المؤشر العربي

ِّ
سنوي ِّ
ينفذه المركز
استطالع
العربي هو
المؤشر
ٌ
ّ
ٌّ
العربي في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على
ّ
ات ّ
نحو
العربــي
العام
أي
ر
ال
جاهــات
مجموعة من
ّ
ّ
ّ
ٍ
المواضيع االقتصاديّة واالجتماعيّة
والسياســية،
ّ
بمــا في ذلك اتّجاهــات الرّأي
العــام نحو قضايا
ّ
الديمقراطيّــة وقيــم المواطنــة والمســاواة
والمشــاركة المدنيّة والسياســيّة .كما
يتضمن
ّ
تقييم المواطنين أوضاعهــم العا ّمة ،واألوضاع
العا ّمةلبلدانهم،وتقييمهم
المؤسساتالرسميّة
ّ
الرئيســة في هذه البلدان ،والوقــوف على مدى
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
الثقة بهذه
العام نحو
ّ
ّ
العربي،
الخــاص ،ونحو المحيط
القطاع
والصراع
ّ
ّ
ّ
العربي -
اإلسرائيلي.
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أنجز المركز
ّ
ّ
المؤشــر
اســتطالع
العربي لعام ،٢٠١٤  في 14
ّ
ً
بلدا من بلــدان المنطقة العربيّــة ،خالل الفترة
الممت ّدة مــن كانون الثاني  /ينايــر  -أيار  /مايو
 .٢٠١٤وقد ن ُ ِّ
فذ هذا االســتطالع ميدان ًيّا ،من خالل
مقابــات وجاهيّــة مع  ٢١٣٢٠مســتجي ًبا،
إجراء
ٍ
نات ممثِّلــة لمجتمعات  14بلداً
موزّعين على عيّ ٍ
عرب ًيّا ،هي :موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس،
ومصر،
والسودان ،وفلســطين ،ولبنان ،واألردن،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا.

وقد ّ
ٌ
فرق بحثيّــ ٌة
نفذتــه
مؤهل ٌة ومدرَّبــ ٌة ،تابع ٌة
َّ
لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان المذكورة،
ومؤس
ّ
ٍ
ِّ
العربي
المؤشر
الميداني لفريق
تحت اإلشــراف
ّ
ّ
السياسات.
في المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ِّ
ّ
العربــي العيّنــة العنقوديّة
المؤشــر
يعتمــد
ّ
الطبقيّة (في المســتويات) المتع ّددة المراحل،
المنتظمة والموزونة ذات ًيّا والمتالئمة مع الحجم،
في جميع االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان
األربع عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر والرِّيف ،والتّقسيمات
اإلداريّة الرّئيســة فــي ّ
عة آراء
بلد مســتطل َ َ
كل ٍ
ّ
مواطنيه بحســب الوزن النِّ
بكل
الخاص
ســبي
ّ
ّ
ّ
سكان البلد؛ بحيث
مستوى من مستويات جميع
ً
ّ
ّ
بلد مستطلَع ،احتماليّة
فرد في
يكون
كل ٍ
لكل ٍ
ً
واحدا مــن أفراد العيِّنة،
أن يكون
متســاوية في ْ
وبهامــش خطأ يتــراوح بيــن  2±و ٪3في جميع
ِ
البلدان التي ن ُ ِّ
ممت
فذ االســتطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
بطريقــة يمكن من خاللها تحليل النتائج
العيِّنة
ٍ
على أساس األقاليم والمحافظات والتّقسيمات
اإلداريّة الرئيسة في ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
ٍ
التي شملها االستطالع.
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أعاد العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة القضية الفلسطينية إىل
موقعها املركزي واملحوري يف املنطقة العربية؛ عىل صعيد سيادة
األخبار عن هذا العدوان وتطوراته من ناحية والذي مثّل الستعادة
الخرب الفلسطيني ملوقع مه ّم يف وسائل اإلعالم بعد أن كان قد تراجع
عب عن تضامنه
وسقط ،أو عىل صعيد التح ّرك الجامهريي العريب الذي ّ
مع املقاومة الفلسطينية من خالل وسائل متعددة مثل التظاهرات
واالعتصامات التي تدين العدوان من ناحية وتطالب بإيقافه أو تدعم
املقاومة والشعب الفلسطيني يف غزة .إضاف ًة إىل أشكال التضامن من
عب مواطنو املنطقة العربية عن تضامنهم
تظاهرات واعتصام ،فقد ّ
من خالل إطالق حمالت إغاثة وت ّربع ملواطني غزة ،أو من خالل
حمالت تضامن عىل وسائل التواصل االجتامعي.
لقد أعاد العدوان اإلرسائييل عىل غزة أيضً ا القضية الفلسطينية
إىل موقع الصدارة عىل أجندة الدول العربية واإلقليمية .وس ّجلت
السياسة اإلقليمية نشاطًا سياس ًّيا مكثفًا للتعامل مع هذا الحدث
وتطوراته .إ ّن ردود الفعل هذه عىل الصعيد الرسمي أو الشعبي
أو اإلعالمي كانت متثّل اختبا ًرا ملدى مركزية القضية الفلسطينية
وأهميتها يف املنطقة العربية بعد سيادة وجهات نظر عديدة تشري
إىل أ ّن القضية الفلسطينية قد تراجعت وفقدت املكانة التي كانت
تحتلّها عىل صعيد السياسات اإلقليمية أو عىل صعيد اهتامم مواطني
املنطقة العربية؛ وذلك نتيجة للتطورات السياسية التي شهدتها
املنطقة العربية منذ اندالع ثورات الربيع العريب يف عام  ،2011أو عىل
صعيد تطوراتها الالحقة وبالذات منذ عام  2013ودخول أكرث من بلد
عريب يف رصاعات مسلّحة أو يف أزمات سياسية حا ّدة .إذا كان العدوان
عىل غزة أثبت أ ّن مثل وجهات النظر هذه غري دقيقة ،فإ ّن هذا
التقرير يُظهر أ ّن الرأي العام العريب يتعامل مع القضية الفلسطينية
من منطلق مركزيتها ،وأ ّن وجهات النظر التي ت ّدعي أ ّن االهتامم
الشعبي بالقضية الفلسطينية قد تراجع نتيج ًة النشغال املواطنني يف
املنطقة العربية بقضاياهم ،ال تستند إىل معرفة بواقع الرأي العام يف
املنطقة العربية .وتكاد تكون آراء نخبوية تحلّل حجم املساحة املتاحة
للموضوع الفلسطيني يف كثري من وسائل اإلعالم لتسقط خالصة
تحليلها وكأنّه انعكاس الهتامم املواطنني والشعوب العربية بالقضية
الفلسطينية .إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام نحو الرصاع العريب
اإلرسائييل والقضية الفلسطينية املعروضة يف هذا التقرير مستقى من
نتائج املؤرش العريب لعام  ،2014والذي نُفّذ يف  14بل ًدا عرب ًّيا إضاف ًة
إىل أربعة استطالعات نُفّذت عىل مجتمعات الالجئني وامله ّجرين
كل من تركيا ،ولبنان ،واألردن ،وشامل سورية يف املناطق
السوريني يف ٍّ
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الكل أكرث
املحاذية للحدود الرتكية السورية .وكان عدد املستجيبني ّ
من  27ألف مستجيب ومستجيبة .سحبت العيّنات بأسلوب املعاينة
الطبقية العنقودية املتعددة املراحل واملوزونة ذاتيًّا .وكانت نسبة
كل استطالع من االستطالعات تزيد عن  .%98وهامش الخطأ
الثقة يف ّ
يرتاوح ما بني  .%3-2±ومن امله ّم تأكيد أ ّن العمل امليداين يف استطالع
 2014قد انتهى قبل أكرث من شهرين من العدوان اإلرسائييل عىل
غزة .أي أ ّن هذه النتائج ال تعكس التغريات يف اتجاهات الرأي العام
التي تأث ّرت بالعدوان وتداعياته.
املؤش العريب مجموع ًة من األسئلة الدورية؛ وذلك للوقوف
يتض ّمن ّ
يل،
عىل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم بخصوص الرصاع العر ّيب – اإلرسائي ّ
السياق ،فإ ّن هذا التقرير يعرض نتائج
والقضية الفلسطينية .ويف هذا ّ
ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة نحو هذا املوضوع ،من
خالل ثالثة محاور ،وهي:
أ ّو ًل :إذا ما كان املستجيبون يع ّدون القض ّية الفلسطين ّية قضية جميع
العرب أم يرونها قضيّة الفلسطينيّني وحدهم.
السالم الثالث التي ُوقّعت بني
ثان ًيا :تأييد ال ّرأي العا ّم ات ّفاقيات ّ
أطر ٍ
اف عربيّة وإرسائيل ،أو معارضتها.
ثالثًا :تأييد املستجيبني اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،أو معارضته.

اتجاهات الرأي العام نحو
القضية الفلسطينية
عىل صعيد كيف ّية تعاطي مواطني املنطقة العرب ّية مع القضية
الفلسطين ّية ،طُرح عىل املستجيبني سؤال إذا ما كانوا يعتقدون أ ّن
القضية الفلسطين ّية هي قض ّية الفلسطين ّيني وحدهم ،أم أنّها قضية
العرب جمي ًعا .وتشري البيانات إىل أ ّن ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم تنحاز
للتّعامل مع القضيّة الفلسطينيّة من منطلق أنّها قضية عربيّة،
الفلسطيني وحده؛ إذ إ ّن هناك شبه
تخص الشعب
وليست قضية ّ
ّ
إجامع بني مواطني املجتمعات املشمولة باالستطالع ،بنسبة %77
عىل أ ّن القض ّية الفلسطين ّية هي قض ّية جميع العرب وليست قض ّية
الفلسطينيّني فقط .ويف املقابل ،كانت نسبة الّذين أفادوا بأنّها قضيّة
الفلسطين ّيني وحدهم وعليهم وحدهم حلّها  .%14يجمع الرأي
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،عىل أ ّن القضية
العا ّم يف ّ
بنسب متقاربة .إال أ ّن أعىل
الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب
ٍ
هذه ال ّنسب كانت يف اليمن ،والكويت ،وتونس ،وموريتانيا ،واملغرب،

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

ّ
الشكل ()1
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم بحسب املواقف نحو ع ّد القضية الفلسطين ّية قضية جميع العرب،
أو قض ّية الفلسطين ّيني فقط ،بحسب بلدان املستجيبني

ّ
الشكل ()2
مواقف ال ّرأي العا ّم من ع ّد القض ّية الفلسطين ّية قض ّية جميع العرب أو قض ّية الفلسطين ّيني فقط
يف استطالع ّ
املؤش العر ّيب  2014مقارن ًة مع نتائج ّ
املؤش يف عام  ،2013/2012وعام 2011
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والجزائر ،وبني الالجئني السوريني واألردن ،حيث كان هناك إجامع
بتوافق  %80أو أكرث من املستجيبني يف هذه البلدان عىل أ ّن القضيّة
الفلسطينيّة هي قضيّة جميع العرب .ورأى أغلبية الرأي العام يف
املجتمعات الباقية أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب،
وبنسب ترتاوح ما بني  %52بالح ّد األدىن كام هي الحال يف لبنان،
ٍ
و %76يف ليبيا (انظر الشكل.)1
(املؤش العر ّيب لعام
إ ّن مقارنة اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف هذا االستطالع
ّ
املؤش العريب لعام  2013 / 2012ولعام  ،2011تشري
 )2014مع نتائج ّ
إىل أ ّن اتّجاهات مواطني املنطقة العربيّة نحو أ ّن القضية الفلسطينيّة
تغيت إىل ح ٍّد ما؛ إذ إ ّن  %84من الرأي
هي قضية جميع العرب قد ّ
العام يف استطال َعي املؤرش لعام ( ،2013/2012ولعام  )2011توافقت
عىل أ ّن القض ّية الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب ،وليست قض ّية
الفلسطينيّني وحدهم ،وانخفضت هذه النسبة لتصل إىل  %77يف
استطالع املؤرش لعام  .2014مقابل هذا االنخفاض ،ارتفعت نسبة
الذين أفــادوا بأ ّن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيني
أقل من  %10يف استطال َعي
وحدهم وعليهم وحدهم العمل عىل حلّها ّ
 2013/2012إىل  %14يف عام  ،2014بزيادة متثّل نحو  6-5نقاط
مئوية عن االستطالعني السابقني .إ ّن انخفاض نسبة الذين أفادوا "أ ّن
القض ّية الفلسطين ّية هي قضية جميع العرب" هو نتيجة النخفاض
من أفادوا بذلك يف جميع املجتمعات املستطلعة مبا يف ذلك املجتمع
الفلسطيني (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) .ويف حني أ ّن هذا االنخفاض
كان طفيفًا وليس ذا داللة إحصائية يف أغلب املجتمعات ،فإ ّن نسبة
الذين قالوا إ ّن القضية الفلسطينية قضية جميع العرب قد انخفضت
كل من :مرص ،والسودان ،والسعودية ،ولبنان،
بصورة جوهرية يف ٍّ
حيث أصبحت نسبة الذين رأوا أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية
أقل بواقع خُمس املستجيبني
جميع العرب يف استطالع املؤرش ّ 2014
كام هي الحال يف املجتمع السوداين ويف املجتمع املرصي ،و 11نقطة
كام هي الحال يف املجتمع السعودي واللبناين ،عند مقارنتها مع نتائج
استطالعاتهم يف عا َمي  2011و( 2013/2012انظر الشكل.)2
وبذلك فإ ّن الرأي العام يف املنطقة العربية منحا ٌز إىل أ ّن القضية
تخص الفلسطينيني
الفلسطينية هي قضية عربية وليست قضية محلية ّ
وحدهم .وعليه ،فإ ّن افرتاض تراجع أهمية القضية الفلسطينية
ومركزيتها عند مواطني املنطقة العربية يحتاج إىل تح ّوالت جذرية
يف الرأي العام العريب تؤ ّدي إىل نقصان أولئك الذين يع ّدون القضية
الفلسطينية قضية العرب جمي ًعا مع زيادة يف نسبة الذين يقولون
التغيات التي طرأت
إنّها ّ
تخص الفلسطينيني وحدهم .ومن خالل ّ
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علم وأ ّن استطالع 2014
عىل الرأي العام منذ عام  2011وإىل اآلنً ،
قد نُفّذ ميدانيًّا يف جميع املجتمعات قبل بدء العدوان اإلرسائييل
بأكرث من شهرين ،فليس من املتوقّع مثل هذا التغري.

تأييد اتفاقيات السالم مع
إسرائيل ومعارضتها
السالم الثالث
أ ّما عىل صعيد اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو اتفاق ّيات ّ
التي ُوقِّ َعت بني إرسائيل وأطر ٍ
املؤش
اف عرب ّية ،فقد تض ّمن استطالع ّ
مجموع ًة من األسئلة لقياس آراء املواطنني العرب بشأن تأييدهم
السالم الّتي ُوقّعت بني إرسائيل ومرص (كامب ديفيد) ،وبني
اتفاقيّات ّ
إرسائيل ومنظّمة التّحرير الفلسطين ّية (اتفاقية أوسلو) ،وبني إرسائيل
واألردن (اتفاقية وادي عربة) ،أو معارضتها.
السالم (كامب ديفيد) بني إرسائيل ومرص
إ ّن نسبة مؤيّدي اتفاقية ّ
بلغت ( %27يؤيّدون ،ويؤيّدون إىل ح ٍّد ما) من مستجيبي جميع
ال ّدول املشمولة باالستطالع .يف املقابل ،تعارض األكرثية هذه االتفاقية
بنسبة  %54من املستجيبني .يف حني كانت نسبة الّذين مل يُبدوا رأيًا،
وبنسب متشابهة ،أيّد  %23من املستجيبني
أو رفضوا اإلجابة .%19
ٍ
السالم بني منظّمة التحرير الفلسطين ّية وإرسائيل (اتفاقية
اتفاق ّيات ّ
أوسلو وملحقاتها) ،يف مقابل معارضة  %55من املستجيبني لها .يف
السالم بني
حني عزف  %21عن إبداء رأيهم .أ ّما نسبة تأييد اتفاقيّات ّ
األردن وإرسائيل (اتفاقية وادي عربة) ،فقد كانت  ،%22يف مقابل
 %55يعارضونها ،و %22مل يُبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة.
السالم الّتي وقّعتها
فال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية ال يؤيّد اتفاق ّيات ّ
بعض الحكومات العرب ّية مع إرسائيل .وتكاد تكون نسبة معارضة
كل واحدة من هذه االتفاق ّيات شبه متطابقة؛ ما يعني أ ّن معارضة
ّ
االتفاقيّات وتأييدها هو من ناحية ذو بُ ٍ
عد مبد ّيئ إضاف ًة إىل ما ميكن
أن يكون من دوافع هذه املعارضة من تقييم لنتائج هذه االتفاقيات
عىل أرض الواقع؛ أي عدم جلبها تغريات نوعية فيام يتعلق بالقضية
علم وأ ّن أغلبية املواطنني عاد ًة ما
الفلسطينية أو أوضاع الفلسطينيني ً
تكون غري مطّلعة عىل نصوص هذه االتفاقيات وموا ّدها ،بخاصة يف
ضوء أ ّن أحدث هذه االتفاقيات قد ُوقّعت قبل عرشين عا ًما .وبنا ًء
عىل أ ّن خيارات تأييد االتفاقيات ومعارضتها هي خيارات متد ّرجة
(أؤيّد ،أؤيّد إىل ح ٍّد ما ،أعارض إىل ح ٍّد ما ،أعارض) ،فإ ّن النتائج تظهر
أ ّن نسبة الذين يجزمون مبعارضتهم لهذه االتفاقيات دون التباس (أي
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نسبة املعارضني دون إدراج نسبة املعارضني إىل ح ٍّد ما) متثّل  %٤٠من
املستجيبني ،مقابل  %12يجزمون بتأييدها دون التباس.
كل مجتمع
عند تحليل اتجاهات الرأي العام نحو هذه االتفاقيات يف ّ
من املجتمعات املستطلعة آراء مواطنيها ،يظهر أ ّن أغلبية الرأي العام
كل بلد من البلدان قد عارضت هذه االتفاقيات باستثناء الرأي
يف ّ
وبنسب جديرة باملالحظة،
العام الكويتي حيث كان التأييد مرتف ًعا
ٍ
وكان تأييده هذه االتفاقيات يف استطالع  2014مقارنة مع نسب
تأييده يف استطالع  .2013/2012ومع أ ّن الرأي العام الكويتي يؤيّد
اتفاقيات السالم ،ال ينعكس هذا عىل سبيل املثال يف اختالف مستوى
معارضته االعرتاف بإرسائيل مقارنة مع ذلك الذي ُس ّجل يف بلدان
عربية أخرى (انظر الجدول.)1
قد يكون من املفيد إلقاء نظرة متفحصة عىل آراء مواطني مرص
وفلسطني واألردن ،وهي البلدان املوقّعة اتفاقيات سالم مع إرسائيل؛
إذ أيّد  %44من املرصيني اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل ،مقابل
يعب عن رأي أو رفض اإلجابة ما نسبته
معارضة  %21ذلك ،يف حني مل ّ
 .%34إال أ ّن تأييد املجتمع املرصي اتفاقيات أوسلو وملحقاتها كان
بنسبة  ،%25وبلغت نسبة معارضيها  .%21وكانت نسبة الذين مل
يبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة أكرث من نصف املستجيبني .وينطبق هذا
النمط من آراء املجتمع املرصي نفسه عىل مستويات تأييد اتفاقية
السالم بني األردن وإرسائيل .أي أ ّن الرأي العام املرصي أيّد اتفاقية
بنسب تساوي ضعف تأييده اتفاقيات
السالم املرصية اإلرسائيلية
ٍ
السالم الفلسطينية واألردنية ،يف حني أ ّن مستويات معارضة جميع
االتفاقيات كانت متشابهة.
عب الرأي العام األردين والفلسطيني عن تأييده اتفاقيات السالم
ّ
بنسب شبه متطابقة؛ إذ نحو ثلثي املستجيبني
الثالث ومعارضتها
ٍ
وأقل بصورة طفيفة يف فلسطني ،عارض هذه
كل من األردنّ ،
يف ّ
االتفاقيات الثالث.
إ ّن مقارنة مستويات التأييد واملعارضة التفاقيات السالم الثالث يف هذا
االستطالع ( )2014مقارن ًة مع ذلك يف استطالع  2013/2012و2011
تشري إىل تغريات مهمة يف مستويات التأييد واملعارضة التفاقيات
وكل من األردن ،وفلسطني ومرص؛ ففي حني ارتفع
السالم بني إرسائيل ّ
مستوى تأييد اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل (كامب ديفيد) من
 %21يف عام  2011إىل  %24يف عام  2013/2012وصولً إىل  %27يف عام
 ،2014فإ ّن معارضة اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية كانت  %57يف
عام  ،2011لرتتفع إىل  %62يف استطالع  ،2013/2012وتنخفض إىل

 %54يف استطالع  .2014وبذلك ،فإ ّن التغريات جوهرية إذا ما قورنت
بني نتائج استطالع  2014وذلك يف استطالع  ،2013/2012ومتشابهة
ما بني  2011و .2014يف املقابل التغيريات التي طرأت عىل مستويات
التأييد واملعارضة التفاقية أوسلو بني منظمة التحرير وإرسائيل
واتفاقية وادي عربة بني األردن وإرسائيل ،هي تغيريات طفيفة؛ إذ
عارض اتفاقية أوسلو  %٥٥من املستجيبني يف استطالع  ،2014مقابل
 %6٠يف استطالع  ،2013/2012و %٥٥يف استطالع  .2011وينطبق هذا
النمط أيضً ا عىل مستويات تأييد اتفاقية السالم األردنية واإلرسائيلية
ومعارضتها.
تتغي إال يف حالة اتفاقية
وبذلك فإ ّن مستويات التأييد واملعارضة مل ّ
السالم املرصية اإلرسائيلية .إ ّن انخفاض معارضة هذه االتفاقية يف
استطالع  2014مقارن ًة مع نتائج استطالع  ،2013/2012هو انعكاس
للتغري الذي ساد اتجاهات الرأي العام يف مجموعة من املجتمعات
املستطلعة وهي األردن ،والجزائر ،والسعودية ،والعراق ،وتونس،
ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا؛ إذ ارتفعت نسب املعارضة يف هذه البلدان
يف عام  2013/2012مقارن ًة مع ذلك يف استطالع  .2011ث ّم انخفضت
التغي طفيفًا يف بعض هذه البلدان ،إال أنّه
يف استطالع  .2014وكان ّ
كل من لبنان ،وليبيا ،وتونس؛ فعىل سبيل املثال كانت
كان جوهريًّا يف ٍّ
نسبة اللبنانيني الذين عارضوا اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية %71
يف عام  2011لرتتفع إىل  %82يف عام  ،2013/2012وتنخفض إىل
ما نسبته  %66يف استطالع  .2014وهي نسبة قريبة من تلك التي
ُس ّجلت يف عام  .2011أي أ ّن التغري الذي طرأ لدى هذه املجتمعات
كان يف عام  ،2013/2012وهو ارتفاع نسب الذين عارضوا اتفاقية
السالم املرصية اإلرسائيلية (انظر الشكل.)3

االعتراف بإسرائيل
كام أرشنا سابقًا ،فإ ّن الجزء الثالث من هذا التقرير يسعى للتع ّرف
إىل آراء املواطنني يف املنطقة العرب ّية بخصوص االعرتاف بإرسائيل؛
فاالعرتاف بإرسائيل له أهمية خاصة ،إذ يتجاوز فكرة تأييد اتفاقيات
السالم مع إرسائيل أو معارضتها .وال ّرأي العا ّم يف املنطقة شبه ُمجمعٍ
عىل رفض اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،وبنسبة  ،%87مقابل  %6فقط
وافقوا عىل أن تعرتف بلدانهم بدولة إرسائيل .ويأيت هذا ُمتّسقًا مع
معارضة مواطني املنطقة العربيّة اتفاقيات السالم التي ُعقدت بني
إرسائيل وأطر ٍ
اف عرب ّية .ويف واقع األمر ،فإ ّن هذا التوافق بني مواطني
املنطقة العرب ّية عىل عدم االعرتاف بإرسائيل مه ّم ،بخاصة يف إطار
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الجدول ()1
هل تعارض اتفاق ّيات سالم بني إرسائيل وأطراف عرب ّية ،أم تؤ ّيدها؟

السالم بني مرص وإرسائيل (كامب
اتفاقية ّ
ديفيد)

السالم بني منظمة التحرير
اتفاقيات ّ
الفلسطينية وإرسائيل (أوسلو وملحقاتها)

اتفاقية السالم بني األردن وإرسائيل (وادي
عربة)

أؤيد  /أؤيد إىل ح ٍّد ما

أعارض إىل ح ٍّد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

أؤيد  /أؤيد إىل حد ما

أعارض إىل حد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

أؤيد  /أؤيد إىل حد ما

أعارض إىل حد ما  /أعارض

ال أعرف  /رفض اإلجابة

األردن

20

67

13

21

67

13

23

66

12

الجزائر

4

73

23

5

72

23

2

73

24

السعودية

29

47

24

27

48

25

24

49

26

السودان

40

42

17

40

42

19

37

42

20

العراق

14

61

24

14

61

25

11

62

28

الكويت

80

18

2

69

28

2

67

28

4

املغرب

17

60

23

19

57

24

17

57

26

اليمن

17

69

15

13

72

15

11

72

17

تونس

7

69

24

11

65

25

6

69

26

فلسطني

30

58

12

31

59

10

26

59

15

لبنان

26

66

8

24

67

9

25

66

8

ليبيا

15

50

34

13

52

35

14

50

36

مرص

44

21

34

25

22

53

25

19

56

موريتانيا

23

63

15

23

62

16

21

63

16

املعدل

27

54

19

23

55

21

22

55

22
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الشكل ()3
السالم بني إرسائيل وأطراف عرب ّية ،أم تؤ ّيدها؟
هل تعارض اتفاق ّية ّ
يف استطالع املؤرش  2014مقارنة مع استطالعي املؤرش لعام  2013/2012ولعام 2011

إجامع ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة عىل أ ّن القضيّة الفلسطينيّة
هي قضيّة العرب جمي ًعا ،وليست قضيّة الفلسطينيني وحدهم .إذ
يتضمن هذا السؤال اختبا ًرا عمل ًّيا ومتثّل نتائجه ترجمة أل ّن أغلبية
مواطني املنطقة العربية ع ّدت القضية الفلسطينية قضية العرب
جمي ًعا.
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها
هناك شبه إجامع لدى ال ّرأي العا ّم يف ّ
االستطالع عىل عدم املوافقة عىل اعرتاف بالدهم بإرسائيل .وتصل
هذه ال ّنسبة إىل ذروتها بني مستجيبي الجزائر ،واليمن بواقع  ،%98ث ّم
املوريتان ّيون ،والتونس ّيون ،والليبيون ،والسعوديون ،والفلسطينيون،
والالجئون السوريون الّذين رفض أكرث من  %90منهم اعرتاف بلدهم
بإرسائيل .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن أكرثية مستجيبي البلدان الّتي
وقّعت حكوماتها اتفاقيّات سالم مع إرسائيل  -كام هي الحال يف
األردن ،وفلسطني ،ومرص  -ال توافق عىل أن تعرتف بلدانها بإرسائيل
بنسب متقاربة مع املع ّدل العام .إذ إ ّن  %4من املرصيني وافقوا عىل
ٍ
كل من األردن
اعرتاف بلدهم بإرسائيل ،يف حني كانت النسبة يف ٍّ
وفلسطني  %7و %8عىل التوايل (انظر الشكل.)4

إ ّن مقارنة نتائج اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو االعرتاف بإرسائيل ،كام
املؤش
املؤش العر ّيب  2014مع نتائج ّ
أبرزتها نتائج هذا االستطالع يف ّ
لعام  2013/2012وعام  ،2011تشري إىل أنّ نسبة معاريض االعرتاف
بإرسائيل ارتفعت من  %84عام  ،2011إىل  %87يف عام 2013/2012
وعام  .2014ويف املقابل ،انخفضت نسبة الذين يوافقون عىل
االعرتاف بإرسائيل من  %9يف استطالع  ،2011إىل  %6يف استطالع
 2014واستطالع  .2013/2012وبذلك فإ ّن الرأي العام يف املنطقة
ٍ
موقف ثابت تجاه االعرتاف بإرسائيل منذ عام 2011
يعب عن
العربية ّ
وإىل اآلن (انظر الشكل.)5
كل مجتمع من املجتمعات
إ ّن رصد التغريات يف آراء املواطنني يف ّ
املستطلعة حول االعرتاف بإرسائيل ،يُظهر أ ّن نسب الذين أفادوا
بأنّهم يعارضون االعرتاف بإرسائيل يف استطالع  ،2014قد ارتفعت
يف جميع البلدان العربية مقارن ًة بنتائج  2011و.2013/2012
االستثناء كان يف السودان ولبنان حيث انخفضت نسب السودانيني
كل
املعارضني لالعرتاف بإرسائيل من  %90يف عام  2011إىل  %78يف ٍّ
من استطال َعي  2013/2012و .2014أ ّما بالنسبة إىل لبنان ،فإ ّن نسبة
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ّ
الشكل ()4
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل

ّ
الشكل ()5
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل
يف استطالع ّ
املؤش العر ّيب  2014مقارن ًة مع نتائج ّ
املؤش يف عام  ،2013/2012وعام 2011
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معاريض االعرتاف يف استطالع  2014كانت  %78بعد أن كانت %89
يف مؤرش عام  .2013/2012وبذلك فقد عادت نسبة املعارضني يف
هذا االستطالع إىل املستوى نفسه لعام 2011؛ أي أ ّن نسبة معاريض
االعرتاف بإرسائيل قد زادت يف مجتم َعي السودان ولبنان يف استطال َعي
 2013/2012ث ّم انخفضت يف استطالع  2014لتكون ضمن النسب
التي ُس ّجلت يف عام .2011
لقد تض ّمن استطالع املؤرش العريب لعام  2014سؤالً يهدف إىل
التع ّرف إىل دوافع املستجيبني ملوافقتهم أو معارضتهم االعرتاف
بإرسائيل؛ وذلك عرب صيغة السؤال املفتوح .إ ّن االلتجاء إىل السؤال
املفتوح كان هدفه يف الدرجة األوىل التع ّرف إىل هذه الدوافع من
خالل مفردات املستجيبني ولغتهم .كام أ ّن تحايش استخدام السؤال
بخيارات وإجابات مسبقة كان يحتّمه عدم وجود دراسات إمربيقية
أو مسوحات سابقة بخصوص هذا املوضوع ،ما يعني أ ّن صوغ
خيارات وإجابات مسبقة ت ُطرح عىل املستجيبني سيكون اعتام ًدا عىل
ما هو متوقّع من دوافع املعارضة والتأييد وليس بنا ًء عىل دراسات
بدل من
ميدانية مسبقة .يضاف إىل ذلك أ ّن استخدام السؤال املفتوح ً
ذلك املغلق يج ّنب جميع سلبيات صيغة السؤال املغلق بخاصة يف
سياق ما ميكن أن يكون من إجابات مع ّدة مسبقًا تقود إىل أن يكون
السؤال إيحائ ًّيا.
إ ّن استخدام السؤال املفتوح أتاح لنا التع ّرف جي ًدا إىل دوافع
املستجيبني لرفض االعرتاف بإرسائيل .وعند تحليل أكرث من واحد
وعرشين ألف إجابة مفتوحة وتصنيفها ،يظهر أنّه ليس هناك سبب
طا ٍغ لرفض االعرتاف؛ إذ إ ّن نحو ربع املستجيبني (ثلث الذين عارضوا
االعرتاف بإرسائيل) أفادوا بأ ّن موقفهم ملعارضة االعرتاف بإرسائيل
ألنّها متثّل دولة استعامر واحتالل واستيطان .وركّزت إجابات هذا
البند عىل أ ّن إرسائيل دولة استعامر أو احتالل واستيطان بصفة عامة،
تحتل األرايض الفلسطينية ،أو
أو أنّها أفادت بأنّها دولة تستعمر أو ّ
ايض عربية.
أنّها ّ
تحتل أر َ
كان السبب الثاين األكرث إيرا ًدا لدى املستجيبني (وبنسبة  )%13لرفض
االعرتاف بإرسائيل ،هو أ ّن إرسائيل متثّل كيانًا صهيون ًّيا عنرصيًّا يتعامل
معنا بعنرصية وكراهية .إ ّن املستجيبني الذين ُص ّنفت إجاباتهم
تحت هذا البند هم الذين أفادوا بأ ّن إرسائيل كيا ٌن صهيوين أو دولة
صهيونية عنرصية أو أنّها دولة صهيونية تتعامل معنا بعدم احرتام ،أو
أنّها تك ّن لنا الكراهية أو حاقدة علينا.
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أ ّما السبب الثالث األكرث روا ًجا ما بني أسباب رفض االعرتاف بإرسائيل
(وبنسبة  ،)%12فهو ما أفاد به املستجيبون من "عداء إرسائيل
لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة" .ويف هذا السياق قد أفاد
املستجيبون من بلدانٍ عربية مختلفة بأ ّن إرسائيل تعتدي عىل شعب
بلد املستجيبني وتتع ّدى عليه ،أو أنّها تتع ّدى عىل البلدان العربية
األخرى ،أو أنّها تتبع سياسات وإجـراءات ذات طبيعة عدائية أو
عدوانية سياس ًّيا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا.
أ ّما السبب الرابع وبنسبة  ،%8فقد كان أل ّن االعرتاف بإرسائيل سيكون
وتسليم برشعية ما فعلته تجاه الشعب
إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم
ً
الفلسطيني ،وجاء يف إطار هذه اإلجابات التي ص ّنفت هنا الرتكيز
مم قامت به إرسائيل من اغتصاب لفلسطني
عىل البعد التاريخي ّ
وسلب الفلسطينيني حقوقهم الوطنية والتاريخية يف أرضهم ووطنهم
ويف حقّهم أن يكونوا شعبًا كغريه من الشعوب يف املنطقة أو العامل،
والحيلولة دون تقرير مصريهم؛ ومن هنا فإ ّن االعرتاف بإرسائيل هو
قبول وإضفاء رشعية عليها .إضاف ًة إىل الرتكيز عىل ما فعلته إرسائيل
تدريجيًّا ،فإ ّن هناك أيضً ا إشارة إىل استمرار تداعيات هذا الحدث.
ييل ذلك من األسباب ويف املرتبة الخامسة ( )%6أ ّن عدم االعرتاف
بإرسائيل هو نتيجة لقيامها بتشتيت الفلسطينيني واستمرارها يف
اضطهادهم وقتلهم .وعىل الرغم من أ ّن هناك حيّ ًزا من التداخل بني
هذا السبب والسبب السابق ،فاالختالف الرئيس يكمن يف أ ّن إجابات
أساسا عىل الحالة الراهنة من واقع الفلسطينيني
املستجيبني هنا ركّزت ً
دون الرتكيز عىل البعد التاريخي لواقعهم الحايل .جاء يف املرتبة السادسة
وبنسبة متثّل  %5من املستجيبني رفضت االعرتاف بإرسائيل ألسباب
دينية تتعلّق إ ّما بتعاليم الدين أو بإرث ديني/تاريخي.
أ ّما األسباب األخرى التي أوردها املستجيبون وإن كانت
بنسب
ٍ
ّ
أقل ،فهي التي أفادت بأنّهم يرفضون االعرتاف بإرسائيل ألنّها ته ّدد
األمن الوطني لبلدانهم وتزعزع أمن املنطقة واستقرارها بصفة عامة
( ،)%2.7أو ألنّها دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتالل العامل العريب
وثرواته ( ،)%2.5أو ألنّها ال تحرتم االتفاقيات واملعاهدات ( ،)%2.5أو
ألنّها دولة إرهابية تدعم اإلرهاب (.)%1.2
إ ّن مراجعة اإلجابات التي أوردها املستجيبون الذين يرفضون االعرتاف
بإرسائيل أسبابًا لهذا الرفض ،ت ُظهر أ ّن هناك شبه إجامع لدى مواطني
املنطقة العربية ينطلقون به من تشخيص له عالقة إ ّما بطبيعة الدولة
اإلرسائيلية بوصفها دولة احتالل أو كيانًا عنرصيًّا ،أو أنّها ذات طبيعة
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

إ ّن تحليل األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالعرتاف
بإرسائيل بحسب املجتمعات املستطلعة ،يُظهر بجالء أ ّن أكرث
املجتمعات التي ركّزت عىل معارضة االعرتاف بإرسائيل ألنّها دولة
استعامر واستيطان واحتالل هي السعودية وبنسبة  ،%67ففلسطني
 ،%47فاليمن  %46فالالجئون السوريون  ،%37فموريتانيا  ،%33فالعراق
 .%32يف حني ركّز مستجيبو تونس  ،%53وليبيا  ،%32وموريتانيا ،%23
والجزائر  ،%16واألردن  ،%14والعراق  %13عىل معارضة االعرتاف
بإرسائيل؛ ألنّها متثّل كيانًا صهيونيًّا يتعامل معنا بعنرصية وكراهية.

تحمي الفلسطينيني .وب ّرر  %0.1تأييده االعرتاف بإرسائيل بأنّه من
شأنه أن يؤ ّدي إىل إقامة دولة فلسطينية .وبذلك فإ ّن ثلث الذين
أيّدوا االعرتاف بإرسائيل كانت دوافعهم وأسبابهم مرتبطة بتحقيق
السالم واالستقرار وحصول الفلسطينيني عىل حقوقهم؛ فاالعرتاف هو
تحصيل حاصل مثل أنّها "موجودة ال محالة" ،وألنّه جرى االعرتاف
بها فعل ًّيا وهناك اتفاقيات سالم بينها وبني بلدان عربية .يف حني أفاد
نحو  %0.5بأنّهم يوافقون االعرتاف بإرسائيل لكونها قوية وعدم قدرة
العرب عىل مواجهتها .وقد عزا  %0.4أسباب موافقتهم إىل أنّها دولة
مثل باقي الدول ويجب أن تبقى .وأفاد  %0.1بأنّهم يؤيّدون االعرتاف
وفس  %0.7تأييدهم
بإرسائيل بدوافع اإلعجاب بتق ّدمها وتط ّورهاّ .
االعرتاف بإرسائيل من منطلق وجود مصالح مشرتكة وبهدف تقوية
العالقات .وب ّرر  %0.1االعرتاف بأسباب دينية تدور حول مفهوم الصلح
املحصلة النهائية فإ ّن دوافع االعرتاف بإرسائيل
يف اإلرث االسالمي .ويف ّ
تركّزت عىل ثالثة محاور أساسية؛ أ ّولها االعرتاف من أجل الحصول عىل
حقوق الفلسطينيني ،وميثّل ثلث الذين يؤيّدون االعرتاف .أ ّما املحور
الثاين وميثّل أكرث من خمس الذين يؤيّدون االعرتاف ،فقد انطلق من
فعل نتيجة
نظرة نقدية للسؤال تتمثّل يف أ ّن هذا االعرتاف موجود ً
لوجود إرسائيل أو نتيجة ملا ُعقد من اتفاقيات سالم معها .يف حني كان
املحور الثالث وميثّل  %40من املستجيبني املؤيدين االعرتاف بإرسائيل،
وينطلق أصحاب هذا املحور من قناعة يف تأييد االعرتاف بإرسائيل
(انظر الجدول.)2

توسعية ،أو ينطلقون من سياساتها ودورها يف املنطقة وما متثّله من
مصدر تهديد وعداء ألمن بلدانهم وشعوبها.

كان أكرث املستجيبني تأكي ًدا عىل عدم االعرتاف بإرسائيل بسبب عدائها
لشعوبهم بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة ،هم اللبنانيون وبنسبة
 ،%42فاملوريتانيون  ،%32فاملرصيون  ،%21فالالجئون السوريون .%20

خالصة

كام أ ّن جز ًءا من هذا اإلجامع ارتكز عىل ما قامت به إرسائيل ض ّد
الفلسطينيني تاريخ ًّيا وما زالت تقوم به إىل اآلن .وبذلك فإ ّن عوامل
معارضة االعرتاف بإرسائيل ال تقع يف إطار موقف عدايئ من اليهود
ألنّهم يهود أو موقف عنرصي منهم ،وال تستند عىل تناقض ثقايف مي ّيز
العرب فيه أنفسهم عن اليهود أو اإلرسائيليني ،بل هو موقف مرتبط
بتشخيص سيايس لطبيعة الدولة اإلرسائيلية ودورها يف املنطقة تاريخ ًّيا
وراه ًنا .حتى إذا افرتضنا أ ّن الذين ركّزوا عىل العوامل الدينية لرفض
االعرتاف بإرسائيل عىل أساس أنّها عوامل ثقافية غري مرتبطة بطبيعة
دولة إرسائيل أو دورها ،فهم ميثّلون فقط  %5.2من املستجيبني.

ركّز مستجيبو األردن ،والجزائر ،واملغرب ،وفلسطني عىل أ ّن معارضتهم
وتسليم
االعرتاف بإرسائيل ألنّه ميثّل إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم
ً
برشعية ما فعلته بالشعب الفلسطيني .وكان تركيز املستجيبني يف
الجزائر ،والكويت ،واملغرب ،واليمن ،وفلسطني عىل عامل أ ّن إرسائيل
قامت بتشتيت الفلسطينيني ومستمرة يف اضطهادهم وقتلهم .يف
حني كانت أعىل النسب التي أوردت "أسبابًا دينية" لتفسري رفض
املستجيبني اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،يف الجزائر ،والسعودية.
أ ّما عىل صعيد املستجيبني الذين يوافقون عىل اعرتاف بلدانهم
بإرسائيل وميثّلون  %6من مجمل املستجيبني ،فقد أوردوا العديد
من العوامل واألسباب ،وكان عىل رأسها االعرتاف بإرسائيل من أجل
تحقيق السالم الشامل واالستقرار يف املنطقة ،وبنسبة  %1.5من
املستجيبني .يف حني أفاد  %0.4بأنّهم يؤيّدون االعرتاف بإرسائيل
رشيطة أن يكون هناك اعرتاف متبادل بفلسطني مع ترتيبات أمن ّية

ت ُظهر اتجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية أ ّن القضية الفلسطينية
ما زالت قضية مركزية لدى مواطني املنطقة العربية ،وأنّهم يتعاملون
تخصهم ،وما مثّله العدوان اإلرسائييل األخري عىل
معها بوصفها قضية ّ
غزة اختبا ٌر عميل و َح ّي ملدى أهمية القضية الفلسطينية يف الشارع
العريب ،وما تحتلّه هذه القضية من مركزية .إ ّن ما تشري إليه النتائج
يُظهر بصورة جل ّية أ ّن العوامل التي تساق عىل أ ّن القضية الفلسطينية
خرست بعدها االهتامم العريب ،هي غري صحيحة؛ فعىل مدار رد ٍح
من الزمن أصبح طرح موضوع القضية الفلسطينية وأهميتها يتك ّرر
باستمرار .وقد كان لذلك العديد من العوامل بعضها ممت ّد لفرتة
زمنية طويلة ،وبعضها تك ّرس عرب السنوات القليلة املاضية؛ فعىل
صعيد العوامل األقدم فإ ّن سيادة شعارات تب ّنتها أنظمة سياسية يف
املنطقة العربية من القول بأ ّن االهتامم ببلدها هو عىل رأس أولوياتها
وأجندتها السياسية والذي كثّف يف جملة واحدة مثل :مرص أ ّولً  ،أو
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األردن أ ّولً  ،أو لبنان أ ّولً  ،أو سورية أ ّولً  ،كان يُفهم ضمن ًّيا وإن مل
يكن مبفردات رصيحة ومبارشة يتض ّمن انسحابًا من الرصاع العريب
اإلرسائييل أو محاولة إعادة صوغ طرح القضية الفلسطينية بوصفها
ومم ال ّ
شك فيه أ ّن
موضو ًعا فلسطينيًّا محليًّا يسقط بُعده العريبّ .
هذا التو ّجه كان يف إطار اتفاقية السالم التي بدأت مع االتفاقية
املرصية واإلرسائيلية وتوالت الحقًا يف اتفاق أوسلو واتفاقية السالم
األردنية واقرتاب سورية أكرث من م ّرة من توقيع اتفاقية سالم مع
إرسائيل ،قد ساهم يف سيادة هذا التو ّجه ،وإن تح ّول الحقًا لالعتامد
عىل أسس ومسوغات أخرى .إ ّن توقيع اتفاقية أوسلو وملحقاتها قد
قام بدور أسايس يف تعميق هذا التيّار السيايس عىل أساس أ ّن هذه
األنظمة وجدت م ّرب ًرا يف أن تلقي الكرة يف ملعب منظمة التحرير،
وأ ّن موقف الحكومات العربية هو قبول مبا تقبل به املنظمة والحقًا
السلطة الفلسطينية .بطبيعة الحال ،فإ ّن هذا التيار قد واجه العديد
من التح ّديات أه ّمها اندالع االنتفاضة الثانية وبروز تيّار املقاومة
الفلسطينية الخارج عن إطار قواعد أسلو .لكن ساهم أيضً ا يف تراجع
البعد العريب وتكريس هذا التيار األحداث التي توالت عىل املنطقة
العربية يف أعقاب 11أيلول  /سبتمرب ،وتح ّول السياسة األمريكية إىل
التدخّل العسكري املبارش يف املنطقة مت ّو ًجا يف االحتالل األمرييك
للعراق عام  ،2003وما لحقه من انقسام املنطقة العربية إىل ت ّيا َري
املامنعة واالعتدال .ومع ذلك فإ ّن هذا التيار عىل امتداده عرب أكرث من
ثالثة عقود وترويجه أل ّن القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيني
فقط هو ت ّيار ليس له تأييد شعبي .واعتام ًدا عىل نتائج املؤرش التي
تفيد بأ ّن مواطني املنطقة العربية شبه مجمعني عىل أ ّن املوضوع
الفلسطيني هو موضوع عريب ،فإ ّن هذا التيار وما قامت به األنظمة
من ترويج له ال يستطيع أن يجد جذو ًرا له يف املنطقة العربية.
إ ّن العوامل األكرث أهمية التي تستند لها وجهات النظر األحدث وهي
غري مرتبطة بالتيار الذي أشري له ،هي التي تقول برتاجع مركزية
القضية الفلسطينية ،هي اندالع الثورات العربية ودخول الغالبية
العظمى من البلدان العربية يف ما أصبح يُعرف بالربيع العريب حيث
كل يف بلده طريقها إىل الشارع يف تظاهرات
أخذت الجامهري العربية ّ
واحتجاجات شعبية واسعة أ ّدت إىل إسقاط أكرث من نظام.
إ ّن تطورات الربيع العريب يف بعض البلدان مثل ليبيا بداية ثم سورية يف
التجاء هذه األنظمة السياسية إىل قيادة حروب منظّمة ض ّد املحتجني
أ ّدت إىل دخول تلك البلدان يف رصاعات مسلّحة أقرب إىل الحروب
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األهلية .إضاف ًة إىل تط ّورات الربيع العريب من انقسام بني التيارات
السياسية وفشلها يف التوافق عىل أجندات وطنية األمر الذي قاد إىل
بحق تسميتها الثورة املضا ّدة والعودة إىل سابق العهد
مرحلة ميكن ٍّ
من األنظمة املاضية .ومع ذلك فإ ّن هذه التطورات املهمة والخطرية
يف بلدان عربية عدة ،وانشغال مواطنيها بقضاياهم الخاصة ،مل تؤ ِّد
إىل تراجع ع ّد القضية الفلسطينية قضية عربية وقضية هذه الشعوب
التي تعاين بلدانها من عدم استقرار؛ ففي البلدان التي تشهد عدم
عبت أغلبية مستجيبيها عن أ ّن
استقرار مثل ليبيا ،واليمن ،ومرص ّ
القضية الفلسطينية هي قضية العرب وليست قضية الفلسطينيني
وحدهم .كام أ ّن أكرثية الالجئني السوريني الذين دخلت بلدهم أت ّون
الحرب األهلية ،شبه مجمعني عىل أ ّن عدم التح ّول عن أ ّن القضية
الفلسطينية قضية مركزية ،وهي قضية عربية ،عىل الرغم من أ ّن
انغامس كثري من مواطني البلدان العربية يف قضاياهم الداخلية
واملصريية ،يقود إىل استنتاج أ ّن مواطني املنطقة العربية يرون أ ّن
قضاياهم الداخلية والتي يناضلون من أجلها ،أي الحرية والدميقراطية
والعدالة واملساواة وحقوق املواطنة ،هي مرتبطة جوهريًّا بالقضية
الفلسطينية .إ ّن هذا االستنتاج له ما يؤيّده من خالل تحليل آراء
تعب
املواطنني التي ذكروها أسبابًا لرفضهم االعرتاف بإرسائيل ،والتي ّ
عن رفض إرسائيل عىل أساس أنّها ق ّوة استيطان واستعامر واستهدافهم
الفلسطينيني ،وعنرصيتهم تجاه العرب ،وطبيعة دولتهم التوسعية،
إضاف ًة إىل األدوار التي تقوم بها إرسائيل يف العداء للشعوب العربية
أو تهديد أمن املنطقة واستقرارها.
إ ّن القول بأ ّن أهمية القضية الفلسطينية سوف ترتاجع يف السنوات
الالحقة هو توقّع ليس له أسس؛ فالتح ّول من شبه اإلجامع عىل
تخص الفلسطينيني ،أم ٌر غري متوقّع يف
هذه القضية إىل أنّها قضية ّ
ّ
ظل أ ّن الرتاجع منذ عام  2011هو تراجع غري جوهري ،وقد يكون
مرتبطًا ببعض التط ّورات السياسية الداخلية اإلقليمية وليس جذريًّا.
كل مجتمع
إ ّن هذا ميكن أن يدعم من خالل شبه إجامع عريب ،ويف ّ
من املجتمعات املستطلعة ،عىل رفض االعرتاف بإرسائيل عىل ٍ
أسس
واضحة ويف جوهرها مرتبطة بعدالة القضية الفلسطينية وطبيعة
الدولة اإلرسائيلية .وما دامت هذه األسس قامئة فإ ّن هذا املوقف
يتغي .وهذا يعني أيضً ا ونتيجة أل ّن دوافع رفض إرسائيل ليست
لن ّ
تغيا ثقاف ًّيا يف
ثقافية ،فإ ّن ّ
كل اآلراء والجهود التي تشري إىل أ ّن ّ ً
املنطقة سيقود إىل قبول إرسائيل ،هي آراء خاطئة وجهود ساذجة.

