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  *غانم أسعد
  **مصطفى مهند

  :عشر السادس الكنيست النتخابات الفلسطينيين مقاطعة
  واأليديولوجية السياسية املدلوالت

 

 وفيما عامة، اإلسرائيلية السياسة يف األهم التطور رأينا، يف األخيرة، اإلسرائيلية االنتخابات مقاطعة نسبة شكلت
 لقراءة حماولة املقال وهذا. األخيرة األعوام يف عامة، إسرائيل يف الفلسطينيين لدى السياسية بالسلوكيات يتعلق
 األهمية من أن نعتقد ولهذا ومستقبلهم، إسرائيل يف الفلسطينيين إىل بالنسبة ودالالته التطور هذا ملعاين معمقة
 فحص إىل عهموتطل إسرائيل يف الفلسطينيين لدى يجري ما قراءة إىل ودعوة كمقدمة الدراسة هذه نفرد أن بمكان

 إسرائيليون باحثون ويعرضه عرضه ما مع يتناقض وذلك جديد، من واملستقبلية السياسية خياراتهم
 إسرائيليين كمواطنين مستقبلهم حسموا قد إسرائيل يف الفلسطينيين أن املعروف االدعاء يخص فيما وفلسطينيون،

  .النكبة بعد ما إىل كثيرين رأي بحسب يرجع زمن، منذ
   

  مقدمة
 الكنيست، انتخابات خالل إسرائيل يف للفلسطينيين وأنماطه السياسي السلوك دراسة يف السابقة األبحاث تميزت

 غانم ؛1995 ،1998 نويبرغر( العرب للناخبين السياسية واالجتاهات والتوجهات املصوتين على بالتركيز
 بدأت أبحاثاً األخيرة األعوام شهدت قدو). 2001 الزر وأوستسكي غانم ؛1999 ويسرائيلي كوفمان ؛1996 ،1995
 2001 سنة احلكومة رئاسة انتخابات يف اجلارفة العرب مقاطعة بعد وخصوصاً املرتفعة، املقاطعة نسب بدراسة

)Jamal 2002العرب لسلوك العام السياسي التوجه ويشهد). 2004 مصطفى ؛2004 وسلطاين وصالح روحانا ؛ 
 مارس/آذار يف األخيرة االنتخابات وجاءت. اإلسرائيلية البرملانية االنتخابات طعيمقا نسبة يف تزايداً  االنتخابي

 2003 سنة ذروتها بلغت التي املقاطعة نسبة يف جديداً  رقماً لتحطم النسبة ازدادت إذ التوجه، هذا مؤكدة 2006
  %.44 إىل 2006 سنة فوصلت ،%)38(

 أساس على أقيمت" طبيعية دولة" أنها على, عامة بصورة ئيل،إسرا والغربية اإلسرائيلية العلمية املؤسسة عرضت
 دعماً الرؤية هذه وتلقى. مستقلة دولة إقامة خالل من املصير تقرير بحق) الصهيونية( اليهودية القومية مطالبة
 من يركب عدد من يأتي قوي دعم خالل ومن التقسيم، قرار وأهمها املتحدة، األمم قرارات خالل من عاملياً سياسياً

 النخب بعض من وحتى إسرائيل، يف السياسية والنخب العام الرأي من الدعم االدعاء هذا يلقى كذلك. العامل دول
 على( الفلسطينيين الباحثين من عدد وضّح املقابل، يف. ونشطائه الشيوعي احلزب من وخصوصاً فيها، الفلسطينية

 ظاهرة جتليات أحد هي إسرائيل أن) فالح غازي ؛1978 ،1976 نخلة خليل ؛1979 زريق إيليا: املثال سبيل
 غانم وعرض. الكولونيالية الظواهر تالزم التي للتناقضات نتاج الداخلي كيانها وأن الكالسيكية، الكولونيالية

" األكثرية استبداد" نظام مالمح حتمل إسرائيل أن االدعاء يف 1998 سنة نشره مقال يف إسرائيل يف النظام
)Tyranny of the Majority)  (Ghanem 1998 .(يف يفتحئيل أورن إىل غانم انضم متأخرة مرحلة ويف 

 ,Yiftachel & Ghanem 2004( العامل أنظمة من أُخرى وجمموعة إسرائيل لفهم البديل النظري اإلطار وضع

2005.(  
 يف األساس املكونان تشكالن هذا يومنا حتى زالتا ما تاريخيتين عمليتين نتاج إسرائيل فإن ادعائنا بحسب

  :نظامها
  

 أرضهم عن األصليين الوطن أهل لفصل يسعى إحاليل كولونيايل استعمار عملية وليدة هي إسرائيل إن  )أ(
  .يهود غير أو يهود من بغيرهم واستبدالهم وبلدهم،

. إسرائيل يف لليهود العرقي التفوق حلفظ ويسعى سعى عرقي تفوُّق نظام من زالت، وما تشكلت، إسرائيل إن  )ب(
 والتوازن" الديمقراطي – اليهودي" التناقض على مبني اإلسرائيلي النظام أن مقولة نرفض فإننا وبذلك

  .اليهودي اإلثني واملضمون والطابع للمبنى الواضح التفضيل من أساس على بل جناحيه، بين
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 فيها الفلسطينيين مواطنة جعل إىل الً أص تتطلع وال مؤهلة، غير إسرائيل أن ندعي فإننا هذا فهمنا من وانطالقاً 
 لذلك مساوياً  مواطنيها من للفلسطينيين السياسية للمشاركة السياسي املردود جلعل مستعدة غير وهي حقيقية،

 إىل يقودهم الذي األساسي العامل هو إسرائيل يف الفلسطينيين لدى الفهم هذا وتعميق. اليهود عليه يحصل الذي
 ونقصد وحقيقي، فعلي بمردود تأتِ  ومل جُربت التي الطرق وخصوصاً  لديهم، السياسية املشاركة طرق مراجعة

  .الكنيست انتخابات يف املشاركة
 

: استراتيجيات ثالث إىل إسرائيل يف العرب اتبعها التي السياسية االستراتيجيات) 1999( ويسرائيلي كوفمان يقسّم
 جمموعات أو أفراد شكل على السلطة أحزاب أحد إىل االنضمام نيتع التي ،)Instrumental( األداتية االستراتيجيا

 االحتكاك وتقليص مستقل، بشكل العرب تنظيم وتعني االمتناع، استراتيجيا معينة؛ مصالح لتحقيق وذلك فرعية،
 خالل من املساواة على احلصول تعني التي اإلثنوقومية، االستراتيجيا اإلمكان؛ قدر اليهودية واألغلبية بالدولة
  ).Kaufman 1997( السابقتين االستراتيجيتين من بديالً  األقلية، ألبناء الوطنية الهوية على احلفاظ

 سد يف ودوره الدولة لهذه الشديد اإلثني والطابع الدولة، يهودية ماهية جتاه العربي اجملتمع لدى يتطور  وعي بدأ
 حتديد يف األقصى، انتفاضة أعقبت التي األخيرة األعوام يف كبيراً، دوراً اإلشكالية هذه وتؤدي. السياسي العمل أفق

 ركناً  تشكل اليهودية الدولة ظل يف العربية األقلية معادلة بأن ذلك البرملاين؛ للعمل السياسي وتوجهه العربي وعي
). Ghanem and Rouhana 2001; Rouhana and Ghanem 1998( للعرب السياسي السلوك يف أساسياً
 املشاركة حجم وبين الديمقراطي النظام وجوهر نمط بين يربطون الذين الباحثين بعض التوجه هذا ويؤكد

 كلما التصويت يف املشاركة يف الفرد لدى الرغبة وتزداد). Almond and Verba 1963( املدنية السياسية
 السياسية املشاركة خالل نم التأثير هذا انعدم إذا الرغبة هذه وتقل التأثير، على بالقدرة الشعور عنده ازداد

  ).Dahl 2003, 1991( التصويت يف املتمثلة
 جمال يف إسرائيل يف الفلسطينيين لنضال تقويم إعادة حالة هنالك أن املؤكد من سابقاً، ذكر ما إىل إضافة

 تبنته الذي التقليدي، املواطنة خطاب طرح يف االستمرار جدوى يف جدية حماولة هنالك األقل على أو املواطنة،
 الضفة يف االحتالل حتت إخوتهم مقابل يف إسرائيل يف للفلسطينيين ضبط أداة وأحزابها اإلسرائيلية املؤسسة
. كذلك زالت وما مناسبة، أية يف واملتساوية احلقيقية املواطنة تعني املؤسسة هذه تكن ومل. غزة وقطاع الغربية

 يف جدياً مواطنة خطاب للكنيست، االنتخابات وتخوض اضتخ التي العربية، والقوى األحزاب تبنت املقابل ويف
 احلزب قاد وقد". مواطنيها دولة" وجعلها الدولة طابع تغيير إىل الوصول وحتى املساواة، على للحصول حماولة

 مع جميعها، العربية السياسية والقوى األحزاب ذلك يف وتبعتهما اخلطاب، هذا الديمقراطية واجلبهة الشيوعي
  .الديمقراطية اجلبهة من الشيء بعض بها تتميز جداً حمدودة خاصة بنقاط بعضها احتفاظ

 ضد املميزة السلطة سياسة يف تغييرات أية إحداث يف الشديد اإلخفاق خلفية على يأتي اجملدد التقويم هذا
 تزال وال كانت التي اإلسرائيلية، احلالة يف أساسية مركبات إىل رأينا يف يرجع وذلك ،"مواطنيها" من الفلسطينيين

  .الدولة" مواطني" ضد بسياسات األمر يتعلق عندما حتى كولونيايل، طابع على احلفاظ يف مستمرة
 

  :االنتخابات خلفية
  التهميش خلفية على الوضع تأزم

 ويجب ديمقراطية، دولة بأنها إسرائيل تعريف أو تصنيف يمكن ال واإلثنية الديمقراطية بين اجلمع حيث من
 أربعين قبل ما لغاية وكندا، وإستونيا وليتوانيا والتفيا النكا وسري تركيا مثل إثنوقراطية، دولة بأنها هاتعريف
 وتشرك جزئية، مساواة األقلية تمنح األنظمة فهذه). Yiftachel & Ghanem 2004a, 2004b( تقريباً عاماً

 بأي متساوية غير وبدرجة واإلعالمية، ةواالقتصادي واالجتماعية السياسية احلياة يف حمدود بشكل أعضاءها
 تكفالن اللتين والرقابة السيطرة من وثابتة مستمرة سياسة اتباع ووسط األغلبية، بها تتمتع التي تلك مع حال

  .األقلية وهامشية األغلبية هيمنة على احلفاظ
  :فهي اإلثنوقراطي النظام توجه التي املبادئ أمّا

  .الدولة جهاز على رتسيط مهيمنة إثنية جمموعة) 1(
 عموم" (الشعب"لـ تقويضها وسط واإلمكانات، املوارد لتوزيع أساس إىل املواطنة، ال ،)والدين( اإلثنية حتوُّل) 2(

  ).هنا؟ للشعب تقويضها معنى ما). (املواطنين
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  .اإلثنية الطبقات أساس على تتكون التي للسياسة متدرجة" أثننة" عملية) 3(
  .الدائم ستقراراال عدم من حالة) 4(
 جمموعة كامالً تفضيالً يفضل نظام ذات جمتمعات لفهم التحليل أدوات يوفر الذي هو اإلثنوقراطي املنطق) 5(

. اجملموعات خمتلف بين العالقات ديناميكية احلال بطبيعة يوفر أنه كما األُخرى، اجملموعات حساب على معينة
 تهويد( األراضي سياسة ؛)فقط ومصلحتهم اليهود خلدمة املكرس ةالعود قانون( الهجرة سياسة: املثال سبيل على

 حدود إىل يرمز باعتباره الدولة حياة يف مركزياً دوراً الدين إعطاء ؛)ذلك إىل وما" اجلليل تهويد" غرار على األراضي
 التجمعات حلساب مطلقة شبه بصورة التطوير وميزانيات األموال رؤوس تدفق األفضلية؛ ذات اإلثنية اجملموعة
 كل). وغيرها اإلعالم ووسائل واحملاكم الكنيست( العامة اجملاالت جميع يف العبرية الثقافة هيمنة فقط؛ اليهودية

  .مواطنيها جميع لدمج تسعى عصرية كمؤسسة ذاته، بحد الدولة بوجود يتعلق فيما استفهام عالمات يضع هذا
 ملؤسسات والترشح االنتخاب حق مثل األساسية، حقوقهم جتسيد ملواطنيها تتيح إسرائيل فإن املبدأ حيث من

 يف اليهود تفضيل تمارس أُخرى، جهة من ،)إسرائيل أي( وهي. التنقل وحرية الرأي، عن التعبير وإمكان الدولة،
 باملستوى تتعلق ديمقراطية حكم أشكال جهة، من تنتهج، فإسرائيل. الدولة قوانين ذلك يف بما كافة، اجملاالت

 املؤسستين بين والفصل السلطات، وفصل احلكم، وتداول دورية، انتخابات وتنظيم والقواعد، البنيوي ساتياملؤس
 تتماثل وإنما للديمقراطية، اجلوهري املستوى تطبق ال أُخرى، جهة من لكنها،. ذلك إىل وما والسياسية، العسكرية

 مواطنيها دمج دون احليلولة بهدف ثيرةك وسائل وتتبع ،)اليهود( واحدة قومية/إثنية جمموعة مع كدولة
. اليهود املواطنون عليها يحصل التي االمتيازات بجميع يتمتعون متساوين كمواطنين إسرائيل يف الفلسطينيين

 دوائر يف ضدهم التمييز خالل من اليهود مقابل يف العرب دونية على تبقي إسرائيل فإن عملية، ناحية ومن
 وحرمان الوضع هذا تكريس بهدف وذلك متعددة، مستويات وعلى احلياة مناحيو جماالت من متنوعة وحماور

 وسياستها اإلثنية الدولة تؤيد اليهودية األغلبية فإن ذلك إىل إضافة. املساواة حتقيق من إسرائيل يف الفلسطينيين
 نهج الستمرار ضماناً يشكل هذا تأييدها فإن وبذلك). Ghanem 2003( إسرائيل يف الفلسطينية األقلية جتاه
 بل ،"كأسفلين" إسرائيل يف الفلسطينيين وإىل ،"كأعلين" أو كمتفوقين اليهود إىل ينظر الذي اإلثني الدولة عمل

 الظروف يف وضعها تغيير األقلية على يصعّب الذي األمر اإلثنية، الدولة استقرار على احلفاظ أيضاً يضمن
 عن البحث إىل أو تأزمي، وضع نحو األقلية اندفاع يف بالتايل يساهم يالذ األمر السائدة، والسياسية الديموغرافية

  .النظام من كجزء بمكانتها يتعلق فيما ثورية حلول
 املواطنين مع لتعاملها مركزية قواعد عدة باتباع إجماالً الدولة قامت اإلثنوقراطي النظام على احلفاظ أجل من

  :يلي بما اتالسياس هذه وتتلخص. إسرائيل يف الفلسطينيين
  

 العربية واألمتين الفلسطيني الشعب أجزاء وباقي إسرائيل يف الفلسطينيين بين الهوية صلة قطع  )أ(
  .اجلديد" اإلسرائيلي العربي" أو ،"إسرائيلية عربية" جديدة جمموعة وبناء واإلسالمية،

 غزة وقطاع الغربية الضفة يف إخوتهم مع واملعنوي املادي التواصل من إسرائيل يف الفلسطينيين منع  )ب(
 العرب للفلسطينيين، جامعاً روحياً رمزاً تمثل التي املقدسة، األماكن يخص فيما وخصوصاً والقدس،

  .واملسلمين
 والتدخل البرملاين، التنظيم حيث من والدولة األكثرية تريده ما خارج إسرائيل يف الفلسطينيين تنظيم منع  )جـ(

 برملاين، – خارج السياسي العمل من إسرائيل يف الفلسطينيين من رةكبي لنسبة جدي إمكان أي ملنع
  .اجلماهيري والنضال الشعبي العمل على املرتكز

 وضع لتكريس مناهضة رؤية لهم تبني أو إسرائيل، يف الفلسطينيين تنظيم حتاول جدية قيادة أية ضرب  )د(
 ومقدراتها الدولة على اليهودية السيطرةب املطاف نهاية يف ترضى والتي اليهودية، الدولة يف األقلية

  .ومواردها
 املواطنة، بحسب ال اإلثني، املفتاح بحسب الدولة موارد بتوزيع القبول على إسرائيل يف الفلسطينيين إجبار  )هـ(

  .الفلسطيني ودونية اليهودي التفوق على احلفاظ للدولة يتسنى كي
 إسرائيل، يف العربية واألقلية اليهودية األغلبية بين تقطاباالس عمق عشرة السابعة االنتخابات نتائج أظهرت
 يف العرب إىل بالنسبة احلالية االنتخابات جاءت. ورموزها ومؤسساتها الدولة جتاه بالغربة الشعور تفاقم ومدى

 ياسيةالس املالحقة أوالً،.  مؤسساتها وخمتلف الدولة جتاه بالغربة الشعور تعميق يف ساهمت وأحداث تطورات إثر
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 البلد، أبناء حركة ورئيس اإلسالمية احلركة قيادة اعتقال يف ذروتها إىل وصلت والتي العربية، السياسية للقيادات
). 2005 ،2004 ،2003 سلطاين ؛2005 غانم( سياسية مواقف بسبب العرب الكنيست أعضاء أغلبية مع والتحقيق

 من قسم من املواطنة نزع يف املتمثل والشعبي، السياسي املستوى على" الترانسفير" خطاب وتيرة تصاعد ثانياً،
 يف جهاراً احلديث تم وقد. الدولة يف لليهود العدد حيث من مهيمنة أغلبية على للحفاظ وذلك العرب، املواطنين

 ؛2006 وشفارتس أرييلي( الفلسطينية السلطة إىل املثلث منطقة من مناطق وضم تبادل عن اإلسرائيلي اإلعالم
 توج وقد. إسرائيليين سياسيين طرف من للمقايضة رهينة مواطنتهم أن للعرب أكد الذي األمر ،)1999 سيخماي

 جلنة توصيات نشر ثالثاً،. ليبرمان أفيغدور برئاسة" بيتينو يسرائيل" حلزب واضح انتخابي ببرنامج التوجه هذا
 يف األقصى انتفاضة أحداث يف احلقيقيين لينالفاع إىل فيها اللجنة تشر مل التي ،2003 سبتمبر/أيلول يف" أور"

 فإنها العربية باألقلية الالحق التمييز إىل تطرقت توصياتها أن من الرغم وعلى. 2000 أكتوبر/األول تشرين
 أور جلنة( العرب واملواطنين الشرطة بين األحداث عن باملسؤولية يتعلق فيما التوازن من نوع إيجاد حاولت
 يف تقريراً " ماحاش" الشرطة رجال مع التحقيق قسم نشر اللجنة، توصيات نشر أعقاب ويف). الثاين اجمللد ،2003

. عربياً  مواطناً عشر اثني مقتل قضية يف شرطي أي ضد اتهام الئحة أي بتقديم فيه يوص مل 2005 سبتمبر/أيلول
 عن العرب املواطنين اغتراب يف زادو الدولة، يف العربي بحياة السياسية املؤسسة من استهتاراً األمر هذا شكل وقد

 ؛2003 ونحمياس آريان( أُخرى إىل سنة من الرسمية املؤسسات بمختلف الثقة معدالت وهبوط الدولة، مؤسسات
 القضية مستوى على الفلسطينية العربية األقلية هامشية ازدادت: ثالثاً). 2005 ،2004 وبرنيع نون وبن آريان

 مستوى وعلى الدولة، يف املدنية مكانتهم صعيد على مهمشون العرب أن إىل بقةسا أبحاث أشارت فقد. الوطنية
 سليمان ؛2005 ،1997 احلاج( الوطنية القضية يف وتأثيرهم الفلسطينية الوطنية احلركة يف ودورهم مكانتهم
 واالنسحاب باطاالرت فك مشروع بعد الوطنية القضية يف التأثير بعدم الشعور هذا ازداد وقد). 1996 غانم ؛1999

 يف التأثير على وقدرتهم إسرائيل يف للعرب الهامشية احلالة عمق ما وهو الغربية، الضفة وشمال غزة قطاع من
  .املدين املستوى على تهميشهم إىل إضافة العامة، السياسية القضايا

 

  :عشر السادس الكنيست انتخابات مقاطعة
  األخيرة رائيليةاإلس البرملانية االنتخابات يف األهم التطور

 فهناك. خاصة والبرملاين عامة، العربي السياسي العمل أزمة عن البرملانية لالنتخابات الكبيرة املقاطعة عبّرت
 كانت أيضاً املقاطعة أن إغفال يمكن ال لكن. احتجاجي تصويت األخيرة األعوام يف العرب تصويت أن يعتقد من

 احلكومية السياسات وعلى إسرائيل، يف الفلسطيني العربي اجملتمع يف الداخلية األوضاع على احتجاجياً تعبيراً
 بمصطلحات اإلسرائيلية البرملانية لالنتخابات العربية املقاطعة مسألة نقاش اإلمكان يف يعد مل إذ. العرب جتاه
 من نابع التأثير دمبع والشعور. ثانياً سياسية أزمة ووجود أوالً، التأثير بعدم شعور هناك أصبح بل المباالة، مثل

 اجلماعية احلقوق مستوى على ال العربية املطالب أمام اإلسرائيلي اإلثني النظام يضعها التي البنيوية العقبات
 وتنبع). Ghanem 2001; Ghanem and Rouhana 2001( اليومية احلقوق مستوى على أيضاً بل فحسب،
 اتخاذ عملية يف االشتراك أو األساسية، مطالبها حتقيق عن عاجزة العربية األحزاب كون من السياسية األزمة

 Ben‐Eliezer( البرملاين العمل خالل من السياسية القرارات 1993;  Ghanem   ترى ال أنها أو ،)1998
 ويف. الدولة يف العربية اجلماهير تنظيم يعيد الذي العملي السياسي املشروع غياب ومن بينها، جوهرية اختالفات

  .البرملاين العمل من أفضل بشكل وتنتظم تتحقق أن يمكن برملانية – خارج سياسية برامج أن العربي يرى املقابل
 البعد تغييب يمكن ال نفسه، الوقت يف لكن،. جارف بشكل أيديولوجية كانت املقاطعة أن االدعاء الصعب من

 أن إىل الرأي واستطالعات اثاألبح بعض أشار وقد. والتبسيط التسطيح من قوالب إطار يف للمقاطعة السياسي
). 2004 وسلطاين والصالح روحانا( إسرائيل يف الفلسطيني العربي اجملتمع يف هامشية األيديولوجية املقاطعة

 الفلسطيني اجملتمع مر التي والتحديث األسرلة جتليات أحد هي االنتخابية املشاركة أن من االدعاء هذا وينطلق
 ؛1990 كوهين ؛1993 لنداو ؛1993 ريخس( العمليتين هاتين عن تعبيراً صبحتأ السياسية املشاركة وأن بها،

Smooha 1989, 1992 .(حالة يف ال لكن صحيحاً، التحديث وعملية التصويت نسبة بين العالقة ادعاء يكون قد 
 زئيةج حتديث بعملية املرور إىل به أدى طبيعية، بصورة وليس مأزوم، بشكل تطور الذي الفلسطيني اجملتمع
 Ghanem( ومشوهة 1998;  Sa‘di   السلوك تاريخ يف املرتفعة التصويت نسبة نفسر فكيف وإالّ ،)1997
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 مراحلهما يف واألسرلة التحديث عمليتا كانت حين املاضي القرن من والستينيات اخلمسينيات يف العربي السياسي
  .األوىل

 احلكومة رئاسة النتخابات اجلارفة العرب مقاطعةو ،2000 أكتوبر/األول تشرين يف األقصى انتفاضة أحداث بعد
 تعبير من الوقت مرور مع وحتولت االحتجاج، أنماط من كنمط املقاطعة ظهرت ،)2002 جمال( 2001 سنة

 ومقدمة السياسي العمل من كنوع باملقاطعة تنادي جهات وبرزت. صارخ احتجاجي تعبير إىل صامت احتجاجي
 السياسي اجلهاز أن العرب، للمتظاهرين البوليسي والقمع االنتفاضة، كشفت وقد)  1.(العربية األقلية لتنظيم

 وغير املباشرة األسباب عن النظر وبغض). 2003 أور جلنة( كأعداء العرب املواطنين مع يتعامل اإلسرائيلي
 ،)2001 زرال وأوستسكي غانم ؛2003 خمايسي( والشرطة العرب بين املواجهات اندالع إىل أدت التي املباشرة

 ما وأهم إسرائيل، يف الفلسطينية العربية لألقلية السياسيين والسلوك التفكير يف مهماً سياسياً منحى شكلت فإنها
  .ومأسستها وتنظيمها العربية األقلية بناء إعادة يف جدي تفكير بدايات ظهور ذلك يف

 السياسي العمل على سياسياً احتجاجاً شرع السابع الكنيست النتخابات إسرائيل يف الفلسطينيين مقاطعة تعتبر
 هذا مبنى حول العام الوعي وتعميق التأثير، على القدرة عدم حيث من اإلسرائيلي، السياسي اجلهاز وعلى العربي،
 استطالعات توقعت ما عكس على ثابت، بشكل السياسية املشاركة معدالت هبوط استمرار ويدل. وهويته اجلهاز
 اجلمهور مقاطعة وصف يمكن وال. البرملاين السياسي العمل من الثقة انتزاع مرحلة على)  2(ت،االنتخابا قبل الرأي

 ذلك اجلمهورين، بين تختلف والدوافع فاألسباب. أيضاً اليهودي اجملتمع يف املقاطعة حالة من جزء بأنها العربي
 فنية أسباب من تنبع اليهودي شارعال يف واملقاطعة التأثير، بعدم الشعور عنده ينعدم اليهودي اجلمهور بأن

 اإلسرائيلي السياسي السلوك دراسة يف 2001 سنة بعد اجلديد التوجه أن من الرغم على ،)2002 وشمير آريان(
). 2004 وشمير آريان( القائم الوضع تغيير وصعوبة األمل بخيبة الشعور من نابعة االنتخابات مقاطعة أن يعتقد

 العربية األقلية مكانة يف التأثير على القدرة انعدام إىل العربي اجلمهور أوساط يف املقاطعة ترجع بينما هذا
  .البرملاين العمل خالل من الفلسطينية

 البرملانية لالنتخابات العرب املقاطعين عدد ازدياد 2006 سنة الكنيست النتخابات الرسمية النتائج أظهرت
 انتخابات منذ العرب بين امتناع نسبة أعلى النسبة هذه وتعتبر%. 44 إىل املقاطعة نسبة وصلت إذ اإلسرائيلية،

  %.38 بلغت التي ،2003 سنة انتخابات يف املقاطعة نسبة من وأكثر إسرائيل، يف الكنيست
   

  2006 – 1949 الفترة خالل االنتخابات يف العرب مشاركة
  نسبة التصويت  أصوات صاحلة  أصحاب حق االقتراع  الكنيست

  عند العرب
  نسبة املقاطعة  بة العامةالنس

1949    26.332 79 86.9  21  
1951    58.984 86 75.1  14  
1955    77.979 90 82.8  10  
1959    81.764 85 81.6  15  
1961    86.843 83 81.6  17  
1965    106.342 82 83  18  
1969    117.190 80 81.7  20  
1973    133.058 73 78.6  28  
1977    145.925 74 79.2  26  
1981    164.862 68 78.5  32  
1984    199.968 72 79.8  28  
1988  295.554 241.601 74 79.7  26  
1992  351.646 273.920 70 77.4  30  
1996*  407.229 307.497 78 79.3  22  
1999*  437.110 321.444 75 78.7  25  
2001**    71.891 19 62.3  81  
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2003  559.000   62 67.8  38  
2006      56 63.2  44  

  .احلكومة رئاسة انتخابات نتائج دون من فقط، للكنيست االنتخابات نتائج*) ( 
  .فقط احلكومة رئاسة انتخابات نتائج(**) 

   
 إسرائيل يف الفلسطينيين بين التصويت معدالت هبوط يف ثباتاً هناك أن أعاله واجلدول الشكل خالل من نالحظ
 سنة انتخابات جانباً حيدنا إذا( الهبوط استمرار هو العام هالتوج وأن اليهودي، الوسط يف عليه هو عما أكبر بشكل
 انتخابية معارك ست شهد الذي األخير العقد يف وخصوصاً ،)فقط احلكومة برئاسة خاصة كانت ألنها ،2001

  ).2006 سنة% 56 إىل 1996 سنة% 78% (22 إىل فيه الهبوط نسبة وصلت والذي اإلسرائيلي، للكنيست
 السكانية املميزات ،2006 مارس/آذار يف أجرته استطالع نتيجة وضعته الذي حيفا، جامعة تقرير أورد

 ال فلسطينيون بأنهم أنفسهم بتعريف قاموا الذين إىل باإلضافة جداً، واملتدينين املتدينين أن وأوضح للمقاطعين،
 األمر وهذا). التوايل على املقاطعين من% 38.5و% 33.3( االنتخابات تقاطع التي القطاعات أكثر هم إسرائيليون،

 هاتين يلي ثم البلد، أبناء وحركة اإلسالمية احلركة من كل تمثلها التي األيديولوجية املقاطعة مع ينسجم
 ممن% 53.8 أن التقرير أوضح كما. املقاطعين من% 29.3 بمعدل ،24 – 18 اجليل من الشبيبة أبناء اجملموعتين

 من% 6.3 مقابل يف االنتخابات سيقاطعون صالح، رائد الشيخ برئاسة ،اإلسالمية احلركة من بقربهم يشعرون
 العربية للقائمة% 13.8و واملساواة، للسالم الديمقراطية للجبهة% 21.2و الديمقراطي، الوطني للتجمع املقربين
  .املقاطعين صفوف بين للمقاطعة األيديولوجي الطابع وجود األمر هذا ويؤكد. املوحدة

 لكنها باملقاطعة، تنادي أساسية تيارات ثالثة املقاطعة موضوع بشأن الداخلي العربي السياسي النقاش يف ظهر
 .ومضامينها املقاطعة وأهداف بالدولة، العالقة حيث من تختلف

  
  األيديولوجية املقاطعة) 1(

 أساس ىعل االنتخابات تقاطع إسرائيل يف الفلسطينيين بين سياسيتين حركتين وجود إىل األبحاث أشارت
 صالح رائد الشيخ برئاسة اإلسالمية واحلركة ،1996 سنة حتى اإلسالمية احلركة البلد؛ أبناء حركة: أيديولوجي

 بحسب األيديولوجية، املقاطعة وتشكل). 2005 ومصطفى غانم ؛1993 لنداو ؛1993 ريخس( 1996 سنة منذ
 أن األيديولوجي التيار ويعتقد. العرب طعيناملقا جممل من تقريباً% 10 األخير، العقد يف الرأي استطالعات

 أوضاع تغيير يتم أن خاللها من يمكن ال وأنه الدولة، ديمقراطية على الشرعية تضفي االنتخابات يف املشاركة
 ).2004 وسلطاين والصالح روحانا( إسرائيل يف الفلسطينيين

  
  السياسية املقاطعة) 2(

 إثر يف ،2001 سنة احلكومة رئاسة النتخابات اجلارفة املقاطعة دبع كبير بشكل ظهر الذي االمتناع نمط وهي
 وتعبر). 2002 جمال( 2000 أكتوبر/األول تشرين يف واجليش الشرطة قوات برصاص عربياً مواطناً 12 استشهاد

 املبنى قدرة عدم وعلى إسرائيل، يف الفلسطينيين أوضاع على السياسي االحتجاج من حالة عن املقاطعة هذه
 األحزاب بين املالئم احلزب غياب وعلى الفلسطينية، القضية حل عدم وعلى املنشود، التغيير إحداث على رملاينالب

 أمام عائقاً البرملاين السياسي العمل واعتبار للعرب التمثيلية الهيئات بناء إعادة ضرورة عن تعبر كما. العربية
 بين ما معدله ويبلغ املقاطعة، أنماط سائر بين األكبر ملقاطعةا من النمط هذا ويعتبر. العربي اجملتمع تنظيم إعادة
 عن الشرعية لنزع احملاوالت استمرار بعد هذا املقاطعة نمط انتشر وقد. العرب املقاطعين جممل من% 38و% 35

 ).2004 وسلطاين والصالح روحانا ؛1998 نويبرغر( التأثير دائرة من وإخراجه العربي، الصوت

  
  الفنية املقاطعة) 3(

 أو أيديولوجية لدوافع ال السياسية، واملشاركة السياسي بالعمل االهتمام انعدام من النابعة املقاطعة وهي
 من وغيرهما وترفيه راحة يوم االنتخابات يوم واعتبار بالالمباالة، تتعلق شخصية لدوافع وإنما سياسية،
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 Dalton( األميركية املتحدة والواليات الغربية وباأور يف وخصوصاً السياسية، األدبيات ناقشتها التي األسباب

  .املقاطعين من% 20 النمط هذا نسبة تتعدى وال). 1988
   

  األخير العقد يف املقاطعة أسباب
    

  1996 1999 2003  2006  
  2.9  9 11.4 10.8  أسباب أيديولوجية

  51.3  35 38 36  أسباب سياسية
  14.6  20 23.3 18  المباالة

  31.2  36 27.3 35.2  أسباب أُخرى
 وأوستسكي غانم من مأخوذة 1999 معطيات ؛)1999( ويسرائيلي كوفمان من مأخوذة 1996 معطيات :املصدر

 من مأخوذة 2006 معطيات ؛)2004( وسلطاين والصالح روحانا من مأخوذة 2003 معطيات ؛)2001( الزر
  ).2006( سموحا

   
  ملقاطعةا نسبة ارتفاع إىل أدت التي املباشرة العوامل

 يف جدياً  التفكير أعادوا إسرائيل يف الفلسطينيين أن إىل رأينا يف يرجع الذي للمقاطعة، العام السياق إىل باإلضافة
 دفع يف ساهمت عينية سياسية أسباب هنالك إسرائيل، وإقامة النكبة منذ تبنوها التي السياسية خياراتهم

 :األسباب هذه أهم يلي وفيما. مسبوقة غير ونسب بأعداد ةاملقاطع خيار تبني إىل إسرائيل يف الفلسطينيين
  

  واحدة عربية قائمة تشكيل عدم
 العربية، السياسية الساحة على حاداً نقاشاً عشر السابع الكنيست انتخابات يف واحدة عربية قائمة تشكيل أطلق

 االنتخابات، يف العربية ركةاملشا نسب يف واملستمر الثابت والهبوط ،%2 إىل% 1.5 من احلسم نسبة رفع بسبب
 بل النقاش، بهذا العربي الشارع تأثر احلال وبطبيعة. بقوة العربي الشارع إىل الصهيونية األحزاب عودة وإمكان

 قبل أجريت التي االستطالعات بينت وقد. األحزاب من جماهيري شعبي مطلب إىل وحتول األمام إىل دفعه
 ففي. لها كبيراً جماهيرياً تأييداً هناك أن العربي، الشارع يف عبيتهاوش القائمة هذه فرص بشأن االنتخابات
 القائمة، لهذه بأصواتهم سيدلون العرب املصوتين من% 60 أن تبين دايان، موشيه مركز أجراه الذي االستطالع

 الثاين، السنوي الكرمل مدى مركز استطالع ويف. فقط% 6 إىل% 16.2 من املترددين نسبة هبوط إىل ذلك وسيؤدي
 بقوائم االنتخابات خوض حال يف وأنه مشتركة، عربية لقائمة سيصوتون الداخل يف العرب من% 86 أن تبين

 إىل" املترددين" نسبة تصل بينما ،%12.8 سيقاطع حين يف ،%63.3 إىل التصويت نسبة ستنخفض منفردة
  %.20 من أكثر إىل التصويت يف املشاركة نسبة ترفع أن مشتركة واحدة عربية قائمة شأن من أن أظهر كما%. 23.9
 هذا حتقيق سبيل يف جدية خطوات تتخذ مل لكنها واحدة، عربية قائمة إقامة على موافقتها عن كلها األحزاب عبرت
 برر ذلك مع. شخصية األحيان بعض ويف سياسية، وخالفات حزبية، مصالح خلفه تختبئ شعار جمرد وبقي األمر،

 آلية خالل من التيارات بين الوحدة فكرة طرح فالتجمع. طروحاته طريق عن دةالوح من موقفه حزب كل
 عن عبر وقد. الكنيست يف العربي التمثيل رفع إىل ستؤدي موحدة عربية قائمة أن فكرة يتبن مل لكنه". البرايميرز"

 للجماهير واحد حزب كان عندما. صحيح غير هذا إن: "قائالً بشارة، عزمي الكنيست عضو التجمع، رئيس ذلك
 كنا عندما لكن.. مقاعد خمسة على ،1977 العام املرات، أفضل يف حصل الكنيست، يف بالتمثيل له يسمح العربية
 أن هو الشرط... مقاعد عشرة على حصلنا جدية قوائم ثالث االنتخابات خاضت وعندما نواب بتسعة تمثلنا حزبين

 قادرة قوائم ثالث االنتخابات خاضت وعندما. األصوات حترق أن ال احلسم نسبة اجتياز على قادرة القائمة تكون
 على وحصلت الصهيونية األحزاب وهمشت بينها أصواتها وتقاسمت العربية الساحة استقطبت النسبة اجتياز على

 خاضتها سواء النجاح، على قادرة االنتخابات تخوض التي األحزاب تكون أن هي املسألة إذن. مقاعد عشرة
 فصل" ("سابقاً ذكرتها وقد ذلك على قادرة رئيسية أحزاب ثالثة هناك أن أُخرى، مرة وأرى،. منفصلة وأ موحدة
  ).2005 ديسمبر/األول كانون ،"املقال
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 العمل وأن مقدساً، مبدأً ليس واحدة عربية قائمة تشكيل أن فاعتبرت واملساواة للسالم الديمقراطية اجلبهة أمّا
 اجلبهة حاولت وقد. وحدوية قائمة بناء جمرد وليس والعمل بالدراسة األجدر هو بيةالعر القوائم بين الوحدوي

 ترشيح نحو يشد كان الشيوعي احلزب من الداخلي الضغط إن إالّ للتغيير، العربية القائمة مع التحالف على احلفاظ
 األمر االقتراح، رفضت ألخيرةا هذه لكن. الرابع املكان العربية القائمة وإعطاء الثالث، املكان يف يهودي مرشح

 وهو اخلصوص، هذا يف) الشيوعي احلزب( مركباتها أهم أحد مع تسوية إىل التوصل إىل اجلبهة اضطر الذي
 يف خمول، عصام الشيوعي، احلزب سكرتير فشل بعد سيما وال اليهودي، للمرشح الثالث املكان تخصيص

 بذلت املوحدة، القائمة مع للوحدة اجلبهة حماوالت فشل وبعد. سويد حنا. د أمام للجبهة التمهيدية االنتخابات
 على بركة حممد ويعلق. التحالف أفشل املقاعد ترتيب بشأن احلزبين بين اخلالف لكن التجمع، مع للوحدة جهوداً

 أن ىعل خالفات أية يكن ومل واحد، سياسي برنامج إىل التوصل يمكن أنه البداية من واضحاً كان إنه: "قائالً  ذلك
 ذلك، بشأن واخلالف األوىل، الستة املقاعد ترتيب إشكالية لكن). 10/2/2006 ،"االحتاد" ("القائمة اجلبهة تترأس
 ).10/2/2006 ،"الصنارة(" التحالف هذا أفشال

  
  األحزاب بين السياسية الفوارق تغييب

 تميل كما االنتخابات، يف كةاملشار نسبة يف مؤثر عامل السياسية املنافسة أن) Powell 1982( باول يبين
 بعض ويشير. االنتخابات يف املشاركة معدالت ارتفاع إىل األحزاب بين احلادة والسياسية الفكرية الفوارق

 أو ما، حملة غمار خلوض أو املدين، بالواجب اإلحساس بسبب بأصواتها تديل الناس من جمموعات أن إىل األبحاث
  ).Conway 1985( السياسة يف للتأثير جادة حماولة ذلك كون من أكثر سي،السيا أو احلزبي الدعم عن تعبيراً

 تغييب إىل فقط، العربية للقوائم والتصويت الصهيونية، لألحزاب التصويت بعدم نادت التي السياسية املعادلة أدت
 بين معركة ىلإ املعركة فتحولت األيديولوجي، الفكري املستوى على العربية، األحزاب بين السياسية الفوارق
" العدو" بسبب العربي الشارع يف االنتخابية املعركة هدوء إىل أدى الذي األمر الصهيونية، واألحزاب العربية القوائم

 فهبطت العربية، القوائم بين السياسي النقاش وتغييب الفوارق إخفاء يف الهدوء هذا ساهم وقد. اخلارجي املشترك
 معدالت يف تؤثر مل املعادلة هذه أن النتائج من ويتضح. األخيرة اللحظات تىح االنتخابية املعركة وتيرة بذلك

 جمهور ألن العربي اجملتمع يف االنتخابية قوتها على حافظت التي ،)الحقاً أنظر( الصهيونية لألحزاب التصويت
 ويسرائيلي نكوفما( أداتية – مصلحية بدوافع وإنما أيديولوجية، سياسية بدوافع مدفوع غير لها املصوتين

 املشاركة وعلى جهة، من العربية لألحزاب التصويت معدالت على سلباً وانعكست ،)Kaufman 1997 ؛1999
 املعركة العربية األحزاب بين العربية الساحة عن السياسي النقاش غياب جعل وقد. أُخرى جهة من السياسية

 يغب ومل. إسرائيل يف الفلسطينيون شهدها التي يةاالنتخاب املعارك أهدأ من بحق واعتُبرت هادئة، االنتخابية
 من حالة خلق يف يساهم مل كله هذا لكن. املرشحين بين الشخصي النقاش أيضاً غاب بل فحسب، السياسي النقاش

 يف الفرد من املقرب احلزب لدعم وإنما العام، السياسي القرار يف للتأثير ال األحزاب، حول السياسي االصطفاف
  .اآلخر باحلز مقابل

 

  املقاطعة تيار ظهور
 اإلجماع لتعزيز ،2001 سنة احلكومة رئاسة انتخابات يف مرة أول االنتخابات ملقاطعة الشعبية اللجنة ظهرت
. اإلسرائيلية األمن قوات برصاص عربياً مواطناً 12 مقتل على احتجاجية كخطوة االنتخابات مقاطعة على العربي

 اللجنة وتضم. 2006 سنة انتخابات يف أفضل بشكل تنظمت لكنها ،2003 سنة انتخابات يف اللجنة عملت وقد
 وإعالمية وجماهيرية أكاديمية وشخصيات البلد، أبناء حركة مثل لالنتخابات مقاطعة سياسية هيئات الشعبية

 ىلإ العرب املصوتين فيه دعت منشوراً اللجنة أصدرت ،2006 فبراير/شباط ويف. العربية الساحة على فاعلة
 جاء وقد. السياسي بالطابع األيديولوجي الطابع فيها يختلط عوامل، بعدة ذلك وعللت الكنيست، انتخابات مقاطعة

 كقاعدة القادمة الكنيست انتخابات مقاطعة مبدأ املقاطعة جلنة تعتمد: "مثالً  يلي، ما عممتها التي البيانات أحد يف
 توجههم مستقلون،/الوطني العمل يف وناشطون منظمة ةسياسي قوى عليها وبناء سقفها حتت تعمل سياسية
 داخلياً  جمتمعنا لتنظيم وطني بديل تطوير على والعمل املقاطعة بضرورة تقضي التي واملبادئ القيم من جمموعة

 والقاضي املبدئي الوطني األساس أوالً،: التالية األساسية املنطلقات من عدد إىل استناداً وذلك وخارجياً،
 التصويت خالل من الكنيست، وهي أال األعلى اإلسرائيلية املؤسسة دعم يف فعال سياسي دور أخذ عن اعباالمتن
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 اليومي واالضطهاد القمع تمارس زالت وال شعبنا أنقاض على أقيمت التي للدولة املمثلة وهي شرعيتها، ودعم لها
 بعيد العربية األحزاب ممثلو يتحول إذ البرملاين، العمل خالل من التأثير على القدرة عدم ثانياً،.. أبنائه ضد

 يف للمشاركة إمكانية أي لديهم تتوفر ولن ومل يذكر، خيار أي يملكون ال حيث ثابتة، معارضة إىل االنتخابات
 دالالت فحص إعادة يجب القادم،] مارس[ آذار يف ستجري والتي للكنيست االنتخابات عشية واليوم،. القرار اتخاذ

 األحزاب حالة ثالثاً،. التأثير إمكانية انعدام ضوء على إسرائيل يف البرملانية السياسة يف املشاركة ومعاين
 قد األحزاب هذه أن إىل تشير الكنيست، لعبة يف تشارك التي العربية األحزاب وضع إليه آل ما مراجعة إن. العربية
 املناسب النضايل التصعيد عن تنازلها مقابل الكنيست، خالل من) الساحة يف البقاء حاجة( رهائن إىل حتولت

 شعبنا وعلى كمواطنين، الرسمية بصفتهم جماهيرنا على والكولونيالية العنصرية الصهيونية للهجمة واملتكافئ
 التأثير إمكانية جتربة فشل ضوء على رابعاً،.. واالستقالل واحلرية العودة أجل من يناضل الذي الفلسطيني

 التشريع مصدر املؤسسة هذه تعتبر حيث الكنيست، خالل من واليومية سياسية – وميةالق حقوقنا وحتصيل
 مشروع تنفيذ نطرح فإننا عليه، وبناء.. عقود ستة مدار وعلى العربية، جماهيرنا حيال) اليهود دولة( لـ العنصري

 اللجنة" (جماهيرنا مثللت عليا وطنية هيئات انتخاب خالل من برمتها، العربية مؤسساتنا وصياغة بناء إعادة
  ).14/2/2006 االنتخابات، ملقاطعة الشعبية

 

  املصوتين توجهات حتليل
  عشر السادس للكنيست الفلسطينيين

 الذين أولئك وبين اليهودية لألحزاب صوتوا الذين أولئك بين االنتخابات يف شاركوا الذين الفلسطينيون ينقسم
 مشترك حزب من يتشكالن اللذان الشيوعي واحلزب الديمقراطية ةاجلبه ذلك يف بما العربية، لألحزاب صوتوا
 والعرب، اليهود األعضاء من مشترك سياسي أساس وعلى متوازن أيديولوجي أساس على ينتظم عربي، – يهودي

 وحتى واألعضاء النشطاء بين عربية أكثرية مصلحة إىل األخيرة األعوام يف يميل التركيب هذا أن هنا التوضيح مع
 .صوتينامل

  
  اليهودية لألحزاب التصويت

 يف هبوطاً يشكل ما وهو العربية، األصوات من% 25 على اليهودية األحزاب حصلت 2006 الكنيست انتخابات يف
 1999 سنتي يف% 29.4( سبقتها التي االنتخابية املعارك يف األحزاب هذه عليها حصلت التي التأييد نسبة

 شاس ؛%6.5 كديما ؛%12.5 العمل: التايل النحو على اليهودية األحزاب بين ةالعربي األصوات وانقسمت ،)2003و
 لألحزاب صوتت التي العربية األصوات نصف%. 2 نحو غيرها ؛%1 بيتينو يسرائيل ؛%2.7 ميرتس ؛2.8%

  .السابقة باالنتخابات قياساً االنتخابات هذه يف قوته زادت الذي العمل، حلزب أُعطي الصهيونية
   

  2006 – 1992 السنوات يف الصهيونية لألحزاب العرب تصويت معدالت
    

  1992 1996 1999 2003  2006  
  12.5  7.5 7.4 16.6 20.3  العمل

  12.5  21.9 22 17 33  أحزاب يهودية أُخرى
  25  29.4 29.4 33.6 53.3  اجململ

  
   

 اليهودية، األحزاب تأييد يف ستقراراال من حالة نالحظ األخيرة الثالث االنتخابات نتائج بين مقارنة عملية ويف
 االجتماعية األجندة على تركيزه بسبب ربما األخيرة، االنتخابات يف العمل حلزب التصويت معدل يف وارتفاعاً

 العام االجتاه إن القول يمكن. أُخرى جهة من مضمونة أماكن يف عربيين مرشحين ووجود جهة، من االقتصادية
 التصويت نسب وهبوط العربية لألحزاب التصويت نحو املاضي القرن من ينياتالثمان بداية منذ ساد الذي
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 من حالة لها التأييد يشهد إذ ،1996 سنة منذ توقف قد) 1992 سنة كان ما باستثناء( اليهودية لألحزاب
 .االستقرار

  
  األخير العقد يف اليهودية لألحزاب التصويت

  السكانية اجملموعات بحسب
    

  1996 1999 2003  2006  
  74.4  77.7 85.4 80.6  الدروز

  26.1  33.1 35 33.4  البدو
  19.7 20 15.1 28.3  مدن

  
 مرحلة نهاية وهو الثلث، إىل وصل إذ ،1999 سنة الكنيست انتخابات منذ اليهودية لألحزاب التصويت معدل استقر

. 1992 سنة انتخابات ويف ري،العسك احلكم أعوام يف ذروتها بلغت التي اليهودية، لألحزاب التصويت هبوط من
 التي األصوات عدد حيث من العربي، الشارع يف تراجعت الصهيونية األحزاب أن جند النتائج يف أكثر دققنا إذا لكن

 أقل على احلالية االنتخابات يف الصهيونية األحزاب حصلت عامة، وبصورة. العربية التجمعات يف عليها حصلت
 عدة وهناك. اليهودية لألحزاب التراجع ذروة تمثل وهي األول، الكنيست انتخابات منذ العربي التأييد من نسبة

 صعود أي الهوية، سياسات تطوير ومنها العربي، اجملتمع داخل بالتحوالت املتعلق منها التراجع، لهذا أسباب
 قانون لفترة اتباعاً وطبعاً ،)Rouhana 1993( الكنيست انتخابات يف للتصويت مؤثر كعامل الوطني العامل

 اجلماعية الهوية عن تعبر التي لألحزاب التصويت ازدياد إىل أدت التي) 2001 – 1996( املباشرة االنتخابات
 حماربة على دعايتها يف العربية األحزاب فيها ركزت التي احلملة، بهذه متعلق هو ما ومنها). 2004 بشارة(

 توقعت أن بعد وخصوصاً القضية، هذه على شعاراتها يف ربيةالع األحزاب ركزت وقد. اليهودية لألحزاب التصويت
 حتى اليهودية، لألحزاب التصويت شكل وقد. العربي اجملتمع إىل بقوة اليهودية األحزاب عودة الرأي استطالعات

 جداً اًمرتفع يزال ال لكنه الدروز، عند وبالذات العربي، اجملتمع يف هبوطاً  املتعددة، السكانية الشرائح مستوى على
 .العربية اجملموعات بباقي قياساً

  
  العربية لألحزاب التصويت

 السكانية نسبتهم من أقل وهي إسرائيل، يف االقتراع حق أصحاب من% 13 نسبته ما إسرائيل يف العرب يشكل
 وتلك احلسم، نسبة اجتازت التي( العربية األحزاب حصلت وقد). 2005 حيدر% (16 إىل تصل التي الدولة يف العامة

 حصلت العربية األحزاب أن يعني وهذا). صوتاً 256.721( العرب املصوتين أصوات من% 75 على) جتتزها مل التي
 تاريخ يف مرة أول وهذه. مقاطع 365.000 نحو إىل وصل الذي العرب، املقاطعين عدد من أقل على جمتمعة
 من وأكثر عامة، املصوتين من أكثر ألصواتا من عدد على املقاطعين كتلة فيها حتصل للعرب السياسي السلوك

 العربية القائمة حصلت إذ احلسم، نسبة عربية قوائم ثالث اجتازت وقد. خاصة جمتمعة العربية لألحزاب املصوتين
 من% 2.8 واملساواة للسالم الديمقراطية اجلبهة نالت بينما مقاعد، أربعة ونالت األصوات من% 3.1 على املوحدة

 وحظي األصوات من% 2.4 على فحصل الديمقراطي الوطني التجمع أمّا مقاعد، ثالثة على وحصلت األصوات
  .مقاعد بثالثة
 يف بدأت احلالة وهذه. االقتراع حق أصحاب جممل إىل بالنسبة العربية لألحزاب التأييد تراجع من حالة هنالك

) جتتزها مل التي وتلك احلسم، نسبة ازتاجت التي تلك( العربية األحزاب حصلت إذ. 1999 سنة الكنيست انتخابات
 على العربية األحزاب حصلت 2003 سنة الكنيست انتخابات ويف. االقتراع حق أصحاب جممل من% 61.7 على

 األحزاب حصلت حتى التأييد هبوط عملية استمرت) 2006 سنة( عشر السابع الكنيست انتخابات ويف ،45.5%
 كتل ثالث تنافست األخيرة االنتخابات ويف. العرب االقتراع حق صحابأ جممل من% 41.9 على جمتمعة العربية
  :كالتايل عربية، سياسية/حزبية
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 يف حصلت أنها من الرغم على القائمة لهذه االنتخابية القوة ازدادت :وحلفاؤها املوحدة العربية القائمة) 1(
 انتخابات يف كبيراً هبوطاً  بطتوه االقتراع، حق أصحاب من% 26.6 على عشر اخلامس الكنيست انتخابات
% 15.4 على بحصولها 2006 سنة انتخابات يف زادت االنتخابية قوتها لكن ،%11.7 إىل عشر السادس الكنيست

 ما وهو ،)2006 سنة يف صوت 94.000 إىل 2003 سنة يف صوت 65.000 من( العرب االقتراع حق أصحاب من
 اإلسالمية احلركة: أحزاب ثالثة ضمت القائمة كون إىل االنتخابي دالتأيي هذا ويعود. مقاعد بأربعة حتظى جعلها

 أنتجته الذي االنطباع نتيجة القائمة جناح وجاء. للتغيير العربية والقائمة العربي، الديمقراطي واحلزب البرملانية،
 هذا ورافق. العربي عاجملتم يف العريضة الوحدوية القائمة تمثل وكأنها للتغيير، العربية القائمة مع الوحدة بعد

 القوائم باقي بخالف القائمة يف مضمون بمكان النقب من املرشح فحظي للمرشحين، جغرايف تقسيم االنطباع
. الساحل ومدن واجلليل املثلث إىل بالنسبة األمر وكذلك ،)الصحيحة العربية األصوات من% 60 على حصلت(

 إىل الناس تدفع أن واستطاعت انتخابياً، منظماً فكان نتخاباتاال يوم التنظيمية قوتها اإلسالمية احلركة استغلت
 وعباس صرصور إبراهيم الشيخ مثل جديدة، وجوهاً قائمتها يف أدرجت املوحدة القائمة أن كما. لها التصويت

  .زكور
 وبالذات ة،االنتخابي حملتها يف الطائفي اخلطاب استغلت بأنها املوحدة القائمة األُخرى العربية األحزاب واتهمت

  .النقب منطقة يف
 العربي القومي احلزب األساس ويف وحلفاؤه، الوطني التجمع حصل: وحلفاؤه الديمقراطي الوطني التجمع) 2(

 يف مقاعد ثالثة على االنتخابات هذه يف حماميد، هاشم برئاسة الوطني العمل وجبهة كنعان، حممد برئاسة
 تراجع فقد النيابي تمثيله على حافظ أنه مع لكن. 2003 سنة حققه لذيا البرملاين تمثيله على حمافظاً الكنيست

 حصل فإنه للتجمع، االنتخابي الدعم قدمتا سياسيتين حركتين أن من الرغم وعلى. اجلماهيري التأييد نسبة يف
 وطاً هب تشكل النسبة وهذه عشر، السابع الكنيست انتخابات يف العرب االقتراع حق أصحاب جممل من% 11.7 على

 االقتراع حق أصحاب جمموع من% 12.7 على فيها التجمع حصل التي عشر، السادس الكنيست بانتخابات قياساً
 من 2006 سنة يف صوت 72.000 مقابل يف صوت، 550.000 نحو جمموع من 2003 سنة يف صوت 71.000(

  ).صوت 620.000 نحو جمموع
 التجمع حصل( عشر اخلامس الكنيست انتخابات منذ نتخابيةاال التجمع قوة يف التراجع لتفسير أسباب عدة هنالك
 الفوارق على االنتخابية حملته يف التجمع يركز مل األول،): االقتراع حق أصحاب جممل من% 15.1 على حينها

 ىعل ركز وإنما السابقة، االنتخابية الدورات يف فعل كما العربية األحزاب باقي وبين بينه والسياسية األيديولوجية
 بين السياسية الفوارق غيب الذي األمر ،"تكون؟ فمن صهيونياً صوتك كان إن" أو ،"العربية للقوائم صوتوا" شعار

 للسالم الديمقراطية واجلبهة التجمع أن فحقيقة. الصهيونية األحزاب أمام واحدة خانة يف وجعلها األحزاب
 الفوارق تغييب فإن املوحدة، العربية القائمة مع أقل وبشكل نفسها، السكانية الشرائح بشأن يتنافسان واملساواة

 اجلبهة ألن الشرائح، هذه بين تفوقاً اجلبهة منحا اليومية، والقضايا املدين اخلطاب على التجمع وتركيز بينهما
 التجمع من أكثر العربية السياسة يف الطويل تاريخها نتيجة اليومية الناس وقضايا املدين اخلطاب بطرحها تتميز
 تركيبة بتغيير التجمع يقم مل الثاين، والفكرية؛ األيديولوجية بطروحاته العربية السياسة يف اجلبهة من تميز الذي

 خاضت التي املرشحة إن بل. املضمونة الثالثة األماكن يف امرأة ترشيح يف امللح للمطلب يستجيب بشكل قائمته
 كما ثابتة الثالثة املضمونة األماكن تركيبة وبقيت ذلك، يف فشلت الثالث املكان على الداخلية االنتخابات معركة

 ،"واجب التصويت حق، املواطنة" األخيرة االنتخابات يف لشعاره التجمع إطالق الثالث، السابقة؛ االنتخابات يف
 أن القول نع وغني. الكاملة لألسرلة نداء – اإلسرائيلية احلالة يف – وهو الكاملة، املواطنة يف لالنخراط نداء وهو
  .إسرائيل يف الفلسطينيين أغلبية من وتفصيلياً ضمنياً ومدلوالته هو مرفوض الشعار هذا

 وعلى العرب، املصوتين عدد مستوى على الديمقراطية اجلبهة تراجعت :واملساواة للسالم الديمقراطية اجلبهة) 3(
 يف صوتاً 93.819 مقابل يف ،2006 سنة انتخابات يف صوتاً 85.823( االنتخابي التأييد معدل مستوى

 تمثيلها على حتافظ أن استطاعت فإنها للجبهة التصويت معدالت هبوط من الرغم وعلى). 2003 سنة انتخابات
 على عشر السادس الكنيست انتخابات يف حصلت أن بعد لها صافية مقاعد ثالثة على حصولها خالل من البرملاين

 على لو حتى مضمون، مكان يف يهودي مرشح إدراج أن وأثبتت للتغيير، بيةالعر القائمة مع بتحالف مقاعد ثالثة
 للحزب الصلبة التنظيمية النواة أن إىل ذلك ويعود. اجلبهة عن العرب املصوتين يبعد لن عربي، مرشح حساب

  .فيها مؤثرة تزال ال الشيوعي
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 االقتراع، حق أصحاب جممل من% 14 على حصلت إذ عشر، السابع الكنيست انتخابات يف اجلبهة تأييد تراجع
 أسباب عدة هنالك. العربية األصوات جمموع من% 16.7 على عشر السادس الكنيست انتخابات يف حصلت بينما

 الشيوعي، احلزب يف املتمثلة نواته وخصوصاً اجلبهة، مركبات بين الداخلي الصراع أولها تأييدها، معدل لتراجع
 السياسية هويتها وتعريف اجلبهة بناء إعادة بشأن والبرملانية الداخلية نتخاباتاال وبعد قبل النقاش حدة وازدياد

 حدة أكثر وأصبح األخيرة األعوام يف النقاش هذا ظهر وقد. وهيمنته الشيوعي احلزب تأثير عن بعيداً والتنظيمية
 ثابتة سكانية شرائح تأييدب حتظى اجلبهة أن تبين االنتخابات لكن. الداخلية االنتخابات يف خمول عصام فشل بعد
  .انتخابي أمان صمام إليها بالنسبة تشكل العربي اجملتمع يف

  
   

  العربية لألحزاب التصويت معدل
  العرب االقتراع حق أصحاب جممل من

    
  1996 1999 2003  2006  

حتالف مع ( 31.7  اجلبهة
  )التجمع

حتالف مع ( 16.7 19.9
  )العربية للتغيير

14  

حتالف مع ( 15.4  11.7  26.2 21.9  املوحدة
  )العربية للتغيير

حتالف مع ( 15.1  -   التجمع
  )العربية للتغيير

12.7  11.7  

تلك التي (اجململ 
اجنازت نسبة 

احلسم، وتلك التي 
مل جتتز نسبة 

  )احلسم

58 61.7 45.6  41.9  

 

  2006 سنة الكنيست انتخابات مقاطعة: تلخيص
  إسرائيل يف الفلسطينيين خيارات يف تاريخي انعطاف

   
 يف السابق، عن مقطوع غير طبعاً لكنه مسبوق، غير تاريخي حتول عشر السادس الكنيست انتخابات يف حدث

 عملية يف املشاركة تراجعت إذ البرملانية، االنتخابات يف املشاركة مسألة مع إسرائيل يف الفلسطينيين تعامل
 مع التعامل شكل حيث من تاريخياً حتوالً التحول هذا برويعت. املصوتين من% 50 من أقل إىل احلقيقية االقتراع

 ألغلبية سياسية إرادة عن يعبر والذي السياسي، السلوك لهذا احلقيقي املضمون حيث من األساس ويف التصويت،
 احلزبية السياسية واملؤسسة اإلسرائيلية املؤسسة بذلك متحدية وتخالفها السابقة خياراته مع تتناقض املقاطعين

  .ومعارضتها السلطة حتدي عملية من جزء كأنها نفسها عرضت لو حتى البرملانية، عربيةال
 يف للفلسطينيين السياسي السلوك توجه كانت سابقة معادالت يف وتغيير حتول إىل األخيرة االنتخابات أدت

 على سياسي احتجاج عن تعبيراً كانا االنتخابات يف واملشاركة العربية لألحزاب التصويت أن األوىل: إسرائيل
 عامة، والتصويت املشاركة أن الثانية احلزب؛ مع تضامن عن يعبران أنهما جانب إىل الفلسطينيين، مكانة

 بالضرورة هو االمتناع فإن وبالتايل الكامنة، املواطنة قوة وعي من جزء خاصة، العربية لألحزاب والتصويت
 يف تغيير إحداث على قادرة البرملانية السياسة وأن جمد، عمل البرملاين العمل أن الثالثة القوة؛ لهذه استنزاف

  .املطلبية احلقوق مستوى على حتى الفلسطينيين، مكانة
 بانتخابات مروراً ،2001 سنة احلكومة رئاسة انتخابات منذ إسرائيل يف للفلسطينيين االنتخابي السلوك كشف

  :مكانها بديلة معادالت وحلول املعادالت، هذه يف تغيير عن ،2006 سنة بانتخابات وانتهاء ،2003 سنة الكنيست
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 على أو السياسي، التأثير على القدرة مستوى على سواء إسرائيل، يف الفلسطينيين مكانة على االحتجاج إن: أوالً
. املقاطعة أو االمتناع خالل من وإنما املشاركة خالل من عنه التعبير يتم يعد مل املدنية، القضايا مستوى

 املقاطع التوجه هذا بقيادة تقوم تنظيمية وحركات سياسية تيارات بأن ذلك منظمة، وغير عفوية تعد مل ملقاطعةوا
 األسس وتفند النظري، وجوده تعزز سياسية مفردات خالل من املقاطعة خطاب وتأصيل أدجلة ويتم املمتنع، أو

  .السابقة األوىل املعادلة عليها قامت التي
 واملفاوضة املواطنة، تعريف إلعادة حماولة إىل البرملاين العمل عن والتخلي االمتناع أو قاطعةامل حتولت: ثانياً

 بل جديد، من املواطنة تعريف املقاطعة خالل من يبغي ال راديكايل تيار وهنالك. مضامينها شأن يف جديد من
  .أُخرى بدائل عن البحث إىل حاجة هناك وبالتايل مضمونها، من أُفرغت إليه بالنسبة

 البرملاين السياسي بالعمل الفلسطينيين ثقة يف تراجعاً هنالك أن االزدياد يف اآلخذة املقاطعة نسب تثبت: ثالثاً
 أيضاً هي بل فقط، الفلسطينية األقلية مكانة على احتجاجاً ليست واملقاطعة. إسرائيل يف مكانتهم لتغيير كأداة

  .البرملانية السياسة على احتجاج
 السياسية واملؤسسة للفرد األساسية املنطلقات إىل العودة يجب السياسي التصرف من الشكل هذا فهم أجل ومن

 تقرير بحق) الصهيونية( اليهودية القومية مطالبة أساس على أقيمت" طبيعية دولة" إسرائيل كانت فإذا. احلزبية
 النخب بعض وحتى إسرائيل، يف يةالسياس اليهودية النخب تدعي كما مستقلة، دولة إقامة خالل من املصير

 أبناء ذلك يف بمن املواطنين، كل جانب من واسعة مشاركة تكون أن الطبيعي من فإن إسرائيل، يف الفلسطينية
 يف وساهمت والغرب، أوروبا يف اليهودية النخب ابتدعته كولونيايل استيطان عملية وليدة إسرائيل لكن. األقلية
 ومواطنو عامة، الفلسطينيين أغلبية تعتقد كما وروسيا، وفرنسا كبريطانيا كية،كالسي استعمارية دول تنفيذه

 كجسم نفسها إىل رؤيتها من مشتقة سياسات يف 1948 سنة بعد إسرائيل واستمرت. خاصة بينهم من إسرائيل
 اساتسي تنفيذ يف استمرت كما. متعددة وبمستويات دائم بشكل جواره مع يتنازع العربية املنطقة يف غريب

 ممثلي وإقصاء استثناء على احلفاظ استمرار ذلك يف بما الفلسطينيين، مواطنيها ضد داخلية استعمارية
 باألحزاب احلكومي االئتالف حصر والتزامها القرارات، اتخاذ يف اجلدية املساهمة عن إسرائيل يف الفلسطينيين

 إن نقول ذلك كل أمام. تلعثم دون ومن وواضح شرمبا بشكل أوملرت إيهود مؤخراً ذلك عن عبر كما فقط، اليهودية
  .العكس وليس الكنيست، انتخابات يف طواعية إسرائيل يف الفلسطينيون يشترك أن الطبيعي غير من

 القرن خمسينيات يف االنتخابات يف العالية املشاركة يف واملتمثل التصويت، نسب يف الهائل التراجع يثبت
 يف الفلسطينيين أن األخيرة، االنتخابات يف املصوتين من% 50 من أقل ىلإ املشاركة هذه وتراجع املاضي
 املشروع هامش على سياسي بدور القيام يف لالستمرار مستعدين غير وهم السياسية، خياراتهم يراجعون إسرائيل

 ارتفع خابات،االنت يف املشاركة خالل من اليهودية الدولة يشرعن ثانوي دور أداء ويف منه، وكجزء الكولونيايل،
 قاطعوا الذين% (50 من أكثر إىل) 1999 سنة يف االنتخابات قاطعوا الذين% (22 من األخيرة الست السنوات خالل

 شكل وبرفض القيادات، لبعض السياسي األداء على احتجاج بعملية جوانبه بعض ويتعلق). األخيرة االنتخابات
 إجراءات من األخيرة األعوام يف الكنيست أقره ما رفض إىل ضافةباإل الكنيست، يف ممثلينا مع املؤسساتي التعامل
 املشاركة نمط من السياسي االحتجاج شكل انتقل وقد. االحتالل حتت القابعين شعبهم أبناء وضد ضدهم وقوانين

 عقبات تضع التي السياسية للمؤسسة اإلثني املبنى ضد ال املقاطعة، خالل من االحتجاج إىل االنتخابات يف
 العمل جممل على احتجاجاً أيضاً بل فحسب، إسرائيل يف للفلسطينيين ومدين سياسي إجناز أي أمام نيويةب

  .إسرائيل يف للفلسطينيين جماعي تصور ضمن جانبنا، من أعمق تفكير إىل بحاجة وهو البرملاين، السياسي
 بقيادة اإلسالمية احلركة موقف: هاأهم عوامل االعتبار يف األخذ دون من ممكناً التاريخي التحول هذا يكن مل

 يف الكنيست يف العرب للممثلين تأثير وجود عدم االنتخابات؛ ملقاطعة الشعبية اللجنة موقف صالح؛ رائد الشيخ
 التنظيمي والعمل احلزبي األداء تراجع أيضاً؛ املطلبية املدنية بل فحسب، الوطني الطابع ذات السياسية ال القرارات،

 سياسي بدور القيام عن معظمها يف العربية السياسية األحزاب تخلي وقياداتها؛ العربية زابلألح والسياسي
  .النساء وخصوصًا السياسي، التمثيل عملية يف واسعة قطاعات جتاهل األخيرة؛ األعوام خالل الشارع يف حقيقي

 معنية، تكون أن ويجب وفهمه، جرى ما تفكيك أهمية تدرك وقياداتها، مؤيديها من قسماً األقل على أو األحزاب، إن
 يف الفلسطيني اجملتمع تنظيم عملية يف بالدخول املقبلة، االنتخابات يف احلسم نسبة اجتيازها إمكان يتعدى فيما

 إىل ممثليه يبعث أن يستطيع ثقل، ذو سياسي مركز لدينا يتكون بحيث الكنيست، خارج وطني أساس على إسرائيل
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 األساسية القاعدة إىل بقوانينه، احملكومون داخله، الفلسطينيون واألعضاء الكنيست تحولي أن يمنع لكنه الكنيست،
  ▪.إسرائيل يف الفلسطينيين لعمل
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  .حيفا وجامعة ،)الفحم أم( املعاصرة الدراسات مركز  (**)

  
 احلكومة رئاسة انتخابات جولة ويف عشر، والسابع عشر السادس لكنيستا انتخابات جولتي يف ظهرت  (*)

 تنادي سياسية حركات انضمام إىل باإلضافة االنتخابات، ملقاطعة الشعبية اللجنة ،2001 سنة
 برئاسة اإلسالمية احلركة مثل مباشر غير بشكل وإمّا البلد، أبناء حركة مثل مباشر بشكل إمّا باملقاطعة،

  .صالح رائد الشيخ
 أكدوا العرب من% 67 أن إىل حيفا جامعة من سموحا سامي أجراه الذي البحث أشار املثال، سبيل على  (*)

 املقاطعة أن يعتقدون% 64 أن إىل الكرمل مدى مركز استطالع أشار بينما االنتخابات، يف مشاركتهم
  .إسرائيل يف العرب مكانة يف سلبي تأثير لها سيكون
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