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  "تقرير كوهين"
  عن إسرائيل والفلسطينيين

  

إن قيادات التيار السائد يف اجلالية اليهودية األميركية املنظّمة، مع بقائها 
على إخالصها العميق لسالمة إسرائيل ورفاهة عيشها، تقف على النقيض التام من 

إسرائيل وتأييد  وهي تميِّز تمييزاً تاماً بين دعم. سياسات احلكومة اإلسرائيلية القائمة
  .سياسات احلكومة اإلسرائيلية

وهذا هو أهم ما كشفت عنه دراسة حديثة آلراء تلك القيادات موَّلها معهد 
كوهين من جامعة . الشتات يف جامعة تل أبيب وأجراها األستاذ ستيفن م –إسرائيل 

  .كوينز كوليدج
 ٨٠٠عنها تستند نتائج دراسة كوهين إىل جمموعة أسئلة استطالعية أجاب 

حاخامون، قادة حمترفون وعلمانيون لبعض املؤسسات اإلنسانية  –من قادة اجلالية 
عن تفاصيل العيِّنة (من سائر أرجاء الواليات املتحدة  –والدينية والعالقات العامة 

  ).املدروسة، أنظر امللحق املرفق
على  غير أن إجماعهم. هناك، طبعاً، تباين جوهري يف اآلراء داخل اجلماعة

األسئلة األساسية أدعى إىل االهتمام، ومثله استعداد املستطلعين لالعتراض على 
  .اإلسرائيلية احلاضرة –السياسة 

  "أرض يف مقابل سالم"
  ينبغي إلسرائيل أن تقدم للعرب تنازالت إقليمية يف "على أنه  يوافقون% ٧٦

فحسب % ١٦؛ "الضفة الغربية وقطاع غزة، يف مقابل ضمانات سالم صادقة
  .يعارضون
  السيادة العربية يف األراضي احملتلة، املشفوعة "يعتقدون أن % ٦٧

، أمران جوهريان أو مرغوب فيهما "بما يوافق إسرائيل ١٩٦٧بتعديالت حلدود ما قبل 

                                                            

   ليونارد فاين، العامل العامل يف مركز العمل الديني يف واشنطن، للدراسة تلخيص أدناه  ندرج
، على آراء قادة اليهود ١٩٨٩أكتوبر / كوهين، يف تشرين األول. التي أجراها األستاذ ستيفن م

  .اإلسرائيلي –األميركيين يف الصراع العربي 
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فقط يعتقدون أن ذلك غير % ٢٠يف التسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين؛ 
  .مرغوب فيه أو غير مقبول

  ستعمراتامل
  يعتقدون أن على إسرائيل أال توسع مستعمراتها يف يهودا والسامرة؛ % ٧٨

  .فقط يخالفون يف هذا% ١٢

  الدولة الفلسطينية
    أن على إسرائيل أن تقدم للفلسطينيين فرصة إقامة دولة "يعتقدون % ٥٩

تبادلة بين سنة، وبعد فترة من بناء الثقة التدريجية امل ١٥جمردة من السالح يف مهلة 
  .فقط يخالفون% ١٨؛ "الطرفين
    شكل "ألي " معارضتها الثابتة"يعتقدون أن األوىل بإسرائيل أالّ تعلن % ٦٤

  .يخالفون% ٢٥؛ "من أشكال الدولة الفلسطينية

  القلق إزاء الوضع القائم
  :تشير اإلجابات إىل قلق بالغ من جرّاء الوضع السائد اآلن  
    كالمهم مع أعضاء أسرهم أو أصدقائهم املقربين،  قد انتقدوا، يف% ٧٧

  .طريقة إسرائيل يف معاجلة االنتفاضة الفلسطينية
    ما مل ير الفلسطينيون بعض التقدم يف اجتاه إقامة "يعتقدون أنه % ٦٨

  .يخالفون% ١٨؛ "دولتهم، فاألرجح أنهم سيستمرون يف االنتفاضة أعواماً أخرى
    االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع سيعمل  راستمرا"يعتقدون أن % ٦٧

  .يخالفون% ٢٩؛ "على تآكل طابع إسرائيل الديمقراطي واإلنساين

  الفلسطينيون ومنظمة التحرير الفلسطينية
لئن قبلت منظمة التحرير االعتراف بإسرائيل وتخلت عن اإلرهاب، فعلى 

غير قليل  واضح أن نفراً لكن من ال. من القيادات% ٧٣هذا رأي . إسرائيل أن تفاوضها
ولذلك فهو يميّز بين املنظمة . يرى املنظمة مل تلبّ هذه الشروط حتى اآلن

  .والفلسطينيين
 يوافقون% ١٣؛ "الفلسطينيين شعب عنيف بطبعه" يخالفون القول إن% ٧٧.  
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 إنك لن تستطيع الوثوق أبداً بأن العرب سيعقدون "يرفضون القول % ٥٨
  .يوافقون على هذا القول% ٣٣؛ "سرائيلسالماً حقيقياً مع إ

لكن ما إن تدخل منظمة التحرير يف املوضوع حتى تتحوَّل األجوبة يف اجتاه 
  :مغاير

  منظمة "إقصاء ) أو من اجلوهري(يعتقدون أن من املرغوب فيه % ٥٧
يعتقدون أن هذا اإلقصاء % ٣٥؛ "التحرير عن حكم الفلسطينيين يف األراضي احملتلة

  .وب فيه، أو غير مقبولغير مرغ
  يعتقدون أن منظمة التحرير مستعدة للقبول بتسوية تنشىء دولة % ٤٢

  .ال يعتقدون ذلك% ٤٢فلسطينية يف الضفة والقطاع؛ 
  فقط يخالفون% ١٠؛ "املنظمة مصممة على تدمير إسرائيل"يرون أن % ٧٨.  

يب الفلسطينية، واألجوبة تدل يف اجلملة على استعداد واضح لالستجابة للمطال
حتى حد القبول بالنظر اجلدي يف إمكان إنشاء دولة فلسطينية، وعلى إحجام واضح 

عن النظر إىل منظمة التحرير باعتبارها ممثالً مسؤوالً وصادقاً لهذه املطاليب، أو 
ببساطة، ما زال على املنظمة أن تقنع هؤالء القياديين بأن . قائداً لتلك الدولة

 أما إذا اعتبر انعطاف املنظمة الظاهر . احلديث انعطاف أصيل" ئمياحلما"انعطافها 
  نحو االعتدال ذا مصداقية أكبر فإن

  يعتقدون أن على إسرائيل أن تفاوض منظمة التحرير إذا ما اعترفت % ٧٣
  .فقط ال يعتقدون ذلك% ٢٠املنظمة بإسرائيل وأقلعت عن اإلرهاب؛ 

  خماوف إسرائيل األمنية
ب اإلجماع بين اجمليبين على أنه ال بد ألي كيان فلسطيني من أن ثمة ما يقار  

وثمة توافق مماثل على ضرورة كون الترتيبات األمنية . يكون جمرداً من السالح
متطورة جداً بحيث تشمل، فيما تشمل، االحتفاظ باملستعمرات اليهودية املعتبرة مهمة 

حق الالجئين يف العودة إىل مناطق  بالنسبة إىل أمن إسرائيل، وتنازل الفلسطينيين عن
، وقدرة اجليش اإلسرائيلي على نشر القوات أو املعدات ١٩٦٧تقع داخل حدود ما قبل 

) وغيرها فيما يُعتقد(فإن لُبّيت هذه املستلزمات . يف األراضي احملتلة وقتما يرى ذلك
فثمة استعداد واضح للنظر يف حل تفاوضي للصراع ينطوي على بسط السيادة 

  ].احملتلة[الفلسطينية على األراضي 



  ٢٦٨، ص )١٩٩٠ ربيع( ٢، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلود ريراقت
 

٤ 
 

  :ويصدر هذا االستعداد عن الواقعية واإلنصاف
    يوافقون على القول التنبُّئي بأن ) ممن لهم آراء يف هذا الشأن% ٦٨أي % (٥١

  .يخالفون% ٢٢؛ "ستكون ثمة دولة فلسطينية، إن عاجالً أو آجالً، يف الضفة والقطاع"
    يقبلون القول املعياري بأن ) ء يف هذا الشأنممن لهم آرا% ٦٠أي % (٥٣

؛ "احلق يف وطن لهم يف الضفة والقطاع ما دام ال يشكل تهديداً إلسرائيل"للفلسطينيين 
  .يخالفون% ٣٥

  اإلخالص إلسرائيل
فأكثر من نصفها قد فكر يف  .إن هذه العيِّنة القيادية شديدة التعلُّق بإسرائيل  

، يرفضون فكرة أن يقطع الكونغرس املساعدات %)٨٩(العيش هناك؛ واجلميع، تقريباً 
قد زاروا إسرائيل ثالث % ٨٤صهيونيين؛ يعدون أنفسهم % ٧٧األميركية عن إسرائيل؛ 

ويف كل مؤشر من مؤشرات االلتزام . قد زاروها يف السنة املنصرمة% ٤١أو أكثر؛  مرات
م، تأتي العيِّنة يف مرتبة كل مؤشر على االلتزام اليهودي العااه إسرائيل، كما يف جت

وجملة القول إن ثمة ال بيِّنة، . اليهود األميركيين العامة عيناتأعلى كثيراً من مراتب 
  .يف تأييد إسرائيل أو على التباعد عنها" التراخي"مهما تكن، على 

  القادة وأتباعهم
م بين آراء القيادات اليهودية األميركية وبين اليهود هل ثمة من فارق مه

األميركيين إجماالً، يف شأن النزاع يف الشرق األوسط؟ إن البيِّنات املتوفرة، من جملة 
قاطعة؛ فبعض الدراسات يوحي بوجود انسجام كبير، بينما تذهب  دراسات أخرى، غير

مائم من عامة اجلالية دراسات أخرى إىل أن القيادات أقرب بشكل ظاهر إىل احل
وإذا افترضنا أن األمر كما تدعي األخيرة، فمن اجلائز تفسير الفارق . اليهودية

فالقادة يفترض فيهم عادة أن يكونوا . ثمة، أوالً، إمكان التخلُّف الزماين. بطريقتين
متقدمين على من ينقادون لهم، ويجوز لنا أن نفترض أن آراءهم سوف يشيع قبولها 

ثانياً، إن القادة أوسع انخراطاً وعلماً بمجريات األمور يف . مرور الزمنأكثر مع 
إسرائيل، وال سيما أنهم أدنة إىل االتصال، أو حتى االتصال املوسَّع بنماذج متباينة 

جداً من اإلسرائيليين، وفيهم بعض الشخصيات البارزة الذين يخالفون بشدة سياسات 
ذت بعين االعتبار أيضاً طبيعة التزامهم جتاه إسرائيل، وإذا ما أُخ. احلكومة اإلسرائيلية
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فهم أبعد من عامة اليهود عن النظرة الساذجة إىل قادة إسرائيل السياسيين وكأنهم 
  .وكالء عن األمة اإلسرائيلية

  شرعية النقاش
أخيراً يقبل قادة منظمات التيار السائد هؤالء بشرعية املناقشة النقدية 

  .سرائيليةلسياسات احلكومة اإل
  يضعف قدرة املنظمات "ال يوافقون على القول إن نقد إسرائيل علناً % ٥١

ن هؤالء إال إ. يظنون أنه يضعفها% ٤٣؛ "يلاليهودية األميركية على الدفاع عن إسرائ
  التنظيمي، ألن ربما كانوا يفكرون يف دقائق السلوك

  ٢١" (تهدِّد بقاء إسرائيل"من أفراد العيِّنة يرون أن انتقادات كهذه ال % ٧٥ %
  ، وألن)فقط يعتقدون أنها تفعل

  على اليهود األميركيين أن يؤيدوا تأييداً تاماً أية "يرفضون فكرة أن % ٧٩
فقط يوافقون على هذه % ١٧، بينما "حكومة تقوم يف إسرائيل وكذلك سياساتها

  الفكرة، و
  يل بشدة احلق، مع ذلك، لليهود الذين ينتقدون إسرائ"على أن  يوافقون% ٨٢

  ).يخالفون% ١٤" (يف أن يتكلموا يف الكُنُس ويف مراكز اجلالية اليهودية
  من شأن اليهود األميركيين أن يكونوا أفعل "يذهبون إىل حد القول إن % ٦٤

اإلسرائيلية قُدُماً، إذا بدوا يف موقف النقد من إسرائيل  –يف دفع العالقات األميركية 
؛ "يبدوا دائماً إنهم يمحضون الزعماء اإلسرائيليين تأييدهم غير املشروطبدالً من أن 

  .يخالفون% ٢٩

  خاتمة
إن هذه النتائج عن آراء القيادات اليهودية األميركية ومعتقداتها تُباين مباينة 

فمن ناحية، ال توجد أية بيِّنة على أن ثمة . كبيرة ما هو متعارف بشأن هذا املوضوع
طاع من اليهود األميركيين أي اغتراب حاد أو حتى أي ابتعاد عن يف داخل هذا الق

والظاهر، . ومن ناحية أخرى، ثمة خمالفة واضحة وشديدة لسياسة إسرائيل. إسرائيل
، أن قيادات اجلالية قد وُفِّقت يف التمييز بين دعم إسرائيل وتأييد سياسات احلكومة إذاً
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 ينطوي بالضرورة على تبني سياسات اإلسرائيلية؛ فهي تؤمن بأن دعم إسرائيل ال
  .حكومتها، وأن خمالفة هذه السياسات ال تنطوي على التقليل من دعم األمة

  
  العيِّنة: امللحق

الكامل ملنهجية الدراسة، بما يف ذلك معايير اختيار العيِّنة ومدى  الوصف
    تمثيليتها، موجود يف تقرير الدراسة نفسها، الذي يمكن طلبه من

املهن أو من أكابر القادة العلمانيين  بون هم من أكابر أصحابواجملي
األرقام احملاطة بهاللين تشير إىل النسبة املئوية لكل اجمليبين من (للمنظمات التالية 

، %)٩(األميركية ، اللجنة اليهودية %)٣(الكونغرس اليهودي األميركي ): كل منظمة
، %)٧(، جمعية دراسات إسرائيل %)٧(مناهضة االفتراء التابعة لبني بريت  عصبة

، جملس االحتادات %)٣) (إصالحيون(املؤتمر املركزي للحاخامين األميركيين 
، اجمللس االستشاري لعالقات الطائفة اليهودية %) ٣١(اليهودية واالحتادات احمللية 

، اجلمعية العمومية %) ١٢(القومية واجملالس احمللية لعالقات الطائفة اليهودية 
، %) ٥) (مستقيمو الرأي(احلاخامي  ، جملس أميركا%) ٣) (حمافظون(اخامية احل

، احتاد التجمعات العبرانية األميركية %) ٧) (حمافظون(كنيس أميركا املوحد 
، غير ذلك %) ٤(، احتاد جتمعات اليهود املستقيمي الرأي يف أميركا %) ٦) (إصالحيون(
)٣ .(%  

مارة أسئلة وذلك خالل شهري تشرين است ١٣٩٠أرسل بالبريد ما جمموعه 
استمارة كاملة  ٧٨٠؛ وقد أعيد منها ١٩٨٩نوفمبر /أكتوبر وتشرين الثاين/ األول

  .األجوبة
إن االستجابة "ويختتم األستاذ كوهين تعليقاته على منهجية البحث بالقول 

على استطالع بريدي لهي نسبة استثنائية جداً يف أمثال هذه % ٥٦بنسبة 
غير املستجيبين "، وتشير أيضاً إىل أن من املمكن جداً أن تكون آراء "اتاالستطالع

ولذلك، فإن هذه النتائج ال توفر لنا أكمل ." تشابه يف جمملها آراء أكثرية اجمليبين
دراسة ملواقف القيادات حتى اآلن فحسب، بل هي جمموعة من النتائج يستحق 

  ■. يرةوصفها الدقيق لهذه املواقف أن نثق به ثقة كب
                                                            

   احملرر. (غير مذكور يف األصل(  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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