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  הלכה ומעשה:  בעולםהצבעת חוץ
  
  

  ר שלמה פרלה"ד
  

  
  

  הקדמה

הצבעה של אזרחים שחיים מחוץ למדינת לציון באקדמיה מונחים משמשים מגוון 

בסקירה זו בחרתי את המונח הנראה לי נייטרלי .  קונוטציה משלומונחכל לו ,אזרחותם

חיים מחוץ למדינת שם לאזרחיוונתי במונח זה כ. )External Voting( הצבעת חוץ -ביותר 

עצמה ההצבעה ו, )אזרחים בעלי אזרחות כפולהבמדובר גם שכן  ,מדינת האם(אזרחותם 

 להצביע כדימגיעים למדינתם ש ,Expatriates ,אזרחי חוץ (מחוץ לטריטוריה זומתבצעת 

  1.)נו של מאמר זהאינם מעניי

  

ותיקות  דמוקרטיות גם אמצע שנות השבעיםעד  .יחסיתה שהצבעת חוץ היא פרקטיקה חד

שנות ברק והשינוי במגמה התגבר , לאזרחיהןזכויות הצבעת חוץ נמנעו מלתת ומבוססות 

שנות עם השינויים שהתחוללו במערכת העולמית ב .העשריםשל המאה  תשעים וההשמונים

הקמתן של דמוקרטיות התמוטטותו של הגוש הקומוניסטי ו –העשרים  של המאה התשעים

ווצרותן של יוההגדולים הגירה הגלי גם  .גברהועניינות בנושא זה ההת הלכה – חדשות

באפשרויות  את ההתעניינות הציבורית והפוליטית העלובמדינות המערב פזורות גדולות 

 ואף, לא הקדישו לנושא זה מחשבה יתרההאליטות הפוליטיות  .שונות של הצבעת חוץה

מתפרסמים החלו לאחרונה רק , תחוםה  בהיבט המשפטי שלהתפרסמו כמה מחקריםש

  .של מדעי המדינהמתוך נקודת המבט מחקרים 

  

צודק אם ההבעיה העקרונית היא . הן להלכה והן למעשהחוץ בעייתית  הצבעתשל  הסוגיה

 בקביעת המגמה הפוליטית ,הנהגההבבחירת ישתתפו חיים מחוץ למדינתם ששאזרחים 

אינה מושפעים שלהם  םיו-חיי היום ועל כן  אינם חיים בהםההמדיניות במדינה שובקביעת 

 "אין מיסוי ללא ייצוג"קרון של יאם העמשום ש, זובסוגיה אין להקל ראש  .ממדיניותה

זכויות של  ההענקב םתומכיה .תמונת הראי שלו שאין ייצוג ללא מיסויגם נכונה , נכון

בולות ג, את הפרמטרים המגדירים אזרחותשינה שעידן הגלובליזציה טוענים הצבעת חוץ 

 , תתגשם במלואהלא היסוד של האדם להשתתף בבחירותזכות כיום . לאום וזכויות הצבעה

טיעון זה מלווה . חיים מחוץ למדינתםשמאזרחים תימנע  אם הזכות להשתתף בבחירות

מעלות על נס את זכות ההצבעה שות לאומי-ביןהתייחסות לאמנות בבדרך כלל 

ת לאומי-ביןאמנה חוץ מ, תייחסות להצבעת חוץ מןאמנות אלה אינואולם . האוניברסלית

קובעת כי למשתייכים לקטגוריה זו ו פועלים מהגרים יהם שלמתייחסת לזכויותשאחת 

  .תוענק הזכות להשתתף בבחירות במדינת האם
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ת לאומי-בין שבו המערכת ה- השאלה הבסיסית בדיון זה היא אם בעידן הגלובליזציה

 של םרישומאת כים פוליטיים לכדי עיסה אחת ומקהה מערבלת פונקציות כלכליות ותהלי

 -  NAFTAהאיחוד האירופי וארגונים כלכליים אזוריים כגון כמו ת וביטויי ריבונות בתופע

או במילים  2.לאומייםהאזרחות לגבולות הקיימת חפיפה בין גבולות האם בעידן זה עדיין 

ריאציה גאוגרפית של הצבעת חוץ כאל ו האם אין זה מן הראוי להתייחס להצבעת, אחרות

מערכת בחירות שלא תקפח אף לא כיצד לממן : מעשית קיימות כמה בעיות המבחינ 3?פנים

תהליכים ת וכיצד ליצור לוגיסטיכיצד להתארגן מבחינה  ?אחת מהמפלגות או המועמדים

בעיה של הגבלות עולה ה ולפעמים אפילו ?של הצבעה והשגחה על טוהר הבחירותראויים 

  .המדינה המארחתה שמטיל

  

ת והן ו מערביותדמוקרטיבהן , מדינותבעוד ועוד נעשות מקובלות  ץחוהת והצבעכיום 

ה נאם כי התופעה עדיין אינ ,לשליש ולרביע, כאלה שמשטריהן דמוקרטיים רק למחצהב

כל  אלא, מעשהוחוק דפוס אחיד של אינה משקפת זו מגמה מתפשטת ואולם  .אוניברסלית

אינטרסים מתוך ומשלה  מתוך הקשר היסטורי אתעושה זשכאלה זכויות שמעניקה מדינה 

שיעור ההשתתפות של  , התופעהה שללמרות התרחבותואולם  .ייחודיים להפוליטיים 

וממילא אין להצבעתם השפעה , של האזרחים התושביםנמוך מזה  בהצבעהחוץ האזרחי 

תודעה משותפת שיש בהן  ותבקהילניכרת בבחירות ענות רבה יותר להשתתפות יה. דרמטית

 וכן, השתתפות גדולה של אזרחי חוץבה  הייתה 2006 שבבחירות ,איטליה כגון של פזורה

שיתברר כמו , כאשר חוקי הבחירות מאפשרים עריכת תעמולת בחירות לאזרחי הפזורה

  .להלן

  

   של הצבעת החוץ סטוריתיהההתפתחות ה

כשמדינת ויסקונסין , 1862- ב יתה היץהצבעת חושל זכויות  הוענקו ההפעם הראשונה שב

ניו . בארצות הברית העניקה לחייליה את זכות ההצבעה בעיצומה של מלחמת האזרחים

  הייתה המדינה הראשונה שהרחיבה זכות זו לאזרחים בהעניקה אותה ליורדי יםזילנד

 ,1917-כבר בבסוגיה בקנדה החל דיון ציבורי  .1902-ב  ואוסטרליה העניקה זכות זו,1890-ב

 מלחמת העולם השנייה הגבירה את המודעות . עוגנו זכויות אלה בחקיקה1993-רק באבל 

קנדה זכויות בתקופה זו העניקה ו ,מצאותם של רבבות חיילים בחזיתילנושא על רקע ה

שיטה שבה אזרח החוץ  - Proxy( לשבויי המלחמה שלה באמצעות הצבעת מורשיםהצבעה 

 ,"אם הדמוקרטיה המערבית", בריטניה ). להצביע בשמומייפה את כוחו של אזרח אחר

. 1961קיימת כבר משנת הצבעה כזאת  בקולומביהואילו , 1985- אפשרה הצבעת חוץ רק ב

יצרים נדונה כמעט מאז התקבלה י לאזרחים שווהצבעת חוץשל האפשרות להעניק זכויות 

 1992-ורק ב, זה החל תהליך חקיקה בנושא 1966- רק באבל  ,1948-ב החוקה הפדרלית

   4.אמצעות הדוארבהתאפשרה הצבעת חוץ 

  

ייחודיים פוליטיים  וסטורייםיהקשרים ההושפעה מ  המדינות להצבעת חוץן שלהתייחסות

 כמחווה לאזרחיה 1944העניקה זכויות אלו בשנת למשל צרפת . לכל מדינה ומדינה

מחווה היסטורית ספרד עיגנה זכויות אלו בחוקתה כו ,שהשתתפו במלחמה נגד הנאצים
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ארגנטינה העניקה זכויות . לאזרחיה הרפובליקנים שגלו מארצם בעקבות מלחמת האזרחים

לחזק את הקשר בין המדינה לפזורה הארגנטינית בעקבות נפילת במטרה  1993אלו בשנת 

לכלל את הזכות להצבעת חוץ הרחיבה ארצות הברית  ואילו , החונטה הצבאיתה שלמשטר

  . שגרו בארצות אחרותםאזרחיאליה שהפנו מענה לדרישה הולכת וגוברת  כ,1975-ב אזרחיה

דמוקרטית השלטת -המפלגה הנוצריתיזמה  1976-1982שנים בכי באיטליה יש הסבורים 

זכויות פוליטיות לאזרחי חוץ גם בשל החשש מפני התגברות כוחה של שתעניק חקיקה 

תהליך סיומו של ה גם מ הושפעהצבעת חוץהתעניינות ב ה5.המפלגה הקומוניסטית

פורטוגל , ספרדכגון כאשר מדינות , שים ובשנות השבעיםיקולוניזציה בסוף שנות השדה

  .  אזרחיהן שנותרו מעבר לים הפוליטי שלם במעמדואיטליה החלו להתעניין

  

 רומניה ורוסיה הנהיגו , פולין, ליטא,יהב לט,כמה מדינות במזרח אירופה כגון אסטוניה

 אף זאת כמחווה לאזרחי החוץ שלהם ,דמוקרטייםהמשטרים וסדו המשי חוץ הצבעת

, גם אריתראה. סביל בשידוד המערכות הפוליטיות בארצותיהםאו שתמכו באופן פעיל 

לית לכק העניקו זכות א אפגניסטן ועיר,מזרח טימור, קוסובו, הרצגובינה-בוסניה, נמיביה

, הרצגובינה-  בבוסניה.ופת משבר כחלק משיקום היציבות הפוליטית לאחר תקהצבעת חוץל

חיים מחוץ לגבולות המדינה כלולה בחוקי שלאזרחים הניתנת הזכות להצבעה , למשל

נועד לסיים את המלחמה בבוסניה שהסכם  (1995 משנת דייטוןכחלק מהסכם  ,הבחירות

  ).ולהביא לידי הסדר פוליטי פנימי בין הקבוצות האתניות שם

  

ביחסן לשינוי מדינות המנהיגות הצבעת חוץ ניתן לייחס גם הגידול במספר השל  המגמהאת 

מהן מהגרים כיום מדינות רבות משלימות עם הרעיון שרוב ה. מהגריםשל מדינות האם אל ה

לא שהם שיבטיחו משפטיים ליצור תנאים מוטב  וכי ,לא יחזרו לגור במדינות האם שלהם

 ,שכרת מהמשך הקשר עם בניהנההנחה היא שמדינת האם רק תצא  .מהןינתקו את חייהם 

יכוננו ארגוני , ה שלהםפזורה יהיו שגרירים של רצון טוב בארצות מתוך תקווה שאלה

ואף יועילו במישרין באמצעות העברות כספים לבני משפחה , יקימו גשרים כלכליים, שדולה

   .ולקרנות

  

רצונן היה   בני הפזורה למעורבות פוליטיתם שלבזכות מדינותעוד סיבה לתמיכה שתמכו 

כוונה זו .  להטיל נטל כבד על כלכלתן היהמה שעלול, למנוע זרם אדיר של אזרחים חוזרים

בני האי טטרים אלף  250לשטחה שנאלצה לספח (אוקראינה ל, יש לייחס למשל לפולין

אוכלוסיות אתניות גרמניות שחיות ( Aussiedler-עדיפה לתמוך בשה ,גרמניהל ו,)קרים

ישובו בהמוניהם כדי שלא רפובליקה הפדרלית ה  לגבולותשהם מחוץכ ,)מחוץ לגרמניה

  . על המדינהיהוו נטל כלכלי ולגרמניה

  

והושפעה ממגמות ת בנושא זה הייתה הטרוגנית היסטוריכי ההתפתחות ה אפוא ניכר

תוצאה של כהזכויות הוענקו לא פעם וכי , ומתהליכים שהתרחשו בתוך כל מדינה מדינה

  מכל.יחידהולא תוצאה של החלטה פוליטית , ציבורי ארוך- פוליטי אוהיסטוריתהליך 
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של זכויות הודאי שאין לזהות מגמה שיטתית בהתפתחות ההיסטורית של הענקת  מקום

   .הצבעת חוץ

  

  מאפייניה של הצבעת החוץ

לאזרחי החוץ מסוגים שונים מוסדות ייצוג  כמה מדינות אירופיותבמשך השנים הקימו 

כמו  (אגודות של אזרחי חוץמייצגות שמועצות כך למשל קיימות . )עצותמו: להלן (שלהן

מייצגות אזרחי חוץ שמועצות ; )אגודת יוצאי הצבא הפולנים החיים באירלנדלמשל 

מייצגות אזרחי חוץ על פי שיטה שומועצות , בקרב בני הפזורהבחירות כלליות הנבחרים ב

  . משתי השיטות הנזכרותמורכבתשמעורבת 

  

זהו אמנם . מורכב בשיטה הראשונהש למוסד ההיא דוגמ" ל"ה של השוויצים בחוהמועצ"

אינטרסים של את המוסד מייצג ה. של הממשלה הוא נהנה ממימון אבל, מוסד לא ממשלתי

 חברים 120( חברים 150בו חברים ו, בפני השלטונות הפדרליים יםרשוויצהחוץ האזרחי 

הנבחרים אחת ) שווייץחיים בשב אישי ציבור  חברים מקר30-ו, יתרמבני הפזורה השוויצ

  . לארבע שנים

  

שנוסדה " ל"צרפתים החיים בחואזרחים המועצה העליונה של "דוגמה לשיטה השנייה היא 

נבחרים בבחירות כלליות על פי רשימות ש חברים 150מועצה זו ב. 1948- כמוסד ממשלתי ב

 12-ו, ממונים על ידי הממשלהש אישי ציבור 20, נמצאות בקונסוליות של צרפתשבוחרים 

שר  ו,היא נספחת למשרד החוץ. סמכות מייעצת למועצה.  החברים150שבוחרים סנטורים 

חלקת נ ,מתכנסת בפריס לשני מושבים בשנהש, מליאת המועצה. עומד בראשההחוץ הוא ש

ועדות אלה מתכנסות . הוק-עוסקות בעניינים סקטוריאליים ולשתי ועדות אדשלחמש ועדות 

   .פורטוגל ואיטליה, פועלות גם בספרד דומותמועצות  .נפרד ממושב המליאהב

  

 פרסם ,לאפשר הצבעת חוץ בבחירות לנשיאות המדינהמקסיקו  ה שללרגל תכנית, 2006-ב

 International Institute for (" לדמוקרטיה ולסיוע בעריכת בחירותלאומי-ביןהמכון ה"

Democracy and Electoral Assistance - IDEA (- ממשלתי שמקום מושבו -ןארגון בי

עם מכונים במקסיקו בנושא התפתחותה יחד מחקר שערך  לש תקציר - בשטוקהולם

עולה כי בקרוב וממנו ,  מדינות וטריטוריות191בחן המחקר . חוץ הומאפייניה של הצבעת

מאפשרת לאזרחי חוץ להשתתף בבחירות בהיקפים שלמאה מדינות קיימת חקיקה 

מתבצעת מחוץ לטריטוריה של שכלומר הצבעה , הצבעת חוץלאם כי זכויות , אים שוניםתנבו

הצבעת מהמחקר עלה כי   6.שמונים מדינות וטריטוריותבכמעט מוענקות רק , מדינת האם

אין חפיפה בין כך למשל . ים מסוג מסויםואיננה מיוחדת למשטר, חוצת יבשותהיא חוץ 

באירופה .  שהיא מאפשרתחוץ ההצבעת ן זכויותבישל המדינה ורמת הדמוקרטיזציה 

 ן שאינ,גם ביבשות אחרות כגון אסיה ואפריקהאבל , ביותראמנם רווחת חוץ  ההצבעת

  . קיימותזכויות אלו,  במשטרים דמוקרטייםותמתאפיינ
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או /בחירות כלליות לפרלמנט ו) א(: הצבעת חוץ מתייחסת לשלושה סוגים של בחירות

" דמוקרטיה ישירה"תהליכים של ) ג( ; בחירות אזוריות ומוניציפליות)ב(; לנשיאות המדינה

מאפשרות הצבעת חוץ לסוג הבחירות הראשון ש ,אוסטריהכגון  ,יש מדינות. עם כגון משאל

  . או השלישי לא לשניאבל 

  

משלוח  מאפשרותשיש מדינות : בשתי שיטות עיקריותהזכות להצבעת חוץ מתמששת 

גם באשר  .תחנות הצבעהב התייצבותמחייבות ואחרת  ,הדוארמעטפות בחירות באמצעות 

מספר שנים  דורשותשיש מדינות . לדרגת הכוללות של הזכאים להצביע יש מגוון של גישות

מגבילות את זכות ההצבעה לתקופת זמן מסוימת של ש ויש ,של מגורים במדינת האם

, להצביעלא רק שלהן לאזרחי החוץ מאפשרות שבע מדינות  .מגורים מחוץ למדינת האם

 מושבים מקצה שני, למשל,  פורטוגל.לבתי הנבחרים במדינות האםלהיבחר גם אלא 

איטליה . ואחד לשאר העולם , אחד לנציג הפזורה באירופה- בפרלמנט שלה לנציגי הפזורה

בבית  12- ובסנאטשה יש - נציגים בפרלמנט לבני הפזורה שלה 18 2006שנת  ממקצה

   . עצמם הם אזרחי חוץ הנציגים.הנבחרים

  

  שאלת הלגיטימיות

 European(חוקר מדעי המדינה ריינר באובק מהמכון האוניברסיטאי האירופאי 

University Institute( בעד ונגדהרווחיםמחלק את הטיעונים  , איטליה,בפירנצה  

 וטיעונים "חלקיים"טיעונים :  לשני סוגיםחוץ הצבעתשל זכויות להעניק הלגיטימיות 

 ,הטוענים לדעת ,שעולותטיעונים מצביע על מסקנות ההסוג הראשון של . "כוללנים"

שואבים  ,לעומת זה, הסוג השניהטיעונים מן  ;נימוקים שבמוסרמקיימת וה לגיטימיותהמ

סקירה זו תציג  7.כוחם מתוך הגדרה כללית מחודשת של מושג הקהילה הפוליטיתאת 

  . תקציר של טיעונים משני הסוגים

  

אזרחי ) 2( ;כל האזרחים הבגירים הם בעלי זכות בחירה) 1(לפיו ו פורמלי-טיעון לוגי .א

  .אזרחי חוץ זכאים להשתתף בבחירות) 3(ולפיכך , אזרחיםהם חוץ 

עליו אינו יכול סטי שהוא נשען פורמלישההיבט הקל לדחות משום זה הלוגי הטיעון את ה

 יודגש כי בדמוקרטיה בת ה עם ז.לה שלה אוטונומיה תקפה משלגבור על המהות המשפטית

, "לא אזרח"בין ו "אזרח"  המבדילה בין כנראה הזכות היחידהימינו זכות ההצבעה היא

לא תישלל מאדם , כל אדם זכאי לאזרחות" קובע כי "הכרזה לכל באי עולם"ב ו"סעיף טו

צמבר ם בד"העצרת הכללית של האוקיבלה הזאת ההכרזה את  (."'אזרחותו דרך שרירות וגו

אם שוללים מאזרח  על פי תפיסה זו אפוא ).וגם ממשלת ישראל אישרה את הנוסח, 1948

ניתן להבין את טיעון זה על בסיס  . כאילו שוללים ממנו את אזרחותו,חוץ את הזכות לבחור

מועצה לאפשר בחברות ה למדינות 1986- ב 8מועצת אירופהשל קריאתה של ועדת השרים 

  9.באמצעות הדואר או באמצעות מורשהע להצבילאזרחי החוץ שלהן 
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לפיו קבוצות מהגרים שאינם אזרחי המדינה והצבעת חוץ תיצור מצב לזכות המניעת . ב

לא יוכלו לממש זכות דמוקרטית בסיסית של השתתפות בהליך דמוקרטי של  המארחת

  .לא במדינת האם ולא במדינה המארחת, בחירות

, מופשטתהשתתף בבחירות דמוקרטיות איננה זכות  הזכות לשכן, נראה שגם טיעון זה רפה

עם זאת יש לציין . ממשיתזכות של אזרחים בעלי מעמד של שותפות בקהילה פוליטית אלא 

בית הדין האוסטרי לענייני חוקה חוק בחירות שהגביל זכויות הצבעה ביטל  1989-בכי 

הפרלמנט את  כי בעבית הדין קבע כי הסעיף בחוקת אוסטריה הקו. לאזרחים תושבים בלבד

האזרחים  לכולל את כל, אזרחי הפדרציה האוסטריתבוחרים נשיא המדינה את ו

  . ללא קשר למקום מגוריהם,)Bundesvolk(האוסטרים 

  

 אלא על ידי החלטה ,ה נקבעת על ידי קנה מידה נורמטיבי עקרונינלגיטימיות אינ. ג

   .עצמההיא לדמוקרטית של כל קהילה פוליטית כש

. עצמול" דמוס"כל יקבע  )לא האתני, עם במובנו הפוליטי(" דמוס"הגבולות ת אכלומר 

עומד שגזור מראש  מהותיולא עיקרון , הלגיטימיות על פי טיעון זה היא שאלה פרוצדורלית

להחליט " דמוס"איך יכול ה:  בטיעון זה ברורפרדוקסה ".דמוס"בפני עצמו ומחייב את ה

מהותי קרון ישען על עיאלא להאפוא אין בררה נראה ש? בונכלל מי לפני שהוסכם בעניין זה 

  .כלשהו

  

בזכות חוץ  אזרחי חוץ זכאים להשתתף בבחירות במדינת האם באמצעות הצבעת. ד

בתמיכה במוסדות , תרומתם הישירה או העקיפה הבאה לידי ביטוי בהעברת כספים

יכתם בתהליכי  תמלעתים בזכותאו , תרבות של מדינת האם הנמצאים במדינה המארחת

   .הדמוקרטיזציה במדינת האם

בין מהגרים הקושרת וככל שנפח הפעילות מתרחבת ת לאומי-ביןככל שהפעילות ה, אכן

 לא רק למדינת  אזרחי החוץם שלניכרת חשיבות תרומתכך  ,עולהלמדינות האם שלהם 

ה עם זאת גם טיעון ז . אלא גם לקשרים שבין מדינת האם למדינה המארחת,האם שלהם

כלל דמוקרטי בסיסי קובע שזכויות , ויתרה מזאת,  תורמיםלוהכ לא שכן, לוקה בחסר

 ,עם זאת. ת בקהילה הפוליטיתפורמלי אלא בחברות ,דמוקרטיות אינן מותנות בתרומה

מדינת האם יוצאת שכן מכיוון ש, אישי ולא ,תוקף מצרפייש תרומה זה - מבוסס-טיעוןל

הצבעת של  יש לראות בחיוב הענקת זכויות ,רה שלה הפזו מקשריה עםנשכרת באופן כללי

מועצת כי האספה הפרלמנטרית של  יש לציין .חיים מחוץ לגבולותיהשחוץ לכלל אזרחיה 

 ןואף קוראת בפירוש למדינות החברות לאפשר לאזרחיה,  מעודדת קשרים אלהאירופה

   10.הצבעת חוץבלהצביע החיים במדינות אחרות 

  

, האזרחישל זכויות החובות ואת ההקובעת ,  של מדינת האםמסגרת המשפטיתשהאף  .ה

 לבחון את ראוי, צה להיום של אזרחיה החיים מחו-ה רלוונטית בדרך כלל לחיי היוםנאינ

  . טריטוריאלי- גם במובן עלמושג ההשתייכות ללאום פוליטי

" ותקהילות מדומיינ"הלאומים בבחינת כלל טיעון זה עולה בקנה אחד עם התזה של היות 

 .ה משותפיםהיסטורימוצא ו, תרבות, קיומה של שפהבדבר  התודעמתגבשות על בסיס ש
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 הוכרה הלגיטימיות של שאיפת האומות להגדרה עצמית עשרה תשעהמאה האמצע מאז 

,  של מושג הלאום"תטריטוריאלי- על"ה תפיסההעל פי הטיעון המבוסס על ואולם  .מדינית

בכלל  אין מניעה לכלול ,דינית בטריטוריה מסוימתמשעה שהשיגה האומה את ריבונותה המ

   .חבריה גם את בניה החיים מחוץ לטריטוריה זו

  

ומבחינה , טיעון זה מדגיש את הממד האתני של האומה על פני הפרמטרים הפוליטיים שלה

או על פי , מדינה יהודיתמוגדרת כמדינת ישראל שכן ,  בנושאזו הוא רלוונטי לשיח הישראלי

 "דין הדם"הישראלי מעדיף את חוק האזרחות , אכןו .ר מדינתו של העם היהודיניסוח אח

)Jus Sanguinis(,  דין הקרקע"ולא את") Jus Soli () היא מכירה רק במידה מצומצמתשבו(. 

 ולא טריטוריאלית, לאומית- השתייכות אתניתמקורו בהאזרחות על פי גישה זו מושג 

גישה  .אלא אמצעי לקיומה של האומהאינה דינית מ-שהרי המסגרת הטריטוריאלית, דווקא

היא מתעלמת מזכויות שכן  ,אינה עולה בקנה אחד עם רעיון הרפובליקה הליברלית זו

עם זאת (אינם בני הלאום האתני הדומיננטי וחיים במדינה שאזרחיות מלאות של תושבים 

ובין ן לאומיות אתנית לפיהן ניתן לגשר בישתאוריות מגוון במדעי המדינה הועלו יש לציין ש

לנסח קריאה ה יםלאומי- ביןבחוגים בשנים האחרונות הועלתה , אכןו ).רפובליקניזם ליברלי

מושג ה את ,על פי התפתחות העתים,  שיגדירו מחדשלאומי-ביןעקרונות משפטיים בחוק ה

   11".ריבונות לאומית"מושג ה אל מול "ריבונות טריטוריאלית"

  

ציע כי זכויות הצבעת חוץ יוענקו לאזרחי חוץ בעניינים ה, משפטהחוקר במדעי , חייים גנץ

תהיה לא  נוגעות לתושבי הטריטוריה המדיניתש ואילו בסוגיות ,גורל האומהאת קובעים ש

משאל עם או אם אם מדובר בהצעה זו מתקבלת על הדעת רק  ואולם 12.להם זכות הצבעה

שסמכות ההצבעה שלהם תהא רק חוץ מספר מסוים של נציגים בפרלמנט ה לאזרחי היוקצ

סוגיה מי יקבע איזו : למקומההבעיה כאן חוזרת אבל  13.גורל אומהאת קובעות שבשאלות 

  ? כזאתהנגורל לאומה ואיזו אינ היא הרת

  

רלוונטיות בדרך כלל רק בתחומי הטריטוריה של מדינת שזכויות וחובות אזרחיות אף  .ו

ועל , ן משפטי מחייב עם אזרחי החוץ שלהעומדות על קיומו של קשרש  יש מדינות,האם

  . ראוי להעניק להם זכויות הצבעהסבורות שכן 

התקבל  1980-ב(ה על אזרחי החוץ שלכך למשל טורקיה מטילה את חובת השירות בצבא גם 

רות הצבאי לאזרחי חוץ תמורת כופר ימצמצם את תקופת השש חוק טורקיבפרלמנט ה

ובין הוא שוהה בארץ שראל מגדיר אזרח ישראלי בין טחון בישי גם חוק שירות הב).כספי

וכמה  ארצות הברית .גם על אזרחי חוץחובת השירות הצבאי חלה ועל כן  ,ל"חי בחושהוא 

שהתקבלו מסים על רווחים מסוימים לשלם שלהן חוץ האזרחי את מדינות אחרות מחייבות 

הפנסיה שהם מקבלים אזרחי החוץ הבריטים משלמים מסים על ו ,מחוץ לגבולות המדינה

ההנחה אבל , לאכוף כל עוד אזרחי החוץ חיים בנכראמנם קשה  חוקים אלה 14.מהמדינה

  .מדינתם לאלשוב היא שהם יחששו שלא לציית להם כדי שלא לפגוע בזכותם 
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מחייבות את הקולקטיב שלשאלה העקרונית מי זכאי להשתתף בקבלת החלטות בנוגע  .ז

; אותםשיתקבלו יחייבו אלה שההחלטות  זכאים )1(: שותבמערכת דמוקרטית יש שתי גי

  .כל אלה שהאינטרסים שלהם יושפעו מן ההחלטותזכאים ) 2(

כלומר כל , כוללת את מי שיושפע מן ההחלטותהראשונה גישה ה: ההבדל בין הגישות ברור

אינה מניחה בהכרח שמי שיושפע מן ההחלטות הגישה השנייה .  אותומי שההחלטות יחייבו

  .יהא מחויב להןם ג

  

מתקבלות במדינת האם עשויות להשפיע על אינטרסים של שתוצאות בחירות או החלטות 

 הזאת נוצרת חיים מחוץ לטריטוריה שהמציאות הפוליטית והמשפטיתשהם אף אזרחי חוץ 

על משפיעות מתקבלות במדינת האם שהחלטות העובדה שנשאלת השאלה אם ואולם . בה

ברור כי כך למשל  ?הזכויות הצבעלהעניק להם  חוץ מצדיקההאינטרסים של אזרחי ה

עשויות להשפיע על אינטרסים של אזרחים ישראלים  הממשל האמריקנישמקבל החלטות 

שמשום כך אזרחי ישראל באשר הם זכאים מעלה על דעתו אינו  ואישהחיים בישראל 

  .ארצות הבריתלהשתתף בבחירות לנשיאות 

  

 אלא אינטרס ,לא אינטרסים ספציפייםאפשר לראות חוץ החי אינטרסים של אזרבעם זאת 

במקום , שקובע באובקכמו , לשון אחר .קהילת האזרחים של מדינת האםעם כולל להימנות 

שהאינטרסים שלהם עשוים להיות מושפעים מבחירות או אזרחים אזרחי החוץ בלראות 

ינטרס הכולל שלהם יש לראות את הא, שהם חיים מחוצה להאף החלטות במדינת האם מ

זה בא לידי ביטוי במוסדות " דמוס" כאשר, של מדינת האם" דמוס"להיות בתוך ה

 מועצת אירופהפה הפרלמטרית של סהא,  למעלהכמו שכבר הוזכר, אכןו 15.הפוליטיים

לא רק במישור , הקשר עם הפזורה שלהןשל קיום וחיזוק יעודדו ממליצה שהמדינות עצמן 

   16.ממשיים  פוליטייםיטוייםאלא באמצעות ב, הרגשי

 
 של אזרחי חוץ להשתתף בבחירות מצביע על קיומו של אינטרס ם עצם נכונות,מכל מקום

רוזלם 'גפרסם השעל פי נתונים כך למשל  .אינו מוגדר במונחים ספציפייםזה גם אם , כללי

ס מה שמצביע על אינטר, להצביע בבחירותהגיעו  אלפי ישראלים ,1999מאי ב 17-בפוסט 

 .הקהילה הפוליטית הישראליתעם מנות ילהלמדינה מחוץ חיים שכללי של אזרחי ישראל 

בהחלט ראוי להתייחס אליו כאל אמת אבל , ביקורתאינו חסין מפני , כקודמיו, טיעון זה

  . הצבעת חוץשל זכויות המידה נורמטיבית לבחינה חיובית של הענקת 

  

  היקף הזכאות להצבעת חוץ

מענייננו כאן . חוץ מגדירים כמה קטגוריות של טווח הזכאות להצבעת רוץוג החוקרים נוהלן

לבחון אפשרויות במטרה , בעולםמדינות אפשרויות שנוקטות לכמה רק להתייחס 

מעניקות זאת לכלל חוץ  רוב המדינות המאפשרות הצבעת .מתאימות למדינת ישראלש

עם זאת יש . אזרחים החיים במדינה עצמהביחס לן נוהגות שהכמו  ,אזרחי החוץ שלהן

   :נבחרותלקבוצות ומעניקות אותה רק הזכאות מגבילות את היקף שמדינות 

  .מצהירים על כוונתם לשוב לחיות במדינת האםשאזרחים ל. 1
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  .אזרחים שעזבו את מדינת האם מטעמים פוליטיים או למטרות עבודהל. 2

  .מוגדראם אינה עולה על פרק זמן אזרחים שתקופת מגוריהם מחוץ למדינת הל. 3

  .מוגדרתאזרחים שחיו במדינת האם תקופת מינימום ל. 4

  

לא כמו כן . בפיליפינים התנאי לזכאות הוא הצהרת כוונות לשוב הביתה. דוגמאותכמה 

גם בקנדה נדרשים . אזרחות נוספתמי שביקש בעלי אזרחות כפולה או אפילו זכאים להצביע 

באפגניסטן יכלו אזרחי חוץ  .מדינת האם לאר על כוונתם לשוב המבקשים להצביע להצהי

 ולנשיאות )אספת הנכבדים האפגנית (ירגה'ן להצביע ללויה גאן או בפקיסטאבאירשגרו 

ארצות נורווגיה ו.  אפשרות זו פסקה2005בבחירות אבל  ,2004-  ו2003, 2002המדינה בשנים 

מדינות שאף (ים קודמת במדינת האם הצבעת חוץ בתקופת מגורשל  מתנות זכויות הברית

 ותמסתפקו, גם אם לא גרו בה בעצמםמצביעים לרשום  מאפשרות ארצות הבריתבאחדות 

  .)במגורי ההורים

  

אזרחי , תום שלוש שנים למגוריהם בחוץב מאבדים אזרחי החוץ את זכאותם ניו זילנדב

ובבריטניה לאחר באוסטרליה לאחר שש שנים , קנדה מאבדים את זכותם לאחר חמש שנים

שלושה לפחות בגרמניה קובע החוק כי הזכאות חלה על אזרחים שחיו בגרמניה . שנים 15

 שנים 25-ולא יותר מ, )שנת ייסוד הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (1949 מאז דשיםוח

 .מועצת אירופההחברות במדינות הם הוא אחת מהאלא אם כן מקום מגורי,  לגרמניהחוץמ

חוץ ואף  שהחוק האיטלקי מאפשר הצבעתאף  :מוזרהלכאורה  שיטהנוקטת  איטליה

נמנעת ממי  זכות ההצבעה ,בחירה של נציגי הפזורה האיטלקית לבית המחוקקים ולסנאט

  . בלבדעדרותו מהטריטוריה זמניתישה

  

אני סבור ? מהגריםההאם ראוי שזכאות להצבעת חוץ תוקנה גם לדור השני והשלישי של 

הקהילה הפוליטית של מדינת האם הוא בעיקרו אינטרס של הדור עם  מנותישהאינטרס לה

 אין זה מן הראוי ,ולפיכך גם אם הדור השני והשלישי זכאים לאזרחות,  בלבדהראשון

 החובהאלא בתנאים מסוימים כגון מילוי , להצבעת חוץהאפשרות גם את תכלול שזכאות זו 

או כל תרומה אחרת שתוגדר ותעוגן , ת מגורים במדינת האם תקופה מסוימ,רות צבאייששל 

   .בחקיקה

  

  הליכי רישום והצבעה

אזרחי החוץ אפילו במדינות שבהם של  הגשת בקשה מיוחדת  בדרך כלל דורשתהצבעת חוץ

לממשלות אין האמצעים לאתר את כל אזרחי שכן , האזרחים רשומים בפנקס הבוחרים

משים את זכותם מספר המאולם שיטת רישום מסובכת עלולה להפחית את מו. החוץ

שם הנהיגו השלטונות שיטת רישום ,  במקסיקו2006בחירות כמו שהוכיחו  ,עילהצב

במקומות . גיוס כספים בקרב אזרחי החוץעל תעמולת בחירות ועל  אסרו  ואףמסובכת

 הרישום נעשה על פי אזור המגורים האחרון של ,רובית- בהם קיימת שיטת בחירות אזוריתש

נרשמים פולין אזרחי החוץ בלטביה וב, קזחסטןב, באינדונזיה, עומת זאתל. מגיש הבקשה

  .עיר הבירההבחירה של אוטומטי לאזור באופן 
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רוב המדינות דורשות שהמצביעים יגיעו לקלפיות המוצבות , מקום ההצבעהבכל הנוגע ל

 עם זאת הגבלת. בהנחה כי כך ניתן לפקח בצורה יעילה על טוהר הבחירות, בקונסוליות

לפיכך יש .  קשיים על הגרים במקומות מרוחקיםמהמקום ההצבעה לקונסוליות מערי

בבחירות למשל כך . פזורה שלהםבריכוזים של המחוץ לקונסוליות  מדינות שהציבו קלפיות

ק א ובבחירות בעיר2004- בבחירות לרפובליקה הדומיניקנית ב,1996- לנשיאות רוסיה ב

 מובן .בהם חיו ריכוזי מהגרים של מדינות אלהש הבריתארצות  הוצבו קלפיות בערי 2005-ב

 עד עתה .שלטונות המדינה המארחתשל  השהצבת קלפיות מחוץ לקונסוליות דורשת הסכמ

להצבת התנגדה המדינה המארחת  לא , שריכוזי המהגרים קטניםמותהוכח כי במקו

   17.קלפיותה

  

 , הצבעה באמצעות הדוארבמדינות מערב אירופה וצפון אמריקה הונהגה לאחרונה שיטת

  שלטונות המדינה המארחת שלה הסכמואין נדרשת ההצבעהויות ובכך מצטמצמות על

 טוהר הבחירות והעברה  על יעילפיקוחעדר יהבחסרונה של שיטה זו היא . קלפיותהלהצבת 

הצבעה שבהם המקומות יש  . למדינת האם של מעטפות ההצבעהמסודרת ובטוחה

 ואף עובדה זו עלולה ליצור עיוות כי ,מה ימים לפני יום הבחירותבאמצעות הדואר נעשית כ

   .התפתחויות של הרגע האחרון שעשויות היו להשפיע על הבחירהשהיו  ייתכן

  

רשום בפנקס שאזרח חוץ אוסטרי של נתבונן בדוגמה ? וכיצד נעשה הדבר לאמתו של דבר

כאשר מוכרז תאריך . הבוחרים של אזור הבחירה שאליו הוא או אבותיו היו שייכים

אפילו לפני ,  ומיד לממש את זכותו)Wahlkarte( זכאי להזמין ערכת הצבעה הוא, בחירות

אם מדובר , או אזרח אירופי(בנוכחות עד שהוא עצמו אזרח אוסטרי , תאריך הבחירות

העד מצהיר בחתימתו על גבי . )ללא נוכחות עד ( או בקונסוליה,)בהצבעה לפרלמנט האירופי

את מעטפת ההצבעה ובה פתק ההצבעה בתוך הטמין כי המצביע אכן  ה החיצוניתהמעטפ

זכותו של המצביע . על המעטפה להגיע לאוסטריה בתוך שמונה ימיםו ,המעטפה החיצונית

להצביע למשל אפשר גם בבריטניה . במועדתגיע המעטפה שתדאג שלדרוש מהקונסוליה 

   .באמצעות הדואר בנוכחות עד

  

פחות נפוצה זו שיטה . ה וצרפת מאפשרות גם הצבעה באמצעות מורשהבריטני, בלגיה

אכן אין כל ערובה שהמורשה שכן  ,ועלולה לפגוע בעיקרון הבסיסי של קול אחד לכל אחד

 ,אכןו .צביע פעמייםכך י ו, יטיל פתק הצבעה על פי בחירתוולאיצביע על פי הוראות שולחו 

 European Commission for ("הנציבות האירופית לדמוקרטיה דרך המשפט"

Democracy Through Law(  18.מורשה בסייגים מחמיריםההצבעת את להגביל ממליצה  

  

 יות עלולה לה)Remote Electronic Voting(גם הצבעה מרחוק באמצעים אלקטרוניים 

 Code of( "הנציבות האירופית לדמוקרטיה דרך המשפט "שמציעההקוד הראוי . בעייתית

Good Practice in Electoral Matters(  קובע כי מערכת החומרה והתוכנה חייבות להיות
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  יש לוודא כי,כי יש להציג ערבויות לקיומה של שקיפות בשיטה זו, פני פריצותמחסינות 

קבל אישור על הצבעתו סמוך לזמן י וכי המצביע החתימה האלקטרונית אינה מזויפתש

 עם זאת מובן כי גם בהצבעה . של שיבושתקן במקרהיהא סיפק בידו ל שכדי הצבעתו

 ייתכן כי אימות נתונים .אלקטרונית יש לשמור על הכלל הבסיסי של חשאיות הבחירה

הצבעה  .מסוג זהשל הצבעה להרחיב את החלופה אפשר יבאמצעות הטכנולוגיה הביומטרית 

 לפרלמנט 2004 בבחירות  בהולנדטרנט הונהגה לראשונהנאלקטרונית באמצעות האי

בריטניה ב, ארצות הבריתבשיטה זו ב שנערכו סוייםינב. 2005- ב ובאסטוניה, האירופי

   19. עליהם את הדעתתשיש לת התגלו ליקוייםיץ ישוובו

  

 באמצעות הדואר חוץההצבעת  מגדירה את "הנציבות האירופית לדמוקרטיה דרך המשפט"

באמצעות קלפיות  הצבעה(. )Remote Voting( "הצבעה מרחוק"ובאמצעים אלקטרוניים כ

 ניתן להגדיר הצבעה  באופן כללי.)Postal Votingנקראת , לעומת זאת מוצבות בבתי דוארש

 supervised (פיקוחבבסביבה נעשית הצבעה כשה, האחת:  משני סוגיםמרחוק

environment( פיקוחבבסביבה שאינה אחרת  וה;פקיד בחירותבהצבעה נוכח ו )non-

supervised environment(,  מתבצעת שבהצבעה אלקטרונית למשל  ,פקיד בחירותללא

החברות במועצת מקרב המדינות , ל"על פי סקר של הנציבות הנ .באמצעות מחשב ביתי

 ,קרואטיה,  בולגריה,אן' אזרביג,באלבניהאינה קיימת מרחוק האפשרות להצביע  אירופה

, פינלנד והונגריה, נמרק ד.הטורקיפולין ו, סן מרינו, מולדובה, לטביה, כיה'צ, קפריסין

   .פיקוחבש מאפשרות הצבעה מרחוק בסביבה ,לעומת זאת

  

להצביע לפני מועד הבחירות זכאים  חיים מחוץ לדנמרקשאזרחים דניים  1980למן 

 .או אפילו בבית בנוכחות שני פקידים דניים, םיבקונסוליות או במשרדי משלחות רשמי

ועדת "של שרדי שגרירויות וקונסוליות בפיקוח אזרחי חוץ של הונגריה יכולים להצביע במ

, הולנד, יוון, בלגיה,  אוסטריההמדינות האירופיות .נשיםשלושה אמונה ש" ספירת קולות

מגבלות אם כי ב, פיקוחב מאפשרות הצבעה מרחוק גם בסביבה שאינה דיהוונורווגיה וש

ללא נוכחות פקיד  רשאים להצביע באמצעות הדואר ,למשל, אזרחי חוץ בלגיים :מסוימות

הזכאות להצבעה מוגבלת לאזרחים שהם תושבים במדינות אחרות ולא  אבל ,בחירות רשמי

ביוון קובעת החוקה כי אזרחי חוץ רשאים להצביע  .לכאלה שביום הבחירות נעדרים מבלגיה

   .אמצעי זה אם כי החוק אינו מפרט מהו, אחר" בכל אמצעי ראוי"באמצעות הדואר או 

  

דואר לבית התחתון של הפרלמנט וכן לפרלמנט בע ישל הולנד זכאים להצבאזרחי חוץ 

של אזרחי חוץ ) לפני מועד הבחירות(בנורווגיה קובע החוק כי הצבעה מוקדמת  .האירופי

תתקיים במשרדים רשמיים של משרד החוץ הנורווגי או בכל מקום שמשרד החוץ יראה 

נבצר מהמצביע להגיע לפקיד בחירות אם  ,עם זאת.  פקיד בחירות רשמיו שלבנוכחות, לנכון

והצבעתו ,  את מעטפת ההצבעה בדואר שלא בנוכחות פקיד רשמיגרל לשו הוא יכ,רשמי

לקח בחשבון אם המעטפה תגיע לוועדת הבחירות בנורווגיה לא יאוחר מהשעה שמונה ית

וכחות ע באמצעות הדואר ללא ני של שוודיה זכאים להצבץאזרחי חו  .בערב ביום הבחירות

תוך הקפדה על מ(המצביע מכין את פתק ההצבעה למשלוח בנוכחות שני עדים . פקיד רשמי
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בתוך מעטפה חיצונית שעליה הוא והעדים מטמין ואת מעטפת ההצבעה  )חסיון הפתק

  .חתימתםחותמים את 

  

מועצה העליונה של אזרחים צרפתים " להצבעה מרחוק בניסוי של 2003-ב בצרפת החלו

הצבעה מרחוק  .ורה הצרפתית באמריקה הצפוניתניסוי רק על הפזה  חלעתהעד ". ל"בחו

הבוחר  .שווייץבאירלנד וב, בריטניהב, ספרדב, בגרמניהאפשרית כיום ת מגבלות נטול

אבל מסיבות , נמצא בתוך הרפובליקה הפדרליתשגם זה ( מרחוקהבוחר להצביע הגרמני 

הזמנה מראש ב" כרטיס בחירות"צטייד ב לה חייב)מגיע לקלפי באזור מגוריושונות אינו 

ועדת הבחירות האזורית לא יאוחר מהשעה  לאשיגיע כך בדואר לשלוח את פתק ההצבעה ו

באופן , הוא עצמוהבוחר חייב להצהיר על גבי כרטיס הבחירות כי . שש בערב ביום הבחירות

ות מאסר החוק הגרמני קובע עונש של שלוש שנ. פתק הבחירות למעטפההכניס את , אישי

  . או קנס כספי למי שהצהרתו נמצאה כוזבת

  

בהצבעה רגילה במדינת שאלה זו  יותר מבעייתית אינה הצבעת חוץשאלת טוהר הבחירות ב

 ניתן לצפות כי טוהר ,כאשר המסורת הדמוקרטית במדינה המארחת יציבה, האדרב. האם

ל בבחירות למשכך . במדינת האם שורבה יותר מזהבחירות יישמר אפילו בהקפדה 

יורק הקפדה מרובה על   הקפידו אנשי משטרת ניו2004-ברפובליקה הדומיניקנית שנערכו ב

הערכה דומה  20.שמירת הסדר בקלפיות שהוצבו שם למען אזרחי החוץ הדומיניקנים

,  כשנטען כי דווקא אזרחי החוץ חסינים מפני לחצים פסולים,פיליפיניםגם בנוגע להועלתה 

  21.האזרחים המצביעים במדינתםעל  מה שלא ניתן לומר

  

אזרחי חוץ של הקפידו ש אשר עד לאחרונה - יץימדינות כמו גרמניה ושווכי יש לציין 

זכאותם להצבעת חוץ יהיו את לממש וחפצים במדינות אלה חיים ש דמוקרטיות חדשות

 הסירו בסוף שנות התשעים -  רדלמנוע הפרות סכדי  באמצעות הדואר רשאים לעשות כן רק

  22. עקב התייצבות המבנה הדמוקרטי בדמוקרטיות החדשותמגבלה זו

  

  הצבעת חוץזכויות של מימוש ההיקף 

 200 מתוך :בדרך כלל את זכותם להצבעה שיםמאזרחי החוץ אינם ממשבהן רוב מדינות יש 

 ההצבעהמימשו את זכות  3,000רק  1990-ב ,יורק רבתי בניו אזרחים קולומביאניםאלף 

 פחות בסופו של דבר הצביעו 1997-בבחירות לפרלמנט הבריטי ב. קולומביהלנשיאות שלהם 

הסיבה זו  נראה ש23.בריטים בעלי זכאות אלף 800-כמתוך  אזרחים בריטים  אלף14- מ

צומצמה בחוק תקופת ההיעדרות מבריטניה המאפשרת להיכלל  2001כאשר בפברואר ש

, בברזיל 24. בנושאויכוח ציבוריה במדינלא התעורר  - שנה 15- מעשרים ל- בספר הבוחרים

 בבחירות 25. מאזרחי החוץ5%רק נרשמו לאלה , למרות החוק המחייב השתתפות בבחירות

 בעלי זכות  אלף80תוך ממצביעי חוץ   אלף25-השתתפו כ 1994-לפרלמנט בשוודיה ב

    .25%-עומד היקף ההשתתפות על כ בצרפת ואוסטריה .בחירהה
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להצבעת זכות לראשונה הבמדינה זו שנה שבה הונהגה ה, 2003שנת ב ,זאת לעומת, בבלגיה

נערך  1993- ב. להצביעבלגים מימשו את זכותם החוץ ה של אזרחי 60%-מיותר , חוץ

 90%-  ועל פי הערכה כ,עם בעניין הענקת עצמאות לחבל ארץ זה משאל באריתראה

נפילתו של חר ק לאאבבחירות שנערכו בעיר .מחוץ לארצם השתתפו בושחיו אריתראים מה

  .בעלי זכות הבחירה מ93% -  אזרחי חוץ אלף265סדאם חוסיין השתתפו 

  

 על 2006-עור ההשתתפות של אזרחי חוץ בבחירות לפרלמנט הפדרלי עמד בי ששווייץב

פעמי או בהצבעת חוץ -נתון גבוה בהתחשב בעובדה שאין מדובר במשאל עם חד -  23%-כ

היה אזרחי החוץ קרב ניח שכן מספר המצביעים מהצבעה זו זשל אפקט האלא ש -  ראשונה

 שווייץ"ים מכונים רצישאזרחי החוץ השוויאף (בעלי זכות הבחירה מכלל  2%רק 

במדיניות החוץ של מדינת  עניינותתבה יצרים מתאפייניםימצביעי החוץ השוו"). החמישית

עם זאת . חברהבענייני " סוציאלים"אך יותר , בעלי גישה ליברלית בעסקיםהם  ,האם שלהם

בני זו שהביעו הם הביעו גישה מחמירה יותר מ לזרים )Asylum(הענקת מקלט של בנושא 

י למדע המדינה וולף לינדר טוען כי לאזרחי החוץ רצייהמומחה השוו. ארצם במדינת האם

, בהשוואה לאזרחים תושבי המדינה שווייץבנעשה בנוגע לשל ארצו יש פרספקטיבה משלהם 

איטליה זכתה  26.המדיניותאת מאזן זו  מפרספקטיבה חיצוניתה מקבלת שהממשלמשוב הו

כפי הנראה גם הודות , מאזרחי החוץ הזכאים 42% של מעל  לאחוז הצבעה ניכר2006 -ב

  .מיוצגת בפרלמנט לפיו הפזורה האיטלקיתולחידוש שהונהג 

  

צביעי  עולה כי המדינות המשתדלות לשמור על קשר עם ממועצת אירופה ם שלמדיווחי

 וכן מדינות שאינן -  תונות המקומיתיבע בעיקר באמצעות עדכונים שוטפים - ןהחוץ שלה

בבחירות הגבוה מזה עור השתתפות ילשזוכות בדרך כלל  טייםרמערימות קשיים ביורוק

   27. זוהאדישות לסוגיש מדינותשב

  

 אמנם במקרים. חוץ תואמים בדרך כלל את אלה שבביתהדפוסי ההצבעה של אזרחי 

בתוך בהשוואה להתפלגות המצביעים מסוימים נרשמו נטיות קלות לימין או לשמאל 

לימין או לשמאל יה ינטבקרב מצביעי החוץ לא נרשמה לפחות באירופה אבל , המדינה

  .הקיצוניים

  

  סיכום

 הצבעת חוץק זכויות ילהענ התפתחותה של מגמה עולמית ברורהאת ציגה הסקירה זו 

ונוצרת הולכת שאלא תוצאה ,  רעיוני כלשהוקרוןינה פרי של ענימגמה זו א. לאזרחי חוץ

תזה קשה למצוא במחקר האקדמי . פוליטיות ודמוגרפיות, מתוך התפתחויות היסטוריות

 גישהניתן לזהות אבל , חוץההצבעת לגיטימיות של עוסקת בשפילוסופית מוצקה וברורה 

 האזרחות אינם חופפים  גבולותהולפי,  מתוך המציאות המתפתחתתמתנסחו כתהולש

   .בהכרח את הגבולות הטריטוריאליים
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מן ההיבט הנורמטיבי הן עשה ימכאן נובע כי בחינת הלגיטימיות של מגמה זו ראוי לה שת

המגמה של  ה עצם התרחבות. ומדינהכל מדינההייחודי למן ההיבט והן , עולמי הכלל

יחוד יוב, נות זו מזו בסוגי המשטרשוש בכל יבשות תבל ובמדינות הצבעת חוץזכויות להעניק 

 כאשר מבקשים אחז בהי יוצרת יתד נורמטיבית שניתן לה,במדינות המערב הדמוקרטיות

  .הצבעת חוץלתמוך בחלופה של 

  

בין ות בין אזרחי חוץ מתבקשה אסור לה שתתעלם מהבחנה זוחלופה  בחירתה של ,עם זאת

  התעלמות מהבחנה זו כמוהשהרי, )חיים במדינת אזרחותםשאזרחים (אזרחי פנים 

. טריטוריהה - ארבעת היסודות המגדירים מדינהמבין כטשטוש לא רצוי של יסוד הכרחי 

 חוש הצדק הטבעי יתקומם נגד ,יתרה מזאת ).שלטון וריבונות ,הי אוכלוסיהאחרים הם(

 אזרחי החוץ לאלו של אזרחי יהם שלתשווה את זכויותובחוק שתעוגן קיומה של מציאות 

על כל בנעשה בה יום שלו אינם שזורים -וחיי היוםאזרחותו   מחוץ למדינתהגר. םהפני

 בקיומה של זיקה  בקביעת דרכה הפוליטית תותנהףמן הראוי שזכאותו להשתת, בעיותיה

  .ולו סמלית, מנותבמחוות נאכמו למשל , למדינה זו מעבר לאזרחות הפורמלית

  

ות מוענקת במגבלות שיוגדרו בחקיקה כגון  חייבת להיהצבעת חוץנראה אפוא שהחלופה של 

, זמן מרבי למגורים מחוץ למדינה ואקביעת זמן מינימום לשהייה קודמת במדינת האזרחות 

 .היטל כספי כלשהובלוויית  יהקונסולהבמשרדי להירשם מדי פעם בפעם התחייבויות וכן 

הן  על סדר יומהש  שהסוגיות הפוליטיות,למדינת ישראלבכל הנוגע  במיוחד ףטיעון זה תק

 ה שלולפיכך כל תיקון לחוק הבחירות שיאפשר הרחב, קיומית- אסטרטגיתבעלות חשיבות

תחושה של חייב להתקבל לאחר דיון ציבורי נרחב ומתוך , הצבעת חוץמעגל הזכאים ל

  .אחריות עמוקה
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  נספח

  

ורים ולא לסקט(לכלל אזרחי החוץ שלהן חוץ  המאפשרות הצבעת  והטריטוריותהמדינות

  ):2006נכון לשנת () מסוימים

  

  אירופה

 ,רגיברלט, בולגריה,  אסטוניה,אירלנד, איסלנד,  איי מאן, איטליה, אוקראינה,אוסטריה

 , הונגריה,הולנד, דנמרק, גרמניה,  בריטניה, בלרוס,בלגיה ,הרצגובינה-  בוסניה, גרנזי,רזי'ג

 ,פינלנד,  פורטוגל, פולין, ספרד,ובניה סל, נורווגיה,מולדובה, ליטא,  לטביה,לוקסמבורג, יוון

  .שווייץ, שוודיה ,רוסיה,  רומניה,קרואטיה,  צרפת,כיה'צ

  

  אמריקה

, ונצואלה, הונדורס, גוויאנה, ברזיל, ארגנטינה, הברית ארצות, אקוואדור ,איי פוקלנד

  .הרפובליקה הדומיניקנית, קנדה, קולומביה, פרו, מקסיקו

  

  אסיה

, מלזיה, יפן, הודו, גאורגיה, בנגלדש, ארמניה,  אפגניסטן, אינדונזיה,ן'אזירביג, אוזבקיסטן

  .תאילנד, קזחסטן, הפיליפינים ,קאעיר, סינגפור

  

  אפריקה

, חוף השנהב, זימבאבווה, אפריקה-דרום, גינאה, גאנה, גאבון, בנין, בוצאונה, יריה'אלג

, קייפ ורדה ,אד'צ ,סנגל, מהסאו טו, ר'ניז, נאמיביה, מוזמביק, מאלי, לסוטו, טוניסיה, טוגו

  .הרפובליקה המרכז אפריקנית

  

  יפיסהאזור הפ

   .י'פיג, ניו זילנד , ונואטו,איי מארשל, איי קוק, אוסטרליה
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