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ابت�دأ الكات�ب كاظم مه�دي الفصل
األول م�ن كتاب�ه( :م�ا بع�د الصهيوني�ة)
ال�ذي نشره مرك�ز دراس�ات الوح�دة
العربي�ة س�نة  ،2016ويق�ع يف 160
صفح�ة -بشرح اإلط�ار املفاهيم�ي
لدراس�ة الصهيوني�ة وم�ا بعده�ا ،فناقش
أولاً مفه�وم (الصهيوني�ة) ،فق�دّ م العديد
م�ن التعريف�ات ملفه�وم الصهيوني�ة الت�ي
عرفه�ا
ُذك�رت يف املوس�وعات واملعاج�م ،والت�ي ّ
الكثري من ا ُملفكرين ...وأخذ الكاتب بتعريف وصفه
بالش�مولية واملوضوعية لنديم عيس�ى اجلابري ،وهو
أهنا" :حركة سياس�ية علامنية نش�أت يف العقد األخري
م�ن القرن التاس�ع عرش ،بقص�د إجياد حل للمس�ألة
اليهودي�ة ،ع�ن طري�ق تأس�يس دول�ة هيودي�ة قومية
عرصي�ة يف أ ّي�ة بقع�ة م�ن األرض ،وحبذا ل�و كانت
فلس�طني" ،كام اس�تعرض أهم التيارات الصهيونية.
ث�م ناق�ش ثان ًي�ا مفه�وم (م�ا بع�د الصهيوني�ة)،
فعزا نش�أة تيار (ما بع�د الصهيوني�ة) إىل رؤية معظم
الباحثين يف إرسائيل أن من أهم أس�باب أزمة النظام
الس�يايس ضع�ف األس�اس األيديولوج�ي يف توجيه
الس�لوك اجلامع�ي والف�ردي ،فالصهيوني�ة فق�دت
الكثير م�ن فاعليته�ا وأمهيته�ا يف معاجل�ة القضاي�ا
وخارجي�ا،
داخلي�ا
املهم�ة الت�ي واجهه�ا املجتم�ع
ّ
ًّ
ًّ
فالتوليف�ات الت�ي قام�ت عليه�ا الصهيوني�ة بين
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متناقضات كثيرة( :اخلصوصية القومية،
العاملي�ة ،التقلي�د ،التحدي�ث ،الدي�ن،
العلامني�ة) مل تس�تطع أن تصمد بعد حتقيق
النجاح�ات يف العقدين األولين من قيام
الدول�ة ،ودخل�ت إرسائيل يف الس�نوات
األخيرة مرحل�ة م�ا بع�د األيديولوجيا،
الت�ي طغت فيها املصال�ح والقيم اخلاصة
والفردي�ة عىل قي�م اجلامع�ة بأكملها .وبنيّ
املؤل�ف اجتاهات متباينة بالنس�بة لوالدة ه�ذا التيار،
فمنه�م من يرى أن طروحات تيار م�ا بعد الصهيونية
مل تتبل�ور يف األوس�اط األكاديمي�ة دفع�ة واحدة ،بل
م�رت بع�دة مراح�ل تارخيي�ة ،وآخ�رون ي�رون أهنا
ّ
ظه�رت وتغلغلت بش�كل واس�ع يف أح�داث خمتلفة
مجل�ةواح�دة.
وعند حتديد مالمح مصطلح (ما بعد الصهيونية)
ُوج�دت فروق�ات كبيرة عكس�ت تباي�ن الدواف�ع
واملنطلق�ات ومنظ�ور احلك�م ،فص ّن�ف الكات�ب
تعريف�ات عربية وإرسائيلية مل�ا بعد الصهيونية ،وقدّ م
تعري ًفا ش�املاً بأن�ه "تيار فكري إرسائيلي ظهر نتيجة
األزم�ة الفكري�ة املس�تمرة يف الصهيوني�ة من�ذ نش�أة
يضم جمموعة
الدولة اليهودية حت�ى الوقت احلارضّ ،
م�ن املؤرخني اجل�دد وعلماء االجتماع االنتقاديني،
وبع�ض الك ّت�اب يف جم�االت الفكر والثقاف�ة والفن،
ضم�ن إط�ار اجتاه�ات جتديدي�ة وانتقادي�ة وانقالبية

للصهيوني�ة .وت�دور طروحاهتا الفكري�ة حول جعل
إرسائيل دول�ة إرسائيلي�ة طبيعي�ة ل�كل مواطنيه�ا".

كام س�عى الكات�ب إىل إزالة التش�ابك وااللتباس
بين املفاهي�م املقارب�ة ملا بع�د الصهيوني�ة ،ومن هذه
املفاهي�م:
• مفه�وم املؤرخين اجل�دد وعلماء االجتماع
االنتقادي�ن.
•مفه�وم م�ا بع�د اليهودي�ة.
•مفه�وم م�ا بع�د احلداث�ة.

• حركة السلام اآلن.

ح�اول الكت�اب تقدي�م الطروح�ات الفكري�ة ملا
بع�د الصهيوني�ة التجديدي�ة واالنتقادي�ة واالنقالبية
من خالل تقس�يمها إىل طروحات داخلية وخارجية.
ت�دور مباح�ث الفص�ل الث�اين ح�ول الطروح�ات
الفكري�ة الداخلي�ة مل�ا بع�د الصهيوني�ة ،وق�د تناول
املؤل�ف هذه الطروحات من خلال مباح�ث ،ه�ي:

أولاً الدول�ة واملجتم�ع :كان رأي تي�ار م�ا بع�د
الصهيونية ّ
أن والدة دولة إرسائيل تم بخطيئة سبقتها
مس�ارات ،وتضمنت ظلماً
مروعا للفلس�طينيني ،وأن
ً
الواق�ع الس�يايس واالجتامعي هل�ذه الدولة كان جمرد
واقع اس�تعامري تع�رض فيه الفلس�طينيون أصحاب
األرض األصلي�ون إىل اإلب�ادة والتطهير العرق�ي،
علاوة على التهجير وخل�ق مش�كلة الالجئين
الفلس�طينيني ،هل�ذا أدرك هذا التيار ّ
أن دولة إرسائيل
جي�ب أن تك�ون دول�ة علامني�ة ليربالي�ة تعم�ل على
إبع�اد الدين عن احلكم والسياس�ة ،وأن تُصبح دولة
مدني�ة جلمي�ع مواطنيها ،بغ�ض النظر ع�ن الدين أو
الطائف�ة أو الع�رق أو القومي�ة أو اللغ�ة؛ أي يتمت�ع
فيه�ا اجلميع باملس�اوة التام�ة ،هلذا ع ّلق على العالقة
بين الدول�ة اليهودية وهيود الش�تات ،فدعا إىل إلغاء

قان�ون الع�ودة .أم�ا املجتم�ع اإلرسائيلي فاعتبره
اس�تيطانيا تس�وده ال�روح والنزعة
جمتمعا اس�تعامر ًّيا
ً
ًّ
العس�كريتان ،مم�ا أدى إىل ب�روز الثقافة العس�كرية،
وأس�هم يف اس�تمرار الصراع القوم�ي ،وأن أوضاع
الع�رب والس�فارديم تعكس اضطه�اد إرسائيل هلم،
وتتحك�م يف ذل�ك املجموع�ة األوربية (األش�كناز)
ذات األقدمية ،أي اس�تمرار هيمنة األكثرية وهتميش
األقلي�ة.
ثان ًيا اهلوية والديموقراطية :أشار الكاتب إىل تيار
ما بع�د الصهيونية يرى أنه باضمحالل البعد القومي
ِ
لليهودية،
وضع�ف األيديولوجيا الصهيونية ،إضافة
إىل تأثير فك�رة االضطه�اد (الالس�امية) -س�وف
يطغ�ى البع�د الدين�ي يف توصيف اليهودية ،وس�تون
نتيجت�ه هيمن�ة الق�وى الديني�ة عىل الدول�ة ،وفرض
نموذجه�ا ،وه�و نموذج (م�ا قبل حداث�ي) انغالقي
غير ديموقراط�ي ،هلذا فه�م يؤك�دون أن الدولة إما
أن تك�ون ديمقراطي�ة وإم�ا هيودية إثني�ة .وقد أطلق
تي�ار م�ا بع�د الصهيوني�ة مصطل�ح (الديموقراطي�ة
اإلثني�ة) على النم�وذج الصهي�وين القائم بمامرس�ته
الس�لطة حرص ًّيا من قب�ل األكثرية اإلثني�ة للتأكد من
أن حقوق األقلية ختضع حلقوق األكثرية ،لكنها تظل
تعم�ل ضم�ن نطاق�ات الس�لوك الديمقراطي ،وهذا
مم�ا ال ش�ك فيه س�يؤدي إىل متيي�ز مجاع�ات متعددة،
منهم :أصحاب األرض (الفلس�طينيون) واجلامعات
املهاج�رة (اليهود) ،ف�إن ديمقراطية األغلبية س�وف
تُش�عر الع�رب بوصفهم أقلي�ة بالظل�م واالضطهاد.
مثاليا تظهر فيه اهلوية
وعلى هذا فهم يتبنون
ً
نموذج�ا ًّ
اإلرسائيلي�ة باعتباره�ا هوي�ة متناغم�ة ومنس�جمة
وحم�ددة بإطار علماين وليربايل وديمقراط�ي ،فاهلوية
اإلرسائيلي�ة اجلديدة ه�ي هوية علامني�ة قوامها الفرد
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املواطن واملس�اواة ،والديمقراطي�ة القائمة عىل فكرة
حتقي�قمب�دأاملواطن�ة.

ثال ًث�ا اهلولوكوس�ت :ذك�ر الكات�ب تعري�ف
(اهلولوكوس�ت)
اصطالح�ا ،وكي�ف أصبح�ت
ً
ٍ
حالي�ا لإلش�ارة إىل
امله�م أن
مع�ان ش�تى.
ّ
تُس�تخدَ م ًّ
ُس�تعمل لتس�ويغ كثير م�ن
قضي�ة اهلولوكوس�ت ت
ّ
األف�كار الصهيوني�ة ،فه�ي ّ
وظفت املش�اعر العدائية
م�ن أج�ل منع اليه�ود م�ن االندماج يف ال�دول التي
أمس احلاجة إىل وطن خاص
يعيش�ون فيها ،وأهنم يف ّ
هب�م بوصفه�م الجئني غير ُمرحب هب�م ،وقوة ذلك
هي الت�ي عملت عىل إقناع العامل بتأييد إنش�اء (دولة
أقر
إرسائيل) عقب احلرب العاملية الثانية ،وبناء عليه ّ
الفكر الصهيوين حقيقة وجود الالس�امية ضد اليهود
يف كل زم�ان ومكان ،وعمل عىل توظيف الالس�امية
لدف�ع اليه�ود إىل اهلجرة إىل فلس�طني ،وإقامة الدولة
اليهودي�ة ،واتض�ح أن صع�ود النازيين كان مفي�دً ا
للحرك�ة الصهيوني�ة ،وق�د أ ّدى مترك�ز االس�تيطان
الصهي�وين يف فلس�طني إىل ع�دم حتري�ك اليش�وف
(اجلامع�ة اليهودي�ة قب�ل إنش�اء الدولة يف فلس�طني)
تصب
س�اكنًا عند وقوع اهلولوكوست ،وبدلاً من أن
ّ
كل جهدها يف إنق�اذ اليهود األوربيني الذين هيامجهم
النازي�ون ،نظ�رت إىل دم�ار اليه�ود بوصفه�ا فرصة
تارخيي�ة لتحقي�ق األه�داف الصهيوني�ة ،وتكثي�ف
موج�ات اهلج�رة إىل (أرض إرسائي�ل).
ث�م انتقل املؤلف إىل دراس�ة الطروحات الفكرية
اخلارجية ملا بع�د الصهيونية يف الفصل الثالثُ ،
حيث
تيار م�ا بع�د الصهيونية االدع�اءات يف الرؤية
رص�د ُ
والس�يام ما
الفكرية للصهاينة يف العديد من القضايا،
ّ
يتعل�ق باجلانبني الفلس�طيني والع�ريب ،وقد عرضهام
الكتاب بيشء م�ن التفصيل ،أ ّما اجلانب الفلس�طيني
وما يتعلق بالقضية الفلس�طينية فقد درس تيار ما بعد
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الصهيوني�ة التناق�ض األكرب يف وعد بلف�ور يف دعمه
وأقر أن فلس�طني بالد مأهولة بالس�كان
حق األقليةّ ،
ص�ورت الصهيوني�ة،
ال أنهّ �ا أرض بلا ش�عب كما ّ
همش�ة ،لذا
فالقضي�ة الفلس�طينية ل�دى الصهيوني�ة ُم ّ
فرؤي�ة تي�ار ما بع�د الصهيوني�ة تكم�ن يف االعرتاف
بالفلس�طينيني ،وإدماجه�م يف تاري�خ املنطق�ة ،م�ع
تبعا ملصلحة إرسائيل ،وأ ّما
إقام�ة الدولة الفلس�طينية ً
بخص�وص مش�كلة الالجئني فق�د رأى الصهاينة أن
إرسائي�ل قام�ت بعملية تطهير عرقي وط�رد مجاعي
نتيج�ة ع�دة أس�باب تتعل�ق باخلس�ارة العربية حلرب
ُ
محل�ت
الصهيوني�ة مس�ؤولية مش�كلة
 ،1948ل�ذا ّ
الالجئين البلدان العربية ،أما تيار م�ا بعد الصهيونية
محل مش�كلة الالجئني إرسائيل ،بس�بب سياس�ة
فقد ّ
الصم�ت الت�ي اختذهت�ا مع ع�دم السماح بعودهتم يف
وق�تالح�ق.

وأ ّم�ا اجلان�ب الع�ريب فهناك ح�رب  1948التي
ع�زا تيار ما بعد الصهيونية قيامها إىل تأس�يس الدولة
اليهودية وإعالهنا من ِقبل القادة الصهاينة ،وتوصلوا
إىل ّ
أن جاهزي�ة اجلي�وش العربي�ة وع�دد اجلن�ود
وكمي�ة العت�اد احلريب ومدى التنس�يق اإلستراتيجي
خط�را كام يزعم الصهاينة
والتكتيكي مل تكن لتُش�كل
ً
يف روايته�م ،ب�ل متتع�وا بتف�وق عس�كري مدع�وم
خارجي�ا يف معظم مراحل احلرب ،كام اندلعت جمازر
ًّ
كثيرة بح�ق الفلس�طينيني يف أثن�اء احل�رب كمذبحة
وجه بس�ببها
دي�ر ياسين ،وهناك قضية السلام التي ّ
تيار م�ا بعد الصهيوني�ة التهمة إىل إرسائي�ل بالتعنت
ورفضه�ا السلام مع الع�رب ،ولذلك فإهن�ا تتحمل
ق�درا أكرب من املس�ؤولية عن اجلمود الس�يايس الذي
ً
تلا االنتهاء الرس�مي للحرب ،كام اعتق�د أن عملية
التطبي�ع داخ�ل بيئ�ة املجتمع اإلرسائييل س�تؤ ّدي إىل

س�مح هلم بالعيش
هناية االضطهاد العاملي لليهود ،و ُي َ
يف إطار من الليربالية والسلام مع العرب.

وخيتت�م املؤ ّلف الفصل الراب�ع بالبحث يف الرؤية
العربي�ة واإلرسائيلي�ة ملا بع�د الصهيونية ،فابتدأ أولاً
بالرؤي�ة العربي�ة ،وذك�ر مواق�ف الباحثين الع�رب
الت�ي اختذوه�ا إزاء تيار م�ا بعد الصهيوني�ة والدعوة
َ
عرض
إىل التطبي�ع مع�ه ،فهناك اجت�اه متفائل به ،ألنه
َ
التاريخ الصهيوين للنقد والتعرية،
وكشف األكاذيب
التارخيي�ة وتزويرها له ،وهناك اجت�اه موضوعي يرى
الكثري م�ن التناقضات يف مواقف ه�ذا التيار ،وأنه مل
يص�ل إىل حدّ إدان�ة الصهيونية م�ع اعرتافه بام حدث
للعرب عىل ٍ
اجتاها متشائماً
أيد إرسائيلية ،كام أن هناك
ً
اخت�زل موق�ف ه�ذا التي�ار يف أن�ه جم�رد مؤام�رات
خمرج�ا للتاري�خ الصهي�وين ،أو لتكون
سياس�ية ُيع�دّ
ً
هن�اك ردة فع�ل صهيوني�ة تدع�و إىل القت�ل من أجل
الكي�ان ،وبغي�ة محاي�ة املشروع الصهي�وين ،وجعل�ه
أكث�ر مقبولي�ة للمجتم�ع ال�دويل ،أو أن�ه من�اورات
سياس�ية بني اليمني واليس�ار داخل إرسائيل.
كما ّ
أن بعضهم أ ّيد قيام مدرس�ة مؤرخين عربية
جدي�دة ورف�ض أخ�رون ذل�ك ،فاملؤيد ي�رى عمل
املؤرخين اإلرسائيليني اجلدد ال يكتمل من دون قيام
دراس�ة موضوعي�ة ال تنطوي عىل تص�ورات العرب
والفلس�طينيني وعواطفه�م فحس�ب؛ ب�ل تُوضح ما
ُيدي�ن الصهاينة ،أم�ا الرافض فيرى أن ذلك حماولة

لله�روب من األزم�ة ،إذ ليس ثمة رواي�ة تلتقي فيها
روايت�ا اجللاد والضحية ،فه�و إ ّما تزيي�ف التاريخ،
وإ ّما مس�اومات أكاديمية ألهداف سياس�ية ظرفية.

ثان ًي�ا الرؤي�ة اإلرسائيلي�ة الت�ي انقس�مت إىل
اجتاهين ،مها :االجت�اه املتفاعل ،وي�رى أن هذا التيار
إتاح�ة ملج�ال فك�ري جدي�د يتن�اول قضاي�ا كان�ت
بمنزل�ة ا ُملحرم�ات لوق�ت طوي�ل ،كما أن�ه كش�ف
بع�ض الثغ�رات املهم�ة يف كتاب�ة التاري�خ الصهيوين
التقليدي ،واالجت�اه املتجاهل ،وه�و ينتقد طروحاته
ُقوض املرشوع الصهيوين وتُش�وهه وتهَ ُ ّز
باعتباره�ا ت ّ
احلقائ�ق.
وبذل�ك أح�دث تي�ار م�ا بع�د الصهيوني�ة جدلاً

إرسائيلي�ا ح�ول أطروحاته ،وكان ل�ه تأثري يف الرؤية
ًّ
اإلرسائيلي�ةم�نخلال:
 −املجتم�ع اإلرسائيلي
 −اجلان�ب التعليم�ي

 −اجلان�ب الثق�ايف

ويف النهاي�ة ،هذا الكتاب بحث موضوعي حاول
توخ�ي الدق�ة واملوضوعية ،بعي�دً ا عن
في�ه الكات�ب ّ
األحكام ا ُملس�بقة ،وهو يضع القارئ العريب يف خضم
الفه�م املعارص للفكر الس�يايس اإلرسائييل وتطوراته
واجتاهات�هاملس�تقبليةاملحتمل�ة.
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