
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 :مقدمة

سكري،  شر غامض يختلط فيه الديني بالقومي والع صهيونية في وعي كثير من العرب إلى أن تكون مرادفًا ل تميل ال

ويتجرد كحقيقة ال تختلف بمرور الزمن أو يعتريها التغير. وهو إدراك ربما عززه كل من الخطاب القومي واإلسالالوموي 

ص شكل عن صهيونية من إطارها التاريخي لت سكينه كعدو في مثل هذه الرؤى األيديولوجية. اللذان أخرجا ال رًا يمكن ت

صهيوني، إال أنها لم  ستعداء العرب للكيان ال شد المويين في ا ساعدت على ح صورات قد  وعلى الرغم من أن هذه الت

 يتفلح في تقديم رؤية جادة للقضاء عليه فضًو عن العمل على تنفيذها. األمر الذي تفسره مقولة المفكر الفلسطين

شرط لمقاومته""خالد عودة اهلل أن  سنة العدو  شرية تتأثر 1أن صهيوني عن كونه جماعة ب . فو يخرج المجتمع ال

ضاري الذي تعيش فيه سياق الح صادية واالجتماعية وغيرها. كما ال  ،بال سية واالقت سيا وتتفاعل فيها المتغيرات ال

هر الممارسالالة العملية لمقوالتها مواطن الضالالعف تخرج العقيدة الصالالهيونية عن كونها أيديولوجية سالالياسالالية ت  

 والتناقض.

 

وفي هذا اإلطار تأتي أهمية كتاب ما بعد الصالالهيونية، إي ير الالد كيف يرى تيار فخذ في االتسالالاا مالالمن المجتمع 

سي  سيا شرعيتها؛ إي عجزت عن تقديم إجابات على األسئلة الكبرى اإلسرائيلي أن الصهيونية كرؤية ومشروا  تتهاوى 

كهوية الدولة ون امها السياسي وقومية الشعب وعوقته باآلخر وموقفه من اليهود خارج أثارها تأسيس الدولة،  التي

إلى حد يدفع بهذا التيار إلى تقويض ( 23)ص والحداثي.إسالالرائيل والمسالالاحات بين الديني والعلماني وبين التقليدي 

ي وانتقادي وانقوبي. يتأسس األول منهم على رؤية إيجابية مقوالتها والدعوة لتجاوزها، باتجاهات تباينت بين تجديد

صهيونية إي نجحت في تحقيق أهدافها إال أنها بحاجة إلى تطوير طروحاتها بما يخدم الدولة اليهودية ويحافظ على  لل

صهيونية قد ح ساؤل حول هذا النجاح المزعوم وما إيا كانت ال شير االتجاه االنتقادي الت ققت األمن مكانتها. بينما ي

ليهود إسرائيل. في حين ينزا االتجاه االنقوبي إلى معاداة الصهيونية وإسقاط شرعيتها، األمر الذي يحد من فاعليته 

 ( 32)ص وتأثيره في المجتمع اإلسرائيلي.

ساعدت على تبلور  سباب التي  صهيونية واأل شأة ما بعد ال سياق ن ستعرض أطروحة الكاتب كاظم مهدي، ابتداًء،  ت

مومحها كتيار وظاهرة ال يمكن إنكارهما. فقد مّثل تأسيس الدولة أولى محطات مساءلة الصهيونية حول ما يمكنها أن 

التي حققت أقصى أهداف الحركة  1691الذي تعزز بعد حرب  تقدمه بعد أن تحققت غايتها وانتهت الحاجة إليها. األمر

                                                           

  

 1  عودة هللا، خالد. "حوار حول نظرية اللعبة: أنسنة العدو شرط لمقاومته"، قديتا.نت



   
 
 
 
 
 
 

شرين األول عام  /بتثبيت دعائم الدولة. لكن حرب أكتوبر صهيونية على  1612ت ساؤل حول قدرة ال فتحت مجااًل للت

سرائيل بغزو  سخ خول الثمانينيات مع ما تكبدته إ شك أن هذا االتجاه قد تر مع اإلقليمي. وال  صمود في هذا الو ال

. وفي العقد نفسه كانت أبحاث ما بعد  هيونية، تعيد الن ر في الرواية 1691جنوب لبنان ثم باالنتفامة األولى عام 

، كانت قد أتيحت 1699الصالالهيونية للتاريخ، قد أخذت طريقها للنشالالر اسالالتنادًا إلى وثائق عن حرب تأسالاليس الدولة 

 (22،29طلح ما بعد الصهيونية في المجال العام. )ص لوطوا منذ السبعينات. ومنذ مطلع التسعينات تغلغل مص

، والثورة المعرفية في العلوم اإلنسالالانية في الغرب ورفض المسالاللمات مثل 3ويعد انتشالالار مفاهيم ما بعد الحداثة

مطلقات حركة التنوير والعقونية والتقدم، من أهم األسباب التي مكنت هذه الحركة النقدية داخل المجتمع اإلسرائيلي 

من ال هور والتطور. كذلك فإن توا الالل الحروب وارتفاا كلفتها زادت وطأته منذ الثمانينيات وهو أمر تجلى في ظله 

 (23استقرار يهود الشتات. )ص

 

 بأنها:ما بعد الصهيونية وعلى هذا يقدم الكاتب تعريفًا لال

صهيونية من ستمرة في ال سرائيلي ظهر نتيجة األزمة الفكرية الم شأة الدولة اليهودية " تيار فكري إ ذ ن

مر، يضم مجموعة من المؤرخين الجدد وعلماء االجتماا االنتقاديين وبعض الكتاب في  وحتى الوقت الحا

مجاالت الفكر والثقافة والفن مالالمن إطار اتجاهات تجديدية وانتقادية وانقوبية للصالالهيونية. وتدور 

 .2ية لكل مواطنيها"أطروحاته الفكرية حول جعل إسرائيل دولة اسرائيلية طبيع

كما يتعرض المؤلف لعدد من المفاهيم المقاربة التي لطالما برز الحديث عنها في مناقشالالات ما بعد الصالالهيونية.   

سوم اآلن والمؤرخون الجدد؛ بغرض الكشف  صهيونية الجديدة وحركة ال كمفهوم ما بعد الحداثة وما بعد اليهودية وال

ساحات التقاطع واالختوف بين صهيونية. فيوجز تعريف  عن م في  ما بعد الحداثةهذه المفاهيم ومفهوم ما بعد ال

سرائيل بمرحلة ما بعد حرب  شارها في إ سرديات الكبرى"، ويؤرخ النت شكيك في ال سها  1691أنها "الت ثم يبين انعكا

تاريخ ورفض السالالرديات ا ما بعد الصالالهيوني في إقراره لنسالالبية الحقائق وال حيادية ال لكبرى واإليمان على النقد 

 (93)صللنزاعات. بالتعددية االجتماعية والثقافية وتبني التسوية السلمية 

                                                           
الحداثي، األمر الذي انعكس عليها مع رغم ما تقنعت به الحركة الصهيونية من صبغة دينية إال أنها استبطنت كل مقوالت النظام العلماني  2

 تفكك هذا الخطاب منذ النصف الثاني من القرن العشرين.
 

 .01(. ص 2112، )ية"، مركز دراسات الوحدة العربيةمهدي، كاظم. "ما بعد الصهيون 3 



   
 
 
 
 
 
 

شير  ما بعد اليهوديةأما عن مصطلح   سة-في صهيونية في  -بحسب الدرا إلى تيار ظهر بالتوازي مع تيار مع بعد ال

، معبرًا عن نزوا للتخلي عن اليهودية عقد السبعينيات كرد فعل على الهجوم الديني المتزايد على إسرائيل العلمانية

سرائيلي مع المواطن العالمي ما يعني قطع  صالح قيم العقونية والتنور كي يتوافق المواطن اإل كهوية وإطار ديني ل

الصوت مع يهود الشتات وإنكار عوقتهم بإسرائيل واألهم فصل الدين عن الدولة وهي الفكرة التي أيدها ما يقرب من 

 (92. )ص1662يهود اإلسرائيليين في دراسة شاملة أجراها معهد لويس غوتمان عام من ال 39%

 

الصالالهيونية وبينما تتقاطع مفاهيم ما بعد الحداثة وما بعد اليهودية مع مفهوم ما بعد الصالالهيونية يأتي مفهوم 

شددة التي تكونت بعد تمدد الدولة بحرب األيام  الجديدة سعية المت شيرًا إلى التيارات التو في اتجاه معاكس تمامًا، م

ليطالب بعدم التخلي عن أي أرض تم مالالمها بل ويتركز خطابه حول أرض إسالالرائيل أكثر من دولة  1691السالالتة عام 

لدينية  بالهوية ا لدولة ويأخذ  اإلثنية في مواجهة الهوية المدنية. وبهذا تعتبر إسالالرائيل ويؤكد الطابع اليهودي ل

الصالالهيونية الجديدة تفسالاليرًا متطرفًا للصالالهيونية الكوسالاليكية، يعتمد في تكوينه على الحاخامات األرثويكس 

 (35والمستوطنين القوميين المتطرفين. )ص

 

لم اليمين اإلسرائيلي سدة الحكم إثر تس 1611التي تكونت عام  حركة السوم اآلنوتومح الدراسة حجم االختوف بين  

سات  س سالمة وال تناهض المؤ سارية ال هي بالم سوى حركة  هيونية ي صهيونية. إي ال تمثل األولى  وتيار ما بعد ال

الحاكمة، بل هي دومًا على استعداد للقتال دفاعًا عن إسرائيل وهي جزء من النسيج االجتماعي والسياسي اإلسرائيلي. 

الوالء للدولة مومالوا االهتمام الرئيسالي. وتميل الحركة إلى التسالويات السالياسالية المرحلية، ال كما أنها تجعل من 

 -عادة–الشالالاملة، مع الفلسالالطينيين بما يسالالاعد على وقف العنف والمقاومة. ولذلك فإن مواقف هذه الحركة هي 

 (99موموا الطروحات االنتقادية لتيار ما بعد الصهيونية.)ص

 

سيه. وهم  وعلماء االجتماا االنتقاديون المؤرخون الجددأما  س صهيونية ومؤ سة عماد تيار ما بعد ال فتعتبرهم الدرا

الجيل الرابع من مؤرخي الحركة الصهيونية الذين انتقلوا بالنقاش من مساحة انجازاتها، إلى ثمن هذه االنجازات فضًو 

شف النقاب عن االخفاقات مع تفكيك ادعاءات الدولة الطوباوية  سابق عن ك حول األرض والقومية. ويعتبر ظهورهم 

 (91على تشكل تيار ما بعد الصهيونية. )ص



   
 
 
 
 
 
 

 

ومن بين طروحات ما بعد الصالالهيونية تركز هذه الدراسالالة على انتقاداتهم لبعض األفكار المحورية في األيديولوجية 

لديمقراطية والهولوكوسالالت ورؤاهم تجاه العو لة والمجتمع والهوية وا لدو كا قات مع اآلخر من العرب الصالالهيونية 

 والفلسطينيين وما يعتقدونه بشأن قضية الوجئين والتسويات السلمية.

 

شأن هوية الدولة بين اليهودية والعلمانية  الدولةفحول  سة الجدل الذي تثيره كتابات ما بعد  هيونية ب تر د الدرا

ليمي لم تكن سوى اختراا، فما ُيكر في التوراة ودالالت كل منهم على وظيفتها، حيث تفيد بأن "أرض اسرائيل" كحيز إق

ال يشمل سوى أرامي السامرة، وقد ظلت األرض المقدسة في الفكر اليهودي بعيدة عن التصور السياسي للوطن، ولم 

صيرًا  صادفة تاريخية أكثر منها م سرائيل الحالية تعتبر "م شرين. وبالتالي فدولة إ تتحول إليه إال في مطلع القرن الع

لة قومية لليهود تار بدو ية  يات اليهود باط أمن األقل ية حول ارت قادات مزاعم الصالالهيون كذلك تقوض االنت يخيًا ". 

يعيشالالون فيها كأغلبية؛ إي يزداد الخطر المادي عليهم في إسالالرائيل أكثر من أي مكان في العالم. وقد اهتم علماء 

سرائيل ك سي االجتماا االنتقاديون بدحض الروايات الخيالية عن إ سيا شتراكية مثالية إي كان واقعها ال دولة قومية ا

لدولة على  لذي أوقعته هذه ا بال لم المروا ا ما بعد الصالالهيونية  واالجتماعي مجرد واقع اسالالتعماري. ويقر دعاة 

الفلسطينيين وتهدف انتقاداتهم إلى جعل إسرائيل دولة لكل مواطنيها بصرف الن ر عن الدين أو الطائفة أو العرق. 

يتم فصل الدين عن الدولة كما يميلون إلى إنهاء عوقة إسرائيل بيهود الشتات وتعديل قانون العودة إلى  يغة وأن 

 (91-39ليبرالية تعطي حق الملجأ للمضطهدين في مجتمعاتهم من اليهود أو الفلسطينيين. )ص-أكثر إنسانية

شف جوانب المحنة والبؤس في رواية ، اهتم تيار ما بعالمجتمعوانطوقًا من القراءة الجديدة لتاريخ  صهيونية بك د ال

ساس  صريح عن حالة اإلح ساواة. ثم تبنى الت سلمية وم ضرًا و سرائيلي، بحيث بدا أقل تح الجيل األول من المجتمع اإل

مربت المجتمع بعد زلزال  وتوابعه في الثمانينيات. ويتركز هجومهم على  1612الجمعي بفقدان األمل والتفكك التي 

صهيونية في تكوين المجتمع بتمييز المم سات ال شكنازار شرقيين  الغربيين-األ مطهاد اليهود ال سين وا س المؤ

ستيطاني؛ األمر  سرائيلي نمويجًا لمجتمع كولونيالي ا سطيني المحلي على نحو يجعل من المجتمع اإل والمجتمع الفل

تمع. ولذلك فإن ما يرجوه دعاة ما بعد الذي يدعمه ترسالاليخ الثقافة العسالالكرية، التي اسالالتهدفت توحيد فئات المج

الصهيونية أن يتحول المجتمع من العسكرة إلى المدنية مع قبول تعدد األعراق والثقافات وتضمين مفهوم المواطنة 

 ( 96-91كمصدر للحقوق والواجبات ويستبدل الوالء العرقي بالوطني. )ص

، الديمقراطيةو الهويةه المقوالت الصهيونية في مسألة ويبين تيار ما بعد الصهيونية حجم التناقض الذي تقوم علي

فقد علمنت الصالالهيونية التراث الديني اليهودي بإمالالفائها طابعًا قوميًا على الهوية اليهودية وحددت القومية بهذا 



   
 
 
 
 
 
 

مانيين  نازا بين العل جاال للت لذي يترك السالالؤال م حدد لمن هو اليهودي؟ األمر ا ما من تعريف م لديني، و طار ا اإل

والمتدينين في إسالالرائيل فانتصالالار األول يعني قطع الصالاللة مع التراث الديني تمامًا، وإال تتحول إلى نمويج أ الالولي 

( وكذا يؤكد مفكرو ما بعد الصالالهيونية أنه ما من ديمقراطية يهودية، فتعريف إسالالرائيل كدولة 12-96منغلق.)ص

منزلة أدنى فالتمييز يترسالالخ فيها قانونيًا مالالد يهودية يسالالتبعد العديد من الفئات واألقليات ابتداء ويضالالعهم ب

األقليات غير اليهودية، كما أن جزءًا من التشريع والقضاء فيها تمت مصادرتهما من نطاق الدولة إلى نطاق ديني يتولى 

 (16-19البت فيه تيار حصري هو التيار األرثويكسي ما يميل بها إلى أن تقترب من النمويج الثيوقراطي.)ص

 

ما ح  ماا  الهولوكوسالالتي وك ماء االجت ية، اهتم المؤرخون وعل ية الصالالهيون يديولوج ية األ يدة في بن نة فر كا بم

ية.  ياسالال ها السالال عاليت ية األسالالطورة ليتمكنوا من فهم ف غائ ية و تاريخ عه ال قائ عادة الن ر في و بإ قاديون  االنت

مي في صال ألم الما صهيونية إي سوى  ناعة ابتغت ال ست في قراءتهم ليس  صى ثم فالهولوكو ها إلى حده األق

سي. والذي تمثل في تحريم كل انتقاد لليهود والمشروا الصهيوني،  سيا ستثماره لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح ال ا

ست  سرا وغيرهما من البلدان بما يجعل من الهولوكو سوي مح أللمانيا و ضو عن االبتزاز الوا أكبر  -في الواقع –ف

 .(99-16جريمة سرقة في التاريخ.)ص

 

سرائيليين حول  صهيونية رؤى اإل شكلت العقيدة ال صهيونية كيف  سات ما بعد ال سطينيةوتحلل الدرا ضية الفل  الق

لتبين جوانب الوأخوقية والتغييب والتزييف إلى حد ينفي وجود مسألة فلسطينية إي الصراا بين العرب واسرائيل. 

شعب بو أرض"، كما شعب ل سخه مقولة " أرض بو  سطينيون جماعة من الرعاا ال ترقى ألن  وهو ما تر لو كان الفل

تكون شالالعبًا. وما تؤكده القراءة التاريخية أن المثقفين والقادة الصالالهاينة كانوا واعين بالوجود الفلسالالطيني لكنهم 

سألة  ساحات اإلدراك. وعلى هذا فإن الوعي بالم سكان األ ليين من الذاكرة وم سطين وال سم فل صفية ا قرروا ت

سطي ستقبلها.الفل سطينيين هو جزء من تحرر اليهود وخطوة الندماجهم في تاريخ المنطقة وم  نية واالعتراف بالفل

فإن دعاة ما بعد الصهيونية ال يقدمون أكثر من تفنيد الدعاءات القادة  مشكلة الوجئينأما بالنسبة لالالال (65-91)ص

سطينيي سؤولة عن خروج الفل صهاينة بأن البلدان العربية هي الم ميهم إي هي أمرتهم بالفرار كي تتمكن ال ن من أرا

صهيوني عند هرتزل وزانغويل وبن  من تحرير األرض من اليهود. ويلك بالعودة إلى فكرة الترانسفير في جذور الفكر ال

 (66-61)صالحرب. غوريون بما يضعها في سياق الخطة السياسية أكثر منها حادثة ممن نتائج 

ه العرب، يعيد مفكرو ما بعد الصهيونية الن ر فيها من خول مناقشة رواية الدولة حول وبشأن الرؤية الصهيونية تجا

سومو 1699حرب عام  ضية ال صور حرب ق سمية التي ت سرائيلية الر سردية اإل . فعن األولى ينفي المؤرخون الجدد ال



   
 
 
 
 
 
 

شهد داوود وجالوت؛ إي  سهل مقاربتها بم شة والتي ي مد الكثرة المتوح ضعفة  ست سيس على أنها حرب القلة الم التأ

تشالالير روايتهم إلى أن الوجود اليهودي لم يكن يواجه خطر فناء حقيقي ولم يعانض مالالعفًا عسالالكريًا، بل ربما تمتع 

سلح سكري أمام جيوش لم تكن مهيئة للقتال ولم تزود بأ سيق التام فيما بينها. وال بتفوق ع ضو عن غياب التن ة ف

شار إليها في  صهيونية بحق العرب والتي ال ي صابات ال ضوء على المجازر التي ارتكبتها الع سليط ال تغفل روايتهم ت

سياق الحرب الطبيعي. )ص سمية كمجازر وإنما كحوادث أو عمليات تتم في  سلمية 153-155الرواية الر سويات ال ( أما الت

سرائيل يدركون فتت صهيوني؛ إي يرون أن قادة إ شكيك في جدية الطرف ال صهيونية بالت ناولها طروحات ما بعد ال

صهيونية والدخول في مرحلة ما  صهيونية، ولذا فإن التخلي عن ال سوم العادل على طموحاتهم ال خطورة تحقيق ال

 (159-153بعد الصهيونية هو المبدأ الذي يمكن أن تقوم عليه تسوية سلمية. )ص

 

سألة  سته م صهيونيةويتناول كاظم مهدي في درا سرائيلي ، والرؤية العربية لتيار ما بعد ال  علىرد فعل المجتمع اإل

هذا التيار. فيرى أن النخبة العربية قد اسالالتقبلت طروحات ما بعد الصالالهيونية بترحيب بارد على اعتبار أنها لم ترق 

سرائيل ألبعد من حالة جدل داخلي غايته تطهير ا لذات ال التأثير على الواقع، كما تعيق األجواء المناوئة للتطبيع مع إ

ويصنف مهدي مواقف المثقفين العرب من ظاهرة ما بعد الصهيونية إلى اتجاه  (156صأي تفاعل جاد مع هذا التيار.)

ضمين أ وات فل صهيونية للتاريخ بت مت له الرواية ال سفاردية، متفائل يعتقد بأهمية النقد الذي تعر سطينية و

شأنه هزيمة هذه  صهيوني األمر الذي من  شروا ال سرائيل والم سؤال األخوق في األبحاث حول إ كما يحتفي بإدخال 

األفكار وتع يم فرص انتصار القضية العربية. وبالالالالموموعية، يصف الكاتب اتجاه فريق فخر من المثقفين العرب 

ضوي على تن صهيوني إلى حدود لم يرون أن طرح المؤرخين الجدد ين مح لكن الجيد أنهم يدفعون التناقض ال اقض وا

سرائيلي لكنها في نهاية  سرائيليين بل ولكثير من العرب. فهي تحدث  دمة أخوقية في الوعي اإل محة لإل تكن وا

ر االتجاه األخي المطاف ال تمثل انسوخًا منه أو تمردًا عليه، فوالؤهم للمشروا الصهيوني وما جهودهم إال لتحسينه. أما

شاؤمًافي هر  صهيوني  ت صهيونية، إي يعتقد أنه ربما يكون أكثر التيارات فائدة للمجتمع ال كبيرًا تجاه تيار ما بعد ال

بما يمكن ألطروحته أن تنال من ترحيب في األوساط الدولية ولدى العرب. فهو ال يتعدى كونه محاولة إليجاد مخرج من 

لذي وقعت مأزق األخوقي ا يل.)ص ال هذه الرؤى ينقسالالم المثقفون العرب حول 111-115فيه اسالالرائ ( وانطوقًا من 

مع تيار ما بعد الصالالهيونية إلى مؤيد يعتقد بمسالالؤولية المثقف العربي في توجيه خطاب نقدي للمجتمع  التطبيع

شجاعة، وم عارض ي ن األفضل أن ي تَرك صهيونية بعقونية و سرائيلي ومناقشة دعاة ما بعد ال هذا التيار ليكمل  اإل

تفاعوته داخليًا وتقتصر المداخوت الخارجية عنه على األكاديميين الفلسطينيين؛ إي هم أقدر على توجيه هذا التيار 

ساحات أكثر راديكالية.)ص شهده الجدل حول 135-119إلى م سه ي سام نف سة مؤرخين جدد عربية( واالنق  قيام مدر



   
 
 
 
 
 
 

يلية. فالمؤيدون للدعوة يرون أن العرب بحاجة لدراسالالة نقدية لتاريخهم تحاول و الالل ما بدأته المدرسالالة اإلسالالرائ

سريع. بينما يحذر فخرون من الفكرة  سباب انهيارهم ال سي الحديث، على األقل لكشف أ سيا صادي وال االجتماعي واالقت

 (133-131)صوأكاديمي. باعتبارها استدراجًا سيؤدي لتطبيع ثقافي 

 

سة كا عليها والذي  رد فعل المجتمع اإلسرائيليظم مهدي حول ظاهرة ما بعد الصهيونية، هو ومن أهم ما تتناوله درا

تنوا بحسالالب الكاتب بين تيار متفاعل، يعتقد بأهمية إسالالهامات هذا التيار في حماية المجتمع اإلسالالرائيلي من 

شف ثغرات االتجاه التقليدي في كتابة تاريخ الدولة، وتيار متجاهل، يعتقد  في عدم تجانس أفكارهم الدوغمائية وك

صر في فئة علمانية من خلفية تعليمية رفيعة ما يؤدي إلى محدودية أثرها، خا ة وأنها ال تخرج عن إطار  وأنها تنح

انعكاسات تيار ما بعد الصهيونية ( ولم تغفل الدراسة 132،133الطرح الثقافي، والتغيير مرهون بالمجال السياسي.)ص

 احات التعليم والثقافة فيه.ومس على المجتمع اإلسرائيلي

فير د مهدي مسارات تأثير دعاة ما بعد الصهيونية في المجال األكاديمي بشكل خاص وفي الثقافة الشعبية بوجه  

عام، وقد تمثلت في أفوم سينمائية ووثائقية تجنبت النزعة األسطورية في رواية التاريخ اإلسرائيلي ومسرحيات يات 

ج دراسية، خا ة في من ومات التعليم البديل التي تميل إلى تضمين المن ور الفلسطيني طابع عدمي، بل وفي مناه

( وتطور الومالالع النتقاد التجنيد اإلجباري من قبل بعض األكاديميين، وتشالالبيه بعض السالاللوكيات 129للواقع.)ص

نازية.)ص ما بعد الصالالهيونية على االحتفاالت 123العسالالكرية بسالاللوكيات  لدينية ( وال يخفى أثر تيار  الوطنية وا

( أو تحول هذه األعياد من مناسبات جماهيرية عامة 123كاستغول يكرى الهولوكوست إلثارة الجداالت العامة حوله.)ص

( ورغم اتساا دوائر تأثير دعاة ما 125إلى احتفاالت عائلية محدودة تتمحور حول الشواء والتنزه في الحدائق العامة.)ص

تب يؤكد وجود  عوبات جدية في مواجهة هذا التيار إلى حد تعرمهم للتضييق في النطاق بعد الصهيونية إال أن الكا

سيون من التيار اليميني عن مهاجمتهم واتهامهم  سيا صلهم. كما ال يتوقف ال األكاديمي بتأخير ترقياتهم أو حتى ف

 (129بالخيانة والمطالبة بإقصائهم عن المجال التعليمي. )ص

شكيكًا وأخيرًا، يختم كاظم مه سهامات هذا التيار قدمت ت صهيونية بتعليق يرى فيه أن إ سته حول ما بعد ال دي درا

ونقدًا سعت فيه لتفكيك األيديولوجية الصهيونية لكنها عجزت عن تقديم بناء جديد، ورغم ما يتهددها من التيارات 

 (192،199)صاإلسرائيلي. المشهد الفكرية الصهيونية فإن الكثير من المؤشرات تنبئ باستمرار وتنامي دورها في 

موعها  وتعتبر  سات في مو صهيونية، خا ة وأنها من أوائل الدرا سة مدخًو جيدًا لوطوا على تيار ما بعد ال الدرا

بالمكتبة العربية. غير أنها ال تقدم رؤية تفسالاليرية حول ال اهرة أو نقدًا لما كتب عنها. إي تركز اهتمام كاظم مهدي 



   
 
 
 
 
 
 

ستعراض اآل ساءلة ألي منهم. وعلى الرغم من أن الوعي المبدئي على ا موا دون تحليل أو م راء المختلفة حول كل مو

سئلة أكثر مما يقدم اإلجابات. ولهذا  ضًا، يثير األ سة تتركه غام صهيونية مهم في حد ياته، إال أن الدرا بتيار ما بعد ال

ومالالوا حقه من البحث والدراسالالة في أروقة الجامعات فإن أهم ما تشالالير إليه األطروحة هو الحاجة إلى إيوء هذا الم

والمراكز العربية. كي يمكن الوقوف على مدى أهمية هذه ال اهرة وتكوين رؤية جادة بشأنها تصلح لتأسيس مواقف 

 ثقافية أو سياسية عليها.
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