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  ١٦٩، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١لمجلد امجلة الدراسات الفلسطينية، 

 
 

 إحصَاءات وَاستقصَاءات

 

 اجتاهات الرأي العام اإلسرائيلي إزاء التسوية

 ازدياد االستقطاب يمينًا ويسارًا

 

تتخذ اجتاهات الرأي العام اإلسرائيلي خالل الفترة الراهنة، كما يسجلها استقصاء شامل   
ازدياد التطرف نحو : أجراه معهد غوتمان لألبحاث االجتماعية التطبيقية، منحيين رئيسيين

يف آن واحد، األمر الذي يعبر عن ارتفاع حدة التوتر السياسي يف إسرائيل، " اليسار"و" اليمين"
ونمو التعاطف املتدرج مع سياسة معتدلة تؤيد التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة 

وقد تنامى اجتاه التعاطف هذا على امتداد العقد املاضي، وأدت االنتفاضة إىل . دولة فلسطينية
 .تسريعه

أجرى معهد غوتمان، الذي يقوم بأبحاث جارية يف شأن اجتاهات الرأي العام يف 
، ونُشرت نتائجه يف ١٩٩٠إبريل / مارس ونيسان/ إسرائيل، هذا االستقصاء خالل شهري آذار

وقد شمل االستقصاء عينة ). 1/٦/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت("يونيو املاضي / مطلع حزيران
موقًعا  ٦٠يتوزعون على  –عربيًا  ٢٥٠يهوديًا و  ١١٩٢ –تجوبًا مس ١٤٤٢تمثيلية تتألف من 

  .سكنيًا يف أنحاء متفرقة من إسرائيل
ويالحظ من استنتاجات االستقصاء أنَّه بينما يعبِّر عرب األراضي التي احتلَّت سنة 

عن رأي موحد إزاء احلل املفضل ملستقبل األراضي احملتلة، تعبِّر جماعات اليمين  ١٩٤٨
حزب العمل واألحزاب (تدينين يف إسرائيل عن آراء متشابهة، بينما تنقسم أوساط اليسار وامل

يف آرائها، نتيجة االنقسام بين املعتدلين واملتطرفين داخل حزب العمل ) التي تقف على يساره
  .نفسه
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 ازدياد التأييد

 للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية

بينما تشير نتائج االستقصاء إىل استمرار تزايد نسبة معارضي التفاوض مع منظمة   -١
، فإنَّها تشير أيضًا إىل تغير مهم طرأ خالل )٪٦٣(التحرير الفلسطينية بين اجلمهور اليهودي 

يناير / ففي كانون الثاين. العقد املاضي جتاه هذه املسألة، وخصوصًا منذ بداية االنتفاضة
يف أثناء حمادثات ( ١٩٧٩٪، وخالل سنة ١٣نسبة مؤيدي التفاوض مع املنظمة ، كانت ١٩٧٨

٪، ٣٠٪، ومع بداية االنتفاضة ارتفعت إىل ٢٠، كانت نسبتهم نحو )السالم بين إسرائيل ومصر
اجلمهور اليهودي تأييدًا أكبر للتفاوض مع ممثلين عن يف املقابل، يبدي . ٪٣٧ووصلت اليوم إىل 

 ).٪٦٣(سكان املناطق احملتلة 

٪ منهم التفاوض مع منظمة التحرير، ٩٩، فيؤيِّد ١٩٤٨أما عرب األراضي احملتلة سنة 
 .٪ منهم التفاوض مع ممثلين عن سكان املناطق احملتلة٧٧يف حين يؤيِّد 

ثلثي اجلمهور اليهودي يبديان اليوم استعدادًا إلعادة يتبيَّن من نتائج االستقصاء أنَّ  -٢
من أراضي الضفة الغربية يف سبيل التوصُّل إىل اتفاق سالم، مما يعني أنَّه " شيء ما على األقل"

سبتمبر / ففي الفترة ما بين أيلول. حدث ارتفاع بطيء يف هذا االجتِّاه خالل العقد املاضي
كانت قد ( ٪٥٠نحو " شيء ما"ة الذين يؤيِّدون إعادة ، كانت نسب١٩٨٧مارس / وآذار ١٩٧٩

٪، خالل فترة االتِّفاق على معاهدة السالم بين ٧٢سجلت نسبة قياسية يف هذا الصدد، وهي 
، ارتفعت ١٩٩٠إبريل / ؛ وخالل نيسان)١٩٧٩إبريل / مارس ونيسان/ مصر وإسرائيل يف آذار

نسبة الذين يبدون استعدادًا للقيام بتنازل  مع ذلك، فإنَّ. ٪٦٦هذه النسبة جمددًا ووصلت إىل 
فاالرتفاع يقتصر على نسبة الذين . ، مل ترتفع"عن معظمها أو كلها"مهم عن املناطق احملتلة، 

 .فقط" معين"يبدون استعدادًا للتنازل عن جزء 
تسجل نتائج االستقصاء ارتفاعًا بارزًا يف نسبة التأييد إلِجراء انتخابات يف  -٣

وقد ارتفعت نسبة تأييد اجلمهور اليهودي ملبادرة احلكومة اإلسرائيلية . احملتلَّةاألراضي 
. ٪ اآلن٦٧إىل ) عندما اقترحت أول مرة( ١٩٨٩مايو / ٪ يف أيار٦١املتعلقة باالنتخابات من 

كما طرأ خالل السنة املاضي ارتفاع مهم على نسبة تأييد اجلمهور العربي للمبادرة، إذ ارتفعت 
  .٪٤٥٪ إىل ٢٧ؤيدين لها من نسبة امل
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أظهر االستقصاء أنَّ اإلجماع السائد بين اجلمهور اليهودي حول معارضة إقامة دولة  -٤
. يف املقابل، هناك اجتاه معتدل آخذ يف النمو يؤيِّد إقامة دولة كهذه. فلسطينية ال يزال قائمًا

ة فلسطينية، أمَّا اليوم فتصل ٪ من اإلسرائيليين على إقامة دول١٠فقبل عقد من السنوات، وافق 
  .٪ من اإلسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية٧٥بكلمة أخرى، هناك . ٪٢٥النسبة إىل 

على الرغم من ارتفاع نسبة معارضي الدولة الفلسطينية، وارتفاع نسبة الذين يعتقدون 
، فقد سجل منذ نشوب االنتفاضة ارتفاع يف نسبة الذين يعتقدون )٪٧٩(أنَّها ستهدِّد أمْن إسرائيل 

 ٪٨٥أمَّا يف أوساط اجلمهور العربي، فيعتقد ). ٪ اآلن٥٦٪ إىل ٥١من (أنَّ دولة كهذه ستقوم فعالً 
 .أنَّ فرص إقامة دولة فلسطينية قد ازدادت

شكلة املناطق يتبين من االستقصاء أنَّ احللول التي يفضِّلها اجلمهور اليهودي مل -٥
مغادرة عرب املناطق "٪ يؤيدون ٥٩احملتلَّة كانت وال تزال احللول املستندة إىل الضم؛ فهناك 

أمَّا حل االحتِّاد الفدرايل ". منح سكان املناطق إدارة ذاتية"٪ يؤيدون ٥٥، و "مع منحهم تعويضًا
ملنزلة الثالثة من حيث مع األردن، انطالقًا من مبدأ التنازل عن مناطق حمتلَّة، فيأتي يف ا

 ).٪٤١(األفضلية 

تؤيِّد ) ٪٢٨ - ٪١٨(إىل جانب حل االحتِّاد الفدرايل مع األردن، هناك فقط أقلية ضئيلة 
، أو "إقامة دولة فلسطينية جمرَّدة من السالح: "حلوالً تشمل مبدأ التنازل عن مناطق حمتلَّة

إقامة دولة فلسطينية كسائر "، أو "انسحاب من جانب واحد من دون التدخل فيما يجري فيها"
 ."الدول

أمَّا يف أوساط اجلمهور العربي، فإنَّ احلل الذي يفضِّله اجلميع هو التنازل عن املناطق، 
انسحاب "ويليه يف املرتبة الثانية تفضيل لـ). ٪٩٨" (إقامة دولة فلسطينية كسائر الدول"و

اء أنَّه قد ارتفعت خالل السنة املاضية ويالحظ من االستقص. ،)٪٥٦" (إسرائيل من جانب واحد
إقامة دولة فلسطينية جمرَّدة من : نسبة العرب الذين يبدون استعدادًا للنظر يف حلول أخرى مثل

، واإلدارة )يؤيِّده ثلثهم تقريبًا(، واالحتِّاد الفدرايل مع األردن )يؤيِّده نصف العرب تقريبًا(السالح 
 ).يؤيِّده خمسهم تقريبًا(الذاتية 
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 اليمين يفضل الترانسفير

يتبيَّن من االستقصاء، بوضوح، أنَّ احلل املفضَّل لدى مؤيِّدي الليكود واألحزاب التي تقف 
حمل العرب على املغادرة مع منحهم " –على يمينه واألحزاب الدينية، هو حل الترانسفير 

وهذا االنسجام داخل خمتلف أحزاب ). ٪٨١٪، املتدينون ٧٥٪، اليمين ٧٣الليكود " (تعويضًا
 .اليمين ينعكس أيضًا فيما يتعلَّق باحللول األخرى

ويف حين أنَّ اليمين متَّحد يف الرأي، يظهر من االستقصاء فارق واضح بين حزب العمل 
فاحللول املستندة إىل مبدأ التنازل رائجة لدى اليسار أكثر منه لدى حزب . واليسار اإلسرائيلي

  .العمل
ل املفضل لدى مؤيِّدي حزب العمل هو التنازل عن مناطق حمتلَّة يف إطار احتِّاد احل

منح عرب : ، لكنْ يليه يف درجة التفضيل احللول املستندة إىل مبدأ الضم)٪٦١(فدرايل مع األردن 
متَّع األخرى، فتت" احلمائمية"أمَّا احللول ). ٪٥٠(، والترانسفير )٪٥٥(املناطق احملتلَّة إدارة ذاتية 

 .بشعبية أدنى بين املقترعين حلزب العمل

: يف املقابل، يتبنَّى اليسار اإلسرائيلي احللول املستندة إىل مبدأ التنازل عن مناطق حمتلَّة
، ودولة فلسطينية )٪٧٣(، ودولة فلسطينية جمرَّدة من السالح )٪٧٥(احتِّاد فدرايل مع األردن 

وهناك، بين اليسار أيضًا، تأييد تبلغ نسبته ). ٪٥٠(، وانسحاب من طرف واحد )٪٦١(مستقلَّة 
 ■. ٪ ملنح عرب املناطق احملتلَّة إدارة ذاتيَّة، مع ضمِّها إىل إسرائيل٤٥

  
 

 

 

 

 

 

 



 مؤيدو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية

١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ 

يناير /كانون الثاني

١٣٪ 

مارس /آذار

٢٢٪ 

إبريل /نيسان

١٥٪ 

 رسبتمب/أيلول

٢٢٪ 

فبراير /شباط

١٦٪ 

/ كانون الثاني
 ٪٣٠يناير 

/ تشرين الثاني ٪٢٨مايو /أيار
 ٪٣٢نوفمبر 

إبريل /نيسان

٣٧٪ 

 عرب يھود  )المحتلة(مستقبل المناطق حلول ل

يقدم الجدول نسبة 

مؤيدي كل حل على 

انفراد، ولذا ال يبلغ 

 ٪١٠٠مجموع النسب 

 ضم

 

 حمل العرب على المغادرة مع منحھم تعويًضا

 ضم المناطق من دون منح العرب مساواة في الحقوق

 ضم المناطق مع منح العرب إدارة ذاتية

 العرب مساواة في الحقوق ضم المناطق مع منح

 إبقاء الوضع كما ھو اليوم

إبريل /نيسان ٨٩مايو /أيار

٩٠ 

بريل إ/نيسان ٨٩مايو /أيار

٩٠ 

٢ ٥٩ ٥١  - 

٢ ٣٢ ٣٣  - 

٢٠ ٩ ٥٦ ٤٨ 

٢٤ ١٨ ٢٤ ٢٤ 

٣ ٤ ٢٠ ١٦ 

     تنازل

دن وعرب التنازل عن معظم المناطق وإفساح المجال أمام قيام اتحاد فدرالي بين األر

 المناطق

 االنسحاب من معظم المناطق من جانب واحد من دون التدخل فيما سيجري فيھا

 التنازل عن المناطق وإفساح المجال أمام إقامة دولة فلسطينية مجردة من السالح

 التنازل عن المناطق وإفساح المجال أمام إقامة دولة فلسطينية كسائر الدول

٣٥ ٢٠ ٤١ ٣٩ 

٥٦ ٥٤ ٢٠ ١٨ 

٤٩ ٣٤ ٢٨ ٢٤ 

٩٨ ٩٥ ١٨ ١٤ 

 
أحزاب اليسارحزب العملأحزاب دينيةأحزاب اليمينليكود بحسب االرتباط الحزبي)المحتلة(حلول لمستقبل المناطق 

 ضم

 ٢٥ ٥٠ ٨١ ٧٥ ٧٣ حمل العرب على المغادرة مع منحھم تعويًضا

 ٥ ٢٠ ٣٦ ٤٠ ٥٠ ضم المناطق من دون منح العرب مساواة في الحقوق

 ٤٥ ٥٥ ٤٨ ٥١ ٥٥ ضم المناطق مع منح العرب إدارة ذاتية

 ٣٠ ٢٥ ٢٥ ٢١ ٥٣ ضم المناطق مع منح العرب مساواة في الحقوق



 ٨ ١٥ ٢٠ ١٥ ٣٠ إبقاء الوضع كما ھو اليوم

يقدم الجدول نسبة 

مؤيدي كل حل على 

انفراد، ولذا ال يبلغ 

 ٪١٠٠مجموع النسب 

      تنازل

عن معظم المناطق وإفساح المجال أمام قيام اتحاد فدرالي بين األردن وعرب التنازل 

 المناطق

٧٥ ٦١ ٢١ ٢٤ ٢٠ 

 ٥٠ ٢٦ ٩ ١٥ ١٢ االنسحاب من معظم المناطق من جانب واحد من دون التدخل فيما سيجري فيھا

 ٧٣ ٤٠ ٢٠ ٨ ١٢ التنازل عن المناطق وإفساح المجال أمام إقامة دولة فلسطينية مجردة من السالح

 ٦١ ٢٣ ٨ ٦ ١٠ التنازل عن المناطق وإفساح المجال أمام إقامة دولة فلسطينية كسائر الدول

 



 

 
 

  

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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