالية يف مدن: رهط،    اً قت أرقاموحقَّ 
 

 النسب اليت حصلت عليها القائمة يف املدن والبلدات العربيةتوزيع 
 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:41.66بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   املدن املختلطة: .أ

 
 

 
 :  ، يف9/12/2022، موقع فـََنك،  السياسية واالنتخاابت اإلسرائيلية 48تيارات فلسطينيي  :انظر 36

https://fanack.com/ar/opinion-ar/48-palestinians-political-currents-and-israeli-elections~248437 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %9.1 اللد % 65.99 الناصرة العليا  % 61.18 حيفا % 50.86 القدس
 % 25.74 الرملة %38.3 ترشيحا % 40.69 �فا  % 41.62 عكا 

 �ئري لبيد 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:35.38بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة اجلليل: .ب

 
 
 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 % 45.31 الناصرة
البعينة 
 جنيدات 

14.81 % 
 كوكب 

 اهليجا أبو 
 % 47.77 دير حنا  % 39.26

 % 41.86 جديدة املكر  % 17.72 كفر مصر  %4.14 زرزير % 38.55 سخنني
 % 22.49 إبطن %36 كابول % 35.43 البعنة  % 34.22 طمرة

 % 25.65 الناعورة  % 32.13 فسوطة % 12.19 طواب الزنغرية  % 36.57 شفاعمرو 
 % 40.74 املقيبلة % 35.01 عني ماهل % 39.91 عيلبون  % 43.81 عرابة

 % 48.36 إعبلني
 – الشبلي 
 أم الغنم 

 % 25.54 املشهد  % 36.14 عيلوط % 12.98

 % 17.46 الكمانة  % 21.85 عوزير % 11.62 بسمة طبعون %52 إكسال
 % 32.41 العرامشة % 12.91 عرب النعيم  %1.92 بئر املكسور % 31.08 الرينة 

 % 45.81 جمد الكروم 
كعبية طباش 

 حجاجرة
 % 23.43 الضميدة  % 19.63 الطيبة الزعبية 6.9%

 % 30.25 الشيخ دنون % 31.73 قرية طمرة  % 34.97 دبورية % 18.16 املغار 
 % 35.83 الرامة % 24.16 صندلة  % 36.12 دير األسد  % 29.57 كفر مندا 
 %34.1 الدحي % 23.47 سومل  % 44.27 �فة الناصرة  % 22.17 كفر كنا 
 % 15.12 اخلوالد %3.78 رومة اهليب  %9.81 وادي سالمة  % 46.34 طرعان

 % 13.34 احلمام % 48.53 رمانة % 37.18 حنف  % 53.56 كفر �سيف 
 %21.5 احلسينية % 19.33 راس علي  % 12.88 منشية الزبدة %45.7 شعب

 % 36.18 اجلش %19.8 راس العني % 47.62 معيليا  % 37.72 أبو سنان
   % 18.16 نني % 25.93 سويد محرية  %3.11 الغجر
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:32.39بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة املثلث: .ج

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:35.77بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة  منطقة الساحل: .د

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:24.06بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة القدس: .ه

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:11.94بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة النقب: .و

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 15.68 زمير % 25.42 جت % 29.31 الطرية  % 62.89 الطيبة

 % 26.97 بسمة % 40.64 ميسر % 40.54 أم الفحم  % 13.07 كفر قاسم 
 % 23.54 أم القطوف % 23.78 طلعة عارة  % 19.31 كفر قرع  % 19.85 جلجلولية 
 %44 العر�ن %9.9 كفر برا  % 26.09 عرعرة  % 22.39 ابقة الغربية
       % 41.54 قلنسوة 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 18.35 عني حوض  % 37.96 املزرعة % 41.19 جسر الزرقاء  %28.8 الفريديس

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %20 واحة السالم  % 16.18 عني رافا  % 59.76 عني نقواب  % 11.27 أبو غوش 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %10 النصاصرة % 10.16 أسد %1.33 قصر السر  %8.1 كسيفة

 %6.27 اللقية
قديرات  
 الصانع 

 % 10.34 العقيب %4.76 أبو قرينات % 10.29

 %7.2 العزازمة % 18.73 أبو رقيق  %0.63 ترابني الصانع  %8 تل السبع 
 %2.7 السيد %6.25 أبو ربيعة %7.98 بئر هداج % 12.57 رهط

 %8.79 اهلزيل  %7.04 أبو جويعد %6.69 سعوة % 25.16 شقيب السالم
 % 10.09 اجلنابيب  % 21.02 أبو تلول % 12.85 درجيات %2.55 النقب عرعرة 

 % 14.98 األعسم  %0.96 اهلواشلة %7.29 أم بطني  % 39.18 حورة
 %9.03 األطرش % 67.65 العطاونة %4.71 قبوعة  % 13.41 كحلة 
  %5.78 خمول  %2.44 أبو عبدون  % 56.83 قواعني 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:4.96بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الدروز: .ز

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:5.96بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الشركس: .ح

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %2.8 كفر كما  %9.13 الرحيانية 

 

%،  51.68من إمجايل األصوات الصحيحة بنسبة    صواتً   4,528حصلت القائمة على عدد    ابقي املناطق:  . ط 
 كرميئيل. و رمات جان،  و وكانت أعالها يف مدن: بئر السبع،  

املزدوجة:  . ي  عدد    األصوات  على  القائمة  الصحيحة    صواتً   7,830حصلت  األصوات  إمجايل  من 
 %. 33.81بنسبة  

 توزيع األصوات الصحيحة للقائمة ونسبتها مع أصوات القوائم العربية
 

 
 
 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %6.3 �نوح جث  %7.2 يركا %1.03 جولس %2.78 دالية الكرمل 

 %7.62 عسيفا 
كسرى كفر  

 مسيع
 %0.7 ساجور  %1.55 بيت جن 3.44%

   %3.07 عني األسد  % 23.87 البقيعة  %2.6 حرفيش 

 
املدن  
 املختلطة 

منطقة  
 اجلليل

منطقة  
 املثلث

منطقة  
 الساحل 

منطقة  
 القدس

منطقة  
 النقب 

مناطق 
 الدروز

مناطق 
 الشركس

ابقي  
 املناطق

األصوات  
 املزدوجة

عدد  
 األصوات 

23,991 91,346 35,658 3,465 1,065 8,737 2,045 70 4,528 7,830 

النسبة 
 (%) 

13.42 51.11 19.95 1.94 0.6 4.89 1.14 0.04 2.53 4.38 

 % من أصوات القوائم العربية29.98النسبة:  صواتً  178,735اجملموع: 
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 : )بلد(قائمة التجمع الوطين الدميقراطي  .3
 

يف    صواتً   154,854أقل من عدد أصوات نسبة احلسم البالغة    صواتً   138,617على  حصلت القائمة  
هذه االنتخاابت، على الرغم من أن القائمة مل تنجح يف جتاوز نسبة احلسم؛ إال أ�ا حصلت على أصوات 

بعد  ،  شهراً ونصف  جوالت انتخابية سابقة، حيث استطاعت خالل فرتة زمنية قصرية ال تتجاوز  3أكثر من  
 إجنازاً ملفتاً. من التحشيد والدعاية االنتخابية بتحقيق ،االنفصال عن القائمة املشرتكة

كان الرب�مج السياسي للقائمة هو هوية قومية ومواطنة كاملة، ابإلضافة لدعم صمود أهايل اجملتمع العريب  
تعال اليت قررت التوصية للبيد  -اخلالف مع قائمة حداش  الذي يرفض سياسة األسرلة؛ وعلى هذا األساس متّ 

 لتشكيل احلكومة.
القائمة على غالبية األصوا ترشيحا،  و الرملة،  و اللد،  و ت يف املدن املختلطة املركزية مثل: �فا،  حصلت 

،  2021مايو  أ�ر/  اليت حدثت يف    37ة الكرامةحيث يتجلى التوتر الطويل بني العرب واليهود وكان آخرها هبّ 
بسبب األحكام العالية اليت ألقيت على املعتقلني املتهمني   خصوصاً وما زال أتثريها يغطى يف األوساط العربية  

كفر كنا،  و عرعرة،  و ابقة الغربية،  و وكذلك تقدمت القائمة يف مدن: الطرية،    38. ة ابملشاركة يف هذه اهلبّ 
كابول،  و جمد الكروم، و الفريديس، و كفر مندا، وكانت منافسة يف مدن: أم الفحم، و الرينة، و أبو غوش، و 
طمرة،  و �فة الناصرة، و الطيبة، و قلنسوة، و كفر قرع، و رهط، و عالية يف مدن: حيفا،  اً قت أرقاموحقَّ  دبورية، و 
 الناصرة. و جديدة املكر، و سخنني، و شفاعمرو، و 

 توزيع النسب اليت حصلت عليها القائمة يف املدن والبلدات العربية

   %، وتوزعت على النحو اآليت:40.35بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   املدن املختلطة: .أ

 
ورفضاً للعدوان    ،هي التضامن اجلماهريي من اجملتمع العريب دفاعاً ونصرة للمسجد األقصى وحي الشيخ جراح  ة الكرامة:هبّ   37

 . 2021على غزة الذي حدث يف أ�ر/ مايو 
 : ، يف 12/2022/ 21، 21، موقع عريب "هبة الكرامة" ابلدخل احملتل دعوات لتكثيف التضامن مع أمهات معتقلي :انظر 38
     https://arabi21.com/storyamp/1482299 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 77.18 اللد % 26.14 الناصرة العليا  % 30.02 حيفا % 34.31 القدس
 % 37.46 الرملة % 48.08 ترشيحا % 41.01 �فا  % 27.89 عكا 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:24بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   اجلليل:منطقة  .ب

 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة

 %26.2 الناصرة
البعينة 
 جنيدات 

24.16 % 
 كوكب 
 أبو اهليجا 

 % 24.31 دير حنا  % 27.55

 % 31.94 املكر جديدة  %22.8 كفر مصر  %4.65 زرزير % 30.29 سخنني

 %8.54 إبطن % 31.89 كابول % 23.32 البعنة  % 24.52 طمرة

 % 23.18 الناعورة  % 34.62 فسوطة %7.35 طواب الزنغرية  % 22.39 شفاعمرو 

 % 17.27 املقيبلة % 28.77 عني ماهل % 18.30 عيلبون  % 25.63 عرابة

 % 17.97 إعبلني
   –الشبلي 
 أم الغنم 

 % 28.62 املشهد  % 24.96 عيلوط % 11.07

 % 15.94 الكمانة  %31.2 عوزير % 12.45 بسمة طبعون % 18.98 إكسال

 %5.96 العرامشة %5.41 عرب النعيم  %2.28 بئر املكسور % 36.57 الرينة 

 % 41.24 جمد الكروم 
كعبية طباش 

 حجاجرة
 %5.14 الضميدة  % 23.46 الطيبة الزعبية 4.52%

 %33.31 الشيخ دنون % 19.48 قرية طمرة  % 34.17 دبورية %3.71 املغار 

 % 15.23 الرامة %47.9 صندلة  % 13.29 دير األسد  % 35.02 كفر مندا 

 % 30.41 الدحي % 21.61 سومل  % 26.22 �فة الناصرة  % 37.11 كفر كنا 

 %7.75 اخلوالد %6.61 رومة اهليب  %5.93 وادي سالمة  % 18.32 طرعان

 %7.26 احلمام % 15.31 رمانة % 21.52 حنف  %29.1 كفر �سيف 

 % 14.95 احلسينية %6.72 راس علي  %8.38 منشية الزبدة % 16.36 شعب

 %26.6 اجلش %8.12 راس العني % 24.77 معيليا  % 12.58 أبو سنان

  %29.4 نني %7.41 سويد محرية  %0.37 الغجر
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 اآليت:%، وتوزعت على النحو 31.69بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة املثلث: .ج

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:25.88بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة  منطقة الساحل: .د

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:35.92بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة القدس: .ه

 

 %، وتوزعت على النحو اآليت:8.08نسبة ما حصلت عليه القائمة   النقب:منطقة  .و

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 55.39 زمير % 45.84 جت % 34.86 الطرية  % 17.42 الطيبة

 % 33.69 بسمة % 36.26 ميسر % 37.87 أم الفحم  % 11.76 كفر قاسم 
 % 38.57 أم القطوف % 43.37 طلعة عارة  % 27.74 كفر قرع  % 17.17 جلجلولية 

 %23 العر�ن %16.3 كفر برا  % 45.06 عرعرة  % 50.59 الغربيةابقة 
  % 32.24 قلنسوة 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 43.12 عني حوض  % 28.78 املزرعة % 20.81 جسر الزرقاء  % 29.65 الفريديس

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 31.35 واحة السالم  % 42.71 عني رافا  %9.85 عني نقواب  % 45.61 غوش  أبو

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 % 23.57 النصاصرة %8.59 أسد %0.09 قصر السر  % 10.97 كسيفة

 % 23.12 اللقية
قديرات  
 الصانع 

 % 20.69 العقيب %1.03 أبو قرينات 5.29%

 %1.40 العزازمة %1.67 أبو رقيق  %1.9 ترابني الصانع  %7.44 السبع تل 
 %1.7 السيد %1.63 أبو ربيعة %0.13 بئر هداج % 14.04 رهط

 %8.04 اهلزيل  %0.74 أبو جويعد %1.67 سعوة %1.32 شقيب السالم
 %2.63 اجلنابيب  %0.93 أبو تلول %4.21 درجيات %3.14 عرعرة النقب 

 %0.72 األعسم  %0.32 اهلواشلة %2.56 بطني أم  %2.23 حورة
 %0.33 األطرش %2.94 العطاونة %1.76 قبوعة  %3.66 كحلة 
  %3.97 خمول  %2.44 أبو عبدون  %1.44 قواعني 
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 %، وتوزعت على النحو اآليت:2.52بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الدروز: .ز

 
 %، وتوزعت على النحو اآليت:1.27بلغت نسبة ما حصلت عليه القائمة   منطقة الشركس: .ح

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %0.43 كفر كما  %2.9 الرحيانية 

 
%،  17.98من إمجايل األصوات الصحيحة بنسبة    صوأتً   1,573حصلت القائمة على عدد   ابقي املناطق:  . ط 

 كرميئيل. و وكانت أعالها يف مدن: بئر السبع،  

املزدوجة:  . ي  عدد    األصوات  على  القائمة  الصحيحة    صواتً   7,311حصلت  األصوات  إمجايل  من 
 %. 31.57بنسبة  

 توزيع األصوات الصحيحة للقائمة ونسبتها مع أصوات القوائم العربية
 

 
 

 النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة النسبة املنطقة
 %0.52 �نوح جث  %0.37 يركا %0.23 جولس %0.91 دالية الكرمل 

 % 11.18 عسيفا 
كسرى كفر  

 مسيع
 %0 ساجور  %0.54 بيت جن 3.08%

  %0.61 عني األسد  %6.03 البقيعة  %0.43 حرفيش 

 
 

املدن  
 املختلطة 

منطقة  
 اجلليل

منطقة  
 املثلث

منطقة  
 الساحل 

منطقة  
 القدس

منطقة  
 النقب 

مناطق 
 الدروز

مناطق 
 الشركس

ابقي  
 املناطق

األصوات  
 املزدوجة

عدد  
 األصوات 

21,936 61,969 34,877 2,507 1,590 5,915 921 18 1,573 7,311 

النسبة 
 (%) 

15.82 44.71 25.16 1.81 1.15 4.27 0.66 0.01 1.14 5.27 

 % من أصوات القوائم العربية23.25النسبة:  صواتً  138,617اجملموع: 
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 :التصويت يف اجملتمعني الدرزي والشركسي .4
 

ني الدرزي والشركسي،  اإلقبال على التصويت للقوائم العربية منخفضاً نسبياً يف اجملتمعَ   كما يف املاضي، ظلّ 
 ني لألحزاب الصهيونية. وُمنحت غالبية األصوات يف كال اجملتمعَ 

 

 التصويت يف اجملتمع الدرزي: .أ
 

% من األصوات الصحيحة، فيما  10كانت نسبة التصويت يف املناطق الدرزية للقوائم العربية أقل من  
 % على األحزاب الصهيونية. 90توزعت ابقي النسب 

 

 توزيع نسبة األصوات يف اجملتمع الدرزي 

% من نسبة األصوات 11.79% وحتالف اليمني على نسبة  74.33حصل حتالف اليسار على نسبة  
يرجع ذلك لوجود مرشحني من اجملتمع الدرزي يف مقدمة قوائم حتالف أحزاب  و الصحيحة يف اجملتمع الدرزي،  

  39حزب الليكود؛ فمثالً كان املرشح علي صالحلة   وخصوصاً ة  ي اليسار الصهيونية، على عكس األحزاب اليمين
الرتت بيت جن يف  قائمة مريتسمن  الرابع يف  املرشح محد عمار Meretz  يب  من شفاعمرو يف   40، وكان 

 
 .24، سياسي درزي من حزب مريتس اليساري، �ئب يف الكنيست يف الدورة 1952مواليد  ،من بيت جن علي صالحلة:  39
  ، 20و  ، 18، �ئب يف الكنيست يف الدورات  "إسرائيل بيتنا"، سياسي درزي من حزب  1964مواليد    ، من شفاعمرو  محد عمار:  40

 . 25و ، 24و، 22و
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،  16من دالية الكرمل يف الرتتيب    41ني أكرم حسون ، كما كان املرشحَ " إسرائيل بيتنا " قائمة    الرتتيب السادس يف
من    43املرشح أمري خنيفس ، أما  " املعسكر الرمسي " يف قائمة    19من حرفيش يف الرتتيب    42واملرشح مفيد مرعي 

أما ابلنسبة لقائمة الليكود فكان املرشحني الدروز كل من عفيف    . من قائمة العمل   11شفاعمرو كان يف الرتتيب  
يف القائمة، وهذا    65يف الرتتيب    46ويليه فطني مال ،  64يف الرتتيب    45وأيوب قرا ،  44من يركا يف الرتتيب    44عبد 

 ذاب والتصويت لقائمة الليكود يف اجملتمع الدرزي. ر بشكل واضح عرب عدم االجن أثَّ 
ني  ني اثنَ هو ترشيحها ملرشحَ   ،على ابقي األحزاب الصهيونية  "املعسكر الرمسي"يرجع سبب تقدم قائمة  

إسرائيل  "، تليها قائمة  )19و   16الرتتيب (من اجملتمع الدرزي يف قائمتها يف ترتيب قريب لكنه غري مضمون 
، مث قائمة مريتس وكان مرشحها الدرزي يف )الرتتيب السادس(اليت كان مرشحها يف ترتيب متقدم    "بيتنا 

  65و ،  64و   ، 44وها الدروز يف الرتتيب  قائمة الليكود فكان مرشح  ، أما )الرابعالرتتيب  (ترتيب متقدم أيضاً  
فلم تضم أي مرشح من الوسط الدرزي، وأخرياً قائمة حزب العمل   "مستقبل  "يوجديف القائمة، أما قائمة  

 اليت وضعت املرشح الدرزي يف الرتتيب احلادي عشر.
يرجع ذلك للقناعة لدى و ه الناخب الدرزي للتصويت لألحزاب العربية بشكل واضح؛  نالحظ عدم توجّ 

تع العربية  األحزاب  أن  الدرزي  أقلية   دّ اجملتمع  أحزاب 
أو  و   ، برملانية سياسي  دور  أي  هلا  يكون  لن  ابلتايل 

مصلحتها؛   يف  يصب  واضح  اجتماعي  أو  اقتصادي 
لتصويت الذلك يكون التوجه املعتاد للمجتمع الدرزي  

الدرزي   اجملتمع  أن  الرئيسية، كما  الصهيونية  لألحزاب 

 
 . 20و ،  18، سياسي درزي من حزب أمل جديد، �ئب يف الكنيست يف الدورات  1959مواليد    ، من دالية الكرمل   أكرم حسون:   41
 .24، سياسي درزي من حزب حوسن يسرائيل، �ئب الكنيست يف الدورة 1959مواليد  ،من حرفيش مفيد مرعي: 42
 اإلسرائيلي الدرزي يف عسيفا. ، سياسي درزي من حزب العمل، رئيس املركز 1974مواليد  ،من شفاعمرو أمري خنيفس: 43
 مواليد م، سياسي درزي. ،من يركا عفيف عبد: 44
  ، 16و،  15، سياسي درزي من حزب الليكود، �ئب يف الكنيست يف الدورات 1955مواليد  ،من دالية الكرمل أيوب قرا: 45

 . 23و  ،20و ،18و
 . 24و، 23و، 21، سياسي درزي من حزب الليكود، �ئب يف الكنيست يف الدورات 1960مواليد  ،من يركا  فطني مال: 46
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العربية اليت يقل  ر بشكل واضح على القوائم  ينتهج مبدأ التصويت البن البلد يف أي قائمة وجد، وهو ما أثَّ 
 هبا عدد املرشحني من اجملتمع الدرزي. 

قرية  من    47تعال على القوائم العربية يف اجملتمع الدرزي لوجود املرشح غالب سيف -مت قائمة حداشتقدَّ 
 �نوح جث يف الرتتيب السابع يف القائمة، فيما مل يكن يف القوائم األخرى مرشحني من الدروز.

اجملتم اآلمال يف  الـ  خيبت  الكنيست  انتخاابت  نتائج  بعد صدور  الدرزي  أن  25ع  بعد  ذلك  ، و�يت 
األحزاب  دروز يف  مرشحني  ستة  أصل  من  فقط  واحد  درزي  النتائج عن دخول عضو كنيست  أسفرت 

أصواته إىل مرشحي   ومل يعطِ   ،هذه النتائج أوضحت أن اجملتمع الدرزي مل خيرج بكثرة للتصويت  .املختلفة
شيء لقضا� اجملتمع أّي  تعود أسباب ذلك إىل أن أعضاء الكنيست الدروز السابقني مل يفعلوا و الكنيست، 

ر ويف وقت سابق حذَّ   48.فيما يتعلق بقانون القومية وقانون كامينتس   خصوصاً الدرزي اليت هتدد مستقبله،  
،  Maariv  يف مقال بصحيفة معاريف  Ephraim Ganor  فرامي غانورإاخلبري يف الشؤون األمنية والعسكرية  

القومية ال سيّ  القادمة من تداعيات فرض قانون  بـحلفاء "إسرائيل" احلكومة اإلسرائيلية  ،  ما على ما أمساه 
قانون    زاد إحساس االغرتاب واإلحباط الذي يرافق الطائفة منذ سنّ   : وكان يقصد الطائفة الدرزية، وأضاف

وزراء يف احلكومة مثل    على مدى اتريخ الكنيست، كان دوماً للدروز متثيل حمرتم، ضمّ ، و 2018القومية يف  
صاحل طريف وأيوب قرا، ومحد عمار، وكذلك نواب وزراء مثل جرب معدي وجمايل وهبة وفطني مال ممن مثلوا  

واتبع  متا  :الطائفة،  اليت  املعاملة  من  الدرزية،  الطائفة  أبناء  لدى  أمل  وخيبة  إحباط  جتاههم  يوجد  رسها 
،  إسهاماهتم الكبرية   على الرغم منيف السنوات األخرية، كثري منهم يشعرون أب�م مرتزقة،    حكومات "إسرائيل"
حيذرون من أن املوقف جتاه الدروز خيلق مشاكل اجتماعية بني شباب الطائفة، ومن "ويف القيادة الدرزية  

 49.لجيش اإلسرائيلي"لد  القتالية، وبعامة على الرغبة يف التجنّ شأنه أن يؤثر على الرغبة يف التطوع للوحدات  
 

 . 25: من �نوح جث، سياسي درزي من حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة النتخاابت الكنيست الـ غالب سيف 47
عقب نشاط جلنة    5/4/2017  لقانون التخطيط والبناء الذي ُسن يف  116: هو اسم مستعار للتعديل رقم  قانون كامينيتس  48

، يسمح التعديل بشكل أساسي ابلتنفيذ Erez Kamenetz  تنظيم البناء غري القانوين برائسة �ئب املدعي العام إيريز كامينيتس
 اإلداري (بدون إجراءات قانونية) ضد جرائم البناء، وجيعل العقوبة على هذه اجلرائم أسوأ.

،  10/11/2022، موقع أطلس للدراسات، نتخاابت األخرية زادت إحساس الدروز ابلغربةمعاريف/ اال، أفرامي غانور: انظر 49
 https://atls.ps/post/18640: يف
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 التصويت يف اجملتمع الشركسي: .ب
 

العربية   للقوائم  الشركسية  املناطق  التصويت يف  نسبة  فيما  22.24كانت  الصحيحة،  % من األصوات 
 % على األحزاب الصهيونية. 77.76توزعت ابقي النسب 

 

 اجملتمع الشركسيتوزيع نسبة األصوات يف 
 

نسبة   اليسار على  نسبة  71.76حصل حتالف  اليمني على  األصوات 3.68% وحتالف  نسبة  % من 
 الصحيحة يف اجملتمع الشركسي.

  نفسها   م األحزاب الصهيونية على األحزاب العربية يف اجملتمع الشركسي أيضاً إىل التوجهات يرجع تقدّ و 
 من دعم األحزاب القوية واالنتماء إليها.   بدّ  يرون أب�م أقلية وال فهماليت لدى اجملتمع الدرزي، 

 مت قائمة رعام على القوائم العربية يف اجملتمع الشركسي؛ بسبب الدعاية االنتخابية اليت مارستها القائمة. تقدّ 
 

 : سادساً: التصويت العريب لألحزاب الصهيونية
 

العريب   اجملتمع  يف  التوجه  متزايديستمر  الصهيونية   بشكل  األحزاب  دعم  عن  االبتعاد  هذه  فف  ؛ حنو  ي 
% من أصوات اجملتمع العريب يف مناطق اجلليل،  6.98االنتخاابت حصلت األحزاب الصهيونية على نسبة  

إىل  توزّ و النقب،  و القدس،  و الساحل،  و املثلث،  و  النسبة  هذه  لصاحل  70.33عت  اليسارية،  %  األحزاب 
 % لصاحل األحزاب اليمينية. 29.67و
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عدم وضع مرشحني    : العزوف العريب عن التصويت لألحزاب الصهيونية يرجع لعدة أسباب منها إّن  
ابرزين من اجملتمع العريب يف مكانة متقدمة يف قوائم األحزاب الصهيونية؛ ألن األحزاب الصهيونية ترى  

ابلتايل ال مكانة متقدمة ميكن وضعهم فيها يف قوائمهم؛ ابإلضافة إىل ذلك  و   ، أبن اجملتمع العريب أقلية 
ال يوجد بر�مج واضح لدى األحزاب الصهيونية يصب يف مصلحة اجملتمع العريب أو معاجلة مشاكله،  

وجود قانوين القومية    يف ظلّ   خصوصاً عالوة عن الرؤية الصهيونية من قضا� الصراع العريب اليهودي،  
 تس. وكاميني 

 

توزيع عدد األصوات اليت حصلت عليها األحزاب الصهيونية يف مناطق اجملتمع العريب (اجلليل،  

 النقب) و القدس، و الساحل، و املثلث، و 

 

حصلت قائمة مريتس من حتالف اليسار على الرتتيب األول من أصوات اجملتمع العريب من األحزاب  
الرغم من أ�ا مل جتتز نسبة احلسم؛ وبذلك مل تدخل الكنيست،    ، الصهيونية  يرجع ذلك لقرب  و على 

اليهودي  العريب  الصراع  قضا�  من  وبر�جمها  العريب  اجملتمع  قضا�  من  ذكرت    . مريتس  هلا  تصريح  ويف 
هو  أبن "مريتس    ، من الناصرة اليت كانت يف الرتتيب التاسع يف قائمة مريتس   50، املرشحة أميمة حامد 

ومن واجبنا كأقلية عربية أن حنافظ    ، نفسه حزب يساري صرف   د احلزب الوحيد يف إسرائيل الذي يع 

 
 . 25، مرشحة عن حزب مريتس النتخاابت الكنيست الـ 1960: من الناصرة مواليد أميمة حامد 50
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العاقل"  اليساري  الصوت  قائمة مريتس    51. على هذا  متقدم    3كما ضمت  ترتيب  مرشحني عرب يف 
صيام  أبو  مازن  املرشح  الثامن   52حيث كان  الرتتيب  يف  رهط  بدير   ، من  عايد  الرتتي   53واملرشح  ب  يف 

فكانت قائمة الليكود اليت مارست دعاية انتخابية قوية يف أوساط اجملتمع   العاشر، أما يف الرتتيب الثاين 
واليت مارست أيضاً محلة دعائية قوية، ابإلضافة    " مستقبل   "يوجد العريب، وحلت يف املرتبة الثالثة قائمة  

يف    29من طمرة يف الرتتيب    54جاء لوضع مرشح عريب يف قائمتها ألول مرة وهو املرشح حممد أبو اهلي 
العريب  وحصل  القائمة،   السادس يف اجملتمع  الرتتيب  العمل على  الرغم من حزب  املرشحة    على  وجود 

كانت يف  و من الطيبة    56واملرشحة �زك منصور   ، كانت يف الرتتيب الثامن و من الفريديس    55بتسام مراعنة إ 
 يف قائمة احلزب.   34الرتتيب  

 

 حصل عليه حتالفي اليمني واليسار يف اجملتمع العريب توزيع نسب ما 
 

 
 

 /25208/378https://www.ehna.tv/catانظر مقابلة مع احملامية أميمة حامد:  51
 . 25: من رهط، مرشح عن حزب مريتس النتخاابت الكنيست الـ مازن أبو صيام 52
 . 25: من كفر قاسم، مرشح عن حزب مريتس النتخاابت الكنيست الـ عايد بدير 53
 . 25النتخاابت الكنيست الـ  "مستقبل "يوجد: من طمرة، مرشح عن حزب حممد أبو اهليجاء 54
 . 25: من الفريديس، مرشحة عن حزب العمل النتخاابت الكنيست الـ  ابتسام مراعنة 55
 . 25: من الطيبة، سكرترية حزب العمل يف مدينة الطيبة، مرشحة عن حزب العمل النتخاابت الكنيست الـ �زك منصور 56
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 : سابعاً: أتثري املرشحني احملليني على الناخب
 

ر وجود مرشح حملي وأنشطته على طريقة التصويت، فعلى سبيل املثال،  يف كثري من املدن والبلدات العربية أثّ 
طه  وليد  رعام   57، حصل  قائمة  من  5.67على    ، مرشح  �سر  %  أيضاً  قاسم، وحصل  مدينة كفر  التأييد يف 

  ، تعال - مرشح قائمة حداش   ، % يف بئر املكسور، أما أمين عودة 87.88على    ، مرشح قائمة رعام   58، حجريات 
على    ، تعال - مرشح قائمة حداش   ، % يف مدينة حيفا، كذلك حصل أمحد الطييب 61.18فحصل على أتييد  

%  41.01على  ، قائمة بلد   ح مرش  ، املقابل حصل سامي أبو شحادة   % من التأييد يف مدينة الطيبة، يف 62.88
% يف بلدة الرينة،  56.36على    ، من قائمة بلد   59، من التأييد يف مدينة �فا، وحصلت املرشحة دعاء حوش طاطور 

% من التأييد مدينة ابقة الغربية، أما يف بيت جن، حمل إقامة  59.50على    ، من قائمة بلد   60، وحصل وليد قعدان 
 % من التأييد. 61.58مرشح قائمة مريتس علي صالحلة، حصلت القائمة على  

من جانب آخر كان التوزيع يف اختيار املرشحني من املناطق له أثر جيد مثلما حدث يف قائمة رعام  
أما قائمة    . من النقب   1و   من املثلث،   2و   من اجلليل،   2  ؛ اليت اختارت توزيع مرشحيها اخلمسة األوائل 

من   1و   من املثلث،  1و  من املدن املختلطة،  1 ؛ تعال فاختارت توزيع مرشحيها اخلمسة األوائل - حداش 
مدن    1  ؛ فيما مل يكن توزيع قائمة بلد ملرشحيها اخلمسة األوائل   . يهودي   1و   من النقب،   1و   اجلليل، 

يف منطقة    خصوصاً من املثلث ابلشكل الذي يدعم القائمة بشكل أفضل    1و   من اجلليل،   3و خمتلطة،  
 النقب. 

ذ األيديولوجي  التوزيع  العربية    ا كما كان  القائمة  املثال  سبيل  فعلى  العريب،  الناخب  على  واضح  أتثري 
تعال  -ان أتثريها أقل يف املناطق ذات التواجد املسيحي والدرزي، وابملثل كان أتثري قائمة حداشاملوحدة ك

 يف منطقة النقب. خصوصاً وقائمة بلد أقل يف املناطق ذات التوجه اإلسالمي 

 

 
 . 25-22، من القائمة العربية املوحدة، �ئب يف الكنيست يف الدورات من 1968كفر قاسم مواليد   : منوليد طه 57
 .25، من القائمة العربية املوحدة، �ئب يف الكنيست يف الدورة 1965: من بئر املكسور مواليد �سر حجريات 58
 . 25، مرشحة عن حزب التجمع الوطين الدميقراطي النتخاابت الكنيست الـ 1970: من الرينة مواليد دعاء حوش طاطور 59
 . 25: من ابقة الغربية، مرشح عن حزب التجمع الوطين الدميقراطي النتخاابت الكنيست الـ وليد قعدان 60
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 هامرشحيالقوائم العربية يف أماكن سكن ترتيب  
 

 
ست يف الدورات ، سياسي مرشح قائمة التجمع الوطين الدميقراطي، �ئب يف الكني1972: من الناصرة مواليد  إمطانس شحادة  61

 . 23-21من 
 . 25، من القائمة العربية املوحدة، �ئب يف الكنيست يف الدورة 1981: من سعوة مواليد وليد اهلواشلة 62
، سياسية و�شطة يف اجملال النسوي، من القائمة اجلبهة الدميقراطية، �ئب يف  1964: من الناصرة مواليد  عايدة توما سليمان  63

 . 25- 20الكنيست يف الدورات من 
 .25-23، من القائمة العربية املوحدة، �ئب يف الكنيست يف الدورات من  1964: من �فة الناصرة مواليد  إميان خطيب �سني  64
، سياسي يهودي يساري، من حزب اجلبهة الدميقراطية، �ئب يف الكنيست يف الدورات  1964: من رحوفوت مواليد  عوفر كسيف   65

 . 25- 21من  
 . 25و ،20، من القائمة العربية املوحدة، �ئب يف الكنيست يف الدورات 1966: من حورة مواليد يوسف عطاونة 66
مرشح قائمة التجمع الوطين الدميقراطي، �ئب يف الكنيست يف الدورات من    ، : من جديدة املكر، �شط سياسيحماسن قيس  67

22-25 . 

 
 القائمة العربية املوحدة 

 (رعام) 

الدميقراطية للسالم  حزب اجلبهة 
 واملساواة وحزب احلركة العربية للتغيري

 تعال) -(حداش

 حزب التجمع الوطين الدميقراطي
 (بلد)

 اسم املرشح 
مكان 
 السكن

ترتيب  
 القائمة 

 اسم املرشح
مكان 
 السكن

ترتيب  
 القائمة 

 اسم املرشح
مكان 
 السكن

ترتيب  
 القائمة 

 األول  حيفا أمين عودة  األول  املغار  منصور عباس 1
 سامي 

 شحادة أبو
 األول  �فا

 األول  الطيبة  أمحد الطييب  األول  كفر قاسم  وليد طه  2
إمطانس 

 61شحادة
 الثاين الناصرة 

3 
وليد  
 62اهلواشلة

 األول  سعوة 
عايدة توما  

 63سليمان
 األول  الناصرة 

دعاء حوش  
 طاطور 

 األول  الرينة 

4 
إميان خطيب 

 64�سني
 األول  ابقة الغربية  وليد قعدان  -  رحوفوت  65عوفر كسيف  الثاين �فة الناصرة 

5 
�سر  

 حجريات
 األول  بئر املكسور 

يوسف  
 66عطاونة

 الثاين حورة 
حماسن  

 67قيس 
 الثاين جديدة املكر 
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 :اثمناً: الرؤى والتوصيات
 

 : الرؤى .1
 

األول هو حتول القائمة   السياسة العربية يف "إسرائيل"، أظهرت االنتخاابت تغيريين رئيسيني يف سياق  
يف   برملاين  عريب  أكرب حزب  إىل  اجلنويب  الفرع  اإلسالمية  للحركة  اإلسالمي  التيار  من  املوحدة  العربية 
للسالم   الدميقراطية  اجلبهة  بقيادة  الشيوعي  التيار  هيمنة  من  عديدة  سنوات  بعد  وذلك  "إسرائيل"، 

جت له القائمة العربية املوحدة خالل محلتها االنتخابية من خالل االندماج  ما روَّ   ز ذلك عزّ و واملساواة،  
ذلك  وراء  من  حققتها  اليت  واملكاسب  احلكومي  االئتالف  التغّري    . يف  اجلبهة  ف الثاين  أما  تراجع  هو 

الدميقراطية للسالم واملساواة واحلركة العربية للتغيري و�جهما الداعي للشراكة السياسية العربية اليهودية  
املاضية،   األعوام  العريب على مدار  للمجتمع  يقدم شيء  مشاركة    أسهمت من جانب آخر  و الذي مل 

بري يف  القائمة العربية املوحدة يف دعم االئتالف احلكومي بشكل ك 
انتخاابت   يف  للمشاركة  اليهود  املتدينني  مجهور  استنهاض 

الـ   بقيادة    ، 25الكنيست  اليمني  أفضى حلصول حتالف  ما  وهو 
ل انتصاراً كبرياً ملعسكر املتدينني  مقعداً، مما شكَّ   64نتنياهو إىل  

الدينية    خصوصاً  الصهيونية  االئتالف    واليت زمرة  دخوهلا  ينذر 
عا  خطورة  على  املبارك  احلكومي  األقصى  املسجد  جتاه  لية 
واألسرى يف سجون االحتالل وقضا�  واالستيطان يف الضفة الغربية  

   العريب يف الداخل احملتل. اجملتمع  
 

 : التوصيات .2
 

يرى الكاتب أنه ال يوجد مكسب ذو مردود حقيقي على مشاركة اجملتمع العريب يف انتخاابت الكنيست  
اليت   املقاعد  عدد  يتجاوز  لن  االنتخاابت  يف  العربية  املشاركة  حاالت  أقصى  يف  أنه  حيث  عام؛  بشكل 

 بنيامني نتنياهو
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لكتلة العربية هي  مقعداً؛ وعليه ستبقى ا  120مقعداً من أصل    20سيحصل عليها اجملتمع العريب أكثر من  
 األضعف طاملا أنه ال نصري معها من الكتل الربملانية األخرى؛ لذا فإننا نوصي ابآليت:

(األيد • العربية  األطياف  و السياسية، و لوجيةيو تشكيل حزب سياسي عريب جامع من كافة  القومية) يف  ، 
وأن العرب هم مقيمني   ،"إسرائيل" دولة قومية يهودية  دالداخل احملتل، للتصدي للسياسة الصهيونية اليت تع

 فيها ال حقوق هلم. 
إليصال رسالة بوجود جمتمع قادر على التأثري    ،ولو ملرة واحدة،  مقاطعة املشاركة يف انتخاابت الكنيست •

 يف املشهد السياسي اإلسرائيلي.

بعض القوى السياسية    ا تدعو هل  اليتة"  حماربة فكرة االخنراط يف النظام السياسي اإلسرائيلي ويف "األسرل •
نوع من أنواع التطبيع وشرعنة االحتالل الصهيوين ألرض   ا وأ�  ا،العربية، مع تبيان املخاطر املرتتبة عليه

 فلسطني. 

غزة والشتات لز�دة الربط السياسي  قطاع  التواصل مع مكو�ت الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية و  •
أرض واالجتماعي   على  الصهيوين  لالحتالل  الرافضة  الفلسطينية  الوطنية  اهلوية  على  للحفاظ  والثقايف 

   فلسطني التارخيية.
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