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 :ما بعد الصهيونية
  توجهات جديدة

  يف اخلطاب األكاديمي اإلسرائيلي
  حول الفلسطينيين والعرب

  بابيإيالن 

  
تصف هذه الدراسة، املؤلفة من ثالثة أجزاء، التبدالت التي 

والكتّاب والشعراء وصانعي طرأت على كيفية رؤية الدارسين 
األفالم اإلسرائيليين وغيرهم، ضمن املشهد الثقايف 

ويعرض اجلزء األول اجلدل ". اآلخر"اإلسرائيلي، ألنفسهم ولـ
العلمي بشأن ماضي وحاضر إسرائيل، الذي أرسى األساس 
للتحول يف اخلطاب الثقايف الذي سيجري وصفه يف اجلزأين 

، الذي أطلقته مكتشفات جديدة يف وهذا اجلدل. الثاين والثالث
احملفوظات اإلسرائيلية، وشجعته أيديولوجيا انتقادية 

 - للصهيونية، كان أيضًا متأثراً بالتبدالت االجتماعية
لتي حدثت داخل اجملتمع اإلسرائيلي االسياسية واالقتصادية 

كما سنتطرق إىل اجلوانب املتعددة لنقد ما . ١٩٧٣عقب حرب 
ذلك التحدي  – (post-Zionist critique)بعد الصهيونية 

علماء االجتماع "و" املؤرخون اجلدد"الذي اضطلع به 
ال للتفسير الصهيوين فحسب، بل أيضاً لدور " االنتقاديون

ية ماألوساط األكاديمية اإلسرائيلية يف توفير املرتكزات العل
  .لهذا التفسير

حاً ملناظرات حية بشأن أضحت اجلامعات اإلسرائيلية خالل العقد األخير مسر
وانتقلت املناظرات مؤخراً إىل امليدان العام من . تاريخ إسرائل وعلم االجتماع فيها

خالل مقاالت يف صحافة التيار السائد، كما جرت معاجلتها حتى يف وسائل اإلعالم 
وباإلضافة إىل ذلك، تكشف نظرة إىل امليادين الثقافية األُخرى . املسموعة واملرئية

األفالم السينمائية :  اإلعالم أن املناظرات جتاوزت النطاق األكاديمي إىل الفنونوإىل
والصفة املميزة الشديدة الوضوح يف هذه املناظرات هي رغبة جانب . والشعر واألدب

                                                            
  املصدر:  Journal of Palestine Studies, vol. xxvi, no. 2 (Winter 1997), pp. 29-41.  
  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة حيفا واملدير األكاديمي ملعهد غِْفعات حفيفا ألبحاث السالم. 
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يعتدُّ به من اليهود اإلسرائيليين يف إعادة تقويم الطريقة التي جرى بها فهم العرب 
لكن يجب اإلشارة إىل أن النقاش مل يجذب . ضياً وحاضراًومعاملتهم يف إسرائيل، ما

يف اجملتمع اإلسرائيلي؛ " الطبقات التي تتعاطى الكتابة والثرثرة"أحداً من خارج نطاق 
  .إنه ممارسة نخبوية، وإنْ كانت ذات مضامين واسعة بالنسبة إىل اجملتمع ككل

 الثمانينات بظهور عدد بدأت املناظرة األكاديمية يف إسرائيل بشأن الصهيونية يف
من األعمال العلمية يطرح صوراً من ماضي اجملتمع اليهودي يف فلسطين وحاضره 
كانت تتناقض بشدة مع الصورة التي رسمها اجلمهور اإلسرائيلي لنفسه، ومع ذاكرته 

الصهيونية البالغة القدسية، وتشكك " احلقائق"وكانت هذه األعمال تتحدى . اجلماعية
وانتقد واضعو هذه األعمال أيضاً الدور . حيتها بالنسبة إىل اجليل احلايليف مدى صال

الذي اضطلعت به املؤسسات األكاديمية يف البلد يف صوغ الصورة الذاتية للصهيونية 
والتفسير الصهيوين للواقع الفلسطيني، وفككوا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

األكاديمية اإلسرائيية بشأن تاريخ فلسطين  مؤلفات أولئك الذين هيمنوا على الكتابات
  .واجملتمع اليهودي املعاصر

لقد مضت على حضور هؤالء الدارسين يف الوعي العام فترة من الزمن كافية 
والصحافة احمللية تطلق عليهم وصف علماء . العتبارهم ظاهرة ثقافية يف إسرائيل

ومع هذا،    ١.هؤالء العلماء ، وهذه عبارة مل يتقبلها سوى بعض"ما بعد الصهيونية"
وملّا كان هذا التعبير مالئماً لوصف فحوى ما يقومون به، فإننا سنطلقه، بصورة 
إجمالية يف هذه الدراسة، على جميع أولئك الذين قاموا بمراجعة أعمال اجملموعة 
 األكاديمية الصهيونية الرئيسية يف إسرائيل أو انتقدوها، وسنطلقه أيضاً على الفنانين

  .والروائيين وغيرهم ممن يستخدمون خطاباً ثقافياً جديداً
خليط من أفكار عامة معادية للصهيونية وإدراك " ما بعد الصهيونية"ومصطلح 

وقد أصبح تعبيراً مالئماً يجمع معًا . للواقع (postmodernist)" ما بعد حداثي"
والسياسي  اليهود الصهيونيين واملعادين للصهيونية يف الوسطين األكاديمي

يف عامل الباحثين هما، إىل " صهيوين"و" معادٍ للصهيونية"إن تعبيري . اإلسرائيليين
فوسط هذه اجملموعة، تبدو أعمال أولئك الذين : حد كبير، مسألة تعريف ذاتي

يصرحون أنهم صهيونيون معادية بصورة عامة للصهيونية كأعمال أولئك املؤلفين 

                                                            
  :قدم عامل االجتماع اإلسرائيلي أوري رام التفسير األوسع لهذا املفهوم يف كتابه  ١

The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology and Identity (New            
York: State University of New York Press, 1955).                                               
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ما "ومن املهم أن نالحظ أن مثقفي . ون للصهيونيةالذين يعلنون صراحة أنهم معاد
ليسوا أول من حتدى " علماء االجتماع اجلدد"أو " املؤرخين اجلدد"أو " بعد الصهيونية

لكن من سبقهم إىل ذلك كانوا على . الرواية الصهيونية ملاضي إسرائيل وحاضرها
هامشية كحزب األغلب من اليساريين، من أعضاء احلزب الشيوعي، أو اجلماعات ال

والتوجه األيديولوجي لهذه اجملموعات األخيرة، باإلضافة إىل حقيقة أنهم مل . مبام
 –فيسرائيل شاحاك وبِني بيت (يكونوا مؤرخين أو علماء اجتماع بحكم املهنة 

قد جعل من ) هاالحمي مثالً كالهما أستاذ جامعي يف الفيزياء والكيمياء على التوايل
بنتائج بحثهم ووصفها بأنها جمرد ادعاءات لنشطاء سياسيين السهل االستخفاف  

علماء "و" املؤرخين اجلدد"وعلى النقيض من ذلك، فإن . خارج نطاق اإلجماع القومي
، بصفتهم دارسين معتمدين يف بيئة أكاديمية رسمية للبحث يف "االجتماع اجلدد

  .من داخل النظامماضي البلد وتدريسه، كانوا أول من يتحدى التفكير التقليدي 
من املعادلة، فإنه ينبثق من توجه " ما بعد احلداثة"أمّا بالنسبة إىل اجلزء املتعلق بـ

لدى البعض يف هذه اجملموعة للنظر إىل الواقع احلايل يف إسرائيل كمرحلة سقط فيها 
وهكذا، فإنهم، . معظم احلقائق الصهيونية، لكن ال يوجد ما يشير إىل ما سيحل حملها

ما استعرنا اخلطاب ما بعد احلداثي، قد فككوا احلقيقة لكنهم يعجزون عن إعادة إذا 
ويكتسب بعض هؤالء الدارسين ثقة أكبر بالنسبة إىل املستقبل عندما يتصور . بنائها

لكن معظمهم يعلق . دولة جلميع مواطنيها: إقامة دولة إسرائيلية بدالً من دولة يهودية
ية وثقافية طويلة األمد ما بين خمتلف العناصر التي تقويمه للمستقبل على حرب مدن

  .تستقطب اجملتمع اإلسرائيلي وتكونه
من ناحية الترتيب الزمني، مل يظهر النقد ما بعد احلداثي إالّ بعد اجلدل الذي ثار 

بحتة، ومل يتضمن  (positivist)؛ وهو جدل كان ذا طبيعة وضعية ١٩٤٨بشأن حرب 
من هنا، فإننا نبدأ معاينتنا الشاملة . ة أو نظرية جديةأي مناقشة ما وراء تاريخي

  .١٩٤٨حلرب " التاريخ اجلديد"بـ
  

  :التحدي الوضعي
  "املؤرخون اجلدد"

يواصل االجتاه السائد يف كتابة التاريخ يف إسرائيل املضي يف اجلمع املستحيل 
تستخدم الوقائع التي بين املقاربة الوضعية واملقاربات األيديولوجية للتاريخ؛ إذ 
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وتعني . تستند إىل مادة أرشيفية يف البرهنة عن أن االدعاءات الصهيونية سليمة خُلُقياً
املقاربة الوضعية أن أولئك الذين يبحثون يف ماضي البلد وحاضره يتجاهلون قضايا 

وفوق ذلك، إن . منهجية أو نظرية يمكن أن تؤثر يف ثقتهم باحلقيقة العلمية للصهيونية
فأعمال النخبة موثَّقة يف احملفوظات، وتؤخذ  –بحثهم هو حمض حتليل نخبوي 

ومل يجر حتدي هذا . رؤيتهم لألحداث باعتبارها وصفًا صادقاً وموضوعياً للواقع
مسك "املزيج من النموذج األيديولوجي، وتمركز البحث العلمي حول الذات اإلثنية، و

، ١٩٤٨ع كتابة التاريخ التصحيحية حلرب التجريبي، إالّ يف السبعينات م" الدفاتر
  .التي ال تزال ذكراها تصوغ صورة إسرائيل الذاتية وأساطيرها الوطنية

وفترة االنتداب ككل، قبل ظهور األعمال اجلديدة،  ١٩٤٨اقتصرت معاجلة حرب 
 ١٩٤٨وكانت أحداث سنة . على الكليات اجلامعية التي تدرس التاريخ الصهيوين

الكليات ذروة العملية الغائية التي هدفت إىل حترير الشعب اليهودي  بالنسبة إىل هذه
وكان دور املؤرخ مقصوراً على إعادة بناء هذه املعجزة التي بدأت مع . والنهوض به

سنة " حرب التحرير"يقظة احلركة القومية يف ثمانينات القرن املاضي وانتهت بـ
لحات اإلسرائيلية بشأن احلرب وجتدر املالحظة أن املصط. ضد البريطانيين ١٩٤٨

صيغت بعناية كبيرة، بحيث تمنح الصهيونية وضعاً مساوياً حلركة حترير تنتمي إىل 
وفعالً، فإن . العامل الثالث؛ ولذلك ال يمكن ذكر حرب ضد العرب يف هذا السياق

ال يشيران إىل أي صراع مباشر مع  ١٩٤٨املصطَلَحين املستخدَمَيْن لوصف حرب 
من نير الشتات " التحرر"، و")عتسماؤوت("عن التاج البريطاين " الستقاللا: "العرب

  ").شِحرور("
مل يأت ذكرهم يف الكتابات الصهيونية التي أرّخت " العرب"طبعاً، هذا ال يعني أن 

، أو "االنتداب"أو السنوات التي سبقت  ١٩٤٨؛ فعندما تروى قصة حرب ١٩٤٨حلرب 
إنه يشار إىل اجلانب العربي حينئذٍ بصفته عقبة يجري البحث فيها أو تدريسها، ف

لقد : والرسالة طوال هذه القصة واضحة. أُخرى كان على اليهود أن يتعاملوا معها
وال يتجلى . انتصر اليهود يف فلسطين على الرغم من أن الظروف جميعًا كانت ضدهم

لكثرة كما جتلى يف أبداً عدم التوازن الذي يأتون إىل ذكره بين اليهود القلة والعرب ا
، حيث واجهت، بحسب روايتهم، جماعة تتألف من كثيرين ممن جنوا من ١٩٤٨حرب 

احملرقة، ممن كانوا بالكاد يستطيعون القتال، حكومة بريطانية معادية وعاملاً عربياً 
ويوصف االنتصار يف كتابة التاريخ التقليدية بأنه كان . موحداً يتأهب حلرب إبادة

. غوريون وبطولة اجلنود يف ساحة املعركة –بفضل براعة دافيد بن  إعجازياً حتقق
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وتُرك للمؤرخين مهمة إعادة إحياء هذه البطولة يف ساحة القتال بينما هم يقومون 
  ٢.بتحليل القرارات التكتية التي اتخذت عند هذا املفصل أو ذاك

ستشراق أُوكلت مهمة وصف اجلانب العربي من الرواية وحتليله إىل مؤسسة اال
وكان الباحثون االستشراقيون، بصورة عامة، أكثر حياداً يف بحثهم من . اإلسرائيلية

، لكن معظمهم بدا عازفاً عن االهتمام بالفلسطينيين أو "الكليات اليهودية"زمالئهم يف 
وحتى املستشرق األبرز بينهم، وهو يهوشواع بورات، الذي قدم أول . ١٩٤٨بحرب 

قط؛ ويف  ١٩٤٨متوازنة بشأن الفلسطينيين، مل يتناول حرب وجهة نظر إسرائيلية 
، جنده يفقد مثل هذا االهتمام ١٩٣٩حين أنه نقَّب يف احملفوظات األرشيفية حتى سنة 

وجتنب املستشرقون اإلسرائيليون القالئل    ٣.والتعاطف يف أعماله األكاديمية التالية
مأساة إنسانية أو وطنية، ومل معاجلة النكبة بصفتها  ١٩٤٨الذين كتبوا عن حرب 

وركزوا جهودهم، بدًال من    ٤.يظهروا تفهماً ألهميتها بالنسبة إىل اجلانب الفلسطيني
ذلك، على املناورات السياسية والعسكرية يف العامل العربي خارج فلسطين قبل احلرب 

نظمة وشبيه بذلك أنه عندما تعاملت أجيال أحدث عهداً من املستشرقين مع م. وبعدها
باستثناء مستشرق (نقطة بداية  ١٩٤٨التحرير الفلسطينية، فإنهم مل يعتبروا سنة 

من املشهد األكاديمي  ١٩٤٨لقد مُحي فلسطينيو سنة ). واحد بارز هو موشيه شيمش
  ٥.يف إسرائيل

كان غياب نكبة فلسطين من الوصف التاريخي اإلسرائيلي مؤشراً إىل نظرة 
وظلت النظرة التأريخية إىل الفلسطينيين حتى . عموميةاستشراقية إسرائيلية أكثر 

فقد جاء ذكر السكان احملليين يف أواخر الفترة . الثمانينات رتيبة قائمة على التكرار
العثمانية ذكراً عارضاً فحسب، بصفتهم عنصراً هامشياً يف املشهد اجلغرايف ألرض 

، جرى جتاهل ١٩٦٧ة حتى سن ١٩٤٨ومنذ سنة . خالية وموعودة تنتظر من يخلصها
                                                            

 ,Ilan Pappé, “The New History of the 1948 War,” Theory and Criticism :قُدم وصف تفصيلي يف  ٢

vol. 3 (1933), pp.  95-114 [in Hebrew].                                                        
٣  Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929 

(London: Frank Cass, 1974) and The Palestinian Arab National                 
Movement, 1929-1939 (London: Frank Cass, 1997).                                            

 Yoseph Nevo, “The Palestinians and the Jewish State, 1947-1948” in We :انظر، على سبيل املثال  ٤

Were Like Dreamers, edited by Y. Wallach, (Tel Aviv: Masada, 1985)      
 [in Hebrew] and recently Itamar Rabinovich’s, The Road Not Taken: Early         
Arab Negotiations (New York and Oxford: Oxford University Press, 1991),       

  .الذي يتجاهل اجلانب الفلسطيني من القصة تماماً
٥  Moshe Shemesh, The Palestinian Entity, 1959-1974: Arab Politics and the PLO      

(London: Frank Cass, 1988).                                                                                   
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الفلسطينيين إىل حد كبير كمادة أكاديمية للبحث، ومل يأت ذكرهم يف أماكن متفرقة 
راحوا يُوصفون باإلرهابيين وبأنهم يشكلون  ١٩٦٧ومنذ سنة . إالّ بصفة الجئين

ومل يُمنح الفلسطينيون، . تهديداً، وإن كان هذا التهديد ال يرقى إىل حد تهديد الوجود
الوصف، دوراً مستقالً، وجرى تصويرهم بدالً من ذلك كمخالب ملؤامرة حتى بهذا 

فاالعتراف بجماعة : وكان ثمة سبب لذلك. عربية شاملة من أجل إزالة الدولة اليهودية
تقاتل من أجل حقوقها يتناقض ) حتى لو كانت صغيرة وضعيفة(قومية قائمة بذاتها 

ية للظلم، أو األسطورة الصهيونية مع الصورة التي رسمتها الصهيونية لنفسها كضح
كذلك ستصبح الرواية ." الفئة القليلة التي هزمت الفئة الكثيرة بصورة إعجازية"عن 

موضع خطر شديد إذا دمج فيها االدعاء  ١٩٤٨الصهيونية البطولية عن سنة 
فإذا كان الفلسطينيون . الصهيوين اآلخر الذي يقول إن الفلسطينيين هربوا ومل يحاربوا

؟ وحتى لو مل تكن ١٩٤٨د ولّوا مدبرين من دون أن يقاتلوا، فأين هي البطولة إذاً سنة ق
. القصة املروية قصة بطولة فلسطينية، فإنها تظل مع ذلك قصة مأساة الفلسطينيين

وقد كانت أفضل طريقة للتعامل مع هذه املعضلة، أكاديمياً، عدم التعرض ببساطة 
  .إطالقاً ١٩٤٨لسنة  –إن أمكن  -وعدم التعرض للجانب الفلسطيني من الرواية، 

حدث التغير البارز األول يف هذا الوضع عندما رغب بعض األكاديميين 
كموضوع للبحث، مع حتليل لوجهي الرواية  ١٩٤٨اإلسرائيليين يف معاجلة سنة 

. كليهما، غير عازفين عن درس سلوك جميع األطراف املعنية بالنزاع بصورة انتقادية
النتيجة صورة تأريخية خمتلفة تماماً عن الصورة التي ال تزال تعرض يف  وكانت

وتتبنى الصورة اجلديدة فصوالً أساسية من . األنظمة التربوية والثقافية يف إسرائيل
  .الرواية التأريخية الفلسطينية، لكنها تضيف أيضاً بعض العناصر من عندها

 ١٩٤٨فوظات املتعلقة بحرب تيسرت الصورة اجلديدة لدى رفع السرية عن احمل
بعد مضي ثالثين عاماً، وفقاً للقانون املعمول به يف كل من إسرائيل وبريطانيا 

لكن الباحثين الذين نقّبوا يف احملفوظات كانت توجههم مفاهيم . والواليات املتحدة
وقد جرى البحث، يف إسرائيل، يف العقد الذي تال رفع . وأيديولوجيا ما بعد الصهيونية

ويف احلقيقة، إن . ، أو بعبارة أُخرى يف أثناء حرب لبنان واالنتفاضة١٩٧٨احلظر سنة 
حرب لبنان التي مل حتظ باإلجماع اإلسرائيلي واالنتفاضة الفلسطينية قد أوجدتا فرزاً 

" القومي"حاداً وواضحاً بين املعسكر ذي التوجه السلمي يف إسرائيل وبين املعسكر 
وهكذا، فإن الباحثين . التوسعي املتعصب) لته السياسيةبحسب تعريف ليكود لكت(
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الذين اطلعوا على املواد التي رُفعت عنها السرية حديثاً قد فعلوا ذلك بعد أن اهتزت 
  .الثقة بسلوك بلدهم

 –باإلضافة إىل ذلك، فتحت االنتفاضة فصالً جديداً يف احلوار اإلسرائيلي 
ومن دواعي الدهشة أن . ين يف الدرجة األُوىلالفلسطيني، وجرى احلوار فيه بين الدارس

هذا احلوار عرّف معظم الدارسين اإلسرائيليين الذين كتبوا عن ماضي بلدهم، ممن مل 
يكونوا مرتبطين بجماعات سياسية راديكالية، بالرواية التاريخية لنظرائهم من 

سبة إىل كثيرين وقد سمح هذا اللقاء املباشر، بالن. األكاديميين الفلسطينيين أول مرة
منهم، بالتعرف أول مرة على القيمة العلمية ملا كان يعتبر حتى ذلك التاريخ دعاية 

وانكشفت يف الرواية التاريخية اإلسرائيلية فصول تعيسة وباعثة على . حمضة
وتنبه الدارسون اإلسرائيليون، يف املقام األول، للتناقض األساسي . الصدمة أحياناً

ية الصهيونية وبين حتقيقها على حساب السكان احملليين يف بين املطامح القوم
وأخيراً، فإن تبلور حس وطني واضح بالهوية لدى أوساط فلسطينيي . فلسطين

إسرائيل، الذين قاموا بدور حاسم يف تذكير اجلمهور بوجود رواية معاكسة، ساعد يف 
ويف . سرائيلية أيضاًلدى النخبة األكاديمية اإل" ما بعد الصهيونية"صوغ جدول أعمال 

بعض احلاالت، كان االعتراف بالوجه اآلخر للرواية، إىل حد تبنّيها بصفتها الوجه 
من نتائج  –يف حالة أُخرى  –الصحيح، من نتائج موقف أيديولوجي معين، وكان 

تبنّي مقاربة متعددة الروايات للتاريخ ذات طابع ما بعد حداثي، ويف حاالت أُخرى 
  .الثنين معاًكان من نتائج ا

، بعد أن نَحَتَ هذا "املؤرخون اجلدد"أصبح القائمون بالتحدي يعرفون باسم 
التاريخ "لكن هذه العبارة، التي استُعيرت من    ٦.املصطلح واحد منهم هو بِني موريس

يف أوروبا كان جهداً بين عدة " التاريخ اجلديد"فـ. يف أوروبا، كانت مضللة" اجلديد

                                                            
 :ثمة أربعة أعمال ذُكرت أول مرة يف هذه املوجة، هي  ٦

Simha Flapan, The Birth of Israel (New York: Pantheon, 1984); Benny Morris, The        
Birth  of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 (Cambridge: Cambridge     

             University Press, 1988); Ilan Pappé, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-   
1951 (New York: Macmillan, 1988); Avi Shlaim, Collusion Across                   

 the Jordan: King Abdullah, The Zionist Movement, and the Partition of                  
 Palestine (Oxford: Clarendon, 1988).                                                                        

  :ؤالء يمكن أن يضيفوإىل ه
Uri Bar-Joseph, The Best of Enemies: Israel and Transjordan in the war of 1948 (London: 

Frank Cass, 1987); Michael J. Cohen, Palestine and the Great Powers, 1945-1948 (Princeton: 
Princeton University Press, 1982); Tom Segev, 1949: The First Israelis (New York: Free 

Press, 1992).  
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تاريخ الدبلوماسية والنخبة ضمن منظور اجتماعي والنخبوي  فروع معرفية لوضع
قد عاجلوا  –على العكس من ذلك  –اإلسرائيليون، فهم " املؤرخون اجلدد"أمّا . أوسع

السياسة بتحليل نخبوي، وتمسكوا، مثلهم يف ذلك مثل التيار السائد لدى سابقيهم، 
، على طريقة "التصحيحيين"باملنهج الوضعي لهذا السبب، من األجدر أن يوصفوا بـ

  .املدرسة التصحيحية يف كتابة التاريخ األميركية املتصلة باحلرب الباردة
، إذا ما أُخذت بمجموعها، تُطيح باالدعاء الصهيوين "املؤرخين اجلدد"إن أعمال 

الذي فحواه أن اجلماعة اليهودية يف فلسطين كانت تواجه خطر إبادة عشية حرب 
تصف عاملاً عربياً مُفككاً عاجزاً عن دعم اجلماعات الفلسطينية فهذه األعمال . ١٩٤٨

وهي تظهر، . شبه العسكرية، الضعيفة، يف معركتها من أجل فلسطين ما بعد االنتداب
 ١٤عندما قررت جامعة الدول العربية أخيراً إرسال قوات إىل ساحة القتال يف 

من القوات اإلسرائيلية، ومل  ، كيف أن هذه القوات مل تكن أكثر عددا١٩٤٨ًمايو /أيار
تكن سيئة التدريب فحسب، بل أيضاً على درجة فظيعة من تدين القدرات العمالنية يف 

كما بينت أن ثمة عامالً مهماً يفسر جناح اليهود يف ساحة القتال،    ٧.ميدان املعركة
لنجاح أمّا ا   ٨[....].وشرق األردن " الوكالة اليهودية"وهو التفاهم الضمني بين 

اليهودي على الصعيد الدبلوماسي، فيعزّى إىل التعاون النادر بين القوتين العظميين 
، إذ كان لكل واحدة منهما أسبابها اخلاصة لدعم القضية ١٩٤٧املتحاربتين سنة 

كما جنح الصهيونيون، بصورة عامة، يف إقناع شرائح . الصهيونية ضد الفلسطينيين
. ي بالربط بين القضية الصهيونية واإلبادة النازية لليهودواسعة من الرأي العام العامل

 –إزاء مثل هذا االدعاء، ما كان يف وسع حتى الدبلوماسيين الفلسطينيين القادرين 
أمّا بريطانيا، فقد انضمت . أن يربحوا اللعبة الدبلوماسية –وكانوا قلة يف تلك األيام 

  ٩[....].من جانبها إىل التيار العاملي العام 
كذلك األسطورة اإلسرائيلية بشأن الهجرة اجلماعية " التاريخ اجلديد"يتحدى 

وكان بِني موريس أول من حاول القول، على أساس . الطوعية للفلسطينيين من بلدهم
الوثائق التي سُمح باالطالع عليها حديثاً، إن الكثيرين من الفلسطينيين جرى طردهم 

دعاء التأريخي الفلسطيني الذي طرحه وليد على الرغم من أنه مل يوافق على اال(
                                                            

٧  Ilan Pappé, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 (New York: I. B.    Tauris, 
1992), pp. 102-135.                                                                                         

، هذا التفاهم الضمني الذي أشار آيف شليم إليه بأنه ٦املؤرخون اجلدد تقريبًا، املذكورون يف احلاشية رقم  لقد عالج  ٨
 ".تواطؤ"

  .Pappé, Britain…, op. cit :انظر  ٩
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ويبين    ١٠).، والقائل إن الطرد كان جزءاً من خطة عامة١٩٦١اخلالدي أول مرة سنة 
هذا اخلالف يف الرأي أن ثمة فجوة ال تزال قائمة بين الرواية الوطنية الفلسطينية 

  ١١.التاريخ اجلديد"و
الرواية الفلسطينية، وهو يتعلق يغيب عن " التاريخ اجلديد"هناك فصل يف رواية 

بادعاء وجود رغبة حقيقية لدى معظم احلكومات العربية وما تبقى من القيادة 
الفلسطينية يف التفاوض بشأن تسوية تتعلق بفلسطين بعد احلرب تقوم على قبول 

املؤرخون "ويصور . ، وإعادة الالجئين إىل وطنهم١٩٤٧العرب بتوصية التقسيم لسنة 
ائيل دول متعنتة ومولعة بالقتال ال ترغب يف التوصل إىل تسوية أو حتى إسر" اجلدد

وهم يستثنون وزير اخلارجية، موشيه شاريت، بصفته (إىل إعطاء السالم أي فرصة 
السياسي الوحيد الذي كان راغباً يف االستفادة من فرصة السالم التي أُتيحت بعد 

  ١٢).احلرب
ة وضعية بحتة، ما اعتقدوا أنه الطبيعة ، بطريق"املؤرخون اجلدد"وهكذا، رسم 

الصحيحة للسلوك اإلسرائيلي، أو باألحرى سوء السلوك، جتاه العامل العربي 
فقد رسموا صورة كان معظم اإلسرائيليين جاهالً بها؛ . ١٩٤٨والفلسطينيين سنة 

مل تكن . صورة استثارت ردات فعل غاضبة من جانب شخصيات عامة ومعلقي صحف
توصف قط بأنها عدوانية، فضالً عن كونها  ١٩٦٧سرائيلية قبل سنة السياسة اإل

مل " املؤرخين اجلدد"ومع أن أياً من . أحياناً وحشية والإنسانية وغير مبررة خُلُقياً
يتعرض للوسط األكاديمي اإلسرائيلي يف أعماله، فما أن أصبح اجلدل علنياً حتى راح 

ئد يف األوساط األكاديمية على عدم إطالع هؤالء يلومون، بصورة علنية، التيار السا
  .١٩٤٨اجلمهور على هذه الفصول املقيتة يف رواية سنة 

  
  :انتقاد جذري للصهيونية
  علماء االجتماع اجلدد

                                                            
 Walid Khalidi, “Plan Dalet: Master Plan for the Conquest of Palestine,” Middle East   :انظر  ١٠

Forum (November 1961), reproduced with a new commentary in Journal       
 of Palestine Studies, vol. xviii, no. 1 (Autumn 1988), pp. 4-70.                           

 :طة عامة، انظروبالنسبة إىل اجلدل بشـأن الفارق بين الروايتين وموقفي الذي يقبل بوجود خ. .Morris, op. cit :انظر  ١١
Pappé, The Making…, op.cit., pp. 203-243. 

 .جاء مثل هذه االدعاءات على لسان موريس وبابي بصورة خاصة  ١٢
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الطريق أمام  ١٩٤٨مهّد البحث الذي أُجري خالل عقد الثمانينات بشأن حرب 
وبعبارة أدق، . اإلسرائيليانتقاد أكثر جذرية للصهيونية ودورها يف الوسط األكاديمي 

جعل من املمكن  –أو التغطية الصحافية واإلعالمية له  –فإن هذا البحث اجلديد 
. التعبير عن اجتاهات كانت بدأت يف الواقع تظهر قبل ذلك يف الوعي اجلماهيري

، التي سببت التصدعات األوىل يف جدار االعتداد املعنوي ١٩٧٣واحلق أن حرب 
الذات لدى اإلسرائيليين، قد شجعت على استعداد جديد للنظر يف  بالنفس والرضى عن

واألهم من ذلك أن التوترات يف فترة الهدوء النسبي التي تلت . جوهر الصهيونية
احلرب، ما بين النسيج اإلسرائيلي املتعدد األعراق والثقافات من جهة، وبين حلم 

. قد احتلت مكان الصدارة عند املؤسسين األوائل من جهة أُخرى،" بوتقة الصَهر"
وتفجرت التيارات االجتماعية والثقافية اخلفية املعبرة عن السخط والعداء يف اجملتمع 
اإلسرائيلي يف بداية السبعينات، يف صورة احتجاج اجتماعي ضد الشرور التي 
ارتكبتها الدولة بحق اجلماعات اليهودية احملرومة، وال سيما اجلماعات ذات األصول 

وحاول النشطاء الشباب والصاخبون حماكاة املعارضة التي عبّر . أفريقية الشمال
اخلاصة " الفهود السود"األميركيون األفارقة عنها، فأسسوا يف بداية السبعينات حركة 

وكانت احلركة تمثل مطلباً اجتماعياً من أجل توزيع جديد وأكثر عدالً ملوارد البلد . بهم
وأخفق احملتجون يف حتريك اليسار . د هويتها الثقافيةاالقتصادية، ونصيباً من حتدي

لكنهم لفتوا إليهم انتباه اليمين الذي استغل ببراعة احتجاجهم وزجّهم يف . اإلسرائيلي
وهكذا خسر اليسار . ١٩٧٧إطار حركة جماهيرية جاءت بمناحم بيغن إىل السلطة سنة 

األكاديمي بدأ ينقب يف اإلسرائيلي جمهوره الطبيعي، لكن بعض أتباعه يف الوسط 
  .أسباب هذه احلركة

كانت حركة االحتجاج السفاردي قضية اجتماعية داخلية؛ وألنها كانت كذلك 
ومل يسع هؤالء إلعادة بناء تاريخ إسرائيل . فإنها جذبت اهتمام علماء االجتماع

املبكر فحسب، بل أثارت اهتمامهم أيضاً املضامين النظرية واملنهجية لتطور حركة 
وقد تزامنت حركة االحتجاج االجتماعي السفاردي مع . احتجاج اجتماعية يف إسرائيل

بروز شعور مطرد بالثقة الوطنية يف أوساط الفلسطينيين يف إسرائيل، وعززت 
قضيتهم قضايا اآلخرين الذين كانوا يشعرون بأنهم مستبعدون من الرواية التاريخية 

يف املناهج التعليمية املدرسية  الصهيونية، وبأن تاريخهم تعرض للتشويه
  .واجلامعية
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منذ أواخر السبعينات فصاعداً، بات األكاديميون يمثلون، بمساعدة البحث 
التاريخي أو السوسيولوجي، قضايا جميع الفئات احملرومة بصفتها قضايا تقتضي 

لكنهم كانوا أقل جناحاً كدعاة سياسيين إىل التغيير يف إسرائيل؛ . بحثاً علمياً
، كما )كأقلية(محاولتهم الربط بين حالة الفلسطينيين واليهود السفارديم والنساء ف

فعلوا يف ميدان البحث، وذلك من أجل استحداث جبهة سياسية مشتركة، أخفقت 
ومع هذا، بقيت رؤية رائجة لدى األعضاء املفعمين باألمل يف حركة . إخفاقاً ذريعاً

لتطورات مرحلة النضج بعد حرب لبنان سنة وقد بلغت هذه ا. االحتجاج األكاديمية
ويبدو أن اجلدل العلني بشأن تلك احلرب شجع الروائيين ومنتجي األفالم . ١٩٨٢

والكتّاب املسرحيين واملوسيقيين والشعراء والفنانين والصحافيين على العمل معًا 
  .لوضع تفسير الصهيوين للواقع يف املاضي واحلاضر

بتأثير التطورات العاملية والنظرية يف العلوم  كان حتدي علماء االجتماع،
وكان يعكس مزية تخطي . اإلنسانية، ذا طبيعة ما بعد حداثية وأقرب إىل النسبية

" التنوير"كثيرين من األكاديميين الغربيين للمغالطات واألوهام التي ولّدها مفهوما 
العلم واملنطق على واملفاهيم الغربية األُخرى، التي تعبّر عن انتصار " احلداثة"و

فقد تبنى القائمون بالتحدي هنا . اآلتية من العامل غير الغربي" غير املتحضرة"األفكار 
مقاربة أكثر تشككاً للوصول إىل احلقيقة واملعطيات، وال سيما احلقيقة واملعطيات 

   ١٣.املقدمة يف سياق وطني من جانب النخبة وأكاديميي احلاشية العاملين يف خدمتها
ولهذا، مل . الوسط األكاديمي اإلسرائيلي جزء ال يتجزأ من الوسط األكاديمي الغربيإن 

يكن من دواعي الدهشة أن يتبنى املؤرخون وعلماء االجتماع اإلسرائيليون نظرة ذاتية 
وقد أتاحت لهم . واحدة ومتشككة وشاملة لعدة فروع معرفية إزاء تاريخهم اخلاص

وروا اجلانب الفلسطيني، والسفاردي، والنسائي من هذه النظرة، كأكاديميين، أن يص
الرواية، باملقدار ذاته الذي رغب الباحثون األميركيون يف أن يصوروا واقع جمتمعهم 

  .املتعدد الثقافات
يمكن القول إن علماء االجتماع اجلدد مل ينتقدوا عمل أسالفهم فقط على أساس 

اجة إىل إعادة تقويم الشواهد والنماذج لقد شعروا أيضاً باحل. التي قدّموها" الوقائع"
وأشاروا إىل التناقض القائم بين مساهمة . األساسية التي استخدمها هؤالء الدارسون

دارسي التيار السائد اإلسرائيليين يف بناء األمة وبين مهمة اجلامعة املتمثلة يف 
                                                            

 :Uri Ram, ed., Israeli Society: Critical Perspectives (Tel Aviv :يمثل أوري رام هذه املقاربة، انظر  ١٣

Brerot, 1993), introduction [in Hebrew].                                         
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أكثر " موعةجم"وكان علماء االجتماع اجلدد . تشجيع األبحاث التعددية واالنتقادية
فبعضهم كان أقرب إىل النظرة النسبية، وبعضهم اآلخر كان أكثر . تنوعاً من املؤرخين
، التي أطلقها عليهم عامل "ما بعد الصهيونية"وربما كانت تسمية . معاداة للصهيونية

  ١٤.االجتماع أوري رام، تسمية مالئمة
ي أن الذاكرة إن ما هو مشترك بين جميع هذه التحديات هو االفتراض الضمن
وبدأ التعبير . اجلماعية جرى بناؤها رسمياً من خالل النظام التربوي ووسائل اإلعالم

عن هذا االفتراض جهاراً يف بداية السبعينات يف جامعة حيفا، حيث اتُهم التيار 
السائد من علماء االجتماع باستخدام طرق ومناهج تالئم االدعاءات األيديولوجية 

واستمر هذا االجتاه يف بداية    ١٥.ألرض والشعب اليهوديالصهيونية بشأن ا
الثمانينات، بمشاركة علماء اجتماع أرسخ قدماً، من أمثال باروخ كيميرلينغ 

من خالل نظريات الهيمنة وتقديم امتيازات  –ويوناثان شابيرو، يف الكشف 
الدكتاتورية والتعسفية للنظام السياسي عن الطبيعة  – (cooptation) للمتعاونين

وحتدّت هذه األعمال األسطورة التي    ١٦.اليهودي الذي تطور خالل فترة االنتداب
تبناها مؤرخو الصهيونية اإلسرائيليون، والقائلة إن أعمال زعمائهم حفّزتها 

خي أيديولوجيات ليبرالية واشتراكية غيرية؛ األسطورة التي ال تزال موضع ادعاء مؤر
  ١٧.الصهيونية البارزين يف إسرائيل اليوم

لكن املساهمة األكثر أهمية يف املنحى اجلديد للتفكير كانت تطبيق منظور 
ففي هذا اجملال، اقترب بعض علماء . كولونيايل على الدراسة التاريخية للصهيونية

. اجلدداالجتماع اإلسرائيليين اجلدد من الرواية الفلسطينية أكثر مما فعل املؤرخون 
فقد أتاح املنظور النظري لهم أن ينظروا إىل الصهيونية بصفتها حركة استعمارية، من 

فقد أعاد غيرشون شافير    ١٨.دون أن يُتَّهموا بتبني اخلطاب الفلسطيني دونما أي صقل
                                                            

١٤  Ibid. 
١٥  Ibid., pp. 18-25. 
 Sami Smooha, Israel: Pluralism and Conflict (Berkeley: University of :املثال الواضح  ١٦

California Press, 1978); Yonathan Shapiro, “The Historical Origins of        
 Israeli Democracy” in Israeli Democracy under Stress, edited by Ehud Sprinzak and Larry 

Diamond (Boulder: Lynne Rienner, 1993).          
 

 ,Anita Shapira, Visions in Conflict (Tel Aviv: Am Oved :هذه املقاربة واضحة على نحو خاص يف  ١٧

1988) [in Hebrew].                                                                             
 Uri Ram, “The Colonization Perspective in Israeli Sociology,” Journal of            :انظر  ١٨

Historical Sociology, vol. 6, no. 3 (September 1993), pp. 327-350; Gershon          
Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict,                
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تركيب الصهيونية املبكرة، على الرغم من بعض اخلصوصيات التي اتسمت بها، مثل 
ص، والدور الثانوي الذي أدته اعتبارات الربح واخلسارة غياب وجود وطن أُم خا

الرأسمالية، واحلافز القومي للحركة وخطابها، على أنها حركة استعمارية نموذجية 
  ١٩.يف عصر استعماري

حتى اآلن وحذا آخرون حذوه، معتمدين على نظريات ومناهج ظل أندادهم 
 .يتجاهلونها، مستبدلين إياها بادعاءات فجة وأيديولوجية

  
  املوجة اجلديدة من النقد

بعد هذه األعمال، اختارت املوج التالية من الدارسين عدم االقتصار على التاريخ 
والدراسات االجتماعية، بل التعامل أيضاً مع املسائل النظرية واملا وراء تاريخية 

(metahistorical).  ،ولهذا مل يقتصروا يف كتابتهم على املاضي والتأريخ الرسمي
التاريخ "بل كتبوا كذلك عن ردات فعل التيار السائد يف األوساط األكاديمية جتاه 

فقد دان اثنان من . ، بعد أن صُدموا بقسوة ردات الفعل التي كانت قاسية حقاً"اجلديد
لة على نهاية اخلطاب األكاديمي يف أبرز العلماء يف إسرائيل التحدي، واعتبروه دال

ويمكننا أن نالحظ، يف تلك املرحلة، نزعة متنامية لدى    ٢٠.إسرائيل بصورة مطلقة
) أي النسبي(نحو التحول إىل التأريخ ما بعد احلداثي " ما بعد الصعهيونية"باحثي 

. يلوالتفسيرات املتعددة التي تعكس تعدد الثقافات يف الواقع االجتماعي يف إسرائ
وتركز اجملموعة األحدث من الدارسين، كما هو األمر فيما يختص باجلدل العلني، على 

وتهدف . دور الوسط األكاديمي يف إيجاد سوسيولوجيا وكتابة للتاريخ صهيونيتين
من حيث  (deconstructionist)هذه املوجة اجلديدة، التي يمكن تصنيفها تفكيكية 

ي اضطلعت به املؤسسة األكاديمية يف عملية بناء املنهج، إىل الكشف عن الدور الذ
وقد لفت هؤالء الدارسون، على سبيل . األمة على حساب حرية الفكر والنقد الذاتي

املثال، من خالل تركيزهم على النصوص الرسمية وحمتويات املتاحف والطقوس 
ها واملناهج املدرسية والرموز الوطنية، األنظار إىل الطريقة التي استأصلت ب

                                                                                                                                                                          
1882-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).                               

١٩  Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist 
Politics (Berkeley: University of California Press, 1933); Shafir,       

 Ibid.                                                                                                                        
٢٠  Moshe Lissak in an interview in Davar, 18 March 1994; Yaakov Katz in an interview in 

Ha’Aretz, 18 November 1994.                                                         
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واستخدم    ٢١.اجملموعة األشكنازية املهيمنة وروايتها، اآلخرين من الذاكرة الوطنية
وكشفت هذه األعمال . بعض الدارسين هنا انتقاد إدوارد سعيد لالستشراق الغربي

املعاجلات السوسيولوجية واألنثروبولوجية والتأريخية املستخدمة يف البحث املتعلق 
لسطينيي إسرائيل أو من املصريين أو من اليهود ، سواء كانوا من ف"العرب"بـ

وكان اجلمع بين الفلسطينيين واليهود الشرقيين ذاته كموضوع بحث    ٢٢.الشرقيين
واحد، كما فعل شلومو سويرسكي وسامي سموحا، يناقض يف حد ذاته كل ما ناضلت 

  ٢٣.الصهيونية والوسط األكاديمي الصهيوين من أجله على الدوام
لدور الذي قام الوسط األكاديمي به يف تقديم األساس العلمي ملثل وكشف آخرون ا

هذا العمل من أعمال القمع، والضطالعه بدور املنبر العلمي الذي وافق بصورة غير 
   ٢٤.مشروطة على احملور احلكومي الذي رسم احلد الفاصل بين املقبول واملرفوض

السوسيولوجية اإلسرائيلية  ويتسم عمل أوري رام، الذي تفحص كيفية قيام املؤسسة
فقد بيّن رام كيف طور علماء . بتحليل اجملتمع اإلسرائيلي يف املاضي، بأهمية خاصة

". بوتقة الصهر"و" جمع املنفيين"االجتماع الصهيونيون نظريات تتالءم مع أفكار مثل 
واستُخدمت هذه النظريات، التي كانت تتناقض مع واقع جمتمع متعدد األعراق 

فات، يف سحق أي معارضة للثقافة األوروبية الشرقية املهيمنة يمكن أن تأتي والثقا
  ٢٥.من اجتاهات ثقافية منافسة، كتلك التي جلبها اليهود املهاجرون من الدول العربية

فتح إدخال املسائل املعنوية واخلُلُقية يف إطار البحث العلمي بشأن الصهيونية 
وتأثيرها يف ) هولوكوست(دة النازية لليهود الطريق أمام نظرة فاحصة جديدة لإلبا

                                                            
 Tamar Katriel, “Remaking Place: Cultural Production in an Israeli    :بشأن املتاحف، انظر  ٢١

Pioneer Settlement Museum,” History and Memory, vol. 5, no. 2 (Fall-   
Winter 1993), pp. 104-135; Ariela Azoulay, “With Open Doors:                    

Museums and History and the Israeli Public Space,” Theory and Criticism, vol.  
4 (1993), pp. 79-96 [in Hebrew].                                                                          

 Azmi beshara, “On the Question of the Palestinian Minority in: بشأن االستشراقية اليهودية، انظر  ٢٢
Israel,” Theory and Criticism, vol. 3 (1993), pp. 7-21; Gil Eyal,            

 “Between East and West: The Discourse on the Arab Village in Israel,”           
 Theory and Criticism, vol. 3 (1993), pp. 39-56; Dan Rabinowitz,  

“Oriental Nostalgia: The Transformation of the Palestinians into ‘Israeli          
 Arabs’,” Theory and Criticism, vol. 4 (1993), pp. 141-152.                                         

 Sara: وكذلك فعل كل من  ,.Smoha, Israel…, op. cit :بّين سموحا هذه املواقف يف أواخر السبعينات، انظر  ٢٣

Kazir and Shlomo Swirski in “Ashkenazim and Sephardim: The Making of Dependence,” 
Mahbarot le-Mehkar ve-Bikoret, vol. 1 (1978), pp. 21-59 [in Hebrew]. 

 :ساهم كثيرون من علماء االجتماع اجلدد يف هذا اجلهد العبثي مع رام  ٢٤
Ram, “The Colonization Perspective…,” op.cit.       

 .Ram, The Changing Agenda…, op.cit :انظر  ٢٥
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واتسم البحث يف هذا اجملال حتى اآلن بمقاربة وضعية دفعت . اجملتمع اإلسرائيلي
الباحثين إىل العودة إىل احملفوظات، لكنه تضمن كذلك موقفاً أيديولوجياً مسّ أكثر 

ىل الطريقة وجرى االلتفات، بصورة خاصة، إ. اجلوانب حساسية يف اجملتمع اليهودي
يف أثناء فترة ] يف فلسطين[التي تصرفت بها القيادة اليهودية احمللية 

لتوم سيغف، على سبيل املثال، جند أن " املليون السابع"ففي كتاب ". هولوكوست"الـ
بالتحديد، على إنقاذ اليهود " هولوكوست"القيادة احمللية قصرت اهتمامها، عشية الـ

اليهود القادرين جسدياً وعقليًا على املساهمة يف جناح  الراغبين يف الهجرة فقط، أو
من الكارثة إىل "ونكتشف يف كتاب عِديت زارتال ]. اليهودية يف فلسطين[اجلماعة 

املترفع ] املترجم –اليهود الذين ولدوا يف فلسطين " [الصابرا"موقف يهود " السلطة
ن يترك آثار جروح عميقة والرافض إزاء الناجين ومأزقهم؛ وهو موقف كان من شأنه أ

  ٢٦.وجاؤوا إىل فلسطين" هولوكوست"يف نفوس أولئك الذين جنوا من الـ
ومل يكن موضوع إسرائيل، بصفتها جمتمعاً ذا نزعة عسكرتارية، الذي جرى 

فعلى الرغم من عدم وجود تماثل مباشر بين . التعرض له مؤخراً، بأقل حساسية
   ٢٧ي األوروبي التقليدي، وبين حالة إسرائيل،النزعة العسكرتارية، باملعنى التاريخ

تأثيرها احلقيقي يف : فإن الطبيعة العسكرتارية للمجتمع اإلسرائيلي تتميز بمظهرين
سلوك البلد، والطريقة التي تستغل فيها االعتبارات األمنية النتهاج سياسات قائمة 

  .على التمييز
درجة األوىل، بشرح الطبيعة فيما يتعلق باملظهر األول، يهتم الباحثون، يف ال
ومن أجل القيام بذلك، فقد . العسكرتارية الراهنة إلسرائيل بصفتها نتاجاً لتاريخها

اعتمدوا اعتماداً كبيراً على املؤرخين الوضعيين، من أمثال بِني موريس، الذي راح 
ولفترة اخلمسينات معاً، كي  ١٩٤٨يدقق يف احملفوظات األرشيفية العسكرية لسنة 

وقد وصف موريس . وجرائمها" قوات الدفاع اإلسرائيلية"جل بدقة ودأب عدوان يس
نشأ اإلسرائيليون على أسطورة فحواها أن إسرائيل (يف اخلمسينات " االنتقام"سياسة 

بأنها شكل وحشي وعدواين من ) ال تبادر مطلقًا إىل األعمال العدوانية أو حترض عليها

                                                            
٢٦  Tom Segev, The Seventh Million (New York: Hill and Wang, 1989); Idit Zartal, From 

Catastrophe to Power (Tel Aviv: Keter, 1996) [in Hebrew it is called         
The Jews’ Gold].                                                                                                     

 :انظر  ٢٧
Uri Ben-Eliezer, The Emergence of Israeli Militarism, 1936-1956 (Tel Aviv:                 

Chrikover, 1995).                                                                                                
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ويف غضون ذلك، قدم من يمكن أن يُطلق    ٢٨.يةأشكال النزعة التوسعية اإلسرائيل
حتليالت بدت إسرائيل فيها بعيدة كل البعد عن أن " علماء السياسة اجلدد"عليهم اسم 

ومل يعد عدم االستقرار . تكون جمرد عنصر غير فاعل وغير مبادر يف السياق اإلقليمي
التعنت "أو إىل " الراديكاية العربية"والنزاع يف الشرق األوسط ينسبان اآلن إىل 

  ٢٩.، وحدهما، بل باتا ينسبان أيضاً إىل أعمال إسرائيل"العربي
ودفع الوجه اآلخر من العملة ذاتها الباحثين الشباب الشجعان إىل ذبح البقرة 

وهنا نصادف علماء ". األمن فوق كل اعتبار"األكثر قدسية يف إسرائيل؛ وهي شعار 
احلكومة بأن اعتبارات األمن والدفاع الوطني السياسة اجلدد الذين يرفضون تفسيرات 

كانت مسؤولة عن دفع يهود شمال أفريقيا نحو املواقع الهامشية جغرافياً واجتماعيًا 
يف اجملتمع، أو عن فرض نظام تفرقة عنصرية على الفلسطينيين الذين بقوا يف 

هؤالء  وقد أجرى معظم. وانكشف أن سياسة البلد كانت عرقية وقومية   ٣٠.إسرائيل
الباحثين، كما ذكر سابقاً، مقارنة بين املوقف من اليهود السفارديم وبين املوقف من 

إلدوارد سعيد يف " االستشراق"وتأثر الكثيرون منهم بكتاب . فلسطينيي إسرائيل
  ٣١".استشراقي"تعاملهم مع اجملتمع اإلسرائيلي ككل على أنه جمتمع 

الفلسطينيين يف إسرائيل، ال بماضيهم وثمة تطور آخر هو تنامي االهتمام بوضع 
لقد سبق أن وُضعت مؤلفات انتقادية  بشأن هذه . فحسب، بل بوضعهم الراهن أيضاً

 –املوضوعات؛ واجلديد يف األمر هو التوسع يف التقويم االنتقادي للعالقات العربية 
ئيل الراغبين اليهودية يف الدولة، والعدد املتزايد من األكاديميين الفلسطينيين يف إسرا

وال بد من أنه كان يبدو من ]. مع زمالئهم اليهود[يف التصدي لهذه املسائل، معاً 
اآلمن للقلة من الفلسطينيين يف الوسط األكاديمي، نظراً إىل املوقف العام جتاهها يف 
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مما هو جدير (املاضي، أالّ تتطرق إىل موضوعات إشكالية مثل تاريخ فلسطين احلديث 
ن عدد الفلسطينيين الذي يُدرّسون يف اجلامعات اإلسرائيلية ال يزال باملالحظة أ

  ٣٢).أستاذ ٩٠٠أستاذاً من  ٢٠ضئيالً للغاية؛ إذ إنه ال يزيد على 
كانت املوجة األخيرة أقل قبوًال لدى الوسط األكاديمي السائد حتى من 

رة، وخصوصًا ويف احلقيقة إن النتائج األخي". املؤرخين اجلدد"التصحيحية الوضعية لـ
النتائج التي توصل بِني موريس إليها، أضحت مقبولة يف النهاية لدى ) وربما حصراً(

مثل (وتم استيعاب املصطلحات احملايدة التي استخدمها . عدد متزايد من املؤرخين
بيد أن إشارته . ١٩٤٨يف اخلطاب العام بشأن سنة ) ، والطرد، وغيرهما١٩٤٨حرب 

ومع هذا، فإن اطالع الوسط    ٣٣.صلية كانت أقل قبوالًإىل خطيئة إسرائيل األ
التعددية والتعدد الثقايف قد أسبغ الشرعية على النقاش ] نظريات[األكاديمي على 

األكاديمي يف شأن جوهر الصهيونية، حامالً النقاش املسموح به إىل آفاق أبعد من 
أنه فصل حاسم على الرغم من ( ١٩٤٨جمرد التركيز على فصل واحد هو فصل سنة 

  ).وتكويني
سواء بالعودة إىل  –مع ذلك، ال تزال كل حماولة ملناقشة جوهر الصهيونية 

تتعرض  –األعوام األوىل للحركة، أو بالتحليل االنتقادي للمجتمع يف يومنا هذا 
للشجب بصفتها ممارسة فكرية نمطية من جانب يهود كارهين لذواتهم، وتصب يف 

تعبير عن هذا املوقف بشدة بالغة يف السجال العلني يف وقد جرى ال. خدمة العدو
  ٣٤.إسرائيل بشأن ما بعد الصهيونية يف األعوام األخيرة

وجدير بالذكر أن املعارضة مل تأت من جانب اليمين يف إسرائيل ذي احلضور 
احملدود للغاية داخل الوسط األكاديمي اإلسرائيلي، وإنما جاءت من جانب اليسار 

، فإن الفترة ١٩٦٧ي حين يوافق هذا اليسار على نقد إسرائيل ما بعد فف. الصهيوين
ويف املاضي، كان يف اإلمكان . تقع عنده خارج نطاق هذا النقد ١٩٦٧ – ١٨٢٢

وهم يعارضون بقوة استمرار االحتالل " ما بعد الصهيونية"سماع أصوات منتقدي 
على أن هذا االحتجاج، البعيد عن أن . ١٩٦٧احتُلت يف حرب اإلسرائيلي للمناطق التي 

                                                            
احلاج ونديم روحانا وخليل ريناوي وأحمد سعدي، وآخرون يف منهم عزمي بشارة وعزيز فيصل وأسعد غانم وماجد   ٣٢

 .جماعة تنمو باستمرار
  .A Symposium on Post-Zionism,” Ha’Aretz, 15 October 1995“ :انظر مثالً  ٣٣
راجع إدانة . ١٩٩٤يوليو /شخص يف جامعة تل أبيب يف تموز ٧٠٠يف مرحلة ما، جرى سجال علني حضره ما يزيد على   ٣٤

 :آهرونسون يف شلومو
“The New Historians and the Challenge of the Holocaust,” Ha’Aretz, 24 June, 1994.        
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يكون مناهضاً للصهيونية، كان قائماً على التزام قوي بمواقف صهيونية يوجد 
وهذا االلتزام هو ما جعل اليسار الصهيوين يرفض املواقف . إجماع يف شأنها

مستقبل  أو ١٩٤٨الفلسطينية األساسية من قضايا أساسية، مثل مصير الجئي سنة 
وقد اتخذ هذا . القدس، ما دامت منظمة التحرير متمسكة بمفاهيمها االستراتيجية

، بصفتها حركة ضغط ١٩٨٧سنة " السالم اآلن"املوقف طابعاً مؤسسياً بظهور حركة 
من أجل السالم مع مصر أوالً، ثم باضطالعها بجهد كبير ضد احلرب اإلسرائيلية يف 

وقد بقيت هذه احلركة نشيطة طوال فترة . ١٩٨٢ سنة لبنان بعد جمزرة صبرا وشاتيال
االنتفاضة، ثم اعتراها اخلمول والصمت خالل فترة حكم رابين، لكنها عادت فانتعشت 

  .من جديد يف ظل حكم نتنياهو
يجب التشديد على أن ردة فعل احلركة جتاه حرب لبنان، ثم االنتفاضة بعد ذلك، مل 

، "السالم اآلن"لقد انصب انتقاد حركة .  للواقعجتعلها تنحرف عن التصور الصهيوين
. فقط، وسيظل كذلك ١٩٦٧بصورة أكثر حتديداً، على سياسة إسرائيل ما بعد سنة 

وكان اهتمامها الرئيسي موجهاً إىل تأثير هذه السياسة يف معنويات إسرائيل 
بهم إليها مل وقد اجنذب كثيرون من األكاديميين إىل احلركة، بيد أن انتسا. وأخالقياتها

يحدث أي تغيير يف املؤلفات العلمية للتيار السائد فيما يختص بوضع إسرائيل 
ومع هذا فقد كانت، كما سنرى، بدايةً تابع منها . وفلسطين يف املاضي واحلاضر

اآلخرون، وال سيما منتجي أفالم وكتّاب مسرح، وطوروا وجهات نظرهم املا بعد 
ومل حتدث تبدالت أساسية يف طريقة فهم . ئيلالصهيونية بشأن احلياة يف إسرا

أو للمشروع الصهيوين برمته، فعالً، إالّ عندما " الفلسطينيين"و" العرب"اإلسرائيليين لـ
تبنى أكاديميون مواقف مناهضة للصهيونية، كاملواقف التي تبناها احلزب الشيوعي 

  .اإلسرائيلي ألعوام طويلة
يف اإلعالم اإلسرائيلي احمللي تصح أن تكون  "اإلسرائيلي"و" الفلسطيني"إن صورة 

فالصحافة، كما سنبين يف اجلزء الثاين من ". السالم اآلن"مثاالً ممتازًا لورطة حركة 
هذه الدراسة، ال تزال حتافظ بصورة متناقضة على ضروب التحامل على الفلسطينيين 

نتائج واآلراء التي بالصور القديمة عن إسرائيل، ويف الوقت نفسه تخدم كقناة لنقل ال
فمن خالل الصحافة أصبح اجلمهور يعي . تنتقد التفسيرات الصهيونية إىل اجلمهور

النقد املتزايد للصهيونية يف أوساط خمتلف الفئات، بما يف ذلك الفئة املنتجة للثقافة 
وظل أفراد هذه الفئة األخيرة، يف معظمهم، ضمن إطار االنتقاد احملدود . يف إسرائيل

، لكنهم ساهموا يف تدهور األسطورة "السالم اآلن"ونية الذي تمثله حركة للصهي
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الصهيونية واحلقيقة الصهيونية بما ال يقل عما فعله زمالؤهم األكثر راديكالية وعداء 
 .للصهيونية داخل الوسط األكاديمي احمللي وخارجه
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