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حقل  في  واملوضوعية،  النقدية  املتعمقة،  األدبيات  ُتشكل 

دراسات احلركة الصهيونية وفكرها وممارستها، حيزًا محدوداً، 

عموماً.  والعرب  الفلسطينيني  الباحثني  لدى  واهتمامًا ضعيفًا 

أدت هذه احلالة إلى افتقار صاحب الشأن والقرار الفلسطيني 

والعربي للمعرفة املتماسكة واملتكاملة لطبيعة فكر هذه احلركة 
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وماهية السجاالت اجلارية فيها سيما خالل العقدين األخيرين. 

ساهمت  قد  مبراجعتها،  نقوم  التي  الدراسة،  هذه  ولكن 

في سّد، ولو القليل، من هذا » الفقر البحثي« املتعلق بالفكر 

الصهيوني، خصوصًا وأنها تتميز بدقة التحليل في جذور هذا 

الفكر ومضامينه وأبعاده احلالية واملستقبلية.

املشارب  لبعض  فكري  حتليل  حول  الدراسة  هذه  وتتمحور 

التي من شأنها  السياسية األساسية في إسرائيل،  والتيارات 

توضيح دوافع السياسات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة، ورصد 

والعسكرية  السياسية  الُبنى  في  الدائرة  والسجاالت  التحوالت 

والثقافية واألكادميية خالل العقود املاضية.

الفكر الصهيوني: مكونات وجدل

يقوم مبنى الدراسة على مناقشة ونقد املعسكرين األساسيني 

في الفكر الصهيوني: األول، يتمثل في تطور خطاب الصهيونية 

املتجددة، وهي التيار القومي احملافظ الذي بدأ يتكون، نتيجة 

التقارب األيديولوجي بني اليمني القومي العلماني والتيار القومي 

الديني؛ الثاني، هو تيار ما بعد الصهيونية وهو الفكر السياسي 

النقدي الذي بدأ يتبلور في مواجهة التيار الصهيوني املركزي، 

وذلك على ُأسٍس فكرية وأيديولوجية، تطور جزء منها في الفكر 

الصهيوني ما قبل قيام دولة إسرائيل، وجزء آخر تأثر بالفكر ما 

بعد احلداثي وما بعد الكولونيالي. وتتعمق الدراسة في اجلدلية 

التناقضية بني هذين التيارين وكيفية انعكاس التناقض احلاد 

فيما بينهما على تطور كل منهما.

املقدمة،  إلى  إضافة  فصلني،  إلى  الدراسة  تنقسم 

وخالصة، وافكار ختامية، وقائمة مراجع. في املقدمة يتناول 

بني  األخيرة  السنوات  في  احتدم  الذي  النقاش  الباحث 

السياسيني في إسرائيل، بشأن طبيعة  الفكريني  التيارين 

املشروع القومي اليهودي وأهدافه وشرعيته، وهوية املجتمع 

اإلسرائيلي، ثقافيًا وسياسيًا واقتصادياً.  وبرز هذا النقاش 

من  أفكارهم  طرح  كتابها  حاول  جديدة  كتابات  خالل  من 

أجل الوقوف عند الواقع اليهودي ومستقبله، وعالقة الدولة 

اليهودية مبحيطها العربي وامتداده الثقافي والقومي. مثل 

هذه التيارات الفكرية مت التعبير عنها بوسائٍل متعددة، على 

رأسها الُسبل الفكرية التي حاول من خاللها بعض املفكرين 

واألدباء والصحافيني إبراز أهم معالم التطورات اجلارية في 

مع  واخلالف  االختالف  نقاط  وحتديد  اإلسرائيلي،  املجتمع 

تيارات ومواقف فكرية متعددة بديلة.

ويرى املؤلف أن أي قراءة للفكر السياسي اإلسرائيلي ال بد 

من أن تتطرق إلى جدليات هذا الفكر وتركيباته املتنوعة، والتي 

الفكر.  لهذا  األساسية  املكونات  يعكس  حتليليًا  منهجًا  حتتم 

وتفصل الدراسة مركبات الفكر السياسي اإلسرائيلي في العقدين 

األخيرين، موضحة أنه ينبع من أسباٍب موضوعية وأخرى عملية. 

السبب املوضوعي األهم، هو أن بداية سنوات التسعينيات من 

القرن املنصرم كانت محطة فارقة في الواقع والفكر السياسي 

اإلسرائيلي من جهة. ومن جهة أخرى كان هنالك تصاعد واضح 

ألبحاٍث جديدة اعتمدت على مستندات مت كشفها من االرشيفات 

اإلسرائيلية والبريطانية ما أدى إلى احلصول على معلوماٍت جديدة 

عن حيثيات سنتي 19٤8 و19٤9، العامل الذي قاد إلى حتول 

جذري في الرؤية املهيمنة على هذه الفترة، التي كانت صنيعة 

املؤسستني السياسية والعسكرية اإلسرائيلية.

صدمة الوثائق

طرحت هذه الوثائق معلومات وحتليالت جديدة تتحدى الفكر 

والرواية املهيمنة بشأن قضية الالجئني الفلسطينيني والتطهير 

العرقي من مناطق واسعة في فلسطني، واستباحة احلرمات 

أمور  كلها  عديدة،  مناطق  في  والبطش  والقتل  االجتماعية 

سلطت الضوء على وهن االدعاءات اإلسرائيلية بشأن صدقية 

املشروع االستيطاني اليهودي، وأخالقيات اجليش اإلسرائيلي 

مبا  اإلسرائيلية،  والعسكرية  السياسية  القيادات  ومناورات 

نشوء  إلى  كله  هذا  وأدى  الفلسطينية.  القضية  بحل  يتعلق 

إعادة صوغ  حاولت  متعددة  تيارات  بني  جديد  فكري  صراع 

املشروع الصهيوني بأكمله.

أما السبب املوضوعي الثاني الذي ُيعلل تناول تطورات الفكر 

مبشروع  يتعلق  األخيرين،  العقدين  في  اإلسرائيلي  السياسي 

التسوية الذي ميكن تلخيصه باتفاق أوسلو الذي أدى إلى احتدام 

صراع فكري عميق بني التيار الفكري الصهيوني املركزي الذي 

ينعكس في مواقف وأفكار حزب العمل اإلسرائيلي ولفيفه، وبني 

تيار سياسي وفكري ميكن نعته بالفكر االستيطاني املتجدد، الذي 

يؤكد عدم وجود فروقات تذكر بني األراضي التي تقع حتت سيطرة 

دولة إسرائيل منذ سنة 19٤8، وبني تلك التي احتلتها في سنة 

1967. احتدام هذه اخلالفات، على خلفية إمكان انسحاب إسرائيل 

من األراضي احملتلة منذ سنة 1967، أدى إلى نشوء كتابات فكرية 

وسياسية تؤكد الشرعية اليهودية في فلسطني، ال في أراضي 

سنة 19٤8 فحسب، بل في كل فلسطني التاريخية أيضاً. 
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الصهيونية  أن  رغم  أنه  إلى  مقدمته  في  املؤلف  وُيشير 

فإنها مبنية على فكر ديني عقائدي، يحول  ظاهرها علماني، 

الكتاب املقدس إلى كتاب تاريخ ميكن اعادة بنائه من جديد على 

أرض الواقع، وأن هناك تناقضًا واضحًا بني اخلطاب التحرري 

اليهودي وسياسات الدولة اليهودية ينعكس في العنصرية جتاه 

الفلسطينيني، وأن هناك تناقضًا بني دميقراطية الدولة ويهوديتها. 

لذا، فإن مشروع الدولة اليهودية هو مشروع ديني أكثر منه مدني.

هيمنة الخرافة وعسكرة القوانين

إلى ذلك، يبني التحليل للفصل األول املعنون بـ »الصهيونية 

اجلديدة: تطور اليمني القومي احملافظ وخضوعه لتأثيرات دينية«، 

وجود حاجة إلى توضيح مقومات توجه فكري سياسي جديد في 

إسرائيل متت تسميته بالصهيونية اجلديدة. هذا التوجه الفكري 

ُمعقد ومركب، لكن له مراجع ومقومات واضحة املعالم، مرتبطة 

وتغذي بعضها البعض.  ويورد الكاتب في هذا اخلصوص فكرة 

الوعد اإللهي كـ»مصدر شرعي ألحقية اليهود في أرض إسرائيل«، 

وبالتالي ُتشكل احلاجة إلى تخليص األرض ممن اعتدوا عليها 

صلب التوجه الفكري للصهيونية اجلديدة التي تدمج بني مشارب 

الفكرة  هذه  تؤدي  مستحدثة.  دينية  ومشارب  ليبرالية  علمانية 

الفكر السياسي  إلى بروز مكانة االستيطان واملستوطنني في 

الصهيوني.

وتؤكد الدراسة أن توسيع احليز الصهيوني للهيمنة اليهودية 

يرقى بعملية االستيطان إلى درجة الفضيلة ويحول املستوطنني 

إلى مقاتلني أساسيني باسم الشعب اليهودي، الذين يعتبرون 

التحليل  ويبني  املقبلة.  أجياله  ومستقبل  ألمنه  مركزية  ضمانة 

على  بناًء  الدستورية  القوننة  عملية  وتسخير  استعمال  كيفية 

من  األكثرية  مبدأ حكم  تفريغ  في  الدميقراطية  األغلبية  أحقية 

مضمونه ونقل السيادة على الدولة ومواردها من املواطنني إلى 

الشعب اليهودي برمته. 

ابداعات  اجلديد  الصهيوني  للفكر  املركبات  هذه  ليست 

وعقائد  ألفكار  ومتطرفة  قصوى  حاالت  وإمنا  محضة،  جديدة 

ـ  ـ النب  بشكله  التقليدي  الصهيوني  الفكر  في  متجذرة  كانت 

غوريوني، وفي ممارسات احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، إال إنه 

مت تغليفها بأغطية دبلوماسية وقانونية وقضائية جّملتها وغيبت 

عنها مضمونها العنصري واإلقصائي واالستعماري.

ووفق الكاتب، فإن هذا األمر يعني أن الصهيونية اجلديدة هي 

توجه فكري متجدد يحمل في طياته أفكارًا قدمية، لكنه يعطيها 

االقتصادية  إسرائيل  لقدرة  تطرفًا  أكثر  وتفسيرًا  زخمًا جديدًا 

األخالقي  والتفوق  اإللهية  اإلرادة  حتقيق  أجل  من  والعسكرية 

للشعب اليهودي على محيطه ملا في ذلك من »رسالة لإلنسانية 

جمعاء«، متغاضيًا عن التبعات اإلنسانية واإلسقاطات البشرية 

لهذا الفكر االستعالئي.

تداعيات وانتقادات

أما الفصل الثاني، واملعنون بـ »ما بعد الصهيونية وتداعياتها 

معنى  على  الوقوف  إلى   سعى  فقد  والسياسية«،  األخالقية 

ويعرض  الصهيونية،  بعد  ما  ُيسمى  بات  ملا  السياسي  الفكر 

في  جتاهلها  ميكن  ال  بارزة  مكانة  يتبوأ  بات  توجه  تأسيس 

املشهدين األكادميي والسياسي اإلسرائيليني، على مدى العقدين 

املنصرمني. ويفترض الباحث أن حركة ما بعد الصهيونية، متثل 

توجهًا فكريًا يفتقر إلى التماسك والترابط كونه ُيعارض األسس 

األخالقية والسياسية التي قامت عليها احلركة الصهيونية ودولة 

إلى  بالنسبة  ومعناها  اليهودي  عليها طابعها  وبني  إسرائيل، 

اليهود وغير اليهود في البيئة احمليطة بها.

ويتتبع  الصهيونية  احلركة  ظهور  الفصل  هذا  ويطرح 

كل  بني  واالتساق  التناغم  مدى  بشأن  والتساؤالت  ممارساتها، 

احلركة  هذه  تتبناه  الذي  والسياسي  األخالقي  اخلطاب  من 

وممارساتها.

يشمل  إذ  الصهيونية،  بعد  ما  نطاق  في  الفصل  ويتوسع 

األسئلة املُثارة على السمة الشرعية واألمن نظرًا إلى أن أتباع حركة 

ما بعد الصهيونية، الذين أعدوا األبحاث األساسية في حقول 

التاريخ واملبادئ األخالقية وعلم االجتماع والسياسة، يفترضون أن 

احلرب والقوة ال تكفالن أمن اليهود، وال تضفيان السمة الشرعية 

على حقوقهم. لذلك، تتسبب االنتقادات التي يسوقها منظرو ما 

بعد الصهيونية بتقويض الصهيونية السائدة، التي متتزج فيها 

القوة باحلقوق.

إلى  ترمي  محاولة  الفصل  هذا  في  التحليل  ُيشكل  كذلك، 

التوفيق بني مختلف األبعاد التي تنطوي عليها حركة ما بعد 

املعرفية  األسس  استكشاف  عبر  وتفسيراتها،  الصهيونية 

نفسه  الوقت  وفي  عليها،  تبنى  التي  واملعيارية  واالنطولوجية 

مقارنتها بالصهيونية السائدة. وتستهل الدراسة هذا التحليل 

بعرض التصورات البارزة لالجتاه ما بعد الصهيوني، في اخلطاب 

حتليله  في  املتبعة  الطرق  تبني  بحيث  اإلسرائيلي،  األكادميي 

وتوصيفه، وما إذا كان يطوع أجزاء منه ويدمجها في الصهيونية 
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على  منه،  أخرى  أجزاء  عن  الشرعية  الصفة  ينزع  أو  السائدة، 

أساس االفتراض الذي يقول إنه ال يحظى بالتماسك الفكري. 

 

بين الوهن واالستثمار

وتعرج الدراسة في هذا الفصل كذلك، على األركان األساسية 

التي يرتكز عليها االجتاه ما بعد الصهيوني، وتتناول االنقسام 

اجلوهري الذي قام بينه وبني الصهيونية السائدة. وتخلص إلى 

استكشاف الدالالت التي تنطوي عليها الفرضيات التي يسوقها 

ما بعد الصهيونيني، بشأن مستقبل عالقة اليهود مبحيطهم في 

منطقة الشرق األوسط. 

وبخصوص اخلالصة، فإن الدراسة توضح أن الفكر املا بعد 

تيار  سيما  املهيمن  الصهيوني  الفكر  قوائم  ُيصيب  صهيوني 

الصهيونية اجلديدة، في الصميم. إذ يقوم هذا التيار النقدي بتفكيك 

مركبات العقيدة الصهيونية من أساسها، مبينًا وهنها األخالقي 

وعدم اتزانها املعرفي وضعفها العملي. كذلك، يبني هذا النقد أن 

قوة الصهيونية ليست في أخالقها، بل في ممارستها املبنية على 

عالقات القوة القائمة، من دون التخلي عن حق اليهود في مكان 

آمن وسيادة سياسية تضمن ممارسة  ثقافتهم وحريتهم.

فضال عن ذلك، يبرز هذا الفصل حنكة اخلطاب الصهيوني 

السائد في مواجهة االنتقادات الالذعة من جانب الفكر املا بعد 

صهيوني، وذلك من خالل التمييز بني نقد بناء وموضوعي ونقد 

هدام وغير موضوعي في نظره.

اإلسرائيلية،  املؤسسة  أن  رغم  أنه  إلى  اخلالصة  وتشير 

وخصوصًا األكادميية فيها، استثمرت موارد هائلة في العقدين 

األخيرين من أجل مواجهة تيار ما بعد الصهيونية، وعلى الرغم 

صهيونيني  بعد  املا  املفكرين  بعض  تهميش  على  قدرتها  من 

إلى خارج حدود إسرائيل، وعدم  املركزيني، فإن خروج بعضهم 

اإلسرائيلية  األكادميية  املؤسسات  في  وظائف  على  اعتمادهم 

حتما بقاء صوتهم ونقدهم كبوصلة أخالقية ومعرفية مهمة في 

دراسة إسرائيل وفكرها السياسي. 

إلى  ختامية«  أفكار   « في جزئية  يتطرق  فاملؤلف  ذلك،  إلى 

جملة من القضايا الفكرية التي ناقشها وحللها ونقدها في منت 

دراسته، حيث يذكر أن اخلالفات الظاهرة في الفكر الصهيوني 

تعكس عدم احاديته وتناسقه ومتاسكه، كما أن خالفاته واختالفاته 

كثيرة ومعقدة. ويرى أنه عند النظر إلى الترجمة العملية للفكر 

االقتصادية  القوتني  تضافر  أن  جند  األرض،  على  الصهيوني 

والعسكرية هو الذي عزز السياسات الصهيونية.

موت الضمير

ويؤكد الباحث في خامتته أن النقاش الداخلي بني مختلف 

التيارات السياسية، بشأن االستراتيجيات الدميغرافية واجلغرافية 

أخالقي  اعتبار  أي  ُتبدي  ال  املالئمة،  والعسكرية  واالستيطانية 

للهجرة  مقاومة  من  الفلسطينيون  أظهره  ملا  احلقيقية  للجذور 

اليهودية واالستيطان، وأنه جرى فرض واقعني دميغرافي وسياسي 

جديدين على األرض، ضد إرادة سكان فلسطني األصليني، من 

دون أن ُيصيب الضمير أي قلق جدي. 

كما وُتظهر املناقشة أن ثمة مالمح للصهيونية خفية أو 

غير ُمعبر عنها، باتت واضحة متامًا مع صعود االجتاهات 

السمات  من  حتد  أو  تقمع  ال  والدولة  اجلديدة.  الصهيونية 

العنصرية والتوسعية واالقصائية املنغرسة عميقًا في الفكر 

الصهيوني اجلديد. فضاًل عن ذلك، فإنه بصرف النظر عن تيار 

ما بعد الصهيونية الذي بات يشهد منوًا وتوسعاً، فإنه ال يزال 

يعاني جراء حالة من التهميش النسبي في احليز السياسي 

وبالتالي في سياسات هذا احليز، وفي  السائد،  اإلسرائيلي 

املجتمع اإلسرائيلي بصورٍة عامة.

وإلى جانب هذا، يقول الكاتب أنه نظرًا إلى أن التطور 

الذي شهدته الصهيونية مع مرور الوقت عمل على تكييف 

الفرضيات  تتخطى  رواية  إلى  وتعديلها  اليهودية  الرواية 

الوضعية وتتجاوزها، فقد تسببت التناقضات التي تسود 

املعسكر ما بعد الصهيوني وعجزه عن التوفيق بني املاضي 

واحلاضر، بضياع أي مكاسب جرى حتقيقها في اجتاه 

التعايش. 

تقييم عام 

 إن إدراك نشوء الصهيونية وتطورها أدى إلى إدراك جتلياتها 

التي ما فتئ الصراع والتنازع يسودانها على مر الزمن، فلم تفض 

هذه التجليات إلى حتقيق السالم أو التقدم، وإمنا عكرت صفو 

اخلطاب بفعل التناقضات املتأصلة فيها. كما أنه ال ميكن لنا أن 

نتجاهل ما تقوم به االجتاهات الصهيونية اجلديدة من ضروب نزع 

الشرعية عن ذاتها. فهي تبني أن تقرير املصير اليهودي ال ميكن 

أن يكون إال عنصريًا ومتييزياً، وحشيًا وشوفينياً. وفي هذه احلالة، 

وإذا أخذنا في احلسبان أن نحو خمسة ماليني ونصف مليون 

فلسطيني، يعيشون في املكان عينه، وال تنظر إليهم الصهيونية 

اجلديدة إال بعني قومية اقصائية، فسوف يستحيل النظر إليها 

بغير النظرة املأساوية.


