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مقدمة
يف منتصــف شــهر أيلــول مــن العــام الجــاري ( ،)2015اندلعت اشــتباكات عديــدة بني الفلســطينيّني
ّ
الضفــة الغربيّــة املحت ّلــة .تزامنــت هــذه املواجهــات
والجيــش اإلرسائي ـي ّ يف مدينــة القــدس ومــدن
مــع تقليــص الحكومــة اإلرسائيليّــة أوقــات دخــول املص ّلــن املســلمني إىل املســجد األقىص .تالهــا
إعــان الحكومــة اإلرسائيليّــة ،بعــد انعقــاد جلســتها يف  ،2015-9-20عــن تشــديد اإلجــراءات
األَمنيّــة يف املناطــق املحت ّلــة والقــدس ،والنظــر يف تغيــر تعليمــات إطــاق النــار عــى مــا تســمّ يهم
إرسائيــل املشــاركني يف أعمــال شــغب ،وتحديــد ح ـ ّد أدنــى مــن العقــاب عــى إلقــاء الحجــارة أو
املشــاركة يف «أعمــال شــغب» ،وفــرض غرامــات ماليّــة باهظــة عــى القارصيــن الذيــن يرتكبــون
هــذه املخالفــات وعــى والديهــم .تحوّلــت االشــتباكات وعمليّــات الطعــن والدهــس التــي بــدأت يف
ّ
وتوســعت رقعتهــا لتشــمل عــددًا كب ـرًا مــن املــدن والقــرى
مدينــة القــدس إىل مواجهــات يوميّــة
الفلســطينيّة ،وأســفرت عــن مقتــل وجــرح العديــد مــن الفلســطينيّني .كذلــك ،خــرج الفلســطينيّون
مواطنــو إرسائيــل يف مظاهــرات احتجــاج عــى سياســات إرسائيــل تجــاه املســجد األقــى وض ـ ّد
العنــف اإلرسائي ـي ّ واالحتــال وللتعبــر عــن موقــف رافــض للسياســات اإلرسائيليّــة.
ّ
َ
ومظاهــرات االحتجــاج يف
الضفــة الغربيّــة والقــدس،
عــى أثــر موجــة االحتجاجــات يف مــدن
ـطيني ،أخــذت بعــض األصــوات تتعــاىل يف املجتمــع اإلرسائيــي ّ مطالِبـ ً
ـة باالنتقــام
الداخــل الفلسـ
ّ
مــن الفلســطينيّني املواطنــن يف إرسائيــل ومعاقبتهــم .ومــع تزايــد وتــرة عمليّــات الطعــن التــي
ّ
ّ
الضفــة وداخــل إرسائيــل ،توالــت ردود
نفذهــا فلســطينيّون يف القــدس ويف مناطــق أخــرى مــن
الفعــل اإلرسائيليّــة العدوانيّــة تجــاه املواطنــن الفلســطينيّني .مــن هــذه الــردود كانــت جملــة مــن
الترصيحــات لسياسـيّني ومســؤولني يف الحكومــة اإلرسائيليّــة وأجهــزة األمــن والرشطــة التــي نــادت
جمهــور املدنيّــن بحمــل الســاح َو «الدفــاع عــن النفــس».
ردًّا عــى مــا أثارتــه هــذه الترصيحــات مــن ردود ومخــاوف يف أوســاط املجتمعَ ـ ْ
ـطيني
ـن الفلسـ
ّ
واليهــوديّ يف إرسائيــل ،ويف خض ـ ّم هــذه املواجهــات التــي مــا زالــت قائمــة بالتــوازي مــع كتابــة
مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

2

عجرت•
ّيلاحلا تاهجاوملا عالدنا ةّيلوؤسم ةّيليئارسإلا ةموكحلا ليمحتو ،نامألاب روعشلا ا

ـي للدراســات االجتماعيّــة التطبيقيّــة يف حيفــا
هــذا التقريــر ،أَجــرى مــدى الكرمل-املركــز العربـ ّ
ـطيني يف إرسائيــل تجــاه املواجهــات األخــرة
اســتطالع رأي عــا ّم حــول مواقــف الجمهــور الفلسـ
ّ
ـي يف َ 18و  19مــن شــهر ترشيــن األوّل
ـريَ االســتطالع الهاتفـ ّ
ومســتوى شــعوره باألمــان .أُجـ ِ
( ،)2015وقــد أجــرى املقابــات معهــد «ســتات نــت» .شــاركت يف االســتطالع عيّنــة عشــوائيّة
ممثِّلــة للفلســطينيّني مواطنــي إرسائيــل البالغــن مــن مختلــف املناطــق الجغرافيّــة ،حجمهــا 307
أفــراد مــن املســتط َلعات واملســتط َلعني .تط ّرقــت أســئلة االســتطالع إىل عـدّة محــاور وهــي :األســباب
الرئيســيّة النــدالع املواجَ هــات؛ الشــعور باألمــان بعــد نــداء مــن الرشطــة اإلرسائيليّــة للجمهــور
اإلرسائيــي ّ بحمــل الســاح؛ حجــم تأييــد املجتمــع اإلرسائيــي ّ لدعــوات مســؤولني يف الحكومــة
والرشطــة اإلرسائيليّتــن بإطــاق النــار وقتــل ِّ
منفــذي عمليّــات الطعــن؛ الخشــية مــن وقــوع
اعتــداء مسـ َّلح مــن قِ بَــل يهــود متط ّرفــن عــى بلــدات عربيّــة يف أعقــاب األوضــاع الراهنــة؛ الخشــية
مــن التواجــد يف بلــدات أو تجمّ عــات يهوديّــة ً
خوفــا عــى الســامة الشــخصيّة بســبب األحــداث؛
والشــعور بالطمأنينــة ملســتقبل العــرب يف إرسائيــل.
النتائج
َّ
املفصلــة يف الفقــرات التاليــة ،إىل موقــف واضــح يحمّ ــل
عــى الجملــة ،تشــر نتائــج االســتطالع،
إرسائيــل والحكومــة اإلرسائيليّــة مســؤوليّة انــدالع املواجهــات .كذلك تشــر إىل تـ ٍّ
ـدن بارز يف الشــعور
باألمــان لــدى فئــات واســعة مــن الفلســطينيّني يف إرسائيــل وتخــوّف مــن وقــوع اعتــداءات عــى
البلــدات العربيّــة قــد تحــدث يف أعقــاب التحريــض عليهــم ،وتجنُّــب غالبيّــة مــن العــرب التوجّ ــه إىل
البلــدات اليهوديّــة يف اآلونــة األخــرة ً
خوفــا عــى ســامتهم.
تطـ ّرق الســؤال األول إىل األســباب التــي أدّت إىل انــدالع املواجهــات ،وقــد أتيــح املجــال للمســتط َلعني
أن يختــاروا أكثــر مــن ســبب وأن يضيفــوا أســبابًا لــم تُذْ َكــر ضمــن إمكانيّــات اإلجابــة التــي
عُ رضــت عليهــم .وقــد صنّفنــا إجابــات املشــاركني إىل ثــاث مجموعــات .تشــمل املجموعــة األوىل
إجابـ ٍ
ـات تُحمِّ ــل إرسائيــل مســؤوليّة انــدالع املواجهــات ،وتشــمل :عــد َم التقـدُّم يف العمليّــة الســلميّة؛
والتوســع يف االســتيطان؛ محـ ِ
ّ
ـي يف املســجد األقىص؛
االســتمرا َر
ـاوالت إرسائيــل فــرض التقســيم الزمانـ ّ
ّ
والضفــة الغربيــة؛ العنـ َ
ـف اإلرسائي ـي ّ تجــاه الفلســطينيّني؛
اســتمرا َر االحتــال اإلرسائي ـي ّ للقــدس

َ
وعنفهــم ي ـدًا طليقــة .وتشــمل املجموعــة الثانيــة إجابـ ٍ
ـات تُحمّ ــل
إعطــا َء الحكومــة املســتوطنني
الســلطة الفلســطينيّة املســؤوليّة ،نحــو :التحريــض املســتم ّر من قِ بَــل الســلطة الفلســطينيّة ،والعنف
ـطيني تجــاه اإلرسائيليّــن .أمّ ــا املجموعــة الثالثــة ،فقــد شــملت إجابــات حَ مّ لــت الطرفــن
الفلسـ
ّ
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مســؤوليّة مــا يجــري ُ
وصنّفــت كإجابــات محايــدة.
تشــر نتائــج اإلجابــة عــن الســؤال األول إىل أن غالبيــة املشــاركني ،78% ،ذكــرت إجابــات مــن
التصنيــف األول ،أي إنهــا تحمّ ــل إرسائيــل أو الحكومــة اإلرسائيليّــة مســؤولية انــدالع املواجهــات
األخــرة .يف املقابــل ،حمّ ــل  3%مــن املســتط َلعني الســلطة الفلســطينيّة مســؤولية انــدالع املواجهــات،
َو  7%مــن املشــاركني رأوا أن الطرفــن يتحمــان املســؤولية (الجــدول  .)1وقــد توزعــت إجابــات
األغلبيــة التــي حمّ لــت إرسائيــل املســؤولية عــى النحــو التــايل 26% :قالــوا إن الســبب وراء انــدالع
املواجهــات هــو محاولــة إرسائيــل فــرض التقســيم الزمانــي يف األقــى؛  24%قالــوا إن الســبب
هــو عــدم التقــدم يف العمليــة الســلمية؛  17%رأوا إن الســبب هــو اســتمرار االحتــال اإلرسائي ـي ّ
للقــدس والضفــة الغربيــة؛  16%قالــوا إن الســبب هــو اليــد الطليقــة التــي تســمح بهــا الحكومــة
للمســتوطنني ودعمهــا إيّاهــم؛  9%قالــوا إن الســبب هــو اســتمرار االســتيطان وتوســعه ،يف حــن
قــال  8%إن الســبب يف انــدالع املواجهــات األخــرة هــو العنــف اإلرسائيــي ّ تجــاه الفلســطينيّني
(الجــدول .)2
الجدول  :1حسب رأيك ،ما هو السبب الرئييس الندالع األحداث يف الفرتة األخرية؟ (باإلمكان
اختيار أكثر من إجابة)
النسبة املئوية (من عدد املجيبني)
78
3
7
12
100

اإلجابات
إجابات تحمّ ل الحكومة اإلرسائيليّة املسؤولية
إجابات تحمّ ل السلطة الفلسطينيّة املسؤولية
يحمّ لون الطرفني املسؤولية
َ
آخر /ال أعرف
املجموع

الجدول  :2توزيع اإلجابات التي تحمّ ل الحكومة اإلرسائيليّة املسؤولية
النسبة املئوية (من عدد املجيبني)
24
9
26
17
8
16
100

اإلجابات

عدم التقدم يف العملية السلمية
االستمرار والتوسع يف االستيطان
محاوالت إرسائيل فرض التقسيم الزماني يف األقىص
استمرار االحتالل اإلرسائييل ّ للقدس والضفة الغربية
العنف اإلرسائييل ّ تجاه الفلسطينيّني
الحكومة ّ
توفر يدًا طليقة للمستوطنني وعنفهم
املجموع
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أثــارت املواجهــات حالــة مــن التأهــب يف الشــارع اإلرسائي ـي ّ والعديــد مــن ردود الفعــل الحــادة
مــن سياس ـيّني ومســؤولني إرسائيليّــن .عــى ســبيل املثــال ،أصــدر بعــض قيــادات الرشطــة نــداء
للمواطنــن املدنيــن بحمــل الســاح ُّ
تحســبًا مــن عمليــات الطعــن ،ونــادت ترصيحــات أخــرى
بإعطــاء الضــوء األخــر إلطــاق النــار عــى كل مــن يُشــتبه بــه كمنفــذ لعمليــة طعــن أو دهــس.
لــذا ،تطـ ّرق االســتطالع إىل الشــعور باألمــان لــدى املواطنــن العــرب يف أعقــاب هــذه الترصيحــات.
تشــر نتائــج االســتطالع إىل أن األحــداث األخــرة أدت إىل تـ ٍّ
ـدن بــارز يف شــعور باألمــان لــدى فئــات
واســعة مــن الفلســطينيّني يف إرسائيــل؛ فقــد عـ ّ
ـر  66%مــن املشــاركني عــن درجــة عاليــة مــن
الشــعور بعــدم األمــان عــى أثــر نــداء الرشطــة اإلرسائيليّــة للجمهــور اإلرسائي ـي ّ بحمــل الســاح،
وعـ ّ
ـر نحــو  13%منهــم عــن أنهــم يشــعرون باألمــان بدرجــة عاليــة ،بينمــا يشــعر قرابــة 21%
باألمــان بدرجــة متوســطة (الجــدول .)3
الجدول  :3قبل فرتة وجيزة نرشت الصحافة اإلرسائيليّة نداء من الرشطة اإلرسائيليّة للجمهور
اإلرسائييل ّ يف عدة مدن إرسائيليّة بحمْ ل السالح .كيف تد ّرج شعورك باألمان بعد
ً
إطالقا؛ 10
هذه الدعوة عىل س ّلم من  1إىل 10؟ ( 1يعني أنّك لم تعد تشعر باألمان
يعني أنّك تشعر باألمان املطلق).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
املجموع

النسبة املئوية
55.7
6.19
4.23
4.56
11.07
1.63
3.91
1.63
1.63
9.45
100.00

اإلجابات

ـي مــن وقــوع اعتــداءات عــى البلــدات العربيّة
كذلــك تطـ َّرق االســتطالع إىل تخـوُّف الجمهــور العربـ ّ
قــد تحــدث عــى أثــر التحريــض تجاهــه مــن قبــل مســؤولني يف الحكومــة واإلعــام اإلرسائيليّــن.
ويُســت َد ّل مــن النتائــج أن هــذه املخــاوف لــم تكــن هامشــية ،فعــن الســؤال «هــل تخــى مــن
وقــوع اعتــداء مســلح مــن قبــل يهــود متطرفــن عــى بلــدات عربيّــة عــى إثــر األوضــاع الراهنــة؟»
مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل
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عجرت•
ّيلاحلا تاهجاوملا عالدنا ةّيلوؤسم ةّيليئارسإلا ةموكحلا ليمحتو ،نامألاب روعشلا ا

أجــاب زهــاء  43%مــن املشــاركني أنهــم يخشــون بدرجــة عاليــة وقــوع مثــل هــذه االعتــداءات؛
ورصّ حــت نســبة  29%أنهــا تخــى وقوعهــا بدرجــة متوســطة؛ بينمــا رصّ حــت البقيــة،28% ،
أنهــا تخــى وقــوع مثــل هــذه االعتــداءات إمّ ــا بدرجــة قليلــة ( )11%وإمــا أنهــا ال تخــى وقوعهــا
بتاتًــا (.)17%
الجدول  :4هل تخىش من وقوع اعتداء مسلح من قبل يهود متطرفني عىل بلدات عربيّة إثر
األوضاع الراهنة؟
النسبة املئوية
43.32
28.66
10.75
17.26
100.00

االجابات

نعم ،أخىش بدرجة عالية
ّ
متوسطة
نعم ،أخىش بدرجة
نعم ،أخىش بدرجة قليلة
ال أخىش
املجموع

وقــد ارتأينــا يف هــذا االســتطالع فحــص تص ـوُّرات جمهــور املشــاركني ملســتوى تقبُّــل الجمهــور
اإلرسائيـي ّ لهــذه الدعــوات العدائيــة تجــاه املواطنــن الفلســطينيّني مــن قبل السياسـيّني واملســؤولني
يف الحكومــة .وتــدل نتائــج االســتطالع أن غالبيــة املشــاركني ،64% ،تق ـدّر أن هــذه الترصيحــات
تلقــى تأيي ـدًا لــدى املجتمــع اإلرسائي ـي ّ عامــة :إمّ ــا أنّهــا تلقــى تأيي ـدًا مــن قبــل غالبيــة املجتمــع
اإلرسائيـي ّ ( ،)36%وإمّ ــا أنّهــا تلقــى تأييـدًا متوسـ ً
طا ( ،)28%يف حــن يــرى  30%مــن املشــاركني
أن هــذه الترصيحــات تلقــى تأييـدًا قليـ ً
ـا (َ ،)16%و  14%قالــوا إنهــا ال تلقــى أي تأييــد.
الجدول  :5هنالك دعوات من قبل مسؤولني يف الحكومة اإلرسائيليّة والرشطة تنادي بإطالق
النار وقتل منفذي عمليات الطعن .حسب تقديرك ،ما حجم التأييد ملثل هذا التوجه
لدى املجتمع اإلرسائييل ّ عامة؟
األغلبية تؤيد
تأييد متوسط
فقط األقلية تؤيد
ال يوجد تأييد
ال أعرف
املجموع

النسبة
35.62
28.1
16.01
14.05
6.21
100.00

اإلجابات

مــدى الـكـرمـل
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عجرت•
ّيلاحلا تاهجاوملا عالدنا ةّيلوؤسم ةّيليئارسإلا ةموكحلا ليمحتو ،نامألاب روعشلا ا

تطــرق االســتطالع كذلــك إىل تداعيــات املواجهــات األخــرة والترصيحــات العدوانيــة تجــاه املواطنــن
الفلســطينيّني عــى تواجدهــم يف التجمعــات الســكنية اليهوديّــة .عــى الرغــم مــن الفصــل القائــم
ـاح عديــدة مــن
بــن املواطنــن الفلســطينيّني واليهــود يف املســكن ،ومــا يتبعــه مــن فصــل يف مَ نـ ٍ
مجــاالت الحيــاة ،فـ ّ
ـإن تواجــد الفلســطينيّني يف البلــدات اليهوديّــة ،وال س ـيّما املــدن ،يعتــر أم ـ ًرا
رضوريًّــا .الكثــر مــن األيــدي العاملــة الفلســطينيّة تعمــل يف تجمُّ عــات يهوديّــة ،وتحــوي هــذه
ّ
واملؤسســات الرســمية .كمــا يُســتد ّل مــن نتائــج االســتطالع،
التجمعــات غالبيــة املكاتــب الحكوميــة
هنالــك أغلبيــة واضحــة مــن املشــاركني ،70% ،تــرّ ح بأنهــا تتجنــب ،بدرجــات متفاوتــة ،التواجــد
يف البلــدات اليهوديّــة يف اآلونــة األخــرة ً
خوفــا عــى ســامتها 39% :قالــوا إنهــم يتجنبــون التواجــد
يف التجمعــات اليهوديّــة كل الوقــت ،بينمــا قــال  31%إنهــم يتجنبــون التواجــد أحيانًــا.
ً
خوفا عىل سالمتك
الجدول  :6يف هذه األيام ،هل تتجنب التواجد يف بلدات أو تجمعات يهوديّة
بسبب األحداث؟
نعم ،كل الوقت
نعم ،أحيانًا
ً
إطالقا ،ال
املجموع

النسبة املئوية
39.09
30.94
29.97
100.00

اإلجابات

أخــرًا ،ويف ســؤال حــول الشــعور بالطمأنينــة ملســتقبل العــرب يف إرسائيــل ،أظهــر االســتطالع
أن  45%مــن املشــاركني يعـ ّ
ـرون عــن شــعور بدرجــة قليلــة مــن الطمأنينــة أو عــدم شــعورهم
بالطمأنينــة بتاتًــاَ ،و  40%يعـ ّ
ـرون عــن شــعور بدرجــة متوســطة مــن الطمأنينــة ،بينمــا هنالــك
أقليــة فقــط ،15% ،تعـ ّ
ـر عــن شــعورها بدرجــة عاليــة بالطمأنينــة.
الجدول  :7إىل أي درجة تشعر بالطمأنينة ملستقبل العرب يف إرسائيل؟
أشعر بدرجة عالية
أشعر بدرجة متوسطة
أشعر بدرجة قليلة
ال أشعر بتاتًا
املجموع

النسبة
14.71
40.2
23.53
21.57
100.00

اإلجابات

مــدى الـكـرمـل
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عجرت•
ّيلاحلا تاهجاوملا عالدنا ةّيلوؤسم ةّيليئارسإلا ةموكحلا ليمحتو ،نامألاب روعشلا ا

ـي يف إرسائيــل يف الحكومــة اإلرسائيليّــة املســؤولة عــن
يف املجْ مَ ــل ،تــرى غالبيــة الجمهــور العربـ ّ
انــدالع املواجهــات .عــى الرغــم مــن أن العديديــن يــرون يف محاولــة إرسائيــل فــرض التقســيم
الزمانــي يف املســجد الســبب املبــارش النــدالع املواجهــات ،فـ ّ
ـإن غالبيــة األســباب التــي ذُكــرت تضــع
هــذه املواجهــات يف ســياقها األوســع ،أي إنّهــا تأتــي ردًّا عــى االحتــال اإلرسائيـي ّ للقــدس والضفــة
الغربيــة واســتمرار االســتيطان والعنــف تجــاه الفلســطينيّني .كذلــك تكشــف النتائــج النقــاب عــن
مخــاوف املواطنــن الفلســطينيّني مــن التعــرض لعنــف مــن قبــل أجهــزة األمــن أو الجمهــور العام.
يعــ ّزز حالـ َ
ـة الخــوف هــذه االعتقــا ُد لــدى الكثــر مــن الفلســطينيّني أن الترصيحــات العدوانيــة
التــي يصدرهــا سياس ـيّون مســؤولون يف الحكومــة اإلرسائيليّــة تلقــى آذانًــا صاغيــة لــدى قطــاع
عريــض مــن الجمهــور اإلرسائي ـيّ ،وهــي تــؤدي بدورهــا إىل تجنُّــب الكثرييــن منهــم التواجــد يف
البلــدات اليهوديّــة ،وهــو مــا قــد يعنــي عرقلــة مصالحهــم وقضــاء احتياجاتهــم وتزايــد الفصــل
ـي واليهــوديّ .
بــن املجتمعــن العربـ ّ

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل
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