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استطالع فلسطيني-إسرائيلي مشترك حول الثقة وعملية السالم

مصادرانعدام الثقة املتبادلة في العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية
دور التعليم وتجارب الحياة اليومية والتعرض للعنف
ملخص للنتائج
يصف هذا امللخص نتائج االستطالعني املشرتكني حول الثقة وعملية السالم الذين مت إجراءمها من قبل املركز الفلسطيين للبحوث
السياسية واملسحية يف رام هللا ومركز ماكرو يف يف تل ابيب ،وذلك بتمويل من االحتاد األورويب ،خالل الفرتة من أكتوبر ونوفمرب 2020
واستطالع آخر حول نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي مت إجراؤه بشكل مشرتك بني املركز الفلسطيين للبحوث السياسية
واملسحية وبرانمج إيفانز للوساطة وإدارة الصراعات يف جامعة تل ابيب بتمويل من مكتب التمثيل اهلولندي يف رام هللا ومكتب التمثيل
الياابين يف فلسطني من خالل الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة.
ينقسم هذا امللخص إىل مخسة أقسام .يصف القسم األول الفرضية واملنهجية للبحث املشرتك .يصف القسم الثاين النتائج املتعلقة
ابلتأييد للسالم والعالقة بني متغريي الثقة واملوقف من عملية السالم .يتم يف هذا القسم التعامل مع املوقف من عملية السالم كمتغري
اتبع والثقة كمتغري مستقل .يشري هذا القسم أيضاً للنتائج البارزة املتعلقة ابملتغريات الدميغرافية وخاصة العمر هبدف إلقاء الضوء على
مواقف الشباب .يصف القسم الثالث النتائج املتعلقة ابلثقة ومكوانت ثالث يُعتقد أبن هلا أتثري على مستوى الثقة لدى اجملتمعني)1( :
صعوابت احلياة اليومية )2( ،التعرض للعنف ومشاهدته و( )3االنطباعات السائدة حول التعليم لدى الطرف اآلخر .نقوم يف هذا
القسم ابستخدام املعطيات املتوفرة لبناء مؤشرات مركبة رقمية أو كميه لكل من املكوانت املذكورة ذات التأثري على درجة الثقة .يفحص
هذا القسم العالقة بني املكوانت الثالث ومستوى الثقة حيث يتم هنا التعامل مع املكوانت كمتغريات مستقلة والثقة كمتغري اتبع.
حيتوي القسمان الرابع واخلامس على اخلالصة والتوصيات املستندة للمعطيات.

( )1الفرضية واملنهجية
هذه الدراسة جزء من حبوث جتريبية مشرتكة حول حتديد مصادر انعدام الثقة يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية .تستند الدراسة
لفرضية أساسية ترى أن التأييد الشعيب للسالم واحللول الوسط يتأثر مبستوى الثقة املتبادلة السائدة لدى الطرفني .كذلك ترى الفرضية أن
هناك ثالثة مصادر مهمة النعدام الثقة املتبادلة :صعوابت احلياة اليومية ،والتعرض للعنف والصراع ،واالنطباعات السلبية عن النظام
التعليمي لدى الطرف اآلخر.
نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي آب (أغسطس)  :2020بلغ حجم العينة لدى الطرف الفلسطيين  1200شخص ممن
بلغت أعمارهم  18سنة وأكثر متت مقابلتهم وجهاً لوجه يف الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يف  120منطقة مت اختيارها
عشوائياً ،وذلك خالل الفرتة من  26-12آب (أغسطس)  .2020بلغت نسبة اخلطأ  .%3 +/-أما العينة اإلسرائيلية فبلغت
 900شخص ابلغ متت مقابلتهم من خالل االنرتنت من قبل شركة ميدجام اإلسرائيلية ابللغتني العربية والعربية خالل الفرتة من 12
آب (أغسطس) وحىت  3أيلول (سبتمرب)  .2020بلغ عدد اإلسرائيليني اليهود الذين متت مقابلتهم داخل حدود إسرائيل 500
شخص ابإلضافة لـ  200عريب-إسرائيلي ،ومتت مقابلة  200مستوطن يف الضفة الغربية .مت إعادة توزين العينة اإلسرائيلية لتعكس
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حجم هذه اجملموعات احلقيقي داخل اجملتمع اإلسرائيلي مما يتطابق مع التوزيع الدميغرايف والديين-العلماين الراهن .بلغت نسبة اخلطأ -
.%3.34 +/
االستطالع املشرتك حول الثقة وعملية السالم ،تشرين أول (أكتوبر)-تشرين اثين (نوفمرب)  :2020بلغ حجم العينة بني
الفلسطينيني  1560فردا ابلغا ،منهم  592من الشباب ،متت مقابلتهم وجهاً لوجه يف الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يف
 120منطقة سكنية مت اختيارها بشكل عشوائي ،ومت إجراء املقابالت يف الفرتة ما بني  29تشرين أول (أكتوبر) 1-تشرين اثين
(نوفمرب)  .2020بلغت نسبة اخلطأ  .% 3 +/-بلغ حجم العينة بني اإلسرائيليني  1201فرد ابلغ متت مقابلتهم من خالل اإلنرتنت
من قبل شركة رايف مسيت ابللغتني العربية والعربية يف الفرتة من اىل تشرين اثين (نوفمرب)  .2020بلغ عدد اإلسرائيليني اليهود الذين متت
مقابلتهم  1020فردا (منهم  272من الشباب) وبلغ عدد املواطنني العرب اإلسرائيليني ( 181منهم  50من الشباب) .مت إعادة
توزين العينتني الفلسطينية واإلسرائيلية لتعكسا احلجم احلقيقي للتوزيع السكاين داخل اجملتمعني .بلغت نسبة اخلطأ لالستطالع
اإلسرائيلي .%3.34 +/-
مت توزيع أسئلة االستطالع حسب املتغريات يف املوضوعات املختلفة للبحث ،حيث قام بعضها بتقدير مستوى الثقة ابلطرف اآلخر
وقيادته فيما قامت أسئلة أخرى بقياس مدى التعرض للعنف وغريها من شؤون الصراع وأحداثه .متت صياغة األسئلة على شكل
جمموعات لديها القدرة عند دجمها على إعطاء تقييم ألثرها على الثقة والتأييد لعملية السالم .كما قامت األسئلة بفحص انطباعات
اجلمهور عن النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر .قمنا الحقاً ببناء جمموعة من املقاييس واملؤشرات القادرة على إعطاء قيم كمية
للمتغريات قيد الدراسة ولالنطباعات النفسية اليت حيملها املشاركون عن الصراع وعن الطرف اآلخر.

النتائج الرئيسية:
ائيل للسالم:
التأييد الف
لسطين واإلرس ي
ي
تشري النتائج بوضوح إىل أن أهم العوامل ذات القدرة على التنبؤ بدرجة التأييد لعملية السالم بني املشاركني هي مستوى الثقة ابلطرف
اآلخر.
يف الطرف اإلسرائيلي :وجدان عناصر أخرى ذات أتثري فعال تتعلق مبتغريات نفسية-اجتماعية مثل جمموعة االعتقادات الراسخة
والصور النمطية السائدة جتاه الطرف الفلسطيين ،إذ كلما قل متسك الفرد هبذه االعتقادات والصور كلما زاد أتييده لعملية السالم.
كذلك أشارت النتائج بني العينة اليهودية إىل أن العمر يلعب دوراً ابرزاً يف زايدة أو تقليص التأييد للسالم حيث أن كافة املؤشرات
النفسية-االجتماعية بني اإلسرائيليني اليهود والشباب خاصة تشري إىل تبنيهم مواقف ميينية مقارنة بكبار السن اليهود .ابلتحديد يظهر
الشباب ميالً أكرب من كبار السن لعدم الثقة ابلفلسطينيني وللتمسك ابالعتقادات والقيم املتشددة جتاههم وللتمسك ابلتصورات
النمطية السلبية عنهم وللعمل على نزع الشرعية عنهم ولعدم الرغبة يف املبادرة للحديث معهم وللتعبري عن عواطف سلبية قوية جتاههم
ولإلعراب عن معارضة قوية حلل الدولتني.
يف الطرف الفلسطيين :سألنا الفلسطينيني عن مدى أتييدهم لفكرة حل الدولتني وللتفاصيل املتعلقة هبا وسألنا كذلك عن جوانب
أخرى للسالم مثل تلك املتعلقة ابحللول الوسط والتنازالت املطلوبة لتحقيق ذلك احلل .كما سألنا عن املواقف من أمور أخرى مثل
اللجوء للعمل املسلح مقارنة ابلعمل الدبلوماسي وعن االنطباعات عن الطرف اآلخر .كما فحصنا مدى وجود أفكار واعتقادات
صفرية ،مبعىن الغياب للكامل للمصاحل املشرتكة واالعتقاد أبن أي مكسب لطرف منهما هو حتماً خسارة لآلخر.
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سامهت كافة هذه اجلوانب يف تشكيل املؤشر الكمي الذي بنيناه عن عملية السالم .أعطينا هذا املؤشر ثالثة أبعاد :عايل ومتوسط
ومنخفض .أظهرت النتيجة النهائية للمؤشر أن التأييد لعملية السالم منخفض وخاصة يف مؤشر السالم املتعلق ابستطالع شهر تشرين
أول (أكتوبر)  2020عندما قمنا بطرح جمموعة من  13سؤالً لتتناول اجلوانب املختلفة لذلك املؤشر وذلك مقارنة مع أربعة أسئلة
فقط يف استطالعنا يف آب (أغسطس) .2020
بينما بلغت نسبة أتييد حل الدولتني يف آب (أغسطس)  %43فإن صياغة السؤال تغريت بشكل مسح بوجود إجابة وسط ،بني التأييد
واملعارضة ،يف االستطالع الثاين يف تشرين أول (أكتوبر) حيث بلغت نسبة التأييد يف هذه احلالة  %25فقط ،واملعارضة ،%63
وقالت نسبة من  %11أهنا بني التأييد واملعارضة .كذلك ،وجدان يف آب (أغسطس)  2020أن  %18من الفلسطينيني يعتقدون أن
معظم يهود إسرائيل يريدون السالم (وهو ما يشري إىل تراجع كبري عن نسبة  %39اليت كنا قد حصلنا عليها يف استطالع سابق يف
حزيران (يونيو)  2018،وأقل من نسبة  %44كنا قد حصلنا عليها قبل ذلك بسنة يف حزيران (يونيو)  .)2017أما يف تشرين أول
(أكتوبر) فسمحت صياغة السؤال خبيار وسط ،ال يوافق وال يعارض ،ذلك املوقف ،وجاءت النتيجة هببوط نسبة االعتقاد أبن
اإلسرائيليني اليهود يريدون السالم إىل  %10وقالت نسبة متطابقة أهنا ال توافق وال تعارض ذلك القول.
يتأثر موقف الفلسطينيني من عملية السالم ابلعمر .فقد أظهر الشباب ،بني األعمار  29-18سنة ،ميالً أقل لتأييد السالم حيث
بلغت املعارضة  %81مقارنة ابجملموعات العمرية األخرى من سن  30وأعلى حيث بلغت نسبة املعارضة  %72فقط.
عند الربط بني التأييد للسالم ومستوى الثقة فإن عالقة إجيابية تبدوا واضحة متاماً :كلما ازدادت نسبة الثقة ارتفع التأييد للسالم ،وكلما
اخنفضت نسبة الثقة اخنفض التأييد للسالم .فمثالً أشارت النتائج إىل أن مستوى مرتفع من الثقة ،يف استطالع آب (أغسطس) ،رفع
بوضوح نسبة التأييد للسالم لتبلغ  %42مقارنة بـ ـ ـ  %24فقط عندما كان مستوى الثقة منخفضا و %30عندما كان مستوى الثقة
متوسطاً .تبلغ نسبة املعارضة للسالم  %29بني ذوي الثقة العالية ،وترتفع إىل  %48بني ذوي الثقة املتوسطة ،و %50بني ذوي الثقة
املنخفضة .أكدت نتائج استطالع تشرين أول (أكتوبر) هذا التوجه حيث أعطى مستوى الثقة العايل زايدة يف أتييد عملية السالم لتبلغ
 %48فيما اخنفضت نسبة التأييد لتبلغ  %23بني أصحاب الثقة املتوسطة ،واخنفضت أكثر بكثري لتبلغ  %4فقط بني أصحاب
الثقة الضئيلة .كذلك ،تشري النتائج إىل أن  %13فقط من ذوي الثقة العالية يعارضون عملية السالم فيما ترتفع نسبة املعارضة لتبلغ
 %44بني ذوي الثقة املتوسطة و %80بني ذوي الثقة الضئيلة.
انعدام الثقة المتبادل بي الفلسطينيي واإلرسائيليي:
نستعرض يف هذا القسم مستوى انعدام الثقة املتبادل ونتعرف على مصادره:
يف الطرف اإلسرائيلي :تظهر النتائج بني اليهود وجود مستوى منخفض من الثقة يف الطرف الفلسطيين .أما املواطنون العرب فيعربون
عن مستوى أعلى من الثقة جتاه الفلسطينيني .مل جند متييزاً لدى اجملموعتني اإلسرائيليتني بني الثقة ابجلمهور الفلسطيين والثقة ابلقيادة
الفلسطينية .أشارت نسبة من  %34من اليهود يف االستطالع الثاين (تشرين أول /أكتوبر) إىل أن سبب انعدام الثقة يعود لغياب
ثقتهم ابلنظام التعليمي الفلسطيين الذي يرونه مصدراً للتحريض ضد اليهود.

كما أشران أعاله ،أشارت فرضية البحث إىل أن ( )1ظروف وجتارب احلياه اليومية و( )2التعرض للعنف وأوجه الصراع و()3
االنطباعات السلبية عن النظام التعليمي تساهم يف تقليص مستوى الثقة ابلطرف اآلخر ،وأنه ( )4كلما ارتفع مستوى الثقة ارتفع معه
مستوى التأييد لعملية السالم .أكدت النتائج بني اإلسرائيليني ،وإن كان بشكل جزئي ،إىل صحة فرضية البحث .توفرت أدلة جزئية
على صحة االفرتاضات الثالث األوىل وأكدت متاماً على صحة االفرتاض الرابع .ظهر هذا واضحا بني العينة اإلسرائيلية اليهودية
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بكاملها وبني اجملموعتني العمريتني ،الشباب واألكرب سناً بشكل منفصل .لكن البحث أشار أيضا ملتغريات إضافية ،اجتماعية ونفسية،
متثل املخزون األكثر أمهية يف حتديد مستوى الثقة ابلطرف اآلخر.
يظهر اإلسرائيليون تعرضاً منخفضاً للعنف وجتارب الصراع ،لكن التعرض للعنف مبعىن املشاهدة أو السماع من خالل وسائل اإلعالم
يظهر بشكل أكرب وأوضح .كذلك ،مييل اإلسرائيليون اليهود لالعتقاد أبن املعلمني اإلسرائيليني يقدمون الفلسطينيني لطالهبم بشكل
حيادي ،أي ال سلبياً وال إجيابياً .أما اإلسرائيليني العرب فيميلون لالعتقاد أبن املعلمني اليهود مييلون لتقدمي الفلسطينيني بشكل سليب.
يف املقابل تظهر ال نتائج أن االعتقاد السائد بني اليهود هو أن تقدمي اليهود يف املناهج التعليمية الفلسطينية هو تقدمي سليب أو سليب
جداً.

اإلسرائيليون اليهود :عند النظر يف املتغريات النفسية يف االستطالع الثاين جند أن املكون األساسي النعدام الثقة ابلفلسطينيني يتمثل
يف الصور النم طية السائدة بني اإلسرائيليني اليهود .مييل اإلسرائيليون اليهود لرؤية الفلسطينيني كمجموعة عنيفة معادية مما يزيد من
مستوى انعدام الثقة .يساهم التعرض للعنف يف تعزيز تلك االعتقادات بدالً من أن يكون املكون األول النعدام الثقة .أما املتغري الثاين
األكثر أتثرياً ع لى مستوى الثقة فهو االستعداد لالنفتاح وتقبل األفكار اجلديدة حيث مييل األفراد ذوي العقول املغلقة لعدم تقبل
املعلومات اجلديدة أو فحصها عندما يتعلق األمر ابلطرف الفلسطيين .مث أييت اثلثا القابلية لتبين الصور النمطية السلبية عن
الفلسطينيني ،أي التوجه حنو نزع الشرعية عنهم ،أي أن العديد من املشاركني أبدو استعداداً حلرمان الفلسطينيني من انسانيتهم ورؤيتهم
كمجموعة منبوذة .يبدو هذا املتغري الثالث يف التأثري على مستوى الثقة بشكل واضح بني اليهود الشباب وبني اإلسرائيليني اليهود
عموماً .أما عند النظر يف مواقف كبار السن من اليهود من فإن املتغري الثالث األكثر أتثرياً هو املوقف السياسي ،اذ كلما زاد امليل حنو
اليمني كلما قل االستعداد إلبداء الثقة ابآلخر .أييت يف املرتبة الرابعة بني كافة اليهود التعرض للعنف .مث أييت بعد ذلك التصورات عن
النظام التعليمي الفلسطيين ،أي أنه كلما كانت هذه التصورات سلبية ،أي أهنا تقدم اإلسرائيليني بشكل سليب ،كلما ظهر اإلسرائيليون
اليهود ثقة أقل ابلفلسطينيني .يف املرتبة األخرية أتيت االعتقادات املرتسخة حول الصراع ،والعمر ،والتقدمي السليب للفلسطينيني على أيدي
املعلمني يف املدارس اإلسرائيلية ومجيعها تعطينا القدرة على التنبؤ مبستوى الثقة.
العرب اإلسرائيليي :تشري النتائج املتعلقة بعينة العرب اإلسرائيليني إىل أن املصدر األساسي النعدام الثقة ابلفلسطينيني هو التأثري القادم
من وسائل اإلعالم الفلسطينية ،أي أنه كلما قامت وسائل اإلعالم هذه ببناء الثقة كلما زادت نسبة الثقة .ابإلضافة لذلك ،هنالك
مصادر أخرى تساهم يف التنبؤ مبستوى الثقة مثل االعتقادات السائدة حول احملرقة وحول العداء للسامية والصور النمطية عن
الفلسطينيني ،واملواقف السياسية ،واالنفتاح ،والتقدمي السليب للفلسطينيني على أيدي معلمني إسرائيليني يف مدارس إسرائيلية ،وأمهية
الدين لدى املشاركني.
بي الفلسطينيي :تشري نتائج االستطالعني اىل أن مستوى الثقة ابلطرف اآلخر منخفض جداً وأن أغلبية ساحقة ترى أن اإلسرائيليني
اليهود غري جديرين ابلثقة .عند بناء مؤشر الثقة مرران خبطوات ثالثة )1 :بناء مؤشر أويل مستقى من األسئلة املباشرة اليت حتدد مستوى
الثقة من خالل دمج اإلجاابت بكافة األسئلة ابلتساوي )2 ،بناء مؤشر اثين مستقى من األسئلة اليت تقيس مستوى الثقة بشكل غري
مباشر بدمج اإلجاابت لكافة هذه األسئلة ،و )3دمج املؤشرين األول والثاين معاً .تشري املؤشرات الثالث للثقة ملستوايت متدنية
وخاصة يف االستطالع الثاين يف تشرين أول (أكتوبر) .من املفيد اإلشارة إىل أن قائمة األسئلة املتعلقة ابلثقة يف هذا االستطالع الثاين
قد بلغت  15سؤالً مباشراً وغري مباشر وذلك مقارنة مع مخسة أسئلة فقط يف االستطالع األول يف آب (أغسطس).
قمنا كذلك بطرح جمموعة من األسئلة التفصيلية اإلضافية اليت اعتقدان بدورها يف تشكيل املواقف جتاه الطرف اآلخر ،وخاصة مستوى
الثقة به ،ومشلت أسئلة عن األطراف االجتماعية املختلفة اليت قد تساهم يف التأثري على ذلك املستوى .تبني اإلجاابت اليت حصلنا
عليها من ثالث جمموعات من األسئلة املتعلقة ابالنطباعات عن الطرف اآلخر أن هذه املتغريات قد تشكل فعالً مصادر أولية مسبقة
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النعدام الثقة .فمثالً ،تشري النتائج إىل أن األغلبية الفلسطينية تعتقد أن الطرف اآلخر ال يريد السالم ،وأن نظامه التعليمي منحاز ضد
الفلسطينيني ،ومن الواضح أن هذه اآلراء قد تساهم يف خفض مستوى الثقة.
يتعزز انعدام الثقة ابالنطباعات السائدة أبن الصراع الفلسطيين-اإلسرائيلي يتصف ابلصفرية ،أي االعتقاد أبن أي شيء إجيايب لطرف
هو حتماً سليب للطرف اآلخر وأنه ابلتايل ال يوجد شيء ميكن أن يكون إجيابياً للطرفني معاً .فمثالً ،وجدان يف آب (أغسطس) أن
 %74من الفلسطينيني يعتقدون هبذا.
عند السؤال عن السبب وراء انعدم الثقة ،تركزت إجاابت املشاركني الفلسطينيني على األهداف السياسية لإلسرائيليني اليهود ،حيث
اختار ذلك  %42منهم ،مث على الدين والثقافة ( ،)%24مث جاءت عوامل أخرى مثل القيادة السياسية ( )%16والتجارب
الشخصية السلبية ( )%10والتحريض يف النظام التعليمي اإلسرائيلي (.)%15
سألنا الفلسطينيني عن دور أطراف خمتلفة يف تعزيز أو تقليص مستوى الثقة ابلطرف اآلخر .اعتقدت الغالبية العظمى ( )%78يف آب
(أغسطس) أن القيادة اإلسرائيلية الراهنة تعمل على تقليص مستوى الثقة ،وارتفعت النسبة إىل  %86يف االستطالع الثاين يف تشرين
أول (أكتوبر) واعتقدت نسبة من  %3آنذاك أهنا تساهم يف تعزيز الثقة فيما قالت نسبة من  %9أهنا ال تعزز وال تقلص الثقة .أما
عند السؤال عن "القيادة الفلسطينية الراهنة يف الضفة الغربية" فقالت نسبة من  %34من الفلسطينيني يف آب (أغسطس) أهنا تقلص
الثقة ،وقالت نسبة من  %32أهنا ال تقلص وال تزيد الثقة ،وقالت نسبة من  %27أهنا تعزز الثقة.
وعند السؤال عن دور الصحافة اإلسرائيلية والفلسطينية وجدان أن  %67من الفلسطينيني يف (آب /أغسطس) و( %74يف تشرين
أول /أكتوبر) يعتقدون أن الصحافة اإلسرائيلية تساهم يف تقليص الثقة فيما قالت نسبة من ( %39يف آب /أغسطس) و( %54يف
تشرين أول/أكتوبر) أن الصحافة الفلسطينية تساهم يف تقليص الثقة .أما ابلنسبة للمناهج املدرسية فقالت نسبة من  %67من
الفلسطينيني (يف آاير/أغسطس) و( %73يف تشرين أول/أكتوبر) أن املناهج املدرسية اإلسرائيلية تساهم يف تقليص الثقة ،ويف املقابل
هبطت هاتني النسبتني إىل  %33و( %47على التوايل) عند احلديث عن املناهج املدرسية الفلسطينية .أخرياً ،عند السؤال عن دور
وسائل التواصل االجتماعية اإلسرائيلية والفلسطينية قالت نسبة من  %44من الفلسطينيني (يف آب/أغسطس) و( %55يف تشرين
أول /أكتوبر) أن وسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية تساهم يف تقليص الثقة فيما قالت نسبة من ( %67يف آب/أغسسطس)
و( %72يف تشرين أول/أكتوبر) أن وسائل التواصل االجتماعي اإلسرائيلية تساهم يف تقليص الثقة.
نظراً للواقع الصعب للصراع طويل األمد قمنا بفحص التجارب املتصلة ابلصراع لدى الطرفني وأتثري تلك التجارب على االستعداد
إلبداء الثقة ابلطرف اآلخر .تظهر النتائج مستوايت منخفضة من الثقة تعكس املستوايت العالية من الصعوابت والعنف املتصلة
ابلصراع والتأثريات النفسية السلبية لذلك .قمنا بفضح املصادر األساسية الثالث اليت افرتضنا أهنا تعمل على تقليص الثقة وهي :جتارب
احلياة اليومية ،والتعرض للعنف ،واالنطباعات عن النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر.
مث بناء مؤشر مستقل لكل من هذه املصادر بناءاً على املعطيات املتوفرة من االستطالعني .أعطت النتائج بني الفلسطينيني قيمة عالية
ملؤشر الصعوابت يف استطالع آب (أغسطس) مقارنة ابستطالع تشرين أول (أكتوبر) .أما مؤشر التعرض للعنف فكان منخفضاً يف
آب (أغسطس) مقارنة بتشرين أول (أكتوبر) .أما مؤشر التعليم فكان سلبياً بدرجة عالية يف االستطالعني .عند النظر يف أتثري هذه
املصادر الثالث على مستوى الثقة وجدان أن العالقة قد كانت حمدودة يف آب (أغسطس) بني مؤشري الصعوابت والتعرض للعنف
وقوية ابلنسبة ملؤشر التعليم ،فمثالً:
 .1بلغت نسبة انعدام الثقة بي ذوي الصعوابت العالية  %78فيما اخنفضت هذه النسبة قليالً لتصل إىل  %74عندما كان مستوى
الصعوابت منخفضا.
 .2كذلك احلال ابلنسبة للتعرض للعنف ،حيث أعطى املستوى العال من التعرض للعنف نسبة بلغت  %81من انعدام الثقة فيما اخنفضت
هذه النسبة قليالً لتصل إىل  %75عندما كان مستوى التعرض للعنف منخفضا.
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 .3أخرياً ،أعطى املستوى العايل من االنطباعا السلبية عن التعليم اإلسرائيلي درجة عالية من انعدام الثقة بلغت  %80لكن االخنفاض يف هذه
النسبة كان كبرياً نسبياً ووصل إىل  %60عندما كان مستوى االنطباعات السلبية عن التعليم منخفض.

إن هذه النتائج مبجملها متسقة مع فرضية البحث وخاصة ابلنسبة لدور االنطباعات حول التعليم لدى الطرف اآلخر .تشري نتائج
االستطالع الثاين إىل نتائج مشاهبة لنتائج االستطالع األول ،حيث تبلغ نسبة عدم الثقة  %89بني دوي املصاعب العالية مقابل
 %80بني ذوي املصاعب املنخفضة .وبلغت  %87بني ذوي املستوايت العالية من التعرض للعنف مقابل  %79بني ذوي
املستوايت املنخفضة من التعرض للعنف .وبلغت  %86بني ذوي االنطباعات األكثر سلبية عن التعليم لدى الطرف اآلخر مقابل
 %73بني ذوي االنطباعات األقل سلبية عن التعليم لدى الطرف اآلخر.
الخالصة:
تشري نتائج االستطالعني املعدين لغاية هذه الدراسة إىل وجود مصادر واضحة النعدام الثقة املتبادلة بني الفلسطينني واإلسرائيلييني.
ابلرغم من أن التعرض للعنف وصعوابت احلياة اليومية واالنطباعات عن النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر هلا أتثري واضح على
مستوى الثقة ابلطرف اآلخر ،وخاصة بني الفلسطينيني ،فإن هناك مصادر أخرى ،وخاصة بني اإلسرائليني ،مثل تلك اليت تتعلق
مبتغريات نفسية واجتماعية تشتمل على اعتقادات ومواقف وعواطف .أتخذ هذه املتغريات أشكاالً خمتلفة من الصور النمطية السلبية
عن الطرف اآلخر ومن املعتقدات األساسية حول طبيعة الصراع ،وتشمل بني اإلسرائيليني اليهود معتقدات حول العداء للسامية واحملرقة،
وكلها تضع العقبات أمام إمكانية احلصول على معلومات وتصورات جديدة عن الطرف اآلخر .كما أهنا تشكل إطاراً تفسريايً يلقي
بظالله على األحكام والتقييمات والتوقعات من قبل الطرفني.
إن مما ينبغي االنتباه إليه أن نتائج البحث تشري إىل أن هذه املتغريات النفسية-االجتماعية أتخذ يف التبلور يف سن مبكرة .يبدو هذا أمراً
حمتماً ألن مصدره هم الفاعلني االجتماعيني يف حياة صغار السن من العائلة والثقافة ووسائل اإلعالم واألدب واملعلمني ووسائل التواصل
االجتماعي والكتب املدرسية .تبقى االعتقادات واملواقف حول الصراع مع صغار السن لفرتة طويلة وتشكل خمزانً أساسياً ذي أتثري كبري
وتشكل أرضية خصبة لبلورة املواقف السياسية الحقاً وقد تشكل عائقاً أمام خيار احلل السلمي للصراع.
التوصيات:
يعيش الفلسطينيون حتت احتالل عسكري يضعهم ابستمرار يف قيود ومصاعب ويعرضهم للعنف بدون توقف .تظهر نتائج البحث أن
هذا الواقع هو املسؤول األول عن انعدام الثقة الذي يظهرونه جتاه الطرف اآلخر .أما يف الطرف اإلسرائيلي اليهودي فهناك عوامل أخرى
تستند للمناخ السياسي واملعلومات املقدمة هلذا اجملتمع من قيادته ووسائل اإلعالم واملدارس واالحتفاالت ومراسيم التذكر وغريها مما
حيتويه املخزون اجلمعي ابإلضافة للقيم اليت تنادي هبا األيديولوجيات السياسية .إن تغيري الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون هو املدخل
إلعادة األمل ابلسالم ،وبتسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتني ،وابلتايل التأثري على مستوى الثقة ابآلخر .كذلك ،فإن تغيرياً
اجتماعياً لدى الطرف اإلسرائيلي هو املدخل إلحداث نقلة قادرة على التخفيف من حدة انعدام الثقة .ويف الطرفني توجد حاجة
ملعاجلة الرواايت املساندة للصراع بشكل يسهم يف البدء بتقليص فجوة الثقة.
 )1تغيري الواقع على األرض :تزداد األمور صعوبة لدى الفلسطينيني مع مرور الوقت إذ تزداد مساحة األرض املصادرة والبيوت املهدومة
والقيود املفروضة على احلركة والتنقل ويزداد عنف املستوطني .أما قطاع غزة فيتعرض حلصار وإغالق شديدين ويبدو كسجن كبري ،ويف
6

استطالع فلسطيني-إسرائيلي مشترك حول الثقة وعملية السالم

فرتات احلرب يعم القتل والدمار .يتعرض اإلسرئيليون أيضاً وخاصة املستوطنني هلجمات مسلحة أو ابحلجارة من وقت وآخر .وتتعرض
مناطق اجلنوب اإلسرائيلية إلطالق الصواريخ من مناطق يف قطاع غزة .رغم أن الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ينسقان العالقة بينهما يف
كافة مناحي احلياة املشرتكة املدنية واألمنية فال يبدو أن هناك حواراً جاداً وتنسيقاً حول الكثري من هذه األمور وال حول وقف البناء
االستيطاين أو القضاء على عنف املستوطنني .ليكون فعاالً يف التخفيف من حدة انعدام الثقة والكراهية ،هناك حاجة لقيام تنسيق فعال
حول هذه القضااي اليت تسبب الصدامات اليومية وحول ضمان األمن للطرفني .من الواضح ابلطبع أن إهناء االحتالل وبناء سالم دائم
هو األقدر على خلق حالة عادية من الثقة املتبادلة اليت تسمح ملصاحلة حقيقية ابلبدء.
 )2وقف التحريض والتقليل من اللغة السلبية وخطاب الكراهية :تعمل أطراف إسرائيلية خمتلفة على تقدمي املناهج الدراسية الفلسطينية
واملدرسية ووسائل اإلعالم والقيادة السياسية على أهنا أطراف مشاركة يف عملية حتريض ضد إسرائيل واليهود ،ويوجد صدى لذلك لدى
الطرف الفلسطيين وإن كان بوترية أقل .إن مما ال شك فيه أن هذا اخلطاب ولغته السلبية مبالغ فيها بشكل كبري وأن اللجوء هلذه
االهتامات املتبادلة هو تصعيد للصراع بني الطرفني وروايتهما املختلفة وينبغي العمل على وقفه أو على األقل التخفيف من هلجته.
 )3االتصاالت بني الشعبني :إن التواصل بني اجملتمعني ودوره يف التخفيف من حدة انعدام الثقة هو موضوع خيضع للبحث يف معظم
مناطق الطراع لدوره احملتمل يف تغيري املواقف واالعتقادات والتخفيف من حدة العواطف الغاضبة وفقدان األمل وعلينا االستفادة من
جتارب اآلخرين وجتاربنا السابقة يف هذا اجملال.
 )4استخدام وسائل اإلعالم :لقوهتا يف تقدمي املعلومات والتعريف ابآلخر ينبغي اللجوء لوسائل اإلعالم اجلماهريي للمسامهة يف زايدة
املعرفة ملا لذلك من دوره يف التخفيف من درجة اجلهل ابآلخر وبثقافته واترخيه .على األقل ينبغي لوسائل اإلعالم االبتعاد عن اإلساءة
املقصودة لآلخر وتقدميه بصورة غري سلبية أو مهددة .إن صحافة تعمل على تعزيز قيم السالم والتسامح هي من أكثر األمور فعالية يف
حماربة خطاب الكراهية والعنصرية .ميكن حتقيق ذلك من خالل التعريف بثقافة اآلخر مبوضوعية وتوازن والتوقف عن الشحن العاطفي
يف فرتات الصراع املسلح.
 )5التعليم :يشكل التعليم ،بدون أي شك ،واحداً من أكثر الوسائل أمهية يف القضاء على انعدام الثقة على املدى البعيد .يتطلب ذلك
استخدام النظام التعليمي يف املدارس كوسيلة ذات أتثري مضاعف يف إحداث نقلة جمتمعية ذات أتثريات نفسية على املخزون القائم من
اعتقادات ومواقف سلبية .ينبغي البدء ابلتعليم من اجل السالم بشكل مبكر يف احلياة املدرسية واالستمرار يف العمل على ذلك خالل
كافة سنوات املدرسة .ميكن للطرفني ،عندما حيني الوقت املناسب ،العمل بتناغم من خالل جلان مشرتكة تقوم بفحص املناهج لدى
الطرفني بغرض إزالة ما هو مسيء وجمحف ابآلخر.
 )6مشاريع مشرتكة :ميكن ألعمال مشرتكة ذات انتشار جمتمعي واسع أن تساهم يف بناء الثقة .ميكن أن يبدء هذا اجلهد املشرتك يف
أمور أقل حساسية مثل الصحة والعلوم والزراعة .ومن املفيد أن يشمل ذلك مناطق متجاورة جغرافيا يسودها اليوم خوف من اآلخر.
تسمح هذه املشاريع املشرتكة إبعطاء فرصة للنخب اجملتمعية واملهنيني واألفراد العاديني يف التعرف على اآلخر هبدف خلق تواصل
إنساين ذي قدرة على التخفيف من حدة الكراهية وانعدام الثقة.
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مشوع بحث ر
هذا التقرير جزء من ر
ن
ن
مشتك حول مصادر انعدام الثقة المتبادلة ن
المشتكة لهذا
األوروب .تم إجراء استطالعات الرأي
ائيليي بتمويل من االتحاد
الفلسطينيي واإلرس
بي
ي
ي
ن
ن
ر
اف من مكتب الممثلية الهولندية ومن مكتب الممثلية اليابانية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فلسطين .ال تعكس محتويات هذا النص بالضورة
المشوع بتمويل إض ي
ن
األوروب أو الممولي اآلخرين.
مواقف االتحاد
ي

