
  

 // صحفيّ  بيان //

 

 : جديد استطالع

  وعدمه التصويت بين مترددون العرب المواطنين ُثلث

 %25 لدى للتصويت الدافعية ترفع قد والمشتركة

  

  .التأثير بعدم الشعور هو المنصرمة االنتخابات في( 34.2%) التصويت عن لالمتناع برزاأل الدافع ●

 .مترددون 32% و التصويت ينوون ال 26% التصويت، ينوون الُمستطلعين من 42% حوالي ●
 .أيديولوجية ألسباب المنصرمة االنتخابات في يصوتوا لم %7 ●
ة القضايا بمعالجة الوسط -اليسار أحزاب التزام ● ع العربيّ  للمجتمع المهم   على الُمستطلَعين من بالمئة 30% سيشج 

 التصويت
لون اُمستطلَعّ  1,055 تشمل واسعة عينة على تعتمد الدراسة ●  .العرب لمواطنينل تمثيلي ة عي نة يشك 

 
عة دراسة االثنين، أمس ،"أكورد مركز" و "سيكوي" جمعية ،"ابراهيم مبادرات" جمعية نشرت ة، ألول ،فحصت موس   أسباب مر 

  .العرب المواطنين لدى التصويت ونزعات ،المنصرمة االنتخابات في العربيّ  المجتمع في التصويت عن االمتناع أو التصويت
 واسعة عينة بمشاركة االستطالع وكان المشتركة، القائمة تشكيل إتمام قبل ،12-19.7.19 بين ما الفترة في االستطالع وأجري
 .العربي المجتمع من مستطلعا 1,055 تشمل

  
د بشكل التصويت ينوون االنتخاب حقّ  أصحاب العرب المواطنين من 42% أنّ  الدراسة وجدت  في عالية بأرجحية أو مؤك 

 في يشاركوا بأن ضئيال احتماال هناك أنّ  إلى أشاروا المستطلعين من 26% فقط بالمقابل ،2019 أيلول في القريبة، االنتخابات
توا لن أن هم أو التصويت، ا يصو   حق أصحاب ُثلث حوالي -32% وتبلغ عالية عدمه أو التصويت بين المترددين نسبة. قطع 
 .االنتخاب

 
ا األكثر العامل فإن الدراسة، لنتائج وفق ا  بمعالجة الوسط-اليسار أحزاب تعه د هو القريبة االنتخابات في التصويت على تشجيع 

ة قضايا ، للمجتمع مهم  ا يَتضح. الُمستطلعين من 30.7% على ذلك ويؤث ر والجريمة، العنف آفة مثل العربي   الدراسة، نتائج من أيض 
 .للتصويت العرب المواطنين ُربع دافعية من سيزيد المشتركة القائمة تشكيل أنّ 
 

 حق أصحاب من 7% وفقط الُمعتقد، من أصغر هو التصويت، لعدم كدافع لالنتخابات، األيديولوجي ة المقاطعة ظاهرة نطاق
 .أيديولوجي ة ألسباب 2019 نيسان في االنتخابات قاطعوا االنتخاب

 
ا األكثر الدافع  لم الذين الُمستطلعين من %34.2 - "(صوتي من فائدة ال)" التأثير بعدم الشعور هو التصويت عن لالمتناع بروز 

توا  .التصويت لعدم كدافع السبب هذا إلى أشاروا 2019 نيسان في يصو 
 

 الـ يقارب ما. التصويت نسبة رتفاعال طفيفة نزعة مع للتصويت، الُمستطلعين ميل في ثبات هناك أنّ  الدراسة هذه من ُيستدلّ 
 هو ما على سيبقى عدمه أو بالتصويت وقرارهم السابقة، االنتخابات من الموقف نفس على سيحافظون الُمستطلعين من %57

حين بين من. عليه ح ،2019 نيسان انتخابات في التصويت بعدم الُمصر  تون بأن هم 16% صر  ة هذه سيصو   أو عالية بأرجحية المر 
د، بشكل ح بينما مؤك  تون) العكسيّ  االتجاه. أيلول انتخابات في وعدمه التصويت بين يتخب طون بأن هم 38% صر   الذين المصو 

ّ أكثر( التصويت عدم يرتؤون حين من 6% -اعتداال   االنتخابات في التصويت ينوون ال ،2019 نيسان في بالتصويت المصر 
 .القريبة االنتخابات في وعدمه التصويت بين يتخب طون التصويتب قاموا الذين الُمستطلعين من 26%و القريبة،

 



  

 لضعضعة السلطة محاوالت خلفية على" بأن ه سيكوي لجمعية المشاركان العامان المديران غرليتس، ورون شبيطة أمجد يفيد
 يرتؤون أو ينوون العرب المواطنين من العظمى الغالبية أنّ  على أجريناها التي الدراسة تدلّ  العرب، للمواطنين السياسيّ  التمثيل

 نضالية طريقة هذه مشاركتهم وتعتبر العرب، للمواطنين السياسي ة للمشاركة قصوى أهمية سيكوي جمعية تولي . التصويت
 المواطنين مشاركة. الحقة الديمقراطي ة القيم ولحماية االحتالل إلنهاء مشترك، مجتمع لبناء المساواة، في الحق إلحقاق ناجعة
  ."بالحسبان ةالحقيق هذه أخذ والعرب اليهود بالساسة ويجدر االنتخابات، تحسم قد التصويت في العرب

 
 الالئق التمثيل" بأنّ  ابراهيم، مبادرات لجمعية المشاركان العامان المديران راس، أبو ثابت. ود سوليتسيانو -ريئيب أمنون يفيد

ا يتضح. العربي ة واألقلي ة الدولة مصلحة في يصبّ  الكنيست في العربيّ  للمجتمع  األمل خيبات رغم أن ه الدراسة نتائج من أيض 
رة  بضائقاته االعتراف اليهود الجمهور منتخبي ومن اليهودي ة األغلبية من العربيّ  الجمهور يتوق ع الدولة، ومن السياسة من المتكر 

 التي الالمباالة. الحكومي العمل في كشريك إليه ُينظر بأن العربيّ  الجمهور يطالب نفسه، الوقت في. ومعالجتها واحتياجاته،
 شعور تعزيز في ساهمت السابقة، االنتخابات في خاصة السنين، مرّ  على العربيّ  المجتمع تجاه األحزاب يةبغال تعتمدها

ة غير التصويت في مشاركتهم فإنّ  وبالتالي، ،"مرئيين غير" بأن هم العرب المواطنين ا ذلك كان .مهم  ا سبب   انخفاض في رئيسي  
 بالمواطنين يتعل ق ما كلّ  في تعاملهم أسلوب في النظر إعادة األحزاب ندعو. الكنيست النتخابات التصويت في مشاركتهم نسبة

، بشكل العنف مكافحة من ابتداءّ : ربيّ عال المجتمع في الحارقة القضايا بمعالجة بجدية والتعه د العرب، ا شمولي   بالتطوير مرور 
ّ العربي ة للبلدات الُمكثف االقتصاديّ   رفع سيصعب النوع، هذا من تغيير إحداث دون. التمييزيّ  القومي ة قانون إلغاء إلى ووصوال 

 ".العربيّ  المجتمع في التصويت نسبة
 

ا 1,055 العي نة شملت ّ العي نة شملت. االنتخاب حق أصحاب العرب إسرائيل مواطني من ُمسَتطلع   جميع من ونسائي  ا، رجالي  ا تمثيال 
 مسلمين، -مختلفة ديني ة انتماءات ومن ،ةالمختلط والمدن النقب المثل ث، الجليل، -جغرافي ة مناطق أربع من العمري ة، الفئات

 ودروز مسيحيين
 

 التابع" أكورد" مركز من حاسون ويوسي شومان أريك عاصلة، سوار رين،پهيلـ عيران بروفسور ِقبل من الدراسة أجريت
 الهاتفيّ  االستطالع أجري. جبران هشام. د برئاسة" أفكار" االستطالعات شركة ِقبل من المعطيات ُجمعت. العبري ة للجامعة
 .العربي ة باللغة تمّ و خلوي ة، هواتف بأرقام االتصال بواسطة

 
 

 ** الرئيسي ة النتائج بذلك مرفق** 
 
 
 

  



  

 
، المجتمع في التصويت ني ة حول دراسة  الرئيسي ة النتائج -2019 تموز العربي 

 
 بروفسور الدراسة أجرى". أكورد" ومركز ابراهيم صندوق مبادرات جمعية سيكوي، لجمعية مشتركة مبادرة هي الدراسة هذه

 المعطيات ُجمعت. العبري ة للجامعة التابع" أكورد" مركز من حاسون ويوسي شومان أريك عاصلة، سوار رين،پلـهي عيران
  .جبران هشام. د برئاسة" أفكار" االستطالعات شركة ِقبل من
 

ا 1,055 العي نة شملت ّ العي نة شملت. االنتخاب حق أصحاب العرب إسرائيل مواطني من ُمسَتطلع   جميع من ونسائي  ا، رجالي  ا تمثيال 
 مسلمين، -مختلفة ديني ة انتماءات ومن المختلط، والمدن النقب المثل ث، الجليل، -جغرافي ة مناطق أربع من العمري ة، الفئات

 .ودروز مسيحيين
 

 .العربي ة باللغة وتمّ  خلوي ة، هواتف بأرقام االتصال بواسطة تم وز 19 و 12 بين ما الفترة في الهاتفيّ  االستطالع أجري
 
 

 :الرئيسي ة النتائج
 

تون هل  ؟2019 أيلول انتخابات في ستصو 

 .مترددون 32%و التصويت ينوون ال 26% التصويت، ينوون الُمستطلعين من 42% حوالي

 :2019 نيسان انتخابات في التصويت عدم/للتصويت نسبةّ  ،2019 أيلول انتخابات في التصويت نوايا توزيع

 أو بالتصويت موقراره السابقة، االنتخابات من الموقف نفس على سيحافظون الُمستطلعين جميع من %57 حوالي ●

ة هذه يشاركوا ولن التصويت في يشاركوا لم بأ نهم أفادوا 23: %عليه هو ما على سيبقى عدمه ا، المر   34% أيض 

ة هذه سيشاركون بأن هم وأفادوا التصويت في شاركوا ا المر   .أيض 

 الُمستطلعين بين من المترددين عدد ه،موعد التصويت بين يتخب طون يزالون ال الُمستطلعين من( 32%)  ُثلث حوالي ●

تين غير  الُمستطلعين بين من عددهم من أكبر( الُمستطلعين ُمجمل من 19%) 2019 نيسان انتخابات في المصو 

تين  (.الُمستطلعين ُمجمل من 13%) 2019 نيسان انتخابات في المصو 

ك هناك ● تين لغير طفيف تحر   نيسان، انتخابات في يشاركوا لم بأن هم الُمستطلعين من 8% أفاد -التصويت باتجاه المصو 

ة، هذه التصويت في سيشاركون ولكنهم  السابقة، االنتخابات في التصويت في شاركوا الذين فقط 3% مقابل وذلك المر 

روا ولكنهم  .القريبة االنتخابات في التصويت عدم قر 

 

 

 



  

 

 

 2019 نيسان في التصويت لعدم الدوافع التصويت؟ في أشارك لم لماذا

ا األكثر الدافع ●  الُمستطلعين من %34.2 -"(صوتي من فائدة ال)" التأثير بعدم الشعور هو التصويت عن لالمتناع بروز 
 .التصويت لعدم كدافع السبب هذا إلى أشاروا 2019 نيسان في التصويت في يشاركوا لم الذين

 غير من 13.8% وفقط الُمعتقد، من أصغر هو التصويت، لعدم كدافع لالنتخابات، األيديولوجي ة المقاطعة ظاهرة نطاق ●
تين تين جمهور ُمجمل من 6.9% يبلغ الظاهرة حجم أنّ  أيّ . التصويت عن المتناعهم كسبب إليه أشاروا المصو   .المصو 

روا الذين الُمستطلعين على أث ر المشتركة القائمة تفك ك فإنّ  متوق ع، هو كما ●  من 9.1% أشار بحيث التصويت، عدم قر 
تين غير  .لقرارهم كسبب العامل هذا إلى المصو 

●  

 

 ؟2019 أيلول في القادمة، االنتخابات في التصويت عدم أو التصويت قرار على سيؤث ر الذي ما

 :العي نة أفراد ُمجمل

ة القضايا تكون بأن اليسار -الوسط أحزاب تعه د هو للتصويت الُمستطلعين دافعية لزيادة الرئيسيّ  العامل .1  المهم 

، للمجتمع ا والفقر، العنف مثل العربي   من 30.7% لدى للتصويت الدافعية من سيزيد الذي األمر -أجندتها من جزء 

 .الُمستطعين

 القوائم جميع تضمّ  التي مشتركة قائمة تشكيل هو للتصويت الُمستطلعين دافعية لزيادة األهمية حيث من الثاني العامل .2
 .الُمستطلعين من 25.4% لدى للتصويت الدافعية من سيزيد الذي األمر -العربي ة

ة عوامل .3  :للتصويت الدافعية من ستزيد التي أخرى مهم 

o ة قضية هي المساواة قضية أنّ ب اليسار-الوسط أحزاب تصريح  (25%) مهم 

o (19.4%) ائتالف إلى لالنضمام العربية األحزاب دعوة بني تهم اليسار -الوسط أحزاب تصريح 
 

توا لن أن هم إلى أشاروا الذين الُمستطلعين بين من  :القريبة االنتخابات في يصو 

ة القضايا بمعالجة اليسار -الوسط أحزاب تعه د .1  الدافعية من سيزيد أجندتهم، على ووضعها العربي ة للمجتمع المهم 

تين غير من 19.9% لدى للتصويت  .المصو 

)%(األسباب لعدم التصويت   
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ة، قضية هي المساواة قضية أنّ ب اليسار -الوسط أحزاب تصريح .2  لم مم ن 11.8% لدى للتصويت الميل من سيزيد مهم 

 .التصويت ينووا

ّ البلدات) القريب المحيط تمثيل .3  ينووا لم مم ن 11.6% لدى التصويت احتماالت من سيزيد الكنيست قوائم في( مثال 

 .التصويت
 
 
 

 :القريبة االنتخابات في وعدمه التصويت بين المترددين بين من

ة القضايا بمعالجة اليسار-الوسط أحزاب تعه دت إذا ،المترددين من 30.1% لدى ستزداد للتصويت الدافعية .1  المهم 

 .أجندتها من كجزء العربي ة، للمجتمع

 .التصويت احتماالت من سيزيد العربي ة القوائم جميع تضمّ  مشتركة قائمة تشكيل ،المترددين من 27.9% لدى .2

 :بالتصويت المترددين قرار على ستؤث ر التي أخرى عوامل .3

o (24.2%) ائتالف إلى لالنضمام العربي ة األحزاب بدعوة اليسار-الوسط أحزاب قيام 

o ة قضية هي المساواة قضية بأنّ  بالنهوض اليسار -الوسط أحزاب تصريح  (%23.6) مهم 

o (22.7%) عربيّ -يهوديّ  ائتالف إقامة باحتمال العربي ة واألحزاب اليسار-الوسط أحزاب تصريح 
 

 :القريبة االنتخابات في التصويت ينوون الذين الُمستطلعين بين من

ة القضايا بمعالجة اليسار -الوسط أحزاب تعه د .1  الدافعية من سيزيد أجندتها، من كجزء العربي ة للمجتمع المهم 

 .التصويت ينوي مم ن 35.2% لدى للتصويت

 .مشتركة قائمة تشكيل إثر على التصويت، ينوي مم ن 32.9% لدى ستزداد للتصويت الدافعية .2

 :بذلك للقيام التصويت ينوون الذين الُمستطلعين دافعية من ستزيد التي إضافي ة عوامل .3

o ة قضية هي المساواة قضية بأنّ  بالنهوض اليسار -الوسط أحزاب تصريح  (%30.6) مهم 

o (%25.4) ائتالف إلى لالنضمام العربي ة األحزاب بدعوة اليسار-الوسط أحزاب قيام 

 العرب؟ للمواطنين بالنسبة الحارقة القضايا هي ما

ا الدراسة فحصت ، للمجتمع بالنسبة الحارقة القضايا ماهية أيض  جة) األهم هي التالية الخمس القضايا أنّ  وُوجد العربي   ُمدر 

، المجتمع في العنف(: األهمية حسب  الفقر البيوت، وهدم األراضي اإلسكان، والتعليم، التربية جهاز القومية، قانون العربي 

 .والبطالة

 


