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  امللف

  الصهيونية، وما بعد الصهيونية،
  ومعاداة الصهيونية، يف اجلدل اإلسرائيلي

  األكاديمي والسياسي

  أحمد خليفة: إعداد وترجمة
  

) Post-Zionism" (مــا بعــد الصــهيونية"يثيــر اجلــدل يف إســرائيل بشــأن مــا يســمى 
كثيــراً مــن الفضــول، وأحيانــاً بعــض األوهــام، لــدى أوســاط فلســطينية وعربيــة معنيّــة بمــا 

وهـــو جـــدل معقـــد ومتشـــعب، وأوســـع كثيـــراً مـــن . يجـــري يف إســـرائيل علـــى جميـــع الصـــعد
بِنـي مـوريس، " (ما بعـد الصـهيونيين"اجلدل الدائر بين املؤرخين التقليديين واملؤرخين 

ومســــــــــــؤولية احلركــــــــــــة  ١٩٤٨بشــــــــــــأن حــــــــــــرب ) آيف شــــــــــــاليم، إيــــــــــــالن بابـِـــــــــــهْ وآخــــــــــــرون
إســـرائيل عـــن تـــدمير الكيـــان الفلســـطيني العربـــي ونشـــوء مشـــكلة الالجئـــين، /الصـــهيونية

  .اإلسرائيلي إىل اآلن - العربي/وإدامة الصراع الفلسطيني
الهويــة اإلســرائيلية واملكونــات : ويتنــاول هــذا اجلــدل، بــين مــا يتناولــه، مســائل مثــل

اخلـــة يف تكوينهـــا؛ نمـــط الدولـــة واجملتمـــع اإلســـرائيلي املرغـــوب الدينيـــة والصـــهيونية الد
فيهمــا؛ املوقــف مــن الديمقراطيــة الليبراليــة والقــيم اإلنســانية العامــة، والتعــارض القــائم 
بينهــــــا وبــــــين القــــــيم اليهوديــــــة القَبَليــــــة والدينيــــــة؛ السياســــــة اإلســــــرائيلية جتــــــاه األقليــــــة 

لشـــــعب الفلســـــطيني القـــــاطن يف املنـــــاطق الفلســـــطينية التـــــي حتيـــــا يف إســـــرائيل، وجتـــــاه ا
احملتلــة، وجتــاه مســتقبل هــذه املنــاطق ومصــيرها؛ نظــرة احلركــة الصــهيونية عامــة إىل 
اجلماعـــات اليهوديـــة التـــي حتيـــا خـــارج إســـرائيل، والعالقـــة بـــين إســـرائيل وبيـــنهم؛ وغيـــر 

  .هذه من املسائل التي ال يتسع اجملال للتطرق إليها
دل، وضـرورة إملـام القـارئ العربـي بـه، قـررت هيئـة حتريـر ونظراً إىل أهمية هذا اجلـ

اجمللــــة تخصــــيص ملفهـــــا يف هــــذا العــــدد لهـــــذا املوضــــوع، مــــن خـــــالل اختيــــار وترجمـــــة 
مقتطفات من الصحافة اإلسرائيلية، من شأنها إلقاء بعض الضوء على هذا اجلدل الذي 

  ".ظاهرة ما بعد الصهيونية"بات يسمى يف إسرائيل 
  :ثالثة عناصر ويتكون امللف من

  .مقتطفات يف التعريف بالظاهرة وأبعادها ومغزاها -
مقتطفــــات تمثــــل نموذجــــاً لــــبعض املوضــــوعات التــــي يتناولهــــا اجلــــدل، وكيفيــــة  -
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  .تناولها
وأنصــارها، يف مناقشــة شــاملة " مــا بعــد الصــهيونية"نــدوة شــارك فيهــا خصــوم  -

 .للظاهرة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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