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  لتصويت العربي يف انتخاباتا

  )بالعبرية(الكنيست الثاين عشر 
  :غفعات حبيبا. بقلم جوين غال

  .١٩٨٩منشورات مركز الدراسات العربية، 
  

حتولت االنتخابات يف القطاع العربي يف إسرائيل، خالل األعوام األخيرة، إىل   
الباحثين والسياسيين، وذلك ألسباب عدة أهمها الزيادة املستمرة يف موضع اهتمام 

نسبة مشاركة هذا القطاع يف االنتخابات اإلسرائيلية، والتغييرات الكثيرة واملهمة 
ومع ذلك، فاملعلومات . التي طرأت على أنماط تصويت عرب إسرائيل يف هذه األعوام

هنا أهمية هذا الكتيب؛ فهو بما اشتمل  احلديثة والشاملة عن هذا املوضوع قليلة، ومن
 .عليه من معطيات حديثة من شأنه أن يغطي النقص القائم فيه هذا اجملال

يف مقدمة حتليلية للكتيب، يعرض املؤلف األسباب التي كان لها تأثيرها يف 
الوضع االقتصادي، والتغيرات اجلارية يف بنية األحزاب، : التصويت العربي، مثل

والتوجهات اجلديدة يف العامل العربي وداخل منظمة التحرير الفلسطينية  واالنتفاضة،
ويشير املؤلف إىل مسارين طرآ على النظرة السياسية لعرب إسرائيل . بصورة خاصة
لكن هذا . أي االلتفاف أكثر فأكثر حول هويتهم كفلسطينيين" الفلسطنة: "يف هذه الفترة

اجلهاز السياسي اإلسرائيلي، بل على العكس مل يؤدِ بحسب املؤلف إىل ابتعادهم عن 
فعرب إسرائيل باتوا . (Politicization)" التسيّس"فقد أدى إىل مسار آخر يسميه مسار 

يدركون اليوم أكثر فأكثر األهمية السياسية لتصويتهم، واخليارات السياسية 
. رائيلومن هنا مشاركتهم الفعالة يف النشاط السياسي داخل إس. املطروحة أمامهم

داخل اجلمهور العربي يف إسرائيل  'التسيس'االجتاه نحو "ويف رأي املؤلف، فإن 
مصدره اعترافهم بحقيقة أن مستقبلهم مرتبط بدولة إسرائيل ارتباطاً غير قابل 

ويحلل املؤلف يف ." وأنهم مستقبالً سيظلون أقلية داخل هذه الدولة. لالنفصال
ربي وداللته بالنسبة إىل القوائم احلزبية اخملتلفة مقدمته، أيضاً، نتائج التصويت الع

  .التي خاضت هذه االنتخابات
ولقد تضمن الكتيب لوائح بالنتائج النهائية للتصويت العربي يف االنتخابات 

لكل من الكنيست الثاين عشر والكنيست احلادي عشر، باإلضافة إىل قائمة بأسماء 
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زوا يف االنتخابات البلدية التي جرت يف رؤساء اجملالس احمللية العربية الذين فا
كما اشتمل على نص كلمات ُألقيت يف ندوة دراسية نظمها مركز . ١٩٨٩بداية سنة 

الدراسات العربية مباشرة بعد انتهاء االنتخابات، وكان موضوعها نتائج التصويت 
وسط  يف القطاع العربي شارك فيها عدد من ممثلي األحزاب التي نالت تأييداً كبيراً

  .واحتوى الكتيب ترجمة حملتوياته باللغة اإلنكليزية. الناخبين العرب



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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