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إﺣﺼَﺎءات وَاﺳﺘﻘﺼَﺎءات
اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إزاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ازدﻳﺎد اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻳﻤﻴﻨًﺎ وﻳﺴﺎرًا
ﺗﺘﺨﺬ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺷﺎﻣﻞ
أﺟﺮاه ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮﺗﻤﺎن ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﻨﺤﻴﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ :ازدﻳﺎد اﻟﺘﻄﺮف ﻧﺤﻮ
"اﻟﻴﻤﻴﻦ" و"اﻟﻴﺴﺎر" ﰲ آن واﺣﺪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وﻧﻤﻮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﳌﺘﺪرج ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ
دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ اﲡﺎه اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ،وأدت اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ إﱃ
ﺗﺴﺮﻳﻌﻪ.
أﺟﺮى ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮﺗﻤﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﺟﺎرﻳﺔ ﰲ ﺷﺄن اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺧﻼل ﺷﻬﺮي آذار /ﻣﺎرس وﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ  ،١٩٩٠وﻧُﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ
ﻣﻄﻠﻊ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ )"ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت" .(١٩٩٠/٦/1 ،وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻴﻨﺔ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ١٤٤٢ﻣﺴﺘﺠﻮﺑًﺎ –  ١١٩٢ﻳﻬﻮدﻳًﺎ و  ٢٥٠ﻋﺮﺑﻴًﺎ – ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ  ٦٠ﻣﻮﻗﻌًﺎ
ﺳﻜﻨﻴًﺎ ﰲ أﻧﺤﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أﻧَّﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺒِّﺮ ﻋﺮب اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠَّﺖ ﺳﻨﺔ
 ١٩٤٨ﻋﻦ رأي ﻣﻮﺣﺪ إزاء اﳊﻞ اﳌﻔﻀﻞ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ ،ﺗﻌﺒِّﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻴﻤﻴﻦ
واﳌﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ آراء ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ أوﺳﺎط اﻟﻴﺴﺎر )ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺣﺰاب
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎره( ﰲ آراﺋﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ اﳌﻌﺘﺪﻟﻴﻦ واﳌﺘﻄﺮﻓﻴﻦ داﺧﻞ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻔﺴﻪ.
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ازدﻳﺎد اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 -١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء إﱃ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ) ،(٪٦٣ﻓﺈﻧَّﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀًﺎ إﱃ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻃﺮأ ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﲡﺎه ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ .ﻓﻔﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ /ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،١٩٧٨ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،٪١٣وﺧﻼل ﺳﻨﺔ ) ١٩٧٩ﰲ أﺛﻨﺎء ﳏﺎدﺛﺎت
اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﺼﺮ( ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻧﺤﻮ  ،٪٢٠وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ ،٪٣٠
ووﺻﻠﺖ اﻟﻴﻮم إﱃ  .٪٣٧ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺒﺪي اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﺄﻳﻴﺪًا أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ ).(٪٦٣
أﻣﺎ ﻋﺮب اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ ﺳﻨﺔ  ،١٩٤٨ﻓﻴﺆﻳِّﺪ  ٪٩٩ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ﰲ ﺣﻴﻦ ﻳﺆﻳِّﺪ  ٪٧٧ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ.
 -٢ﻳﺘﺒﻴَّﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أنَّ ﺛﻠﺜﻲ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺒﺪﻳﺎن اﻟﻴﻮم اﺳﺘﻌﺪادًا ﻹﻋﺎدة
"ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ" ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻُّﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ،ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧَّﻪ
ﺣﺪث ارﺗﻔﺎع ﺑﻄﻲء ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡِّﺎه ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ١٩٧٩وآذار /ﻣﺎرس  ،١٩٨٧ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳِّﺪون إﻋﺎدة "ﺷﻲء ﻣﺎ" ﻧﺤﻮ ) ٪٥٠ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻫﻲ  ،٪٧٢ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺗِّﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ آذار /ﻣﺎرس وﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ (١٩٧٩؛ وﺧﻼل ﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ  ،١٩٩٠ارﺗﻔﻌﺖ
ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳎﺪدًا ووﺻﻠﺖ إﱃ  .٪٦٦ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنَّ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﺎزل
ﻣﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ" ،ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أو ﻛﻠﻬﺎ" ،ﱂ ﺗﺮﺗﻔﻊ .ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﺪون اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء "ﻣﻌﻴﻦ" ﻓﻘﻂ.
 -٣ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﺑﺎرزًا ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻹِﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ
اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠَّﺔ .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ﳌﺒﺎدرة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ  ٪٦١ﰲ أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ ) ١٩٨٩ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ أول ﻣﺮة( إﱃ  ٪٦٧اﻵن.
ﻛﻤﺎ ﻃﺮأ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ  ٪٢٧إﱃ .٪٤٥
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 -٤أﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أنَّ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ﺣﻮل ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤًﺎ .ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻨﺎك اﲡﺎه ﻣﻌﺘﺪل آﺧﺬ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺆﻳِّﺪ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻛﻬﺬه.
ﻓﻘﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،واﻓﻖ  ٪١٠ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أﻣَّﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺘﺼﻞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  .٪٢٥ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻫﻨﺎك  ٪٧٥ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون
أﻧَّﻬﺎ ﺳﺘﻬﺪِّد أﻣْﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ) ،(٪٧٩ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮب اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون
أنَّ دوﻟﺔ ﻛﻬﺬه ﺳﺘﻘﻮم ﻓﻌﻼً )ﻣﻦ  ٪٥١إﱃ  ٪٥٦اﻵن( .أﻣَّﺎ ﰲ أوﺳﺎط اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ٪٨٥
أنَّ ﻓﺮص إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ ازدادت.
 -٥ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أنَّ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻀِّﻠﻬﺎ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻴﻬﻮدي ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﶈﺘﻠَّﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال اﳊﻠﻮل اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﻀﻢ؛ ﻓﻬﻨﺎك  ٪٥٩ﻳﺆﻳﺪون "ﻣﻐﺎدرة ﻋﺮب اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ" ،و  ٪٥٥ﻳﺆﻳﺪون "ﻣﻨﺢ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ إدارة ذاﺗﻴﺔ" .أﻣَّﺎ ﺣﻞ اﻻﲢِّﺎد اﻟﻔﺪراﱄ
ﻣﻊ اﻷردن ،اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺘﻠَّﺔ ،ﻓﻴﺄﺗﻲ ﰲ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ).(٪٤١
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻞ اﻻﲢِّﺎد اﻟﻔﺪراﱄ ﻣﻊ اﻷردن ،ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ أﻗﻠﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ) (٪٢٨ - ٪١٨ﺗﺆﻳِّﺪ
ﺣﻠﻮﻻً ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺘﻠَّﺔ" :إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳎﺮَّدة ﻣﻦ اﻟﺴﻼح" ،أو
"اﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ" ،أو "إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺪول".
أﻣَّﺎ ﰲ أوﺳﺎط اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺈنَّ اﳊﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﻀِّﻠﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ،
و"إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪول" ) .(٪٩٨وﻳﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟـ"اﻧﺴﺤﺎب
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ" ) .،(٪٥٦وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أﻧَّﻪ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻠﻮل أﺧﺮى ﻣﺜﻞ :إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳎﺮَّدة ﻣﻦ
اﻟﺴﻼح )ﻳﺆﻳِّﺪه ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ( ،واﻻﲢِّﺎد اﻟﻔﺪراﱄ ﻣﻊ اﻷردن )ﻳﺆﻳِّﺪه ﺛﻠﺜﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ( ،واﻹدارة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ )ﻳﺆﻳِّﺪه ﺧﻤﺴﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ(.

إحصاءات واستقصاءات

مجلة الدراسات الفلسطينية

المجلد  ،١العدد ) ٣صيف  ،(١٩٩٠ص ١٣٠

اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ
ﻳﺘﺒﻴَّﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ،ﺑﻮﺿﻮح ،أنَّ اﳊﻞ اﳌﻔﻀَّﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﻳِّﺪي اﻟﻠﻴﻜﻮد واﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ
ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ واﻷﺣﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻫﻮ ﺣﻞ اﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ – "ﺣﻤﻞ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎدرة ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ
ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ" )اﻟﻠﻴﻜﻮد  ،٪٧٣اﻟﻴﻤﻴﻦ  ،٪٧٥اﳌﺘﺪﻳﻨﻮن  .(٪٨١وﻫﺬا اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ ﳐﺘﻠﻒ أﺣﺰاب
اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻨﻌﻜﺲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠَّﻖ ﺑﺎﳊﻠﻮل اﻷﺧﺮى.
وﰲ ﺣﻴﻦ أنَّ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﺘَّﺤﺪ ﰲ اﻟﺮأي ،ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﺎرق واﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻴﺴﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﻓﺎﳊﻠﻮل اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎزل راﺋﺠﺔ ﻟﺪى اﻟﻴﺴﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﺪى ﺣﺰب
اﻟﻌﻤﻞ.
اﳊﻞ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﻳِّﺪي ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺘﻠَّﺔ ﰲ إﻃﺎر اﲢِّﺎد
ﻓﺪراﱄ ﻣﻊ اﻷردن ) ،(٪٦١ﻟﻜﻦْ ﻳﻠﻴﻪ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳊﻠﻮل اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﻀﻢ :ﻣﻨﺢ ﻋﺮب
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠَّﺔ إدارة ذاﺗﻴﺔ ) ،(٪٥٥واﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ ) .(٪٥٠أﻣَّﺎ اﳊﻠﻮل "اﳊﻤﺎﺋﻤﻴﺔ" اﻷﺧﺮى ،ﻓﺘﺘﻤﺘَّﻊ
ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ أدﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﳌﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﳊﺰب اﻟﻌﻤﻞ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺘﺒﻨَّﻰ اﻟﻴﺴﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳊﻠﻮل اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺘﻠَّﺔ:
اﲢِّﺎد ﻓﺪراﱄ ﻣﻊ اﻷردن ) ،(٪٧٥ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳎﺮَّدة ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ) ،(٪٧٣ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠَّﺔ ) ،(٪٦١واﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ) .(٪٥٠وﻫﻨﺎك ،ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺴﺎر أﻳﻀًﺎ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 ٪٤٥ﳌﻨﺢ ﻋﺮب اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠَّﺔ إدارة ذاﺗﻴَّﺔ ،ﻣﻊ ﺿﻤِّﻬﺎ إﱃ إﺳﺮاﺋﻴﻞ■ .

مؤيدو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية
١٩٧٨
كانون الثاني/يناير
٪١٣

١٩٧٩
آذار/مارس
٪٢٢

نيسان/إبريل
٪١٥

١٩٨٠
أيلول/سبتمبر
٪٢٢

شباط/فبراير
٪١٦

حلول لمستقبل المناطق )المحتلة(
ضم
حمل العرب على المغادرة مع منحھم تعويضًا
ضم المناطق من دون منح العرب مساواة في الحقوق
ضم المناطق مع منح العرب إدارة ذاتية
ضم المناطق مع منح العرب مساواة في الحقوق
إبقاء الوضع كما ھو اليوم

١٩٨٩
كانون الثاني/
يناير ٪٣٠

أيار/مايو ٪٢٨

يھود
نيسان/إبريل
أيار/مايو ٨٩
٩٠
٥٩
٥١
٣٢
٣٣
٥٦
٤٨
٢٤
٢٤
٢٠
١٦

تنازل
التنازل عن معظم المناطق وإفساح المجال أمام قيام اتحاد فدرالي بين األردن وعرب
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
حلول لمستقبل المناطق )المحتلة( بحسب االرتباط الحزبي
ضم
حمل العرب على المغادرة مع منحھم تعويضًا
ضم المناطق من دون منح العرب مساواة في الحقوق
ضم المناطق مع منح العرب إدارة ذاتية
ضم المناطق مع منح العرب مساواة في الحقوق

١٩٩٠

٤١
٢٠
٢٨
١٨

٣٩
١٨
٢٤
١٤

ليكود

أحزاب اليمين

٧٣
٥٠
٥٥
٥٣

٧٥
٤٠
٥١
٢١

تشرين الثاني/
نوفمبر ٪٣٢

نيسان/إبريل
٪٣٧

عرب
أيار/مايو  ٨٩نيسان/إبريل
٩٠
٢
٢
٢٠
٩
٢٤
١٨
يقدم الجدول نسبة
٣
٤
مؤيدي كل حل على
انفراد ،ولذا ال يبلغ
٣٥
٢٠
مجموع النسب ٪١٠٠
٥٦
٥٤
٣٤
٩٥

٤٩
٩٨

أحزاب دينية حزب العمل أحزاب اليسار
٨١
٣٦
٤٨
٢٥

٥٠
٢٠
٥٥
٢٥

٢٥
٥
٤٥
٣٠

إبقاء الوضع كما ھو اليوم
تنازل
التنازل عن معظم المناطق وإفساح المجال أمام قيام اتحاد فدرالي بين األردن وعرب
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

٣٠

١٥

٢٠

١٥

٨

٢٠

٢٤

٢١

٦١

٧٥

١٢
١٢
١٠

١٥
٨
٦

٩
٢٠
٨

٢٦
٤٠
٢٣

٥٠
٧٣
٦١

يقدم الجدول نسبة
مؤيدي كل حل على
انفراد ،ولذا ال يبلغ
مجموع النسب ٪١٠٠

ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ جملﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ اجملﻠﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي
اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲmajallat@palestine‐studies.org :
ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf

