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يتناول هذا التقرير نتائج استطالع رأي عام ملواقف املجتمع الفلسطيني في إسرائيل حول "تأثيرات
احلرب على غزة على املواطنني العرب الفلسطينيني في إسرائيل" ،أ َ ْجرته وحدة استطالعات الرأي
العام في مركز مدى الكرمل مباشرة بعد احلرب األخيرة على غزة ،مع عينة عشوائية ممثِّلة،
حجمها  505مستطلَعني ومستطلَعات ،وبنسبة خطأ محتملة ال تزيد عن  .5%أُج ِر َي االستطالع
بواسطة االتصال الهاتفي بني التاريخني َ 24/8/2014و  .3/9/2014لهذا الغرض أ ُ ِع َّد استبيان
خاص تض ّمن أسئلة مغلقة .وقد تناول االستطالع احملاور التالية:
•العالقات العربية اليهودية.
•تأثيرات احلرب على املواطنني العرب الفلسطينيني وتعامل احلكومة معهم والشعور بالتمييز
واملساواة.
•مسؤولية البدء في احلرب ونتائج احلرب على غزة ومصداقية أطراف احلرب.
•السالم بني إسرائيل والفلسطينيني.
•تأثير احلرب على شعور االنتماء عند املواطنني العرب.
•مصادر املعلومات عن احلرب ومصداقية وسائل االعالم.
نورد في ما يلي النتائج الرئيسية لالستطالع:
 .1د .عاص أطرش :محاضر في كلية االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.
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 .1التمييز والعنصرية خالل احلرب ،وتعامل احلكومة مع املواطنني العرب
احلرب على غزة زادت من حدة التوتر القائم بني الفلسطينيني في إسرائيل ودولة إسرائيل،
وأ ّدت إلى زيادة منسوب العنصرية جتاه العرب.
كان من الالفت في احلرب األخيرة على غزة ارتفاع منسوب العدائية ،والعنصرية ،والقمع جتاه
املواطنني العرب في إسرائيل ،وال سيّما في كل ما يتعلق بالتعبير عن مواقف داعمة للشعب
الفلسطيني عامة ،وغزة على وجه اخلصوص .هذا الواقع انعكس في مواقف املستطلَعني على نح ٍو
واضح .فقد أظهرت نتائج االستطالع أن  88.9%من املستطلَعني يعتقدون أن احلرب األخيرة على
غزة زادت التوتر بني العرب واليهود في البالد؛ بينما قال  9.7%إن احلرب لم تؤثر على العالقات
بني العرب واليهود ،وقال  0.4%إن احلرب قللت التوتر بني العرب واليهود .وقال قرابة  85%من
املستطلَعني إن ظاهرة العنصرية ضد العرب ازدادت أثناء احلرب على غزة.
واضحا لدى املستطلعني أن احلكومة اإلسرائيلية ساهمت في موجة العنصرية ولم حترك
كان
ً
ساكنًا لصدها أو منعها .في هذا الصدد ،سألنا املستطلَعني" :كيف تعاملت اجلهات احلكومية أثناء
احلرب مع الظواهر العنصرية ضد العرب؟» ،فأجاب  23.1%من املستطلَعني أن احلكومة زادت من
وتيرة مظاهر العنصرية جتاه السكان العرب ،وأجاب  59.6%أن احلكومة أهملت ظواهر العنصرية
ضد العرب أثناء احلرب ولم تتدخل فيها ،وفقط  11%قالوا إن احلكومة عاجلت هذه الظواهر
وخفضت من وتيرتها .على أثر ذلك ،يعتقد  42.0%من املستطلَعني أن تعا ُمل احلكومة مع العرب
نتيجة للحرب سيسوء (بدرجات متفاوتة) ،بينما يعتقد  4%أن معاملة احلكومة للعرب ستتحسن
بدرجة عالية ج ًّداَ ،و  17.5%يعتقدون أنها ستتحسن بدرجة منخفضةَ ،و  28.5%يعتقدون أن
معاملة احلكومة لن تتغير نتيجة للحرب على غزة .وقد انقسم املستطلَعون في آرائهم حول إمكانية
تعبير املواطن العربي عن آرائه السياسية املتعلقة باحلرب على غزة أمام املجتمع اإلسرائيلي؛ إذ قال
قرابة  42.0%من املستطلعني إنهم يشعرون بأن العرب في إسرائيل يستطيعون التعبير عن رأيهم
بصراحة أمام املجتمع اإلسرائيلي في ما يتعلّق مبوقفهم من احلرب على غزة (بدرجة متوسطة
حتى عالية) ،مقابل  48.9%قالوا إنهم يستطيعون التعبير بدرجة قليلة إلى قليلة للغاية.
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 .2تأثير احلرب على االنتماء
احلرب ترفع شعور االنتماء القومي لدى الفلسطينيني في إسرائيل
نستعرض في هذا القسم تأثير احلرب على الشعور باالنتماء الوطني لدى املجتمع الفلسطيني
في إسرائيل .بغية قياس هذا التأثير ،سألنا املستطلَعني" :هل شعرت خالل احلرب األخيرة أن
انتماءك للشعب الفلسطيني زاد أم قل"؟ وسألناهم كذلك" :هل شعرت خالل احلرب األخيرة
أن انتماءك إلسرائيل زاد أم قل"؟
إجابات املستطلَعني عن السؤال األول توضح أن احلرب األخيرة على غزة رفعت شعور االنتماء
للشعب الفلسطيني عند الفلسطينيني في إسرائيل؛ فقد قال  56%من املستطلَعني إن شعورهم
باالنتماء للشعب الفلسطيني زاد خالل احلربَ ،و  36.8%قالوا إنه لم يتغير شيء على منسوب
شعورهم باالنتماء َو  1.6%قالوا إن شعورهم باالنتماء للشعب الفلسطيني قل خالل احلرب .في
املقابل ،قال  4.9%إنهم إسرائيليون وال يشعرون بأي انتماء للشعب الفلسطيني.
أما إجابات املستطلَعني عن سؤال االنتماء إلى دولة إسرائيل ،فوجدنا أن  4.5%من املستطلَعني
شعروا بازدياد االنتماء إلى إسرائيلَ ،و  53.4%منهم لم يتغير شيء في شعورهمَ ،و 18.7%
شعروا بانتماء أقل إلى إسرائيلَ ،و  21.2%قالوا إنهم فلسطينيون وال يشعرون بأي انتماء إلى
إسرائيل.

 .3مساهمة املؤسسات واجلمهور العربي في النشاطات االحتجاجية ضد
احلرب على غزة
خالل احلرب األخيرة على غزة ،وعلى غرار احلربني السابقتني عليها (َ 2012و  ،)2008عبّر املجتمع
العربي الفلسطيني في إسرائيل عن احتجاجه على احلرب ،وأعرب عن موقفه الرافض للعدوان على
غزة والقتل والدمار .وبهذا فإن موقف املجتمع العربي الفلسطيني جتاه احلرب كان مخال ًفا متا ًما
لإلجماع اإلسرائيلي الداعم للحرب على غزة .في هذا السياقُ ،طلِب من املستطلَعني أن ُيقيِّموا مدى
مساهمة القيادات احلزبية والسياسية واجلمهور العربي في النشاطات االحتجاجية ضد احلرب
على غزة .بداية سألنا عن تقييم املستطلَعني لدور األحزاب السياسية في النشاطات االحتجاجية،
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ووجدنا أن  27.9%من املستطلَعني يقيِّمون مساهمة األحزاب واحلركات السياسية بني جيد حتى
ممتازَ ،و  33%يقيِّمون مساهمة األحزاب واحلركات السياسية العربية بدرجة متوسطة ،مقارنة
بـ ِ  34.9%قيَّموها بالسيئة .في املقابل ،قيّم  25.6%من املستطلَعني نشاط جلنة املتابعة بني جيد
حتى ممتازَ ،و  30.2%بدرجة متوسطةَ ،و  30.8%قالوا إنه سيئ .وقد حظيت مساهمة اجلمهور
العربي بأعلى تقييم ،إذ قال  50.2%من املستطلَعني إن مساهمة اجلمهور العربي في النشاطات
االحتجاجية كانت بني جيدة حتى ممتازةَ ،و  30.7%قيَّموها باملتوسطةَ ،و  17.4%بالسيئة.

 .4مسؤولية البدء باحلرب ونتائجها ومصداقية أطراف احلرب
ث ّمة جانب آخر حاول االستطالع قراءته ،هو مواقف املستطلَعني من مسؤولية بدء احلرب ومصداقية
األطراف .ف َوف ًقا للنتائج ،يرى  56.5%من املستطلَعني أن إسرائيل هي التي بدأت احلرب على

غزةَ ،و  17.5%يرون أن حماس وفصائل املقاومة هم الذين بدأوا احلرب ،بينما أجاب 26.1%
من املستطلَعني أنهم ال يعرفون من بدأ احلرب .ذاك يشير إلى أن غالبية املستطلَعني يعتقدون أن
إسرائيل هي التي بدأت احلرب .كذلك وافق بدرجة عالية  57.2%من املستطلَعني أن "املواجهة
(احلرب) بني إسرائيل وغزة كانت ستحصل ال محالة ،وأن عملية اختفاء (اختطاف) املستوطنني
الثالثة ما هي إال ذريعة الندالع احلرب" ،ووافق عليها  18.3%من املستطلَعني بدرجة متوسطة،
َو  7.7%بدرجة قليلة ،بينما  12%ال يوافقون على هذه املقولة.
يرى  80.5%من املستطلَعني أن إسرائيل زادت من ممارستها التدميرية ،مقارنة مع احلروب
السابقة ،ويرى  15.4%أن املمارسات التدميرية لم تزدد مقارنة مع احلروب السابقة .أما بالنسبة
ملمارسات اجليش اإلسرائيلي ،فقال  82%من املستطلَعني إنه ميكن وصفها كجرائم حرب93.8% .
ممن يرون ممارسات اجليش اإلسرائيلي كجرائم حرب يعتقدون أنه يجب محاكمة املسؤولني عن
احلرب .وعندما ُسئل املستطلَعني ع ّمن يتجب تقدميهم للمحاكمة من بني املسؤولني ،قال 31.7%
منهم إنه جتب محاكمة السياسيني ،وقال  3.9%إنه جتب محاكمة العسكريني ،وقال  63.8%إنه
جتب محاكمة السياسيني والعسكريني.
في جانب مصداقية األطراف في احلرب ،يرى  48.7%من املستطلَعني أن مصداقية إسرائيل
قلت خالل احلرب األخيرة ،ويرى  14%أن مصداقية إسرائيل زادت خالل احلرب األخيرة .في
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املقابل ،يرى  41.2%أن مصداقية حماس زادت خالل احلرب األخيرة ،ويرى  14.9%أنها قلت
خاللها .وحول نتائج احلرب ،وجدنا أن  35.9%من املستطلَعني يعتقدون أن حماس واملقاومة هي
التي انتصرت في احلرب األخيرة ،بينما يعتقد  6.9%فقط أن إسرائيل قد انتصرت ،فيما يعتقد
 54.5%أنه ال منتصر في هذه احلرب .أما بالنسبة للسؤال حول توقعات ملواجهات مستقبلية،
فيرى  45.8%من املستطلَعني أن إسرائيل ستتردد في مواجهة حماس وفصائل املقاومة عسكر ًّيا
مرة أخرى ،بينما يرى  46.1%أنها لن تتردد .من جهة ثانية ،يرى  21.1%أن حماس وفصائل
املقاومة ستتردد في مواجهة إسرائيل عسكر ًّيا مرة ثانية ،بينما يعتقد  71.4%أن حماس وفصائل
املقاومة لن تتردد.

 .4السالم بني إٍسرائيل والفلسطينيني
يعتقد  23.3%من املستطلَعني أن احلكومة احلالية معنية بالسالم مع الفلسطينيني ،بينما أجاب
 69%أن احلكومة احلالية غير معنية بالسالم مع الفلسطينيني.

 .5اإلعالم ومصداقيته أثناء احلرب
َوف ًقا لنتائج االستطالع ،جند أن املجتمع العربي اعتمد العديد من وسائل اإلعالم ملتابعة أخبار
احلرب .من أبرزها القنوات اإلخبارية اإلسرائيلية (وذلك بواقع  ،)31.8%ومن َث ّم فضائية
اجلزيرة (بواقع  ،)18.4%ث ّم املواقع اإلخبارية اإللكترونية (بواقع  ،)9.3%ومن َث ّم قناة امليادين
(بواقع  ،)8.25%وتليها قناة القدس (بواقع  .)7.7%أما عن مصداقية القنوات ،فوجدنا أن قناة
القدس وقناة األقصى حصلتا على أعلى معدل مصداقية ،ومن َث ّم امليادين ،تليها اجلزيرة .أما معدل
مصداقية القنوات اإلسرائيلية ،فكان األدنى.
أما حول مصداقية أطراف احلرب ،فوجدنا أن  55.8%من املستطلَعني يعتقدون أن حركة حماس
كانت ذات مصداقية أعلى في التبليغ عن مجريات احلرب ،بينما يعتقد  11.1%أن مصداقية
ألي من الطرفني مصداقية عاليةَ ،و 5.2%
إسرائيل كانت أعلىَ ،و  21.1%يعتقدون أنّه لم تكن ّ

يعتقدون أن للطرفني مصداقية عالية.
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ِي قبل
 .6الشعور بالتمييز أو املساواة أثناء احلرب مقارنة مع استطالع أ ُ ْجر َ
شهرين من بدء احلرب
في نهاية االستطالع ،طرحنا عد ًدا من األسئلة حول شعور املستطلَعني بالتمييز ضدهم أو املساواة
من ِقبل مؤسسات الدولة .وقد قارنّا النتائج مع نتائج استطالع شبيه نفذته وحدة استطالع الرأي
العام في مدى الكرمل قبل عدة شهور من اندالع احلرب على غزة ،وذلك بغية فحص تأثير احلرب
ومجرياتها على الشعور بالتمييز أو املساواة .وقد طرحنا األسئلة ذاتها .على نح ٍو غير مفاجئ،
وجدنا تراج ًعا في الشعور باملساواة وتناميًا في مشاعر التمييز لدى املواطنني العرب.
بداية سألنا املستطلَعني عن مدى موافقتهم على املقولة "أشعر أني مواطن كامل احلقوق في دولة
إسرائيل" ،فوجدنا أن  47.7%من املستطلَعني غير موافقني على املقولة ،مقارنة بـ ِ  42%في
االستطالع السابق .وقال  12.4%إنهم موافقون مبدى متوسط مقارنة بـ ِ  17.2%في االستطالع

السابق .وقال  33.1%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة مع  40.8%ساب ًقا .معنى هذا أنّه
ث ّمة تراجع ملحوظ في مستويات موافقة املستطلَعني مع هذه املقولة.
أما عن تعامل الشرطة اإلسرائيلية مع املواطنني العرب ،فنجد أن  45.6%من املستطلَعني قالوا إنهم
غير موافقني على املقولة "أشعر أن الشرطة تعاملني على نح ٍو متسا ٍو مع سائر مواطني الدولة"،
مقارنة بـ ِ  39.6%في االستطالع السابق .وقد قال  17%إنهم موافقون مبدى متوسط ،مقارنة بـ ِ
 15.7%ساب ًقا ،وقال  32.3%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ  44%ساب ًقا .وكذلك في
ً
ملحوظا في مواقف املستطلَعني.
هذا اجلانب جند تراج ًعا
 40.7%من املستطلَعني قالوا إنهم غير موافقني على املقولة "أشعر أني أعا َمل معاملة متساوية
مع اليهود من ِقبل موظفي الدولة" ،مقارنة بـ ِ  43.3%ساب ًقا 22% .قالوا إنهم موافقون مبدى
متوسط ،مقارنة بـ ِ  18.7%ساب ًقا ،وقال  35.5%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ
 37.8%ساب ًقا .كذلك هنا جند تراج ًعا -وإن طفي ًفا -في شعور املواطنني العرب بأنهم يعاملون
معاملة متساوية مع اليهود من ِقبل موظفي الدولة.
 37.4%من املستطلَعني غير موافقني على مقولة "أشعر أني أعا َمل معاملة متساوية مع اليهود
في أماكن العمل" ،مقارنة بـ ِ  39.6%ساب ًقا ،وقال  19.3%إنهم موافقون مبدى متوسط ،مقارنة
مـدى الكرمـل Mada al-Carmel

برنامج دراسات إسرائيل

7

استطالع رأي حول " تأثيرات الحرب على غزة على المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل"

بـ ِ  18.4%ساب ًقا ،وقال  34.6%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ  41%ساب ًقا .وكذلك
في هذا الصدد ث ّمة تراجع في موافقة املستطلَعني.
 44.3%من املستطلَعني غير موافقني على املقولة "أشعر أني أعا َمل معاملة متساوية مع اليهود في
مؤسسات التعليم" ،مقارنة بـ ِ  39.9%ساب ًقا ،وقال  19.6%إنهم موافقون مبدى متوسط ،مقارنة
بـ ِ  15.8%ساب ًقا ،وقال  31.5%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ  34.8%ساب ًقا.
 52.6%من املستطلَعني غير موافقني على املقولة "أشعر مبساواة مع اليهود في املطارات"،
مقارنة بـ ِ  53.8%ساب ًقاَ ،و  12.7%موافقون مبدى متوسط على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ 10.8%
ساب ًقا ،وقال  22.4%إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة بـ ِ  34.3%ساب ًقا .هنا جند تراج ًعا
كبي ًرا في شعور املستطلَعني باملساواة مع اليهود في املطارات.
 21%من املستطلَعني غير موافقني على املقولة "أشعر أني أعا َمل معاملة متساوية مع اليهود
في املواصالت العامة" ،مقارنة بـ ِ  26.5%ساب ًقاَ ،و  13.6%قالوا إنهم موافقون مبدى متوسط
على املقولة ،مقارنة بـ ِ  12.6%ساب ًقاَ ،و  51.6%قالوا إنهم موافقون على هذه املقولة ،مقارنة
بـ  60.9%سابقا .وهنا جند تراج ًعا ِج ّد ًّيا في شعور املواطنني العرب باملساواة مع اليهود في
املواصالت العامة.
 55.5%من املستطلّعني قالوا إنهم غير موافقني على املقولة "أشعر أن احلكومة تريدنا مواطنني
متساوين مع املواطنني اليهود" ،مقارنة بـ ِ  67.3%ساب ًقا ،وقال  16.1%إنهم موافقون مبدى
متوسط ،مقارنة بـ ِ  11.3%ساب ًقا ،وقال  26%إنهم موافقون على املقولة ،مقارنة بـ ِ 21.1%
واضحا في موافقة املستطلَعني على املقولة.
ساب ًقا .وهنا جند تراج ًعا
ً
من الواضح أن احلرب على غزة أثرت تأثي ًرا مباشر في تراجع الشعور باملساواة واملعاملة
املتساوية مع املواطنني اليهود في َمناحٍ يومية عديدة.
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