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  األمن اإلسرائيلي والعملية السلمية
  ١٩٩٤الرأي العام سنة 

  آشر أريان

  

  الصةخ
، أصبح الرأي ١٩٩٤فبراير / شباط –يناير / مع حلول شهري كانون الثاين  

والفلسطينيين منذ منتصف أكثر تساهالً جتاه األراضي ] اإلسرائيلي[العام 
  .سوريا الثمانينات، لكن مل يظهر أي دليل بشأن حترك جتاه

وقد هبط التأييد التفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، إال إنه بقي يمثل   
موقف األكثرية، وكان هناك مؤشرات تبين أن التأييد لالتفاق كان أكثر قدرة على 

ستون يف املئة استمرار املفاوضات مع  التكيف مع التقلبات من املعارضة له، إذ أيد
ولقد تبين بوضوح التبدل ملصلحة التفاوض قبل حدوث . نيةمنظمة التحرير الفلسطي

وما أن تغيرت السياسة، ازداد  .١٩٩٣سنة ] اإلسرائيلية[التغيّر يف سياسة احلكومة 
أن منظمة  ١٩٩٤فقط من املستجوبين سنة % ٣٥التدفق يف هذا االجتاه، واعتقد 

  .اإلرهاب التحرير الفلسطينية ستكون قادرة على ضبط
                                                            

   مركز جايف للدراسات االستراتيجية (JCSS) جامعة تل ١٩٩٤مارس /، آذار٤٣، تقرير رقم ،
ملراقبة الرأي  ١٩٨٤الذي بدأ سنة  "مشروع األمن القومي والرأي العام"والتقرير جزء من . أبيب

وقد تألفت االستطالعات التي أُجريت . العام اإلسرائيلي بشأن القضايا املتعلقة باألمن القومي
عيّنات تمثل اليهود البالغين يف إسرائيل، واستُثني منهم وبُنيت نتائجها يف هذا التقرير من 

: وكانت حجوم العينات على النحو التايل]. احملتلة[األفراد املقيمون يف الكيبوتسات واألراضي 
يف سنة  ١٢٥١، و١٩٨٨يف سنة  ٨٧٣، و١٩٨٧يف سنة  ١١١٦، و١٩٨٦يف سنة  ١١٧٢
يف  ١٢٣٩، و١٩٩٣يف سنة  ١١٣٩، و١٩٩٢يف سنة  ١١٩٢، و١٩٩١يف سنة  ١١٣١، و١٩٩٠

، أما العمل ]آشر أريان[وتم إعداد االستطالعات وإجرائها وحتليلها من قِبل املؤلف . ١٩٩٤سنة 
  ".معهد داحف لألبحاث"امليداين فنفذه 

   مدير املشروع، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة حيفا، وأستاذ العلوم السياسية يف مركز
  .يونيفرستي أوف نيويوركسيتي امعة الدراسات العليا يف ج
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أي [للضم %) ٣٥(وفيما يتعلق باحللول اخملتلفة، كان التأييد اإلجمايل األعلى 
 وأكبر زيادة، مع مرور الوقت،%). ٣٦(أو للحكم الذاتي ] ضم األراضي احملتلة إلسرائيل

أنهم يفضلون احلكم % ٧١فطبقاً لسؤال منفصل، أجاب . كان ملشروع احلكم الذاتي
، وصل ةؤال مباشرة بخصوص إقامة دولة فلسطينيوعندما طُرح الس. الذاتي لألراضي

وغدا التقدير القائل إن دولة فلسطينية ستقام يف . ١٩٩٤سنة % ٣٧معدل التأييد إىل 
  .١٩٩٤سنة % ٧٤األراضي خالل العقود املقبلة أوسع انتشاراً، فوصل إىل 

 وبصورة عامة، اعتبر اجلمهور اإلسرائيلي أن احتمال احلرب آخذ يف االنحسار،  
وعندما جرى . آخذ يف التزايد مع مرور السنين )أو بغياب احلرب(وأن األمل بالسالم 

تقويم احللول املقترحة يف مقابل احتماالت نشوب احلرب، اعتقد اجلمهور أن الضم 
ونُظر إىل إقامة دولة فلسطينية . والوضع القائم سيؤديان، على األرجح، إىل احلرب

أن احلكم الذاتي وإعادة األراضي إىل األردن أقل خطراً بأنه خطر جداً، يف حين  أيضاً
  ].على إسرائيل[

وإزاء حتديد األراضي التي يمكن التخلي عنها، تراوحت النسب يف الرأي بين   
وعندما سئل . للقدس الشرقية% ١٠، لقطاع غزة ونسبة منخفضة، %٨٤نسبة عالية، 

وحدة والتي هي عاصمة عن فكرة السماح للفلسطينيين بجعل عاصمتهم يف قدس م
  .الفكرة% ٨٥إسرائيل، رفض 

وعارض أغلب املستجوَبين إزالة املستوطنات يف االتفاق الدائم؛ فقد ظهر تأييد   
لتقييم معونة مالية ملن قد يرغم على الرحيل بسبب االتفاقات %) ٨٧(ساحق 

  .السياسية التي يتم التوصل إليها
للجندي رفض إطاعة أمر إلجالء  قواعتقد ثلث العينة املنتقاة بأنه يح

وكان  .بأنهم يف حد ذاتهم سيطيعون مثل هذا األمر% ٦٢قال : املستوطنين اليهود
معدل الرفض هذا أعلى، قياساً بحاالت افتراضية سابقة طُرحت أسئلة بشأنها يف 

وحين طُلب تقدير احتماالت نشوب حرب أهلية يف البلد كنتيجة . استطالعات سالفة
  .أن االحتماالت مرتفعة ومرتفعة جداً% ٣٣التي سيتوصل إليها، اعتبر  لالتفاقات

وأشارت جمموعة خمتلفة من املقاييس إىل أن الرأي العام مل يتغير يف رفضه 
  .إعادة مرتفعات اجلوالن إىل سوريا
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  املزاج: أوالً 

التكيف مع إمكان جناح اتفاق ما مع منظمة ] اإلسرائيلي[بدأ الرأي العام   
وإذا . ومع الوضع غير الواضح مع سوريا" غزة وأريحا أوالً"التحرير الفلسطينية بشأن 

كلمة مالئمة يوماً يف البيئة اإلسرائيلية، فمن الواضح  )النشوة( ”euphoria“كانت الـ 
  .أنها مل تكن كذلك عندما أُجري هذا االستطالع

إنه جيد، وكان % ٣٤فقط أن احلكومة تقوم بعمل جيد جداً، وقال % ٦لقد اعتبر   
وانقسمت العينة . عن أدائها%) ٢٨(وإما غير راضين جداً %) ٣٢(إما غير راضين % ٦٠

فـ : ريباً حيال صدقية شروح احلكومة لنياتها يف املفاوضات السياسيةبالتساوي تق
اعتقدوا % ٢٢قالوا إنها ذات صدقية، و% ٣٥اعتقدوا أنها ذات صدقية عالية، و% ١٩

  .اعتبروا أنها بال صدقية كلياً% ٢٥أنها تكاد تكون ذات صدقية، و
، لكنه ما ١٩٩٣كان الشعور بالسالمة الشخصية أشد قليالً عما كان عليه سنة   

وأجاب املستفتون عن سؤال يتعلق بمدى قلقهم من احتمال تعرضهم . زال ضعيفاً
قلقون : شخصياً أو تعرض أفراد عائالتهم ألذى جسدي من جراء عمل إرهابي بما يلي

وكانت %. ٦: ، غير قلقين على اإلطالق%١٨: ، غير قلقين%٣٩: ، قلقون%٣٧: جداً
  .على التوايل% ٢؛ %١٣؛ %٣٦؛ %٤٨: التايل على النحو ١٩٩٣النتائج سنة 

وقد ظهر اعتدال يف الرأي حيال طموحات العرب، وذلك على الرغم من أنه ما   
] استطالع[ففي ). ١أنظر البيان التوضيحي رقم (زال هناك توجه للنظر إليها بارتياب 

مير من العينة إنهم يعتقدون أن العرب يريدون يف النهاية تد% ٣٢قال  ١٩٩٤سنة 
 – ١٩٨٦ويف فترة . ١٩٩١سنة % ٥٠إسرائيل وقتل اليهود، يف حين أن النسبة كانت 

قبل %) ٤٩(، وبلغت الذروة %٤٠ -% ٣٣كانت  نسبة الذين اختاروا هذا اجلواب  ١٩٨٨
% ٢٣اعتقد  ١٩٩٤ويف سنة . حرب اخلليج، وبقيت على هذا املستوى العايل بعد احلرب

استعادة األراضي التي خُسرت سنة % ٣٣ائيل، وقهر إسر" فقط"أن العرب يريدون 
  .استعادة جزء من األراضي% ١٢، و١٩٦٧

وتعزيز القدرة العسكرية من أجل  وعندما خُيّر املستفتون بين حمادثات السالم  
وكان هذا هبوطاً حاداً . حمادثات السالم% ٥٢جتنب احلرب مع الدول العربية، اختار 

، ١٩٨٦ففي سنوات . يار حين مل يكن هناك حمادثاتعن النسبة التي اعتمدت هذا اخل
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، ١٩٨٧سنة % ٦٨حمادثات السالم، يف مقابل % ٦٠اختار ، ١٩٩٣و، ١٩٩٠، و١٩٨٨و
  .١٩٩٢وسنة  ١٩٩١سنة % ٧٤و

  

  
  

 
  والفلسطينيون] احملتلة[األراضي : ثانياً 

  :اتفاق أوسلو -١
غزة "الفلسطينيين الداعي إىل أبدت أكثرية تأييدها التفاق احلكم الذاتي مع   

  ".غير متأكدة"، وكانت إجابة نسبة كبيرة هي أنها "وأريحا أوالً

  معارض  غير متأكد  مؤيد  العدد  

يناير /كانون الثاين
١٩٩٤  

٣٢  %٢٥  %٤٣  ١٢٣٩%  
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 ١٩٩٤فبراير /شباط

  
مركز الدراسات "وكانت صيغة السؤال متطابقة مع السؤال الذي وجّهه   

يف نابلس، وجاء نموذج اجلواب مشابهاً لنتائج استطالعه الذي " الفلسطينيواألبحاث 
  :أجراه يف الضفة الغربية وغزة

  معارض  غير متأكد  مؤيد  العدد  

ديسمبر /كانون األول
١٩٩٣  

٣٨  %٢٠  %٤٢  ١١٣٧%  

  
" معهد داحف لألبحاث"ويف استطالعات منفصلة عن االستفتاء احلايل، سأل   

وطبقاً . اليهود اإلسرائيليين عن االتفاق عدة مرات، مستخدماً صيغة خمتلفة إىل حد ما
لتلك الطريقة، مل يُطلب من الذين استُفتوا سوى حتديد ما إذ كانوا يؤيدون أو 

واضحاً أن معدل املوافقة على وكان توقيع، وقد بلغ التأييد ذروته وقت ال. يعارضون
  ".ال رأي"االتفاق يف هبوط، وازداد عدد الذين هم من فئة 

التاريخ                   
١٩٩٣  

  احلدث  ال رأي  معارض  مؤيد  العدد

  أغسطس/ آب ٢٩

  أغسطس/ آب ٣١

  

 إعالن االتفاق  %٢  %٤٥  %٥٣  ٥٢٣

كشف   %٣  %٤٤  %٥٣  ٥٥٠  سبتمبر/ أيلول ١   
  تفصيالت

    %٢  %٤١  %٥٧  ٥٠٨  سبتمبر/ أيلول ٨ – ٧

  بعد التوقيع  %٢  %٣٧  %٦١  ٥٢٣  سبتمبر/ أيلول ١٤



١٣٣، ص )١٩٩٤ربيع ( ١٨، العدد ٥المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا  

 

6 

 

غير   سبتمبر/ أيلول ٢٧
  متوفر

٢  %٣٨  %٦٠%    

/ تشرين الثاين ١٩
  نوفمبر

٥  %٤٧  %٤٨  ٤٨٨%    

/ األولكانون  ١٣
  ديسمبر

غير 
  متوفر

٦  %٤٦  %٤٨%    

  
التأييد لالتفاق يبدو أكثر مرونة من وبتفسير االستطالعات كافة، يتبين أن   

املبينة يف االستفتاء احلايل تشكل انحداراً % ٤٣فصحيح أن نسبة التأييد . معارضته
، لكن معدل املعارضة هبط %)٤٨(ديسمبر / يف معدل التأييد عن استفتاء كانون األول

% ٣٢ىل ديسمبر إ/ يف كانون األول% ٤٦فيما بين االستطالعين من  بنسبة حادة أكثر
ويبدو أن مزيداً من هؤالء الذين أيدوا االتفاق شعر باالرتياح . يف االستطالع احلايل

، اختار كثير ممن "غير متأكد"حيال هذا املوقف، وعندما أعطي اخليار النتقاء إجابة 
  .سبق أن عارض االتفاق هذه اإلجابة

مالئمة سيعني وعندما سئل عما إذا كان توقيع اتفاقات سالم مع ترتيبات أمن   
بال، وهذه نسبة مماثلة تقريباً للنسبة % ٤٧اإلسرائيلي، أجاب  –إنهاء النزاع العربي 

أيضاً النسب املتعلقة  ١٩٩٣وتتشابه مع نتائج سنة . )%٤٨( ١٩٩٣املسجلة سنة 
مهتمون إىل % ٣٤قالوا إنهم مهتمون جداً، و% ٤٩: باالهتمام القوي جداً بعملية السالم

  .فقط% ٦مهتمين إطالقاً  رنسبة الذين قالوا إنهم غي وكانت. حد ما

  :منظمة التحرير الفلسطينية - ٢
. الفلسطينية استمرار املفاوضات مع منظمة التحرير] من املستفتين% [٦٠دعم   

وألعوام خلتـ كان هناك رفض للتفاوض مع هذه املنظمة من قِبل احلزبين الرئيسيين 
 مصلحة التفاوض قبل حدوث التغيير يف سياسة وقد تبين التبدل يف. والرأي العام

  .احلكومة، وما أن تغيرت السياسة حتى زاد التدفق يف ذلك االجتاه
هل تعتقد أن على إسرائيل أن تكون مستعدة، أو غير مستعدة، إلجراء : "السؤال  

  "حمادثات سالم مع منظمة التحرير الفلسطينية؟
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  ١٩٨٧  

%  

١٩٨٨  

%  

١٩٩٠  

%  

١٩٩١  

%  

١٩٩٢  

%  

١٩٩٣  

%  

١٩٩٤*  

%  

أن تكون  -أ
  مستعدة

٦٠  ٥٢  ٤٣  ٢٩  ٤٠  ٣٤  ٣٣  

غير  –ب 
  مستعدة

٤٠  ٤٨  ٥٧  ٧١  ٦٠  ٦٦  ٦٦  

  ١١٨٩  ١١٨٨  ١١٨٣ ١١٢٤ ١٢٣٨  ٨٥٨  ١٠٩٧  العدد الفعلي

؛ غير %٢١: ؛ غير موافق%٣٦؛ موافق %٢٤: موافق بالتأكيد: ربع فئاتإجابة من أ *
  %.١٩: موافق بالتأكيد

بأنهم يعتقدون  ١٩٩٤فقط من املستفتين سنة % ٣٥أجاب ويف الوقت نفسه،   
حين أن  ستكون قادرة على السيطرة على اإلرهاب بعد  تويل السلطة، يف. ف. ت. أن م
ستتمكن . ف. ت. أن م% ٦وقد اعتبر . قالوا إنها لن تكون قادرة على فعل ذلك% ٦٥

إنها لن % ٣٤ك، وقال إنهم يعتقدون ذل% ٢٩بالتأكيد من السيطرة على اإلرهاب، وقال 
  .إنها لن تتمكن بالتأكيد% ٣١تتمكن، وقال 

  احللول البديلة - ٣
أظهر الرأي العام اعتداالً متزايداً خالل األعوام القليلة املاضية؛ فكان هناك   

زيادة مطّردة يف تأييد التنازل عن أراض يف مقابل معاهدة سالم مع ترتيبات أمن 
 ١٩٩٣ته سنة يف مقابل ترتيبات سالم بلغ ذرو مالئمة، واستعداد إلعادة أراض

لكن الشعب بقي . ، كما جاء يف استطالع أُجري يف تلك السنة%٦٠بوصوله إىل نسبة 
وقد الحظ . ١٩٩٣منقسمًا، ومل يتصد النظام السياسي للمسألة بصورة حاسمة إال سنة 
ن لذلك تأثير يف األطراف األساسيون بالتأكيد التبدل يف الرأي العام، واملرجح أنه كا

  .ومع تغير السياسة، استمر تبدل الرأي يف هذا االجتاه. السياسة ويف صانعيها
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أوالً، طلب من املستفتين . ثمة جمموعتان من األسئلة توضحان هذه العملية  
تبيان حلهم املفضل للوضع الدائم لألراضي، وقد وجِّه هذا السؤال يف استطالعات 

  :١٩٩٤و ١٩٩٣و ١٩٩٠

 

  ١٩٩٤و ١٩٩٣و ١٩٩٠: املقترحة احللول
  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٠  

  %١٥  %١٣  %١٣  ضم وترحيل

  %١٥  %١٤  %٢٠  ضم، ال ترحيل، ال حقوق كاملة للعرب

  %٥  %٧  %٨  ضم، ال ترحيل، حقوق كاملة للعرب

غير   %٧  %٩  )الراهن(الوضع القائم 
  متوفر

  %٣٦  %٢٨  %٢٤  حكم ذاتي

اتفاق حال إعادة معظم األراضي إىل األردن يف 
  سالم

١٤  %١٩  %١٩%  

كجزء من ] احملتلة[دولة فلسطينية يف األراضي 
  معاهدة سالم

١٥  %٧  %٧%  

  
كان التأييد اإلجمايل األعلى من نصيب الضم، لكن معدل الدعم لهذا احلل هبط   

وكانت الزيادة األكبر هي ملشروع %. ٣٥إىل % ٤١من  ١٩٩٤و ١٩٩١بين سنتي 
. ١٩٩٤سنة % ٣٦، وإىل ١٩٩٣سنة % ٢٨، إىل ١٩٩٠سنة % ٢٤احلكم الذاتي، من 

  .حكماً ذاتياً يإنهم يفضلون لألراض% ٧١وجواباً عن سؤال منفصل قال 
وقد تضاعف العم للدولة . الضم ودولة فلسطينية: بين حلين% ٥٠واختار   

ومع حلول %. ١٥إىل % ٧فارتفعت نسبته من  ١٩٩٤و ١٩٩٣الفلسطينية بين سنتي 
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د هناك تأييد للوضع القائم، وأصبحت فكرة إعادة األراضي إىل ، مل يع١٩٩٤سنة 
  .األردن أقل جاذبية

ثانياً، عندما وجه سؤال مباشر بشأن إقامة دولة فلسطينية، تزايد معدل التأييد   
ويعزى انخفاض معدل ). ٢أنظر البيان التوضيحي رقم ( ١٩٩٤سنة % ٣٧فوصل إىل 

  .خالل حرب اخلليج إىل دعم الفلسطينيين للعراق ١٩٩٢سنة 
من معارضة الفكرة، فإن االعتراف باحتمال إقامة دولة فلسطينية  وعلى الرغم

خالل العقود التالية أصبح أكثر انتشاراً يف أوساط الرأي العام ] احملتلة[يف األراضي 
ففي تلك السنة . ١٩٩٠ويف الواقع، فإن هذا التقدير قد تضاعف منذ سنة : اإلسرائيلي

 ١٩٩١راضي يف نهاية األمر، ويف سنة أن دولة فلسطينية ستقام يف األ% ٣٧اعتقد 
  .١٩٩٤سنة % ٧٤، ووصلت إىل %٤٨بلغت النسبة 

ملاذا يريد بعض الناس االحتفاظ باألراضي؟ طُرح هذا السؤال يف 
لنا احلق يف : "ففي البداية، كان اجلدل العقائدي. ١٩٨٦االستطالعات منذ سنة 

أنظر البيان التوضيحي (يباً تقر% ٥٠أكثر اإلجابات شيوعاً، ووصل إىل حد " األراضي
طبقاً ملعدالت أقل كثيراً، كانت اإلجابات هي أن االحتفاظ باألراضي سيمنع ). ٣رقم 

 ؛ وأنها تقدم عمقاً )١٩٨٦سنة % ٢٨(قيام دولة فلسطينية 
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، وأنها ستكون ورقة مساومة يف )١٩٨٦سنة % ١٧(استراتيجياً للقوات املسلحة 
قد تبدلت هذه النسب عبر األعوام بطريقة مذهلة؛ فمع و). ١٩٨٦سنة % ٩(املفاوضات 

من % ٢٠، حظي كل سؤال من األسئلة األربعة بما يتراوح بين ١٩٩٣حلول سنة 
، ومع إجراء املفاوضات وظهور األراضي عامالً بارزاً، ١٩٩٤اإلجابات، لكن يف سنة 

انتعش السبب  ، بينما%١٥فإن النسبة التي أوردت األراضي ورقة مساومة تراجعت إىل 
 %.٣٦، وذكره "احلق يف األرض"العقائدي 

  
وملاذا يريد بعض الناس إعادة األراضي؟ لقد وجه هذا السؤال أول مرة سنة 

  :، وكانت اإلجابات كما يلي١٩٩٤

  %٣٩  لتقليص خطر احلرب -

  %٢٧  ليس هناك بديل -

  %١٧  احملافظة على إسرائيل كدولة يهودية

الفلسطينيين واإلسرائيليين احلق يف يمتلك كل من  -
  العيش هنا

١٧%  

  
تفضيل واضح ألسباب عملية مثل تقليص خطر احلرب، أو أنه ال يوجد  هناك

  %).١٧زائد % ١٧(اختيرا من قِبل ثلث املستفتين " العقائديان"بديل، واجلوابان
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  :احتماالت السالم واحلرب - ٤
اإلسرائيلي أن احتمال احلرب ينحسر، واألمل بوجه عام، اعتبر الرأي العام   

). ٤أنظر البيان التوضيحي رقم (يكبر كلما مضت األعوام ] أو بغياب احلرب(بالسالم 
 لة، أو حمتملة جداً، بين إسرائيلأن احلرب كانت حمتم% ٥٧، اعتقد ١٩٨٧ففي سنة 

، %٦٨نسبة إىل ، ارتفعت ال١٩٩٠التالية؛ ومع سنة  وات الثالثودولة عربية خالل السن
ويف %. ٤٣كانت  ١٩٩٤فقط، ويف سنة % ٥٤ وبعد حرب اخلليج كانت النسبة املماثلة

، ١٩٨٦سنة % ٥٧فمن نسبة . املقابل، رُئي أن السالم ممكن أكثر مع مرور الوقت
تصاعدت األرقام بصورة مثيرة حتى أنه، بعد احلرب، اعتقد أكثر من ثالثة بين كل 

، أي %٧٣بقيت النسبة عالية،  ١٩٩٤أصبح ممكنًا، ويف سنة  أربعة مستفتين أن السالم
  .يبدو أن املسألتين مرتبطتان معاً  ،وبحسب رأي اجلمهور. انخفض إمكان وقوع احلرب
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وجرى تقويم احللول املقترحة بشأن إمكان نشوب احلرب؛ ففي سنة كانت   
أو إذا استمر الوضع ، ]احملتلة[احتماالت احلرب على أعالها يف حال تم ضم األراضي 

وشكل احلكم الذاتي . كما نُظر إىل إقامة دولة فلسطينية بوصفها خطرة جداً . الراهن
  .خطراً أقل لنشوب احلرب، واألقل خطراً هو إعادة األراضي إىل األردن

يبيّن أنه باستخدام هذا املقياس أيضاً، يُرى أن  ٥البيان التوضيحي رقم   
فواقعة أن خياري الضم والوضع . مع مرور الوقت احتماالت نشوب احلرب تتضاءل

الراهن يظهران امتداداً يف فترة االسترخاء العام حيال احتماالت احلرب، تشير إىل 
ين أكثر جاذبية دويف املقابل، أصبح اخليار األر. لهذين البديلينالسلبي مدى التأثير 

اتي أظهر انحداراً خفيفاً عبر وحتى خيار الدولة الفلسطينية أو احلكم الذ. يف هذا املعنى
  .األعوام
وطبقاً لتصور العينات، فإن اجليش اإلسرائيلي قد اعتراه الضعف خالل   

. األعوام، لكن إذا جنحت عملية السالم فإن اجليش سيتمكن من تقوية نفسه جمدداً
أنظر البيان . (ويبدو هذا ربحاً واضحاً ناجماً عن اتفاق السالم، بحسب رأي اجلمهور

  ).٦لتوضيحي رقم ا
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  املفاوضات - ٥
ماذا يجب مناقشته يف املفاوضات مع الفلسطينيين؟ لقد وجِّه إىل العينات هذا   

، أي بعد انعقاد مؤتمر مدريد ١٩٩٣، أي قبل أية مفاوضات، وسنة ١٩٩٠السؤال سنة 
يير لقد أثر تغ. ف. ت. ، أي بعد االتفاق بين إسرائيل وم١٩٩٤وسنة . ف. ت. من دون م

وقد لوحظ ذلك يف ارتفاع معدل االستعداد للتفاوض بشأن : السياسة يف الرأي العام
ي، وبحلول توتنامى الدعم للحكم الذا. كل موضوع ما عدا موضوع القدس الشرقية

  .جرى مناقشته عملياً ١٩٩٤سنة 

  التأييد ملا يناقش يف احملادثات مع الفلسطينيين

  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٠  

  غير متوفر  %٦٩  %٦١  احلكم الذاتي

  %٥٧  %٤٨  %٣٤  فلسطيني –احتاد فيدرايل أردين 

مناطق منزوعة السالح انسحب منها اجليش 
  اإلسرائيلي

٥٧  %٥٥  %٤٦%  

دولة فلسطينية يف قسم من املنطقة مع 
  ترتيبات

  أمن مقبولة من قبل إسرائيل  

  

  غير متوفر

  

٤٥%  

  

٥١%  

  %٥٠  %٤٣  %٣٢  إزالة املستوطنات اليهودية

  %٤١  %٣٠  %٢٦  دولة فلسطينية مستقلة

  %١٤  %١٧  %١٣  القدس الشرقية

  %١٤  %١٢  %٩  حق العودة

  
الرأي العام اإلسرائيلي أكثر تساحماً جتاه الفلسطينيين مما هو حيال  إن  

ومع ذلك، . فيما يخص املوقف التفاوضي املالئم) كما هو مبين أدناه(السوريين 
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فعندما وجه السؤال عما إذا كان على إسرائيل أن تكون يعارض الكثيرون موقفاً مرناً؛ 
مرنة يف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين بشأن النقاط التالية، جاءت النسبة 

  ).معارض جداً ومعارض( املعارضةالعالية يف مصلحة 
  %٦٤  حتديد حرية حترك اإلسرائيليين يف منطقة احلكم الذاتي -

  %٦١  السالحة الفلسطينية بحمل طالسماح للشر -

  %٥٦  إزالة املستوطنات اإلسرائيلية من منطقة احلكم الذاتي -

  %٤١  انسحاب اجليش اإلسرائيلي -

ويبدو أن اجلمهور أقل اهتماماً بالقضايا الرمزية وأكثر اهتماماً بالقضايا 
األمنية؛ فحين سئل عما إذا كان ثمة موافقة على القيام بالعمال املبينة بالترافق مع 

  ):مؤيد بقوة ومؤيد( التأييدذاتي الفلسطيني، جاءت النسبة التالية يف مصلحة احلكم ال

  %٦٧  إصدار النقض والطوابع البريدية -

  %٦١  إدارة الشؤون الداخلية -

  %٥٥  إقامة عالقات دولية -

  %٢٧  املسؤولية عن املاء، واألرض، واملواد الطبيعية -

  %٢٥  الدفاع عن املستوطنين اليهود -

  %٢٠  معابر احلدوداإلشراف على  -

  %١١  حماكمة املستوطنين اليهود املتهمين بجرائم -

وعندما يأتي الوقت للتفاوض بشأن تسوية دائمة، من املفترض أن تبرز   
وقد تراوح جمال الرأي . بسرعة األسئلة املتعلقة باألراضي التي ستتخلى إسرائيل عنها

غزة، إىل نسبة  ، لقطاع%٨٤من نسبة عالية، : حادة بخصوص هذه املسألة بصورة
  :، للقدس الشرقية%١٠منخفضة، 
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مناطق   قطاع غزة
املدن 

  العربية

السامرة 
  الغربية

وادي 
  األردن

غوش 
  عتسيون

القدس 
  الشرقية

١٠  %١٤  %٣٠  %١٨  %٤٢  %٨٤%  

وعندما وجِّه السؤال بشأن فكرة السماح للفلسطينيين باتخاذ القدس املوحدة   
  %.٨٥عاصمة لهم، وهي عاصمة إسرائيل، رفض الفكرة 

  :املستوطنون واملستوطنات - ٦
عملياً أي تبدل يف الرأي العام بالنسبة إىل املستوطنات اليهودية يف  مل يحدث  

فنحو الثلث أيد بقاءها، والربع عارض ذلك، . ١٩٩٢منذ انتخابات ] احملتلة[األراضي 
هذه الفئة التي تقف يف الوسط تعتبر . اب أمنيةوالباقي مستعد لتأييد بقائها ألسب

  .طنات أو إلزالتهاوحاسمة يف مسألة احلصول على األغلبية إلبقاء املست

  ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٩٢]: احملتلة[املستوطنات يف األراضي 

  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  

  %٣٢  %٣١  %٣٠  مؤيدون للمستوطنات كلياً -

  %٤٤  %٤٠  %٤٢  مؤيدون ألسباب أمنية فقط -

  %٢٤  %٢٩  %٢٨  معارضون كلياً -

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  اجملموع -

  
: إزالة املستوطنات يف االتفاق الدائم%) ٥٥(لقد عارض معظم املستجوبين   

اآلخرون فتألفوا من % ٤٥أما الـ . معارضون إىل حد ما% ٢١معارضون جداً، و% ٣٤
وكان هناك تأييد . يحبذون ذلك إىل حد ما% ٢٩، و]إلزالتها[من احملبِّذين جداً % ١٥

لتقديم مساعدات مالية ملن يمكن أن يجبر على الرحيل بسبب االتفاقات %) ٨٧(كاسح 
  .السياسية التي يتم التوصل إليها
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واعتبر الكثير من املستفتين أن السياسة احلكومية جتاه الفلسطينيين يف   
، وبعد ١٩٩٤أما يف سنة . أعلى رقم ١٩٩٣األراضي متراخية جداً، وسجل معدل سنة 

ومع ذلك، فعندما وجِّه سؤال عن السياسة احلكومية . اتفاق السالم، تراجع هذا التوجه
، شعر عدد أكبر بأن املعاملة قاسية ]احملتلة[حيال املستوطنين اليهود  يف األراضي 

  ).٧أنظر البيان التوضيحي رقم (جداً 
  

  
  

إطاعة أمر بترحيل وسئل املستفتون عما إذا اعتقدوا أنه يحق جلندي عدم 
إن % ٦٨إن يف وسع اجلندي رفض مثل هذا األمر، وقال % ٣٢قال : املستوطنين اليهود

قال : وحين سئلوا عما إذا هم شخصياً سيطيعون هذا األمر. اجلندي ال يستطيع الرفض
  .ال% ٣٨نعم، وقال % ٦٢

ة كان هذا املعدل للرفض االفتراضي عالياً، قياساً بحاالت افتراضية سابق
وعموماً، كان هناك مستويات أعلى لالستعداد . استُفتي بشأنها يف هذه االستطالعات

العمليات يف  وخالل. إلطاعة السلطة، حتى لو مل يكن املستجوب موافقاً على األوامر
، أصبحت اخلدمة ١٩٨٧، واالنتفاضة التي انطلقت سنة ١٩٨٢لبنان التي ابتدأت سنة 
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ضوح، على الرغم من وجود عد سلوك اجتماعية بويف اجليش وإطاعة األوامر قوا
، على سبيل املثال، برر ١٩٩١ففي استطالع سنة . يحة لهذه السياسةمعارضة صر

  .الرفض اخللقي بأي شكل كان طفق% ١٦
السلوك االفتراضي للمستفتى، ال  نسؤال بشأ ١٩٩٠وعندما وجِّه يف سنة 

ن لألوامر، وبأنهم سيذعن% ٨٣، أفاد ]احملتلة[سيما فيما يتعلق باخلدمة يف األراضي 
بأنهم سيخدمون يف األراضي لكن سيطلبون عدم تكليفهم أية مهمة % ٨وأجاب 
% ٢إنهم سيطلبون اخلدمة خارج األراضي، وأجاب % ٧بقمع االنتفاضة، وقال  ةمرتبط

  .العينة بأنهم سيرفضون أمر اخلدمة يف األراضي فقط من
ففي استطالع . بصورة عامة، يعتبر  رفض األوامر نموذجاً سلوكياً غير مالئم

، أي بعد أقل من عامين من االنسحاب من لبنان، سئل املستفتون عن مدى ١٩٨٧سنة 
وقد  .صوابية بعض أنواع التصرف من قِبل ضابط غير موافق على السياسة احلكومية

على قيام الضابط بالتحدث مع رؤسائه بشأن عدم %) ٧٠نحو (وافق أغلب املستفتين 
وتسامح ثلث العينة جتاه قيام . تأييده لهذه السياسة والطلب أن يُعفى من مهمته

الضابط بإعالن مواقفه يف وسائل اإلعالم أو عن طريق كتابة رسالة باسم مستعار 
يبين يرون أنه من املسموح للضابط بأن يرفض من اجمل% ١٥وكان . تعبّر عن موقفه

  .االنصياع لألوامر الصادرة إليه
فثلث العينة بدأ يشعر . ، فقد كان على مستوى خمتلف١٩٩٤أما الوضع سنة 

فحين طُرح السؤال عن تقويم احتماالت احلرب األهلية يف . بالطبيعة املتفجرة للمشكلة
أن االحتماالت عالية جداً، % ٩ل إليها، اعتقد البلد كنتيجة لالتفاقات التي سيتم التوص

أو %) ٣٤(عالية، يف مقابل الثلثين اللذين اعتقدا أنها منخفضة % ٢٤واعتبرها 
  %).٣٣(منخفضة جداً 

وجرى ربط اإلجابة بشأن إطاعة األوامر باآلراء السياسية وأفضلية التصويت؛ 
لى سبيل املثال، كانت فالعالقة املتبادلة مع رأي الشخص بخصوص املستوطنات، ع

ومن املمكن أن السؤال عن احلرب األهلية كشف هواجس أُخرى باإلضافة إىل %). ٣٣(
وعلى ذلك، كانت العالقة املتبادلة منخفضة بين تقدير احتماالت . الهواجس السياسية

العالقة املتبادلة بين ومن جهة، %) ١٣(احلرب األهلية واملوقف املتعلق باملستوطنات 
  .، من جهة أُخرى%)٩(اجلندي بإطاعة األوامر واحتمال احلرب األهلية واجب 
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ئلة الثالثة تكشف نماذج الديموغرافية وهذه األس إن العالقة بين املتغيرات
فاملستوى التعليمي، واملمارسة الدينية، واخللفية . اً يف السياسة اإلسرائيليةموثقة جيد

ضايا السياسية؛ يف حين أن السن واجلنس العرقية، كانت مترابطة بصورة أوثق مع الق
ويف مثل هذا السياق أيضاً، كان كل من املستوى التعليمي، . كانا أقل من ذلك كثيراً 

واملمارسة الدينية، واخللفية العرقية، متعلقاً بموقف الشخص من املستوطنات، 
يراً، ومرتبط، لكن على مستويات أقل، بالطاعة العسكرية، ومتعلق، وبنسبة أضعف كث

. أما السن واجلنس فلم يظهرا أي نموذج واضح. أهلية بتصور احتمال نشوب حرب
يظهر معدالت التوافق مع كل من هذه األسئلة لكل مستوى  ٨والبيان التوضيحي رقم 

  .تعليمي
  

  
  

  سوريا: ثالثاً 

اعتُبرت مرتفعات اجلوالن أمالكاً غير خاضعة للتفاوض من قبل أغلب   
 ١٩٦٨بين  (Guttman)ويف استطالعات أُجريت من قبل معهد غوتمان . املستفتين
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إىل % ٧٤دة مرتفعات اجلوالن من جمال اإلجابات الرافضة لفكرة إعا، امتد ١٩٧٨و
إسرائيل إلعادة  ، حينما وجِّه سؤال عن وجوب استعداد١٩٨٦ويف سنة %. ٩٦

ويف سنة %. ٨٦املرتفعات إىل سوريا يف مقابل معاهدة سالم، بلغت نسبة الرفض 
، حيث يتوقع أن تعالج احملادثات بين اإلسرائيليين والسوريين مدى االنسحاب ١٩٩٤

اإلسرائيلي من اجلوالن ومدى السالم، تزايد اهتمام الرأي العام اإلسرائيلي بمستقبل 
  .وقد بقي حجم الفئة املعارضة ألي انسحاب كبيراً جداً. مرتفعات اجلوالن

وفيما يلي اإلجابات عن سؤال بشأن مستقبل مرتفعات اجلوالن، باالرتباط مع   
ترتيبات أمنية مقبولة من إسرائيل ونزع سالح األراضي املتنازل عنها يف استطالعي 

سبتمبر / ل، ومن خالل استطالع داحف عبر الهاتف يف أيلو١٩٩٤و ١٩٩٣سنتي 
  ):٥٨٢: العدد املستفتى( ١٩٩٢

  
  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١/١٩٩٢  

إلعادة أي جزء من  غير مستعدين -
  اجلوالن

٤٦  %٤٦  %٤٩%  

  %٣٣  %٣٣  %٣٣  صغيرمستعدون إلعادة جزء  -

  %١٤  %١٥  %١٢  كبيرمستعدون إلعادة جزء  -

 مستعدون إلعادة مرتفعات اجلوالن -
  كلها

٧  %٦  %٦%  

  :ثالثة التوزيع التايلوقدم استخدام سؤال ذي بدائل   
  

  ٦/١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٨٧  

إلعادة أي جزء من  غير مستعدين -
  اجلوالن

٧١  %٦٤  %٦٨%  

  %٢٢  %٣٠  %٢٦  جزء مستعدون إلعادة -

  %٧  %٦  %٦مستعدون إلعادة مرتفعات اجلوالن  -
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  كلها
] بيل[كانت املقابالت جارية عندما انعقدت القمة بين الرئيس األميركي   

فثلث . ١٩٩٤يناير / كانون الثاين ١٦األسد يف ] حافظ[السوري كلنتون والرئيس 
يناير، والثلثان / كانون الثاين ١٦أُجري قبل أو يف  ١٩٩٤املقابالت من عينة سنة 

وإذا كان من أهداف القمة استرضاء الرأي العام اإلسرائيلي، . اآلخران أجريا بعد ذلك
  :ى أنه كان لها تأثير معاكسويف الواقع، هناك دليل عل. فقد باء ذلك بالفشل

  
  ١٦/١بعد   ١٦/١قبل أو يف   

إلعادة أي جزء من  غير مستعدين -
  اجلوالن

٤٨  %٤٢%  

  %٣٣  %٣٣  صغيرمستعدون إلعادة جزء  -

  %١٢  %١٨  كبيرمستعدون إلعادة جزء  -

 ة مرتفعات اجلوالنمستعدون إلعاد -
  كلها

٧  %٧%  

  
ونظراً إىل أنه كان على كلنتون إعادة توضيح موقف األسد ليجعله أكثر   

توفيقيًا، ونظراً إىل أن القيادة اإلسرائيلية تلقت مالحظات األسد بطريقة باردة جداً، 
فهذا الرأي بدأ من . فقد أدى كل ذلك إىل التقليل من التأثير يف الرأي العام اإلسرائيلي

وقد سئل املستفتون عما إذا . شارة للتقرب نحو السوريينمنخفضة ومل يظهر أية إنقطة 
كان على إسرائيل إبداء املرونة يف حمادثات السالم مع السوريين بشأن كل من 

  ):معارض بقوة، ومعارض(املعارضة النقاط التالية، فجاءت النتيجة يف مصلحة 
  

حتديد حرية حترك اإلسرائيليين يف مرتفعات  -
  اجلوالن

٨١%  

  %٨٠  عن السيطرة على املياهالتنازل  -
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  %٧٨  السيادة السورية على اجلوالن -

  %٧١  إزالة املستوطنات اإلسرائيلية من اجلوالن -

استئجار مرتفعات اجلوالن من سوريا لعدد من  -
  األعوام

٥٦%  

تمركز وحدات عسكرية أميركية بين اجليش  -
  اإلسرائيلي وسوريا

٥٥%  

عدد من  امتداد التنفيذ الكامل لالتفاق على مدى -
  األعوام

٥٥%  

حتديد إدخال القوات املسلحة على كال جانبي  -
  احلدود

٥٢%  

نزع سالح اجلوالن، عدم تمركز اجليش  -
  اإلسرائيلي واجليش السوري

٥٢%  

 إشراف مشترك على األسلحة غير التقليدية -
  )ذريية، بيولوجية، كيميائية(

  

٤٣%  

عن إعادة اجلوالن إىل سوريا،  بعد إثارة هذه النقاط مع املستفتين، سئل جمدداً  
فهل  ،إذا كانت سوريا تقبل السالم بكل معنى الكلمة: "وهذه املرة بالصيغة التالية

وبعد ذكر عدة " ستكون مستعداً، أو غير مستعد، إلعادة أرض يف مرتفعات اجلوالن؟
 تدابير أمنية، فهل يعتدل املستفتون يف مواقفهم؟ النتائج الناجمة عن استخدام هذا

  .املقياس أظهرت واقعياً عدم تبدل يف املواقف
  

  االنطباع احلزبي: رابعاً 

كان يُرى إىل حزب العمل أنه أكثر من الليكود قدرة على ضمان السالم احلقيقي   
يُرى إىل الليكود أنه أكثر من حزب العمل قدرة على ضمان أغلبية وكان . والديمقراطية

أنظر البيان ] (احملتلة[والنظام يف األراضي يهودية، واألرض والسالم، والهدوء 
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، حين كان اللكود ١٩٩١وكان هذا حتوًال مثيراً عن استطالع سنة ). ٩التوضيحي رقم 
  .يف الطليعة يف الفئات كافة
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