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  شاي فلدمان
 يهودا بن مئير

  هةمواج يف اإلسرائيلي اجملتمع
  التحديات األمنية الصعبة

تؤثر إســـرائيل يف احتماالت الســـالم واحلرب يف الشـــرق األوســـط تأثيراً قوياً وبطرق 
ديمقراطيــة دينــاميــة عــاليــة تعكس، إىل حــد مــا،  معقــدة. فحكومتهــا التي تعمــل يف ظــل

 همف فإن ثم ومن. الســــياســــية -		أفضــــليات الرأي العام اإلســــرائيلي ونزعاته االجتماعية
 صــائصخ تقويم يتطلب املنطقة يف واحلرب الســالم احتماالت يف إســرائيل تأثير كيفية

يف مواجهة  التحمل على إســـــــــرائيل قدرة تقويم من خاصـــــــــة، بصـــــــــورة بد، وال. جمتمعها
  .التحديات األمنية الصعبة

إن صــــورة املزاج العام يف إســــرائيل، املقدمة هنا، مســــتمدة من االســــتطالع الواســــع 
للرأي العام اإلســـرائيلي من جانب مؤســـســـات متعددة، وال ســـيما تلك التي يجريها مركز 

ا طلعو. ويشــــكل الذين اســــتُ"الرأي العام واألمن القومي"يايف يف إطار مشــــروعه املســــمى 
يف عمليات املســح املذكورة هنا عينات تمثيلية لســكان إســرائيل اليهود البالغين. وعلى 
غرار أي مســـــح عام، تكون نتائج هذه االســـــتطالعات قابلة لتفســـــيرات متنافســـــة، ولذلك 
يجب اعتبار التحليل التايل جمرد واحدة من الطرق لفهم امليول السياسية واالجتماعية 

  .يف إسرائيل
، دخلت إســـــــرائيل أواســـــــط اخلمســـــــينات من عمرها. وخالل هذه 2003ســـــــنة بحلول 

الفترة الوجيزة من وجود الدولة، شـــــــــهدت فعالً النضـــــــــال من أجل االســـــــــتقالل وتشـــــــــكيل 
الـــدولـــة، وموجـــات من الهجرة اجلمـــاعيـــة، وخمس حروب كبرى، وغزواً مطوالً للبنـــان، 

ن عامين ونصــــــف عام من وانتفاضــــــة شــــــعبية فلســــــطينية (االنتفاضــــــة األوىل)، وأكثر م
العنف واإلرهاب املســــتمرين (االنتفاضــــة الثانية). وقد خلّفت هذه التطورات آثاراً مهمة 

  .يف اجملتمع اإلسرائيلي
ما هي هذه اآلثار؟ فيما يتعلق ببرنامج ســـــــــياســـــــــة إســـــــــرائيل الدفاعية واخلارجية، 

ل من اإلرهــــاب دعمــــت األغلبيــــة اليهوديــــة يف البلــــد التــــدابير القويــــة حلمــــايــــة إســـــــــــرائيــــ

                                                            
  :مقتطفات من الفصـــل الســـادس من التقرير الســـنوي الذي أصـــدره مركز يايف للدراســـات االســـتراتيجية يف جامعة  املصـــدر

املقتطفات من موقع املركز . وقد أُخذت هذه "3002 -		2002امليزان االستراتيجي يف الشرق األوسط، "تل أبيب، بعنوان 
  يف اإلنترنت:

  http://www.tau.ac.il/jcss/images/MESB.pdf  
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والتحديات األمنية األُخرى، يف حين أنها كانت راغبة يف الذهاب بعيداً إلنهاء النزاع 
املســـــــــتمر مع الفلســـــــــطينيين. وبهذا املعنى، كان اجملتمع اإلســـــــــرائيلي متشـــــــــدداً تكتيكياً 
وعمالنياً، يف حين بقي منفتحاً على التســـــــوية االســـــــتراتيجية والســـــــياســـــــية. ويف الوقت 

ت أعوام العنف إىل ازدياد التشــــــــاؤم لدى اإلســــــــرائيليين: لقد كانوا راغبين يف نفســــــــه، أد
التوصـــــــــل إىل احللول الوســـــــــط املطلوبة من أجل الســـــــــالم، لكنهم مل يكونوا مقتنعين بأن 

  .تقديم حتى أقصى التنازالت يمكن أن يؤدي إىل نهاية الصراع
أعمال املســـح الســـنوية  لقيت هذه اخلالصـــة تأييداً من البيانات التي توصـــلت إليها

ملشروع مركز يايف فيما يتعلق بالرأي العام واألمن القومي. فقد هبطت النسبة املئوية 
يف ســـــــــنة  %64للمســـــــــتجوبين الذين يعتقدون أن معظم الفلســـــــــطينيين يريد الســـــــــالم من 

. ويف 2002يف ســــــنة  %37، و2001يف ســــــنة  %46، و2000يف ســــــنة  %52إىل  1999
فقط أن يف اإلمكان التوصـــــل إىل اتفاق ســـــالم  %32)، اعتقد 2002(هذه الســـــنة األخيرة 

 -		مع الفلســـــــــــطينيين. وتراجعـــت نســـــــــــبـــة الـــذين يؤمنون بـــأن نهـــايـــة الصـــــــــــراع العربي
 الدولو الفلسطينيين مع سالم اتفاق إىل التوصل طريق عن تتحقق أن يمكن اإلسرائيلي

فقط  %26، وإىل 2001يف سنة  %30إىل  1999يف سنة  %67 من جذري بشكل العربية
يف  %35إىل  2001يف ســنة  %58. كما انخفض تأييد عملية أوســلو من 2002يف ســنة 

  .2002سنة 
وعلى غرار ذلك، يف اســـــــــــتطالع أجراه مركز تامي ســـــــــــتاينمتز ألبحاث الســـــــــــالم يف 

من املستجوبين أنهم ال يعتقدون  %71، ذكر 2002جامعة تل أبيب أواخر آب/أغسطس 
ال يزالون يؤمنون بعملية  %15يمكن أن يفضــــــي إىل ســــــالم، يف مقابل أن اتفاق أوســــــلو 
من املســـــــــتجوبين إىل أنهم ال يؤمنون بأن الفلســـــــــطينيين يريدون  %72أوســـــــــلو. وأشـــــــــار 

فقط عكس ذلك. ويف اســـتطالع آخر أجراه املركز نفســـه يف  %23الســـالم، يف حين اعتقد 
د 2002أوائــل تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  أغلبيــة "جوبين االقتراح بــأن من املســـــــــــت %71، أيــّ

فقط  %18مل تتكيف إزاء وجود إسرائيل، وأنها تريد تدميرها، يف حين أن  "الفلسطينيين
فقط يعتقدون أن عرفات يمكن  %10كان ، 2003رفضوا ذلك. ويف أواخر شباط/فبراير 

 أن يوقع اتفاقية سالم مع إسرائيل تتضمن تقديم تنازالت رئيسية من اجلانبين.

  العام الرأي اتاجتاه
 التكاليف وحتمل الصعوبات مقاومة

أثبت اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي على مر الزمن أنه أكثر قدرة على مقاومة الصـــــــــــعوبات 
وحتمل التكاليف مما كان ينســـــــــــب إليه حتى من قادة البلد الســـــــــــياســـــــــــيين. صـــــــــــحيح أن 
التكاليف املتراكمة أنتجت الضـــغط الشـــعبي الذي أجبر احلكومة اإلســـرائيلية على ســـحب 

، لكن الرؤيــة األكثر 2000يف أيــار/مــايو قواتهــا من جــانــب واحــد من اجلنوب اللبنــاين 
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توازنــــاً يجــــب أن تعطي ثقالً موازيــــاً، على األقــــل، لواقع أن الرأي العــــام حتمــــل التورط 
اإلسرائيلي يف لبنان ثمانية عشر عاماً تقريباً. ويف وسع املرء عندما ينظر إىل األحداث 

واحد ال يعكس املاضـــــــــــية القول إن ضـــــــــــغط الرأي العام من أجل االنســـــــــــحاب من جانب 
االفتقار إىل مقاومة الصــــــعوبات وحتمّل التكاليف بصــــــورة أســــــاســــــية، وإنما إىل تنامي 
االعتقاد أن وجود اجليش اإلســـــــــــرائيلي يف اجلنوب اللبناين كان عديم اجلدوى ومل يعد 
يخدم املصــــــالح احليوية إلســــــرائيل. وعلى غرار ذلك، حتمل الرأي العام اإلســــــرائيلي، يف 

، الهجمات العراقية بالصـــــــــــواريخ البالســـــــــــتية من دون 1991ليج ســـــــــــنة أثناء حرب اخل
الضـــــغط على احلكومة للرد. ويبدو أن الرأي العام كان مقتنعاً بأن احلفاظ على عالقات 
ب إحلـــاق الضـــــــــــرر بـــاالئتالف الـــذي تقوده الواليـــات  وثيقـــة بـــالواليـــات املتحـــدة، وجتنـــُّ

يف االنتقـــام والتمســـــــــــــك بمبـــدأ الرد املتحـــدة ملواجهـــة العراق، أهم من إرضـــــــــــــاء الرغبـــة 
  .الفوري

، اختبر العنف الفلســــــطيني ثانية القدرة اإلســــــرائيلية 2002و 2001وخالل ســــــنتي 
، بلغ عدد اإلصابات التي حلقت باإلسرائيليين 2003على التحمل. وبحلول آذار/مارس 
. ولإليضــــــاح فقط، يعادل  760أكثر من  2000منذ بدء العنف يف أيلول/ســــــبتمبر  قتيالً

 اثني من أكثر أي -	أميركي، وفقاً للحجم النسبي لكل شعب 36.000هذا الرقم أكثر من 
 2001 ســبتمبر/أيلول 11 هجمات أوقعتها التي األميركية اإلصــابات عدد ضــعف عشــر

اإلرهابية، وأعلى من أي مستوى من اإلصابات تكبدته إسرائيل يف أي فترة سابقة من 
، 1948ســــــــنة  "االســــــــتقالل"يخها، باســــــــتثناء احلروب التقليدية الشــــــــاملة، مثل حرب تار

. ومع ذلك مل يدفع هذا 1973، وحرب يوم الغفران سنة 1967وحرب األيام الستة سنة 
الرقم املرتفع لإلصــابات اجملتمع اإلســرائيلي إىل الضــغط على حكومته لتقديم تنازالت 

إجبارها على اتخاذ تدابير بالغة القســـــوة على أمل  غير مالئمة، أو على العكس من ذلك،
  .إنهاء العنف

لقـــد امتنع اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي حتى اليوم من القيـــام بحركـــة جمـــاعيـــة إلجبـــار 
حكومته على االنحناء أمام الضـــــــــغوط الفلســـــــــطينية أو أمام مصـــــــــادر الضـــــــــغط األُخرى. 

 بين اجلنود النظاميين وبقي االعتراض على اخلدمة العســـــكرية يف األراضـــــي [احملتلة]،
. وأياً كان اخلالف أو املقاومة، فقد بقي أقل قوة  واالحتياطيين، ظاهرة هامشـــية نســـبياً
من ذلك الذي حدث يف التســعينات بالنســبة إىل الوجود اإلســرائيلي يف اجلنوب اللبناين. 

إســــرائيلي نشــــطوا كمتطوعين يف احلرس املدين أو الشــــرطة  75.000بل إنه من جمموع 
  .2002يف سنة  30.000الحتياطية، تطوع ا

يعكس هذا اإلجماع الواســــــع االتفاق يف صــــــفوف قيادة اجليش اإلســــــرائيلي بشــــــأن 
جهود مواجهــة اإلرهــاب الفلســـــــــــطيني، حيــث مل تكن حــدة اجلــدال قريبــة من حــدة اجلــدال 
بين تلــك الصـــــــــــفوف فيمــا يتعلق بتورط إســـــــــــرائيــل يف لبنــان. بــل لقــد كــان هنــاك درجــة 
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ن اإلجماع ضـــــــــــمن هيئة األركان العامة للجيش اإلســـــــــــرائيلي فيما يتصــــــــــــل ملحوظة م
بالعمليات العســــــكرية، فضــــــالً عن االســــــتراتيجيا اإلجمالية رداً على العنف الفلســــــطيني. 
وقد أدى هذا اإلجماع، باإلضــافة إىل حكومة الوحدة الوطنية التي اســتمرت حتى أواخر 

وســـــــــــياســــــــــــاتها. وجنحت القيادة  ، إىل دعم عام قوي ومســـــــــــتمر للحكومة2002ســـــــــــنة 
الســـــــــياســـــــــية والعســـــــــكرية يف إقناع الرأي العام اإلســـــــــرائيلي بأن الكفاح ضـــــــــد اإلرهاب 
والعنف الفلسطينيين كفاح وجودي، أو كما عبر عن ذلك رئيس احلكومة شارون بالقول 

. كــذلــك فــإن أيــة مظــاهر ثقــافيــة ملعــارضــــــــــــة التــدابير العســـــــــــكريـة "حرب على بيتنــا"إنهــا 
لية ضـــد الفلســـطينيين كانت أقل حدة مما كانت عليه يف الفترات الســـابقة، كما اإلســـرائي

. ففي ذلك الوقت تســــــــــــاءل الفنانون 1970 -		1969يف أثناء حرب االســـــــــــتنزاف خالل 
اإلســـــــــــرائيليون، وال ســـــــــــيما على املســـــــــــرح، بحدة عن مشـــــــــــروعية القتال على طول قناة 

  .السويس
تخاذ تدابير صــارمة ضــد الفلســطينيين وللســبب نفســه، بقي الضــغط العام من أجل ا

حمدوداً إىل حد كبير. وهكذا إن كان أحد أهداف زعيم السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، 
خالل هذه الفترة هو استفزاز إسرائيل التخاذ تدابير يمكن أن تساعد يف تصويرها أنها 

. بل إن جمتمع املســــــــتوط"صــــــــرب ثانية"  وهو -		نين، فقد فشــــــــل هذا الهدف فشــــــــالً ذريعاً
 كبير دح إىل امتنع -		باأليديولوجيا املدفوعين األفراد أشــد بعض تضــم انتخابية دائرة

 أكثر بصــــــــــورة النزاع على للرد اإلســــــــــرائيلية احلكومة على قوية ضــــــــــغوط ممارســــــــــة من
 أصــبحوا املســتوطنين أن إىل نظراً خاصــة بصــورة إليه اإلشــارة جتدر أمر وهذا. عدوانية
لمســلحين الفلســطينيين خالل االنتفاضــة الثانية. وقد أُثني جمتمع ل األســاســية األهداف

املســـــتوطنين بشـــــكل جزئي عن ممارســـــة مثل هذه الضـــــغوط بســـــبب تقويمه للرأي العام 
اإلســـرائيلي األوســـع. فقد كانوا يخشـــون أن الدعوة إىل زيادة النشـــاط العســـكري يمكن أن 

رســــــــــــة مزيـد من العنف والـذين تنفّر منهم أغلبيـة اإلســـــــــــرائيليين الـذين يعـارضـــــــــــون ممـا
يعتبرون أن جمتمع املســـتوطنين يحث على تصـــعيد الصـــراع بشـــكل غير ضـــروري، األمر 
الذي يؤدي إىل وقوع مزيد من اإلصــــابات يف صــــفوف اإلســــرائيليين، فضــــالً عن حدوث 

  .خالف خطر مع الواليات املتحدة
األكثر إن البعد االقتصـــــــــادي للصـــــــــراع هو جانب مقاومة الصـــــــــعوبات والضـــــــــغوط 

أن  2003تعرضــــــــــــــــاً لألذى يف اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي. فقـــــد تبين حتى أوائـــــل ســـــــــــنـــــة 
اإلســـــــــــرائيليين متجــاوبون للغــايــة مع الــدعوات إىل اخلــدمــة يف االحتيــاط، حتى عنــدمــا 
ارتبطت هذه اخلدمة بمخاطر جســــدية ضــــخمة. وقد جتلى ذلك بوضــــوح يف أواســــط ســــنة 

حلازم. غير أن اإلســـــــــــرائيليين أنفســـــــــــهم خالل عمليتي الســـــــــــور الواقي واملســـــــــــار ا 2002
أصـبحوا أقل تسـاحماً جداً عندما بدأ الصـراع املطول يؤثر يف أوضـاعهم املالية، إمّا من 
خالل الضـــــــــــرائب املرتفعة، وإّما من خالل عواقب األزمة االقتصـــــــــــادية املتفاقمة، مثل 
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  .البطالة املتزايدة
اؤماً بشــــــــــأن التوقعات ، أصــــــــــبح اإلســــــــــرائيليون أكثر تشــــــــــ2002 -		2001يف فترة 

االقتصـــادية لبلدهم فضـــالً عن مالياتهم الشـــخصـــية. لكن، خالفاً للتشـــاؤم إزاء التســـوية 
الســـياســـية مع الفلســـطينيين، انعكس املشـــهد االقتصـــادي القاتم على تقويم قيادة البلد. 
فقد أعطى اإلســـرائيليون أدنى الدرجات للقيمين على اقتصـــادهم الوطني، يف حين أنهم 

ا يميلون إىل التعبير عن ثقتهم بقياداتهم الدفاعية. وظهرت هذه اخلالصة بوضوح كانو
، وصــــــحيفة 2002يف اســــــتطالعات الرأي التي أجراها معهد ســــــميث يف حزيران/يونيو 

مــن  %71، إذ أعــطــى 2002الــيــومــيــــــة الــرائــــــدة يف تــمــوز/يــولــيــو  "يــــــديــعــوت أحــرونــوت"
 %29لحكومة، لكن مل يوافق سوى املستجوبين عالمات جيدة ألريئيل شارون كرئيس ل

من املســـــــــــتجوبين عن ثقتهم بقيــادة  %66على معــاجلتــه للوضـــــــــــع االقتصــــــــــــادي. وعبر 
فقط كــــانوا يثقون بقــــدرة وزير املــــاليــــة على إدارة  %26شـــــــــــــــارون للبلــــد، يف حين أن 

  .االقتصاد بنجاح
واق ســـــإن اجتماع التأثير االقتصـــــادي للتباطؤ العاملي، وأزمة الثقة التي تؤثر يف أ

املـــال األميركيـــة، واألزمـــة يف قطـــاع التقـــانـــة العـــاليـــة العـــاملي، وتكـــاليف نحو عـــامين 
ونصــــف عام من العنف، يمكن أن يصــــبح عامالً اســــتراتيجياً يف املســــتقبل. وهكذا، ليس 

حالة "من الواضــــــــح تماماً ما إذا كان اإلســــــــرائيليون راغبين يف وضــــــــع اقتصــــــــادهم يف 
، حدد اليســـــــــار اإلســـــــــرائيلي هذا الضـــــــــعف احملتمل. ويف إذا ما طال العنف. وفعالً "حرب

، وضع بعض اجملموعات املؤيدة للسالم إعالنات يف وسائل اإلعالم 2002أواخر سنة 
  ".إنهاء القتل ووضع حد للركود االقتصادي"اإلسرائيلية املطبوعة تدعو إىل 

لقد ازدادت أهمية البعد االقتصــادي مع الزمن. ومع تزايد جناح اجليش اإلســرائيلي 
واألجهزة األمنية يف مكافحة خمتلف املنظمات اإلرهابية الفلســـطينية وخفض حوادث 
الهجمات اإلرهابية يف إســـــرائيل نفســـــها بنســـــبة كبيرة، أصـــــبح الرأي العام اإلســـــرائيلي 

ويف اســـتطالع للرأي أجراه معهد ســـميث يف أواســـط  أكثر انشـــغاالً بالوضـــع االقتصـــادي.
، وصـــــــف اإلســـــــرائيليون األزمة االقتصـــــــادية، أول مرة منذ اندالع 2003شـــــــباط/فبراير 

بأن على  %36العنف، بأنها أكثر إحلاحاً من الصـــــــراع العنيف مع الفلســـــــطينيين: أجاب 
اختـــاروا  %18احلكومـــة اجلـــديـــدة أن تعطي األزمـــة االقتصـــــــــــــاديـــة األولويـــة، يف مقـــابـــل 

أهمية متســــاوية لالثنين. ويف اإلجابة عن ســــؤال  %46الصــــراع مع الفلســــطينيين؛ وعزا 
من املســـتجوبين يف اســـتطالع للرأي أجراه مركز ســـتاينمتز يف  %45مماثل تقريباً، رأى 

، أن إعادة تنشيط االقتصاد هي األولوية األوىل للحكومة اجلديدة، 2003شباط/فبراير 
  ا أن حل الصراع مع الفلسطينيين هو األولوية األوىل.رأو %42يف مقابل 
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  املدى القصير:
  دعم التدابير القاسية

أيد اإلســـــرائيليون بقوة خمتلف التدابير الهجومية ضـــــد الفلســـــطينيين لوقف العنف، 
بينما قاوموا اخلطوات التي اعتبروها متطرفة. وهكذا وجد اســـــــــتطالع الرأي الذي أجراه 

من املســــتجوبين يؤيدون القضــــاء على الناشــــطين يف  %90أن ، 2002مركز يايف ســــنة 
اســــتخدام الطائرات املقاتلة والدبابات ضــــد  %80اإلرهاب، أي اســــتهدافهم بالقتل، وأيد 

اســـتخدام اإلغالق والعقوبات االقتصـــادية. ويف اســـتطالع  %73الفلســـطينيين، بينما أيد 
من املســـــــــــتجوبين  %80د ، أيـــ2002للرأي أجراه مركز ســـــــــــتـــاينمتز يف حزيران/يونيو 

الوجود املطول للجيش اإلســـــــــــرائيلي يف املــدن الفلســـــــــــطينيــة كجزء من عمليــة املســـــــــــــار 
أن هذا املوقف لقي الدعم  2002احلازم. ويف الواقع، كشـــــــف اســـــــتطالع حزيران/يونيو 

من املســــــتجوبين بين أولئك الذين أعلنوا أنهم صــــــوتوا ملصــــــلحة مرشــــــح حزب  %68من 
. ويف اســـــتطالع 2001براك آنذاك) يف انتخابات شـــــباط/فبراير  العمل (رئيس احلكومة

فقط أن  %15، رأى 2002الرأي الذي أجراه مركز ســــــتاينمتز يف كانون األول/ديســــــمبر 
، "متســــاهلة جداً" %31، يف حين رآها "قاســــية جداً"ســــياســــة شــــارون جتاه الفلســــطينيين 

  ".صحيحة" %47ووجدها 
، كــــــان أمــــــام "حرب على البيــــــت"يــــــه ويف مواجهــــــة عنف فلســــــــــــطيني ال هوادة ف

اإلســــــــــرائيليين ســــــــــببان رئيســــــــــيان لتأييد التدابير الواســــــــــعة املتخذة القتالع العنف من 
 2003جذوره. األول ينطوي على الغياب املتصور للبدائل ذات الصدقية: يف أوائل سنة 

اســـــــــــتمر اإلســـــــــــرائيليون يف نظرتهم إىل حماوالت إنهاء العنف عبر الدبلوماســـــــــــية بأنها 
إخفاقات مســـتنكرة. والســـبب الثاين فقدان اإليمان برغبة القيادة الفلســـطينية يف الوفاء 
بالتزاماتها التي تعهدت بها يف الســــــــــــابق، وبالوعود املتعددة التي قطعتها منذ أواخر 

لك شـــــــــــعر الرأي العام اإلســـــــــــرائيلي يف الظاهر بأن تبيان بوقف العنف. لذ 2000ســـــــــــنة 
التكاليف التي جرها قادة الشــــعب الفلســــطيني على شــــعبهم هو الطريقة الوحيدة إلقناع 
عرفات بإعادة النظر يف دعمه املضـــمر، إن مل يكن النشـــيط، لإلرهاب، أو، بشـــكل أفضـــل، 

  إقناع الشعب الفلسطيني بالتخلص من عرفات.
يجب اعتبار تراجع الدعم لعملية أوســـلو بين اإلســـرائيليين انعكاســـاً  وبناء على ذلك

من جانب  "حســــــن الســــــلوك"للغضــــــب على ياســــــر عرفات ولليأس من عملية تتوقف على 
الفلســـــــــــطينيين، أكثر ممـــــا هو انخفـــــاض للرغبـــــة يف تقـــــديم تنـــــازالت. كمـــــا أن أغلبيـــــة 

نعة  الســـــالم، بل مقتيف "شـــــريكاً"اإلســـــرائيليين ليســـــت مقتنعة فحســـــب بأن عرفات ليس 
أيضــــــاً بأنه مل يكن يعتزم إقامة ســــــالم قط، وأن اتفاق أوســــــلو بالنســــــبة إليه ليس ســــــوى 
خداع. وبالنظر إىل املاضـــــــــــي، يوفر العنف الشـــــــــــديد واملطول قرينة من أجل فهم رفض 

، 2000عرفـــات للتنـــازالت الكبيرة التي قـــدمهـــا براك يف كـــامـــب ديفيـــد يف تموز/يوليو 



  116)، ص 2003(خريف  56، العدد 14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

7 
 

ر الهوة"هـــا الرئيس بيـــل كلينتون يف إطـــار وتلـــك التي قـــدم يف كـــانون  "اقتراحـــات جَســـــــــــْ
  .2000األول/ديسمبر 

  املدى الطويل:
  الدعم الكامن للتنازالت

إن دعم اجلمهور اإلســـــــــــرائيلي للتــــدابير القويــــة املتخــــذة من أجــــل حمــــاربــــة العنف 
الفلســـــــــــطيني مل يقلــل اجتــاهــات الرأي العــام اإلســـــــــــرائيلي املؤيــدة لالعتــدال على املــدى 
الطويـــل. وهكـــذا، على الرغم من اعتبـــار تقـــديم التنـــازالت أمراً غير مبرَّر مـــا دام العنف 

الشعب الفلسطيني، فإن اجلمهور اإلسرائيلي استمر يف  مستمراً وعرفات باقياً على رأس
التزامه اخلطوط العامة للمقايضة الكبرى يف أوسلو: الطالق بين إسرائيل والفلسطينيين 
اســتناداً إىل مبادلة األرض بالســالم واألمن. وبناء على ذلك، أشــارت اســتطالعات الرأي 

غياب الدليل امللموس على أن  العام إىل معارضـــــــة قوية لوقف عملية الســـــــالم، حتى يف
فقط من  %27، أيــــد 2002العمليــــة ال تزال حيــــة. ففي اســـــــــــتطالع مركز يــــايف ســـــــــــنــــة 

 %54، يف حين عارض "حتى لو أدى ذلك إىل احلرب"املســــتجوبين تعليق عملية الســــالم 
مثل هذا التعليق. ويف االســتطالع الذي أجراه مركز ســتاينمتز يف كانون األول/ديســمبر 

من املســــتجوبين إجراء مفاوضــــات مع الســــلطة الفلســــطينية يف مقابل  %63د ، أي2002
عارضـــــــــــوا ذلك. وعندما طلب منهم أن يتصـــــــــــوروا أنفســـــــــــهم يف موقف تكون فيه  31%

إسرائيل والفلسطينيون قريبين من التوصل إىل مرحلة متقدمة يف املفاوضات من أجل 
فقط قالوا أنهم  %37 مقابل أنهم يؤيدون إنشــــاء دولة فلســــطينية، يف %58الســــالم، قال 

  يعارضون مثل هذه النتيجة.
لقـــد ازداد التـــأييـــد الكـــامن لتقـــديم تنـــازالت كبيرة يف مقـــابـــل الســـــــــــالم واألمن يف 
األعوام األخيرة. ويرجع ذلك، إىل حد كبير، إىل تطور مهم ســـــرّعه العنف الفلســـــطيني يف 

بين اليهود اإلســــــــرائيليين فترة العامين ونصــــــــف العام املنصــــــــرمة: وهو الوعي املتزايد 
بالعامل الديموغرايف واخملاطر التي تواجه استمرارية خاصية إسرائيل كدولة يهودية. 
وهذه احلســــــاســــــية اجلديدة، مضــــــافة إىل التعب املتنامي جرّاء الصــــــراع الذي يبدو أن ال 

زة غنهاية له، دفعت أعداداً متزايدة من اإلســــــــرائيليين إىل عدم اعتبار الضــــــــفة الغربية و
ميزة ملصــــــلحة الدفاع عن إســــــرائيل ضــــــد التهديدات االســــــتراتيجية بقدر اعتبارها عبئاً 

  على األهداف األساسية للدولة.
يف تشـــرين األول/أكتوبر  "يديعوت أحرونوت"ويف اســـتطالع للرأي أجرته صـــحيفة 

من املستجوبين الشروع يف مفاوضات للتوصل إىل اتفاقية سالم مع  %60، أيد 2002
عن أن على  %78. ويف االســـــتطالع نفســـــه، أعرب %39طينيين، بينما عارض ذلك الفلســـــ

إســـــــــــرائيل أن توافق، يف ســـــــــــياق اتفاقية ســـــــــــالم مع الفلســـــــــــطينيين، على تفكيك معظم 
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 %46إزالة كل املســتوطنات، يف حين أيد  %32املســتوطنات يف األراضــي [احملتلة] (أيد 
فقط إزالة أي  %20)، وعارض "الســـــــكان املناطق العربية كثيفة"إزالة املســـــــتوطنات من 

أيضـــــــــــاً يف تشـــــــــــرين  "يديعوت أحرونوت"مســـــــــــتوطنة. وكشـــــــــــف اســـــــــــتطالع للرأي أجرته 
يف أوســــــــاط األعضــــــــاء املســــــــجلين يف حزب الليكود الذي يتزعمه  2002الثاين/نوفمبر 

، تؤيد إزالة %54شــــــــــــارون، أنه حتى بين ناخبي اجلناح اليميني هناك نســـــــــــبة مذهلة، 
يؤيـــدون إزالـــة كـــل  %11، وأن "املنـــاطق العربيـــة كثيفـــة الســـــــــــكـــان"من املســـــــــــتوطنـــات 
  فقط يعارضون إزالة أي مستوطنة. %33املستوطنات، و

انعكســـــــــت التحوالت يف التصـــــــــورات، وال ســـــــــيما فيما يتعلق بالتهديد الديموغرايف، 
 بوضوح يف تغير النهج اإلسرائيلي جتاه قضية القدس. ففي أثناء العقود الثالثة األوىل

، كان يُنظر إىل القدس بصـــورة 1967التي تلت الســـيطرة على القدس الشـــرقية يف حرب 
أســـــاســـــية من خالل منظار التزام احملافظة على وحدة املدينة كجزء ال يتجزأ من الروح 
القومية إلســـــــــــرائيل. وقد أخذ هذا األمر يتحول بالتدريج يف األعوام األخيرة، إن مل يكن 

 النظر إىل القـــدس من املنظـــار الـــديموغرايف. وعلى هـــذا اســـــــــــتبـــدل بـــه ميـــل متنـــام، إىل
األساس، مل يعد نقل األحياء العربية من القدس إىل السيطرة الفلسطينية ذلك املوضوع 
احملظور، على الرغم من أن األغلبية ال تزال تعارض هذا اخليار، وإنما صــــــــــار ينظر إليه 

للبقاء من جهة، وبأنه الطريقة باعتباره ضرورة حتمية للتوصل إىل حل سياسي قابل 
الوحيدة الســـــــــــتثناء نحو مئتي ألف فلســـــــــــطيني من املواطنية يف الدولة اليهودية ومن 

  املشاركة يف ديمقراطيتها التعددية من جهة أُخرى.
تــأييــداً قويــاً لتقــديم  2003وجــد اســـــــــــتطالع مركز ســـــــــــتــاينمتز يف شـــــــــــبــاط/فبراير 

تســــوية دائمة، يوقع فيها الفلســــطينيون  تنازالت إســــرائيلية رئيســــية وواســــعة يف ســــياق
معاهدة ســــالم تنهي الصــــراع، ويتخلون عن حق العودة، ويعترفون بالروابط التاريخية 
للشــــــــــعب اليهودي بجبل الهيكل [احلرم الشــــــــــريف]، ويتعهدون بوقف اإلرهاب. ويف هذه 

 ) إقامة دولة فلســـطينية على أســـاس حدود%37(يف مقابل معارضـــة  %58احلالة، يقبل 
، إزالة %26، يف مقابل %69، مع إجراء بعض التعديالت يف هذه احلدود؛ ويؤيد 1967

(يف  %41كل املســــــتوطنات يف غزة واملســــــتوطنات املعزولة يف الضــــــفة الغربية؛ ويؤيد 
) نقــل األحيــاء العربيــة يف القــدس الشـــــــــــرقيــة إىل الســـــــــــيــادة %54.5مقــابــل معــارضـــــــــــــة 

  الفلسطينية.
اإلســــــــرائيليين اليهود التخاذ تدابير قاســــــــية من أجل  غير أن من الواضــــــــح أن تأييد

اســــــتئصــــــال العنف الفلســــــطيني، والفقدان التام إليمانهم بالقيادة الفلســــــطينية احلالية، 
يعنيان ضــــــــــمناً أنه يجب النظر إىل تأييد اإلســــــــــرائيليين تقديم تنازالت باعتباره تأييداً 

. ويعني ذلك، من الناحية العملية، أن من غير املرجح  كامناً أكثر مما هو تأييداً ملموســـاً
أن تتجلى هذه الرغبة يف ممارســــــــة مثل هذه املرونة إىل أن تتغير البيئة االســــــــتراتيجية 
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أي إىل حين انتهاء العنف وبروز قيادة فلســـــطينية جديدة أقل تورطاً يف  -		يف إســـــرائيل
ئيليين وثقتهم أعمال اإلرهاب. وعندما تؤدي هذه التطورات إىل اســـــتعادة إيمان اإلســـــرا

بشـــــــريكهم الفلســـــــطيني، يمكن أن تتحول الرغبة يف التوصـــــــل إىل تســـــــوية من كامنة إىل 
  حقيقية.

ل املزيــد من اإلشـــــــــــــارات العمليــة إىل االســـــــــــتعــداد للتســـــــــــويــة يف قرار احلكومــة  تمثــّ
، ببناء ســـور يمتد يف معظمه على طول خطوط ســـنة 2002اإلســـرائيلية، يف أواســـط ســـنة 

العام لهذا القرار. بل إن معارضـــــة القرار يف أوســـــاط معظم أعضـــــاء  ، ويف التأييد1967
حكومـــة الليكود وأعضــــــــــــــاء الكنيســــــــــــــت كـــانـــت حمـــدودة، وهو مـــا يضــــــــــــــاد التوقع أنهم 
ر بأنه رغبة يف االنســـحاب إىل  ســـيعارضـــون مثل هذه اخلطوة بشـــدة، إذ إن الســـور ســـيفســـَّ

. كما أن جمتمع املســتوطنين اســتجاب بترد 1967حدود  د وخضــوع نســبي لقرار تقريباً
، حدث انشــقاق مهم بين قيادة املســتوطنين 2003إنشــاء الســور األمني. ويف أوائل ســنة 

عندما قررت األغلبية تقديم موقفها إىل احلكومة فيما يتعلق بالترســـــــــــيم الدقيق ملوقع 
مما  1967وهو ترســــيم يمتد بشــــكل أعمق إىل الشــــرق، وأبعد عن حدود  -		الســــور األمني

أوصـــــــــــى به اجليش اإلســـــــــــرائيلي، وبالتايل إدخال مزيد من املســـــــــــتوطنات يف اجلانب 
، "إسـرائيل الكبرى"اإلسـرائيلي. وكان رأي األقلية أن هذا االقتراح يشـكل تخلياً عن مثال 

وخيانة له. وتعكس خطوة تقديم خطة بديلة للســـــــــــور، بدالً من رفضـــــــــــها تماماً، تقدير 
 أوساط التيار السائد، ورغبتهم يف التوصل إىل تسوية معه املستوطنين للرأي العام يف

  بدالً من حتديه بالكامل.

  تأييد أريئيل شارون
بقي تأييد الرأي العام لطريقة تعامل شـــــــــــارون مع الشـــــــــــؤون اخلارجية والدفاعية 

، تبعاً للصــيغة التي وضــعت %75و %65، وتراوح بين 2003مرتفعاً جداً يف أوائل ســنة 
املطروحة يف خمتلف اســــــــــتطالعات الرأي. والســــــــــبب الظاهر لهذا التأييد  فيها األســــــــــئلة

القوي هو جناح شـــــــارون يف قيادة ســـــــياســـــــة تعكس الكثير من األفضـــــــليات العامة لدى 
الشـــــعب اإلســـــرائيلي. ففي التصـــــريحات العامة، يردد رئيس احلكومة اإلســـــرائيلية تقويم 

االنتحارية يف املراكز الســـــكانية الرأي العام للعنف الفلســـــطيني، وخصـــــوصـــــاً العمليات 
اإلســـــــرائيلية، بأنه هجوم شـــــــامل على اجملتمع اإلســـــــرائيلي يف عقر داره. وخالل أشـــــــهر 
الصــــراع الطويلة، عكس شــــارون أيضــــاً (وزرع) الكراهية التي تكونت لدى اإلســــرائيليين 

 النظر إىل الزعيم الفلســـــطيني على أنه منغمس يف العنف وغير راغب يف -		جتاه عرفات
  االبتعاد عن دوره كثوري.

ويف الوقت نفســــــه، عُرف عن شــــــارون حتفظه وحذره يف جتنب جتاوز حدود معينة 
على الرغم من الضـــــغوط  -	مثل قتل عرفات أو طرده -	يف الصـــــراع ضـــــد الفلســـــطينيين
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املمارســة التخاذ إجراءات قوية من جانب رئيس هيئة األركان الســابق اجلنرال شــاؤول 
بعض زعماء اجلناح اليميني الســياســيين يف البلد، ومنهم وزير األمن موفاز، فضــالً عن 

الداخلي الســــــــــــابق عوزي لنداو، وزعيم االحتاد القومي أفيغدور ليبرمان، وزعيم احلزب 
القومي الديني إيفي إيتام. وعن طريق جتنب التدابير املتطرفة واإلشارة إىل أن األعمال 

ور الواقي وعملية املســـــــــــار احلازم، ال تهدف إىل العدائية اإلســـــــــــرائيلية، مثل عملية الســـــــــــ
إعادة احتالل الضــــــــــفة الغربية وغزة، جتنب شــــــــــارون أيضــــــــــاً إحداث شــــــــــرخ يف عالقات 

وهي اختبار كاشـــف مهم لتقويم الرأي العام اإلســـرائيلي  -	إســـرائيل بالواليات املتحدة
رار أن ثمة قوة يف لزعمائه. ومع أن شــــــــــــارون تبنّى موقفاً قوياً، إال إنه مل يتردد يف تك

  ضبط النفس، وأنه لن يقود إسرائيل إىل حرب.
إن احلرص الذي أبداه شـــــارون على عدم جتاوز هذه اخلطوط حقق هدفاً آخر يؤيده 
الرأي العام بقوة، وهو مواصـــــــــــلة مشـــــــــــاركة حزب العمل يف حكومة الوحدة الوطنية يف 

بة عميقة يف أن يتحدث إســــرائيل. ويعكس تفضــــيل الرأي العام حلكومة وحدة وطنية رغ
الزعماء اإلســــــرائيليون بصــــــوت واحد، ويف أالّ تصــــــبح اجلهود الســــــتئصــــــال العنف حلبة 
أُخرى للخالفات احلزبية، ما دامت الهجمات الفلســـــــــــطينية مســـــــــــتمرة. وبناء على ذلك، 

حتى تشـــــــــــرين  2001اســـــــــــتمرت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة قـــائمـــة منـــذ شـــــــــــبـــاط/فبراير 
فـتـرة أطـول كـثـيـراً ممــــــا كــــــان يـتـوقـع مـعـظـم املـراقبين  ، وهـي2002الـثــــــاين/نـوفـمـبـر 

  السياسيين.
التقط شــــــــــــارون يف الوقت نفســــــــــــه عواطف الرأي العام بالتعبير عن تأييده الكامن 

، وقبول نشـــوء "تنازالت مؤملة"للحلول الوســـط. وهكذا عكس رغبة الرأي العام يف تقديم 
 الدولة الفلسطينية يف نهاية املطاف [....].
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