
 

 بيان صحفي 

إن انعدام الثقة إسرائيلي مشرتك حول مصادر انعدام الثقة املتبادلة: -استطالع فلسطين 
- حسبما يشري حبث فلسطين سبب رئيسي لضعف التأييد لعملية السالم بدون شك هو 

نفسية تعززها مصادر  -اجتماعية أن قوى أيضا  وجيد البحث املشرتك إسرائيلي مشرتك، 
إضافية مثل مشكالت احلياة اليومية، والتعرض للعنف، واالنطباعات السلبية واسعة 

هي املصادر الرئيسية النعدام الثقة  االنتشار حول النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر
 املتبادل 

   
اليوم على املستوى األضعف منذ البدء   لعملية السالم  اإلسرائيلييقف التأييد لدى الرأي العام الفلسطيين و  :2021أيلول )سبتمرب(  13
اإلسرائيلي املشرتك الذي يتم اإلعالن عنه اليوم إىل أن املستوايت املنخفضة جداً للثقة  -سنة. يشري البحث الفلسطيين 28قبل  هبا

الرتاجع يف التأييد الشعيب لعملية السالم. عمل البحث املشرتك على حتديد مصادر انعدام   تفسي املتبادلة بني الشعبني هي األقدر على 
 توصيات ملعاجلة تلك املشكلة اآلخذة يف التفاقم سنة بعد أخرى. الثقة وعلى وضع 

ماكرو لالقتصاد  مركز ومن قبل   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تم إجراء البحث من قبل 

. كما أن إحدى االستطالعات  االتحاد األوروبي السنوات الثالث الماضية بتمويل من  ل وذلك خال السياسي 

من   الممثلية اليابانية و الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية المعدة لغايات هذا البحث تم تمويلها من قبل 

 . المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم خالل 

وعلى    ،اعتمد البحث على جمموعة واسعة من أدوات البحث العلمي مبا يف ذلك استطالعات الرأي بني عينات متثيلية من الطرفني 
جتارب مسحية بني الفئات األكثر تعرضاً للمشقات بسبب أوضاع الصراع املستمر واالحتالل العسكري، وجتارب تعليمية وصفية بني  

وقد مت تعزيز ذلك بلقاءات عديدة جملموعات بؤرية مع الطالب ومع أولئك الذين يعيشون أكثر الظروف مشقة. كما مت   . طالب مدارس
لكتب مدرسية وتطوير فصول دراسية "موضوعية"، ومراجعة لتاريخ عملية التعليم من أجل    ومراجعةفصيلية، إجراء دراسات حالة ت 

ة  السالم يف أورواب ومناطق أخرى يف العامل. ركز التقرير الذي مت إعداده للمراجعة التارخيية على الدروس املستفادة من التجارب العاملي
يف ورشة عمل شارك فيها مهنيون وخرباء فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون ممن قضوا  عن الدراسة   مناقشة التقرير الصادر ومتت  ، السابقة

 سنوات عديدة يف استكشاف هذا املوضوع احلساس. 
بني عينات متثيلية من اجلمهور لدى الطرفني. كذلك أجرينا   2020يف النصف الثاين من عام اعتمد البحث على استطالعات أجريت  

أجري  خالل تلك الفرتة وبعدها.  أجريت وجمموعات بؤرية  ،2021خالل شهري كانون اثين )يناير( وشباط فرباير جتارب مسحية 
بني عينة    ،" اإلسرائيلي-نبض الرأي العام الفلسطينضمن استطالعات "وذلك    ،2020يف آب )أغسطس(  االستطالع األول 

يف    ،وجه لوجه يف الضفة الغربية )مبا فيها القدس الشرقية( وقطاع غزة شخص مت إجراء املقابالت معهم 1200فلسطينية متثيلية بلغت 
شخص   900%. أما العينة اإلسرائيلية هلذا االستطالع فبلغت 3  -وبلغت نسبة اخلطأ +/  ، منطقة سكانية مت اختيارها عشوائياً  120

 . %3.34-+/ بة اخلطأ  متت مقابلتهم من خالل االنرتنت من قبل شركة مدجام ابلعربية والعربية وكانت نس
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  592منهم  ، شخصاً  1560بلغت    متثيلية  عينة فلسطينية بي  إجراؤهمت حيث   الثقة وعملية السالمحول فكان أما االستطالع الثاين 
منطقة سكانية مت اختيارها   120وذلك يف  ، من الشباب، وجها لوجه يف الضفة الغربية )مبا يف ذلك القدس الشرقية( وقطاع غزة

متت مقابلتهم من خالل   ، شاابً  272، منهم اإسرائيلي  1201%. أما العينية اإلسرائيلية فبلغت 3  - عشوائياً، وكانت نسبة اخلطأ +/
شركة رايف مسيث ابلعربية والعربية. مت إعادة توزين العينتني الفلسطينية واإلسرائيلية لتعكسا الواقع الدميغرايف للمجتمعني   اإلنرتنت من قبل
العلماين احلايل يف  -عادة التوزين لضمان أن تعكس العينة التوزيع الدميغرايف والديينإويف الطرف اإلسرائيلي هدف   ،من حيث العمر 

 .  %3.34 - +/ اخلطأ يف االستطالع اإلسرائيلي إسرائيل. بلغت نسبة
ورو  تشري أحباثنا وجتاربنا املسحية بني الرأي العام وبني سكان املناطق األكثر مشقة وبني الطالب للنتائج التالية )للمزيد من التفاصيل ز 

 (: ماكرو و  املركز الفلسطيينموقع 
للمجتمعني الفلسطيين واإلسرائيلي بيئتني خمتلفتني مبخرجات خمتلفة. تظهر النتائج اإلسرائيلية أن مستوى الثقة يتحدد نتاجاً   •

ذات ثقافة سياسية    بيئةاليت يتم صقلها يف ملخرجات خمزون من املعطيات النفسية تتعلق ابالعتقادات واملواقف واالنفعاالت 
وتعليمية واجتماعية ميكن وصفها بثقافة الصراع. ال يقع اإلسرائيليون حتت أتثريات مشكالت احلياة اليومية أو أحداث العنف  

 ألن حلياهتم جمرى وسياق خمتلف. بنفس الدرجة اليت يقع حتتها الفلسطينيون وذلك 
وصعوابت احلياة اليومية والتعرض للعنف واالنطباعات    ،من جهة  ، قة بني مستوى الثقةتبدو العالالفلسطيين يف الطرف  •

أكثر وضوحاً مما هي لدى الطرف اإلسرائيلي، فالطرف    ،من جهة أخرى  ، السلبية عن النظام التعليمي يف الطرف اآلخر
 الفلسطيين جمرب على التعايش مع الواقع الصعب للحياة حتت االحتالل العسكري. 

هو  ما   منها ، لدى الطرفنيمتشاهبة  ذلك، فإن هناك جذور أخرى النعدام الثقة املتبادل. هناك متغريات نفسية واجتماعية  مع •
متعلق بقواعد أو مبادئ الصراع ومنها ما هو متعلق ابلصور النمطية السلبية اليت حيملها كل طرف عن اآلخر بسبب التجارب  

هذه املتغريات إىل أنه كلما كان الفرد أقل تعلقاً مببادىء الصراع وصوره النمطية السلبية عن    التارخيية والرواايت املتناقضة. تشري
 الطرف اآلخر كلما رأى الطرف اآلخر أهاًل للثقة وكلما أبدى استعداداً أكرب لتأييد عملية السالم. 

عن انعدام الثقة ابآلخر وللتمسك ابالعتقادات والصور النمطية   ب الشباب هم األكثر تبنياً للمواقف املتشددة ولإلعرا •
 السلبية. 

كلما ارتفع مستوى الثقة كلما زاد  أنهبني  جند  هناك عالقة قوية بني أتييد عملية السالم ومستوى الثقة، وهي عالقة إجيابية: إذ  •
الفلسطينيي الذين يثقون  بي %  60بلغ مثاًل  2020 يف آب )أغسطس(   حلل الدولتيالتأييد لعملية السالم، فالتأييد 

% بي من يثقون ابلفلسطينيي  81% من ال يثقون هبم، وبي اإلسرائيليي بلغ التأييد هلذا احلل 41ابإلسرائيليي اليهود و
 % بي من ال يثقون هبم.  34و

تقدمي املعلم لدرس   عندجتاه السالم أكثر استعداًد إلبداء مواقف إجيابية هم أظهرت التجارب التعليمية والصفية أن الطالب  •
 ينظر إبجيابية أو موضوعية للسالم أو عند تقدمي الطرف اآلخر بشكل إجيايب.  

أكثر استعداداً لرفض الثقة ابآلخر وملعارضة عملية   هم أن سكان املناطق األكثر تعرضاً للمشقة املسحية  التجاربوجدت  •
 السالم. 

العالقة  طبيعة لنتائج البحث وسامهت يف بلورة   أتييدامع سكان املناطق األكثر مشقة أعطت اجملموعات البؤرية مع الطالب و  •
 بني الثقة والسالم والدور الذي تلعبه مصادر انعدام الثقة. 

إن من املؤكد أن إهناء االحتالل وبناء السالم الدائم هو األقدر على متهيد الطريق حنو استعادة الثقة ابآلخر وبدء عملية   التوصيات: 
املصاحلة. لكن كما يشري استنتاجنا فإن التقدم حنو السالم مرتبط ابستعادة بعض الثقة ابآلخر واإلحساس ابألمل. لذلك، فإن تغيرياً  

املواقف  وذلك التغيري هناك حاجة لتغيري املعلومات  إلحداثابً إلحداث تغيري على البيئة احلاضنة النعدام الثقة. اجتماعياً سيكون مطلو 
سية  اليت يعرب عنها القادة ووسائل اإلعالم واملدارس واالحتفاالت وأايم الذكرى والذاكرة اجلمعية املتبلورة واأليدلوجيات السياسية الرئي

والتقليل من    ،التوقف عن التحريض ضد اآلخر وحاجة خلطوات انتقالية إضافية كتغيري الواقع القائم على األرض، القائمة. كما أن هناك 
وإلقاء  الصحيحة اخلطاب واللغة السلبية، وزايدة االتصاالت بني الشعبني، واستعمال وسائل اإلعالم بشكل مقصود لنقل املعلومات 
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تغيري املخزون اجلمعي السليب لدى اجملتمعني، وتشجيع املبادرات واملشاريع املشرتكة يف  هبدف  وذلك   ،الضوء على واقع الطرف اآلخر 
 أمور تقل فيها احلساسية السياسية كالصحة والعلوم والزراعة. 

ي عىل: 
ي مدير المركز الفلسطين 

 
ي    4933 296-02و أ   kshikaki@pcpsr.orgللمزيد من التفاصيل أو إلجراء المقابالت الرجاء االتصال بخليل الشقاق وروب 

 5251057-03أو   roby@macro.org.ilنيثنسون مدير مركز ماكرو عىل: 

 

 

 
  هذا 

وع وصف البيان الصحف  .  لمشر ي  بتمويل من االتحاد األوروب 
ن ن واإلرسائيليي  ن الفلسطينيي  ك حول مصادر انعدام الثقة المتبادلة بي  ي مشتر

  بحث 
ي من

وع بتمويل إضافن كة لهذا المشر برنامج   من خالل  اليابانيةومن مكتب الممثلية  الهولندية الممثلية مكتب تم إجراء استطالعات الرأي المشتر
ن  ي فلسطي 

ي فن
ي   . األمم المتحدة اإلنماب  ورة مواقف االتحاد األوروب  والدول األعضاء أو برنامج األمم المتحدة   ال تعكس محتويات هذا النص بالضن

  
ن اآلخرين.  اإلنمائ   أو الممولي 
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