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آراء فلسطينيي الداخل
في أداء الحكومة اإلسرائيلية
وحدة استطالع الرأي ،مدى الكرمل  -حيفا (تموز /يوليو )2015

* باحث فلسطيني يف مركز مدى الكرمل – حيفا ،حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات السكانية واقتصاد العمل.
** منسق وحدة استطالع الرأي يف مركز مدى الكرمل – حيفا.
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مقدمة الدراسة ومنهجيتها
يحاول هذا االستطالع استقراء مواقف الفلسطينيني املواطنني يف
إرسائيل بشأن تعامل الحكومة اإلرسائيلية األخرية ()2015 - 2013
معهم يف املجاالت املختلفة ،ومستويات الشعور باملساواة مع سائر
املواطنني يف الدولة ،ومظاهر التمييز بني املواطنني العرب واليهود،
وبشأن املسؤولني عن هذه الظواهر ،وطرائق معالجتها .ويتطرق
حل القضية الفلسطينية ،ويف
االستطالع أيضً ا إىل آراء الفلسطينيني يف ّ
حل سيايس سلمي
مدى ِج ِّدية الحكومة اإلرسائيلية يف الوصول إىل ّ
وإنهاء الرصاع بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
يتكون مجتمع الدراسة من أفراد األُرس العربية يف إرسائيل ،من
الفئة الع ْمرية البالغة  18سن ًة أو أكرث .ويقترص مجتمع الدراسة
عىل املواطنني الفلسطينيني يف التجمعات العربية ،ويف املدن
املختلطة – عىل غرار حيفا ويافا وعكا  -وال يشمل سكان القرى غري
املعرتف بها والفلسطينيني من سكان البلدات اليهودية.
اختريت ع ّينة البحث من خالل طريقة السحب املتع ّددة املراحل .وقد
جرى بناء ع ّينة طبقية – عنقودية  -منتظمة .وتُشكِّل األرسة وحدة
البحث األولية ،ويُختار أحد أفرادها عشوائ ًّيا ليشارك يف االستطالع.
واختري عدد العينة ليشمل  488مستطل ًعا ،ومن مث ّة ال تزيد نسبة
خطأ املعاينة عىل  .%5وبالنظر إىل اعتامد الدراسة عىل املقابالت
الهاتفية ،فإ ّن ع ّينة البحث ال تشمل األرس التي ال متلك هاتفًا أرض ًّيا.
ـري االستطالع يف أيار /مايو  ،2014من خالل املقابالت
وقد أُجـ َ
يصا لهذه الدراسة وتضمنت
خص ً
الهاتفية ،باستخدام استامرة ،أُ ِع ّدت ّ
أسئل ًة مقفل ًة متعلّق ًة باملواضيع التالية:
•أداء الحكومة الحالية تجاه املواطنني العرب واليهود.
•مدى رضا املواطنني العرب عن أداء الحكومة يف مجاالت تخص
حياتهم اليومية.
•مسؤولية الحكومة تجاه العنف الذي حدث يف الفرتة األخرية،
وال سيام االعتداءات عىل املساجد والكنائس يف املدن والقرى
العربية ،واالعتداءات الجسدية عىل املواطنني الفلسطينيني يف
األماكن العامة.

النتائج
مميزات عيّنة البحث
تشتمل عيّنة البحث عىل جميع املناطق الجغرافية التي يسكنها
املواطنون الفلسطينيون يف إرسائيل املعن ّيون مبجتمع الدراسة؛ وذلك
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كل منطقة جغرافية .وقد بلغت
بحسب وزن السكان النسبي يف ّ
نسبة الرجال يف العيّنة  ،%48وبلغت نسبة النساء  .%52وبلغ معدل
العمر  43.2عا ًما ،ومعدل سنوات الدراسة  11.5سنةً .وتشمل الحالة
االجتامعية لدى أفراد الع ّينة  %29من الع ّزاب والعزباوات ،و %66من
املتزوجني واملتزوجات ،و %5من املطلقني أو األرامل أو املنفصلني.
ويُظهِر توزيع العيّنة بحسب الديانة أ ّن نسبة املسلمني من العينة
تبلغ  ،%81وأ ّن نسبة املسيحيني  ،%10وأ ّن نسبة الدروز  .%9ويع ّرف
 %59من عينة البحث أنفسهم بأنهم محافظون ،ويع ّرف  %30أنفسهم
بأنهم متدينون ،يف حني يع ّرف  %11أنفسهم بأنهم َعلامنيون.
بلغت نسبة املشاركة يف قوى العمل من س ّن  18سن ًة أو أكرث .%52
أ ّما نسبة املشتغلني ،فقد بلغت  .%45ويع ّرف  %35من العينة وضع
أرستهم االقتصادي بأنه ما بني جيّد وممتاز ،يف حني يع ّرفه نحو %52
بأنه متوسط ،ونحو  %13بأنه ما بني س ّيئ وس ّيئ ج ًّدا .ويذكر %19
دخل شهريًّا كافيًا لس ّد مصاريف األرسة
من املستطلعني أ ّن لديهم ً
الشهرية واالدخــار ،و %32منهم أ ّن الدخل ال يكفيهم ّإل لس ّد
املصاريف الشهرية ،و %25أ ّن دخلهم ال يكفي لس ّد املصاريف
إلّ بصعوبةَ ،و %17أ ّن دخلهم غري ٍ
كاف لس ّد املصاريف الشهرية ،و%7
أ ّن دخلهم غري ٍ
كاف إطالقًا لس ّد هذه املصاريف.
يف ما يتعلّق باملشاركة يف االنتخابات الربملانية التي جرت عام 2013
(وهي آخر انتخابات جرت قبل إجراء االستطالع) ،قال  %56من
املستطلعني إنهم صوتوا يف االنتخابات ،وقد توزعت أصواتهم كام
ييل %74 :صوتوا لألحزاب العربية (التجمع ،والجبهة ،واملوحدة)،
و %9.1ال يذكرون ملن صوتوا ،و %16.5صوتوا ألحزاب صهيونية.
ويع ّرف املشاركون ُهويّتهم وانتامءهم السيايس بأساليب يغلب عليها
االنتامء الفلسطيني العريب وال ُهويّة املدنية اإلرسائيلية (الجدول .)1

أداء الحكومة الحالية ومدى الرضا في
المجالين االجتماعي واالقتصادي
ت ُظهِر نتائج االستطالع أ ّن تقييم املواطنني العرب ألداء الحكومة
تجاههم يختلف كث ًريا عن تقييمهم ألداء الحكومة تجاه املواطنني
اليهود؛ إذ قال  %6من املستطلعني إ ّن أداء الحكومة الحالية تجاه
املواطنني العرب ممتاز ،يف حني قال  %74من املستطلعني إ ّن أداء
الحكومة تجاه املواطنني اليهود ممتاز (الجدول  .)2ويق ّيم  %35من
املستطلعني أداء الحكومة تجاه العرب بأنه ما بني "سيّئ" و"سيّئ
ج ًّدا" ،يف حني يق ّيم  %2أداء الحكومة تجاه املواطنني اليهود بأنه ما
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الجدول ()1
تعريف ال ُهوية
التعريف

النسبة املئوية

عريب فلسطيني مواطن يف دولة إرسائيل

41

عريب إرسائييل

18

عريب فلسطيني  -إرسائييل

10

عريب فلسطيني

16

مسلم مسيحي درزي عريب فلسطيني
مواطن يف دولة إرسائيل

8

تعريفات أخرى

7

املجموع

100

عدد الع ّينة

488

وتبي هذه النتائج أ ّن املواطنني العرب
بني "سيّئ" و"سيّئ ج ًّدا"ِّ .
يعتقدون أنه يوجد تعامل مختلف ،أو أداء مختلف ،للحكومة تجاه
املواطنني العرب واليهود ،وأ ّن أداء الحكومة تجاه املواطنني اليهود
ج ّيد ،وتجاه املواطنني العرب س ّيئ.
إضاف ًة إىل التقييم العا ّم ،ف َحص االستطالع تقييم املواطنني العرب
ألداء الحكومة يف محاور مح ّددة تقع ضمن عمل الحكومة ،وطُلب
كل وظيفة
يعبوا عن مدى رضاهم عن أداء الحكومة يف ّ
إليهم أن ّ
أو مجال ،ضمن سلّم من سبع درجات ّ
تدل فيه الدرجة " "1عىل
اض بتات ًا" والدرجة " "7عىل املعنى "ر ٍ
املعنى "غري ر ٍ
اض ج ًّدا" .ويف
إجام ٍل ،تشري النتائج إىل أ ّن مستوى رضا املستطلعني يف أغلبيّة هذه
املحاور منخفض.
كل مجال إىل أ ّن درجــات الرضا
تشري مراجعة مستوى الرضا يف ّ
منخفضة ج ًّدا ،وإىل أنها دون الدرجة املتوسطة (الدرجة الرابعة)،
مع بعض التفاوت بني املجاالت .ونرى أ ّن مستويات الرضا األكرث
تدخل حكوم ًّيا أو مؤسسات ًّيا
انخفاضً ا هي يف املجاالت التي تتطلب ً
تخص املجتمع العريب؛ نحو مشكلة البناء والسكن
رشا لعالج قضايا ّ
مبا ً
(مبعدل  ،)%2.1ومحاربة ظاهرة العنف (مبعدل  ،)%2.6وظاهرة

املخدرات (مبعدل  ،)%2.6وتقليص ظاهرة الفقر (مبعدل  .)%2.6ونجد
أ ّن أعىل نسبة رضً ا كانت يف مجال تخصيص ميزانيات التعليم (.)3.9
جري تحليل
وللوقوف عىل طبيعة هذه املجاالت والعالقة بينها ،أُ َ
إىل عوامل ( )Factor analysisأشار إىل تكتّل هذه املجاالت يف
عاملني اثنني .فأ ّما العامل األول ،فهو يض ّم مجاالت توافر فرص عمل،
وتخصيص ميزانيات للسلطات املحلية ،وتخصيص ميزانيات التعليم،
وتخصيص ميزانيات للبنية التحتية ،واملساهمة يف تطوير املدن
وحل
والقرى العربية يف املجال االقتصادي ،وتقليص ظاهرة الفقر ّ
مشاكل البناء والسكن ،ونشري إىل هذا العامل بـ "العامل االقتصادي".
أ ّما العامل الثاين ،فيض ّم مجاالت محاربة ظاهرة العنف يف املجتمع
العريب ،ومحاربة ظاهرة تفيش املخدرات والسموم ،ومحاربة ظاهرة
قتل النساء ،ونشري إليه بـ "العامل االجتامعي  -األمان الشخيص".
وقد بلغ معدل مستوى الرضا عن العامل االقتصادي  3.16درجات
(االنحراف املعياري .)1.25 :أ ّما مستوى الرضا عن العامل االجتامعي
 األمان الشخيص فقد بلغ  2.84درجات (االنحراف املعياري.)1.61 :وتدل هذه النتائج عىل أ ّن مستوى الرضا عن العامل االقتصادي
أعىل من مستوى الرضا عن العامل االجتامعي  -األمان الشخيص ،مع
أي عامل من العاملني مل يبلغ الدرجة
اإلشارة إىل أ ّن مستوى الرضا عن ّ
الوسطى لسلّم الرضا.

العدد ١٥
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الجدول ()2
تقييم أداء الحكومة الحالية تجاه املواطنني العرب يف البالد وتجاه املواطنني اليهود ()%
التقييم

تجاه املواطنني العرب

تجاه املواطنني اليهود

ممتاز

6

74

ج ّيد

24

21

ال بأس

35

3

س ّيئ

20

1

س ّيئ جدًّ ا

15

1

املجموع

100

100

عدد الع ّينة

488

488

الجدول ()3
مستويات الرضا عن أداء الحكومة وف ًقا للمجال ()%

املوضوع

مستوى الرضا
1

2

3

4

5

6

7

املجموع املعدل

العدد

توافر فرص العمل (أماكن عمل)

18

12

15

23

19

5

9

100

3.6

489

تخصيص ميزانيات للسلطات املحلية

18

11

23

19

18

5

6

100

3.5

489

تخصيص ميزانيات للتعليم

14

11

17

18

20

12

8

100

3.9

489

تخصيص ميزانيات للبنية التحتية
(الشوارع واملباين العامة ..إلخ)

23

15

15

18

16

7

7

100

3.4

489

محاربة ظاهرة العنف يف املجتمع العريب

41

18

12

12

8

4

6

100

2.6

489

محاربة ظاهرة تفيش املخدرات والسموم

42

19

11

11

7

5

5

100

2.6

489

محاربة ظاهرة قتل النساء

27

16

15

14

12

8

10

100

3.3

489

املساهمة يف تطوير املدن والقرى العربية
يف املجال االقتصادي

26

16

19

18

13

6

4

100

3.1

489

تقليص ظاهرة الفقر

33

24

17

13

6

4

4

100

2.6

489

حل مشاكل البناء والسكن
ّ

57

13

11

9

4

2

4

100

2.1

489
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العالقة بين مستويات الرضا والمتغيرات
الديموغرافية والسياسية
من أجل فحص العالقة بني مدى الرضا عن أداء الحكومة يف العامل
االقتصادي والعامل االجتامعي  -األمان الشخيص ومتغريات اقتصادية
فحصا
اجتامعية ومواصفات فردية للمستطلعني ،أجرينا يف البداية ً
للعالقة بني س ّن املستطلعني ومستوى الرضا ،استنا ًدا إىل معامل ارتباط
بريسونّ .
وتدل النتائج عىل وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية
بني مدى الرضا عن العامل االقتصادي ومتغري الس ّن .فمع ارتفاع
يقل مدى الرضا ( .)0.01 < p ،0.20 - = rوت ُظهِر النتائج كذلك
الس ّن ّ
وجود عالقة سلبية بني الس ّن ومستوى الرضا عن العامل االجتامعي
( .)0.01 < p ،0.17 - = rوال تُظهِر النتائج وجود عالقة إحصائية
أي عامل من العاملني.
واضحة بني سنوات التعليم ومستوى الرضا يف ّ
وللوقوف عىل الفوارق يف مستويات الرضا عن العاملني االقتصادي
جري فحص للمتوسطات الحسابية
واالجتامعي بني الرجال والنساء ،أُ َ
وتبي وجــود فــارقٍ ذي داللــة إحصائية
من خالل اختبار "ّ ،"T
واضحة يف مستوى الرضا عن العامل االجتامعي  -األمان الشخيص
تبي أ ّن
بني الرجال والنساء ()0.05 < p ،2.18 - = )486( T؛ إذ ّ
متوسط الرضا لدى الذكور هو  2.68مــن الدرجات (االنحراف
أقل من املتوسط لدى اإلناث فقد بلغت قيمته
املعياري ،)1.5 :وهو ّ
 2.99من الدرجات (االنحراف املعياري .)1.69 :ونجد كذلك فارقًا
واض ًحا بني الرجال والنساء يف مدى الرضا عن العامل االقتصادي
تبي أ ّن متوسط الرضا لدى
(),0.05 < p ،2.18 - = )486( T؛ إذ ّ
أقل منه لدى النساء ،بقيمة تبلغ  3.03درجات (االنحراف
الرجال ّ
املعياري ،)1.2 :مقابل متوسط يبلغ  3.28درجات (االنحراف املعياري:
 .)1.28وبحسب تعريف وضع األرسة االقتصادي أو بحسب الديانة ،ال
ّ
تدل النتائج عىل فوارق ذات داللة إحصائية واضحة يف ما يتعلّق مبدى
الرضا عن العاملني االقتصادي واالجتامعي (النتائج غري معروضة).
لتع ّرف الفارق يف مستويات الرضا عن العاملني بحسب املشاركة
وتبي أ ّن
يف االنتخابات الربملانية عام  ،2013استعملنا اختبار "ّ ،"T
املتوسط الحسايب ملستويات الرضا عن العامل االقتصادي ،يف ما يتعلّق
باملشاركني يف انتخابات الربملان عام  ،2013ال يختلف عن مستوى
الرضا بالنسبة إىل الذين مل يشاركوا يف هذه االنتخابات؛ إذ بلغ معدل
الرضا عن العامل االقتصادي بخصوص من شاركوا يف االنتخابات
األخرية ( 3.15االنحراف املعياري ،)1.21 :و 3.17بخصوص من مل
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يشاركوا (االنحراف املعياري .)1.31 :ويف ما يتعلّق مبدى الرضا عن
العامل االجتامعي ،أشارت النتائج إىل وجود فارق ذي داللة إحصائية
بحسب املشاركة يف االنتخابات ()0.05 < p ،2.6 - = )487( T؛
إذ بلغ معدل الرضا لدى املشاركني  2.68من الدرجات (االنحراف
أقل من املعدل لدى غري املشاركني الذي بلغ
املعياري ،)1.51 :وهو ّ
 3.05درجات (االنحراف املعياري.)1.70 :
ت ُظهر النتائج اختالفات يف مدى الرضا عن العامل االجتامعي  -األمان
الشخيص بحسب املشاركة يف االنتخابات األخرية؛ إذ كان املتوسط
الحسايب بالنسبة إىل الذين شاركوا يف االنتخابات  2.68من الدرجات،
أقل من مستوى الرضا بالنسبة إىل الذين مل يشاركوا يف
وهو مست ًوى ّ
االنتخابات ،وهو مست ًوى بلغ  3.05درجات .وال ت ُظهر النتائج اختالفًا
وتبي النتائج وجود اختالفات
يف مستوى الرضا عن العامل االقتصاديّ .
يف مستوى الرضا بني مصويت األحـزاب العربية ومصويت األحزاب
الصهيونية .ففي العامل االقتصادي ،يظهر مصوتو األحزاب العربية
أقل من مصويت األحزاب الصهيونية
مستوى رضً ا ( 3.05درجات) ّ
وتبي هذه املقارنة
( 3.48درجات)ّ .)0.05 < p ،2.2 - = )245( T( ،
أ ّن مدى الرضا عن العامل االجتامعي لدى مصويت األحزاب العربية،
أقل من مدى الرضا لدى مصويت األحزاب
 2.48من الدرجاتّ ،
الصهيونية 3.47 ،درجات (.)0.01 < p ,3.41 - = )58( T
تبي النتائج فارقًا يف مستويات الرضا عن العامل االقتصادي
وال ّ
بني املشاركني يف انتخابات عام  2013وعدم املشاركني فيها ،لكنها
تشري إىل وجود فارقٍ بني املصوتني أنفسهم؛ إذ إ ّن مستويات رضا
مصويت األحزاب الصهيونية أعىل من مستويات رضا مصويت األحزاب
العربية .وأظهرت النتائج ،من جهة أخرى ،أ ّن مدى الرضا عن العامل
االجتامعي أعىل بني غري املشاركني يف انتخابات عام  .2013أ ّما بني
املصوتني ،فإ ّن مستويات رضا املصوتني لألحزاب الصهيونية أعىل من
مستويات رضا مصويت األحزاب العربية.

المساواة والديمقراطية
إضاف ًة إىل مستويات الرضا وتقييم أداء الحكومة ،تناول االستطالع آراء
املستطلعني املتعلّقة بالشعور باملساواة لدى املواطنني الفلسطينيني يف
إرسائيل يف ع ّدة مجاالت ،من بينها :تعامل الرشطة ،وتعامل موظفي
الدولة ،والتعامل يف أماكن العمل ويف املطارات ،وغري ذلك .وقد طُلِب
إىل املستطلعني إبداء مدى موافقتهم عىل ع ّدة أقوال بحسب سلّم
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الجدول ()4
مستويات املوافقة عىل أقوال مختلفة ()%
درجة املوافقة عىل القول

األقوال

1

2

3

4

5

6

7

ال أعرف

املجموع املعدل العدد

أشعر بأنّ الحكومة تريد أن نكون مواطنني مساوين
للمواطنني اليهود

44

15

8

11

6

6

9

4

100

2.7

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود يف املعابر
الربية (طابا واألردن)

29

13

14

12

14

9

9

1

100

3.3

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود يف املطارات

30

12

12

11

14

9

11

1

100

3.4

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود من موظفي
الدولة

19

8

16

19

18

8

11

0

100

3.8

489

أشعر بأين مواطن كامل الحقوق يف دولة إرسائيل

20

8

14

17

20

7

14

0

100

3.9

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود يف أماكن
العمل

18

7

15

19

19

11

11

0

100

3.9

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود يف مؤسسات
التعليم

20

9

11

16

19

14

2

1

100

3.9

489

أشعر أنّ الرشطة تعاملني معامل ًة مساوي ًة لسائر
مواطني الدولة

21

7

11

16

18

12

14

1

100

3.9

489

أشعر مبعاملة مساوية ملعاملة اليهود يف املواصالت
العامة

14

4

8

13

16

19

26

1

100

4.7

489

أشعر بأنّ أغلب ّية املواطنني اليهود تُ َّيز يف التعامل من
املواطنني العرب

10

4

8

16

12

15

34

0

100

5.0

489

الجدول ()5
هل واجهت مر ًة واحدة عىل األقل إحدى الظواهر العنرص ّية؟
اإلجابات

النسبة املئوية

نعم

42

ال

57

ال إجابة

1

املجموع

100

عدد الع ّينة

489
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الجدول ()6
أتعمل الحكومة عىل تقليص ظاهرة العنرصية ض ّد العرب أم عىل زيادتها؟
اإلجابات

النسبة املئوية

نعم ،تعمل عىل تقليصها

16

نعم ،تعمل عىل زيادتها

47

ال تعمل عىل تقليصها أو زيادتها

37

املجموع

100

عدد الع ّينة

489

معبا عن عدم املوافقة
مك ّون من سبع درجات ،يبتدئ بالرقم "ً ِّ "1
معبا عن املوافقة بدرجة عالية.
بتاتًا ،وينتهي بالرقم "ِّ "7
ت ُظهِر النتائج تفاوتًا يف تقييم الشعور باملساواة وفقًا للمجاالت
عبوا عن درجة عالية من الشعور
املختلفة .فقد راوحت نسبة الذين َّ
باملساواة بني العرب واليهود يف مجاالت مختلفة؛ أي الذين اختاروا
إحدى الدرجتني  6أو  ،7بني  %15و ،%25وكان معدل اإلجابات يف
أقل من متوسط السلم،
أقل من  4درجــات؛ أي ّ
أغلب املجاالت ّ
وهو ما يعكس شعو ًرا واض ًحا بعدم املساواة .ونجد أ ّن املجال الذي
يشعر فيه املستطلعون بأعىل درجات التمييز السلبي بينهم وبني
املواطنني اليهود هو املعاملة يف املعابر الجوية والربية ،وأ ّن املجال
األقل يف هذا الشأن هو مجال املواصالت العامة .فقد بلغت نسبة
املستطلعني الذين يشعرون مبعاملة متساوية نحو ( %45معدل
اإلجابات  ،)4.97وإ ْن كانت تلك النسبة ال ت ُشكّل األغلبية .وأبدى
أغلب املستطلعني موافق ًة للقول إ ّن أغلب ّية املواطنني اليهود تُ َّيز يف
التعامل من املواطنني العرب ( %49بدرجات مرتفعة ،و %12بدرجات
متوسطة) ،وأبدت أغلب ّية كبرية من املستطلعني ( )%67أنها ال توافق
عىل القول إ ّن "الحكومة تريد أن نكون مواطنني مساوين للمواطنني
السياق ميكن القول إ ّن املستطلعني يشعرون بأ ّن
اليهود" .ويف هذا ِّ
أغلبيّة املواطنني اليهود متيّز تجاه العرب ،وأ ّن الحكومة اإلرسائيلية
ال تريد أن يكون العرب مساوين للمواطنني اليهود.

العنصرية
إضاف ًة إىل مظاهر العنرصية ،سأل االستطالع عن تع ّرض املستطلعني
فعل
للعنرصية بطريقة شخص ّية .وقال  %42من املستطلعني إنهم ً

تع ّرضوا بطريقة شخص ّية للعنرصية ،يف حني قال  %57منهم إنهم
مل يتعرضوا لها بطريقة شخصيّة (الجدول  .)5وهذا يعنى أ ّن أربع ًة
كل عرشة مواطنني عرب يتعرضّ ون ملظاهر العنرصية بطريقة
من ّ
شخصيّة.
بشأن دور الحكومة يف عملها عىل تقليص ظاهرة العنرصية أو زيادتها،
أجاب  %47من املستطلعني بأ ّن الحكومة تعمل عىل زيادة ظاهرة
العنرصية ض ّد العرب ،وأجاب  %37بأ ّن الحكومة ال تتدخل ،وال تعمل
عىل زيادة ظاهرة العنرصية أو تقليصها .يف حني أجاب  %16بأ ّن
الحكومة تعمل عىل تقليص ظاهرة العنرصية .وتوضّ ح هذه األرقام
ُمس املستطلعني يعتقدون أ ّن الحكومة تعمل عىل
أ ّن ما يزيد عىل خ َ
زيادة ظاهرة العنرصية (الجدول .)6
لتع ُّرف موقف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل بخصوص موضوع
رشا هو :هل مت ّيز
التمييز ،تع ُّرفًا أعمق ،ط َرح االستطالع سؤالً مبا ً
الحكومة اإلرسائيلية سلب ًّيا ض ّد العرب يف إرسائيل؟ وقد أجاب %81
من املستطلعني بـ "نعم" ،و %17بـ "ال" ،وهو ما يُظهِر أ ّن األغلب ّية
العظمى من املجتمع العريب تعتقد أ ّن الحكومة مت ّيز يف تعاملها بني
املواطنني العرب ،مقارن ًة بسائر املواطنني.

المسؤولية عن االعتداءات العنصرية
تط ّرق االستطالع إىل ظواهر اعتداءات مجموعات وجِهات تس ّمي
نفسها "تدفيع الثمن  -تاغ ِمحري" عىل املساجد والكنائس ،إضاف ًة إىل
عديد االعتداءات الجسدية عىل املواطنني العرب التي وقعت مؤخ ًرا
(يف األشهر القليلة قبل إجراء االستطالع) .وقد حاول االستطالع الحا ّيل
أن يستقرئ آراء املشاركني يف مسؤولية عدد من الجهات عن هذه
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الجدول ()7
مدى املوافقة عىل "دميقراطية إرسائيل"
مدى املوافقة عىل األقوال

املوضوع

املعدل

عدد الع ّينة
489

1

2

3

4

5

6

7

إرسائيل دولة دميقراطية لليهود فقط

13

3

4

8

8

13

52

5.4

إرسائيل دولة دميقراطية للعرب

41

13

13

16

9

6

3

2.7

489

إرسائيل دولة دميقراطية لليهود
والعرب

14

8

10

21

21

9

17

4.2

489

أوافق عىل تعريف إرسائيل بأنها دولة
يهودية دميقراطية

30

6

10

10

8

11

25

4.0

489

الجدول ()8
هل أنّ وسائل اإلعالم العربية موضوعية يف تعاملها مع املواطنني العرب يف إرسائيل؟
اإلجابات

النسبة املئوية

نعم ،هي موضوعية جدًّ ا

7

موضوعية

17

موضوعية إىل حدّ متوسط

33

غري موضوعية

25

غري موضوعية بتاتًا

18

ال أعرف /ال رأي يل

1

املجموع

100

عدد الع ّينة

489

الظواهر .وتشري النتائج إىل أ ّن نسبًا عالي ًة من املشاركني ( )%84ترى
أ ّن املسؤولية عن مثل هذه االعتداءات تقع عىل عاتق الحكومة،
أو األحزاب السياسية املتطرفة ( ،)%82ويرى  %78من املستطلعني أ ّن
املسؤولية تقع عىل عاتق مجموعات عدائية منظّمة ،ويرى  %82منهم
أ ّن املسؤولية تقع عىل عاتق املعتدي املبارش.

ديمقراطية إسرائيل
إضاف ًة إىل مجاالت العنرصية وتجلياتها ،فحص االستطال ُع مواقف
املستطلعني تجاه "دميقراطية" إرسائيل .ويف البداية ،سأل االستطالع
إن كانت "إرسائيل دول ًة دميقراطي ًة لليهود فقط" ،وقد قال نحو %72

إنهم يوافقون هذا القول .ويف موازاة ذلك ،رفض  %65من املستطلعني
القول إ ّن "إرسائيل دولة دميقراطية للعرب" ،ووافق نحو  %36من
املستطلعني عىل تعريف إرسائيل بأنها "دولة يهودية دميقراطية"،
ونحو  %26من املستطلعني عىل القول إ ّن "إرسائيل دولة دميقراطية
لليهود والعرب" .وإجاملً  ،ال ترى أغلبيّة املستطلعني أ ّن إرسائيل دولة
أساسا.
دميقراطية للعرب ،بل ترى أنها دولة دميقراطية لليهود ً
يرى املواطنون العرب أ ّن ظاهرة التمييز ض ّدهم تظهر أيضً ا يف اإلعالم
العربي؛ إذ راوح قول  %43من املستطلعني ما بني القول إ ّن اإلعالم
العربي يف تعامله مع املواطنني العرب "غري موضوعي" ،والقول إنه
"غري موضوعي بتات ًا" .وأجاب  %33بأنه يتعامل مبوضوعية مب ًدى
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متوسط .ويف هذا السياق راوحت أجوبة  %24فقط من املستطلعني
"موضوعي"
بني القول إ ّن اإلعالم العربي يف تعامله مع املواطنني العرب
ّ
"موضوعي ج ًّدا".
وإنه
ّ

السالم مع الفلسطينيين
إ ّن موضوع السالم بني إرسائيل والفلسطينيني هو أحد املواضيع
ٍ
وثابت .وقد وجد هذا االستطالع أهمي ًة
املطروحة عىل نح ٍو دائمٍ
خاص ًة لفحص آراء الفلسطينيني من مواطني إرسائيل بشأن
املفاوضات بني الفلسطينيني وإرسائيل والحلول املقرتحة للنزاع
بني إرسائيل والفلسطينيني ،وال سيام بعد توقف املفاوضات بني
السلطة الفلسطينية وإرسائيل .وتُظهِر نتائج االستطالع أ ّن أغلب ّية
ُ
املستطلعني ( )%76تعتقد أ ّن الحكومة الحالية (حكومة الليكود
بقيادة بنيامني نتنياهو) غري معن ّية بالسالم .وأجابت نسبة عالية
( )%71بأ ّن الحكومة الحالية غري معنية باستمرار املفاوضات مع
التوصل إىل سالم.
الفلسطينيني من أجل ّ
وبخصوص بعض القضايا املركزية يف الرصاع بني إرسائيل والفلسطينيني،
تدل النتائج عىل أ ّن األغلب ّية من املستطلعني ( )%85ترى أنه يجب عىل
حق العودة مقابل السالم مع إرسائيل.
الفلسطينيني ّأل يتنازلوا عن ّ
وترى األغلبيّة كذلك ( )%94أنه يجب عىل الفلسطينيني ّأل يتنازلوا
عن القدس مقابل السالم .ويرى نحو  %83أ ّن عىل إرسائيل تفكيك
املستوطنات مقابل السالم مع الفلسطينيني .وبشأن اقرتاح بعض
السياسيني اإلرسائيليني ض ّم منطقة املثلث إىل الدولة الفلسطينية،
أجاب  %82من املستطلعني بأ ّن هذا االقرتاح بالنسبة إليهم غري
مقبول ،ويرى  %79من املستطلعني أ ّن هذا االقرتاح عنرصي .وترفض
أغلبيّة املستطلعني ( )%68أيضً ا القول إ ّن "عىل الفلسطينيني املوافقة
عىل االعرتاف بإرسائيل دول ًة يهودي ًة من أجل استمرار املفاوضات".
حل الدول الواحدة مقابل
وت ُظهِر النتائج تفاوتًا يف تقييم مدى واقعية ّ
حل الدولتني بحسب حدود
حل الدولتني؛ إذ يرى  %63أن اقرتاح ّ
ّ
حل واقعي .يف حني يرى  %40أ ّن اقرتاح الدولة الواحدة
عام  1967هو ّ
واقعي .وتشري النتائج إىل أ ّن نسبة من
حل
الثنائية القومية هو ّ
ّ
يوافقون بدرجة عالية عىل االدعاء أ ّن الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل
حل دائم خالل السنوات الخمس املقبلة (يف اإلجابتني
سيتوصالن إىل ّ
ّ
 6و )7ال تزيد عىل ال ُعرش (.)%9

ملخص
تناول هذا التقرير نتائج استطالع رأي عا ّم أُجري بني املواطنني
الفلسطينيني يف إرسائيل بشأن مواقفهم من ثالث قضايا مركزية.
فالقضية األوىل هي أداء الحكومة تجاه املواطنني العرب ومستويات
رضا املواطنني العرب عن أداء الحكومة يف مجاالت متع ّددة .والقضية
الثانية هي قضية املساواة بني املواطنني العرب واليهود ،والدميقراطية
وتفش ظاهرة العنرصية .أ ّما
والشعور بالتمييز عىل أساس
قومي ّ
ّ
والسلطة الفلسطينية
القضية الثالثة ،فهي املفاوضات بني إرسائيل ُ
واملواقف من الحلول التي طرحها اإلرسائيليون والفلسطينيون خالل
املفاوضات األخرية ،ومواقفهم من بعض الثوابت الفلسطينية بنا ًء
عىل أنهم جزء من الشعب الفلسطيني.
أظهرت نتائج االستطالع أ ّن أغلب ّية املستطلعني غري راضية عن أداء
الحكومة تجاه املواطنني العرب يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية
والقضايا اليومية ،وجاء معدل مستويات رضا املستطلعني دون
الوسط .ويتضح كذلك أ ّن تقييم املواطنني العرب ألداء الحكومة
تجاههم يختلف كث ًريا عن تقييمهم ألدائها تجاه املواطنني اليهود.
وتبي النتائج أ ّن األغلب ّية من املواطنني العرب تشري إىل تبايُن يف أداء
ِّ
الحكومة تجاه املواطنني العرب واليهود؛ فهو أداء ج ّيد تجاه املواطنني
اليهود ،وأداء س ّيئ تجاه املواطنني العرب.
أ ّما يف قضية املساواة ،والتمييز والعنرصية ،فقد أظهرت النتائج أ ّن
األغلب ّية العظمى تشعر بالتمييز الحكومي تجاه العرب ،وأ ّن الحكومة
تعامل السكان اليهود أفضل من العرب ،وأ ّن أغلب ّية املستطلعني
تشعر بأ ّن الدولة ليست دميقراطي ًة ّإل تجاه اليهود ،وأنها غري
دميقراطية تجاه العرب ،وأ ّن ظاهرة العنرصية منترشة يف املجتمع
اإلرسائييل والحكومة ،وأ ّن هذه الحكومة ال تعمل عىل الح ّد من
ظاهرة العنرصية يف الواقع.
وأ ّما يف قضية املفاوضات ،فقد أشارت النتائج إىل اعتقاد سائد لدى
أغلبيّة املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل ُمفا ُده أ ّن إرسائيل غري راغبة
تبي مواقف األغلبيّة التي ترى
يف السالم ويف استمرار املفاوضات .كام ّ
حق العودة والقدس وتفكيك
أ ّن عىل الفلسطينيني عدم التنازل عن ّ
املستوطنات ،وال توافق عىل تبديل مدن املثلث وقراه وضمها إىل
الدولة الفلسطينية ،وترى أ ّن طرح هذا االقرتاح من بعض السياسيني
اإلرسائيليني ليس ّإل اقرتا ًحا عنرصيًّا .إضاف ًة إىل ذلكّ ،بي االستطالع أ ّن
أغلبي ًة نسبي ًة ترى أ ّن عىل الفلسطينيني عدم االعرتاف بيهودية الدولة
حل
من أجل استمرار املفاوضات .وتشري نتائج االستطالع إىل أ ّن ّ
الرصاع من خالل إقامة دولة فلسطينية ال يزال يف نظر املستطلعني
حل الدولة الثنائية القومية.
أكرث واقعي ًة من ّ

صـدر حديـ ًثا

تأليف :بيار كونيسا
ترجمة :نبيل عـجان

صنع العدو :أو كيف تقتل بضمير مرتاح
أنجز نبيل عجان الترجمة العربية لكتاب صنع العدو :أو كيف تقتل بضمير مرتاح للكاتب بيار
ً
صفحة من
كونيسا ،الذي أصدره المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو يشتمل على 318
األسباب التي تدفع الدول ،وأجهزة استخباراتها ،ومراكز التفكير
القطع الكبير ،وفيه يعرّفنا المؤلف
َ
ّ
وكل صناع القرار إلى االنشغال بصناعة العد ّو.
والتخطيط اإلستراتيجي،
ورَد الكتاب في ثالثة فصول رئيسة ،أ ّولها بعنوان "ما العدو؟" ،وفيه يحاول الكاتب التعريف بماهية
يتم خلقه بقرار سياسي ،ويُعنى
وأن هذا العد ّو ّ
العد ّو ،ويب ّين حاجة الدول والجماعات إلى األعداءّ ،
المؤلف ً
أيضا بالجهات المسؤولة عن خلق األعداء ،وبدور السياسيين والمثقفين في تحديدهم.

