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ن العرب في إسرائيل. صّورات التضامن لدى المواطنياستقصائية حول تدراسة تعرض هذه الوثيقة لنتائج 

 للسكان العرب.تمثيلية ة وشمل عين 3102ي شهر كانون األول جري االستطالع فأ  

 هدف المسح .0

هدف هذا المسح إلى مواصلة تطوير مؤشر التضامن االجتماعي في إسرائيل، باالستناد إلى األدوات التي تم 

، في إسرائيلتبعة م  ها من قبل باحثين المان. مع األخذ بعين االعتبار أوجه الشبه مع مؤشرات تطويرها واستخدام

إال أن مؤشر التضامن المقترح هنا يتناول مجاالت أخرى إضافية وهامة لم تبحث سابقا في إسرائيل على نطاق 

، Heitmeyer & Anhut (3111 ،3113من الناحية النظرية اعتمد هذا المشروع على أعمال واسع. 

ه: االستقطاب المفاهيمّية على العالقة التبادلّية بين ثالثة مفاهيم عالئقّية إلطار دراستنا هذ (، ومن الناحية3112

على  ستقطاب االجتماعي على مدى االندماجيؤثر اال ،الذي وفقاً لهو، والتضامن )االجتماعي، واالندماج

بالتضامن. هذه القضايا لم تتم دراستها على  الشعور ة(، وكذلك على مفهومة والثقافيّ ة، والبنيويّ المستويات الفرديّ 

 نطاق واسع في إسرائيل من قبل.

استطلعنا فيه الجانب السلوكي والمواقف من التضامن بين اإلسرائيليين.  اأولي ا، أجرينا مسح3100في عام 

شرت في نشرة ، ون  3103في أكتوبر  ن األكاديمييقدت في مركز روبع رضت نتائج الدراسة في ورشة عمل ع  

بناء على هذه  .تصورات التضامن في المجتمع اإلسرائيلي" ؟ينتظرنا في المستقبل الذي "المجتمع اإلسرائيلي: ما

 التي لم يتم توضيحها سابقا.ضيع زيادة عينة من السكان العرب وإضافة الموا 3102في عام  قررنا النتائج،

ر إجرائي، من الضرورة مواصلة هذه الدراسة على مدى عدة سنوات. هكذا مستقبال، ومن أجل بناء مؤش

سوف تتيح لنا البيانات قة بالتضامن على امتداد محور زمني. في المفاهيم المتعل يمكننا تقييم التوجهات والتغّيرات

 الطولية وضع مقياس استشعار سلوك التضامن والمواقف لدى السكان في إسرائيل.

. وبشكل أكثر تحديًدا، هدف المسح فقط المعروض هنا على المواطنين العرب في إسرائيل 3102يرّكز مسح 

مدى التماهي  على إلى دراسة مواقف السكان العرب في إسرائيل تجاه السكان اليهود في إسرائيل، وكذلك التعرف

وقد تضمنت مواقف المواطنين  تصورات التضامن.مستوى و رالدمج المتصوّ  مع دولة إسرائيل، على مستوى

وشمل مفهوم العرب تجاه الدولة تصوراتهم حول تكافؤ الفرص وتصوراتهم حول توزيع ثمار النمو االقتصادي. 

، 1"اآلخرين"، الداروينية االجتماعية إقصاءالمواقف من  والتداخل، المشاركة السياسية :التضامن أربعة أبعاد

 .لتبرع والتطوعستعداد لالتضامن من حيث االسلوك و

  

                                                           
1
 على وتطبقها الطبيعي االصطفاء طريق عن التطور تحقيق في داروين تشارلز أفكار على تقوم اجتماعية نظرية االجتماعية الداروينية 

 تطورات لفهم تطبيقه يمكن بل فقط، البيولوجي األحياء تطور يفسر ال الطبيعي االصطفاء النظرية هذه فحسب. االجتماع علم حقل
 .البشرية االجتماعية التجمعات وتغيرات
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 البحث عينةمجتمع الدراسة و .4

( يبين الخصائص 0سنة. الجدول رقم ) 01من المواطنين العرب فوق جيل  424تضمنت عينة المسح 

 الديموغرافية للعينة.

 بيانات ديموغرافية للعينة(: 0جدول )

 العدد نسبة مئوية المتغير 
    الجندر

 236 52.0 ذكور 
 218 48.0 اناث 

    التعليم
سنة تعليمية 03أقل من    43.2 196 
سنة تعليمية 03   19.6 89 
 61 13.4 شهادة بجروت 
 21 4.6 تعليم ثانوي 
 87 19.2 تعليم أكاديمي 

    الديانة
 359 79.1 مسلم 
 44 9.7 درزي 
 51 11.2 مسيحي 

    الجيل
 18 - 29 50.8 229 
 30 - 44 28.6 129 
 45 - 65 20.6 93 

    دخل األسرة 
 387 85.9 أقل من المتوسط 
 19 4.2 حسب المتوسط 
 45 9.9 فوق المتوسط 

    العمل 
 333 73.3 نعم 
 121 26.7 كال 

 

ة، سنة تعليميّ  03قل من % درسوا أ42% من الذكور، 23ح كان من المشاركين في المس 424من ضمن  
% من األسر أفادت أن دخلها السنوي أقل 18إجراء المسح. سنة وقت  37-01% في جيل 20% مسلمون. 97

 % من العينة يشاركون في سوق العمل.92، و العام من متوسط الدخل الوطني

 
 المركزية المطروحةاألسئلة  .3

في إطار مشروع التضامن الكامل الذي يستقصي تصّورات التضامن في المجتمع اإلسرائيلي، ركزت هذه 

 ة الي تم توجيهها لمواطني الدولة العرب.األسئلة العينيّ الدراسة على عدد من 

ة ة، من حيث المشاركة السياسيّ تجاه القضايا السياسيّ  في إسرائيل ما هي مواقف المواطنين العرب . أ

مون مستوى الرضى عن السياسيين. وكيف يقيّ  ة بشكل عام،تجاه السياس ات التصويت(، المواقف)سلوكيّ 

 نظام الحكم؟
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 المواطنين العرب في إسرائيل من "اآلخرين"؟ما هو موقف  . ب

 ة؟ة االجتماعيّ في إسرائيل من الداروينيّ ما هو موقف المواطنين العرب  . ت

 ات التضامن لدى المواطنين العرب في إسرائيل بمفاهيم التطوع والتبرع؟ما مدى سلوكيّ  . ث

 ما هي مواقف المواطنين العرب في إسرائيل من الدولة؟ . ج

 العرب في إسرائيل إلى المساواة من حيث توزيع الموارد والفرص؟كيف ينظر المواطنون  . ح

 

 النتائج .2

ة، ويتناول كل قسم فرعي مواقف المواطنين العرب في التقرير إلى ثالثة أقسام فرعيّ  قسم الجزء التالي مني  

 من وجهات النظر. يستعرض القسم الفرعي األول تصورات التضامن بمصطلحات:إسرائيل تجاه سلسلة 

  ّةالمكونات السياسي 

  وتصويراته "اآلخر"بـ  الثقة 

  ّةة والمواقف االجتماعيّ ة االجتماعيّ الدارويني 

  ّات التضامنسلوكي 

في القسم الفرعي الثاني نستعرض النتائج المتعلقة بالتماهي مع إسرائيل، ومستوى االندماج في المجتمع. وفي 

ة، والتصّور العام للمجتمع اإلسرائيلي تصاديّ االق-ةتماعيّ بتوزيع الموارد االج النهاية نستعرض النتائج المتعلقة

 اليهودي والعربي.

أو كلّي بغية تبسيط عرض البيانات، تعرض الجداول التالية نسب وأعداد المستطلعين الذين وافقوا بشكل 

 فقط. جزئي مع المقولة أو السؤال

 

 تصورات التضامن . أ

 ةالمشاركة السياسيّ 

ة لدى السكان العرب مرتفعة، وخاصة ( إلى أن المشاركة السياسيّ 3تشير النتائج المعروضة في الجدول رقم )

ة األخيرة، % من المواطنين العرب شاركوا في انتخابات السلطات المحليّ 12ة. في انتخابات السلطات المحليّ 

ة القادمة تجري انتخابات السلطات المحليّ % أنهم ينوون المشاركة في المستقبل )كان من المفترض أن 71وأشار 

هم  %09ة العامة، و بضعة أشهر من إجراء هذا المسح(. نحو ثلثين منهم شاركوا في االنتخابات البرلمانيّ بعد 

 ة.أحزاب سياسيّ في أعضاء 
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 ةالمشاركة السياسيّ (: 3الجدول رقم )

 العدد النسبة المئوية 

 289 63.7 (3102األخيرة )المشاركة في انتخابات الكنيست 

 377 83.2 ة األخيرةالمشاركة في انتخابات السلطات المحليّ 

 408 89.9 ة القادمةنّية المشاركة في االنتخابات المحليّ 

 79 17.4 العضوية في حزب سياسي

 

في انتخابات الكنيست  ( المتعلقة بالمشاركة3-ة األسئلة الثالثة األولى )أنظر جدول رقميشمل مكّون المشاركة السياسيّ 

التي تؤثر على الفرد إلى أن  ةاالقتصاديّ -ةاالجتماعيّ ي شير تحليل االنحدار للخصائص  ة.وانتخابات السلطات المحليّ 

بين الذكور واإلناث. بهدف  شاركة في االنتخابات. ولم نجد فرًقااألشخاص المتدينين، واألكثر تعليًما، وكبار السن يميلون للم

نسبة الذين أجابوا بنعم على األسئلة الثالثة أعاله مقابل الذين لم يصوتوا ض الرسومات التالية فقط البيانات تعرتبسيط عرض 

 .بتاتا
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 اتهاه النظام السياسي وسلوكيّ جالمواقف ت

 ظم الحكم الديمقراطية في إسرائيل، لكنهم التطبيقات ن  تشير المعطيات إلى أن المواطنين العرب يؤمنون ب

 يثقون بالسياسيين.

  ظم الحكم الديمقراطي في % من المواطنين العرب فقط يعتقدون أن ن  22يشير االستطالع إلى أن

 إسرائيل غير م طبقة ويجب تغييرها.

  للمواطنين أي تأثير على  ه ال يوجد% من المواطنين العرب يعتقدون أن39وتظهر النتائج أيضا أن نحو

 سياسات الحكومة.

 91ة والسياسيين: األحزاب السياسيّ بال يثقون  %(91بية المواطنين العرب )أكثر من مع ذلك، غال %

% يوافقون أن 92عون أن غالبية السياسيين ال يهتمون فعال بمشاكل االنسان العادي، و من المواطنين يدّ 

 ن لن يفوا بوعودهم.يالسياسي

 

 ارتفاع مستوى التعليم، العمر والبطالة. يكشف تحليل االنحدار أن درجة النفور من السياسة تزداد مع

 وتصويراته "اآلخر" بـ  الثقة

الثقة بين السكان العرب واليهود، وأن قلة حول الثقة بـ"اآلخر" وتصويرات "اآلخر" إلى بيانات يشير فحص ال

%( يخشون أن اليهود سوف 10) للمواطنين العرب تصّور سلبي تجاه السكان اليهود. معظم المواطنين العرب

يعتبرون % منهم 31يعتبرون اليهود عنصريين، وفقط  %81% ال يثقون باليهود، 94العنف ضدهم،  ظهروني  

  اليهود ودودين

 موافق غير موافق

29% 

41% 

4% 

26% 

معظم السياسيين ال يهتمون بمشاكل المواطن 
 العادي 

 غير موافق إلى حد بعيد

 غير موافق بتاتا

 موافق إلى حد بعيد

 موافق كليا



   

 

7 

 

 ة التي تؤثر على الفرد إلى ما يلي:االقتصاديّ -ةيشير تحليل االنحدار للخصائص االجتماعيّ 

  السكان الهود.الذكور ي بدون أكثر ثقة وتصورات أفضل عن 

 ي بدون أكثر ثقة وتصورات أفضل عن السكان الهود. المشاركون في سوق العمل 

 

 

٪ منهم يرغبون في 11الندماج االجتماعي، بحيث أن بان العرب االنفتاح والرغبة المواطنوظهر يمع ذلك، 

لذلك عم العالي تم مالحظة الدكما خلق القيم والممارسات المشتركة جنبا إلى جنب مع السكان اليهود في إسرائيل؛ 

 .على ذلك إيجابي كبيرتأثير لمشاركة في سوق العمل والعمر ويتضح أن لبين العلمانيين وبين المتزوجين. 

 ةة والمواقف االجتماعيّ ة االجتماعيّ وينيّ ارالد

ة ة. األغلبيّ ( إلى أن المواطنين العرب يدعمون المواقف االجتماعيّ 2تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

يعتقدون أن من واجب الدولة ضمان الحد األدنى من الدخل، ودعم األسر  %(79) الساحقة من المواطنين العرب

 على استعداد لدفع الضرائب لتمكين الحكومة من القيام بذلك.منهم  ٪ 011 ، وةالتي تعاني من صعوبات اقتصاديّ 

 .دون ذنب اقترفوهضائقة الذي وقعوا في محتاجين ضرورة  دعم ال٪ يوافقون على 94كما أن 

  

 موافق غير موافق

28% 

53% 

1% 

18% 

 هناك خوف من إظهار اليهود العنف ضد العرب

 ال أوافق إلى حد بعيد

 ال أوافق بالمرة

 أوافق إلى حد بعيد

 أوافق كليا
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 المواقف االجتماعية(: 2جدول رقم )

 العدد النسبة المئوية 
دفع الضرائب ضروري كي نتمكن من مساعدة األشخاص 

 الذين وقعوا في ضائقة دون ذنب اقترفوه
73.8 335 

على الدولة ضمان الحد األدنى من الدخل، ودعم األسر 
 ةاقتصاديّ التي تعاني من صعوبات 

97.4 442 

أنا على استعداد لدفع الضرائب كي تستطيع الدولة مساعدة 
 االخرين

99.8 453 

 

 يشمل مكّون الموقف االجتماعي جميع األسئلة الثالثة المذكورة أعاله. 

واالستعداد  ضرائبالة بمفهوم إدراك ضرورة دفع يكشف لنا تحليل االنحدار أن مستوى المواقف االجتماعيّ 

٪ فقط من الجمهور يفضلون زيادة 49يكون أعلى لدى األكاديميين مما لدى غير األكاديميين. مع ذلك،  لذلك

 ة، عندما يكون هناك فائض في إيرادات الدولة.اإلنفاق على الدعم للمحتاجين، بدال من التخفيضات الضريبيّ 

 

  

تخصيص المزيد 
من االموال 
للمساعدات 
 االجتماعية

46% 
 خفض الضرائب

54% 

عندما يكون هناك فائض في إيرادات الدولة يجب  

 :على الحكومة



   

 

9 

 

 النفاق العام.تعكس النساء ميوال أعلى في دعم زيادة تدخل الدولة عن طريق زيادة ا

 عندما يكون هناك فائض في إيرادات الدولة  ينبغي على الحكومة:

 
 

يعتقدون أنه يجب  فقط ٪ من المواطنين العرب33ة ، أن ة االجتماعيّ تظهر الدراسة، فيما يتعلق بالداروينيّ 

عتبار، ألنه ال ٪ يعتقدون أنه من المستحيل أخذ الجميع بعين اال37على الناس التفكير بشكل رئيسي بأنفسهم، و 

يؤمنون بسيادة ة، ، وة نموذجيّ ٪  يحملون مواقف داروينيّ 09تقدم في مثل هذه الظروف. وفقط يمكن إحراز أي 

  األقوى، وأال فإن المجتمع لن يتقدم. 

 لنا ما يلي: ة التي تؤثر على الفرد يكشفة واالقتصاديّ ليل االنحدار للخصائص االجتماعيّ تح

  ّة لدى المتدينين أكثر اعتداال.وجهات النظر الدارويني 

  ّة أكثر اعتداال من النساء.يميل الرجال إلى عرض وجهات نظر دارويني 

  ّة لدى المتزوجين أكثر اعتداال.وجهات النظر الدارويني 

 

تخصيص 
المزيد من 
االموال 

للمساعدات 
 االجتماعية

57% 

خفض 
 الضرائب
43% 

 نساء
تخصيص 
المزيد من 
االموال 

للمساعدات 
 االجتماعية

36% 

خفض 
 الضرائب
64% 

 رجال

 موافق غير موافق

1% 
16% 

28% 

55% 

 ينبغي أن يسود األقوى، وإال ال يوجد تقدم 

 ال أوافق الى حد بعيد

 ال أوافق بالمرة

 أوافق الى حد بعيد

 اوافق كليا
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 سلوكيات التضامن

المتعلقة بالتطوع والتبرع لدى المواطنين العرب في إسرائيل. حوالي  اتسلوكيّ ال( 4صف الجدول رقم )ي

% منهم شاركوا في 21ة، ونسبة %( شاركوا في أعمال تطوعّية أو مبادرات مدنيّ 22نصف المواطنين العرب )

ة داخل ين العرب شاركوا في أعمال تطوعيّ % من المواطن42مثل هذه النشاطات للسكان اليهود والعرب. 

% من المواطنين العرب تبرعوا 13فقط. كما تم الحصول على نتائج متشابهة في سياق التبرعات. فنحو مجتمعهم 

% منهم تبرعوا لمؤسسات أو افراد عرب، و 81ات و/أو األفراد بشكل عام، ونحو للمؤسسات والجمعيّ  بأموال

لمؤسسات و/أو ألفراد عرب. لم يقم أي من المستطلعين بالتطوع أو التبرع فقط للقطاع % تبرعوا ليهود كما 41

 اليهودي.

 التطوع والتبرع(: 4الجدول رقم )

 العدد ئويةالنسبة الم 

االنخراط  في أعمال تطوعية أو المشاركة في مبادرات 
 مدنية

52.9 240 

 102 42.5 من أجل )أو لصالح( المجتمع العربي فقط

 138 57.5 أجل )أو لصالح( اليهود والعرب من

 0 0.0 من أجل )أو لصالح( اليهود فقط

 371 81.7 التبرع بأموال لمؤسسات أو جمعيات و/أو افراد

 224 60.4 مؤسسات عربية وأفراد عرب

 147 39.6 مؤسسات عربية ويهودية وأفراد

 0 0.0 مؤسسات وأفراد يهود

 
 ة التي تؤثر على الفرد إلى ما يلي:االقتصاديّ -ةاالجتماعيّ يشير تحليل االنحدار للخصائص 

  ّات التضامن بمفهوم التبرع والتطوع؛األشخاص المتدينون يميلون أكثر إلى ابداء سلوكي 

 ات التضامن بمفهوم التبرع والتطوع.يميلون أكثر إلى ابداء سلوكيّ شخاص العاملون األ 

 

 واالندماج االجتماعيماثل الت . ب

. فمن ناحية، يشعر إسرائيللمواطنين العرب تجاه دولة الثنائّية الم تضادة ل مواقفال( إلى 2يشير الجدول رقم )

٪(، ويعتقدون أن هنالك تشابها بينهم 90٪(، ويتعاطفون مع مشاكلها )82من الدولة ) جزء  أنهم المواطنون العرب 

ون أنهم منبوذون يشعرمنهم ٪ 40فإن نحو مع ذلك، ٪(. 71ات )نمط الحياة والسلوكيّ من ناحية وبين اليهود 

إنجازات إسرائيل. في نفس الوقت، ب٪ منهم يشعرون بالفخر الكامل أو الجزئي 48نحو غرباء في البالد، وفقط و

 #ة وليس مع دولة إسرائيل.ة الفلسطينيّ مع الدولة العربيّ  يتماثلونمنهم ٪ 71نحو  أن نجد
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 مع دولة إسرائيلماثل مركبات الت(: 2جدول رقم )

 العدد النسبة المئوية 

 216 4555 البالدبعندما تحصل إسرائيل على جائزة أشعر بالفخر 

وكيات لدى المواطنين العرب حياة بما يتعلق بالسلالنمط 
في إسرائيل يشبه اليهود أكثر مما يشبه الفلسطينيين في 

 الضفة الغربية وقطاع غزة

8959 418 

العرب يتعاطفون مع الدولة الفلسطينية ن المواطنيمعظم 
 وليس مع إسرائيل

9153 419 

 185 40.8 كمواطن إسرائيلي أشعر أنني غريب ومنبوذ في إسرائيل

 285 62.8 أشعر أنني جزء من إسرائيل

 320 70.5 أتعاطف مع مشاكل دولة إسرائيلأنا 

 

 األسئلة أعاله ي كشف ما يلي:إن إمعان النظر في مسألة التماثل مع دولة إسرائيل بمفاهيم 

 .للمشاركة في سوق العمل تأثير إيجابي على التماثل مع الدولة 

 والتقليديين. مع الدولة من األشخاص المتدينين األشخاص العلمانيون ي درجون أعلى في التماثل 

 وللجيل على التماثل مع دولة إسرائيل. )النوع االجتماعي( ر للجندريال يوجد تأث 

 
 رات المساواةة وتصوّ صاديّ تاالق-ةالموارد االجتماعيّ توزيع 

 ال يعتقدون أن تكافؤ الفرص الكامل أو شبه الكامل قائم في إسرائيل.ن العرب المواطنيغالبية 

 42 ّة% من المواطنين العرب يعتقدون )جزئيا أو كليا( بوجود توزيع عادل للموارد االجتماعي-

 ة.االقتصاديّ 

 7 يشعرون بأن تكافؤ الفرص، بشكل كلي أو جزئي، قائم في إسرائيل بغض % من المواطنين العرب

 ة.النظر عن القوميّ 

  بين الرجال والنساء. قائمةة، المساواة، الكاملة أو الجزئيّ  أن ونعتقد% ي03أقلية من 

  ،من المواطنين العرب يعتقدون بوجود حرية المشاركة في النشاط السياسي في إسرائيل 94مع ذلك %

 جزئي أو كلي.بشكل 

 

رات المواطنين العرب في يبين أن ثمة عدة متغّيرات مستقلة تؤثر على تصوّ  إمعان النظر في األسئلة أعاله

 إسرائبل فيما يتعلق بهذه القضايا.
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 ة التالية:أنظروا الرسومات البيانيّ 
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 نماذج االنحدار تظهر ما يلي:
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 ة ة وحريّ رات منخفضة أكثر بالنسبة لتكافؤ الفرص بغض النظر عن القوميّ تصوّ  ي بدين النساء

 ة.المشاركة في النشاطات السياسيّ 

  ّة لدى المتزوجين أعلى.ت التوزيع العادل للموارد االقتصاديّ راتقييم تصو 

  ّة ة، وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن القوميّ رات التوزيع العادل للموارد االقتصاديّ تقييم تصو

ة، لدى المشاركين في سوق العمل أعلى مما لدى غير ة المشاركة في النشاطات السياسيّ وحريّ 

 العاملين.

 

 

 استنتاجات .5

المشروع إلى دراسة الجانب  هذا . يهدف" لمركز روبينالتقرير الثاني من "مشروع التضامنهذا هو 

السلوكي والمواقف من التضامن بين اإلسرائيليين، مع التركيز على الترابط بين ثالثة مفاهيم: االستقطاب 

حول ة ج الرئيسيّ خص النتائوالذي ل، 3103عام التقرير األول تم نشر والتضامن.  واالندماجاالجتماعي، 

 .3100 من عام الجمهور اإلسرائيلي استنادا إلى المسح األوليلدى تصورات التضامن 

ة من السكان العرب فقط. وهو يغطي مواقف ، بناء على عينة تمثيليّ 3102يعرض هذا التقرير نتائج مسح عام 

اثلهم مع دولة إسرائيل، ومستوى السكان العرب في إسرائيل تجاه السكان اليهود في إسرائيل، بما في ذلك تم

 رات التضامن.رات االندماج وتصوّ تصوّ 

 فيما يلي النتائج الرئيسية المتعلقة بأربعة أبعاد التضامن:

لتأثير على اعلى وقدرتها  ،حكومة في إسرائيلة للظم الديمقراطيّ ن  اليؤمن المواطنون العرب بتطبيقات  . أ

 هم ال يثقون بالسياسيين. سياسات الحكومة، ولكن

ة حول السكان رات سلبيّ يثق المواطنون العرب أقل بالعالقات بين السكان العرب واليهود، ولديهم تصوّ  . ب

 اليهود.

 ة.ة االجتماعيّ ة ويرفضون الداروينيّ يدعم المواطنون العرب المواقف االجتماعيّ  . ت

ة ة تجاه اليهود، فإن غالبيّ رات السلبيّ لتصوّ بالرغم من عدم الثقة تجاه السكان اليهود في إسرائيل ورغم ا . ث

 .مع السكان اليهودة سويّ السكان العرب يرغبون بخلق قيم وممارسات مشتركة 

 :هما لمواقف المواطنين العرب تجاه الدولةالنتيجتان الرئيسّيتان 

 ة متضادة تجاه الدولة.للمواطنين العرب في إسرائيل مشاعر ثنائيّ  . أ

 ة منحاز ضد مجتمعهم.ة واالقتصاديّ أن توزيع الموارد االجتماعيّ يشعر المواطنون العرب  . ب
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تشير النتائج إلى وجود أوجه تشابه في جوانب معينة بين مواقف المواطنين العرب ومواقف المواطنين اليهود 

قد عبرت المجموعتان بشكل واضح عن عدم الرضى من درجة تأثير ف. 3100والتي تم التوصل إليها في مسح 

 .ينلمواطنا"رؤية" بخصوص ألحزاب السياسية باالثقة قلة العام على الحكومة والرأي 

ة للسكان اليهود تجاه المواطنين العرب، فإن المواطنين العرب في إسرائيل يعبرون عن عدم مقابل المواقف السلبيّ 

ة نان بالداروينيّ المجموعتين ال تؤم كلتاالثقة تجاه المواطنين اليهود، وينظرون لهم كعنصريين وعنيفين. 

ة المصلحة الذاتيّ  هوافع السلوك االجتماعي دأن يعتقدون ة؛ وبالتالي، فإن العرب واليهود في إسرائيل ال االجتماعيّ 

 أنه ال يحق لألقوى "أن يفعل ما يشاء".تتفق المجموعتان ة بدال من المصلحة العامة، والفرديّ 

ة ا على األقل، وكذلك حريّ جزئيّ  قائمة اإلسرائيليين يعتقدون أن تكافؤ الفرص تشير النتائج أيضا إلى أن غالبيّ 

ة لدى المجموعتين أن ثمار النمو االقتصادي ال توزع بشكل عادل، ة. وتشعر الغالبيّ المشاركة في األنشطة السياسيّ 

 ع الموارد.ويعتقد المواطنون العرب أن مجرد كونهم "عربا" هو السبب وراء عدم المساواة في توزي

المجموعتين أن من واجب الدولة ضمان الحد األدنى من الدخل، ودعم األسر التي  تاباإلضافة إلى ذلك، تعتقد كل

  ة، حتى لو كان هناك الكثير من الناس المحتاجين.تواجه  صعوبات اقتصاديّ 

جمهور اليهودي، تجاه الفي إسرائيل ة لدى المواطنين العرب النتائج المتعلقة بالمواقف السلبيّ ال تقتصر 

ة لدى المواطنين اليهود في إسرائيل تجاه الجمهور العربي، على استطالعنا هذا. فهذه والمتعلقة بالمواقف السلبيّ 

ة المتبادلة تشكل الحلقة األضعف في التضامن االجتماعي في إسرائيل، ويجب معالجتها من خالل المواقف السلبيّ 

 ت من أجل خلق فرص لمناقشة التعاون وإيجاد حلول مقبولة على الطرفين.الاإجراءات في العديد من المج

 


