
معدالت  يف  الحاد  االنخفاض  خلفية  عىل  النرشة  هذه  تصدر 
التصويت ب� املواطن� العرب يف االنتخابات العامة خالل العقد 
األخ�. تث� هذه النزعة القلق عىل فرص اندماج املواطن� العرب 
يف الدولة، االندماج القائم عىل املشاركة يف الحوار العام ويف عملية 

اّتخاذ القرارات يف كافة مجاالت الحياة.  

تّتصل  قضايا  يتناول  أيديكم  ب�  نعرضه  الذي  املواقف  بْحث 
باشرتاك أبناء األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل باالنتخابات: 
ما هي عوامل االنخفاض يف نسب االقرتاع، ما هي العوامل التي 
هي  وما  إضعافها،  أو  التصويت  عىل  الرغبة  تشجيع  شأنها  من 
الّدفُع  العام  األع�ل  يف جدول  إدراجها  شأن  من  التي  املواضيع 

قدًما وعىل نحو ملموس بشعور املواَطنة ب� املواطن� العرب.
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±π≠?�« X�OMJK�  UÐU�²½ô« WOAŽ n�«u� ŸöD²Ý« Y×Ð
±π≠מחקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה

rO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³�
نبني مستقبال مشرتكا لليهود والعرب مواطني 

إرسائيل
هي  مسجلة)  (جمعية  إبراهيم  صندوق  مبادرات 
بدأت  املادي،  الربح  لهدف  ليس  تعمل  منظمة 
والحياة  املساواة  لتشجيع   ١٩٨٩ منذ  نشاطاتها 
أجل  من  الدولة,  مواطني  والعرب  لليهود  املشرتكة 
أطلق  وقد  إرسائيل.  وعادل يف  آمن  مزدهر،  مجتمع 
املشرتك  الجد  كونه  ”إبراهيم“  اسم  املنظمة  عىل 
انتهاج  تشجيع  عىل  تعمل  وهي  والعرب،  لليهود 
اجت�عية عرصية, وتطّبق  تعتمد عىل �اذج  سياسة 

مشاريع واسعة النطاق وتتخذ إجراءات توعوية.
ثالث�  من  ابراهيم  صندوق  مبادرات  طاقم  يتكون 
موظفاً، يهوداً وعرباً، وُيدير الجمعية كٌل من السيد 

أمنون بئ�ي سوليتسيانو والسيد محمد دراوشة.

יוזמות קרן אברהם
ולערבים  ליהודים  משותף  עתיד  בונים 

אזרחי ישראל
יוזמות קרן אברהם ©ע“ר® הנו ארגון ללא כוונות 
ושוויון  שילוב  לקידום   ±π∏π מאז  הפועל  רווח 
בין יהודים וערבים אזרחי ישראל¨ למען חברה 
משגשגת¨ בטוחה וצודקתÆ העמותה נקראת על 
המשותף  אביהם  אברהםØאבראהים¨  של  שמו 
של יהודים וערבים¨ והיא פועלת לקידום מדיניות 
חדשניים¨  חברתיים  מודלים  על  המבוססת 

Æמיזמים רחבי היקף ופעולות הסברה
יותר משלושים  יוזמות קרן אברהם מונה  צוות 
והוא מנוהל במשותף  וערבים¨  יהודים  עובדים¨ 
Æעל ידי אמנון בארי≠סוליציאנו ומוחמד דראושה

יוזמות קרן אברהם
קריית התקשורת נווה אילן

π∞∏µ∞ ד“נ הרי יהודה
טל‘ ∞∞∞≤≤∑≤≠≥∞ פקס‘ ±∞∞≤≤∑≤≠≥∞

info@abrahamfund.org.il ∫דוא“ל
www.abrahamfund.org ∫אתר אינטרנט

مبادرات صندوق إبراهيم

كريات هتكشورت نفيه ايالن

بريد متنقل هاري يهودا ٩٠٨٥٠

هاتف ٣٧٣٣٠٠٠-٠٢ فاكس ٣٧٣٣٠٠١-٠٢

info@abrahamfund.org.il :�بريد الكرتو

www.abrahamfund.org :موقع انرتنت

יוצא לאור על רקע מגמת הירידה בשיעורי ההצבעה  זה  פרסום 
של האזרחים הערבים בבחירות הכלליות בעשור האחרוןÆ מגמה 
זו מעוררת דאגה בדבר סיכויי השתלבותם של האזרחים הערבים 
במדינה¨ המושתתת על השתתפות בשיח הציבורי ובתהליכי קבלת 

 Æההחלטות בכל תחומי החיים
של  להשתתפותם  הנוגעות  סוגיות  בוחן  הנוכחי  העמדות  מחקר 
הגורמים  מהם  בבחירות∫  בישראל  הערבי≠פלסטיני  המיעוט  בני 
לירידה בשיעורי ההצבעה¨ מהם הגורמים העשויים לעודד הצבעה 
או להחלישה¨ ומהם הנושאים אשר הצבתם על סדר היום הציבורי 
האזרחים  בקרב  משמעותית  אזרחות  תחושת  לקדם  עשויה 

Æהערבים

ההשתתפות הפוליטית
של האזרחים הערבים בישראל

المشاركة السياسية
للمواطنين العرب في إسرائيل

±π≠?�« X�OMJK�  UÐU�²½ô« WOAŽ n�«u� ŸöD²Ý« Y×Ð

تشرين الثاني ٢٠١٢ 2012נובמבר

±π≠מחקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה



˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ 
Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘

±π≠‰ ˙ÒÎÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙‡¯˜Ï ˙Â„ÓÚ ¯˜ÁÓ

ג'ובראן והישאם שינדלין דליה מחקר:

איברהים ויעקוב שחף טל מבוא:

בן–עמוס איה עריכה:

≤∞±≤ ¯·Ó·Â



≤∞±≤ אברהם¨ קרן יוזמות ©

המקור בציון הפרסום מן ולהעתיק לצטט ניתן

של לתמיכתם הנדיבה הודות התאפשרה פרסום זה הפקת
Friedrich Ebert Stiftung

The Alan B. Slifka Foundation

Greg and Anne Rosshandler

אברהם∫ קרן יוזמות מפרסומי

Æובאנגלית בערבית גם פורסם Æ®≤∞∞∏© במדינת ישראל יהודי≠ערבי ושוויון לשילוב אחריות ממשלתית £

בעברית¨ תלתלשוני כפרסום הופיע הפרסום Æ®≤∞∞π© ישראל של מדינת המחר פני ואזורים מעורבים∫ ערים £

Æובאנגלית בערבית

Æ®≤∞∞π© בישראל הערבית החברה — מידע אוגדן £

עם בעברית הופיע הפרסום Æ®≤∞∞π© בישראל יהודים לבין  ערבים בין ושוויון שילוב הכלכלית של התועלת £

Æובאנגלית בערבית מנהלים תקציר

תקציר בעברית עם הפרסום הופיע Æ®≤∞±∞© הגליל בלב וערביות יהודיות ברשויות סביבתיים מפגעים מיפוי £

Æובאנגלית בערבית

Æפורסם גם באנגלית Æ®≤∞±∞© תנ¢צים קורס משוסעת¨ בחברה שיטור £

תלתלשוני כפרסום הופיע הפרסום Æ®≤∞±±© ערביות נשים תעסוקת התערבות לקידום מודל — חיאה שריקאת £

Æובאנגלית בערבית בעברית¨

כפרסום דולשוני הפרסום הופיע Æ®≤∞±±© øהצלחה סיפור — הבריאות במערכת ישראל אזרחי הערבים שילוב £

Æובערבית בעברית

גם פורסם Æ®≤∞±±© העיור בעידן תמורות ªדמוגרפיים וכלכליים מאפיינים חברתיים¨ — בנגב הבדואית החברה £

Æבאנגלית

Æ®≤∞±±© קיץ ±±∞≥ בישראל — הערבית והחברה המחאה החברתית  £

כפרסום הופיע הפרסום Æ®≤∞±≤© בשטח למציאות ממשלתיות תכניות בין — ערביים ביישובים ציבורית תחבורה £

Æלשוני בעברית ובערביתדו

www.abrahamfund.org האינטרנט מאתר להורדה ניתנים אברהם קרן יוזמות פרסומי

אלערב כל באדיבות ארכיון עיתון התמונות

פופר מיה לדפוס∫ הביאה

ברוך נחמה ד“ר לשון∫ עריכת

אזולאי אתי תכלת¨ והפקה∫ עיצוב

π∑∏≠π∂µ≠∑µ¥≥≠∞≥≠∞ מסת¢ב∫
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פרסום זה יוצא לאור מטעם עמותת יוזמות קרן אברהם¨ המבקשת לעודד את השתתפותם 

בשיח  בתרבות¨  בכלכלה¨  בתעסוקה¨  במדינה∫  הציבוריים  בחיים  הערבים  האזרחים  של 

Æהאקדמי והציבורי — וגם במערכת הפוליטית ובמעגלי קבלת ההחלטות

ישראל הערבים  אזרחי  בין  ולשוויון  לשילוב  היא מפתח מרכזי  כי השתתפות  אנו סבורים 

 Æוהיהודים וכי יש לקדמה בכל הזירות

 ≤∞ של  הירידה  נוכח  במיוחד  מדאיגה¨  סוגיה  היא  הפוליטיים  בחיים  ההשתתפות  סוגיית 

אחוזים ויותר בשיעורי השתתפותם של האזרחים הערבים בבחירות בעשור האחרון — ירידה 

 Æחדה יותר מזו שבציבור היהודי¨ ששיעורי ההצבעה בו דומים לשיעורים בעולם המערבי כולו

יתר על כן¨ הירידה בהשתתפותו של המיעוט הערבי בבחירות קשורה לנושאים מורכבים 

של יחסי מיעוט ומדינה ושל תחושת שייכות ©למשל¨ בבחירות שנערכו לראשות הממשלה 

בשיטה הישירה מיד לאחר אירועי אוקטובר ∞∞∞≥¨ הביעו האזרחים הערבים את מחאתם 

 Æ®בהחרמה גורפת ורק •∏± מבעלי זכות הבחירה השתתפו בהן

 Æחשוב להדגיש כי יוזמות קרן אברהם אינה מתיימרת להשפיע על התחום הפוליטי≠מפלגתי

ונטיות לבו בכל  אנו שואפים להעלות את מספר המצביעים ככלל¨ איש איש לפי אמונתו 

קשת המפלגותÆ לפיכך הובא פרסום זה לידיעתן של כל המפלגות בישראל בתקווה שיעורר 

 Æאת מודעותן לסוגיית ההשתתפות בבחירות

המחקר הנוכחי נועד לבחון סוגיות הנוגעות להשתתפות בבחירות∫ מהם הגורמים לירידה 

בשיעור ההצבעה¨ מהם הגורמים העשויים לעודד את ההשתתפות בבחירות או העלולים 

תחושת  לקדם  עשויה  הציבורי  היום  סדר  על  הצבתם  אשר  הנושאים  ומהם  להפחיתה¨ 

Æאזרחות משמעותית בקרב האזרחים הערבים

ממצאי המחקר מעידים על רצון איתן מצד אזרחי ישראל הערבים להשתתפות שווה בחברה 

הישראלית אך גם על הימצאותם של חסמים ברורים ובראשם תחושת חוסר היכולת של 

האזרחים הערבים להשפיע על מעגלי קבלת ההחלטותÆ אני מקווים כי הממצאים ישמשו 

כלי לעיצוב מדיניות בידי כל הרואים בשילוב ושוויון בין שני המגזרים בישראל מטרה חשובה 

 Æואינטרס של כלל החברה הישראלית

אמנון בארי≠סוליציאנו   מוחמד דראושה

מנכ¢לים שותפים¨ יוזמות קרן אברהם
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∑  Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ מבוא  Æא

±∂  Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ממצאי המחקר  Æב

±∂  Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ הקדמה

±Æ החברה והמדינה

±∏ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ øישראל לאן Æא

≤∞ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ בÆ תפיסות כלפי הדמוקרטיה

≤± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ גÆ עמדות כלפי המנהיגות

≥Æ בחירות והצבעה

≤¥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ אÆ רקע

≤∑ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ øמי אינו מצביע ומדוע Æב

≤π Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ גÆ בדיקת אסטרטגיות להעלאת שיעור ההצבעה

≥µ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ דÆ קהלי יעד

≤Æ נשים ומגדר

¥∞ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ אÆ הממצאים הכלליים

¥≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ בÆ נשים והצבעה

¥µ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ¥Æ סיכום
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פרסום זה עוסק בירידה העקיבה והחדה יחסית בהשתתפותם של אזרחי ישראל הערבים 

ללא  להיעשות  יכול  אינו  בחברה  מיעוט  קבוצת  של  שילובן   Æבמדינה הכלליות  בבחירות 

לנוכח  דאגה  מעוררת  זו  ירידה  כן  ועל  הציבוריים¨  החיים  רובדי  בכל  חבריהן  השתתפות 

Æהחשיבות הרבה שבקידום השילוב¨ השוויון והשיתוף בין אזרחי ישראל היהודים והערבים

ההחלטות¨  קבלת  במעגלי  רבים∫  בתחומים  מתתייצוג  סובלים  הערבים  ישראל  אזרחי 

בסקטור  הממשלתיות¨  בחברות  באקדמיה¨  הכללארצית¨  בתקשורת  המדינה¨  בשירות 

העסקי ועודÆ בכל התחומים הללו ניתן להצביע על גורמים חיצוניים — כגון מבני כוח¨ הדרה¨ 

סוגיית  זאת¨  לעומת   Æהייצוגלתת המרכזיים  כגורמים   — הזדמנויות  שוויון  והיעדר  הפליה 

זכות  היא  זו  השתתפות  הכלל∫  מן  יוצאת  הערבים  האזרחים  של  הפוליטית  ההשתתפות 

השמורה לכל אזרח ואין בה ¢תקרת זכוכית¢Æ יתר על כן¨ ברוב התחומים שבהם הערבים 

סובלים מתתייצוג בולט ניתן לזהות מגמה של שיפור לאורך השנים — גם אם קטנה ובלתי 

מספקת — ואילו בסוגיית ההשתתפות הפוליטית¨ הנתונה לבחירתו החופשית של כל אזרח¨ 

 Æניכרת ירידה של ממש

מחקר  בעבודות  נידונו  הערבית  בחברה  ההצבעה  בשיעור  לירידה  האפשריות  הסיבות 

התנהגותם  בחינת   Æשבהן החשובות  מן  כמה  של  תמציתית  סקירה  מובאת  ולהלן  רבות 

של האזרחים הערבים בתחום הפוליטי מעלה מאפיינים סותרים — מחד גיסא רבים מהם 

מעדיפים להתנתק מהפוליטיקה הישראלית והעדפתם מתבטאת בירידה בשיעורי ההצבעה 

מנהיגים  של  קרנם  ובעליית  הציוניות  למפלגות  בהצבעה  בירידה  הכלליות¨  בבחירות 

 ßשיח האסלאמית¨  התנועה  של  הצפוני  הפלג  מנהיג  כמו  הבחירות¨  בהחרמת  המצדדים 

רא‘אד צלאחÆ מאידך גיסא¨ האזרחים הערבים ממשיכים לפעול למימוש זכויותיהם בתוך 

המסגרת הפוליטית של מדינת ישראל¨ מבקרים בעקיבות את מגבלותיה של הדמוקרטיה 

הישראלית ודורשים לקבל מהמדינה שירותים שוויוניים בכל תחומי החייםÆ± בולטת במיוחד 

ולמיגור  וברור לשיטור שוויוני  הדרישה שמשמיעה המנהיגות הערבית הנבחרת בקול רם 

Æהפשיעה והאלימות בחברה הערבית

 "Back to the Basics: Israel's Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict", Middle East  ±

Report No. 119, International Crisis Group, 14 March 2012.
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שתיערכנה הבחירות  לקראת  כלומר  הווה¨  בזמן  התופעה  את  לבחון  מבקש  זה  מחקר 

ב≠≤±∞≥¨ ולזהות את העמדות של בני המיעוט הערבי ביחס לסוגיית ההצבעה ואת הגורמים 

או את התרחישים העשויים לעודד אזרחים ואזרחיות ערבים להצביע בבחירות או לחלופין 

Æלגרום להם להימנע מהצבעה

המחקר השתמש הן בשיטות איכותניות ©קבוצות מיקוד® כדי לזהות את הגורמים הרגשיים 

והמהותיים המשפיעים על ההצבעה¨ והן בשיטות כמותיות ©סקר דעת קהל מקיף® כדי לבחון 

רוחב תחולתם של ההסברים שעלו בקבוצות המיקודÆ הפרק השני של  ואת  את תוקפם 

 Æפרסום זה דן בהרחבה בתוצאות המחקר

בחלקו האחרון של הפרסום מובאות המלצות למדיניות העשויה לקדם את השתתפותם של 

אזרחי ישראל הערבים בבחירות ובחברה בכלל נוכח ממצאי הסקרÆ תודתנו נתונה לחוקרים 

 ßתמר הרמן¨ פרופ ßוסייעו בגיבוש ההמלצות∫ פרופ שהקדישו מזמנם¨ ממרצם ומתבונתם 

Æיצחק רייטר וד¢ר נביל חטאב ßעזיז חיידר¨ פרופ

 

ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈÂ˙ ∫Ï‡¯˘È ÈÈ·¯Ú Æ‡

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ מספר תושבי ישראל הערבים נכון לתחילת ≥±∞≥ 

לכוח  זה  שיעור  תרגום   Æ≤±• על עומד  האוכלוסייה  מכלל  ושיעורם  נפש¨  מיליון   ±Æ∂≥ הוא 

פוליטי בכנסת מעלה כי מדובר בפוטנציאל של µ≥ חברי כנסת¨ אולם חלקם של המצביעים 

למשל¨   Æבאוכלוסייה מחלקם  קטן  תמיד  היה  בבחירות  המצביעים  כלל  מתוך  הערבים 

בבחירות ∂∞∞≥ היה מספר בעלי זכות הבחירה הערבים והדרוזים כ≠µ∏µ אלף איש¨ כ≠•≤± 

מכלל בעלי זכות הבחירה¨ משמע פוטנציאל של µ± ח¢כיםÆ פוטנציאל דומה היה בבחירות 

π∞∞≥¨ אז הגיע מספר בעלי זכות הבחירה הערבים ל≠∞∑∂ אלף איש בקירוב — כ≠•¥± מבעלי

 Æזכות הבחירה

ההפרש בין שיעור הערבים באוכלוסייה לבין שיעורם מכלל בעלי זכות הבחירה נעוץ בכמה 

סיבות∫ ©±® אוכלוסיית הערבים בישראל כוללת את תושבי מזרח ירושלים והגולן ורובם אינם 

בעלי זכות הצבעה לכנסתª ©≥® לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ שיעור הצעירים 

בני ∏± שנה ומטה¨ שאינם בעלי זכות הצבעה¨ גבוה יותר בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת 

ירידת חלקם  ©≤® העלייה ממדינות חבר העמים השפיעה על   ªשיעורם בכלל האוכלוסייה

של הערבים באוכלוסייה ובקרב המצביעים ומגמה זו צפויה להימשךÆ לפי הערכת הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה¨ בשנת ∞≤∞≥ יגיע מספר אזרחי ישראל הערבים ל≠¥Æ≥ מיליון נפש 

בקירוב¨ דהיינו כ≠•¥≥ מכלל תושבי המדינה¨ אולם משקלם בקרב המצביעים יהיה רק כ≠

Æפוטנציאל של ∏± ח¢כים לכל היותר — ±µ•
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אף על פי כן¨ הציבור הערבי רחוק מלמצות את הפוטנציאל הקיים גם על פי מספר בעלי 

בבחירות  הערביות  בסיעות  הכנסת  חברי  מספר  הגיע  למשל  כך   Æבפועל הבחירה  זכות 

∞± ח¢כים ערבים  היוצאת שנבחרה בשנת π∞∞≥ מכהנים  וגם בכנסת  ל≠∞± בלבד   ≤∞∞∂

חברי   ±µ של  פוטנציאל  לעומת  זאת   Æהערבית≠יהודית ובחד“ש  הערביות  בסיעות  בלבד 

כנסת כאמור לעילÆ יש לציין כי שבעה חברי כנסת נוספים¨ ערבים ודרוזים¨ מכהנים בסיעות 

אחרות — העבודה¨ קדימה¨ הליכוד¨ ישראל ביתנו ועצמאות — אך ההנחה היא שמשקלם של 

לאימיצוי הפוטנציאל  יש הסברים שונים   Æיחסית היה קטן  המצביעים הערבים בבחירתם 

האלקטורלי של המגזר הערבי וכולם קשורים לעובדה אחת∫ שיעור ההשתתפות בבחירות 

Æלכנסת בקרב הציבור הערבי קטן במידה רבה משיעורו בקרב הציבור היהודי

לא תמיד היה הדבר כךÆ בשנות החמישים¨ למשל¨ בתקופת הממשל הצבאי¨ עמד שיעור 

השתתפותם של הערבים בבחירות על •Æπ∞•≠∏µ בשנים הבאות פחתו שיעורי ההשתתפות 

ונעו סביב •∞∑≠•∞∏Æ אחד ההסברים המקובלים לירידה החדה בשיעורי ההצבעה בעשור 

הערבים  של  ההשתתפות  שיעור  ירד  שבעקבותיהם   ¨≤∞∞∞ אוקטובר  אירועי  הוא  האחרון 

בבחירות ±∞∞≥ לשפל של •∏±Æ נתון זה יכול להעיד על הקשר בין דפוסי ההצבעה של הציבור 

הערבי לתחושת השייכות למדינהÆ בבחירות שלאחר מכן חזר שיעור ההשתתפות ועלה ל≠

•≥∂¨ אך מאז הוא ירד בהתמדה עד •¥µ≥Æ בבחירות Æ≤∞∞π לאורך חמש מערכות הבחירות 

 Æהאחרונות לכנסת צנח שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית ב≠•≥≥ בקירוב

± ÌÈ˘¯˙
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 ≤≤∞∞π≠±π¥π ¨˙Â¯ÈÁ·· ÌÈ·¯Ú‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ˘

המקור∫ קרין תמר שפרמן¨ ¢השתתפות¨ הימנעות והחרמה∫ מגמות בהשתתפותם של הערבים אזרחי ישראל   ≤

∫≤∞∞π ¨בבחירות לכנסת¢¨ ירושלים∫ המכון הישראלי לדמוקרטיה

http://www.idi.org.il/Parliament/2009/Pages/2009_61/E_61/e_61.aspx  
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נדים רוחאנא ואיזß סבאעß≠חßורי ©עורכים®¨ הפלסטינים בישראל∫ עיונים בהיסטוריה בפוליטיקה ובחברה¨ חיפה∫   ≥

מדא אלכרמל¨ ±±∞≥∫

http∫ØØmada≠researchÆorgØwp≠contentØuploadsØ≤∞±±Ø∞πØebook≠hebrewÆpdf  

 Æבהתמדה ויורד  הוא  גם  הולך  הערבים  בקרב  הציוניות  המפלגות  בעד  ההצבעה  שיעור 

ירדה   ≤∞∞π ובשנת  הציוניות  במפלגות  הערבים  מהמצביעים   ≤∏• תמכו   ≤∞∞∂ בבחירות 

ירידה של ממש  תמיכתם לשפל חסר תקדים — •∏± בלבדÆ הנתונים מצביעים אפוא על 

בכוחן של המפלגות הגדולות בקרב המצביעים הערבים¨ ולמעשה היא מלמדת על סילוקן 

 Æמהרחוב הערבי

הירידה  רקע  על  גם  בבחירות  הערבים  של  ההשתתפות  בשיעורי  הירידה  את  לבחון  יש 

הכללית בהשתתפות בבחירות בישראל ובעולםÆ במרבית שנות המדינה עמד שיעור ההצבעה 

 ∂∏Æπ•≠ל ירד  הוא   ≤∞∞± בבחירות   Æבקירוב  ∏∞• על  הכללית  האוכלוסייה  של  הממוצע 

 Æ∂µ•≠בבחירות האחרונות הוא עלה מעט והגיע ל Æ≤∞∞∂≠ב ∂≥Æµ• ומאז הוסיף לרדת עד

 Æנתונים אלה דומים לנתונים במדינות רבות בעולם

˙ÂÏ„·Ï ˙ÂÙ˙Â˘ ÔÈ· ∫˙ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Æ·
שיח  לכנסת¨  בבחירות  ההשתתפות  בעניין  ערני  שיח  מנהלת  בישראל  הערבית  החברה 

החברה  של  חלקה  להגדלת  חתירה  ונגד  בעד  מושמעים  רבים  טיעונים   Æהוכרע שטרם 

הישראלית  מהפוליטיקה  התרחקות  ונגד  בעד  וכן  בישראל  הפוליטית  במערכת  הערבית 

 Æובניית מערכת פוליטית נבדלת¨ אוטונומית

 ‰È„Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ¯„ÚÈ‰

פעמים רבות נשמעת הטענה כי חברי הכנסת שנבחרים על ידי הציבור הערבי ממילא חסרי 

אין חשיבות  ולכן  באופוזיציה  לישיבה  נדונים מראש  על מהלכי השלטוןª הם  כל השפעה 

בקואליציה  לא שותפה  ומעולם  ±≤ ממשלות  בישראל  היו  כה  עד   Æבבחירות להשתתפות 

היה שר אחד ערבי≠ ישראל  כלשהי מפלגה ערביתÆ≤ מתוך ∂∑∂ השרים שכיהנו במדינת 

מפלגת  חברי  שניהם  טאריף®¨  ©סאלח  ערבי≠דרוזי  אחד  ושר  ©ראלב מג‘אדלה®  מוסלמי 

העבודהÆ כמו כן כיהנו חמישה סגני שרים ערבים ודרוזים¨ חברי מפלגות העבודה¨ הליכוד 

וקדימהÆ אפילו בממשלות רבין ופרס בשנים ≥ππ∂≠±ππ±¨ שזכו לתמיכת המפלגות הערביות¨ 

ובאחריות השלטוניתÆ שותפות  ולא שותפו בקבלת ההחלטות  לקואליציה  נותרו מחוץ  הן 

חלקית זו הייתה הישג השיא של הציבור הערבי בפוליטיקה הישראלית¨ ובעיני רבים בהנהגה 

הערבית ומחוץ לה נחשבת תקופה זו של ממשלות רבין ופרס עד היום ל¢תור הזהב¢ ביחסי 
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הציבור הערבי והמדינהÆ¥ אהוד ברק¨ שגייס את תמיכתם של •πµ מהמצביעים הערבים 

ב≠πππ±¨ לא שיתף בממשלתו את המפלגות הערביות ואפילו לא הזמין אותן למשא ומתן 

קואליציוניÆ ההתפכחות מהתקווה לשותפות במערכות השלטון יכולה להסביר את הירידה 

המתמשכת בשיעור ההשתתפות של הערבים בבחירותÆ הסוציולוג פרופ‘ מאג‘ד אלחאג‘¨ 

סגן נשיא אוניברסיטת חיפה¨ מסביר את שיעורי ההצבעה הגבוהים בשנות החמישים בקיומו 

של הממשל הצבאי¨ בגיוס ההמוני של המצביעים וגם בניצול השבטיות¨ שהתבטא ברשימות 

ופיתוח¢¨ שכונו ¢אחזא בסולטא¢  ו¢קדמה  ואחווה¢  ופיתוח¢¨ ¢שיתוף  ערביות כמו ¢חקלאות 

תחושת  הערבים  בקרב  עוררו  אלה  מפלגות   Æלמפא¢י מסונפות  והיו  השלטון®  ©מפלגות 

שייכות לחברה הישראליתÆ לדבריו¨ בניגוד לגישה המקובלת הגורסת כי שיעור השתתפות 

נמוך מעיד על מודעות פוליטית נמוכה¨ הרי שככל שגדלה המודעות הפוליטית של הערבים 
µÆלמעמדם המופלה לרעה במדינת ישראל הלכה וירדה השתתפותם בבחירות

˙ÂÏ„·Â ‰Ó¯Á‰

בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת בקרב הערבים הגישה המבקשת להתרחק ממערכת 

נובעת הן מחוסר היכולת להשפיע  זו  גישה   Æולא לשתף עמה פעולה השלטון הישראלית 

תושבי  והן מתחושת השותפות במאבקם של הפלסטינים  בישראל  על קבלת ההחלטות 

מחייבת  בשטחים  הפלסטינים  עם  השותפות  זו¨  בתפיסה  המצדדים  לדעת   Æהשטחים

 Æלהחרים כל פעילות הקשורה לשלטון במדינת ישראל שיש בה כדי להעניק לו לגיטימציה

ארגונים בולטים אחדים פועלים מתוך גישה זו¨ ובהם תנועת ¢בני הכפר¢ הקוראת מפורשות 

שההשתתפות  הטוען  האסלאמית¨  התנועה  של  הצפוני  הפלג  בבחירות¨  להשתתף  שלא 

ב≠∂∞∞≥  שקרא  הבחירות¢¨  להחרמת  העממי  ו¢הוועד  האסלאם¨  לחוקי  מנוגדת  בבחירות 

להקים פרלמנט נפרד לערבים בישראלÆ בחברה הערבית מתנהל ויכוח ערני סביב עמדות 

להפך  או  המדינה  של  השלטונית  ומהמערכת  היהודית  מהחברה  להתנתק  האם   — אלה 

— למצות את מרב פוטנציאל ההצבעה בקלפי וכך להגדיל את הכוח של הסיעות הערביות 

 Æולחולל שינוי במסגרת מערכת השלטון בישראל

בהתנתקות  בתמיכתה  בולטת  הצפוני®  הפלג  ©בעיקר  בישראל  האסלאמית  התנועה 

מהחברה הישראלית וקוראת להקים אלמגßתמע אלעצאמי ©קהילה בלתי תלויה®¨ שתנהל 

את מוסדות הקהילה בכל תחומי החייםÆ ד¢ר נוהאד עלי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת חיפה אומר שמדובר בהצעת חלופה כוללת למערכת היחסים בין המדינה 

Æהערה ± לעיל  ¥

הדברים נאמרו בכנס ¢הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת הבאה¢ שנערך באוניברסיטת   µ

Æ≤∞∞µ אביב בדצמברתל



±≤

יש  כך  ובשל  הערבית¨  בהנהגה  והן  במדינה  הן  איאמון  ובהבעת  הערבים  האזרחים  לבין 

 ∂Æהמתנגדים לה בשני המגזרים והיא אינה נראית ישימה בטווח הזמן הנראה לעין

בעשור  הבחירות  החרמת  את  בחן  בירושלים  טרומן  ומכון  וןליר  ממכון  חידר  עזיז   ßפרופ

האחרון ומצא כי אחת הסיבות לכך היא הגישה של חוגים מסוימים בציבור הערבי¨ שלפיה 

 ∑Æהחרמת הבחירות עשויה להשפיע יותר מההשתתפות בהן

 ˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙Â‚ÏÙÓ‰ È˘‡¯ ÏÚ ˙¯Â˜È·

איהצלחתם של חברי הכנסת  אחד הנימוקים להתנגדות למאמץ להשפיע מבפנים הוא 

נשמעת  כן¨  על  יתר   ∏Æובממשלה בכנסת  על תהליכי קבלת ההחלטות  להשפיע  הערבים 

גדול  גוש  וליצור  להתאחד  משכילים  אינם  הערביות  המפלגות  שמנהיגי  כך  על  ביקורת 

שיאפשר למצות את מלוא כוחו האלקטורלי של המגזר הערביª נושא זה הוא מן הנושאים 

שאיחוד  מראים  סקרים   πÆבחירות מערכת  כל  לקראת  הציבורי  בשיח  ונידונים  החוזרים 

 Æהמפלגות הערביות יגדיל במידה רבה את הנכונות של הציבור הערבי להצביע בבחירות

ביקורת אחרת הנמתחת על חברי הכנסת הערבים גורסת שאין הם פועלים די למען שיפור 

תנאי החיים של הערבים בישראל¨ אלא עסוקים בעיקר בעניין הפלסטיני ובסוגיות המזרח 

Æביקורת זו משפיעה גם היא על הנכונות להשתתף בבחירות Æהתיכון

ד¢ר אלי רכס¨ שעמד בראש תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי≠ערבי באוניברסיטת 

תלאביב¨ מצא כי חברי הכנסת הערבים דווקא מפגינים פעלתנות רבה מאוד∫ ¢אין היבט 

פרלמנטרי שהם לא משתמשים בו במלוא העצמהÆ הם נוכחים במליאה¨ ושיעורי ההצבעה 

אינה  זו  פעילות  כי  מציין  הוא  זאת  עם   Æ¢גבוהים איאמון  ובהצעות  חוק  בהצעות  שלהם 

נושאת פירות של ממש מבחינת הציבור הערבי¨ שכן רוב היוזמות לשנות את מצב הערבים 
± ∞Æבאמצעות חוקים המערערים את הסטטוס קוו העקרוני נכשלות

נוהאד עלי¨ ¢תפיסת ßאלמגßתמע אלעצאמיß של התנועה האסלאמית¢¨ בתוך∫ אלי רכס ©עורך®¨ המיעוט הערבי   ∂

קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה  אוניברסיטת תלאביב¨ תכנית  והבחירות לכנסת ה≠∑±¨ תלאביב∫  בישראל 

 Æ±±∞≠±∞∞ ßיהודי≠ערבי¨ ∑∞∞≥¨ עמ

עזיז חידר¨ ¢החרמת הבחירות בקרב הציבור הערבי∫ פרספקטיבה של עשור ©∂ππ±≠∂∞∞≥®“¨ בתוך∫ אלי רכס   ∑

קונרד  תכנית  תלאביב¨  אוניברסיטת  תלאביב∫  ה≠∑±¨  לכנסת  והבחירות  בישראל  הערבי  המיעוט  ©עורך®¨ 

 Æπ≤≠∏π ßאדנאואר לשיתוף פעולה יהודי≠ערבי¨ ∑∞∞≥¨ עמ

 Æ®ראו למשל קרין תמר שפרמן ©הערה ≥ לעיל  ∏

ראו למשל ממצאי סקר דעת קהל של מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל  π

Æ≤∞∞µ אביב שערך מכון ¢יאפא¢ בנובמבר

הדברים נאמרו בכנס ¢הפוליטיקה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת הבאה¢¨ אוניברסיטת תלאביב¨   ±∞

Æ≤∞∞µ דצמבר
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הישגים  מהיעדר  השאר  בין  נובעת  הערבים  מהנבחרים  האכזבה  כי  טוען  אלחאג‘   ßפרופ

בנושאים אזרחייםÆ הוא מסביר את היעדר ההישגים בכך שכוחם של חברי הכנסת הערבים 

מוגבל מלכתחילה¨ שכן לעולם אינם חלק מהקואליציה ואין הם מציגים אסטרטגיה של מאבק 

 Æ¢על זכויות∫ ¢כל מה שהיה עד כה זו טקטיקה של תגובות ולא אסטרטגיה כוללת של מאבק

ביקורת מכיוון  באוניברסיטת תלאביב¨ מציג  גßמאל¨ ראש החוג למדע המדינה  ד¢ר אמל 

אחר כלפי ההנהגה הערבית על עצם השתתפותה בריבונותה של מדינת ישראלÆ לדבריו¨ 

מוכנה לפעול בתוך המסגרת הפוליטית  איננה  לוגי שכן ההנהגה הערבית  מדובר בכשל 

והתרבותית שקובע לה הרוב היהודי והיא סובלת מדהלגיטימציה מתמדת מצד מוסדות 

המדינה ומצד אישי ציבור יהודים∫ ¢חלק ניכר מהאכזבה הציבורית מההנהגה הערבית אינו 

נובע מחוסר יכולתה להביא לתוצאות פוליטיות חשובות לטובת ציבור בוחריה¨ אלא דווקא 

מכך שההנהגה הערבית ממשיכה לפעול במסגרת כללי המשחק הבלתי אפשריים שמכתיב 
±±Æ¢לה ריבון זה

È„Â‰È‰ ¯Â·Èˆ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ „‚ ‰‡ÁÓ

מגמת ההחרמה של הבחירות לכנסת התחזקה בשנים האחרונות כדרך מחאה של הציבור 

ד¢ר   Æומדרישותיו מצרכיו  ועל ההתעלמות  בו  שנוהגים  איהשוויון  על  הפלייתו¨  על  הערבי 

גßמאל מגדיר את המחאה כ¢סוג של השתתפות במהופך¨ שמטרתה להדגיש את חשיבותה 

השלטון  של  ולאופיו  בכלל  הישראלית  הדמוקרטיה  של  לעתידה  הזו  האוכלוסייה  של 

פעילות  הוא  בבחירות  מהצבעה  רבים  נמנעים  שבגינו  נוסף  בולט  מחאה  גורם   ±≤Æ¢בפרט

מערכת הביטחון נגד פלסטינים בתחומי ישראל ובשטחיםÆ בשנת ∂ππ± מחו ערביי ישראל 

נגד מבצע ¢ענבי זעם¢¨ בשנת ±∞∞≥ הייתה החרמה גורפת של הבחירות בעקבות מהומות 

 Æהחרימו רבים את הבחירות בעקבות מבצע ¢עופרת יצוקה¢ בעזה ≤∞∞π≠אוקטובר ∞∞∞≥ וב

קרין תמר שפרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה טוענת כי בשנת ±∞∞≥ הסתמנה נקודת 

מפנה במערכת היחסים בין הערבים אזרחי ישראל לבין הפוליטיקה הישראלית¨ ¢שנה בה 

ההחרמה הייתה לדפוס פעולה לגיטימי בציבור הערבי“Æ≤± ככלל¨ לאירועי אוקטובר ∞∞∞≥ 

אמל גßמאל¨ ”ריבונות ומנהיגות∫ מבט סוציולוגי על ההנהגה הערבית בישראל“¨ בתוך∫ אלי רכס ©עורך®¨ המיעוט   ±±

לשיתוף  אדנאואר  קונרד  תכנית  תלאביב¨  אוניברסיטת  תלאביב∫  ה≠∑±¨  לכנסת  והבחירות  בישראל  הערבי 

 Æ¥∏≠¥∞ ßפעולה יהודי≠ערבי¨ ∑∞∞≥¨ עמ

אמל גßמאל¨ ¢הימנעות כהשתתפות∫ על תעתועי הפוליטיקה הערבית בישראל¢¨ בתוך∫ אשר אריאן ומיכל שמיר   ±≤

Æ≤∞∞≤ ¨עורכים®¨ הבחירות בישראל — ±∞∞≥¨ ירושלים∫ המכון הישראלי לדמוקרטיה©

 Æ®קרין תמר שפרמן ©הערה ≥ לעיל  ±≥



±¥

נודעה השפעה ניכרת על היחסים בין המיעוט הערבי ובין הרוב היהודי וכן על היחסים בין 

 ±¥Æהמיעוט ובין המדינה¨ שבאה לידי ביטוי בולט בירידה חדה בהשתתפות הפוליטית

 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ÏÏÎ· ˙Â˘È„‡

יש הרואים את הירידה בהשתתפות הערבים בבחירות במסגרת המגמה הכללית של עניין 

פוחת בתהליך הפוליטי בישראלÆ שפרמן טוענת כי החברה הישראלית בכללה מתאפיינת 

באדישות ובריחוק מהפוליטיקה הבאים לידי ביטוי בירידה מתמדת בשיעור ההצבעהÆ עם 

זאת¨ דווקא הציבור הערבי מוכיח יכולת התגייסות מרשימה בבחירות שהוא מעוניין להשתתף 

שיעור ההשתתפות  אלה  בבחירות   Æהמקומיות לרשויות  בבחירות  ובראשונה  ובראש  בהן¨ 

של הערבים גבוה יותר משיעורו בכלל האוכלוסיה ומגיע ל≠•∞π ואף למעלה מזה בחלק 

המקומית  בפוליטיקה  הארצית¨  הפוליטיקה  שלעומת  טוען¨  אלחאג‘   ßפרופ  Æמהיישובים

התושבים הערבים מרגישים שהם בעלי השפעה∫ ¢הוסיפו לזה את העובדה שהתחרות שם 

היא בין חמולות¨ והרי לכם¨ שהגורם השבטי מעלה את אחוז ההצבעה¨ המגיע לעתים ליותר 
±µÆ¢±∞∞•≠ואף ל π∞•≠מ

 ‰¯·Á· ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ÈÏÂ˘‰ Ì„ÓÚÓ  Æ‚
˙ÈÏ‡¯˘È‰

מחקרים מתארים את הבעייתיות בדמוקרטיה הישראלית שבה הרוב היהודי לוקח לעצמו 

אל השוליים¨  האזרחים הערבים  את  הדוחק  דבר  בניהול מהלכי המדינה¨  את הבלעדיות 

כניסוחו של פרופß אלחאג‘∫ ¢גבולות הלגיטימציה שנקבעו בחברה הישראלית הם גבולות 

כך  משום  לדבריו¨   Æ¢מהערבים חוץ  לשותפות¨  כשרות  הקבוצות  כל  ולכן  אתנולאומיים 

התעצמו תחושות התסכול והניכור של האזרחים הערבים כלפי המדינה¨ ובחברה הערבית 

התחדד הוויכוח בדבר מידת יעילותה של ההשתתפות בבחירות לכנסתÆ∂± עם זאת¨ לדבריו 

הערבים אזרחי ישראל הם בעלי מעמד שולי גם בחברה הפלסטינית¨ ולכן ניכרת גם נטייה 

הפוכה של העדפת הנושא האזרחי על פני הנושא הפלסטיני ומכאן השאיפה למיצוי הכוח 

והן בחברה  ישראל הערבים הן בחברה הישראלית  הפוליטי בכנסתÆ שוליותם של אזרחי 

Æראו הערה ± לעיל  ±¥

Æ≤∞∞µ אביב בדצמברהדברים נאמרו בכנס באוניברסיטת תל  ±µ

מאגßד אלחאג‘¨ ¢מגמות בהצבעת הערבים לכנסת¢¨ בתוך∫ אלי רכס ©עורך®¨ המיעוט הערבי בישראל והבחירות   ±∂

 ßאביב¨ תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי≠ערבי¨ ∑∞∞≥¨ עמאביב∫ אוניברסיטת תללכנסת ה≠∑±¨ תל

Æ≤±≠±∑
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Æראו הערה ± לעיל  ±∑

הפלסטינית באה לידי ביטויה הבולט ביותר באיהכללתו של המיעוט הערבי בהסכמי אוסלו 
±∑Æובהתעלמות מעתידו מצד המנהיגים הישראלים והפלסטינים כאחד

È„Â‰È‰ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ˙ÂÈ·¯Ú–ÈË‡ ˙Â„ÓÚ Æ„

במערכת הבחירות האחרונה וגם בעבודתה השוטפת של הכנסת הנוכחית באות לידי ביטוי 

הלגיטימציה  עצם  על  מערערות  הערבים¨  של  זכויותיהם  את  בספק  המעמידות  עמדות 

של אזרחותם ודורשות מהם לעמוד במבחני נאמנות שוניםÆ כמו כן נעשו ניסיונות להביא 

לידי פסילת המפלגות בל¢ד ורע¢מ≠תע¢ל וחברי כנסת אף ניסו להביא לידי הרחקתה של 

ולעתים שקט¨ של דה זועבי מהכנסתÆ מדובר בתהליך מתמשך¨ לעתים נמרץ  ח¢כ חנין 

לגיטימציה כלפי הערבים אזרחי ישראל מצד קבוצות מסוימות בציבור היהודיÆ תהליך זה 

עשוי ללבות את מחאתם של האזרחים הערבים¨ לעודד אותם להחרים את הבחירות¨ ואף 

 Æלציירם כשותף בלתי לגיטימי לשלטון גם בעיני גורמים מתונים יותר בפוליטיקה היהודית
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המחקר נערך על רקע הירידה החדה בשיעור ההצבעה בבחירות הכלליות בקרב האזרחים 

לבדוק את  נועד  כפי שתוארה בפרק המבואÆ המחקר  בישראל בעשור האחרון¨  הערבים 

הנושא לעומקו¨ לרבות ההיבטים החברתיים והפוליטיים¨ כדי לעמוד על הגורמים לירידה זו 

 Æוכן על הגורמים העשויים לעודד השתתפות בבחירות או להרתיע ממנה

בשלב הראשון של המחקר נבדקו קבוצות מיקודÆ המשתתפים בהן נבחרו על פי חתכים 

גאוגרפיים¨ מגדריים וחברתיים≠כלכליים וכן על פי דפוסי הצבעהÆ בשלב השני נערך סקר 

שעלו  הממצאים  רקע  על  נערך  הסקר   Æהערבית בחברה  מייצג  מדגם  בקרב  קהל  דעת 

 Æבקבוצות המיקוד¨ אשר הצביעו על תובנות מעניינות שבחרנו לתקפן באופן סטטיסטי

¯˜ÁÓ‰ ˙Â¯ËÓ

 ªסקירת התפיסות הרווחות בקרב ערבים לגבי המצב הכללי במדינה  £

ªהצבעהזיהוי ואפיון התנהגויות ודפוסים המשפיעים על הצבעה או על אי  £

ªבדיקת מסרים ותרחישים העשויים לעודד השתתפות בבחירות או להרתיע ממנה  £

ªבדיקת עמדות כלפי המנהיגות הערבית  £

 Æבחינת עמדות כלפי מעמד האישה בחברה הערבית  £
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‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó‰

בחלקו הראשון של המחקר כונסו חמש קבוצות מיקוד מקרב אזרחים ערבים בעלי זכות 

הצבעה ©קרי¨ בני ∏± ומעלה®Æ הקבוצות כללו נשים וגברים מאזורים גאוגרפיים שונים¨ בעלי 

רמות הכנסה שונות¨ בחתכי גיל שונים¨ וכן משתתפים העתידים להצביע בפעם הראשונה 

ומשתתפים שהצביעו בעבר אך אינם בטוחים לגבי השתתפותם בבחירות הקרובותÆ להלן 

פירוט הקבוצות∫

נצרת∫ גברים ונשים בטווח הגילים ∏≥≠∂≤¨ המשתייכים למעמד הביניים¨ אשר הצביעו   £

ªבעבר וכעת אינם בטוחים שיצביעו בעתיד

 ªרובן עקרות בית ¨¥∞≠≤µ נין∫ נשים בטווח הגיליםßסח  £

ªסטודנטיות ¨≤µ≠±∏ פחם∫ נשים בטווח הגיליםאום אל  £

ªפחם∫ נשים בטווח הגילים ∏±≠∞≥¨ עתידות להצביע בפעם הראשונהאום אל  £

 Æרהט∫ גברים בטווח הגילים ∏±≠∞≥¨ עתידים להצביע בפעם הראשונה  £

Æ≤∞±≤ המפגשים התנהלו בערבית בחודש מאי

חלקו השני של המחקר נעשה על פי מתודולוגיה כמותנית — סקר עמדות נרחב בחברה 

הערבית∫

ªריאיון טלפוני של מדגם המייצג את כלל החברה הערבית בישראל  £

ª≤∞±≤ באוגוסט ≥±∞≥ ל≠≤ בספטמבר ±µ הראיונות נעשו בשפה הערבית בין  £

ªNµ∞∞  £

 ª¥Æ¥• ≠Ø´ ∫טעות הדגימה  £

Æהשאלון כלל ∞¥ שאלות נוסף על שאלות דמוגרפיות  £



±∏

‰È„Ó‰Â ‰¯·Á‰

 øÔ‡Ï Ï‡¯˘È Æ‡

כדי לעמוד על הלך הרוחות בחברה הערבית בישראל יש לבחון עמדות כלליות של הציבור 

 Æהערבי כלפי המצב הסוציו≠פוליטי במדינה

כי חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה הערבית סבור שהמדינה הולכת  ממצאי הסקר מראים 

בכיוון הנכון ©•π≤ מכלל המדגם® ואילו •∑¥ דיווחו שהמדינה הולכת בכיוון הלא נכוןÆ ממצא 

 Æזה מעיד על עמדה שלילית בציבור הערבי ביחס לתפקוד המדינה

לבין  המדינה  לתפקוד  ביחס  חיובית  תפיסה  בין  מתאם  מראה  ניתוח  של  אחרת  זווית 

השתתפות פוליטיתÆ מתוך בעלי הסיכוי הגבוה להשתתף בבחירות השיבו •∂¥ כי המדינה 

הולכת בכיוון הנכוןÆ מנגד¨ מתוך בעלי הסיכוי הנמוך להשתתף בבחירות הצהירו רק •≥≤ 

 Æסברו כי המדינה הולכת בכיוון הלא נכון µ¥• שהמדינה הולכת בכיוון הנכון¨ ואילו

בחינה של הנושאים לטיפול שעל סדר היום מראה כי הנושאים החברתיים≠כלכליים הם 

ביותר  נדרשו המשיבים לבחור בנושא החשוב  והזקוקים לטיפולÆ כאשר  ביותר  החשובים 

לדעתם¨ היו התשובות כדלקמן∫ •¥≥ מכלל משתתפי המדגם השיבו שנושא החינוך הוא 

החשוב ביותר לטיפול¨ אותו שיעור ©•¥≥® רואים בעוני ובאבטלה את הנושא החשוב ביותר¨ 

•∂± ציינו את הפשע והאלימות¨ •≥± ציינו את הסכסוך הישראלי≠פלסטיני¨ כ≠•∞± ציינו את 

נושא המתח בין יהודים וערבים במדינה¨ ורק •¥ בחרו במצב הדמוקרטיה בישראל כנושא 

 Æהזקוק לטיפול דחוף

ÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯È˘ ∫‰„Â·Ú·Â ‰¯·Á· ˙Â·Ï˙˘‰

משתתפי קבוצות המיקוד רמזו כי השירות האזרחי אינו שלילי בהכרח למרות המחלוקת 

רואים  אשר  בישראל¨  היהודים  בקרב  מהשיח  נובע  העיקרי  החשש  כי  נראה   Æהציבורית

בשירות כזה מבחן נאמנותÆ הנתונים הכמותיים שעלו מהסקר מאששים את התובנות הללו 

ומחזקים אותןÆ כאשר נשאלו המשתתפים על סוגים שונים של שירות בתנאים שונים והשם 

©ולא ¢שירות לאומי¢®¨ רק •∏≤ הביעו התנגדות לכל סוג של  שננקט היה ¢שירות אזרחי¢ 

שירותÆ שיעור המתנגדים לשירות במסגרת משרד הביטחון או הצבא הוא •π¨ וסביר להניח 

שמשיבים אלה יסכימו לשירות במסגרת אחרת ©מאחר שהוצגה בפניהם האפשרות להשיב 

שהם מתנגדים לכל סוג של שירות והם לא בחרו בה®Æ קצת למעלה מחמישית מהמשיבים 
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תומכים בשירות במסגרת הקיימת כיום ועוד כחמישית תומכים בשירות במסגרת הרשויות 

Æתומכים בשירות כלשהו — µ≤• — בסך הכול רוב קל מבין המשיבים Æהערביות ובניהולן

יוזמות קרן אברהם למיסוד ההתנדבות בחברה  בסקר נבחן גם המודל שמציעה עמותת 

ונעשה  בתמורה  המזכה  הערביות¨  הרשויות  בניהול  מבחירה  שירות  במסגרת  הערבית 

במנגנון המושג בהסכמה עם המנהיגות הערביתÆ רעיונות דומים עלו גם בקבוצות המיקוד 

©שאינו  התנדבותי  שירות   — בעיניהם  המקובלת  האפשרות  על  המשתתפים  דיברו  שבהן 

חובה® והמתאים לצורכי הציבור הערביÆ השאלה שנשאלה הייתה∫

לו הייתה אפשרות לצאת לשירות על פי בחירה¨ אזרחי לחלוטין¨ המנוהל על ידי 

שירות שנעשה בקהילה שלך¨  כגון הרשויות המקומיות הערביות¨  אזרחי  גורם 

למשל מרפאה או בית ספר¨ שבעבורו היית מקבלØת תמורה נאותה כגון מלגת 

øה בעד או נגד שירות כזהØשכר לימוד — האם את

גם כאן היו התוצאות מובהקות∫ כמעט שישה מתוך כל עשרה נשאלים ©•µπ® היו בעד ורק 

שליש מהמשתתפים במדגם התנגדוÆ כאשר התבקשו הנשאלים לבחור מתוך רשימה של 

סיבות בעד שירות¨ התחלקו התשובות באופן כמעט שווה∫ במקום הראשון עומדת השאיפה 

קולות  מספר  שקיבלה  אחרת  ותשובה  בישראל¨  הערבים  כלפי  גזענות  יפחית  שהשירות 

 Æדומה מעידה על אתוס קהילתי¨ קרי — שהשירות יתרום לקהילה

עם זאת¨ המושג של שירות נתפס כפשרה ביחס לזהותÆ כאשר נדרשו המשיבים לבחור 

 Æמבין סיבות נגד השירות¨ דורג במקום הראשון החשש כי השירות יפגע בזהות הפלסטינית

יתר על כן¨ אנשים שהגדירו את עצמם קודם כול כפלסטינים ©לפני ערבים®¨ גילו תמיכה 

מעטה בנושא השירות¨ ותמיכתם ©אם אכן תמכו® הייתה נלהבת פחותÆ למשל¨ •±≥ מתוך 

המפורט  השירות  במודל  מאוד  תומכים  שהם  השיבו  כפלסטינים  עצמם  את  המגדירים 

 Æשהוצע¨ ואילו •≤≤ מהמשיבים שמגדירים את עצמם כערבים בחרו בתשובה הזאת

הסיבה השנייה להימנעות משירות¨ כפי שציינו הקבוצות השונות באוכלוסייה כמעט ללא 

החברה  של  הגזענות  את  יצמצם  השירות  כי  חושבים  אינם  שרבים  היא¨  ביניהן  הבדלים 

זו עומדת במקום השני אחרי הפגיעה בזהות הפלסטינית¨  היהודית כלפי ערביםÆ תשובה 

בשאלות  שהוצעו  התשובות  כי  לציין  יש   Æהדגימה טעות  ובתוך  בלבד  קטן  בהפרש  אבל 

העוסקות בסיבות נגד שירות ובסיבות בעדו נוסחו על פי תכנים שעלו בקבוצות המיקוד וכן 

 Æבשיח הציבורי המתנהל בסוגיה זו בחברה הערבית



≤∞

‰ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÒÈÙ˙ Æ·

אף שמצב הדמוקרטיה בישראל אינו נתפס כנושא חשוב המצריך טיפול מידי בכל הנוגע 

לחברה הערבית ©רק •¥ ציינו שמצב הדמוקרטיה בישראל הוא נושא חשוב המצריך טיפול 

מידי®¨ בקבוצות המיקוד עלה הנושא רבות¨ במנותק מנושאים אחרים¨ והעמדות כלפיו היו 

Æשליליות ברובן

נחלתם של  היא  הישראלית  על תפיסה שהדמוקרטיה  מצביעים  המיקוד  קבוצות  ממצאי 

היהודים בלבד ואילו הערבים מודרים ממנה¨ ובבסיס התפיסה הזו עומד נושא השוויון בין 

ערבים ליהודיםÆ הדמוקרטיה נתפסת בראש ובראשונה כמסגרת האמורה לספק שוויון¨ ועל 

Æכן חוסר השוויון מביא לידי תפיסה של היעדר דמוקרטיה

‰ÈË¯˜ÂÓ„

Æ‰ÈË¯˜ÂÓ„ ÔÈ‡  ≠

Æ˙ÈÒÁÈ ‰ÈË¯˜ÂÓ„ ˘È  ≠

 ÔÈË¯Ó ÈÙÏ ‰˜È¯Ó‡· ÂÓÎ ÌÈÈÁ Â‡  ≠

Æ‚È˜ ¯˙ÂÏ

˛¯·Ú· ÂÚÈ·ˆ‰ ¨˙¯ˆ ¨˙·¯ÂÚÓ ‰ˆÂ·˜¸ 

 ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÚ ÏÎ˙ÒÓ ‰˙‡˘Î  ≠

 ÌÈ‡Â¯ ¨‰Â¯Á‡Ï Â¯È·Ú‰˘

Æ˙¯„¯„ÈÓ ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰˘

ÆÌÈ¯·„ ÏÚ ¯·„Ï ¯ÂÒ‡  —

 ÆÆÆ¯·„Ï ÌÈ„ÁÙÓ˘ ÌÈ˘‡ ˘È  ≠

Æ¯„¯„ÈÓ ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ

˛Ë‰¯ ¨ÌÈ¯·‚¸ 

 Æ˙Â·ÂÁÂ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÂÈÂÂÈ˘ — ‰ÈË¯˜ÂÓ„ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ

ÆÔÎ ÌÈ¯Á‡ ¨·ÂË ÌÈÎÏÂ‰ ‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯·„

˛‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ÚÈ·ˆ‰Ï ˙Â„È˙Ú ¨ÌÁÙ–Ï‡ ÌÂ‡ ¨ÌÈ˘¸

 ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÆÆÆ¢‰ÈË¯˜ÂÓ„¢‰ È¯ÂÁ‡Ó ÌÈ‡·Á˙Ó Ì‰

 ÌÈ˘‡ ¨ÒÂ·ÂËÂ‡ ˙Á˙· ˙„ÓÂÚ È‡˘Î ‰ÓÏ ÆÆÆø‰ÈË¯˜ÂÓ„

ø‰ÈË¯˜ÂÓ„ ÂÊÈ‡ — ¢Â˜Á¯˙˙ ¨‰ÈÈ·¯Ú ‰˘È‡ ˘È¢ ÌÈ¯ÓÂ‡

˛ÌÁÙ–Ï‡ ÌÂ‡ ¨˙ÂÈË„ÂËÒ ¨ÌÈ˘¸
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˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰

המחאה  את  רואים  הרוב  כי  מתברר  הדמוקרטיה¨  כלפי  הכלליות  התפיסות  במסגרת 

החברתית באור חיובי וכצעד בכיוון הנכון וסבורים כי היא מבטאת בעיות הנוגעות לכולם¨ 

±±∞≥ המחיש  באוקטובר  בנושא שנערך  קרן אברהם  יוזמות  כיהודיםª הסקר של  ערבים 

זאת בבירורÆ∏± עם זאת¨ משתתפי קבוצות המיקוד הטילו ספק במידת האפקטיביות של 

המחאה והטעימו שהיא עדיין לא הניבה תוצאות הנראות לעיןÆ בנוסף¨ הם טענו שלא ברור 

להם אם המחאה מייצגת את הערבים¨ היות שבעיותיהם אינן זהות לבעיותיהם של צעירים 

יהודיםÆ בעניין זה עלו נושאים נוספים — ההפליה כלפי ערבים¨ מחנק הקרקעות והזדמנויות 

Æהעבודה המוגבלות

È·¯Ú‰ ·È·‡‰

המחקר האיכותני הראה יחס דוערכי כלפי האביב הערביÆ נפילת משטרים אפלים המדכאים 

את עמם נתפסת כאירוע חיובי¨ אולם ההרג המתמשך והדם שנשפך מעלים סימני שאלה 

אינם  שוב  ניכר חשש שהאזרחים  אחרות¨  במילים   Æתוצאותיו לנוכח  בעיקר  זה¨  אביב  על 

 Æמצליחים לחולל שינוי וטרם נוצר אופק חדש

˙Â‚È‰Ó‰ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ Æ‚

אחת התובנות שחזרה ועלתה בכל קבוצות המיקוד הייתה חוסר אמון במנהיגים המכהנים 

עדים  אנו  כי  נראה   Æראויים אחרים  מנהיגים  להם תחליף מאחר שאין  לצד העמדה שאין 

לתקופה נטולת גיבורים וגיבורותÆ מעמדה זו נבעה הטענה של משתתפי קבוצות המיקוד 

 Æשאין מנהיג שאפשר לפנות אליו

כל אלה מצביעים על יחס מורכב וסבוך כלפי חברי הכנסת מהמפלגות הערביותÆ מחד גיסא 

יכולים לפתור את הבעיות  שוררת מידתמה של תסכול בשל העובדה שהמנהיגים אינם 

ההחלטות  מקבלי  על  להשפיע  ביכולתם  שאין  מאחר  הציבור  של  והכלכליות  החברתיות 

בממשלה∫ 

”הצבענו עבור הח¢כים¨ גם יהודים וגם ערבים¨ וזה לא עזר לנו כללÆÆÆ דבר טוב 
 Æ˛ניןßלא בא מהם“ ¸נשים¨ סח

Æ≤∞±± ¨המחאה החברתית והחברה הערבית בישראל¨ נווה אילן∫ יוזמות קרן אברהם  ±∏



≤≤

מהסקר עולה ש≠•∂≤ מכלל משתתפי המדגם דיווחו שסיכויי ההצבעה שלהם יפחתו כאשר 

 Æ¢המסר היה כי ¢המפלגות הערביות אינן מסוגלות לשנות דבר במערכת הפוליטית הישראלית

יתר על כן¨ האמירה ¢המפלגות הערביות לעולם לא ייכנסו לקואליציה¢ מפחיתה את סיכויי 

 Æמכלל משתתפי המדגם אך אינה משפיעה כלל על •≥¥ מהם ≥π• ההצבעה אצל

מאידך גיסא¨ התמונה מורכבת והאמור לעיל אין משמעו שהמנהיגות הערבית אינה ממלאת 

על  להשפיע  יכולים  אינם  שהמנהיגים  מאוד  ייתכן  כי  סבורים  רבים   Æכראוי תפקידה  את 

המערכת הקיימתÆ חיזוק לכך הוא תשובתם של •≤¥ מכלל משתתפי המדגם¨ הסבורים 

ואילו •∞µ סבורים שחברי הכנסת  שחברי הכנסת הערבים ממלאים את תפקידם היטב¨ 

האוכלוסייה  בכלל  לגישה  במתאם  עומדת  זו  תפיסה   Æהיטב תפקידם  את  ממלאים  אינם 

 ßבמדד הדמוקרטיה לשנת ≥±∞≥ שערכה פרופ Æביחס לחברי הכנסת — ערבים ויהודים כאחד

תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה נמצא כי •∏Æ±∂ מכלל המדגם המייצג את הציבור 

©שיעור דומה בקרב היהודים והערבים® ¢לא הסכימו כלל¢ או לפחות ¢לא הסכימו¢ לקביעה 

 ±πÆ¢ש¢בסך הכול רוב חברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם בסדר

בעבר  ©שהצביעו  הנוכחי  במדגם  בלבד  המתמידים  המצביעים  של  בחינה  כן¨  על  יתר 

שחברי  מסכימים  הקבוצה  מבני   µ∞•≠ש מעלה  הקרובות®  בבחירות  להצביע  ומתכוונים 

הכנסת ממלאים את תפקידם היטב¨ ואילו •µ¥ אינם מסכימיםÆ כלומר¨ בקבוצת המצביעים 

 Æיש היפוך מגמה ביחס לכלל המדגם

כאשר נשאלו המשיבים על מי הם סומכים שייצג את החברה הערבית בישראל¨ השיבו •∞≤ 

והיתר  הערביות  במפלגות  בחרו   π• הערבים¨  הכנסת  בחברי  בחרו   ≥∞• יודעים¨  שאינם 

דת  אנשי   ¨®∂•© העליונה  המעקב  ועדת   ¨®∏•© הערביות  הרשויות  ראשי  ועד  בין  התחלקו 

¢לא  בתשובה  בחרו  המדגם  ממשתתפי  ששליש  העובדה   Æ®∏•© חברתיים  וארגונים   ®π•©

יודעים¢ קשורה לממצא שלפיו רבע מכלל משתתפי המדגם העידו כי הם נמנעים מהצבעה 

בשל היעדר מנהיגות הראויה לתמיכתםÆ משתתף בקבוצות המיקוד הדגיש את העייפות 

מהנציגים הנוכחיים∫

”הח¢כים האלה¨ הגיע הזמן להחליף אותםÆ הפכנו להיות כמו מדינות ערב —
ולא רוצים להתפנותÆ גם כשצרצור רצה ללכת¨ לא  יושבים בכיסא שלהם  הם 

¸נצרת¨   “Æחדשים לקולות  מקום  אין   — מהכיסא  יותר  חשוב  דבר  אין   Æלו נתנו 

קבוצה מעורבת˛

http://www.idi.org.il/events1/Events_The_President>s_Conference/Documents/  ±π

%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A1%D7%95%D7%
A4%D7%99%202012%20-%2000845912.pdf
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עם זאת¨ •≤¥ מכלל משתתפי המדגם אמרו שהיעדר מנהיגות אינו משפיע על סיכוייהם 

להצביע ויותר משליש ©•∑≤® סברו שדווקא תרחיש של הצבת מנהיגים חדשים מפחיתה 

את הסיכויים שיצביעוÆ לעומת זאת¨ •∏µ דיווחו שסיכויי ההצבעה שלהם יגברו אם יצטרפו 

צעירים וצעירות להנהגת המפלגות הערביות¨ ואילו •∏≥ טענו שעניין זה אינו משפיע על 

 Æעמדתם ביחס להצבעה

לסיכום¨ היחס לחברי הכנסת הוא יחס דוערכי ומורכבÆ נמתחת עליהם ביקורת נוקבת אך 

עם זאת שוררת התפיסה שאין להם תחליף וכי חוסר האפקטיביות של חברי הכנסת הערבים 

הוא קושי מובנה במערכת הפוליטיתÆ מתברר כי אין דעה מגובשת ונחרצת על המנהיגות 

רצון מפוליטיקאים  יש מגמות של חוסר שביעות  וכי  ועל תפקודה בפרט¨  הערבית בכלל 

 Æהדומות למגמות שאותרו בכלל הציבור בישראל במדד הדמוקרטיה¨ אך במידה פחותה



≤¥

‰Ú·ˆ‰Â ˙Â¯ÈÁ·

 Ú˜¯ Æ‡

להצביע  נכונות  על  לדווח  נהוג  בישראל  היהודית  בחברה  ואף  בעולם  שונים  במקומות 

בישראל  מהיהודים   ∑µ•≠כ לדוגמה¨   Æבבחירות האמתית  מההשתתפות  גבוה  בשיעור 

הרשמיות  התוצאות  לפי  אולם   ≤∞∞π≠ב שנערכו  האחרונות  בבחירות  שהצביעו  משיבים 

 Æבלבד ∂µ• שיעור ההשתתפות עמד על

בחברה הערבית ניכרת מגמה הפוכהÆ לפי תוצאות הסקר¨ פחות ממחצית המשיבים — •∂¥ —

דיווחו שהשתתפו בבחירות האחרונות לכנסת אף שלמעשה השתתפו •≤Æµ∞≥ הממצאים 

הציבורי  בשיח  כלומר  הצביעו¨  שלא  להודות  חוששים  אינם  שהמשיבים  כך  על  מעידים 

 Æההימנעות מהצבעה היא מעשה לגיטימי

ÈÏÓÒ Ë˜‡ ¯˜ÈÚ· ‡È‰ ‰Ú·ˆ‰

בכל דמוקרטיה המשמעות הסמלית של ההשתתפות בתהליך הדמוקרטי היא חלק חשוב 

להגברת  מסייעת  שההצבעה  ומאמינים  מרגישים  אנשים  זאת¨  לצד   Æההצבעה ממעשה 

הסיכויים של מפלגתם לנצח וליישם את המדיניות המועדפתÆ משיבי הסקר הנוכחי סבורים 

שהשתתפות בבחירות היא בעיקר אקט סמלי ואכן רוב של •¥µ השיבו שהסיבה העיקרית 

את  לממש  דרך  היא  שהצבעה  טענו   ®≥∞•© כשליש  סמלית∫  היא  בבחירות  להשתתפות 

בתהליך  להשתתף  דרך  היא  שהצבעתם  סברו   ®≤¥•© ואחרים  בישראל  כמיעוט  הזכויות 

ברמה  אותם  לקדם  עשויה  אכן  הצבעה  כי  גרסו  הכול  בסך   ≥≥• רק  מנגד¨   Æהדמוקרטי

חייהם  את  כדי לשפר  או   ®±¥•© לחזק את מפלגתם  כדי  כלומר הם מצביעים  המעשית¨ 

שהיא  הרציונלית  התועלת  חסרה  להצבעה¨  רגשי  פן  יש  אם  גם  אחרות¨  במילים   Æ®±π•©

Æמרכיב חשוב בהחלטה על ההצבעה

המקור∫ מכון הישראלי לדמוקרטיה∫  ≤∞

http://www.idi.org.il/Parliament/2009/Pages/2009_61/E_61/e_61.aspx  
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‰Ú·ˆ‰ „Ú· ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ‰

ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ ˘È ¨ÌÂ˜Ó ˘È ÈÏ˘ ‰ÏÈÓÏ

˛˙ÈË„ÂËÒ ¨ÌÁÙ–Ï‡ ÌÂ‡ ¨ÌÈ˘¸

Ô‡Î È‡˘ ˘È‚¯‰Ï È„Î ÚÈ·ˆ‡ È‡

 ÚÈ·ˆ‰Ï  ˙Â„È˙Ú  ¨ÌÁÙ–Ï‡  ÌÂ‡  ¨ÌÈ˘¸

˛‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ·

 ‡Ï È‡ — ÒÙ‡ ‡Ï È‡ ¨ÚÈ·ˆ‰Ï ˙·ÈÈÁ È‡Â ‰È„Ó· Ô‡Î È‡

 ¯·„ ÏÎ· Û˙˙˘ ¨Ô‡Î ÂÁ‡ Ï·‡ ÌÈ¯·„ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÏÂÎÈ

˛˙ÈË„ÂËÒ ¨ÌÁÙ–Ï‡ ÌÂ‡ ¨ÌÈ˘¸ ÆÚÈÙ˘Â ‰È„ÓÏ ¯˘˜·

‰ËÈ˘· ÔÂÓ‡ ¯ÒÂÁ ÂÚÓ˘Ó ‰Ú·ˆ‰–È‡

והיעדר  בדמוקרטיה  איאמון  ברורות∫  בבחירות  להשתתף  הרצון  לחוסר  הסיבות  שתי 

רבע  בקרב  עמוק  חשש  משקפת  הישראלית¨  בדמוקרטיה  איאמון  הראשונה¨   Æמנהיגות

אותם כאזרחים¨  רואים שהדמוקרטיה הישראלית משרתת  אינם  ©•µ≥® אשר  מהמשיבים 

דומה  שיעור  ידי  על  ©שניתנה  השנייה  התשובה   Æהמיקוד בקבוצות  גם  שניכרה  תחושה 

של משתתפי המדגם¨ •µ≥® מצביעה על כך שהמשיבים סבורים שאין מנהיגים הראויים 

במערכת  האמון  משבר   Æהיהודית בחברה  דומים  רוח  הלכי  המשקפת  תשובה  לתמיכה¨ 

מסוגלת  שההצבעה  מאמינים  המשיבים  ממחצית  שפחות  בכך  מתבטא  הדמוקרטית 

להשפיע על קבלת ההחלטות של נבחרי הציבורÆ כלל המדגם מתחלק לשניים בשאלה זו∫ 

מחצית מהנשאלים ©•∂¥® אמרו שניתן להשפיע על קבלת ההחלטות ומחצית ©•∑¥® סברו 

שאי אפשר להשפיעÆ המגמה ברורה יותר בקרב האנשים שאינם מתכוונים להצביע — רוב 

קטן של •±µ מהם השיבו כי אין סיכוי שההצבעה תשפיע על קבלת ההחלטות של נבחרי 

 Æהציבור לעומת •±¥ שגרסו כי אפשר להשפיע עליה



≤∂

חוסר האמון בשיטה הדמוקרטית בישראל נשמע בעקיבות ובבירור בקבוצות המיקוד∫ 

‰Ú·ˆ‰ „‚ ˙Â·ÈÒ

 ‰ÊÂ ¨ÌÈ·¯Ú Ì‚Â ÌÈ„Â‰È Ì‚ ¨ÌÈÎ¢Á‰ ¯Â·Ú ÂÚ·ˆ‰

 ÆÌ‰Ó  ‡ˆÈ  ‡Ï  ·ÂË  ¯·„  ÌÂ˘  ÆÏÏÎ  ÂÏ  ¯ÊÚ  ‡Ï
˛ÔÈßÁÒ ¨ÌÈ˘¸

 ‰˘ÚÂ  ‰˘Ú  —  ÌÈ¯ÓÂ‡  Ì‰

ÆÌÂÏÎ ÔÈ‡Â — ‰˘ÚÂ

˛ÔÈßÁÒ ¨ÌÈ˘¸

ø‰Ï˘ÓÓ· ÌÈÎ¢Á π≤ ˘È˘Î ÂÊ ‰ÈË¯˜ÂÓ„ ‰ÊÈ‡  ≠

Æ®‰ÈË¯˜ÂÓ„© ÏÚ ¯·„Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡  —

Æ®ÍÈÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‰Ê ÏÎ ÍÈ‡© ÌÈ„Â‰È ¯Â·Ú ‰ÈË¯˜ÂÓ„· ÌÈÈÁ Â‡ÆÆÆ  ≠

øÚÈ·ˆ‰Ï ÍÏ‡˘ ÚÂ„Ó ∫‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ „È¯ÂÓ ‰Ê  ≠

˛Â˜ÈÒÙ‰Â ¯·Ú· ÂÚÈ·ˆ‰ ¨˙¯ˆ ¨ÌÈ˘Â ÌÈ¯·‚¸ 

 È‡  Æ‰ÎÒ  Ï˘  ·ˆÓ·  ÌÈ‡ˆÓ  „ÈÓ˙  ÌÈ·¯Ú

 ˙Â¯ÈÁ· ˙‡¯˜Ï ˙È·¯Ú‰ ‰¯·ÁÏ ‰ÎÒ ˘È‚¯Ó

 ÌÈ˜ÂÁ ˜˜ÂÁÏ ÏÂÎÈ ·Â¯‰ ·Â¯ ˘È˘Î ¨¯ÓÂÏÎ —

˛Ë‰¯ ¨ÌÈ¯·‚¸ ÆÌÈ·¯Ú „‚
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øÚÂ„ÓÂ ÚÈ·ˆÓ ÂÈ‡ ÈÓ Æ·

אנשים שהשיבו בסקר שיש סיכוי קלוש שיצביעו או שאין כלל סיכוי כזה מוגדרים כ¢לא

כי הסיכוי שיצביעו בעתיד  דיווחו  מצביעים¢ לצורך הניתוחÆ מתוך אותה הקבוצה¨ כשליש 

ואילו שני שלישים השיבו כי אין סיכוי שיצביעו ©קבוצת הלאמצביעים היא כשליש  קלוש 

שהשתתפו  כשליש  דיווחו  הלאמצביעים  של  הזו  הקבוצה  כל  מתוך   Æ®המדגם מכלל 

בבחירות Æ≤∞∞π בסקרי בחירות נהוג להניח כי רק אנשים העונים כי ודאי שיצביעו או לפחות 

שהסיכוי שיצביעו גבוה — אכן מצביעים בפועלÆ על כך מתבססת ההנחה שרבים הסיכויים 

שהמשיבים שהוגדרו כאן כלאמצביעים אכן לא יצביעו בבחירות הקרובות¨ ועל כן חשוב 

 Æלעמוד על מאפייניה של קבוצה זו

תפיסותיהם הכלליות של אנשי קבוצה זו שליליות יותר מאלה של קבוצת המצביעים∫ שיעור 

קטן יותר בקרבם ©•≥≤® חושבים שהמדינה הולכת בכיוון הנכון¨ לעומת •∂¥ מהמצביעים 

רק   — רצון מחברי הכנסת הערבים  אישביעות  יחסית מביעים  גבוה  כךÆ שיעור  הסבורים 

•∑≤ הסכימו לאמירה חיובית לגבי חברי הכנסת לעומת מחצית מקבוצת המצביעיםÆ אשר 

הזכויות  ©נושאים חברתיים≠כלכליים¨  היום שנבדקו בסקר  לשלושת התחומים שעל סדר 

הלא בקבוצת  יותר  גבוה  שיעור  הישראלי≠פלסטיני®¨  והסכסוך  הערבים  של  הפוליטיות 

מצביעים חושבים כי חברי הכנסת אינם פועלים בנחרצות מספקת ביחס לכל התחומים 

 Æלעומת המצביעים¨ אם כי באותו סדר עדיפויות

≤ ÌÈ˘¯˙
ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò

ø˙˜ÙÒÓ ‰Ó¯· Â‡ È„Ó ˙ÂÁÙ ¨È„Ó ¯˙ÂÈ ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÎ¢Á‰ Ì‡‰

®Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÓ ¯ÂÚÈ˘©
מעט מדי

ברמה מספקת
יותר מדי

∑∞•

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞
הסכסוך הישראלי≠פלסטיני נושאים חברתייםØכלכליים∫

דיור¨ רווחה¨ בריאות¨ חינוך
מעמדØזכויות פוליטיות

של הציבור הערבי

∂¥•

≤¥•

¥•∂•

µ∂•

≥±•

±∂•

≤∑•

¥∂•



≤∏

יתר על כן¨ אנשי קבוצת הלאמצביעים מאמינים קצת פחות מהמצביעים שהאזרח מסוגל 

 Æלהשפיע על מקבלי ההחלטות באמצעות הבחירות

לעומת   ¥¥• — צורה  בכל  אזרחי  לשירות  יותר המתנגדים  רבים  בקבוצת הלאמצביעים 

יותר ממחצית הלאמצביעים מקבלים את הנוסח  כי  לציין  ©יש  •±≤ בקבוצת המצביעים 

המפורט של השירות האזרחי כפי שהוצג בסקר ותומכים בו¨ כלומר¨ הם מגלים גמישות 

 Æ®בעניין

להצביע  הסיבות  להצביע¨  לא  או  להצביע  הסיבות  מהן  ישירות  נשאלו  כאשר  כי  מעניין 

זכויותיהם  את  שונות מהסיבות שהזכירו המצביעים∫ לממש  אינן  שהזכירו הלאמצביעים 

כמיעוט¨ לשפר את העתיד ולהשתתף בדמוקרטיהÆ עם זאת¨ הסיבות לא להצביע אימתו 

באופן מובהק את הדברים שנשמעו בקבוצות המיקוד לגבי ייאוש עמוק מהמערכת הפוליטית 

ומהדמוקרטיה הישראלית בכלל∫

ªמבין המצביעים ±π• אינם מאמינים בדמוקרטיה הישראלית לעומת ≥±•  £

•∏± אינם מאמינים ביכולתם להשפיע — כפול מהבלתי מאמינים שבקרב המצביעים   £

Æ®π•©

≥ ÌÈ˘¯˙
ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò

ø˙˜ÙÒÓ ‰Ó¯· Â‡ È„Ó ˙ÂÁÙ ¨È„Ó ¯˙ÂÈ ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÎ¢Á‰ Ì‡‰

®ÌÈÚÈ·ˆÓ–‡ÏÂ ÌÈÚÈ·ˆÓ ·¯˜· ¢È„Ó ˙ÂÁÙ¢ ÂÚ˘ ¯ÂÚÈ˘©

הסכסוך הישראלי≠פלסטיני נושאים חברתייםØכלכליים∫
דיור¨ רווחה¨ בריאות¨ חינוך

מעמדØזכויות פוליטיות
של הציבור הערבי

∏∞•

∑∞•

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞

מצביעים

∑±•

µπ•

¥π•

∂≥•

µµ•

≥∂•

לאמצביעים
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הלא מחצית  כי  מתברר  אלה¨  שאלות  שתי  על  המשיבים  שיעורי  את  יחד  כשמחברים 

 Æ¢מצביעים אינם מוצאים סיבה לסמוך על המערכת או להשתתף ב¢טקס של הדמוקרטיה

להצביע  איך  יודעים  הם  אין  למשל  טכניות¨  בעיות  בשל  מצביעים  שאינם  ציינו   ±¥• רק 

כלפי  עמוק  בניכור  ומקורה  טכנית  אינה  הבעיה  כלומר¨   Æ®בקרב המצביעים ©לעומת •∞≥ 

 Æהמערכת הפוליטית ובחוויית האזרחות כבני קבוצת מיעוט בישראל

הפילוח הדמוגרפי לפי גיל¨ לפי מגדר או לפי השכלה של קבוצת האנשים שאינם מתכוונים 

להצביע אינו מעלה הבדלים ביחס לקבוצת המצביעיםÆ המגמות המוכרות לנו מהעולם —

נטייה של צעירים בעולם המערבי להצביע פחות והנטייה של נשים בעולם הערבי להצביע 

פחות — אינן נוכחות במדגם זהª קבוצת הלאמצביעים מתפלגת לפי גיל ומין כמו קבוצת 

המצביעיםÆ לעומת זאת¨ נמצאו הבדלים בין הקבוצות במשתנה הדת∫

 ªמצביעים ו≠•∞± מהמצביעים הזדהו כנוצריםמהלא ±∏•  £

ªמצביעים מוסלמים לעומת •≤∑ מהמצביעיםרק •¥∂ מהלא  £

•∞¥ תיארו את עצמם כחילונים לעומת •∏≥ מהמצביעיםª רק •∞µ מהלאמצביעים   £

Æדתיים או דתיים מאוד לעומת •∞∂ מהמצביעים

‰Ú·ˆ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰Ï ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙˜È„· Æ‚

 ‰Ú·ˆ‰Ó ÌÈÚÈ˙¯Ó‰ ÌÈ¯ÒÓ

וגם אנשים שכיום מתכוונים להצביע  השיח סביב הבחירות עלול להרתיע בוחרים בכלל 

ולמנוע מהם להשתתף בבחירותÆ נבדקו ארבעה מסרים נפוצים המרתיעים אזרחים ערבים 

מפני השתתפות בבחירות כפי שעלו בקבוצות המיקוד∫ 

ªעד שלא ייכנסו צעירים למערכת הפוליטית אין למי להצביע  Æ±

ªהשתתפות בבחירות מספקת עלה תאנה לדמוקרטיה הישראלית  Æ≤

ªמפלגה ערבית לעולם לא תיכנס לקואליציה  Æ≥

Æהמפלגות הערביות אינן מסוגלות לשנות דבר בישראל  Æ¥

המסרים הללו השפיעו לרעה על רצונם של חלק מהמשיבים להצביע — אם כי לא על רובם —

באופן כמעט אחיד בקרב האנשים שכיום מתכוונים  וזאת  ל≠•∞¥   ≤µ• בין בשיעור שנע 

 Æלהצביע ובקרב האנשים שאינם מתכוונים להצביע



≥∞

‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ˘ÈÁ¯˙Â ÌÈ¯ÒÓ

משתתפי הסקר התבקשו להגיב על סדרה של טיעונים בעד השתתפות בבחירות¨ שנועדו 

לדמות את המציאות שבה הם חיים ולשקף את השיח מסביבםÆ הטיעונים נבנו על סמך 

וסוננו  המיקוד¨  בקבוצות  ראשונית  בדיקה  ולאחר  אברהם  קרן  יוזמות  צוות  של  חשיבה 

ולוטשו על פי התובנות שעלו בקבוצות המיקודÆ הטיעונים כללו גם מסרים לגבי פעילות של 

 Æנשים בפוליטיקה ולגבי הגברת נוכחותן בתחום זה

המסרים בעלי ההשפעה החיובית ביותר מתוך המסרים בעד השתתפות בבחירות עסקו 

במבחר  המפלגתי¨  במבנה  מוחשים  בשינויים  ובחשיבותן¨  הבחירות  של  הרציונלי  בהיבט 

Æהמועמדים ובפן הסמלי של מימוש זכויות המיעוט בדמוקרטיה

 Æכי מסרים אלה מגבירים את הסיכוי שיצביעו יותר ממחצית המשתתפים במדגם השיבו 

ויותר  להצביע  מתכוונים  אינם  שכיום  האנשים  על  גם  דומה  באופן  השפיעו  אלה  מסרים 

עוד  נבדקו   Æשיצביעו הסיכויים  את  מאוד  מגביר  או  מגביר  המסר  כי  השיבו  ממחציתם 

ארבעה מסרים אשר עודדו הצבעה במידה פחותה הן בקרב האוכלוסייה הכללית והן בקרב 

המסרים  ארבעת  את  מפרטים  להלן  התרשימים   Æלהצביע מתכוונים  אינם  שכיום  אנשים 

הלא קבוצת  ובקרב  המדגם  כלל  בקרב  ההצבעה  סיכויי  את  המגבירים  התרחישים  או 

מצביעים∫ 

¥ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰Ó ÌÈÚÈ˙¯Ó‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È·‚Ó Â‡ ˙ÈÁÙÓ ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÓ ¢˙ÈÁÙÓ¢ ¯ÂÚÈ˘©

לעולם לא תיכנס מפלגה ערבית
לקואליציה

עד שלא יהיו מנהיגים חדשים¨ אין למי 
להצביע

המפלגות הערביות אינן מסוגלות לשנות 
דבר במערכת הפוליטית הישראלית

השתתפות הערבים בבחירות מספקת 
עלה תאנה לדמוקרטיה הישראלית

∞  ±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞

≥∑•

≥∑•

≥∂•

≤∑•

מאוד

קצת
±∏• ±π•

±∑• ≤∞•

±∂• ≤∞•

±≤• ±µ•
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µ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÓ ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

∂ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÓ ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

∞  ±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞  ∂∞  ∑∞

∂≥•

µπ•

µ∏•

µ∑•

מאוד

קצת

כיום מצביעים רק •∞ªµ ככל שירבו 
המצביעים יגדל ייצוג הערבים בכנסת

כל המפלגות הערביות מחליטות להתאחד 
לרשימה אחת כדי לחזק את כוחן

צעירים וצעירות מצטרפים להנהגה 
הפוליטית הערבית

הצבעה היא מימוש זכותי הדמוקרטית 
להשמיע את קולי

¥¥• ±π•

¥¥• ±µ•

¥±• ±∑•

¥±• ±∂•

אם לא מצביעים¨ הקול של הערבים 
במדינה ייעלם

המפלגות היהודיות מעמידות בראש סדר 
היום את סוגיית השוויון בין ערבים ויהודים

שיטת הממשל תשונה ויישמרו לערבים 
מקומות בכנסת לפי שיעורם באוכלוסייה

כל המפלגות הערביות יחד קוראות 
לאזרחים הערבים לצאת ולהצביע

∞  ±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞  ∂∞  ∑∞

µ≥•

µ∞•

¥π•

¥∏•

¥∞• ±≥•

≥≥• ±∑•

≥≥• ±∂•

≥∞• ±∏•

מאוד

קצת



≥≤

∑ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®ÌÈÚÈ·ˆÓ–‡Ï‰ ˙ˆÂ·˜ ·¯˜· ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

∏ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®ÌÈÚÈ·ˆÓ–‡Ï‰ ˙ˆÂ·˜ ·¯˜· ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

∞  ±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞  ∂∞  ∑∞

¥∏•

¥∂•

¥∂•

¥≥•

≥≥• ±µ•

≤∂• ≤∞•

≤∏• ±∏•

≤∑• ±∂•

אם לא מצביעים¨ הקול של הערבים 
במדינה ייעלם

המפלגות היהודיות מעמידות בראש סדר 
היום את סוגיית השוויון בין ערבים ויהודים

שיטת הממשל תשונה ויישמרו לערבים 
מקומות בכנסת לפי שיעורם באוכלוסייה

כל המפלגות הערביות יחד קוראות 
לאזרחים הערבים לצאת ולהצביע

מאוד

קצת

כיום מצביעים רק •∞ªµ ככל שירבו 
המצביעים יגדל ייצוג הערבים בכנסת

כל המפלגות הערביות מחליטות להתאחד 
לרשימה אחת כדי לחזק את כוחן

צעירים וצעירות מצטרפים להנהגה 
הפוליטית הערבית

הצבעה היא מימוש זכותי הדמוקרטית 
להשמיע את קולי

∞  ±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞  ∂∞  ∑∞

µπ•

µ∑•

µ∞•

¥∑•

¥∞• ±π•

¥≥• ±¥•

≥≥• ±∑•

≥≥• ±¥•

מאוד

קצת
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˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙Â‚ÏÙÓ‰ „ÂÁÈ‡

על פי התוצאות המוצגות כאן¨ נראה כי איחוד בין המפלגות הוא צעד חיוני להעלאת שיעור 

סיכויי  את  מגביר  האיחוד  כי  סברו  המדגם  משתתפי  מכלל   µπ• בבחירות∫  ההשתתפות 

 Æמקרב האנשים שכיום אינם מתכוונים להצביע µ∑• הצבעתם במידה זו או אחרת וכך גם

רק •µ≥ מכלל משתתפי המדגם סברו שאיחוד המפלגות אינו מעלה ואינו מוריד¨ ורק •∞± 

סברו שצעד כזה מפחית את סיכויי ההצבעה שלהםÆ האפשרות של איחוד בין המפלגות 

הערביות עלתה גם בקרב המשתתפים בקבוצות המיקודÆ יש לציין כי איחוד המפלגות לא 

 Æהוצע למשתתפים בקבוצות — כמעט כל הקבוצות העלו את האפשרות הזו ביוזמתן

קריאה של כל המפלגות הערביות יחד לאזרחים הערבים לצאת להצביע משמעה כי מנהיגי 

המפלגות אומרים כי ההצבעה היא ערך משותף העומד מעל לדעות פוליטיותÆ קריאה כזו 

מגבירה את סיכויי ההצבעה בקרב •∏¥ מכלל אנשי המדגם¨ •µ≤ סברו שאין היא מעלה 

הסיכוי  את  מפחיתה  דווקא  זו  שקריאה  סברו  ו≠•±±  הצבעתם¨  סיכויי  את  מורידה  ואינה 

Æשיצביעו

ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈ˘ÈÁ¯˙

המייצגים  אפשריים  תרחישים  כמה  גם  נבדקו  הצבעה  לעודד  שנועדו  המסרים  על  נוסף 

שינויים במערכת הפוליטיתÆ אין סיבה להניח מראש כיצד ישפיעו מסרים אלה על הנשאלים 

 Æוהם עשויים לעודד הצבעה אך גם להרתיע



≥¥

התרחיש המעודד ביותר להצביע בקרב כלל המדגם וגם בציבור הלאמצביעים הוא שריון 

כי  על התחושה  ייחשב כהתחלה של מענה  כי הדבר  נראה   Æערבי בממשלה מקום לשר 

המערכת אינה נותנת ייצוג לציבור הערבי¨ והוא משתלב עם התחושה כי הסיבה העיקרית 

להצביע היא מימוש זכויות המיעוטÆ ייצוג בממשלה — ולא רק במפלגות בכנסת — מגשים את 

רצון המיעוט להשתתף בקבלת ההחלטות ולהשפיע עליהÆ בקבוצות המיקוד עלתה תחושה 

של חשש מפני מחיקת הנוכחות של הערבים בישראל∫ 

øמה זה הצבעה עבורך ” מנחה∫ 
Æלהביע את דעותיי Æשיש לי קול תשובה∫   

Æאני קיימת¨ שומעים את קולי¨ אני מצביעה עבור מי שאני רוצה

øומה אם היה חוק שאסור לערבים להצביע מנחה∫ 

זה יהיה כאילו אני לא קיימתÆ“ ¸נשים¨ סחßנין˛ תשובה∫ 

π ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ˘ÈÁ¯˙

 øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ˘ÈÁ¯˙‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®ÌÈÚÈ·ˆÓ–‡Ï‰ ˙ˆÂ·˜ ·¯˜·Â Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÓ ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

יהיה שריון לשרים 
ערבים בממשלה

המפלגות הערביות 
ייפסלו בבחירות

Øיתגברו מגמות הדרה
גזענות נגד ערבים

∑∞•

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞

µ≤•µ±•

¥≤•

µ∂•

±¥•
±∂•

≥µ• ≥∑•

±µ•

±≤•

≥∞•

¥≤• ¥≥•

≥¥•

π•
±∞•

≥∞•

¥∞•

≤∂•
≤≤•

±∏•

∏•
π•

±≥•

מנהיגים יהודים 
קוראים לשיתוף 

פעולה יהודי≠ערבי 
בניהול המדינה

לא 
מצביעים

כלל 
המדגם

לא 
מצביעים

כלל 
המדגם

לא 
מצביעים

כלל 
המדגם

לא 
מצביעים

כלל 
המדגם

כלל המדגם — מאוד

כלל המדגם — קצת

¯˜
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Ó
‰

 È‡
ˆ

Ó
Ó

לאמצביעים — מאוד

לאמצביעים — קצת
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עוד עולה מהנתונים כי תרחישים שליליים אינם מעודדים אנשים להצביע כאקט של מחאה 

 Æאו של התנגדות להתפתחויות שליליות¨ למשל המשך הגזענות או פסילת מפלגות ערביות

להתמודד  המבקשות  ערביות  מפלגות  של  פסילה  ובעיקר  הגזעניים¨  והביטויים  ההדרה 

 Æבבחירות¨ מגבירים את הרצון להצביע בקרב מעטים בלבד

כי המשך מגמות ההדרה  יותר ממחציתם של האנשים שאינם מתכוונים להצביע השיבו 

ואף מפחית אותםÆ שלושה רבעים  הנוכחיים שיצביעו  אינו משנה את הסיכויים  והגזענות 

 Æאמרו כך בתגובה על האפשרות שמפלגות ערביות תיפסלנה

ממצאים אלה מעידים על האפשרות שהמשך מגמות ההדרה של החברה הערבית מהמרחב 

 Æהציבורי ידחוף עוד ועוד אנשים אל מחוץ למערכת הפוליטית ואל מחוץ לחברה הכללית

לא זו בלבד שהדבר אינו מגביר את הסיכויים שיצביעו וכך ישתתפו במוסדות הדמוקרטיה 

והחברה הישראלית¨ אף יש לשער שהתסכול שעלול להיווצר יתבטא לבסוף בזירות מחוץ 

 Æלמערכת הפוליטית

„ÚÈ ÈÏ‰˜ Æ„

ניתן לחלק את אוכלוסיית המדגם לארבע קבוצות לפי דפוס ההצבעה בעבר ולפי הכוונות 

לעתיד∫

±∞ ÌÈ˘¯˙

הצביעו 
≤∞∞π≠ב

לא הצביעו 
≤∞∞π≠ב

מתכוונים להצביע בבחירות הבאות

לא מתכוונים להצביע בבחירות הבאות

המצביעים 
החלשים
®±µ•©

המצביעים 
המתמידים 

®≤∏•©

לאמצביעים —
פוטנציאל 

®±∑•©

לאמצביעים 
חזקים
®≥¥•©

מתוכם¨ 
לאמצביעים 

עקשניים — •∑±



≥∂

ÌÈ„ÈÓ˙Ó‰ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰

בקבוצה זו נכללים אנשים שהצביעו ב≠π∞∞≥ ומתכוונים להצביע גם בעתידÆ חלקם מכלל 

המדגם הוא •∏≥ ואלה מאפייניהם∫ 

התומכים הנלהבים ביותר בזכותן של נשים לבחור לעבוד ©•∂∂ תומכים מאוד¨ השיעור   £

ª®הגבוה מכולם

התומכים הנלהבים ביותר בהשכלה גבוהה לנשים ©•≥∏ תומכים מאוד¨ השיעור הגבוה   £

ª®מכולם

 ∏∞•  — מכולם  הגבוה  ©השיעור  מגברים  פחות  לא  טובות  מנהיגות  שנשים  חושבים   £

ª®מסכימים¨ לעומת •∏∂ בקבוצות האחרות

היחידים שציינו תחום אחד שבו חברי הכנסת הערבים פועלים במידה מספקת ©הסכסוך   £

עם הפלסטינים®Æ יש לציין שגם בקבוצה הזאת רוב מובהק ©כשני שלישים® חושבים כי 

 ªחברי הכנסת אינם עושים די בנושאים חברתיים

לעומת  שירות  של  סוג  לכל  מתנגדים  כשליש  אזרחי∫  בשירות  בהשתתפות  תומכים   £

כמחצית בשלוש הקבוצות האחרותÆ הסיבה לתמיכה בשירות המדורגת במקום הראשון 

 ªבקבוצה זו אידאליסטית למדי∫ תרומה לקהילה

וגם סמליות∫ הרוב סבורים כי ההצבעה מאפשרת  הסיבות בעד הצבעה הן מעשיות   £

כך®  שסברו  רוב  היה  שבה  היחידה  הקבוצה   ¨µ∂•© ההחלטות  מקבלי  על  להשפיע 

בחרו  הקבוצות®  מכל  גבוה  ©שיעור  שליש   Æבדמוקרטיה להשתתף  בחובה  ומאמינים 

 Æב¢השתתפות בדמוקרטיה¢ כסיבה החשובה ביותר להצביע

ÌÈ¯ÈÚˆ‰Â ÌÈ˘ÏÁ‰ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰

בקבוצה זו נכללים משיבים שלא הצביעו בבחירות הקודמות¨ אם משום שבחרו לא להצביע 

ואם משום שטרם היו בגיל המתאים¨ אך מתכוונים להצביע בעתידÆ חלקם מכלל המדגם 

•µ± ואלה מאפייניהם∫

ייתכן  ולכן   ≤∞∞π≠ב הצביעו  לא  אך  הקרובות¨  בבחירות  להצביע  שבכוונתם  הצהירו   £

שהכוונה להצביע לא תתבטא בהצבעה בפועל¨ משום שדפוס ההצבעה בעבר משפיע 

ªעל ההתנהגות הפוליטית בעתיד

הקבוצה היחידה שבה יש רוב קטן של נשים — •≥µ לעומת •∏¥ גברים ©בתוך טעות   £

 ª®אביבשיעור גבוה יחסית מתגוררים באזור המרכז ©לא בתל Æ®הדגימה
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שיעור גבוה במיוחד של צעירים — •≥¥ הם בני ∏±≠¥≥Æ השיעור הגבוה הגיוני מאחר   £

שחלקם היו צעירים מכדי להצביע ב≠π∞∞≥¨ אך שיעור זה גבוה במידה רבה גם מזה 

 ª≥¥≠±∏ בסך הכול •∏∑ מהקבוצה הזאת הם בני Æ¢מצביעים החזקיםשבקבוצת ה¢לא

אידאליסטים∫ מגיבים בחיוב למסרים על נשים בפוליטיקה וחשוב להם להשמיע את   £

 ª®קול המיעוט הערבי ©סיבה סמלית

מאמינים פחות בתוצאות המעשיות של הבחירות על אף האידאליזםÆ בניגוד לקבוצת   £

המתמידים¨ הם מאמינים פחות ביכולתו של האזרח להשפיע על מקבלי החלטות דרך 

 ª®הצבעה ©פחות ממחציתם¨ כביתר הקבוצות

כ≠•∞∂  עד  ©בין כמחצית  כמו קבוצת המצביעים המתמידים  מגיבים למסרים  ככלל¨   £

ביותר∫  שיצביעו®Æ המסר החזק  הסיכויים  את  מגבירים  החיוביים  כי המסרים  אומרים 

זה  כי מסר  אומרים  ייצוג הערבים בכנסת¢Æ •∞∑ מהם  יגדל  ¢ככל שירבו המצביעים 

מגביר את הסיכויים שיצביעו¨ ככל הנראה משום שהוא מדגיש את הצד המעשי של 

 Æההשתתפות בבחירות

 ÌÈ‚È‰Ó ÂÏ Â˙ — ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÚÈ·ˆÓ

בקבוצה זו נכללים משיבים שאינם מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות אבל דווקא הצביעו 

בבחירות Æ≤∞∞π חלקם בכלל המדגם •∑± ואלה מאפייניהם∫ 

פסימיים יותר מהמשיבים בשתי הקבוצות הראשונות בקשר להנהגה הערבית ולסיכויים   £

להשפיע∫ 

יותר ממחצית ©•∂µ® אינם מאמינים כי אזרחים מסוגלים להשפיע דרך בחירות —  ¿

 ªהשיעור הגבוה מכולם

על  להשיב  הם מתקשים  להלן®¨  ©ראו  החזקים  הלאמצביעים  להבדיל מקבוצת   ¿

למי  יודעים  אינם  הקרובות  שבבחירות  השיבו   ¥≤• להצביע∫  מי  עבור  השאלה 

 ª®יצביעו ©בהנחה שיצביעו

המסר  אך  הצבעה¨  המעודדים  המסרים  לרוב  החזקים  הלאמצביעים  כמו  מגיבים   £

שצעירים וצעירות חדשים מצטרפים לשורותיה של ההנהגה הפוליטית הערבית מעודד 

אותם במידה רבה יותר∫ •∂µ אומרים שהוא מגביר את הסיכויים שיצביעו לעומת •∑¥ 

 Æמצביעים החזקיםבקרב הלא



≥∏

ÌÈ˜ÊÁ ÌÈÚÈ·ˆÓ–‡Ï

בקבוצה זו נכללים משיבים שלא הצביעו בבחירות האחרונות וגם אינם מתכוונים להצביע 

בעתידÆ חלקם מכלל המדגם •¥≤ ואלה מאפייניהם∫

אינם מצביעים מתוך עיקרון — כאשר נשאלו למי היו מצביעים אילו אכן הצביעו¨ כמעט   £

מחצית השיבו ©שוב® כי לא יצביעו ©כ≠•∑± מכלל האוכלוסייה¨ וסביר כי בני הקבוצה הזאת 

 ª®רחוקים ביותר מכל אפשרות להשתתף בבחירות לעומת בני הקבוצות האחרות

זכויותיהם  את  לממש  ערוץ  בבחירות  רואים  הם  האחרות  הקבוצות  בני  מכל  יותר   £

 ª®כמיעוט ©שליש מדרגים סיבה זו במקום הראשון

ואינם   ®≥±•© הישראלית  בדמוקרטיה  מאמינים  אינם  להצביע∫  לא  העיקרית  הסיבה   £

Æ®≤∂•© מוצאים עבור מי להצביע

 

øÚÎ˘Ï ¯˘Ù‡ ÈÓ ˙‡

בשאלון נשאלו המשיבים פעמיים לגבי כוונת ההצבעה — פעם בתחילת הסקר¨ עוד לפני 

השאלות על הנושאים העיקריים¨ ופעם לאחר הטיעונים וריבוי שאלות על נושאים שונים¨ 

 Æלרבות המסרים בעד ונגד הצבעה

אף שבסוף הסקר נראה כי לא השתנה שיעור המשיבים שאמרו כי הם מתכוונים להצביע¨ 

ניכרה תזוזה בתוך הסולם של רמת הסיכוי שיצביעוÆ כל משיב ששינה את התשובה לסיכוי 

טוב יותר — גם מדרגה נמוכה בסולם לדרגה גבוהה יותר או מ¢אין סיכוי¢ לתשובה מובהקת 

פחות כגון ¢לא יודע¢ — נחשב לצורך ניתוח זה כמי שגברו הסיכויים שיצביעÆ ניתוח התשובות 

 Æביקש לאתר אילו מסרים ותרחישים עשויים להשפיע על בני קבוצה זו

חלקם של המשיבים שגברו הסיכויים שיצביעו מכלל המדגם הוא •¥≥¨ ואלה מאפייניהם∫ 

•∏µ מהם נשים¨ •≥¥ גברים ©ככל הנראה בשל סדרת השאלות על השתתפות נשים   £

ª®בחיים הציבוריים

ªאינם שונים מקבוצות אחרות באוכלוסייה במאפייניהם הדמוגרפיים האחרים  £

כשני שלישים אמרו בתחילת הסקר כי אינם מתכוונים להצביע כללÆ כשליש סברו כי   £

 ªיש סיכוי מסוים או קלוש שיצביעו

בתחילת הסקר איש לא השיב ש¢בטוח אצביע¢ ©הקבוצה מוגדרת כך®Æ כשנשאלו על   £

כך בפעם השנייה בסוף הסקר¨ כשליש השיבו שבטוח יצביעו ו≠•±≥ השיבו כי קיים 

סיכוי מסוים שיצביעוÆ לאחר סדרת התרחישים והמסרים השיבו •µµ כי יש סיכוי טוב 
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כי  ו≠•≤± השיבו  ל“סיכוי קלוש“¨  שיצביעו כ≠•∞≤ עברו מ¢אין סיכוי¢ בתחילת הסקר 

 Æ®אינם יודעים ©לעומת אף לא אחד בתחילת הסקר

ÂÏÚ Ì˙Ú·ˆ‰ ÈÈÂÎÈÒ˘ ‰ˆÂ·˜‰ È· ÏÚ ¯˙ÂÈ· ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈ¯ÒÓ‰

Æהאנשים שסיכוייהם להצביע גברו במשך הסקר ענו בדפוס כללי כמו כלל האוכלוסייה

המסר ¢כיום מצביעים רק •∞µ מהערביםª ככל שירבו המצביעים יגדל ייצוג הערבים   £

 ªבכנסת¢ הגביר את סיכוייהם של •∞∑ מבני קבוצה זו להצביע

 µ±• סיכויי ההצבעה בקרב יתאחדו הגביר את  התרחיש שלפיו המפלגות הערביות   £

 ªמבני קבוצה זו

האפשרות שיהיה שריון לשרים ערבים בממשלה הגבירה את סיכוי ההצבעה בקרב   £

 ªמבני קבוצה זו µ∏•

התרחיש שלפיו שיטת הממשל תשתנה כך שישוריינו מקומות לערבים בכנסת לפי   £

 ªמבני קבוצה זו µ∂• שיעורם באוכלוסייה הגביר את סיכויי ההצבעה בקרב

האפשרות שצעירים וצעירות ערבים יצטרפו לפוליטיקה הגבירה את סיכויי ההצבעה   £

 ªמבני קבוצה זו µ≤• בקרב

על  לחיוב  השפיע  תומך¢  אתה  שבה  המפלגה  ליו¢ר  תיבחר  ¢אישה  שלפיו  התרחיש   £

 Æסיכויי ההצבעה בקרב •∂¥ מבני קבוצה זו

∞  ∞  ∞

לסיכום¨ נראה כי קהלי היעד השונים מסכימים באופן כללי כי ברמה הסמלית נודעת חשיבות 

Æלהשתתפות בבחירות — הן חשובות לדמוקרטיה¨ והן מאפשרות לערבים להשמיע את קולם

האפשרות  ועל  הבחירות  של  המעשית  המשמעות  על  בדעה  בעיקר  חלוקות  הקבוצות 

 Æלהשפיע על המערכת הפוליטית בפרט ועל חייהם של הערבים והאזרחים במדינה בכלל

כלומר¨ ככל שפוחת האמון בהשפעה המעשית של הבחירות פוחתים סיכויי ההצבעה ©או 

 Æ®חיובית בבחירות  על ההשתתפות  דעתם  אם  גם  יצביעו  הסיכויים שלא  גוברים  לחלופין 

לכן המסרים המדגישים את ההשפעה המעשית של הבחירות ©ככל שרבים יותר מצביעים 

כך גוברת יכולתם להשפיע® או המבטיחים שינויים מוחשיים במערכת הפוליטית בישראל 

©כגון איחוד המפלגות הערביות® מעודדים גם אנשים שאינם מתכוונים להצביע להשתתף 

בבחירותÆ מגמה זו מעידה על כך שרוב האזרחים שאינם מתכוונים להצביע אינם מנÀעים 

Æמרצון לבדלנות או מחוסר עניין בהשתתפות¨ אלא מהתחושה שההצבעה אינה אפקטיבית



¥∞

¯„‚ÓÂ ÌÈ˘

ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Æ‡

ממצאי המחקר מצביעים על תמיכה ברורה בחיזוק מעמד האישה בחברה הערביתÆ רוב 

שנשים  חשוב  הבסיסיים∫  בעקרונות  תומך  האוכלוסייה  קבוצות  בכל  יחסית  ואחיד  גדול 

תרכושנה השכלה גבוהה ©•≤π® ויש להן הזכות לבחור אם לעבוד מחוץ לבית ©•¥∏®Æ רוב 

צנוע יותר אבל עדיין מובהק ©•∞∑® מסכים לאמירה שנשים הן מנהיגות פוליטיות טובות לא 

פחות מגבריםÆ התוצאות מעידות על הסכמה רחבה בנושאÆ גם אם התמיכה היא ברמת 

ההצהרה בלבד¨ תוצאות כה חזקות מצביעות על נורמות בחברה הערביתÆ עם זאת¨ ניתן 

Æלהבחין בשוני בעוצמת ©מובהקות® התמיכה בין הקבוצות השונות באוכלוסייה

 Æראשית — ואין בכך משום הפתעה — תמיכתן של הנשים חזקה יותר בשלושת המדדים

 ∂π• מהנשים אומרות שחשוב מאוד שנשים תרכושנה השכלה גבוהה לעומת ∑∏•  £

ªמהגברים

מיעוט של •≤¥ מהגברים תומכים מאוד ©מבין האפשרויות של ¢מאוד¢ ו¢די מסכימים¢®   £

 ªבזכות האישה לבחור בעבודה לעומת •≤∂ מהנשים

•≤¥ מהנשים מסכימות מאוד שנשים מנהיגות טובות כמו גברים¨ אך רק רבע מהגברים   £

Æהשיבו כך

בין אנשים  ©מעניין כי הבדל מועט נמצא  ונוצרים בנושא זה  בין מוסלמים  יש פער מסוים 

המגדירים את עצמם כדתיים או כחילוניים®∫

לעומת •≥∑  לעבודה  לצאת  לבחור  הנשים  בזכות  מאוד  תומכים  •π¥ מהמוסלמים   £

 ªמהנוצרים

שליש מהמוסלמים מסכימים מאוד שנשים מנהיגות טובות לא פחות מגברים לעומת   £

 ªמהנוצרים ¥¥•

התמיכה הכוללת בזכות הנשים לבחור לעבוד גבוהה מאוד בקרב שתי הקבוצות של   £

 ª∏∞• המוסלמים והנוצרים — מעל

 Æבקרב אנשים בעלי רמות שונות של השכלה כמעט לא נמצאו הבדלים בתמיכה  £

למרות ההבדלים הקלים¨ יש לציין שבאופן כללי ניכרת תמיכה רבה בעקרונות הבסיסיים של 

שוויון מגדרי בקרב כל הקבוצותÆ יתר על כן¨ בקבוצת הנשים בסקר ניכרות מגמות של מרץ∫ הן 
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תומכות בזכויות שתוארו בשיעור גבוה מהגברים ©בהפרש של µ≠∞± נקודות האחוז® ותמיכתן 

מצביעה על קונצנזוס — כלומר תמיכה בשיעור של מעל •∞Æπ כאשר נשאלו מה המקצוע 

הכדאי ביותר כדי להשתלב במעגל העבודה¨ נשים רבות יותר בחרו בכל אחד מהמקצועות 

שהוצעו לעומת הגברים — פרט לתחום אחד והוא מדעים וטכנולוגיה עילית∫ בדומה למקומות 

אחרים במערב¨ נשים נוטות לבחור בטכנולוגיה עילית¨ בהנדסה ובמדעים פחות מגבריםÆ עם 

 Æזאת¨ המגמה הכללית ברורה∫ נשים בעלות דחף גדול יותר לרכוש השכלה גבוהה

ובכל זאת¨ כאשר נשאלו המשיבים על הצעדים הנדרשים לקידום נשים¨ עלתה תמונה של 

גברים® בחרו באפשרות  ©לעומת  יותר  רבות  נשים   Æונשים גברים  בין  שונה  עדיפויות  סדר 

של הגנה מפני אלימות ובתעסוקה כצעדים הדחופים ביותר ואילו גברים רבים יותר בחרו 

בהשכלהÆ דפוס זה מעיד שנשים עדיין עסוקות יותר בהישרדות בסיסית בטווח המידי¨ כפי 

שמראה התרשים שלהלן∫

±± ÌÈ˘¯˙
ÌÈ˘‰ „ÓÚÓ

 ¯˙ÂÈ· ÛÂÁ„‰Â ·Â˘Á‰ ÈÂÈ˘‰ ‰Ó ¨ÌÈ˘‰ „ÓÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÔÈ·Ó

®ÌÈ˘Â ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¯ÂÚÈ˘© ø˙ÂÈ·¯Ú ÌÈ˘Ï

השכלה גבוהה

הגנה מפני אלימות

תעסוקה

שוויון בחברה הישראלית

שוויון בחברה הערבית

כולם באותה מידה

±∞  ≤∞  ≥∞  ¥∞  µ∞  ∂∞

נשים

גברים

≥∑•
µ≤•

≤≥•
±µ•

±≤•
∏•

±±•
∂•

∏•
±±•

∑•
¥•



¥≤

 ‰Ú·ˆ‰Â ÌÈ˘ Æ·

˙ÂÈÓÈËÙÂ‡

נשים מדווחות על השתתפות בבחירות לא פחות מגבריםÆ כמו הגברים¨ הן בטוחות קצת 

פחות לגבי כשירותן של מנהיגות לעומת תמיכתן הרחבה מאוד בזכויותיהן הבסיסיות ©השכלה 

Æ∏∞•≠ועבודה®¨ ובכל זאת רוב גדול מסכימות כי נשים הן מנהיגות טובות לא פחות מגברים — כ

הן גם אופטימיות בדבר האפשרות להשפיע על מקבלי ההחלטות דרך בחירות∫ רוב זעיר 

של •±µ מאמינות שאפשר להשפיע דרך בחירות לעומת •±¥ בקרב הגבריםÆ שיעור נמוך 

לא  ©כסיבה  הישראלית  בדמוקרטיה  מאמינות  אינן  כי  השיבו  הנשים  בקרב  רבה  במידה 

Æ®להצביע — •∏± לעומת •±≤ בקרב הגברים

˙Â‡È˜· ‡Ï

והן במקומות  היהודית בישראל  ©הן בחברה  זאת¨ בדומה לנשים בחברות אחרות  לעומת 

ובנושאים  בפוליטיקה  העוסקות  שאלות  על  לענות  לא  בוחרות  נשים  בעולם®¨  אחרים 

לחברה  ייחודי  אינו  הממצא   Æגברים שבקרב  מזה  לפחות  כפול  בשיעור  בכלל  ציבוריים 

הערבית בישראל¨ אך עובדה זו אינה מפחיתה מהצורך להשקיע בחינוך למודעות פוליטית 

בקרב נשיםÆ למצב זה השפעות מובהקות על השתתפות נשים בבחירות∫ כשנשאלו מה 

הסיבה העיקרית שמרתיעה אותן מלהשתתף¨ בחרו •≥≥ בסיבה טכנית מתוך הרשימה∫ 

¢לא ברור לי איך¢ או ¢לא חשבתי על זה¢¨ שיעור כפול משיעור הגברים שענו כךÆ סיבה זו 

הגיעה למקום השני בקרב הנשים בהפרש של שתי נקודות בלבד מהתשובה הראשונה∫ ¢אין 

 Æ®≤¥•© ¢מנהיגים ראויים

 ÌÈ˘‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ „Â„ÈÚÏ ‰È‚Ë¯ËÒ‡

הנשים גילו צימאון למידע על ההצבעהÆ הן הגיבו בתמיכה רבה יותר ובהתלהבות גבוהה 

יותר ©מבחינת דרגת התמיכה® לכל המסרים שנועדו לעודד הצבעהÆ פרט למסרים ספורים 

שבהם הייתה התמיכה חלשה יותר — כמו פסילת המפלגות הערביות והצטרפות צעירים 

וצעירות לפוליטיקה ©רוב הנשים תמכו במסרים אלה אך לא יותר מגברים® — שיעור גבוה 

 Æהסיכויים שתצבענה את  מאוד  מגבירים  או  מגבירים  כי המסרים  אמרו  נשים  יחסית של 

 Æההפרש ביחס לגברים נע סביב ∞± נקודות האחוזים
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בהנהגה  נשים  שילוב  של  לאפשרות  ביחס  מתגלה  ונשים  גברים  בין  יותר  גדול  פער 

הפוליטיתÆ אפשרות זו משפיעה לחיוב על הצבעת נשים יותר משהיא משפיעה על הצבעת 

גברים∫ התרחיש שלפיו ”נשים ישולבו במקום ראלי במפלגה שבה אתה תומך“ העלה את 

סיכויי ההצבעה בקרב •∞µ מהנשים ובקרב •∏≥ מהגברים¨ והתרחיש שלפיו ”אישה תיבחר 

לראשות המפלגה שבה אתה תומך“ העלה את סיכויי ההצבעה בקרב •¥µ מהנשים ובקרב 

Æמהגברים ≥≤•

±≤ ÌÈ˘¯˙
‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ‰ÊÈ‡·

®ÌÈ˘Â ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

הרשימות הערביות 
מתאחדות

אם לא מצביעים קול 
ערבים ייעלם

הצבעה  מימוש זכויות 
דמוקרטיות

יותר יצביעו  יותר ייצוג 
בכנסת

גבריםנשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגבריםנשים

∂≤•

µ¥•
µ∏•

¥∑•

∂¥•

µ∞•

∂µ•∂±•∑∞•

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞

≤±•

¥∞•

±∂•

¥π•
±≥•

≥∑•

±π•

¥µ•
±∂•

≥±•

±±•

¥∑•

±µ•

≥π•

±≥•

¥π•

נשים — קצת

נשים — מאוד

גברים — קצת

גברים — מאוד



¥¥

מעניין לציין מסר שלא הרשים הן את הגברים והן את הנשים∫ ¢מפלגות יהודיות מעמידות 

את נושא השוויון בראש סדרי העדיפויות¢Æ ככל הנראה אנשים מתקשים להאמין שהצהרה 

Æכזאת תתורגם למעשים

לסיכום¨ הנשים נלהבות ואידאליסטיותª הן רוצות להתקדם¨ להשפיע על החברה ולהשתתף 

©±® השמרנות של החברה  עיקריים מגבילים אותן כעת∫  בחיים הציבורייםÆ שני מחסומים 

הערבית והיהודיתª ©≥® הניתוק השכיח בכל העולם בין נשים לפוליטיקה¨ ככל הנראה בשל 

תפיסות נפוצות כי הפוליטיקה היא זירה של גבריםÆ עובדה היא שתפיסה זו כבר השתנתה 

בעיניי רוב משתתפי הסקר ©גם הגברים® וכעת נותר רק לחתור במרץ ולהכליל את הנשים 

 Æבחיים הציבוריים דרך חינוך ופעילות להעלאת המודעות
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±≥ ÌÈ˘¯˙

‰Ú·ˆ‰ ÌÈ„„ÂÚÓ‰ ¯„‚Ó Ï˘ ÌÈ¯ÒÓ

øÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÓ Â‡ ¯È·‚Ó ¯ÒÓ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

®Ì‚„Ó‰ ÏÏÎÂ ÌÈ˘ ¨ÌÈ¯·‚ ·¯˜· ¢¯È·‚Ó¢ ¯ÂÚÈ˘©

כלל המדגםגבריםנשים

אישה תיבחר לראש המפלגה 
שבה אתØה תומך

יש נשים במקום ריאלי ברשימה 
של המפלגה בה אתØה תומך

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞

µ∞•

≤∏•

≥π•

µ¥•

≥≤•

¥≥•
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4ÌÂÎÈÒ

גישות  שתי  כי  מראים  מהסקר  שעלו  הכמותיים  והנתונים  המיקוד  מקבוצות  התובנות 

שוררות בחברה הערביתÆ האחת מבוססת על תקווה למרות כל הבעיותÆ המצדדים בגישה 

אופטימית זו מאמינים כי אפשר להפחית את הבעיות בכמה דרכים — השתתפות במוסדות 

הגישה   Æהעבודה במעגל  והשתתפות  אזרחי  שירות  לכנסת¨  בבחירות  הצבעה  המדינה¨ 

השנייה מאפיינת אנשים מאוכזבים אשר מתחילים לאבד את התקווה שהאזרח הוא בעל 

יכולת כלשהי להשפיע על עתידוª הם היו רוצים להשתתף בבחירות והשתתפו בהן בעבר¨ 

Æאבל חוו אכזבות ועל כן נואשו

לא  מובחנות∫  קבוצות  לשתי  מחולקת  הערבית  שהחברה  מעידות  אינן  אלה  גישות  שתי 

נמצאו הבדלים גדולים מבחינת המאפיינים הדמוגרפיים בין המצדדים בכל גישה¨ ובאנשים 

Æהנוטים לגישה האחת ניתן למצוא גם מאפיינים של התומכים בגישה השנייה

חשוב להכיר בעובדה שיש תנודה∫ כל אדם אשר משתתף כיום בבחירות עלול להירתע מכך 

בעתיד וגם להפך — אנשים אשר אינם מצביעים כיום עשויים להצביע בעתיד אם ישתכנעו 

 Æשכדאי להם לעשות כן

המסרים המעודדים ביותר להצביע בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב האנשים הנוטים לאי

השתתפות היו המסרים המבטיחים שינויים מעשיים במערכת הפוליטית ובהוויה הפוליטית 

בישראל¨ נוסף על המסרים שעניינם הפן הסמליÆ מסרים שליליים העשויים לעודד הצבעה 

 Æנמצאו לא יעילים — ßמתוך הפחדה¨ למשל ¢ייפסלו מפלגות ערביות¢¨ ¢הגזענות תגבר¢ וכו

אך  בבחירות¨  לעודדו להשתתף  יעד שיש  כקהל  כל החברה הערבית  את  לראות  אפשר 

בראש סדר העדיפויות עומדת קבוצת האנשים המתכוונים להצביע אבל ייתכן שלא יעשו 

זאת¨ וכן אנשים שאינם מתכוונים להצביע כעת אבל הצביעו בעבר ומגלים פתיחות לכךÆ בה 

בעת כדאי לחזק את האנשים המתכוונים להצביע¨ ובטווח הארוך גם לפעול לשינוי עמדות 

 Æבקרב קבוצת האנשים שאינם נוהגים להצביע כלל

ככלל¨ הסקר מראה כי נשים מגלות פתיחות והתלהבות רבה ויש לתמוך בדחף שלהן להשתלב 

הציבוריים  ולחיים  לפוליטיקה  לקרבן  חשוב  בעת  בה   Æוהפוליטי החברתי  המקצועי¨  בתחום 

 Æבכלל¨ שבינתיים נחשבים לזירה זרה עבור רבות מן הנשים הערביות בארץ
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הציבור  של  ההצבעה  בשיעורי  החדה שחלה  הירידה  את  לעומקה  להבין  נועד  זה  מחקר 

הערבי בישראל בעשור האחרוןÆ ירידה זו מעוררת דאגה בלבם של כל הרוצים בשילובם של 

האזרחים הערבים בחברה הישראלית כאזרחים שווים ומעורביםÆ תוצאות המחקר מותירות 

מקום לאופטימיות∫ הממצאים מראים כי רוב האזרחים הערבים בישראל מעוניינים להשתתף 

בחייה של החברה הישראלית¨ וכי ההחלטה של חלקם שלא להצביע אינה נובעת בדרך כלל 

 Æמאדישות או מדחיית רעיון ההשתתפות על הסף¨ אלא משיקול מעשי של היעדר תועלת

למרות הוויכוח הער בחברה הערבית בעד ונגד השתתפות בבחירות מסיבות אידאולוגיות 

 Æועל אף הפעילות הפוליטית הענפה בשני המחנות¨ רבים מחליטים לא להשתתף בבחירות

מרבית האזרחים המחליטים כך אינם עושים זאת בשל רצונם להחרים את המשחק הפוליטי 

או בשל כוונתם להדיר את רגליהם מהחיים הדמוקרטיים¨ אלא משום שהם סבורים שקצרה 

ידם מלהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במדינה¨ הנוגעים כמובן גם לעתידםÆ למעשה¨ 

אידאולוגית  תפיסה  ניכרת  דווקא  בבחירות  המשתתפים  האזרחים  בקרב   Æמיואשים הם 

לצד  בדמוקרטיה  המיעוט  זכותו של  את  ולממש  רצון להשתתף במשחק הדמוקרטי  של 

אופטימיות יחסית ביחס לאפשרות להשפיע על תהליכים במדינה באמצעות ההצבעהÆ יש 

דמוקרטית  במדינה  בבחירות  ההשתתפות  של  האידאולוגי  לפן  הנוגעים  מסרים  כי  לציין 

Æהגבירו את סיכויי ההצבעה גם בקרב האזרחים שאינם מעוניינים להצביע בעת הזו

פרק זה מתאר את התובנות העולות מממצאי המחקר לצד המלצות ביחס לדרכים שבהן 

ניתן להגביר את תחושת האזרחות בקרב האזרחים הערבים בישראל בכלל ובקרב הנסוגים 

Æמהמרחב הציבורי בפרט

˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ˙ÂÙÈ„Ú

מהמחקר עולה בבירור כי הצבתן של סוגיות אזרחיות המשותפות ליהודים וערבים בראש 

הנושאים   Æבבחירות הערבים  האזרחים  של  השתתפותם  את  לעודד  עשויה  היום  סדר 



Ï
‡

¯˘
È·

 Ì
È·

¯Ú
‰

 Ì
ÈÁ

¯Ê
‡

‰
 Ï

˘
 ˙

ÈË
ÈÏ

ÂÙ
‰

 ˙
ÂÙ

˙
˙

˘
‰

‰

¥∑

ידי  על  דורגו  והאלימות  והפשיעה  והאבטלה  העוני  החינוך¨  ובראשם  החברתיים≠כלכליים 

משיבי הסקר כנושאים החשובים ביותר לטיפולÆ נושאים אלה עמדו בראש סדר העדיפויות 

 Æגם כאשר נשאלו נשים וגברים לגבי נושאים הנוגעים לקידום מעמד הנשים בחברה הערבית

משתתפי  את  והאלימות¨  הפשיעה  בייחוד  אלה¨  נושאים  העסיקו  המיקוד  בקבוצות  גם 

המחקרÆ ברוח זו הביעו הנשאלים עמדה חיובית על פי רוב ביחס למחאה החברתית וראו 

בשותפות יהודית≠ערבית בנושאים אלה אפשרות מעודדתÆ אפשרות כזו תלויה ביכולת של 

המנהיגות המובילה אותה לנטרל את הגישה הרווחת בשיח הציבורי¨ שלפיה פתרון הבעיות 

של קבוצה אחת בא על חשבון משאביה של הקבוצה השנייהÆ יש לחדד את ההבנה שטיפול 

בסוגיות אלה¨ הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית — על הפתרונות הייחודים הנדרשים 

 Æ®win-win© “בכל אחת — ישרת את החברה כולה¨ בבחינת ”רווח לכול

היום האזרחי  לכוון את סדר  כיצד  כי על המפלגות הציוניות לבחון דרכים  משתמע מכך 

שלהן לכלל אזרחי המדינה¨ תוך התחשבות בציבור הערבי ובבעיותיו הייחודיותÆ כל עיסוק 

הסביבה  הגנת  הבריאות¨  החינוך¨  הדיור¨  בעיות  המחיה¨  יוקר  חברתי¨  צדק  כמו  בנושאים 

Æואחרים צריך לכלול את הציבור הערבי כחלק בלתי נפרד

על המפלגות הערביות לבחון אמצעים נוספים להצגת תרומתם של חברי הכנסת מטעמן 

בסוגיות האזרחיותÆ הגברת המודעות לעשייתם הרבה של חברי הכנסת בתחום החברתי 

הערבים  האזרחים  של  השתתפותם  להגברת  מבוטלת  בלתי  תרומה  להרים  עשויה 

Æבבחירות

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ˙ÂÙ˙Â˘· ÔÂˆ¯

תהליכי  על  רבה  במידה  להשפיע  רוצים  הערבים  האזרחים  כי  בבירור  העלה  המחקר 

 Æקבלת ההחלטות במדינה ולהשתתף בהם באמצעות הצבעה בבחירות שתהא אפקטיבית

קודמות  בבחירות  הצבעתם  לנוכח  וייאוש  תסכול  חשים  רבים  כי  עלה  המיקוד  מקבוצות 

למפלגות ציוניות וערביות כאחת¨ משום שהיא לא הניבה שינויים במצבו של המיעוט הערבי 

יכולה  אינה  בישראל  הערבית  שההנהגה  חשים  רבים  כי  מהסקר  עולה  בנוסף   Æבישראל

להשפיע על קבלת ההחלטות ונגזר גורלה להיות לנצח חלק מהאופוזיציהÆ הבנה זו אינה 

 Æמגבירה את הרצון להצביע

כמיהתם של האזרחים הערבים לשותפות ממשית בקבלת ההחלטות באה לידי ביטוי בכך 

שהמסר היעיל ביותר בשורת המסרים שנבחנו הוא הפשוט ביותר∫ ”ככל שירבו המצביעים 

והן על  ייצוגם בכנסת“Æ מסר זה משפיע באותה מידה הן על מצביעים  יגדל  הערבים כך 

הנמנעים מהצבעה¨ על גברים ועל נשים¨ ומשקף בבירור את הרצון של האזרחים הערבים 

ביותר בקבוצת הנשאלים שדיווחו במהלך  גם היה בעל ההשפעה החזקה  להשפיעÆ הוא 
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הסקר כי גברו הסיכויים שיצביעו∫ •∞∑ מהם — רבע מכלל משתתפי המדגם — השיבו כי 

מסר זה מעלה את הסיכוי שיצביעוÆ גם התרחיש שדורג במקום השני בקבוצה זו — איחוד 

יותר במערכת  — מעיד על רצון להשפעה רבה  כוחן  של המפלגות הערביות למען חיזוק 

זו העידו שתרחיש זה מגביר את הסיכוי שיצביעו¨ ושיעורם של  הפוליטית ©•∞∂ מקבוצה 

 Æ®המשיבים כך מכלל המדגם היה דומה

מסגרת  לגבש  האפשרות  את  יבחנו  הערביות  שהמפלגות  ראוי  כי  מלמדים  הממצאים 

בדבר  הבוחרים  את  לשכנע  ותוכל  ההצבעה  בעידוד  שתעסוק  עלמפלגתית¨  משותפת¨ 

חשיבותה של ההשתתפות בבחירותÆ האכזבה של הציבור הערבי מאיאיחודן של המפלגות 

ההבדלים  בשל  ראלי  אינו  כזה  איחוד  אם  גם   ªמהצבעה להימנעות  הסיבות  אחת  היא 

האידאולוגיים והפוליטיים בין המפלגות¨ כדאי להקים מסגרת משותפת לפחות לשם עידוד 

 Æההצבעה

ישוריינו  לפיו  התרחיש  של  יותר  מעט  נמוכה  בהשפעה  ניכרת  זו  מדפוס  מסוימת  חריגה 

מקומות לנציגים ערבים בכנסת על פי שיעור האזרחים הערבים באוכלוסייה∫ רק •π¥ מכלל 

לייחס זאת לכך  יגביר את הסיכויים שיצביעוÆ אפשר  זה  משתתפי המדגם השיבו שמסר 

שהאזרחים הערבים מעוניינים לא רק בייצוג הולם אלא בשותפות בשלטון¨ קרי בקואליציה 

ובממשלהÆ תמיכה לעמדה זו ניתן למצוא בשיעור הגבוה של הנשאלים שהשיבו כי שריון 

לשר ערבי בממשלה¨ כלומר הבטחה לייצוג גם סביב שולחן קבלת ההחלטות¨ מגביר את 

הסיכויים שיצביעו ©•∂µ מכלל משתתפי המדגם¨ •±µ בקרב מי שאינם מתכוונים להצביע 

 Æ®בקרב אנשי הקבוצה שבמהלך הסקר גברו הסיכויים כי יצביעו µ∏•≠ו

המחקר מלמד כי האזרחים הערבים בישראל שואפים ל“עסקה הוגנת“∫ השתתפות ממשית 

 — הפוליטיים  והחיים  כלכלה¨ תעסוקה¨ אקדמיה   — החיים  בכל תחומי  הישראלית  בחברה 

ושותפות ממשית בקבלת ההחלטותÆ כלומר¨ גם מי שכיום נסוג מהמרחב הציבורי¨ מוכן לשוב 

ולהשתתף בו אם תהא ההשתתפות אפקטיבית ובעלת משמעותÆ חיזוק לתפיסה זו מספקות 

עמדות שעלו בסקר ביחס לשירות האזרחי∫ כמחצית מהאזרחים הערבים אינם שוללים כל 

סוג של שירות אלא רוצים להם ולנבחריהם חלק משמעותי בעיצוב המנגנון ובניהולוÆ יתר על 

כן¨ התמיכה בהתנדבות הממוסדת גוברת כאשר מוצע מודל החותר לצמצום הפערים בין 

Æיהודים וערבים בתעסוקה והשכלה

כדי לקדם את השתתפות הציבור הערבי בבחירות על המפלגות היהודיות להצהיר כי הן 

בכל  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  הערבית  ההנהגה  להשתתפות  רבה  חשיבות  מייחסות 

המעגלים ובוודאי בנושאים הנוגעים לאוכלוסייה הערביתÆ הצהרות מפי מנהיגים פוליטיים 

בדבר שילובם של נציגי הציבור הערבי במוקדי קבלת ההחלטות ואף בקואליציה ובממשלה¨ 

ופתרון סוגיות שנויות במחלוקת ©כמו השירות האזרחי® בהידברות עם ההנהגה הערבית¨ 

Æעשויות לעודד הצבעה
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באמצעות  בבחירות  הערבים  האזרחים  השתתפות  את  לעודד  המבקש  כי  להדגיש  יש 

זהירות∫  משנה  לנקוט  חייב  במדינה  ההחלטות  בקבלת  אפקטיבית  להשתתפות  הבטחה 

השתתפות שלא תניב תוצאות ממשיות תעורר אכזבה ותסכול ותחזק את המגמות הקיימות 

יניב שותפות  ייאוש מהמערכת הפוליטיתÆ יש להקפיד שעידוד ההשתתפות בבחירות  של 

 Æאמיתית שתועלות בצדה

 ˙Â‚È‰Ó‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ

 ≥∞• השיבו  גיסא  מחד   Æהערבית בחברה  המנהיגות  של  מורכבת  תמונה  מציג  המחקר 

מהנשאלים כי אינם יודעים מיהו הגורם שאפשר לסמוך עליו כי ייצג את המיעוט הערבי מול 

המדינהÆ מנגד¨ רובם ©•≥µ® בחרו באחד מגופי ההנהגה הרשמיים∫ חברי הכנסת הערבים 

©•∞≤®¨ המפלגות הערביות ©•π®¨ ועד ראשי הרשויות הערביות ©•∏® וועדת המעקב העליונה 

את  האזרחית  החברה  בארגוני  הרואים  בין  שווה  במידה  נחלקים   ®±∏•© הנותרים   Æ®∂•©

 Æהמייצגים הטובים ביותר שלהם ובין הסומכים על מנהיגי הדת

גם הממצאים ביחס לתפקוד חברי הכנסת הערבים מציגים תמונה מורכבת — מידת האמון 

שחברי הכנסת מבצעים את תפקידם בצורה טובה עומדת על כ≠•∞µ¨ ובקבוצת המצביעים 

ביחס  הציבור  כלל  בקרב  שנתגלתה  מזו  יותר  גבוהה  זו  אמון  מידת   Æיותר רבה  התמיכה 

לחברי הכנסת כולם וגבוהה עוד יותר מזו שהתגלתה בקרב הציבור היהודי בלבד במדד 

 Æ≤∞±≤ הדמוקרטיה לשנת

קבוצות המיקוד חשפו כי רבים סבורים שחברי הכנסת הערבים אינם יכולים לחולל שינוי 

ממשי עבור הציבור הערבי משום שהם מודרים ממוקדי הכוח וקבלת ההחלטות — וממצא זה 

נתמך גם בסקרÆ האפשרות של איחוד המפלגות הערביות לשם הגדלת כוחן שבה ועלתה 

בקבוצות המיקוד אף שהמשתתפים לא נשאלו עליה¨ וזאת למרות ההבדלים האידאולוגיים 

ביניהןÆ ממצאי הסקר חיזקו תפיסה זו¨ ונמצא שרבים רוצים לראות התחזקות של ההנהגה 

 Æהנבחרת בדמות איחוד המפלגות או שיתוף מובנה במוקדי הכוח וקבלת ההחלטות

לצד זאת¨ הסקר מעיד על רצון להתחדשות מסוימת במנהיגות הערבית¨ בייחוד באמצעות 

הצטרפות נשים וצעירים לזירה הפוליטיתÆ האפשרות של צירוף צעירים וצעירות להנהגה 

במקום  דורגה  והיא  הלאמצביעים  מקבוצת  מחצית  בקרב  ההצבעה  סיכויי  את  מגבירה 

הרביעי בין התרחישים המעודדים הצבעה בקבוצת הנשאלים שסיכוייהם להצביע השתפרו 

בזמן שחלף מתחילת הסקר ועד סופו ©•≤Æ®µ על כן¨ על כלל המפלגות לשקול להציג ”פנים 

חדשות“¨ מועמדים ערבים צעירים¨ נשים וגברים¨ שיבטאו את קולותיהם של בני הדור הצעיר 

בציבור הערביÆ נראה כי מועמדים צעירים — ובייחוד מועמדות — עשויים להביא אל הקלפי 

Æמצביעים חדשים שכיום אינם מוצאים ביטוי להשקפותיהם
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נראה שגם הצטרפותן של נשים רבות יותר למערכת הפוליטית עשויה לעודד השתתפות 

בבחירות¨ בייחוד בקרב נשיםÆ הסקר מצביע על מוכנות לראות נשים בפוליטיקה בחברה 

הערבית — יותר מ≠•∞∑ מכלל משתתפי המדגם הסכימו לאמירה שלפיה ”נשים הן מנהיגות 

פוליטיות טובות לא פחות מגברים“Æ האפשרות של שילוב נשים בהנהגה הפוליטית משפיעה 

ראלי  במקום  ישולבו  ”נשים  שלפיו  התרחיש  להצביע∫  נשים  של  רצונן  על  רבה  במידה 

במפלגה שבה אתה תומך“ העלה את סיכויי ההצבעה בקרב •∞µ מהנשים ©ובקרב •∏≥ 

מהגברים®ª התרחיש שלפיו ”אישה תיבחר לראשות המפלגה שבה אתה תומך“ העלה את 

 Æ®מהנשים ©ובקרב •≥≤ מהגברים µ¥• סיכויי ההצבעה בקרב

ÔÂÈÂÂ˘‰Â ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰ ˜ÂÊÈÁ

 Æבקבוצות המיקוד עלתה בבירור התחושה שהדמוקרטיה בישראל אינה דמוקרטיה אמיתית

בהיעדר  כלומר¨  השוויון∫  לסוגיית  חדערכי  באופן  הדמוקרטיה  את  קישרו  המשתתפים 

שוויון אמיתי לאזרחים הערבים בישראל — אין דמוקרטיהÆ מהסקר עולה כי הצורך לטפל 

במצב הדמוקרטיה מדורג בתחתית סדר העדיפויות של האזרחים הערבים אחרי הנושאים 

החברתיים ואחרי הסכסוך הישראלי≠פלסטיניÆ ייתכן כי הדבר נובע מניסוח הנושא כ“מצב 

הדמוקרטיה“¨ וכי ניסוח אחר כמו ”שוויון לאזרחים הערבים“ היה זוכה לתמיכה גבוהה יותר¨ 

הגבוהים  לדירוגים  שזכו  החברתיות  בסוגיות  ממילא  מגולמת  השוויון  סוגיית  כי  ברור  אך 

ביותר — חינוך¨ עוני ואבטלה¨ ואלימות — שבהן יש פערים גדולים בין יהודים וערבים הנובעים 

ומחזקים את תחושת חוסר השוויון שבה  גם מהפליה ממוסדת כלפי האזרחים הערבים¨ 

 Æהתמקדו המשתתפים בקבוצות המיקוד

המסרים שנבחנו בסקר ממחישים שנושא השוויון הוא נושא מרכזי שהטיפול בו עשוי לעודד 

הצבעה∫ •∞µ מכלל משתתפי המדגם השיבו שהצבת נושא השוויון בין יהודים וערבים בראש 

סדר היום של המנהיגים היהודים תגביר את הסיכוי שיצביעוÆ בנוסף¨ יותר ממחצית משתתפי 

המדגם בחרו בסיבות להצבעה המעידות על רצון לשותפות שווה במערכת הדמוקרטית∫ 

 Æמימוש זכויות המיעוט והשתתפות בתהליך הדמוקרטי

ונגד  ובלתישוויוני  מפלה  יחס  נגד  ברורות  עמדות  לבטא  הציוניות  המפלגות  על  כן¨  על 

ביטויים של גזענות כלפי הציבור הערבי בישראלÆ ערבים רבים חשים כי הם מופלים לרעה 

והייאוש שמביאות  נוהגים בהם שוויון¨ ואלה הסיבות העיקריות לתחושות התסכול  וכי אין 

Æלידי הימנעות מהצבעה

בלתי נמצאו  להיחלשות הדמוקרטיה  הנוגעים  כי מסרים שליליים  לציין  זה חשוב  בעניין 

התרחיש  לדוגמה¨   Æהציבור הפחדת  של  טקטיקות  למשל  להצביע¨  הרצון  בעידוד  יעילים 
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סיכויי ההצבעה רק בקרב •∂≥ ממשתתפי  שלפיו מפלגות ערביות תיפסלנה מגביר את 

מגמות  תגברנה  שלפיו  התרחיש  גם   Æמצביעיםהלא קבוצת  בקרב  פחות  ועוד  המדגם 

ממשתתפי   ¥≥• בקרב  רק  ההצבעה  סיכויי  את  מגביר  ערבים  כלפי  וההדרה  הגזענות 

המדגםÆ אפילו המסר המרוכך יחסית¨ שלפיו ייעלם קולם של הערבים אם לא יצביעו¨ מגביר 

Æאת סיכויי ההצבעה בקרב פחות ממחצית הנשאלים

˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰

סוגיית המודעות להצבעה — הן ברמה המהותית והן ברמה הטכנית — התגלתה כמשמעותית 

מכפי שהיה ניתן לשערÆ ראשית¨ ברמה המהותית התברר כי עצם העיסוק והדיון בסוגיית 

זה עלה לראשונה בקבוצות המיקוד כאשר  סיכויי ההצבעהÆ ממצא  מגביר את  ההצבעה 

בלא  ובסיומו¨  הדיון  במהלך  עמדתם  את  שינו  בבחירות  יצביעו  שלא  שהעידו  משתתפים 

שנשאלו על כך בשניתª הם אמרו כי ייתכן שבכל זאת יצביעו וכי השיחה בקבוצה עודדה 

אותם לחשיבה מחודשת בנושאÆ ממצא זה קיבל תמיכה ממשית בסקר∫ •µ≥ מהנשאלים 

עלו בדרגה אחת בסולם סיכויי ההצבעה בזמן שחלף בין תחילת הסקר לסיומוÆ נושא זה 

נותח בהרחבה בפרק הממצאים וחשיבותו רבה גם ביחס לפעולות העשויות לעודד הצבעה 

בחברה הערבית משום שהוא מעיד על תרומתן הרבה של פעולות אלה להגברת המודעות 

 Æלהצבעה

הסוגיה הטכנית¨ כיצד להצביע¨ חשובה גם היאÆ כשנתבקשו המשיבים בסקר לבחור סיבה 

 Æ“הצבעה¨ בחרו •∂± באפשרות ”לא ברור לי איך להצביע או לא חשבתי על זהאחת לאי

תשובה זו משקפת בחלקה את הנקודה הקודמת של הצורך בהגברת המודעות להצבעה¨ 

יודעים  גם מעלה את הסוגיה הטכנית של אזרחים הנמנעים מהצבעה משום שאינם  אך 

כיצד להצביעÆ תשובה זו הייתה אף חזקה יותר בקרב נשיםÆ הסוגיה הטכנית בדבר אופן 

בהשפעתה  עוסקות  בעולם  רבות  מדינות  בפועל  אך  עין¨  למראית  שולית  אולי  ההצבעה 

של הנגישות הטכנית להצבעה על שיעורי ההצבעה ©גורמים כמו מספר הקלפיות ותהליך 

ההרשמה הנדרש כדי להיכלל בפנקס הבוחרים¨ לצד סוגיות כמו אקט ההצבעה בקלפי¨ 

 Æ®מחסומי שפה בקלפיות ועוד

על כן¨ על רשויות המדינה — ובראשן ועדת הבחירות המרכזית — ועל המפלגות בישראל 

לבחון דרכים להגברת המודעות של האזרחים הערבים לעצם קיומן של הבחירות¨ לחשיבות 

 Æההשתתפות בהן ולדרכי ההצבעה בפועל
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تصدر هذه النرشة عن جمعية مبادرات صندوق إبراهيم يف محاولة لتشجيع املواطن� العرب يف إرسائيل 

– ويف  والعام  األكاد�ي  والحوار  والثقافة  واالقتصاد  العمل  بالدولة: يف  العامة  الحياة  االشرتاك يف  عىل 

النظام السيايس ودوائر اّتخاذ القرارات كذلك. 

االشرتاك برأينا مفتاح أسايس لالندماج واملساواة ب� مواطني إرسائيل العرب واليهود، ويجب ترقيته يف 

كافة امليادين. 

قضية االشرتاك يف الحياة السياسية تث� القلق، ال سي� إزاء انخفاض نسبة اشرتاك املواطن� العرب يف 

الجمهور  أك� من معدالته ب�  انخفاض حاد  األخ� – وهو  العقد  بواقع ٢٠٪ وأك� خالل  االنتخابات 

اليهودي وتلك التي يشهدها العا� الغر� بأرسه. عالوة عىل ذلك، يّتصل تدّ� اشرتاك األقلية العربية يف 

املثال، يف  باالنت�ء (عىل سبيل  العالقة ب� األقلية والدولة والشعور  االنتخابات بقضايا مرّكبة محورها 

االنتخابات ملنصب رئاسة الحكومة بطريقة االقرتاع املبارش التي ُأجريت بعد أحداث ترشين األول ٢٠٠٠ 

مبارشة، عّرب املواطنون العرب عن احتجاجهم �قاطعة جارفة لالنتخابات، و� يشرتك فيها إال ١٨٪ من 

أصحاب حق االقرتاع).

يجب أن ننّوه إىل أن مبادرات صندوق إبراهيم ال تراهن عىل التأث� يف املجال السيايس والحز�، بل تسعى 

إىل زيادة عدد املصّوت� عموما، كلٍّ وفًقا ملعتقداته وميوله يف إطار الطيف الحز� الواسع. بناء عليه، فقد 

أْطلعنا كافة األحزاب يف إرسائيل عىل هذه النرشة أمًال يف أن تث� الوعي لقضية االشرتاك يف االنتخابات. 

يهدف هذا البحث إىل معاينة بعض القضايا املرتبطة باالشرتاك يف االنتخابات: ما هي عوامل االنخفاض يف 

نسبة التصويت، ما هي العوامل التي من شأنها التشجيع عىل االشرتاك يف االنتخابات أو التي قد تقّلصه، 

وما هي املواضيع التي من شأن طرحها عىل جدول األع�ل العام الّدفُع قدًما وعىل نحو ملموس بشعور 

املواَطنة ب� املواطن� العرب.  

تشهد نتائج البحث عىل وجود رغبة صلبة لدى مواطني إرسائيل العرب لالشرتاك عىل نحو متساٍو يف حياة 

املجتمع اإلرسائييل، لكن هناك حواجز واضحة تعرقل ذلك، ويف مقّدمتها الشعور بعدم قدرة املواطن� 

العرب عىل التأث� يف دوائر اّتخاذ القرارات. نأمل بأن ُتّتخذ نتائج البحث أداًة لبلورة السياسات عىل يد 

كل َمن يرى يف املساواة ب� الوسط� بإرسائيل هدًفا هاًما ومصلحة يستفيد منها املجتمع برّمته.  

أمنون بئ�ي سوليتسيانو               محمد دراوشة

مديران عامان رشيكان، مبادرات صندوق إبراهيم
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٠ ٦١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الجزء األول - مقدمة

٠ ٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الجزء الثا� - نتائج البحث

 ٠ ٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مقدمة

املجتمع والدولة  .١

 ٠ ٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ إرسائيل إىل أين؟ أ. 

 ٠ ٧٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التوّجهات يف موضوع الد�قراطية ب. 

 ٠ ٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ املواقف تجاه القيادة ج. 

االنتخابات والتصويت  .٢

٠ ٧٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خلفية أ. 

٠ ٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ من ال يصوت وملاذا؟ ب. 

٠ ٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ معاينة اسرتاتيجيات لرفع نسبة التصويت ج. 

٠ ٩٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الفئات املستهَدفة د. 

النساء والجندر  .٣

٠ ٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ النتائج العامة أ. 

٠ ٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ النساء والتصويت ب. 

٠ ١٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تلخيص  .٤

٠ ١٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الجزء الثالث - خالصات وتوصيات
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إرسائيل  مواطني  تشهده مشاركة  الذي  نسبياً  والحاد  املّطرد  االنخفاض  حالة  الورقة يف  تبحث هذه 

العرب باالنتخابات العامة يف الدولة. ال مجال لدمج األقليات يف مجتمع ما دون إرشاكها يف كافة جوانب 

الحياة العامة. من هنا، فإن هذا االنخفاض يث� القلق يف ضوء األهمية الكب�ة للدفع نحو دمج مواطني 

إرسائيل العرب ومساواتهم وإرشاكهم أسوًة باملواطن� اليهود. 

يعا� مواطنو إرسائيل العرب من �ثيل منخفض يف مجاالت عدة: يف دوائر اتخاذ القرارات، يف الوظائف 

الحكومية، يف وسائل اإلعالم القطرية، يف جهاز التعليم العايل، يف الرشكات الحكومية، يف قطاع األع�ل، 

وسواها. يف كافة هذه امليادين �كن اإلشارة إىل وجود عوامل خارجية - كهياكل القوة واإلقصاء والتمييز 

وانعدام تكافؤ الفرص – التي تشّكل العوامل األساسية لذلك التمثيل املنخفض. أما يف مجال مشاركة 

املواطن� العرب السياسية، فالصورة تختلف باملرة، فهذه املشاركة حقٌّ مصان لكل مواطن وال ”سقف 

زجاجي“ يحّد منها. ال بد من اإلشارة هنا إىل أنه بالرغم مّ� يعانيه العرب من �ثيل متدنٍّ بارز يف 

ميادين عدة، فقد طرأ تحّسن عىل مر السن� – ولو اليس� وغ� الكايف. أما يف مجال املشاركة السياسية، 

الخاضعة لإلرادة الفردية الحرة لكل مواطن، فإننا نالحظ تراجعا ملموسا.   

ونحن  العر�،  املجتمع  يف  التصويت  نسب  النخفاض  املحتملة  األسباب  البحوث  من  الكث�  تناولت 

نستعرض هنا بإيجاز بعض أهم تلك البحوث. �كن القول إن معاينة سلوك املواطن� العرب يف املجال 

السيايس تكشف س�ت متناقضة – فمن جهة يختار الكث� منهم االنفصال عن السياسة اإلرسائيلية، 

ما ينعكس يف االنخفاض �عدالت التصويت يف االنتخابات العامة، ويف االنخفاض بالتصويت لألحزاب 

الصهيونية ويف رفع شأن القادة الذين يْدعون إىل مقاطعة االنتخابات كقائد الجناح الش�يل للحركة 

اإلسالمية الشيخ رائد صالح. ومن الجهة األخرى، يواصل املواطنون العرب العمل عىل م�رسة حقوقهم 

يف اإلطار السيايس لدولة إرسائيل، وينتقدون باستمرار حدود الد�قراطية اإلرسائيلية، ويطالبون الدولة 

 ¡e'«
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بخدمات متساوية يف كافة مجاالت الحياة.١ ويف هذا الصدد، تربز بشكل خاص املطالَبة الصادرة بصوت 

العربية املنتَخبة برضورة اعت�د العمل الَرشطي عىل قاعدة من املساواة  القيادة  عاٍل وجهوري عن 

ومكافحة الجر�ة والعنف يف املجتمع العر�.

التي  االنتخابات  أبوب  ونحن عىل  الحارض،  الوقت  الظاهرة يف  حالة هذه  البحث رصد  يحاول هذا 

العوامل  وعىل  التصويت،  قضية  من  العربية  األقلية  مواقف  عىل  والتعّرف   ،٢٠١٣ عام  يف  سُتجرى 

يف  التصويت  عىل  العربيات  واملواطنات  العرب  املواطن�  تشجيع  شأنها  من  التي  السيناريوهات  أو 

االنتخابات، أو، ر�ا، االمتناع عن املشاركة فيها. 

العاطفية  العوامل  عىل  للتعّرف  البؤرية)  (املجموعات  الكيفية  الطرق  من  كًال  البحث  هذا  يعتمد 

والجوهرية التي تؤّثر يف التصويت، والطرق الكمية (استطالٌع شامل آلراء الجمهور) ملعاينة صالحية 

الورقة  الثا� لهذه  الفصل  يتناول  البؤرية.  التي ساقتها املجموعات  التفس�ات  واتساع قابلية تطبيق 

وبإسهاب نتائج البحث.   

يوِرد الجزء األخ� من هذه الورقة توصيات لسياسة من شأنها تشجيع اشرتاك مواطني إرسائيل العرب 

الذين  الباحث�  نتائج االستطالع. نوّد أن نقّدم شكرنا إىل  يف االنتخابات ويف املجتمع عموما يف ضوء 

�ار  الپروفسور  التوصيات:  صياغة  يف  واملشورة  العون  لتقديم  ومعارفهم  وجهدهم  بوقتهم  ضحوا 

ه�مان، والپروفسور عزيز حيدر، والپروفسور يتسحاق رايرت، والدكتور نبيل خطاب. 

أ.  عرب إسرائيل: معطيات عددية
وفقا للمعطيات الصادرة عن الدائرة املركزية لإلحصاء، فإن عدد مواطني إرسائيل العرب ملطلع عام 

٢٠١٢ هو ١٫٦٣ مليون نسمة، مشّكل� نسبة ٢١٪ من مجمل عدد السكان. إذا ترجمنا هذه النسبة 

إىل لغة الحجم السيايس يف الكنيست، نجد أنها تعادل من الناحية النظرية قوة مكّونة من ٢٥ عضوا. 

أما يف واقع األمر، فقد كانت نسبة املصوت� العرب من مجمل املصوت� يف االنتخابات تقف دا�اً دون 

نسبتهم السكانية. يف االنتخابات ٢٠٠٦ مثال كان عدد أصحاب حق االقرتاع العرب والدروز نحو ٥٨٥ 

ألف شخص، ما يوازي حوايل ١٣٪ من مجموع أصحاب حق االقرتاع. حجم هذه النسبة كان يعادل ١٥ 

عضو كنيست. يف انتخابات ٢٠٠٩ كان األمر مشابها، فقد بلغ عدد أصحاب حق االقرتاع العرب ٦٧٠ 

ألف شخص تقريبا – حوايل ١٤٪ من العدد الكيل ألصحاب حق االقرتاع.

 "Back to the Basics: Israel's Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict", Middle East  ١
Report No. 119, International Crisis Group, 14 March 2012.
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يعود الفارق ب� نسبة العرب من مجموع السكان ونسبِتهم من مجمل أصحاب االقرتاع إىل عدد من 

األسباب: (١) يشمل عدد السكان العرب يف إرسائيل سكاَن القدس الرشقية والجوالن أيضا، ومعظم 

فإن نسبة  املركزية لإلحصاء،  الدائرة  (٢) طبقا ملعطيات  للكنيست؛  التصويت  أولئك ال �لكون حق 

الشبيبة البالغة سن ال-١٨ أو دون ذلك، التي ال �لك حق التصويت، تشّكل ضمن السكان العرب نسبة 

أعىل منها لدى العدد الكيل للسكان؛ (٣) الهجرة القادمة من دول االتحاد السوڤييتي سابقا أّثرت يف 

انخفاض نسبة العرب من مجموع السكان ومن عدد املصوت�. هذه النزعة مرّشحة لالستمرار. فوفقا 

لتقديرات الدائرة املركزية لإلحصاء، سوف يصل عدد مواطني إرسائيل العرب عام ٢٠٣٠ إىل ٢٫٤ مليون 

الدولة. مع ذلك فإن وزنهم من مجمل عدد  نسمة تقريبا، أي حوايل ٢٤٪ من مجموع عدد سكان 

املصوت� سيشّكل ما يقارب ١٥٪ فقط – ما يعادل ١٨ عضو كنيست يف أحسن حال.    

بالرغم م� فات، فإن الجمهور العر� ال يزال بعيدا عن استغالل الطاقة الحالية حتى عىل مستوى عدد 

أصحاب االقرتاع الحقيقي، ففي عام ٢٠٠٦ مثال، حصلت الكتل العربية يف الكنيست عىل عرشة مقاعد 

انتخابها عام ٢٠٠٩ فال تضم سوى ١٠ اعضاء كنيست عرب  الخارجة والتي تم  الكنيست  أما  فقط، 

فقط وعضو كنيست يهودي يف االحزاب العربية وحزب الجبهة (العر�-يهودي)، قياًسا بطاقة انتخابية 

تعادل ١٥ عضوا، ك� سبق وذكرنا. تجدر اإلشارة إىل وجود سبعة أعضاء أخرون، عرب ودروز، يف أحزاب 

أن وزن  السائد هو  االعتقاد  بيتينو وعتصمؤوت) – لكن  والليكود وكد�ا ويرسائيل  (العمل  اضافية 

املصوت� العرب يف اختيار هؤالء كان منخفضا نسبيا. ّ�ة تفس�ات شتى لعدم استيفاء الوسط العر� 

طاقَته االنتخابية، وكلها تّتصل بواقع واحد يتمّثل يف أن نسبة اشرتاك الجمهور العر� يف االنتخابات 

للكنيست أد� بكث� منها ب� الجمهور اليهودي.

� يكن الوضع عىل هذه الحال دا�ا. ففي خمسينات القرن املايض مثال، يف فرتة الحكم العسكري، بلغت 

نسبة مشاركة العرب يف االنتخابات ب� ٨٥ و-٩٠ باملئة. يف الفرتة الالحقة، انخفضت نسبة االشرتاك 

لترتاوح ب� ٧٠ و-٨٠ باملئة. أحد التفس�ات الرائجة لالنخفاض الحاد يف نسبة التصويت يف العقد األخ� 

يرتبط بأحداث ترشين األول ٢٠٠٠ والتي هبطت نسبة مشاركة العرب يف انتخابات ٢٠٠١ يف أعقابها 

إىل أد� مستوى لها – ١٨٪ فقط. يشهد هذا املعطى عىل العالقة ب� أ�اط التصويت السائدة يف األقلية 

العربية وشعورها باالنت�ء للدولة. صحيح أن نسبة املشاركة ارتفعت يف االنتخابات التالية من جديد 

لتصل حد ال-٦٢٪، لكن هذه النسبة شهدت منذئذ تراجعا متواصال لتبلغ مستوى ٥٣٫٤٪ يف انتخابات 

٢٠٠٩. ويف هذا املجال، نلفت إىل أن نسبة مشاركة السكان العرب يف املعارك االنتخابية الخمس األخ�ة 

انخفضت بواقع ٢٢٪ تقريبا (ُينَظر الجدول ١).  
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أيضا نسبة التصويت لصالح األحزاب الصهيونية ب� العرب تشهد تراجعا مطردا. يف انتخابات عام ٢٠٠٩ 

صوت ١٨٪ من املصوت� العرب أحزابا صهيونية، وهي نسبة غ� مسبوقة من ناحية تد� مستواها. 

هذه النزعة استمرت لسنوات: يف انتخابات ٢٠٠٦ دعم ٢٨٪ من املصوت� العرب أحزابا صهيونية: ُتظهر 

العرب، بل وتؤكد عمليا عىل  اُملصوت�  الكب�ة لدى  انخفاضا ملموسا يف قوة األحزاب  إذا  اُملعطيات 

رصف هذه األحزاب من الشارع العر�. يجب أيضا النظر يف تراجع نسبة مشاركة العرب يف االنتخابات 

أيضا عىل خلفية الرتاجع العام يف نسبة املشاركة يف االنتخابات يف إرسائيل والعا�. يف غالبية سنوات 

وجود الدولة بلغ متوسط نسبة املشاركة ب� السكان يف االنتخابات ٨٠٪ تقريبا. ويف انتخابات سنة 

٢٠٠١ تراجعت هذه النسبة إىل ٦٨٫٩٪ ثم تراجعت حتى نسبة ٦٣٫٥٪ سنة ٢٠٠٦. أما يف االنتخابات 

األخ�ة فقد ارتفعت النسبة قليال لتصل إىل ٦٥٪. هذه اُملعطيات شبيه لدول عديدة يف العا�. 

±

±∞∞•

π∞•

 ∏∞•

∑∞•

∂∞•

µ∞•

¥∞•

≥∞•

≤∞•

±∞•

∞
±π¥π ±πµ± ±πµµ ±πµπ ±π∂± ±π∂µ ±π∂π ±π∑≥ ±π∑∑ ±π∏± ±π∏¥ ±π∏∏ ±ππ≤ ±ππ∂ ±πππ ≤∞∞± ≤∞∞≥ ≤∞∞∂ ≤∞∞π

∑π•

∏∂• π∞• ∏µ•

∏≥•

∏≤• ∏∞•

∑≥•

∑¥•

∂∏•

∑≤• ∑¥•

∑∞•

∑∑•
∑µ•

±∏•

∂≤•
µ∂Æ≥•

µ≥Æ¥•

≤≤∞∞π–±π¥π ¨�U�U���ô« w� »dF�« W�—UA� W���
w�UO� r�—

املصدر: كارين �ار ِشِفرمان، ”االشرتاك، االمتناع واملقاطعة: اتجاهات يف اشرتاك مواطني إرسائيل العرب يف انتخابات   ٢
الكنيست“، القدس: املعهد اإلرسائييل للد�قراطية، ٢٠٠٩:

.http://www.idi.org.il/Parliament/2009/Pages/200961ليئارسإ/E61ليئارسإ/e61ليئارسإ.aspx  
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ب. المشاركة السياسية: بين الشراكة واالنفصال 
هذا  للكنيست.  االنتخابات  يف  املشاركة  موضوع  حول  حي�ا  نقاًشا  إرسائيل  يف  العر�  املجتمع  يشهد 

النقاش � ُيحَسم بعد. �ة حجج كث�ة يطرحها كلٌّ من مؤيدي ومعاريض السعي إىل توسيع نصيب 

املجتمع العر� من املنظومة السياسية يف إرسائيل، ومؤيدي ومعاريض االبتعاد عن السياسة اإلرسائيلية 

وإنشاء منظومة سياسية منفصلة ومستقلة.  

انعدام التأثير في اتخاذ القرارات في الدولة
كث�ا ما يرتدد الزعم بأن أعضاء الكنيست الذين ينتخبهم الجمهور العر� يفتقدون يف كل األحوال إىل 

التأث� يف س�ورات النظام الحاكم؛ فهم محكومون مسبًقا للجلوس يف مقاعد املعارضة. من هنا، فال 

أهمية لالشرتاك باالنتخابات. يجدر التذك� إىل أن إرسائيل عرفت منذ قيامها ٣١ حكومة، لكن أي�ا منها 

� تضم حزبا عربيا.٣ من ب� الوزراء ال-٦٧٦ الذين ضمتهم حكومات إرسائيل، � يكن سوى وزير واحٍد 

عربيا مسل� (غالب مجادلة)، وواحٍد عربيا درزيا (صالح طريف) – كاله� عضوان يف حزب العمل. 

ك� وشغل خمسة عرب ودروز مناصب نواب وزراء، وكانوا أعضاء يف أحزاب العمل والليكود وكد�ا. 

حتى حكومتا راب� وپ�س يف الفرتة ١٩٩٢-١٩٩٦، اللتان نالتا دعم األحزاب العربية، أبقتا ه� أيضا 

األحزاب العربية خارج االئتالف الحكومي و� تِرشكها يف عملية اتخاذ القرارات واملسؤولية يف الحكم. 

تجدر اإلشارة إىل أن املشاركة الجزئية املذكورة كانت أقىص ما أنجزه الجمهور العر� يف ساحة السياسة 

اإلرسائيلية، وال يزال العديد من القادة العرب وغ�هم يعتربون فرتة حكومَتي راب� وپ�س تلك ”العرص 

الذهبي“ يف العالقة ب� الجمهور العر� والدولة.٤ نجح إهود براك عام ١٩٩٩ يف حصد تأييد ٩٥٪ من 

املصوت� العرب، لكنه � يرشك األحزاب العربية يف حكومته، بل و� يْدُعها إىل املفاوضات االئتالفية. 

لعّل التخّلص من وهم السعي إىل الرشاكة يف ُنُظم الحكم يفّرس االنخفاض املتعاقب يف نسبة اشرتاك 

الحاج، نائب رئيس جامعة حيفا، يعزو  الپروفسور ماجد  العرب يف االنتخابات. استاذ علم االجت�ع 

نسب التصويت العالية يف خمسينات القرن املايض إىل وجود الحكم العسكري، وحشد األعداد الكب�ة 

والتنمية“،  ”الزراعة  َقبيل  من  عربية  كتل  قيام  يف  انعكست  التي  القبائلية  واستغالل  املصوت�،  من 

و“التعاون واألخوة“، و“التقدم والتنمية“ التي ُأطلق عليها اسم ”أحزاب السلطة“ وكانت فروعا لحزب 

ران)، الفلسطينيون يف إرسائيل: قراءات يف التاريخ والسياسة واملجتمع، حيفا:  نديم روحانا وأريج صباغ خوري (محرِّ  ٣
مدى الكرمل، ٢٠١١: 

.http://mada-research.org/wp-content/uploads/2011/09/ebook-hebrew.pdf  

 "Back to the Basics: Israel's Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict", Middle East  ٤
.Report No. 119, International Crisis Group, 14 March 2012
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مپاي. لقد أثارت هذه األحزاب ب� العرب شعورا باالنت�ء للمجتمع اإلرسائييل. ويف هذا السياق يقول 

الپروفسور ماجد الحاج إنه، وعىل عكس التوّجه املألوف القائل بأن نسبة املشاركة املنخفضة تشهد 

عىل وعي سيايس منخفض، بقدر ما �ا وعي العرب السيايس لإلجحاف بحّقهم يف دولة إرسائيل، اشتّد 

انخفاض اشرتاكهم يف االنتخابات أك�.٥ 

المقاطعة واالنفصال
تتنامى يف السنوات األخ�ة ب� العرب نزعة تدعو إىل االبتعاد عن منظومة الحكم اإلرسائييل وعدم 

التعاون معها. هذه النزعة نتاٌج لعدم القدرة عىل التأث� يف عملية اتخاذ القرارات يف إرسائيل ولشعور 

مواطني إرسائيل العرب �شاطرتهم نضال الفلسطيني� سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. يرى مؤيدو 

هذا التوّجه أن هذه املشاطرة تلِزم مقاطعة أي نشاط مّتصل بنظام الحكم يف دولة إرسائيل �كن أن 

�نحه الرشعية. �ة تنظي�ت بارزة تعتمد هذا التوّجه وتدعو برصاحة إىل عدم االشرتاك يف االنتخابات، 

االنتخابات  يف  االشرتاك  أن  يزعم  الذي  اإلسالمية  للحركة  الش�يل  والجناح  البلد“  ”أبناء  ومنها حركة 

يتعارض وقوان� اإلسالم، و“اللجنة الشعبية ملقاطعة االنتخابات“ التي دعت يف ٢٠٠٦ إىل إقامة پرملان 

يس� يف طريق  املواقف: هل  حارا حول هذه  نقاشا  العر�  املجتمع  يشهد  إرسائيل.  لعرب  منفصل 

االنفصال عن املجتمع اليهودي ومنظومة الحكم التابعة للدولة،  أم بالعكس – يستويف أكرب قدر من 

طاقة التصويت يف صندوق االقرتاع ويوّسع قوة الكتل العربية وُيحِدث التغي� يف إطار منظومة الحكم 

بإرسائيل. 

الحركة اإلسالمية يف إرسائيل (ال سي� جناحها الش�يل) تتمّيز �ساندتها االنفصال عن املجتمع اإلرسائييل، 

وهي تدعو إىل إقامة املجتمع العصامي القادر عىل إدارة مؤسسات املجتمع يف كافة ميادين الحياة. يف 

هذا السياق، يقول د. نهاد عيل من قسم علم االجت�ع وعلم اإلنسان يف جامعة حيفا إن هذا الطرح 

هو �ثابة عرٍض إلجراء تغي� شامل يف منظومة العالقات ب� الدولة واملواطن� العرب وتعبٍ� عن فقدان 

الثقة، سواء تجاه الدولة أم تجاه القيادة العربية. لذلك، يلقى هذا الطرح االعرتاض يف كال الوسَط�، 

ويبدو أنه غ� قابل للتنفيذ يف املستقبل املنظور.٦ 

من أقواله يف مؤ�ر ”السياسة العربية يف إرسائيل عىل أعتاب انتخابات الكنيست املقبلة“ الذي ُعقد يف جامعة تل   ٥
أبيب يف كانون األول ٢٠٠٥.

نهاد عيل، ”مفهوم ’املجتمع العصامي‘ والحركة اإلسالمية“، ضمن: إييل ريخس (محّرر)، األقلية العربية يف إرسائيل   ٦
وانتخابات الكنيست ال-١٧، تل أبيب: جامعة تل أبيب، برنامج قونراد َأِدنآِور للتعاون اليهودي العر�، ٢٠٠٧، ص. 
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مقاطعة  قضية  يف  بالقدس  طرومان  ومعهد  ل�  ڤان  معهد  من  حيدر  عزيز  الپروفسور  بحث  وقد 

الجمهور  األوساط يف  توّجه بعض  أسباب ذلك يكمن يف  أن أحد  األخ�، فوجد  العقد  االنتخابات يف 
العر� التي تعترب أن من شأن مقاطعة االنتخابات أن تعود بفائدة أكرب من االشرتاك فيها.٧

توجيه االنتقادات إلى قادة األحزاب العربية 
يكمن أحد أسباب مقاومة الجهود املبذولة إلحداث التأث� من الداخل يف عدم نجاح أعضاء الكنيست 

األصوات  تتعاىل  والحكومة.٨ عالوة عىل ذلك،  الكنيست  القرارات يف  اتخاذ  بالتأث� يف عملية  العرب 

باتجاه قيادات األحزاب العربية منتقدة إياها لعدم اإلفالح يف توحيد صفوفها وتكوين كتلة كب�ة يكون 

�قدورها استيفاء كامل قوة الوسط العر� االنتخابية؛ علً� أن هذا املوضوع يعود وُيطرح من جديد 

قَبيل كل معركة انتخابية.٩ يف هذا السياق، تدّل االستطالعات عىل أن توحيد األحزاب العربية يزيد 

ه إىل أعضاء  بقدر كب� من استعداد الجمهور العر� للذهاب إىل صندوق االقرتاع. �ة انتقاد آخر يوجَّ

الكنيست العرب يزعم بأن هؤالء ال يفعلون ما يكفي يف سبيل تحس� ظروف حياة العرب يف إرسائيل، 

وأنهم بدل ذلك منشغلون بالشأن الفلسطيني تحديدا وبقضايا الرشق األوسط. تؤّثر هذه االنتقادات 

هي أيضا يف االستعداد لالشرتاك يف االنتخابات.    

دكتور إييل ريخس، الذي ترأس برنامج كونارد آدنآور للتعاون اليهودي العر� يف جامعة تل أبيب، وجد 

أن أعضاء الكنيست العرب ُيظهرون حيوية جمة: ”ليس �ة جانب پرملا� ال يستغلونه بكامل العزم. 

إنهم يحرضون الجلسات، ونسبة تصويتهم يف مشاريع القوان� ويف اقرتاحات سحب الثقة عالية“. مع 

ذلك، يش� د. ريخس إىل أن هذا النشاط ال يجني الث�ر التي يريدها الجمهور العر�، إذ أن معظم 

املبادرات لتغي� وضع العرب بواسطة القوان� التي تزعزع الوضع األسايس القائم تبوء بالفشل. 

يزعم الپروفسور ماجد الحاج أن خيبة األمل باملنتَخب� العرب تعود، من ب� أسباب أخرى، إىل غياب 

اإلنجازات يف القضايا املدنية، وهو يعزو ذلك إىل أن قوة أعضاء الكنيست العرب محدودة سلًفا، فهم 

دا�ا خارج االئتالف الحكومي. ثم إنهم ال يطرحون اسرتاتيجية نضالية لنيل الحقوق: ”فكل ما كان حتى 

اآلن ليس إال تكتيك قائم عىل ردود فعل وليس عىل اسرتاتيجية نضال شاملة“.١٠ 

عزيز حيدر، ”مقاطعة االنتخابات ب� الجمهور العر�: أفق الُعرشية (١٩٩٦-٢٠٠٦)، ضمن: إييل ريخس (محّرر)،   ٧
األقلية العربية يف إرسائيل وانتخابات الكنيست ال-١٧، تل أبيب: جامعة تل أبيب، برنامج قونراد َأِدنآِور للتعاون 

اليهودي العر�، ٢٠٠٧، ص. ٨٩-٩٢.  

ُينظر مثال كارين �ار شفرمان (املالحظة ٢ أعاله).   ٨

ُينظر مثال نتائج استطالع الرأي الصادر عن مركز موشيه ديان للدراسات الرشق أوسطية واإلفريقية يف جامعة تل   ٩
أبيب التي صاغها معهد ”يافا“ يف ترشين الثا� ٢٠٠٥.

يف مؤ�ر ”السياسة العربية يف إرسائيل عىل أعتاب انتخابات الكنيست املقبلة“، جامعة تل أبيب، كانون األول ٢٠٠٥.  ١٠
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ه إىل القيادة العربية  د. أمل ج�ل، رئيس قسم علوم الدولة يف جامعة تل أبيب، يتناول انتقاداٍت توجَّ

من زاوية أخرى: اتهامها باالشرتاك يف سيادة دولة إرسائيل.١١ يقول د. ج�ل يف هذا الصدد إن يف األمر 

لها  تحّدده  الذي  والثقايف  السيايس  اإلطار  للعمل يف  استعداد  ليست عىل  العربية  فالقيادة  مغالطة، 

الغالبية اليهودية، وهي يف الوقت نفسه تعا� باستمرار من سحب لرشعيتها من ِقبل مؤسسات الدولة 

وشخصيات يهودية: ”قسط كب� من خيبة أمل الجمهور من القيادة العربية ال ينبع من عدم قدرتها 

عىل تحقيق نتائج سياسية هامة لصالح جمهور منتِخبيها، بل وبالتحديد من مواصلتها العمل يف إطار 

قواعد اللعبة املستحيلة التي �ليها عليها صاحب السيادة هذا“. 

االحتجاج على الحكومة وعلى الجمهور اليهودي
العر�  الجمهور  يحتج  كوسيلة  الكنيست  انتخابات  مقاطعة  إىل  النزعة  األخ�ة  السنوات  يف  تعّززت 

د. ج�ل  يسّمي  ومطالبه.  احتياجاته  تجاهل  وعىل  مساواته،  وعدم  بحقه،  التمييز  عىل  خاللها  من 

االحتجاج ”نوًعا من املشاركة، لكن باالتجاه املعاكس، يهدف إىل التأكيد عىل أهمية هذه املجموعة 

السكانية ملستقبل الد�قراطية اإلرسائيلية عموما، ولطابع النظام خصوصا“.١٢ �ة عامل احتجاج بارز 

إضايف يدفع بالكث�ين إىل االمتناع عن التصويت يف االنتخابات يتمّثل يف م�رسات أجهزة األمن ضد 

الفلسطيني� يف إرسائيل واملناطق. ففي عام ١٩٩٦ احتج العرب عىل عملية ”عناقيد الغضب“، وشهد 

قاطع   ٢٠٠٩ ويف   ،٢٠٠٠ األول  ترشين  اضطرابات  أعقاب  يف  لالنتخابات  شاملة  مقاطعة   ٢٠٠١ عام 

كارين �ار شفرمان من  تزعم  املصبوب“ عىل غزة.  ”الرصاص  أعقاب حملة  االنتخابات يف  الكث�ون 

املعهد اإلرسائييل للد�قراطية، أن عام ٢٠٠١ شهد نقطة تحّول يف منظومة العالقات ب� العرب مواطني 

إرسائيل والسياسة اإلرسائيلية، ”كانت املقاطعة يف تلك السنة �َط عمٍل رشعًيا لدى الجمهور العر�.“١٣ 

والغالبية  العربية  األقلية  ب�  العالقات  أثًرا هائال يف  األول ٢٠٠٠  أحداث ترشين  عام، خّلفت  بوجه 

اليهودية، وكذلك يف العالقات ب� األقلية املذكورة والدولة، األمر الذي انعكس بقوة يف االنخفاض الحاد 

باملساهمة السياسية.١٤ 

أمل ج�ل، السيادة والقيادة: نظرة من منطلق علم االجت�ع عىل القيادة العربية يف إرسائيل، ضمن: إييل ريخس   ١١
(محّرر)، األقلية العربية يف إرسائيل وانتخابات الكنيست ال-١٧، تل أبيب: جامعة تل أبيب، برنامج قونراد َأِدنآِور 

للتعاون اليهودي العر�، ٢٠٠٧، ص. ٤٠-٤٨. 

ران)،  أمل ج�ل، ”االمتناع كاملشاركة: عن أوهام السياسة العربية يف إرسائيل“، ضمن: آِرش إيران وميخال شم� (محرِّ  ١٢
االنتخابات يف إرسائيل – ٢٠٠١، القدس: املعهد اإلرسائييل للد�قراطية، ٢٠٠٢.

ُينظر مثال كارين �ار شفرمان (املالحظة ٢ أعاله).   ١٣

 "Back to the Basics: Israel's Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict", Middle East  ١٤
.Report No. 119, International Crisis Group, 14 March 2012
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الالمباالة في مجمل المجتمع اإلسرائيلي 
يرى البعض االنخفاض يف مشاركة العرب باالنتخابات ضمن االتجاه العام برتاجع االهت�م يف العملية 

بالمباالته  يتمّيز  عام  بوجه  اإلرسائييل  املجتمع  أن  املجال  تزعم شفرمان يف هذا  بإرسائيل.  السياسية 

الثابت بنسب االقرتاع. مع ذلك،  بالسياسة وباالبتعاد عنها، األمر الذي يجد ترجمة له يف االنخفاض 

فالجمهور العر� يثبت أنه قادر عىل حشد قواه بصورة مث�ة يف االنتخابات التي يهّمه االشرتاك بها، 

ال سي� االنتخابات للسلطات املحلية. فنسبة املشاركة يف هذه االنتخابات أكرب ب� العرب عنها من 

نسبتهم يف العدد الكيل للسكان وهي تبلغ حّد ال-٩٠٪ بل وأك� يف بعض التجمعات السكانية. يزعم 

الپروفسور الحاج أن السكان العرب يشعرون بقدرتهم عىل التأث� يف السياسة املحلية، بخالف السياسة 

القطرية: ”فإذا أضفنا إىل ذلك أن التنافس هناك يقوم عىل أساس ح�ئيل، نستنتج أن العامل القبيل 

يرفع من نسبة التصويت التي قد تصل أحيانا إىل أك� من ٩٠٪، بل وإىل ١٠٠٪“.١٥ 

المكانة الهامشية للمواطنين العرب في المجتمع اإلسرائيلي  ج. 
تتناول بعض الدراسات اإلشكالية القا�ة يف الد�قراطية اإلرسائيلية التي تأخذ فيها األغلبية عىل عاتقها 

ك�  أو  الهامش،  إىل  إرسائيل  يف  بالعرب  يدفع  الذي  األمر  حرصي،  بشكل  الدولة  أمور  إدارة  مهمة 

يقول الپروفسور الحاج: ”حدود الرشعية التي جرى تحديدها يف املجتمع اإلرسائييل هي حدود إثنية 

الوضع  العرب“. ويستطرد قائال إن هذا  قومية، لذلك فإن الرشاكة مباحة لكافة املجموعات ما عدا 

أدى إىل استفحال مشاعر اإلحباط واالغرتاب يف صفوف املواطن� العرب حيال الدولة، واحتّد النقاش 

الپروفسور  يقول  ذلك،  مع  الكنيست.١٦  انتخابات  االشرتاك يف  فعالية  العر� حول مدى  املجتمع  يف 

الحاج، بأن مكانة العرب اإلرسائيلي� هامشية يف املجتمع الفلسطيني أيضا، لذلك فإننا نالحظ لديهم 

اتجاها معاكسا لتفضيل املوضوع املد� عىل املوضوع الفلسطيني، ومن هنا �كن تفس� سعيهم إىل 

استيفاء قوتهم السياسية يف الكنيست. هامشية مواطني إرسائيل العرب يف ِكال املجتمَع� اإلرسائييل 

والفلسطيني تنعكس يف عدم إدراج األقلية العربية ويف تجاهل مستقبلها من ِقبل الزع�ء اإلرسائيلي� 
والفلسطيني� عىل حد سواء يف اتفاقيات أوسلو.١٧

يف مؤ�ر بجامعة تل أبيب يف كانون األول ٢٠٠٥.  ١٥

ماجد الحاج، ”اتجاهات يف تصويت العرب إىل الكنيست“، ضمن: إييل ريخس (محّرر)، األقلية العربية يف إرسائيل   ١٦
وانتخابات الكنيست ال-١٧، تل أبيب: جامعة تل أبيب، برنامج قونراد َأِدنآِور للتعاون اليهودي العر�، ٢٠٠٧، ص. 

.١٧-٢١

 "Back to Basics: Israel's Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict", Middle East  ١٧
Report No. 119, International Crisis Group, 14 March 2012.
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المواقف المعادية للعرب لدى الجمهور اليهودي د. 
تجّلت يف معركة االنتخابات األخ�ة، وتتجّىل يف النشاطات الجارية يف الكنيست الحالية، مواقٌف تطرح 

الشكوك حول حقوق العرب، وتطعن حتى يف رشعية مواطنتهم، وتطالبهم بتقديم مختلف اإلثباتات 

الد�قراطي  الوطني  التجّمع  من  كلٍّ  لحظر  املساعي  بعض  ذلك، ظهرت  عالوة عىل  إخالصهم.  عىل 

دة والحركة العربية للتغي�، بل وذهب بعض أعضاء الكنيست إىل املطالبة بإبعاد  والقا�ة العربية املوحَّ

عضوة الكنيست حن� زعبي من الكنيست. ّ�ة عملية متواصلة، تتصاعد حينا وتهدأ حينا آخر، تقودها 

بعض املجموعات يف الجمهور اليهودي، لسحب الرشعية عن العرب مواطني إرسائيل. من شأن هذه 

املحاوالت إذكاء االحتجاجات ب� املواطن� العرب والدفع بهم إىل مقاطعة االنتخابات، بل ووْصمهم 

كرشكاء غ� رشعي� يف الحكم حتى يف أوساط عنارص سياسية يهودية أك� اعتداال. 
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مقّدمة

خلفية
ُأجري البحث عىل خلفية االنخفاض الحاد الذي شهده العقد األخ� يف نسبة التصويت باالنتخابات 

البحث إىل دراسة  يرمي  املدخل.  تناولنا ذلك يف فصل  العرب يف إرسائيل. وقد  املواطن�  العامة ب� 

املوضوع بعمق، �ا يف ذلك جوانبه االجت�عية والسياسية بهدف التعّرف عىل العوامل التي دفعت 

إىل هذا االنخفاض، وعىل العوامل التي من شأنها تشجيع االشرتاك يف االنتخابات أو التسّبب باالرتداع 

عنها.   

رصدت املرحلة األوىل من البحث مجموعات بؤرية تم اختيار أفرادها وفق مقاطع جغرافية وجندرية 

واجت�عية اقتصادية، ووفق أ�اط التصويت أيضا. وقد ُأجري االستطالع عىل أثر النتائج التي أظهرتها 

املجموعات البؤرية والتي أشارت إىل مدلوالت مث�ة ارتأينا تأط�ها إحصائًيا. 

أهداف البحث
استعراض التوّجهات السائدة ب� العرب في� يتعلق بالوضع العام يف الدولة؛  £

تشخيص و�ييز السلوكيات واأل�اط التي تؤّثر يف التصويت أو يف عدم التصويت؛  £

فحص املقوالت والسيناريوهات التي من شأنها التشجيع عىل االشرتاك يف االنتخابات أو التسّبب   £

باالرتداع عن املشاركة فيها؛  
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فحص املواقف تجاه القيادة العربية؛  £

معاينة املواقف تجاه مكانة املرأة يف املجتمع العر�.  £

المنهجية
شمل القسم األول من البحث خمس مجموعات بؤرية ضّمت مواطن� عرًبا من أصحاب حق االقرتاع 

(أي من سّن ال-١٨ فأك�) – نساًء ورجاالً من مناطق جغرافية مختلفة، ذوي مستويات دخل مختلفة، 

األوىل  تجربتهم  القادمة  االنتخابات  تكون  قد  مشارك�  عن  فضال  مختلفة،  عمرية  فئات  إىل  تنتمي 

القريبة.  االنتخابات  بأنهم سيشاركون يف  يف االقرتاع، ومشارك� صّوتوا يف املايض لكنهم غ� مقتنع� 

نستعرض في� ييل املجموعات املذكورة:  

يف  صّوتوا  قد  كانوا  الوسطى،  للطبقة  ينتمون   ٢٨-٣٦ العمرية  الفئة  من  ونساء  رجال  النارصة:   £

املايض، لكنهم ليسوا متأكدين بأنهم سيصوتون يف املستقبل؛

سخن�: نساء من الفئة العمرية ٢٥-٤٠، غالبيتهّن رّبات بيوت؛  £

أم الفحم: نساء من الفئة العمرية ١٨-٢٥، طالبات جامعيات؛  £

ع أن يقرتعن ألول مرة؛ أم الفحم: نساء من الفئة العمرية ١٨-٢٠، ُيتوقَّ  £

ع أن يقرتعوا ألول مرة. رهط: رجال من الفئة العمرية ١٨-٢٠، يتوقَّ  £

ٌأجريت اللقاءات يف أيار ٢٠١٢ وُأديرت باللغة العربية.

ُأجري القسم الثا� من البحث وفق املنهجية الكمية – استطالع مواقف لعّينة كب�ة من املجتمع العر� 

يف إرسائيل: 

مقابلة هاتفية مع أشخاص ضّمتهم عّينة �ّثل املجتمع العر� يف إرسائيل برّمته؛  £

ُأجريت املقابالت باللغة العربية يف الفرتة ب� ١٥ آب ٢٠١٢ و-٣ أيلول ٢٠١٢؛  £

٥٠٠=N؛  £

خطأ املعاينة: +/- ٤٫٤٪   £

ضّم االستبيان ٤٠ سؤاال إضافيا يف مواضيع د�وچرافية.   £
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المجتمع والدولة1

إسرائيل، إلى أين?  أ. 
ل� نتعّرف عىل املزاج العام الذي يسود املجتمع العر� بإرسائيل، يجب معاينة مواقف الجمهور العر� 

العامة تجاه الوضع االجت�عي السيايس العام يف الدولة. 

تبّ� نتائج االستطالع أن جزءا كب�ا من السكان العرب يعتقد أن الدولة تس� باالتجاه الصحيح (٣٩٪ 

من مجمل العّينة)، في� أفاد ٤٧٪ أن الدولة تس� يف االتجاه غ� الصحيح. تشهد هذه النتيجة عىل 

وجود موقف سلبي لدى املجتمع العر� في� يتعّلق بأداء الدولة عموما. 

من زاوية أخرى، ُيظِهر التحليل تواؤًما ب� التقييم اإليجا� ألداء الدولة واملشاركة السياسية. من ب� 

كافة أصحاب االحت�ل العايل لالشرتاك يف االنتخابات، أجاب ٤٦٪ أن الدولة تس� يف االتجاه الصحيح. 

يف املقابل، من ب� كافة أصحاب االحت�ل املنخفض لالشرتاك يف االنتخابات، ّرصح ٣٢٪ فقط أن الدولة 

تس� يف االتجاه الصحيح، في� اعتقد ٥٤٪ أن الدولة تس� باالتجاه غ� الصحيح. 

املواضيع  أن  تظِهر  اليومية  األجندة  عىل  املطروحة  باملواضيع  يتعّلق  في�  األفضليات  سّلم  معاينة 

االجت�عية االقتصادية تقف يف رأس سّلم القضايا التي تحتاج إىل عالج. ح� ُطلب من املشارك� يف 

االستطالع اختيار املوضوع األك� أهمية من وجهة نظرهم، ٢٤٪ من مجموع املشارك� يف العّينة أجابوا 

بأن موضوع الرتبية والتعليم يْشغل املرتبة األوىل يف القضايا التي يجب معالجتها. النسبة عينها (٢٤٪) 

تكّررت ب� َمن يرى يف الفقر والبطالة املوضوع األك� أهمية، في� ذكر ١٦٪ الجر�ة والعنف، وأشار 

١٢٪ إىل النزاع اإلرسائييل الفلسطيني. نحو ١٠٪ ذكروا التوتر ب� اليهود والعرب يف الدولة، و� يسمِّ 

سوى ٤٪ حالة الد�قراطية يف إرسائيل كموضوع يقتيض عالجا عاجال.

 

االندماج في المجتمع والعمل: الخدمة المدنية
ملّح املشاركون يف املجموعات البؤرّية إىل أن الخدمة املدنية ليست سلبية بالرضورة، رغم الخالفات التي 

تحوم حولها ب� أفراد الجمهور. يبدو أن الخشية من هذه الخدمة تنبع بالدرجة األوىل من الخطاب 

الذي يطرحه بعض اليهود يف إرسائيل الذين يروا يف الخدمة اختبارا لإلخالص للدولة. املعطيات الكمية 

ترّسخ االستخالصات وتعّززها. فعندما ُسئل املشاركون عن أنواع مختلفة من الخدمة ويف ظل ظروف 

من  نوع  لكل  معارضتهم  فقط عن   ٪٣٨ أعرب  بـ“املدنية“،  بل  بـ“الوطنية“  تسميتها  دون  مختلفة، 

ح بأن أولئك قد  أنواعها. بلغت نسبة رافيض الخدمة يف إطار وزارة األمن أو الجيش ٩٪ فقط، ويرجَّ
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يرضون بالخدمة يف إطار آخر (فقد ُعرض عليهم خيار رفض كل أشكال الخدمة، لكنهم � يخَرتوه). 

أك� بقليل من ُخمس املجيب� يدعمون الخدمة يف اإلطار القائم اليوم، ويدعم ُخمس آخر الخدمة يف 

إطار السلطات العربية وبإدارتها. يف املجموع الكيل، ّ�ة غالبية طفيفة ب� املجيب� – ٥٢٪ – تساند 

الخدمة بهذا الشكل أو بآخر.

عاين االستطالع كذلك النموذج الذي يطرحه صندوق إبراهيم ملأسسة التطّوع باملجتمع العر� يف إطار 

تقديم خدمة اختيارية تحت إدارة السلطات املحلية العربية، وهي خدمة ُتجازى �قابل وتتم ضمن 

آلية مّتَفق عليها مع القيادة العربية. وقد ُطِرحت أفكار مشابهة كذلك يف املجموعات البؤرّية التي 

إلزامية) تنسجم واحتياجات  بها – خدمة تطوعية (غ�  تحّدث فيها املشاركون عن إمكانية يرضون 

الجمهور العر�. أما السؤال الذي ُطرح فكان كالتايل:

لو توّفرت اإلمكانية لالشرتاك بخدمة اختيارية، مدنية بالكامل، تخضع إلدارة مدنية، 

مدرسة  أو  عيادة  يف  مجتمعك،  داخل  تجري  خدمة   – العربية  املحلية  كالسلطات 

مثال، خدمة �نحك مقابال الئقا، كمنحة لرسوم التعليم – هل تؤّيد أو ترفض خدمة 

كهذه؟

بنتائج واضحة: قرابة ستة من ب� كل عرشة من املستطَلع�  جاءت اإلجابة عن السؤال أعاله أيضا 

(٥٩٪) أيدت مثل الخدمة املطروحة، و� يرفضها سوى ثلث من املشارك� يف العّينة. ح� ُطلب من 

املستطَلع� اختيار أسباب مساندتهم الخدمة من ضمن قا�ة خيارات، توّزعت اإلجابات عىل نحو شبه 

متساٍو. يف مقدمة األسباب وقف األمل بأن تنجح الخدمة يف تضييق العنرصية تجاه العرب يف إرسائيل، 

املجتمعية  الج�عة  روح  عىل  مشابه،  أصوات  عدد  عىل  التي حصلت  اإلجابات،  إحدى  تشهد  في� 

– الخدمة تفيد املجتمع.   

مع ذلك، فإن مصطلح الخدمة يؤَخذ عىل محمل كونه حال وسط يف موضوع الهوية. ح� ُطلب من 

الخدمة  �ّس  أن  من  خشيتهم  األوىل  املرتبة  يف  وضعوا  الخدمة،  رفض  أسباب  يختاروا  أن  املجيب� 

بهويتهم الفلسطينية. زد عىل ذلك، األشخاص الذين عّرفوا أنفسهم بأنهم فلسطينيون قبل كل يشء 

(قبل عرب)، أبدوا مساندة ضئيلة ملوضوع الخدمة، وكان تأييدهم (يف حالة ما أبدوا أي تأييد) أقل 

ح�ًسا. ٢١٪ عىل سبيل املثال من ب� أولئك الذين يعّرفون أنفسهم كفلسطيني�، أجابوا بأنهم يدعمون 

ف� أنفَسهم عرًبا.      كث�ا �وذج الخدمة املذكور يف السؤال، بين� اختار تلك اإلجابة ٣٣٪ من ب� املعرِّ

الثا� لالمتناع عن الخدمة الذي ساقته املجموعات املختلفة من السكان، دون فرق تقريبا،  السبب 

يكمن يف عدم اقتناع الكث�ين بأن الخدمة سوف تقّلص عنرصية املجتمع اإلرسائييل تجاه العرب. تحتل 

هذه اإلجابة املكان الثا� بعد املّس بالهوية الفلسطينية، مع فارق طفيف فقط ويف إطار خطأ املعاينة. 

تجدر اإلشارة إىل أن اإلجابات التي تم اقرتاحها لألسئلة ذات العالقة بأسباب رفض الخدمة وبأسباب 
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تأييدها، صيَغت طبقا للمضام� التي ُطرحت يف املجموعات البؤرّية وكذلك طبقا للخطاب العام الذي 

يواكب هذه القضية يف املجتمع العر�.

ب. التوّجهات في موضوع الديمقراطية
صحيح أن املجتمع العر� ال يرى يف وضع الد�قراطية يف إرسائيل موضوعا هاما يتطّلب عالجا فوريا 

(٤٪ فقط أشاروا إىل أن حالة الد�قراطية يف إرسائيل موضوع هام يتطّلب عالجا فوريا)، لكن هذا 

املوضوع ترّدد عدة مرات يف املجموعات البؤرّية، �عزل عن سائر املواضيع، وكانت املواقف تجاهه 

سلبية بغالبيتها. 

تش� النتائج التي أفرزتها املجموعات البؤرّية إىل أن العرب يف إرسائيل يعتربون الد�قراطية اإلرسائيلية 

ُملًكا خاًصا باليهود ُيقىص العرب عنه. ينطلق هذا املوقف من حالة عدم املساواة ب� العرب واليهود. 

إىل  يدفع  املساواة  غياب  فإن  هنا،  املساواة، من  يوّفر  أن  ُيفرتض  إطار  األول  املقام  فالد�قراطية يف 

االعتقاد بغياب الد�قراطية.
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االحتجاجات االجتماعية
عملية  إىل  باإليجاب  تنظر  الغالبية  أن  يتبّ�  الد�قراطية،  موضوع  يف  العامة  التوّجهات  إطار  يف 

الجميع، عرًبا  وانعكاسا ملشاكل تخص  الصحيح  باالتجاه  فيها خطوة  االجت�عية، وترى  االحتجاجات 

األمر  هذا   ٢٠١١ األول  ترشين  يف  إبراهيم  صندوق  مبادرات  أجرته  الذي  االستطالع  عَكس  ويهوًدا؛ 

بوضوح.١٨ مع ذلك، فقد شّكك املشاركون يف املجموعات البؤرّية �دى فعالية االحتجاجات مؤّكدين 

إن كانت هذه  إنهم غ� متأكدين  لها. فضال عن ذلك، يقول هؤالء  نتائج ُتحسب  بعُد  تؤِت  أنها � 

االحتجاجات �ّثلهم فللعرب مشاكلهم وهي تختلف عن مشاكل الشباب اليهودي. ويف هذا املوضوع 

ُطرحت قضايا إضافية – التمييز ضد العرب، والخناق عىل األرايض وفرص العمل الضّيقة.

WO�«dI1œ

WO�«dI1œ b�u| ô  ≠
WO��� WO�«dI1œ „UM�  ≠

 q��  UJ|d�√  w�  UL�  gOF�  s��  ≠
mMO� d�u� s�—U�

›o�U��« w� «u�u� ¨…d�UM�« ¨WDK��� W�uL��¤

 -  w��«  5�«uI�«  v�≈  dEM�  U�bM�  ≠
 —u�b��  nO�  Èd�  ¨«d�R�  U�d|d9

ÆWO�«dI1b�«
lO{«u� s� Y|b(« ŸuM2  ≠

 W|d�  ÆÆÆY|b(«  Êu�U�|  s�  „UM�  ≠
Æl�«d�� dO�F��«

›j�— ¨‰U�—¤

 «–U* øWO�«dI1œ qOz«d�≈ W�Ëœ ≠ “WO�«dI1b�«” ¡«—Ë Êu����| rN�≈
≠ “«ËbF��« ¨WO�d� …√d�« ˆc�” ”UM�« ‰uI| ’U��« WD�� w� n�√ U�bM�

øˆc� WO�«dI1œ Í√
›r�H�« Â√ ¨�UOF�U� �U��U� ¨¡U��¤

 iF� Æ�U��«u�«Ë ‚uI(« w� …«ËU�� – WO�«dI1b�« vMF� rNH� Ê√ V�|
 Æ«bO� dO�� Èd�√ —u�√ ¨«bO� dO�� ô —u�_«
›…d� ‰Ë_ «u�uB| Ê√ ÷d�HL�« s� ¨r�H�« Â√ ¨¡U��¤

االحتجاجات االجت�عية واملجتمع العر� يف ارسائيل، نفيه ايالن: مبادرات صندوق إبراهيم، ٢٠١١.  ١٨
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الربيع العربي
أظهر البحث الكيفي توّجها ازدواجي القيم حيال الربيع العر�. إذ ُينظر إىل سقوط األنظمة الحالكة 

التي تقمع شعوبها عىل أنه حدث إيجا�، لكن القتل املتواصل ونزيف الدم يطرحان عالمات استفسار 

عن هذا الربيع، ال سي� إزاء النتائج التي أفرزها. بكل�ت أخرى، ّ�ة شعور بأن الشعوب � تنجح مرة 

أخرى يف إحداث التغي� وأن األفق الجديد � يَر النور بعد.

ج. المواقف تجاه القيادة
الثقة  فقدان  يف  �ّثلت  البؤرّية  املجموعات  كل  يف  األخرى  تلو  املرة  ُطرحت  التي  الخالصات  إحدى 

بالقادة الحالي�، إىل جانب املوقف القائل بأنه ال بديل عن أولئك لعدم وجود قادة آخرين يستحقون 

الثقة. يبدو أننا يف حقبة ال أبطال وبطالت فيها. انطالقا من هذا املوقف يقول مشاركو املجموعات 

البؤرّية بأنه ال يوجد قائد �كن التوّجه إليه.  

يدّل كل ما فات عىل عالقة مرّكبة وشائكة تجاه أعضاء الكنيست من االحزاب العربية. فمن جهة ّ�ة 

إحباط ما لعدم قدرة القادة عىل حل مشاكل الجمهور االجت�عية واالقتصادية الفتقادهم القدرة عىل 

التأث� يف مّتخذي القرارات يف الحكومة: ”لقد صّوتنا لصالح أعضاء كنيست يهوٍد وعرٍب، لكن ذلك � 

يساعدنا قط... � يأت منهم أي يشء“ (نساء، سخن�). حوايل ٣٦٪ من مجمل املشارك� يف العّينة أفادوا 

بأن احت�الت مشاركتهم يف عملية االقرتاع سوف ترتاجع، وذلك بقولهم إن ” األحزاب العربية غ� قادرة 

عىل تغي� يشء يف النظام السيايس اإلرسائييل“. عالوة عىل ذلك، فإن القول بأن ”األحزاب العربية لن 

تدخل أبدا إىل االئتالف الحكومي“ يقّلص احت�الت التصويت لدى ٣٩٪ من مجمل املشارك� يف العّينة، 

لكنه ال يؤّثر إطالقا يف ٤٢٪ منهم.

من جهة أخرى، ال يعني ما قيل آنفا أن القيادة العربية ال تقوم بعملها ك� يجب، فالصورة معّقدة هنا. 

كث�ون يقولون إن القادة غ� قادرين عىل ما يبدو عىل التأث� يف النظام القائم. تؤّكد عىل ذلك إجابة ٤٣٪ 

من مجمل املشرتك� يف العّينة، الذين يعتقدون أن أعضاء الكنيست العرب يؤدون عملهم عىل وجه حسن، 

في� يعتقد ٥٠٪ أن أعضاء الكنيست ال يؤدون عملهم عىل وجه حسن. يّتسق هذا املوقف مع التوّجه 

العام لدى السكان حيال أعضاء الكنيست – سواء العرب أو اليهود. ففي مقياس الد�قراطية لعام ٢٠١٢ 

الذي أعّدته الپروفسور �ار هرَمن من املعهد اإلرسائييل للد�قراطية، تبّ� ان ٦١٫٨٪ من مجمل عّينٍة �ّثل 

الجمهور (وكانت النسبة ب� اليهود والعرب متشابهة) ”� يّتفقوا إطالقا“، أو، عىل األقل، ”� يّتفقوا“ مع 
القول بأن ”أعضاء الكنيست يعملون بشكل عام بجّد وأنهم يؤّدون عملهم عىل وجه حسن“.١٩

http://www.idi.org.il/events1/Events_The_President>s_Conference/Documents/  ١٩
%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20%D7%A1%D7%95%D7%

A4%D7%99%202012%20-%2000845912.pdf



∑∏

ويعتزمون  املايض  يف  صّوتوا  (الذين  العّينة  هذه  فقط يف  الدا��  املصّوت�  أخذنا  إذا  ذلك،  زد عىل 

الذهاب لالقرتاع يف االنتخابات القريبة) نجد أن ٥٠٪ منهم يرون أن أعضاء الكنيست يؤّدون عملهم 

عىل وجه حسن، في� ال يّتفق ٤٥٪ منهم مع هذا الرأي. بكل�ت أخرى، ّ�ة يف مجموعة املصّوت� اتجاه 

معاكس قياًسا �ا ُتظهره العّينة �جملها. 

ح� ُسئل املجيبون عن الجهات التي يثقون بها كممثلة للمجتمع العر� يف إرسائيل، أجاب ٣٠٪ أنهم 

ال يعرفون، ووقع اختيار ٣٠٪ عىل أعضاء الكنيست العرب، وسّمى ٩٪ األحزاب العربية، في� توّزع 

 ،(٪٩) الدين  ورجال   ،(٪٦) العليا  املتابعة  ولجنة   ،(٪٨) العربية  السلطات  رؤساء  لجنة  الباقون عىل 

واملؤسسات االجت�عية (٨٪). اختيار ثلث املشارك� يف العّينة اإلجابة ”ال نعرف“ ينسجم مع ما أفاد 

به ربع املشارك� يف العّينة عن امتناعهم عن التصويت بسبب عدم وجود قيادة تستحق ثقتهم. وقد 

أعرب أحد املشارك� يف املجموعات البؤرّية عن ملله من املمثل� الحالي�:   

الكنيست هؤالء. لقد أصبح حالنا هنا كحال  ”لقد آن األوان إىل استبدال أعضاء 
عندما  إخالءها. حتى  يريدون  وال  مقاعدهم  يجلسون عىل  إنهم   – العربية  الدول 

رغب رصصور بالذهاب، � يتيحوا له ذلك. ال يشء يعلو عىل أهمية الكريس – ال مكان 

لألصوات الجديدة.“ [النارصة، مجموعة مختلطة].

مع ذلك، ّرصح ٤٣٪ من مجمل املشارك� يف العّينة أن غياب القيادة ال يؤّثر يف احت�الت تصويتهم، 

يقّلص من احت�ل ذهابهم  قادة جدد  اختيار  اعتبار سيناريو  الثلث (٣٧٪) إىل  أك� من  بل وذهب 

التحاق شبان وشابات  املقابل، رأى ٥٨٪ أن احت�الت تصويتهم سوف ترتفع يف حالة  للتصويت. يف 

بصفوف قيادة األحزاب العربية، بين� زعم ٢٨٪ أن هذا األمر ال يؤّثر يف موقفهم بالنسبة للتصويت.  

نجمل هنا لنقول بأن املوقف من أعضاء الكنيست هو موقف ازدواجي القيم ومرّكب. يواجه هؤالء 

العرب إىل  الكنيست  افتقاد أعضاء  بأْن ال بديل عنهم، وأن  العام يرى  التوّجه  انتقادات الذعة، لكن 

العربية  القيادة  ّ�ة رأي مبلَور وقاطع حول  ليس  أنه  يبدو  السيايس.  النظام  ُبنية  إىل  الفعالية يعود 

عموما، وأدائها تحديدا، وأن هناك نزعة من عدم الرضا عن الساسة تشبه النزعة التي اكتشفها مقياس 

الد�قراطية لدى الجمهور يف إرسائيل عموما، لكن بحجم أقل.    

Y
×

³�
« Z

zU
²½



∑π

q
Oz

«dÝ
≈ w

�
 »

dF
�«
 5

MÞ
«u

L
K�

 W
OÝ

UO
�

�«
« W

�
—UA

*
«

االنتخابات والتصويت

أ. خلفية 
جرت العادة يف أماكن شتى من العا�، ويف املجتمع اليهودي بإرسائيل أيضا عىل اإلبالغ عن االستعداد 

للتصويت بنسبة أعىل من نسبة املشاركة الحقيقية يوم االنتخابات. ففي االنتخابات التي أجريت عام 

٢٠٠٩ أعلن حوايل ٧٥٪ من اليهود يف إرسائيل أنهم صوتوا، في� أشارت النتائج الرسمية إىل أن نسبة 

االشرتاك بينهم � تتعّد ال-٦٥٪. 

أما يف املجتمع العر� فنالحظ اتجاها معاكسا. فوفقا لنتائج االستطالع، أفاد أقل من نصف املجيب� 

– ٤٦٪ – أنهم اشرتكوا يف االنتخابات األخ�ة إىل الكنيست، مع أن النسبة الحقيقية وصلت إىل ٥٣٪.٢٠ 

تدّل النتائج عىل أن املجيب� ال يخشون االعرتاف بأنهم � يصّوتوا، ما يعني أن االمتناع عن التصويت 

يف الخطاب الج�ه�ي فعٌل رشعي. 

التصويت هو باألساس حدث رمزي
 املعنى الرمزي،  يف كل د�قراطية، للمشاركة يف العملية الد�قراطية هو جزء مهم من عملية االقرتاع. 

مع ذلك، فإن الناس يشعرون ويؤمنون بأن التصويت يساهم يف زيادة احت�الت فوز حزبهم وتطبيق 

السياسة التي يرجونها. يعتقد املجيبون يف االستطالع املذكور أن االشرتاك يف االنتخابات فعل رمزي. إذ 

يقول ٥٤٪ منهم إن السبب الرئييس لالشرتاك يف االنتخابات يكمن يف معناه الرمزي: قرابة الثلث (٣٠٪) 

زعمت أن التصويت هو وسيلة لتحقيق حقوق األقلية يف إرسائيل، وقال آخرون (٢٤٪) إن تصويتهم 

وسيلة لالشرتاك يف العملية الد�قراطية. يف املقابل، رأى ٣٣٪ فقط أن من شأن االقرتاع النهوض بهم 

من الناحية العملية، أي أنهم يصّوتون بهدف تقوية حزبهم (١٤٪) أو تحس� حياتهم (١٩٪). بكل�ت 

أخرى، حتى وإن كان يف التصويت جانب عاطفي، إال أنه يبقى فاقًدا للفائدة العقالنية، وهذا عنرص 

هام يف قرار االقرتاع.   

2

http://www.idi.org.il/Parliament/2009/Pages/2009_61/E_61/ للد�قراطية،  اإلرسائييل  املعهد  املصدر:   ٢٠
e_61.aspx
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عدم التصويت يعني عدم الثقة بالطريقة
�ة سببان واضحان لعدم الرغبة يف االشرتاك يف االنتخابات: عدم الثقة بالد�قراطية، وغياب القيادة. 

السبب األول، عدم الثقة بالد�قراطية اإلرسائيلية، يعكس مخاوف عميقة ب� ُربع املجيب� (٢٥٪) ال 

يعتربون أن الد�قراطية اإلرسائيلية تخدمهم كمواطن�، وهو شعور تردد كذلك يف املجموعات البؤرّية. 

السبب الثا� (وقّدمته نسبة مشابهة من املشارك� يف العّينة - ٢٥٪) يش� إىل أن املجيب� يعتقدون أنه 

ال يوجد قادة أهٌل بالدعم، وهي إجابة تعكس مزاجا مشابها يف املجتمع اليهودي. أزمة الثقة بالنظام 

الد�قراطي تجد ترجمة لها يف ما قاله أقل من نصف املجيب� بأنهم يؤمنون أن التصويت قد يؤّثر 

يف اتخاذ القرارات لدى منتَخبي الجمهور. ينقسم مجمل العّينة يف هذا املوضوع إىل طرف�: فقد قال 

نصف املستطَلع� (٤٦٪) إنه باإلمكان التأث� يف اتخاذ القرارات، بين� اعتقد النصف اآلخر (٤٧٪) أنه 

ال مجال للتأث�. هذه النزعة تتجىل بوضوح أكرب ب� األشخاص غ� املزمع� عىل التصويت - فقد أجابت 

أقلية ضئيلة منهم (٥١٪) أنه ال مجال ألن يؤّثر التصويت يف اتخاذ القرارات لدى منتَخبي الجمهور، 

في� رأى ٤١٪ بأن التأث� ممكن.    
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األصوات التي تّرصح بعدم ثقتها بالطريقة الد�قراطية يف إرسائيل ُتسَمع بوضوح وبثبات يف املجموعات 

البؤرّية: 

øب.  َمن ال يصّوت، ولماذا
األشخاص الذين أجابوا يف االستطالع بأن �ة احت�ال ضئيال ألن يصوتوا، أو ليس �ة أي احت�ل كهذا، 

فوا لغايات التحليل بـ“غ� املصّوت�“. وقد أفاد حوايل ثلث هذه املجموعة أن احت�ل ذهابهم إىل  ُعرِّ

التصويت يف املستقبل ضئيل جدا، في� أجاب ثلثا املجموعة بأنه ليس �ة احت�ل ألن يصوتوا (تشّكل 

مجموعة غ� املصوت� نحو ثلث مجمل العّينة). حوايل الثلث من مجموعة غ� املصوت� هذه برّمتها 

أفاد بأنه شارك يف انتخابات ٢٠٠٩. جرت العادة يف االستطالعات حول االنتخابات االفرتاض بأن أولئك 
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فقط الذين ال يشّكون يف ذهابهم إىل صندوق االقرتاع، أو القائل� بأن احت�ل ذهابهم كب� – سوف 

يصّوتون فعليا. باالستناد إىل ذلك، �كن االفرتاض بوجود احت�ل كب� بأن املجيب� الذين عّرفناهم بغ� 

املصوت� لن يصّوتوا يف واقع األمر يف االنتخابات القريبة. من هنا، يكسب التعّرف عىل خصائص هذه 

املجموعة أهمية خاصة.   

�تاز التوّجه العام لألفراد من هذه املجموعة بسلبية أكرب عنها يف مجموعة املصوت�: فنسبة أقل منهم 

(٣٢٪) تعتقد أن الدولة ذاهبة باالتجاه الصحيح، مقابل ٤٦٪ يف مجموعة املصّوت�. ك� ويعّرب عدد أكرب 

نسبًيا عن عدم رضاهم من أعضاء الكنيست العرب – � يّرصح سوى ٣٧٪ منهم بقول إيجا� عن هؤالء، 

مقارنًة بنصف مجموعة املصوت�. أما في� يتعّلق باملجاالت الثالثة املطروحة عىل األجندة والتي ّ�ت 

معاينتها يف االستطالع (املواضيع االجت�عية االقتصادية، وحقوق العرب السياسية، والرصاع اإلرسائييل 

الفلسطيني)، فإن نسبة أكرب من مجموعة غ� املصوت� تعتقد أن أعضاء الكنيست العرب ال يبذلون 

جهدا كافيا يف كافة تلك املجاالت مقارنًة باملصوت�، وبسّلم األولويات عينه.   
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الرصاع اإلرسائييل- فلسطيني مواضيع اجت�عية/اقتصادية: 
سكن، رفاه، صحة، تعليم

مكانة/حقوق سياسية
للجمهور العر�

قليل جدا
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أضف إىل ذلك، يعتقد أفراد مجموعة غ� املصوت� بنسبة تقل بعض اليشء من مجموعة املصوت� بأن 

املواطن قادر عىل التأث� يف مّتخذي القرارات عن طريق االنتخابات. 

تضم مجموعة غ� املصوت� عددا أكرب من رافيض الخدمة املدنية بكافة أشكالها – ٤٤٪ مقابل ٣١٪ يف 

مجموعة املصوت� (تجدر اإلشارة إىل أن ما يزيد عن نصف غ� املصّوت� يقبلون الصيغة التي ذكرناها 

يف االستطالع عن الخدمة املدنية ويؤيدونها، أي أنهم يبدون مرونة يف األمر). 

من امللفت أنه لدى طرح السؤال املبارش عن األسباب التي تقف خلف التصويت أو عدم التصويت، � 

تختلف األسباب التي أوردها غ� املصّوت� عن تلك التي ذكرها املصّوتون: نيل الحقوق كأقلية، تحس� 

املستقبل واملشاركة يف الد�قراطية. مع ذلك، فقد أكدت أسباب عدم التصويت وبوضوح األقوال التي 

ترّددت يف املجموعات البؤرّية عن اليأس الشديد من النظام اإلرسائييل والد�قراطية فيها بوجه عام: 

٣١٪ ال يؤمنون بالد�قراطية اإلرسائيلية، مقابل ١٩٪ من املصّوت�؛  £

١٨٪ ال يؤمنون بقدرتهم عىل التأث� – ضعف غ� املؤمن� ب� املصّوت� (٩٪).  £

≥ w�UO� r�—
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مكانة/حقوق سياسية
للجمهور العر�
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إذا جمعنا نسبَتي املجيب� عن السؤالَ� املذكورين، نجد أن نصف غ� املصّوت� ال يجدون سببا للثقة 

بالنظام أو لالشرتاك يف ”حفل الد�قراطية“. ١٤٪ فقط أشاروا إىل أنهم ال يصوتون ألسباب فنية، من 

َقبيل عدم معرفتهم لطريقة التصويت (مقابل ٢٠٪ من ب� املصّوت�). اذاً، فاملشكلة ليست فنية، بل 

تعود إىل شعور باالغرتاب الشديد تجاه النظام السيايس وبتجارب املواَطنة كأفراد ينتمون إىل فئة األقلية 

يف إرسائيل.    

التوزيع الد�وچرايف ملجموعة األفراد غ� املزمع� عىل التصويت، بحسب السن أو الجندر أو مستوى 

الشبيبة  العا� – نزعة  التي نعرفها من  التعليم، ال يقيم اختالفا يف مجموعات املصّوت�. االتجاهات 

يف العا� الغر� إىل التصويت بنسبة أقل، ونزعة النساء يف العا� العر� إىل التصويت بنسبة أقل – ال 

تجد ترجمة لها يف هذه العّينة؛ فمجموعة غ� املصّوت� تتوّزع بحسب السن والجنس كحال مجموعة 

املصّوت�. يف املقابل، ظهرت فروق ب� املجموعت� بحسب متغّ� الدين:

١٨٪ من غ� املصّوت� و-١٠٪ من املصّوت� عّرفوا أنفسهم كمسيحي�؛  £

٦٤٪ فقط من غ� املصّوت� مسلمون، مقابل ٧٣٪ من املصّوت�؛  £

عّرف ٤٠٪ من غ� املصّوت� أنفسهم كعل�ني�، مقابل ٢٨٪ من املصّوت�؛ ٥٠٪ من غ� املصّوت�   £

فقط متدّينون أو متدينون جدا، مقابل ٦٠٪ من املصّوت�. 

ج. معاينة استراتيجيات لرفع نسبة التصويت
مقوالت تردع عن التصويت:

الحديث عن االنتخابات قد يردع بعض املصّوت� عن الذهاب إىل صندوق االقرتاع، �ا يف ذلك بعض 

املزمع� يف الوقت الحارض عىل التصويت. وقد عايّنا أربع مقوالت رائجة كانت قد ترّددت يف املجموعات 

البؤرية، تردع املواطن� العرب عن االشرتاك يف االنتخابات: 

ما دام الشباب خارج املنظومة السياسية، ليس هناك َمن يستحق الثقة؛  .١

االشرتاك يف االنتخابات �ثابة ورقة الت� للد�قراطية اإلرسائيلية؛  .٢

الحزب العر� ال يدخل اىل االئتالف الحكومي أبداً؛  .٣

األحزاب العربية غ� قادرة عىل إحداث أي تغي� يف إرسائيل.  .٤

لقد أّثرت هذه املقوالت سلًبا يف رغبة بعض املجيب� – و� يكونوا األغلبية – بالذهاب إىل صندوق 

االقرتاع. وقد تراوحت نسبة أولئك ب� ٢٥٪ و-٤٠٪ عىل نحو شبه م�ثل ب� املزمع� يف الوقت الراهن 

عىل التصويت ومقابليهم غ� املزمع� عىل التصويت.
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مقوالت وسيناريوهات تشّجع على التصويت:
ُطلب من املشارك� يف االستطالع إبداء ردود فعلهم عىل بعض املقوالت التي تدعم االشرتاك يف االنتخابات. 

وقد صيَغت تلك املقوالت عىل نحو يحا� الواقع الذي يعيش فيه هؤالء ويعكس الطروحات التي ترتّدد 

يف بيئتهم. وَضع املقوالت املذكورة فريق صندوق إبراهيم بعد إخضاعها إىل فحص أويل يف املجموعات 

البؤرّية، ثم جرى تنقيحها وإعادة صياغتها يف أعقاب دراستها يف تلك املجموعات. شملت املقوالت 

أقواال عن مشاركة النساء يف عا� السياسة وعن زيادة مساهمتهن يف هذا املجال. 

املقوالت ذات التأث� األك� إيجابية من ب� تلك التي تشّجع عىل االشرتاك يف االنتخابات طالت الجانَب 

ح�،  املرشَّ قا�ة  ويف  الحزبية  الهياكل  يف  ملموسة  تغي�ات  وإحداث  وأهميتها،  لالنتخابات  العقال� 

والجانَب الرمزي لجهة م�رسة األقلية حقوَقها بالد�قراطية.  

أجاب أك� من نصف املشارك� يف العّينة أن تلك املقوالت تزيد من احت�الت اشرتاكهم يف االنتخابات. 

وقد أّثرت تلك املقوالت بدورها، وعىل نحو مشابه، يف األشخاص غ� املزمع� يف الوقت الحارض عىل 

التصويت، إذ أجاب أك� من نصف هؤالء أن املقولة تزيد، أو تزيد كث�ا، من احت�ل ذهابهم لالقرتاع. 

أثرا أخف سواء ب� السكان عموما أو ب� األشخاص غ�  وقد ُفحصت أربع مقوالت إضافية خّلفت 

لن يدخل أي حزب عر� الئتالف حكومي

مادام ليس هناك قادة جدد، ليس هناك 
من يستحق التصويت

ليس �قدور األحزاب العربية تغي� أي يشء 
يف النظام السيايس اإلرسائييل

مشاركة العرب يف االنتخابات �نح ورقة ت� 
لتغطية عورة الد�قراطية اإلرسائيلية
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املزمع� يف الوقت الحايل عىل االشرتاك يف االنتخابات. توِرد الجداول أدناه املقوالت أو السيناريوهات 

األربع املذكورة التي تزيد من احت�ل التصويت، لدى العّينة �جملها ولدى مجموعة غ� املصّوت�.  
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اليوم، فقط ٥٠٪ يصوتون، وكل� زاد املصوت�، 
كل� زاد التمثيل يف الكنيست

جميع األحزاب العربية تقرر االتحاد يف قا�ة 
واحدة لتعزيز قوتهم

ينضم للقيادة السياسية العربية شخصيات 
شبابية

التصويت هو م�رسة لحقي الد�قراطي يف أن 
ُأسمع صو�
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إذا � نصوت سيختفي الصوت العر� من الدولة

األحزاب اليهودية تضع يف أعىل سلم أولوياتها 
قضايا املساواة ب� اليهود والعرب

إذا غ�وا نظام الحكم سيتم تخصيص مقاعد 
للعرب يف الكنيست بحسب نسبتهم ب� السكان

جميع األحزاب العربية تناشد سوية املواطن� 
العرب للخروج والتصويت
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اليوم، فقط ٥٠٪ يصوتون، وكل� زاد املصوت�، 
كل� زاد التمثيل يف الكنيست

جميع األحزاب العربية تقرر االتحاد يف قا�ة 
واحدة لتعزيز قوتهم

ينضم للقيادة السياسية العربية شخصيات 
شبابية

التصويت هو م�رسة لحقي الد�قراطي يف 
أن ُأسمع صو�
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إذا � نصوت سيختفي الصوت العر�
من الدولة

األحزاب اليهودية تضع يف أعىل سلم أولوياتها 
قضايا املساواة ب� اليهود والعرب

إذا غ�وا نظام الحكم سيتم تخصيص مقاعد 
للعرب يف الكنيست بحسب نسبتهم ب� السكان

جميع األحزاب العربية تناشد سوية املواطن� 
العرب للخروج والتصويت

كث�ا

قليال

اّتحاد األحزاب العربية
االشرتاك  نسبة  لرفع  األهمية  بالغة  يشّكل خطوة  األحزاب  اّتحاد  أن  هنا،  الواردة  النتائج  من  يبدو، 

بآخر من  أو  يزيد بشكل  االتحاد  أن  العّينة  املشارك� يف  فقد ّرصح ٥٩٪ من مجمل  االنتخابات:  يف 

الوقت  يف  التصويت  املزمع� عىل  غ�  األشخاص  من   ٪٥٧ رأي  أيضا هو  تصويتهم، وهذا  احت�الت 

الحارض. ٢٥٪ فقط من مجمل املشارك� يف العّينة يعتقدون أن اّتحاد األحزاب ال يقّدم وال يؤّخر، و� 

يّرصح سوى ١٠٪ منهم بأن خطوة كهذه تقلص احت�ل تصويتهم. موضوع اتحاد األحزاب العربية ترّدد 

ب� مشرت� املجموعات البؤرّية أيضا. تجدر اإلشارة إىل أن اتحاد األحزاب � ُيعرض عىل املشارك� يف 

املجموعات، بل إن املجموعات طرحت هذه اإلمكانية �بادرتها هي.     

توجيه كافة األحزاب العربية نداًء مشرتًكا إىل املواطن� العرب يحّثهم عىل املشاركة يف التصويت يعني 

السياسية. يرفع نداء  التصويت قيمة مشرتكة تعلو أهميتها عىل اآلراء  أن قادة األحزاب يقولون إن 

كهذا احت�الت التصويت يف أوساط ٤٨٪ من مجموع أفراد العّينة، بين� اعترب ٣٥٪ أن مثل هذا النداء 

ال يقّدم وال يؤّخر، في� اعترب ١١٪ أن نداء كهذا يصّب يف تقليص احت�ل ذهابهم إىل صندوق االقرتاع.
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سيناريوهات مستقبلية
عالوة عىل املقوالت الرامية إىل تشجيع التصويت، تّم كذلك فحص عدد من السيناريوهات املحتملة 

التي �ّثل تغّ�ا يف النظام السيايس. ال �كننا سلفا توقع تجاه تأث� هذه املقوالت عىل املستطَلع�، فقد 

يكون مص�ها تشجيع التصويت وقد تسّبب باالرتداع عنه.

ض�ن وجود وزراء 
عرب يف الحكومة

سيتم منع األحزاب 
العربية يف االنتخابات

ستتفاقم نزعات اإلقصاء/ 
العنرصية ضد العرب

∑∞•
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قادة يهود ينادون للتعاون 
اليهودي- العر� يف إدارة 

شؤون الدولة

غ� 
مصوت�

مجمل 
العينة

مجمل العينة – جدا

مجمل العينة - قليال

أك� السيناريوهات التي تشّجع عىل التصويت ب� كافة أفراد العّينة، �ا فيهم جمهور غ� املصّوت�، 

يكمن يف تخصيص موقع يف الحكومة لوزير عر�. يبدو هذا األمر بدايَة حلٍّ لإلحساس بأن النظام ال 

�نح الجمهور العر� التمثيل الذي يليق به، وهو يّتسق مع الشعور بأن الدافع الرئييس للتصويت هو 

م�رسة حقوق األقلية. يجّسد التمثيل يف الحكومة – وليس يف األحزاب بالكنيست فحسب – رغبة لدى 

األقلية يف االشرتاك باتخاذ القرارات والتأث� فيها. وكانت املجموعات البؤرّية قد عّربت عن مخاوفها من 

محو الوجود العر� يف إرسائيل:

غ� مصوت� – جدا

غ� مصوت� - قليال

غ� 
مصوت�

مجمل 
العينة

غ� 
مصوت�

مجمل 
العينة

غ� 
مصوت�

مجمل 
العينة
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”العريف: ماذا يعني لك التصويت؟
إجابة: أّن يل صوًتا.

أن أعّرب عن آرا�. أ� موجودة. يسمعون صو�. أصّوت ملَن أرغب.

العريف: وإذا صدر قانون يحظر االقرتاع عىل العرب؟

إجابة: سيكون ذلك وكأ� لست موجودة.“ (نساء، سخن�)

تبّ� البيانات كذلك أن السيناريوهات السلبية ال تشّجع األشخاص عىل التصويت من باب كونه فعَل 

احتجاٍج أو مقاومٍة يف وجه تطور سلبي، كاستمرار العنرصية أو شطب أحزاب عربية. اإلقصاء والتعاب� 

العنرصية، وال سي� شطب أحزاب عربية معنية بخوض االنتخابات، تزيد الرغبة بالتصويت وسط عدد 

قليل نسبيا فقط.   

أك� من نصف عدد األشخاص غ� املزمع� عىل التصويت أجابوا بأن استمرار نزعَتي اإلقصاء والعنرصية 

أرباع  ثالثة  فعل  ردة  كانت  تلك  يخفضها.  بل  بالتصويت،  ملشاركتهم  الحالية  االحت�الت  يغّ�  ال 

املستطَلع� الحت�ل شطب أحزاب عربية. 

تدّل هذه النتائج إىل احت�ل أن يدفع إبعاد املجتمع العر� من الفضاء العام باملزيد من األشخاص 

إىل خارج النظام السيايس وإىل خارج املجتمع العام. فاألمر ال يقترص فقط عىل أن مثل هذا السيناريو 

ال يحّث العرب عىل زيادة مشاركتهم بالتصويت، فيشاركوا تالًيا يف مؤسسات النظام الد�قراطي ويف 

املجتمع اإلرسائييل، بل قد يخّلف اإلحباط املتوّلد يف نهاية املطاف غربًة تقذف بهم إىل خارج حدود 

النظام السيايس. 
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د. الفئات المستهَدفة 
�كن تقسيم السكان إىل أربع مجموعات بحسب �ط التصويت وبحسب النّيات املستقبلية:

صوتوا سنة 
٢٠٠٩

� يصوتوا 
سنة ٢٠٠٩

ينوون التصويت يف االنتخابات القريبة

ال ينوون التصويت يف االنتخابات القريبة

املصوتون 
الضعفاء (١٥٪)

املصوتون 
الدا�ون ٢٨٪

غ� مصوت� 
ُمحتمل� ١٧٪

غ� مصوت� 
منهم، ال يصوتون مؤكدين (٣٤٪)

قطعا- ١٧٪

±∞ w�UO� r�—

المصّوتون الدائمون
تضّم هذه املجموعة أشخاصا صّوتوا يف ٢٠٠٩ ومزمع� عىل التصويت يف املستقبل. تبلغ نسبة أولئك 

من مجمل العّينة ٢٨٪، وفي� ييل خصائصها: 

أك� املتحّمس� لحق النساء يف االلتحاق بسوق العمل (٦٦٪ يدعمون جدا، أعىل نسبة ب� الجميع)؛  £

أك� املتحّمس� لحق النساء يف التعليم العايل (٨٢٪ يدعمون جدا، أعىل نسبة ب� الجميع)؛  £

 ٪٨٠) الجميع  ب�  نسبة  أعىل   – الرجال  عن  تقل  ال  بدرجة  جّيدات  قادة  النساء  أن  يعتقدون   £

موافقون، مقابل ٦٨٪ من املجموعات األخرى)؛

الوحيدون الذين أشاروا إىل مجال واحد ينشط أعضاء الكنيست العرب فيه عىل نحو ُمرٍض (النزاع   £

مع الفلسطيني�). تجدر اإلشارة إىل أن هذه املجموعة بدورها تضم غالبية (قرابة الثلث�) تعتقد 

أن أعضاء الكنيست ال يعملون ما فيه الكفاية بالقضايا االجت�عية؛



π≤

مقارنًة  الخدمة،  أشكال  من  شكل  أي  ترفض  الثلث  قرابة  املدنية:  الخدمة  يف  االشرتاك  يؤيدون   £

بحوايل نصف أفراد كل مجموعة من املجموعات األخرى. سبب تأييد الخدمة الذي حظي باملرتبة 

األوىل يف هذه املجموعة مثايل للغاية: فائدة املجتمع؛

يف  التأث�  يتيح  التصويت  أن  الغالبية  تعتقد  إذ  ورمزية:  عملية  للتصويت هي  املؤّيدة  األسباب   £

وهي  الرأي)  هذا  تحمل  غالبية  التي ضّمت  الوحيدة  املجموعة  وهي   ،٪٥٦) القرارات  مّتخذي 

”االشرتاك  املجموعات)  كافة  يف  نسبة  (أعىل  الثلث  اختار  بالد�قراطية.  االشرتاك  بواجب  تؤمن 

بالد�قراطية“ كأهم سبب للذهاب إىل التصويت. 

المصّوتون المستضَعفون والشبيبة 
أو ألنهم �  اّتخذوه  قرار  نتيجة  السابقة، سواء  االنتخابات  أفرادا � يصّوتوا يف  املجموعة  تضّم هذه 

يكونوا قد بلغوا سن االقرتاع، لكنهم مزمعون عىل التصويت يف املستقبل. شّكل هؤالء ١٥٪ من مجمل 

العّينة، وفي� ييل خصائصها:

ّرصحوا بأنهم مزمعون عىل التصويت يف االنتخابات القريبة، لكنهم � يصّوتوا عام ٢٠٠٩. لذلك فقد   £

ال ترتَجم نيتهم بالتصويت إىل تصويت فعيل، ألن �ط االقرتاع يف املايض يؤّثر يف السلوك السيايس 

مستقبال؛

املجموعة الوحيدة التي تضم غالبية نسائية ضئيلة – ٥٢٪ مقابل ٤٨٪ من الرجال (ضمن خطأ   £

املعاينة). نسبة عالية نسبًيا تقيم يف منطقة املركز (ليس تل أبيب)؛

نسبة عالية من الشبيبة تحديًدا – ٤٢٪ ترتاوح أع�رهم ب� ١٨ و-٢٤ (ّ�ة منطق يف كون النسبة   £

عالية، إذ أن بعضهم كان يف ٢٠٠٩ دون سن حق االقرتاع، لكن هذه النسبة أعىل بكث� منها يف 

الفئة  من  املجموعة  هذه  من   ٪٧٨ يتشّكل  املجموع،  يف  املتشّددين“.  املصّوت�  ”غ�  مجموعة 

العمرية ١٨-٣٤؛

األقلية  السياسة، ويهّمهم إس�ع صوت  النساء يف  يقال عن  ما  باإليجاب مع  يتعاطون  مثاليون:   £

العربية (سبب رمزي)؛     

الدا��،  املصوت�  مجموعة  بخالف  مثاليتهم.  رغم  لالنتخابات،  الفعلية  بالنتائج  أضعف  ثقتهم   £

إ�انهم أضعف بقدرة املواطن عىل التأث� يف مّتخذي القرارات بواسطة االقرتاع (أقل من نصف 

عددهم، أسوًة بسائر املجموعات)؛

بشكل عام، يتعاطون مع املقوالت كتعاطي مجموعة املصّوت� الدا�� (يقول ما ب� نصف عددهم   £

وحتى حوايل ٦٠٪ منهم إن املقوالت اإليجابية تزيد من احت�ل اشرتاكهم يف االنتخابات). املقولة 
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األقوى هي: ”بقدر ما يزيد عدد املصّوت�، يرتفع �ثيل العرب يف الكنيست“. يقول ٧٠٪ منهم إن 

هذه املقولة تزيد من احت�الت تصويتهم، ويبدو أن سبب ذلك يعود إىل أن املقولة ترّكز عىل 

الجانب العميل من االشرتاك يف االنتخابات.

المصّوتون المحتملون – أعطونا قادة
لكنهم صوتوا يف  القريبة،  االنتخابات  التصويت يف  يزمعون عىل  ال  املجموعة مستطَلع�  تضم هذه 

انتخابات ٢٠٠٩. يشّكل هؤالء ١٧٪ من مجمل العّينة، وفي� ييل خصائصهم: 

وبفرص  العربية  بالقيادة  يتعلق  في�  األولي�  املجموعت�  كال  يف  املجيب�  من  أك�  متشا�ون   £

التأث�: 

أك� من النصف (٥٦٪) ال يؤمنون بقدرة املواطن� عىل التأث� عن طريق االنتخابات - أعىل   ¿

نسبة ب� الجميع؛

بخالف مجموعة غ� املصّوت� املتشددين (ُينَظر أدناه)، يجدون صعوبة يف اإلجابة عن السؤال   ¿

ملَن سيدلون بأصواتهم: ٤٢٪ أجابوا بأنهم ال يعرفون ملن سيصّوتون يف االنتخابات القريبة (إن 

ذهبوا إىل صندوق االقرتاع)؛ 

يتعاطون مع معظم املقوالت التي تشّجع عىل التصويت كغ� املصّوت� املتشّددين، لكن انض�م   £

التصويت:  السياسية يشّجعهم أك� عىل  القيادة  الشبان والشابات إىل صفوف  قوى جديدة من 

يقول ٥٦٪ منهم بأن املقولة األخ�ة تزيد من احت�الت تصويتهم، قياًسا ب-٤٧٪ من غ� املصّوت� 

املتشّددين.

غيرُ المصّوتين المتشّددون
تضم هذه املجموعة مستطَلع� � يصوتوا يف االنتخابات األخ�ة وال يزمعون عىل التصويت يف املستقبل. 

يشّكل هؤالء ٣٤٪ من مجمل العّينة، وفي� ييل خصائصهم:

ال يصّوتون ألسباب مبدئية – ح� سئلوا ملن كانوا ليصوتوا لو ذهبوا إىل صندوق االقرتاع، أجاب   £

أفراد  يكون  أن  ح  ويرجَّ السكان،  (نحو ١٧٪ من مجموع  يصّوتوا  لن  أنهم  (ثانيًة)  قرابة نصفهم 

املجموعات  بأفراد  مقارنًة  االنتخابات  االشرتاك يف  إمكانية  أي  بعيدين جدا عن  املجموعة  هذه 

األخرى).
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يروا أك� من كافة أفراد املجموعات األخرى أن االنتخابات سبيٌل مل�رسة حقوقهم كأقلية (يضع   £

ثلث عددهم هذا السبب يف املكان األول)؛ 

السبب الرئييس لعدم تصويتهم: ال يؤمنون بالد�قراطية اإلرسائيلية (٣١٪) وال يجدون ملن يدلون   £

بأصواتهم (٢٦٪).

øَمن يمكن إقناعه
السؤال عن النية بالتصويت ُطرح يف االستبيان مرت� – املرة األوىل يف بداية االستطالع، قبل طرح األسئلة 

األساسية، ومرة ثانية بعد الطروحات واألسئلة الكث�ة يف شتى املواضيع، �ا يف ذلك املقوالت الداعمة 

للتصويت والرافضة له. 

لكننا  االستطالع،  نهاية  تتغّ� يف  التصويت �  أعلنوا عن عزمهم  الذين  املجيب�  أن نسبة  بالرغم من 

نالحظ بعض الزحزحة يف سّلم مستوى احت�الت التصويت. كل مجيب غّ� إجابته لجهة زيادة احت�ل 

تصويته – حتى ولو من درجة منخفضة يف السّلم لدرجة أعىل، أو من اإلجابة ”مستحيل“ إىل إجابة أقل 

تشّددا، من َقبيل ”ال أعلم“ – ُيعترب ضمن هذا التحليل كَمن زادت احت�الت ذهابه لالقرتاع. حاولنا 

من خالل تحليل اإلجابات يف هذه املجموعة التعّرف عىل املقوالت والسيناريوهات التي من شأنها 

التأث� فيهم لجهة التصويت.

ييل  وفي�  العّينة،  مجمل  من   ٪٢٤ نسبَة  تصويتهم  احت�الت  زادت  الذين  املجيب�  عدد  شّكل 

خصائصهم:  

الحياة  يف  النساء  اشرتاك  عن  األسئلة  سلسلة  إىل  ر�ا  األمر  (يعود  رجال   ٪٤٢ نساء،  منهم   ٪٥٨  £

العامة)؛

ال يختلفون عن املجموعات السكانية األخرى من حيث خصائصهم الد�وچرافية األخرى؛  £

قرابة الثلث� قالوا يف بداية االستطالع انهم ال يعتزمون التصويت إطالقا. في� رأى ثلثهم أن ّ�ة   £

احت�ال ما، أو ضئيال، ألن يصّوتوا.

ُأطلق  الذي  االسم  (وهو  أ� سأصّوت“  ”مؤّكد  اإلجابة  االستطالع  أي شخص يف مستهل  ُيعط   �  £

عىل املجموعة). ح� سئل هؤالء ثانيًة يف نهاية االستطالع، أجاب ثلثهم أنهم سيصوتون ال محالة، 

وأجاب ٢١٪ أن ّ�ة احت�ال ما بأن يصّوتوا. بعد عرض سلسلة السيناريوهات واملقوالت، أجاب ٥٥٪ 

بأن احت�ل ذهابهم إىل صندوق االقرتاع قد زاد، وانتقل ٣٠٪ من ”مستحيل“، يف مطلع االستطالع، 

إىل ”هناك احت�ل ضئيل“، في� أجاب ١٣٪ أنهم ال يعرفون (عْلً� بأن أحدا � يعِط هذه اإلجابة 

يف بداية االستطالع).    
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المقوالت التي تخّلف أكبر تأثير في أفراد هذه المجموعة
األشخاص الذين ارتفعت عىل امتداد االستطالع احت�الت ذهابهم إىل صناديق االقرتاع، جاءت أ�اط 

إجاباتهم عىل العموم م�ثلة إلجابات عموم السكان.

املقولة ”اليوم يصّوت ٥٠٪ فقط من العرب؛ بقدر ما يزيد عدد املصّوت�، يرتفع �ثيل العرب يف   £

الكنيست“ رفع احت�ل التصويت لدى ٧٠٪ من أفراد هذه املجموعة؛

السيناريو الذي يصّور اتحادا ب� األحزاب العربية، رفع احت�ل التصويت لدى ٥١٪ من أفراد هذه   £

املجموعة؛

السيناريو بأن تخّصص الدولة مقاعد لوزراء عرب، رفع احت�ل التصويت لدى ٥٨٪ من أفراد هذه   £

املجموعة؛

ص للعرب يف الكنيست مقاعد تعادل نسبتهم السكانية،  سيناريو تغي� نظام الحكم بحيث تخصَّ  £

رفع احت�ل التصويت لدى ٥٦٪ من أفراد هذه املجموعة؛

احت�ل انض�م شبان وشابات عرب إىل القيادة السياسية، رفع احت�ل التصويت لدى ٥٢٪ من   £

أفراد هذه املجموعة؛

السيناريو بأن ”ُتختار امرأة لقيادة الحزب الذي تؤيده“، أّثر باإليجاب يف احت�الت التصويت لدى   £

٤٦٪ من أفراد هذه املجموعة. 

∞  ∞  ∞

االنتخابات من  الفئات املستهَدفة تتفق عموما عىل أهمية االشرتاك يف  الختام، يبدو أن مختلف  يف 

الناحية الرمزية. االنتخابات هامة للد�قراطية، وهي تتيح للعرب إس�ع صوتهم.

تختلف املجموعات يف املقام األول حول املعنى العميل لالنتخابات وإمكانية التأث� يف النظام السيايس 

خصوصا، ويف حياة العرب واملواطن� يف الدولة عموما. بكل�ت أخرى، بقدر ما ترتاجع الثقة بالتأث� 

كان  وإن  التصويت، حتى  عدم  احت�الت  تزيد  (أو  التصويت  احت�الت  تضعف  لالنتخابات  العميل 

العميل  التأث�  عىل  تؤّكد  التي  املقوالت  فإن  لذلك،  إيجابيا).  االنتخابات  يف  االشرتاك  من  املوقف 

للد�قراطية (كل� زاد عدد املصّوت� زادت قدرتهم عىل التأث�) أو التي تِعد بإحداث تغي� ملموس 

بالنظام السيايس يف إرسائيل (كاتحاد األحزاب العربية) تشّجع عىل االشرتاك يف االنتخابات حتى أشخاًصا 

ال يعتزمون عىل الذهاب إىل صناديق االقرتاع.    

بغالبيتهم من  ليسوا مدفوع�  التصويت  املزمع� عىل  أولئك غ�  أنه حتى  التوّجه عىل  يشهد هذا 

الرغبة يف االنفصال أو من عدم االهت�م باالشرتاك، بل من الشعور بأن التصويت عديم الجدوى.
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النساء والجندر3

أ. النتائج العامة
كب�ة  غالبية  ّ�ة  العر�.  املجتمع  املرأة يف  مكانة  لتعزيز  واضح  تأييد  إىل وجود  البحث  نتائج  تش� 

ومتجانسة يف كل املجموعات السكانية تؤيد املبادئ األساسية: أهمية نيل النساء التعليم العايل (٩٣٪) 

مع  تتّفق   (٪٧٠) واضحة  لكنها  متواضعة  غالبية  هناك   .(٪٨٤) املنزل  خارج  العمل  يف  النساء  وحق 

املقولة بأن النساء قائدات سياسيات جيدات بدرجة ال تقل عنها لدى الرجال. تشهد النتائج عىل وجود 

اتفاق واسع يف هذا املوضوع. صحيح أن هذا التأييد يأ� عىل مستوى الترصيح، لكن قوة النتائج تدل 

عىل نشوء معاي� يف املجتمع العر�. مع ذلك، �كن مالحظة وجود تباين يف قوة (وضوح) التأييد لدى 

املجموعات السكانية املختلفة. 

أوال – وال مفاجأة يف ذلك – التأييد الذي �نحه النساء أقوى يف املؤرشات الثالثة: 

تقول ٧٨٪ من النساء إن نيل النساِء التعليَم العايل هام جدا، مقارنة ب-٦٩٪ ب� الرجال؛  £

أقلية بواقع ٤٣٪ تؤّيد جدا (من ب� الخياَرين ”جدا“ و”نوافق كث�ا“) حق النساء يف اختيار العمل،   £

مقارنة ب-٦٣٪ من النساء؛

٤٣٪ من النساء يوافقن جدا عىل أن النساء قائدات جيدات كالرجال، في� � يعِط هذه اإلجابة   £

سوى ربع الرجال فقط. 

ب�  فالفارق ضئيل  ملفت،  أمر  (وهو  املوضوع  هذا  واملسيحي� يف  املسلم�  ب�  مع�  فارق  يوجد 

األشخاص الذين عّرفوا أنفسهم عىل أنهم متدينون أو عل�نيون):

من  ب-٧٢٪  مقارنة  املنزل،  خارج  العمل  يف  النساء  حق  جدا  يؤيدون  املسلم�  من   ٪٤٩  £

املسيحي�؛

من   ٪٤٤ مقابل  بالرجال،  أسوة  جيدات  قائدات  النساء  أن  عىل  جدا  يوافقون  املسلم�  ثلث   £

املسيحي�؛

واملسيحي� وهو  املسلم�  كلٍّ من مجموعَتي  عاٍل جدا يف  العمل  النساء يف  لحق  العام  التأييد   £

يتجاوز ال-٨٠٪؛

مستوى التعليم املختلف ب� األشخاص � يرتك أثرا ُيذَكر يف درجة التأييد املذكور.  £

بالرغم من الفروق الطفيفة، يجب التنويه عموما أن �ة تأييدا كب�ا للمبادئ األساسية لقضية املساواة 

النساء  مجموعة  يف  الهّمة  صقل  من  حالة  هناك  ذلك،  عىل  زد  املجموعات.  كافة  لدى  الجندرية 
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باالستطالع: فهن يؤّيدن تلك الحقوق بنسبة تتجاوزها لدى الرجال (بفارق يرتاوح ب� ٥ إىل ١٠ نقاط 

باملئة)، ك� و�تاز تأييدهن بإج�ع األصوات – مَنْحنه نسبة تتجاوز ال-٩٠٪. ح� سألنا النساء عن 

املهنة األجدى التي يرغ� ��رستها، اختار عدد أكرب من النساء، مقارنة بالرجال، كل مهنة من املهن 

التي اقُرتحت عليهن، باستثناء مجال واحد – العلوم والتكنولوجيا املتقّدمة. هذه االختيارات مشابهة 

املتقدمة والهندسة والعلوم  التكنولوجيا  النساء عىل  ُتْقبل  الغرب حيث  أماكن أخرى من  للوضع يف 

بأعداد تقّل عنها ب� الرجال. مع ذلك فالنزعة العامة واضحة: النساء يتمّيزن بحافز أكرب لجهة تلقي 

التعليم العايل منه لدى الرجال.

بالرغم م� فات، ح� سألنا املجيب� عن الخطوات الالزمة للنهوض �كانة النساء، قّدم الرجال والنساء 

سّلَمي أولويات مختلف�. فقد سّمى عدد أكرب من النساء (مقارنًة بالرجال) الح�يَة من أع�ل العنف 

والعمَل الخطوت� العاجلت� الرئيسيت� الرضورت�، بين� وقع اختيار عدد أكرب من الرجال عىل التعليم. 

يدل هذا النمط عىل أن النساء ال يزلن منشغالت أك� يف قضايا األساسية الفورية للرصاع عىل البقاء، 

ك� يبّ� الجدول أدناه:
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ب. النساء والتصويت
التفاؤل

تفيد النساء عن مشاركة يف االنتخابات بنسبة ال تقل عنها لدى الرجال. أسوة بالرجال، تشعر النساء بثقة 

أقل بعض اليشء بقدرتهن عىل القيادة قياًسا بتأييدهن الواسع للحقوق األساسية (التعليم والعمل). 

مع ذلك فهناك أغلبية كب�ة توافق عىل أن النساء قائدات جيدات بدرجة ال تقل عن الرجال – نحو 

٨٠٪. النساء كذلك متفائالت في� يتعّلق بإمكانية التأث� يف مّتخذي القرارات من خالل االنتخابات: فقد 

أفاد ٥١٪ منهن أنه باإلمكان التأث� من خالل االنتخابات، مقارنًة ب-٤١٪ من الرجال. وّرصحت نسبة 

ضئيلة إىل حّد كب� ب� النساء أنهن ال يثقن بالد�قراطية اإلرسائيلية (كسبب لالمتناع عن التصويت 

- ١٨٪ مقارنة ب-٣١٪ ب� الرجال).

غير ُملّمات
يف املقابل، عىل غرار النساء يف مجتمعات أخرى (سواء يف املجتمع اليهودي بإرسائيل أم يف أماكن أخرى 

يف العا�)، تفّضل النساء عدم اإلجابة عن األسئلة التي تتطّرق إىل السياسة وإىل املواضيع العامة عموما، 

وذلك بنسبة شبه مضاعفة عنها لدى الرجال. صحيح أن النتائج يف هذا الشأن ال �ّيز املجتمع العر� يف 

إرسائيل استثنائًيا، لكن ذلك ال يقّلل من الحاجة إىل بذل الجهود للتثقيف ورفع الوعي السيايس لدى 

النساء. يرتك هذا الوضع تأث�ا واضحا يف اشرتاك النساء باالنتخابات، إذ ح� ُسئلن عن السبب الرئييس 

الذي يردعهّن عن االشرتاك، اختارت ٢٢٪ سببا فنيا من ضمن قا�ة اختيارات: ”ال أعرف كيف“ أو ”� 

أفّكر باألمر“، وهي نسبة مضاعفة لنسبة الرجال الذين طرحوا اإلجابة عينها. احتل هذا السبب املكان 

الثا� ب� النساء، بفارق نقطت� فقط بينه وب� السبب األول: ”ليس ّ�ة قادة يستحقون“ (٢٤٪).

استراتيجية لتشجيع اشتراك النساء
أبدت النساء ظً� للحصول عىل معلومات عن التصويت. فقد استج� بدعم أكرب وبح�س أقوى (من 

التي  املقوالت  استثنينا بعض  إذا  التصويت.  الرامية إىل تشجيع  املقوالت  لكافة  التأييد)  حيث درجة 

السيايس  العمل  الشبان والشابات إىل  العربية، والتحاق  تأييد أضعف – شطب األحزاب  حازت عىل 

(ساندت معظم النساء هذه املقولة، لكن ليس أك� من الرجال) – فقد قالت نسبة أعىل ب� النساء 

إن املقوالت تزيد، أو تزيد للغاية، من احت�الت ذهابهن إىل صندوق االقرتاع. الفارق، مقارنة بالرجال، 

يرتاوح يف نطاق ال-١٠ نقاط املئوية. 
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فوارق أكرب ب� الرجال والنساء تظهر �ا يخص امكانية دمج النساء يف القيادة السياسية، والتي تؤثر 

ايجاباً عىل إدخال نساء أك� منها عند الرجال: السيناريو القائل ”سوف يتم إدراج النساء يف مواقع ذات 

فرص واقعية بالحزب الذي تؤّيد“ رفع احت�ل التصويت لدى ٥٠٪ من النساء ولدى ٢٨٪ من الرجال 

فقط؛ والسيناريو القائل ”سوف يتم انتخاب امرأة لقيادة الحزب الذي تؤّيد“ رفع احت�ل التصويت 

لدى ٥٤٪ من النساء ولدى ٣٢٪ من الرجال فقط.
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من امللفت أن مقولة ”تضع األحزاب اليهودية قضية املساواة عىل رأس سلم األولويات“ � ُتِ� االنبهار، 

ال ب� الرجال وال النساء. يبدو أن ّ�ة صعوبة يف تحّري أثر هكذا ترصيح من الناحية العملية، ال سي� 

إذا بقي هذا مجرد ترصيح.   

نجمل هنا بقولنا إن النساء متحمسات ومثاليات؛ ُيِرْدَن التقّدم والتأث� يف املجتمع واملشاركة يف الحياة 

العامة. لكن هناك حاجَزين يقفان يف طريقهن: (١) الطابع املحافظ للمجتمع العر� واإلرسائييل؛ (٢) 

حالة االنقطاع املألوفة يف كل أنحاء العا� ب� النساء والسياسة. لعل السبب لذلك يعود إىل النظرة 

معظم  أع�  يف  النظرة  هذه  تغّ�ت  لقد  األمر،  واقع  يف  للرجال.  ِحْكر  حلبة  السياسة  بأن  السائدة 

املشارك� يف االستطالع (�ا فيهم الرجال)، و� يتبقَّ اآلن إال العمل بجّد لتضم� النساء يف الحياة العامة 

من خالل التثقيف والنشاط. ال شك يف أن هذا املسعى سوف يؤ� ُأكله. 
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تلخيص

ّ�ة  أن  االستطالع  وّفرها  التي  الكمية  واملعطيات  البؤرّية  املجموعات  أفرزتها  التي  الخالصات  تبّ� 

توّجَه� اثن� يف املجتمع العر�. يرتكز أحده� عىل األمل، بالرغم من املشاكل. يؤمن مساندو هذا 

التوّجه أنه �كن تحقيق خفض للمشاكل بعدد من الطرق – االشرتاك يف مؤسسات الدولة، والتصويت 

يف انتخابات الكنيست، واالنخراط يف الخدمة املدنية، وااللتحاق بدائرة العمل. أما التوّجه الثا� فيمّيز 

ِبوّد هؤالء  التأث� يف مستقبله؛  قادر عىل  املواطن  بأن  األمل  يفقدون  وبدأوا  آمالهم  أشخاصا خابت 

االشرتاك يف االنتخابات، وقد اشرتكوا فيها سابقا، لكنهم أصيبوا بخيبات أمل حتى أّ� بهم اليأس.       

دت�: إذ � نع� عىل فروق  هذان التوّجهان ليسا شهادة عىل انقسام املجتمع العر� إىل مجموعت� محدَّ

كب�ة من ناحية الخصائص الد�وچرافية ب� مؤيدي كل توجه، بل و�كن إيجاد خصائص تتكّرر يف 

األشخاص املنتم� إىل كال املجموعت�.

يجب االعرتاف بوجود التأرجح: فكل ّمن يشرتك اليوم يف االنتخابات قد يرتدع عن املشاركة يف املستقبل، 

والعكس صحيح – األشخاص الذين ال يصّوتون اليوم قد يصّوتون يف املستقبل إن اقتنعوا بوجود طائل 

لصوتهم. 

أك� املقوالت تشجيًعا عىل التصويت لدى مجمل أصحاب حق االقرتاع، �ا فيهم األشخاص األقرب إىل 

عدم االشرتاك، كانت تلك التي َتِعد بإحداث تغي� عميل يف النظام السيايس والواقع السيايس بإرسائيل، 

تحّث عىل  قد  التي  السلبية  املقوالت  أن  تبّ�  املقابل،  الرمزي. يف  الجوهر  املقوالت ذات  إىل  إضافة 

التصويت بدافع الرعب، من َقبيل ”شطب أحزاب عربية“ و“العنرصية سوف تّتسع“ وما شابه ذلك 

– � ُتحدث تغّ�ا كب�ا.

�كن اعتبار املجتمع العر� برّمته جمهورا مستهَدفا ينبغي تشجيعه عىل االشرتاك يف االنتخابات، لكن 

رأس سّلم األفضليات يجب أن يكون مجموعة األشخاص املزمع� عىل التصويت لكنهم قد يعدلون عنه، 

وكذلك األشخاص غ� املزمع� عىل التصويت حاليا، لكنهم كانوا قد صّوتوا يف املايض، وهم منفتحون يف 

هذا الشأن. يف اآلن نفسه، يستحق األمر تعزيَز األشخاص املزمع� عىل التصويت، وعىل املدى الطويل، 

العمل عىل إحداث تغي� يف املواقف لدى مجموعات األشخاص الذين ال يصّوتون بتاتا.   

ُيبدين انفتاحا وح�سا كب�ين، ويجب مساندة رغبتهّن يف  بصورة عامة، ُيظِهر االستطالع أن النساء 

االندماج باملجال املهني واملجال االجت�عي واملجال السيايس. يف اآلن نفسه، ّ�ة أهمية لتقريبهّن إىل 

السياسة وإىل الحياة العامة عموما، هذين امليدان� اللذين ال يزاالن حلبت� غريبت� بالنسبة لعدد كب� 

من النساء العربيات يف البالد. 

4
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يهدف هذا البحث إىل سْرب كْنه االنخفاض الحاد الذي تشهده نسب االقرتاع لدى الجمهور العر� يف 

إرسائيل بالعقد األخ�. يث� هذا االنخفاض القلق يف نفوس كل الراغب� يف دمج املواطن� العرب يف 

املجتمع اإلرسائييل كمواطن� متساوين ومساهم�. تفتح نتائج البحث أفقا لألمل: فالخالصات ُتظهر 

أن غالبية املواطن� العرب يف إرسائيل معنيون باالشرتاك يف حياة املجتمع اإلرسائييل، وأن قرار بعضهم 

عدم التصويت عادة  ما ال يكون ناجً� عن المباالة أو رفض قاطع لفكرة االشرتاك، بل عن اعتبارات 

عملية نتيجة االعتقاد بغياب الفائدة.    

بالرغم من النقاش الحامي الذي يشهده الجمهور العر� ب� مؤيدين لالشرتاك يف االنتخابات ومعارضيه 

ألسباب أيديولوجية، وبالرغم من النشاط السيايس الواسع الذي يديره كال املعسكرين، يقرر العديدون 

إليه نتيجة  القرار ال يلجأون  الذين يّتخذون مثل هذا  عدم االشرتاك يف االنتخابات. غالبية املواطن� 

رغبة يف مقاطعة اللعبة السياسية، أو نتيجة عزم عىل النأي بالنفس عن الحياة الد�قراطية، بل ألنهم 

يشعرون بفقدان الحيلة يف الدولة للتأث� يف عملية اّتخاذ القرارات ذات العالقة �ستقبلهم. إنهم يف 

االنتخابات توّجها  الذين يشرتكون يف  املواطن�  التأكيد أن لدى  باليأس. يجب  حقيقة األمر مصابون 

أيديولوجيا لجهة االشرتاك يف اللعبة الد�قراطية وم�رسة حقوق األقلية بالد�قراطية، ويحدوهم أمل 

ما بتمّلك القدرة عىل التأث� من خالل صندوق االقرتاع يف ما يجري بالدولة. يثبت البحث أن املقوالت 

احت�الت  من  ترفع  د�قراطية  دولة  يف  االنتخابات  يف  لالشرتاك  األيديولوجي  بالجانب  العالقة  ذات 

التصويت حتى ب� املواطن� غ� املعني� يف الوقت الراهن بالذهاب إىل صندوق االقرتاع.        

التي نقرتحها  التوصيات  البحث، إىل جانب بعض  نتائج  التي أظهرتها  الخالصات  الفصل  يتناول هذا 

لتعميق الشعور باملواَطنة لدى املواطن� العرب يف إرسائيل بوجه عام وب� النائ� بأنفسهم عن الحّيز 

العام بوجه خاص.
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افضلية للقضايا المدنية
يبّ� البحث بوضوح أن طرح القضايا املدنية املشرتكة لليهود والعرب عىل صدر جدول األع�ل من شأنه 

تشجيع اشرتاك املواطن� العرب يف االنتخابات. فقد سّمى املجيبون عىل االستطالع القضايا االجت�عية 

األْوىل  الهامَة  القضايا  والعنف،  والجر�ة  والبطالة  والفقر  والتعليم  الرتبية  مقّدمتها  ويف  االقتصادية، 

بالعناية. احتلت هذه القضايا رأس سلم األفضليات ثانيًة ح� ُطلب من النساء والرجال تسمية القضايا 

ذات العالقة بالنهوض �كانة املرأة يف الجمهور العر�. لقد شغلت هذه املواضيع، ال سي� الجر�ة 

بغالبيتهم  املستطَلعون  السياق، عّرب  أيضا. ويف هذا  البؤرّية  املجموعات  البحث يف  والعنف، مشرت� 

عن موقف إيجا� تجاه االحتجاجات االجت�عية، ورأوا يف الرشاكة اليهودية العربية يف هذه املواضيع 

تجاوز  االحتجاجات عىل  تتصّدر حركة  التي  القيادة  بقدرة  متعّلقا  األمر  يبقى  أمرا ممكنا ومشّجعا. 

العقبات التي �كن أن تتعّ� بها بسبب النزعة السائدة يف الخطاب العام الزاعم بأن حل مشاكل إحدى 

املجموعت� يأ� عىل حساب موارد املجموعة الثانية. ال بد من صقل اإلدراك بأن معالجة هذه القضايا، 

سواء يف املجتمع اليهودي أم يف املجتمع العر� - بالحلول الخاصة التي تقتضيها كل قضية – تصّب يف 

.(win-win) “خدمة املجتمع بأرسه، وأنها �ثابة ”ربح مشرتك

يعني ذلك أن عىل األحزاب الصهيونية االهت�م بإيجاد الطرق التي تكفل توجيه جدول أع�لها ملا فيه 

صالح كافة مواطني الدولة، مع أخذ الجمهور العر� ومشاكله الخاصة بع� االعتبار. أي تناول لقضايا 

من َقبيل العدالة االجت�عية وغالء املعيشة ومشاكل السكن والرتبية والتعليم والصحة وح�ية البيئة 

وغ�ها، يجب أن يشمل الجمهور العر� باعتباره جزًءا ال يتجّزأ.

أما األحزاب العربية فيجب أن تبحث عن وسائل إضافية لتبيان مساهمة أعضاء الكنيست الذين �ّثلونها 

يف القضايا املدنية. ال شك يف أن رفع وعي الجمهور لنشاط أعضاء الكنيست يف املجال االجت�عي، من 

شأنه املساهمة مساهمة ملموسة يف توسيع اشرتاك املواطن� العرب يف االنتخابات.

الرغبة في الشراكة بعملية اّتخاذ القرارات
يبّ� البحث بدون لبس أن املواطن� العرب معنيون بالتأث� جدي�ا يف عملية اّتخاذ القرارات بالدولة 

واالشرتاك يف تنفيذها من خالل التصويت يف انتخابات يثقون بفعاليتها. أظهرت املجموعات البؤرّية أن 

العديد من املواطن� العرب يشعرون باإلحباط واليأس يف أعقاب تصويتهم يف انتخابات سابقة ألحزاب 

مختلفة – صهيونية وعربية عىل حد سواء، دون أن تؤ� أصواتهم أي تغي� يف وضع األقلية العربية يف 

إرسائيل.    
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إىل ذلك، يبّ� االستطالع أن عددا كب�ا من املواطن� العرب يشعر بأن القيادة العربية يف إرسائيل غ� 

قادرة عىل التأث� يف عملية اتخاذ القرارات، وأنه ُقّدر عليها أن ُتبقى خارج االئتالف الحكومي إىل األبد. 

هذا االعتقاد ال �كن أن يشّجع عىل الرغبة بالتصويت. 

ر أبسط املقوالت  ش املواطن� العرب إىل رشاكة حقيقية يف عملية اتخاذ القرارات انعكس يف تصدُّ تعطُّ

املْرتبَة األوىل من حيث مفعولها عىل زيادة احت�ل االقرتاع: ”بقدر ما يزيد عدد املصّوت� العرب، يزداد 

�ثيلهم يف الكنيست“. تؤّثر هذه املقولة عىل حّد متساٍو سواء يف املصّوت� ويف املمتنع�، يف الرجال 

والنساء، وهي تعكس بوضوح رغبة املواطن� العرب يف التأث�. خّلفت هذه املقولة أيضا املفعول األكرب 

يف مجموعة املستطَلع� الذين أفادوا بأن احت�الت ذهابهم إىل صندوق االقرتاع قد ارتفعت: خالل 

البحث ٧٠٪ منهم – ربع املشرتك� يف العّينة – أجابوا أن احت�ل تصويتهم ارتفع درجًة واحدة عىل 

األقل يف الفرتة املمتّدة ب� بداية االستطالع ونهايته. بدوره، السيناريو الذي احتل املرتبة الثانية يف هذه 

املجموعة – اتحاد األحزاب العربية بهدف تعزيز قوتها – يشهد عىل وجود رغبة جمة للتأث� يف النظام 

السيايس (قال ٦٠٪ من هذه املجموعة إن هذا السيناريو يزيد من احت�الت تصويتهم، علً� أن نسبة 

القائل� ذلك يف العّينة كلها كانت مشابهة).

تدل النتائج أنه يجدر باألحزاب العربية أن تبحث عن إمكانية إلقامة إطار مشرتك يضم ممثل� من 

يف  االشرتاك  بأهمية  الجمهور  إقناع  عىل  قادٍر  إطاٍر  التصويت،  تشجيع  مهمة  يتوىل  القوى  مختلف 

العربية  االتحاد ب� األحزاب  العر� من غياب  الجمهور  أمل  االنتخابات. تجدر اإلشارة إىل أن خيبة 

تشّكل أحد أسباب االمتناع عن التصويت؛ حتى لو أن اتحاًدا من هذا القبيل ليس أمرا واقعيا نظرا 

للفروق األيديولوجية والسياسية ب� األحزاب، حريٌّ بهذه أن تقيم إطارا مشرتكا بهدٍف أدناُه تشجيع 

التصويت.

للممثل�  ص �وجبه  ُتخصَّ أعاله يف سيناريو  السيناريو  تأث�  بقليل من  البحث مفعوال أضعف  ُيظهر 

العرب مقاعد يف الكنيست تعادل نسبة املواطن� العرب من عدد السكان: فقد أجاب ٤٩٪ فقط من 

املشارك� يف العّينة أن هذه املقولة تزيد من احت�الت تصويتهم. �كن تفس� هذا املوقف بعدم اقتصار 

رغبة املواطن� العرب عىل التمثيل الالئق فحسب، بل تجاوزه إىل الرشاكة يف الحكم، أي يف االئتالف ويف 

الحكومة أيضا. يؤّكد ما سقناه هنا نسبُة املستطَلع� العالية التي أجابت أن تخصيص الحكومِة مقعًدا 

لوزير عر�، أي تأم� التمثيل حول طاولة اتخاذ القرارات، يزيد من احت�الت مشاركتهم يف التصويت 

(٥٦٪ من مجمل املشرتك� يف العّينة، ٥١٪ ب� غ� املزمع� عىل التصويت و-٥٨٪ ب� أفراد املجموعة 

التي زادت احت�الت تصويتهام يف نهاية االستطالع).

الحقيقي يف املجتمع  العرب يطمحون إىل بلوغ ”صفقة“ نزيهة: االشرتاك  البحث أن املواطن�  يؤّكد 

وتحقيق   – السياسية  والحياة  العايل  والتعليم  والعمل  االقتصاد   – الحياة  ميادين  كافة  اإلرسائييل يف 

رشاكة حقيقية يف عملية اّتخاذ القرارات. أي أن َمن ينأى اليوم بنفسه عن الحّيز العام، مستعد للعودة 
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إليه واملشاركة فيه إذا ما اعتقد أن االشرتاك سيكون فعاال وذا معنى. يؤّكد ما نقوله املواقُف التي تبّدت 

يف االستطالع من الخدمة املدنية: إذ أن قرابة نصف املواطن� العرب ال ترفض كل أشكال هذه الخدمة، 

بل هي تريد لنفسها وملمثليها دوًرا يف وضع آلية تطبيق هذه الخدمة وإدارتها. عالوة عىل ذلك، يّتسع 

التأييد لعملية التطّوع اُمل�َسس إذا جاء ذلك يف إطاٍر يس� باتجاه تضييق الفجوات ب� اليهود والعرب 

يف العمل والتعليم.    

من أجل توسيع اشرتاك الجمهور العر� يف االنتخابات، يجب أن تّرصح األحزاب اليهودية أنها تراعي 

األهمية البالغة الشرتاك القيادة العربية يف عملية اّتخاذ القرارات يف كل امليادين، ال سي� يف املواضيع 

اليهود  الساسة  عن  الصادرة  الترصيحات  شأن  من  املدنية.  كالخدمة  العرب،  بالسكان  العالقة  ذات 

أيضا،  والحكومة  االئتالف  يف  بل  القرارات،  اتخاذ  مراكز  يف  العر�  الجمهور  ممثيل  اندماج  تشجيع 

واملساعدة يف إيجاد الحلول للقضايا موضع الخالف (كالخدمة املدنية) من خالل الحوار مع القيادة 

العربية.  

االشرتاك يف  العر� وحّثه عىل  الجمهور  إىل  التوّجه  عند  الحذر  توّخي  إىل رضورة  هنا  التنويه  يجب 

اّتخاذ  الجمهور يف عملية  إذا كان األمر مقرونا بإس�ع وعود بتحقيق اشرتاك فّعال لهذا  االنتخابات 

القرارات. فاالشرتاك الذي ال يؤ� �ارا حقيقية سوف يخّلف خيبة أمل وإحباطا ويعّزز نزعات اليأس 

االنتخابات رشاكًة حقيقية ذات  يثمر االشرتاك يف  الحرص عىل أن  القائم. يجب  السيايس  النظام  من 

جدوى.

معضلة القيادة
ُيظهر البحث صورة مرّكبة في� يتعّلق بقيادة الجمهور العر�. فمن جهة أجاب ٣٠٪ من املستطَلع� 

أنهم ال يعرفون فيمن يضعون ثقتهم لتمثيل األقلية العربية يف الدولة. لكن أغلبهم (٥٢٪) اختار أحدى 

رؤساء  ولجنة   ،(٪٩) العربية  واألحزاب   ،(٪٣٠) العرب  الكنيست  أعضاء  الرسمية:  القيادية  الهيئات 

السلطات العربية (٨٪)، ولجنة املتابعة العليا (٦٪). أما الباقون (١٨٪) فيتوّزعون بالتساوي ب� َمن يرى 

يف منظ�ت املجتمع املد� أفضل ممثل، وَمن يضع ثقته يف القيادات الدينية.  

النتائج ذات العالقة بأداء أعضاء الكنيست العرب تقّدم بدورها صورة مرّكبة – فقد أعطى ٥٠٪ من 

املشارك� ثقتهم لحسن أداء أعضاء الكنيست العرب، وزادت هذه النسبة يف مجموعة املصّوت�، علً� 

وتتجاوز  الكنيست،  أعضاء  لكافة  عموما  الجمهور  �نحها  التي  الثقة  تتجاوز  هذه  الثقة  درجة  بأن 

بدرجة أكرب من ذلك الثقَة التي منحها الجمهور اليهودي يف مقياس الد�قراطية لعام ٢٠١٢. 

يف املجموعات البؤرّية ترّددت أصوات عدة تقول إن أعضاء الكنيست العرب غ� قادرين عىل إحداث 

القرارات - وقد  اّتخاذ  القوة وعملية  تغي� فعيل لصالح الجمهور العر� بسبب إقصائهم عن مراكز 
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دعمت نتائُج االستطالع هذه اآلراء. مسألة اتحاد األحزاب العربية بالرغم من الفروق األيديولوجية 

بينها يف محاولة لتوسيع قوتها ترددت يف املجموعات البؤرّية أيضا، مع أن املوضوع � يكن مطروحا 

للنقاش. وقد عّززت نتائج االستطالع هذا التوّجه ح� أظهرت أن كث�ين يرغبون يف رؤية قيادة منتَخبة 

اّتخاذ  عملية  ويف  القوة  مراكز  يف  القيادة  هذه  إرشاك  من خالل  أو  األحزاب  اتحاد  من خالل  قوية 

القرارات.   

فضال عن ذلك، يش� االستطالع إىل وجود رغبة بإحداث تجّدد ما يف القيادة العربية، ال سي� بواسطة 

انض�م النساء والشباب إىل الحلبة السياسية. تجدر اإلشارة إىل أن التحاق الشبان والشابات بصفوف 

القيادة يزيد من احت�الت التصويت ب� نصف مجموعة املصّوت�، وقد ُوضع هذا السيناريو يف املكان 

الرابع من ب� السيناريوهات التي تشّجع عىل التصويت يف مجموعة املستطَلع� الذين زادت احت�الت 

تصويتهم يف الفرتة املمتدة ب� بداية االستطالع ونهايته (٥٣٪). إذن، ينبغي أن تفّكر كل األحزاب يف 

إمكانية عرض ”وجوه جديدة“ - مرّشح� عرب شباب، من النساء والرجال - تعّرب عن أصوات الجيل 

الشاب يف الجمهور العر�. يبدو أن بِوسع املرشح� الشباب – ال سي� النساء – التأثَ� يف مصوت� جدد 

� يجدوا حتى اللحظة تعب�ا عن آرائهم وإقناَعهم للذهاب إىل صناديق االقرتاع.

تأييد انخراط النساء في النشاط السياسي
التشجيع عىل االشرتاك يف  السياسية من شأنه  النساء إىل املنظومة  التحاق مزيد من  يبدو كذلك أن 

االنتخابات، يف صفوف النساء خاصة. ُيظهر االستطالع استعدادا يف الجمهور العر� لرؤية النساء يف 

الحلبة السياسية – أك� من ٧٠٪ من مجمل املشارك� يف العّينة اتفقوا مع القول بأن ”النساء قادة 

حسنات يف السياسة بدرجة ال تقّل عنها ب� الرجال“. إمكانية دمج النساء يف القيادة السياسية تؤّثر 

إىل حّد كب� يف رغبة النساء بالتصويت. عىل سبيل املثال، السيناريو القائل ”سوف يتم إدراج النساء يف 

مواقع ذات فرص واقعية بالحزب الذي تؤّيد“ رفع احت�ل التصويت لدى ٥٠٪ من النساء (ولدى ٢٨٪ 

من الرجال فقط)؛ والسيناريو القائل ”سوف يتم انتخاب امرأة لقيادة الحزب الذي تؤّيد“ رفع احت�ل 

التصويت لدى ٥٤٪ من النساء (ولدى ٣٢٪ من الرجال فقط). 

تعزيز الديمقراطية والمساواة
الشعور بأن الد�قراطية يف إرسائيل ليست د�قراطية حقيقية تجّىل بوضوح يف املجموعات البؤرّية. ربط 

املشاركون الد�قراطية عىل نحو أحادي القيمة بقضية املساواة: أي ال مجال من وجهة نظرهم للحديث 

عن الد�قراطية بغياب املساواة الحقيقية للمواطن� العرب يف إرسائيل. ُيظهر االستطالع أن الحاجة إىل 

معالجة وضع الد�قراطية تقف يف أد� سلم أولويات املواطن� العرب - بعد املواضيع االجت�عية وبعد 
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النزاع اإلرسائييل الفلسطيني. لعل ذلك يعود إىل تسمية املوضوع بـ“وضع الد�قراطية“، في� كان من 

املمكن أن يكون لتسمية أخرى ”مساواة املواطن� العرب“ حظ أوفر بكسب التأييد. عىل أية حال، من 

الواضح أن قضية املساواة تندرج يف القضايا االجت�عية التي حظيت بأعىل درجات األولوية – الرتبية 

والتعليم، والفقر والبطالة، والعنف – التي �تاز بوجود فجواٍت كب�ة ب� اليهود والعرب ناجمٍة، من 

جملة أسباب أخرى، عن �ييز يف املؤسسات ضد املواطن� العرب، وهي فجوات ترّسخ الشعور بعدم 

املساواة الذي رّكز عليه املشاركون يف املجموعات البؤرّية.

املساواة قضية مركزية من شأن معالجتها  أن موضوع  االستطالع عندها  توقف  التي  املقوالت  تؤّكد 

تشجيع النية عىل التصويت: فقد أجاب ٥٠٪ من مجمل املشارك� يف العّينة أن طرح موضوع املساواة 

ب� اليهود والعرب عىل رأس جدول أع�ل القادة اليهود سوف يزيد من احت�ل تصويتهم. إضافة إىل 

ذلك، فقد فّرس أك� من نصف املشارك� يف العّينة أسباب تصويتهم بالرغبة يف تحقيق رشاكة يف املنظومة 

السياسية تقوم عىل قاعدة املساواة: م�رسة حقوق األقلية واالشرتاك يف العملية الد�قراطية.    

اذاً، عىل األحزاب الصهيونية أن تعلن مواقف واضحة ضد التمييز واإلجحاف وضد التعاب� العنرصية 

تجاه الجمهور العر� يف إرسائيل. عرب كث�ون يشعرون بانتهاج التمييز ضدهم وبعدم مساواتهم يف 

التعامل. تلك هي األسباب الرئيسية ملشاعر اإلحباط واليأس التي تجّر إىل االمتناع عن التصويت.    

تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن املقوالت السلبية التي تتحّدث عن حالة تراجع يف الد�قراطية 

املثال،  سبيل  االقرتاع. عىل  الحث عىل  يف  ُيذَكر  أثرا  ترتك   �  - الجمهور  تخويف  أساليب  كاعت�د   –

السيناريو بشطب األحزاب العربية ال يزيد من احت�الت تصويت املشارك� يف العّينة إال بنسبة ٢٦٪ 

الذي يتحدث عن حالة استفحاٍل  السيناريو  وبنسبة أد� من ذلك ب� مجموعة املصّوت�. ك� وإن 

للتوجهات العنرصية واإلقصاء حيال العرب، ال يزيد من احت�الت زيادة التصويت لدى املشارك� يف 

فة نسبيا والقائلة باحت�ل تاليش صوت العرب  العّينة إال بنسبة ٤٣٪. حتى املقولة ذات الصيغة املخفَّ

إن � يهتموا بالتصويت، ال تزيد من فرص التصويت إال يف أوساط نصف املستطَلع� فقط.

 

رفع الوعي
قضية الوعي لعملية التصويت - سواء عىل املستوى الجوهري أم املستوى الفني – تجّلت كمسألة 

أك� شأنا م� كان متوقعا. فقد تبّ� أوال أن مجرد االنشغال يف موضوع التصويت وطرحه للنقاش يزيد 

من احت�الت التصويت. بدا ذلك ألول مرة يف املجموعات البؤرّية ح� أعلن بعض املشارك�، الذين 

أفادوا بأنهم � يصّوتوا يف االنتخابات، أنهم قد غّ�وا موقفهم خالل النقاش الذي دار يف املجموعات 

البؤرّية ومع اقرتابه إىل النهاية، وذلك دون أن ُيسألوا عن األمر مرة أخرى: فقد ّرصحوا بأنهم، رغم 

موقفهم السابق، قد يذهبون إىل االقرتاع وأن الحديث الذي دار يف املجموعة حّثهم عىل إعادة التفك� 
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باملوضوع. لِقَيت هذه النتيجة سنًدا فعليا لها يف االستطالع: فقد ارتفعت احت�الت تصويت ٢٥٪ من 

الذين تم سؤالهم، درجًة واحدة يف الفرتة املمتدة ب� مستهل االستطالع ونهايته. ُيجري فصل النتائج 

تحليال واسعا لهذا املوضوع الذي ينطوي بدوره عىل أهمية كب�ة لكونه شاهدا عىل املساهمة الكب�ة 

للعمليات التي ترمي إىل رفع الوعي إىل التصويت يف الجمهور العر�.

عىل  املجيب�  من  ُطلب  ح�  األهمية.  يف  م�ثلة  درجة  التصويت،  يتم  كيف  الفنية،  القضية  تحتل 

يتم  أعرف كيف  اإلجابة ”ال  منهم  اختار ١٦٪  التصويت،  االستطالع ذكر سبب واحد المتناعهم عن 

إليها أعاله  التي تطّرقنا  النقطة  أفّكر باألمر“. تعكس هذه اإلجابة يف بعض جوانبها  التصويت، أو � 

حول رضورة رفع الوعي للتصويت. لكنها إىل ذلك تطرح الناحية الفنية التي �تنع بعض املواطن� من 

التصويت جراءها، أي عدم معرفتهم كيف يتم االقرتاع. تجّلت هذه اإلجابة بقوة أكرب ب� النساء. قد 

يعترب البعض املسألة الفنية شأنا هامشيا، أما يف حقيقة األمر فإن عددا كب�ا من الدول يف العا� ُيعنى 

بتأث� هذه يف منالية التصويت ويف النسب التي يسّجلها التصويت (عوامل مثل عدد صناديق االقرتاع 

والعملية الالزمة للتسجيل يف قا�ة أصحاب حق االقرتاع، إىل جانب بعض املعضالت، كفعل التصويت 

يف الصندوق، والحواجز اللغوية يف الصناديق، وغ�ها).

من هنا، ينبغي أن تبحث سلطات الدولة – واللجنة املركزية لالنتخابات يف مقّدمتها – عن طرق لرفع 

وعي املواطن� العرب ملجّرد إجراء االنتخابات وألهمية االشرتاك فيها وللطرق العملية للتصويت. 

 
UO

�
uð

Ë 
 

U�
öš



معدالت  يف  الحاد  االنخفاض  خلفية  عىل  النرشة  هذه  تصدر 
التصويت ب� املواطن� العرب يف االنتخابات العامة خالل العقد 
األخ�. تث� هذه النزعة القلق عىل فرص اندماج املواطن� العرب 
يف الدولة، االندماج القائم عىل املشاركة يف الحوار العام ويف عملية 

اّتخاذ القرارات يف كافة مجاالت الحياة.  

تّتصل  قضايا  يتناول  أيديكم  ب�  نعرضه  الذي  املواقف  بْحث 
باشرتاك أبناء األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل باالنتخابات: 
ما هي عوامل االنخفاض يف نسب االقرتاع، ما هي العوامل التي 
هي  وما  إضعافها،  أو  التصويت  عىل  الرغبة  تشجيع  شأنها  من 
الّدفُع  العام  األع�ل  يف جدول  إدراجها  شأن  من  التي  املواضيع 

قدًما وعىل نحو ملموس بشعور املواَطنة ب� املواطن� العرب.
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نبني مستقبال مشرتكا لليهود والعرب مواطني 

إرسائيل
هي  مسجلة)  (جمعية  إبراهيم  صندوق  مبادرات 
بدأت  املادي،  الربح  لهدف  ليس  تعمل  منظمة 
والحياة  املساواة  لتشجيع   ١٩٨٩ منذ  نشاطاتها 
أجل  من  الدولة,  مواطني  والعرب  لليهود  املشرتكة 
أطلق  وقد  إرسائيل.  وعادل يف  آمن  مزدهر،  مجتمع 
املشرتك  الجد  كونه  ”إبراهيم“  اسم  املنظمة  عىل 
انتهاج  تشجيع  عىل  تعمل  وهي  والعرب،  لليهود 
اجت�عية عرصية, وتطّبق  تعتمد عىل �اذج  سياسة 

مشاريع واسعة النطاق وتتخذ إجراءات توعوية.
ثالث�  من  ابراهيم  صندوق  مبادرات  طاقم  يتكون 
موظفاً، يهوداً وعرباً، وُيدير الجمعية كٌل من السيد 

أمنون بئ�ي سوليتسيانو والسيد محمد دراوشة.

יוזמות קרן אברהם
ולערבים  ליהודים  משותף  עתיד  בונים 

אזרחי ישראל
יוזמות קרן אברהם ©ע“ר® הנו ארגון ללא כוונות 
ושוויון  שילוב  לקידום   ±π∏π מאז  הפועל  רווח 
בין יהודים וערבים אזרחי ישראל¨ למען חברה 
משגשגת¨ בטוחה וצודקתÆ העמותה נקראת על 
המשותף  אביהם  אברהםØאבראהים¨  של  שמו 
של יהודים וערבים¨ והיא פועלת לקידום מדיניות 
חדשניים¨  חברתיים  מודלים  על  המבוססת 

Æמיזמים רחבי היקף ופעולות הסברה
יותר משלושים  יוזמות קרן אברהם מונה  צוות 
והוא מנוהל במשותף  וערבים¨  יהודים  עובדים¨ 
Æעל ידי אמנון בארי≠סוליציאנו ומוחמד דראושה

יוזמות קרן אברהם
קריית התקשורת נווה אילן

π∞∏µ∞ ד“נ הרי יהודה
טל‘ ∞∞∞≤≤∑≤≠≥∞ פקס‘ ±∞∞≤≤∑≤≠≥∞

info@abrahamfund.org.il ∫דוא“ל
www.abrahamfund.org ∫אתר אינטרנט

مبادرات صندوق إبراهيم

كريات هتكشورت نفيه ايالن

بريد متنقل هاري يهودا ٩٠٨٥٠

هاتف ٣٧٣٣٠٠٠-٠٢ فاكس ٣٧٣٣٠٠١-٠٢

info@abrahamfund.org.il :�بريد الكرتو

www.abrahamfund.org :موقع انرتنت

יוצא לאור על רקע מגמת הירידה בשיעורי ההצבעה  זה  פרסום 
של האזרחים הערבים בבחירות הכלליות בעשור האחרוןÆ מגמה 
זו מעוררת דאגה בדבר סיכויי השתלבותם של האזרחים הערבים 
במדינה¨ המושתתת על השתתפות בשיח הציבורי ובתהליכי קבלת 

 Æההחלטות בכל תחומי החיים
של  להשתתפותם  הנוגעות  סוגיות  בוחן  הנוכחי  העמדות  מחקר 
הגורמים  מהם  בבחירות∫  בישראל  הערבי≠פלסטיני  המיעוט  בני 
לירידה בשיעורי ההצבעה¨ מהם הגורמים העשויים לעודד הצבעה 
או להחלישה¨ ומהם הנושאים אשר הצבתם על סדר היום הציבורי 
האזרחים  בקרב  משמעותית  אזרחות  תחושת  לקדם  עשויה 

Æהערבים

ההשתתפות הפוליטית
של האזרחים הערבים בישראל

المشاركة السياسية
للمواطنين العرب في إسرائيل
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