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ערביי ישראל:אין אמון בממשל
סקר חדש מגלה כי יותר ממחצית מערביי ישראל מאמינים לדיווחי חיזבאללה על אלה של המדינה
איתמר ענברי
15:22 25/10/2007

בשנים האחרונות נראה כי האמון של ערביי ישראל במוסדות המדינה הולך ומתערער ,ונדמה שמלחמת לבנון השנייה
העמיקה את חוסר האמון הזה והביאה אותו לשיא חדש .מחקר חדש המפורסם בימים אלה קובע כי למעלה ממחצית
מערביי ישראל לא האמינו לממשלה בתקופת המלחמה האחרונה .לעומת זאת ,האמון הרב ביותר שלהם ניתן דווקא
לרשת הטלוויזיה של חיזבאללה" ,אל-מנאר".
מטרת המחקר ,שכלל כ 500-נשאלים מהאוכלוסייה הערבית ,מחציתם נשים ,היתה לבדוק את עמדתם לגבי תפיסת הסיכון
בעת מלחמת לבנון האחרונה .את המחקר ערך ד"ר יוסף ג'בארין ,מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
וחוקר במוסד "שמואל נאמן" למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה בטכניון.
ממצאי המחקר מוכיחים בצורה חד משמעית שרמת האמון של ערביי ישראל בממשל נמוכה מאוד .כ 70%-מהנשאלים אמרו
שהם אינם נותנים אמון בממשלת ישראל ,לעומת מיעוט של כ 8%-בלבד שדווקא כן נותן אמון בממשלה.
כ 69%-מהנשאלים טענו שהם אינם בוטחים בצה"ל ,וכ 57%-מהם אמרו כי הם אינם מאמינים ביכולות המשטרה .רק
מחצית מהאזרחים הערבים הביעו אמון בכוחות פיקוד העורף.

סומכים על "אל-מנאר"
ערוץ הטלוויזיה של החיזבאללה "אל-מנאר" ,לעומת זאת ,זכה לאמון של רבים מהנשאלים .כ 44% -מהם אמרו שהם מאד
מאמינים לדיווחי הערוץ ,לעומת  30%בלבד שטענו שהם מאמינים בדיווחים בצורה בינונית בלבד .רק רבע מהנשאלים הודו
שהם אינם מאמינים לערוץ כלל.
נתון נוסף בסקר מצביע על היעדר האמון של האוכלוסייה הערבית בהנהגה הערבית בישראל .כ 53%-ממשתפי הסקר אמרו
שהם אינם בוטחים במפלגות הערביות .בנוסף ,כ 56%-מהם טענו כי אינם מאמינים לוועדת המעקב העליונה של
האוכלוסייה הערבית בישראל.
חוסר האמון של אזרחי ישראל הערבים במוסדות המדינה בא לידי ביטוי גם בתחושתם שאיש אינו מגן עליהם87% .
מהנשאלים חשו שלא היה מי שהגן עליהם במהלך המלחמה האחרונה 13% .בלבד חשו את ההיפך.
לדברי ד"ר ג'בארין ,תוצאות המחקר מלמדות כי "החברה הערבית איבדה זה מכבר את האמון במוסדות המדינה כפי
שהמחקרים העוקבים בנושא מראים" .הוא הוסיף כי הממצא הגרוע ביותר מבחינתו במחקר הוא ש"החברה הערבית
בישראל נמצאת בתהליך מתחזק של איבוד האמון במוסדותיה עצמה".
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