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  الصهيونية والحضارة الغربية

  يؤكد الكتاب إسرائيل ليست ظاهرة يهودية وإنما ظاهرة استعمارية

   مركز الشرق العربي للدراسات– ٠٦/١٢/٢٠٠٤ -- سماحة  أحمد: عرض

  

  الصهيونية والحضارة الغربية :الكتاب

  عبدالوهاب المسيري. د: المؤلف

   مصر-دار الهالل : الناشر

  صفحة قطع وسط) ٤١٨: (عدد الصفحات

الجذور الغربية للحركـة الـصهيونية    ان يؤكدسة التي يقدمها وغيرها من الدراسات يحاول الكتاب عبر الدرا

 كمـا  زخرفي تبريري اضيف من اجل مقدرتـه التعبويـة،   التي اضيف لها فيما بعد البعد اليهودي وهو بعد

  . ة للواقعالتي دخلت في تكوين الرؤية الصهيوني) المادية والمعنوية(االساسية  يوضح الكتاب العناصر الغربية

الـصهيونية    نلمس الجهد البحثي للمؤلف واالصرار على تأكيد رؤيته حول الحركةفصول الكتاب العشرة فعبر

 اي الحداثة التي ترمـى الـى   الداروينية الحداثة ولما يسميه المؤلف افراز عضوي للحضارة الغربيةالتي هي 

 مقابل الحداثة االنسانية التي ترمي الـى تحقيـق   في (االقوى تحويل العالم الى مادة استعمالية توظف لصالح

 والطبيعة والتي تطالب بتكاتف كل أبناء الجنس البشري إلعمار األرض لـصالح البـشرية   التوازن بين الذات

  ). جمعاء بما في ذلك األجيال القادمة

ظـواهر   يـستعرض بعـض ال  )الغربية للرؤيـة الـصهيونية   األصول(الفصل االول من الكتاب وهو بعنوان 

، ويقـول  االستعمار والفكر العنصريالرأسمالية فاثرت فيها وتاثرت بها مثل  االجتماعية التي صاحبت الثورة

هي التي ادت  الثورة الرأسمالية التي ادت الى ظهور المسألة اليهوديةمن المفارقات التاريخية ان  الكتاب انه

 فحلـم اليهـود   االستعماري االمبريالي رج السياقوال يمكن رؤية الصهيونية خاالى ظهور الحل الصهيوني، 

كانوا ال يبدون اية مقاومة ضـد  ) العرب(ذاتها كما ان الفلسطينيين  بالعودة الى ارض الميعاد قديم قدم اليهودية
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فالدين  تواجدهم في فلسطين كما ان العودة الجماعية لم تكن مطروحة اساسا على المستوى الديني، اليهود اثناء

االنـسان مـؤهال للتحـرر      في احدى صوره يؤمن بانه في الوقت الذي يحدده الرب وعندما يـصبح اليهودي

على ايدي االفراد ومن االفكار المحورية في  المطلق، فسوف يعود اليهود إلى فلسطين ولكن حلم العودة لن يتم

ها المرجعية النهائية التـي ال  الدولة المطلقة اى الدولة التي تعتبر نفس التشكيل الحضاري الغربي الحديث فكرة

  ). وهذا ما تقوم به اسرائيل اآلن(شرعية  تحتاج ألى

  الصهيونية والرومانسية 
اهميـة   الرومانسي االطار المرجعي العام للفكر الغربي في القرن التاسع عشر وهـو فكـر اكـد    يشكل الفكر

فكرة الهـرب مـن عـالم    االفكار  رتبط بتلكالعقالنية ومقدرة العقل على اكتشاف ابعاد الواقع والتحكم فيه، وي

كتابات صهيونية عديدة لمفكرين وأدباء تـدعو   وهناك.. مركب الى عالم بسيط ومن عالم فاسد الى عالم خير

  . من الكتاب بالعديد من النماذج األدبية والفكرية لتأكيد ذلك ويستشهد الفصل الثاني.. إلى هذه النزعات

  االسترجاعي  الفكر
األيديولوجية الصهيونية نبتت في تربـة غيـر    وهي أن) الثالث( التي يقدمها الكتاب في هذا الفصل المفارقة

 يكنون مفكرين صهاينة غير يهودمنتصف القرن التاسع عشر على يد   ثم تحددت معالمها االساسية فييهودية

. عـشر  ضا في اواخر القرن التاسعثم تبنتها بعض القيادات اليهودية التي تكره اليهود اي كراهية عميقة لليهود،

  . بلفور ويستعرض الكتاب تاريخيا أبعاد هذه المفارقة وتبلور الفكر اليهودي حتى مرحلة

  اإلدراك الغربي 
، وهذا النمط االدراكي يعـود  عنصرا نافعا يمكن توظيفه الجماعات اليهودية باعتبارهمأدرك الغرب أعضاء 

وقد تجذر مفهوم نفع اليهـود  .. الجماعة الوظيفية في المجتمعات الغربية شيوع ظاهرةكما يقول المؤلف الى 

، مونتـسكيو  الغربي وتبنته المجتمعات ومن اهم المدافعين عن اليهود الفيلسوف اليهودي الفرنسي في الوجدان

  حـين ١٧١٢ سبتمبر ٢٧في  اديسون في مجلة اسبكتاتورولعل أطرف ما ساقه الكتاب عن هذا االمر ما قاله 

كافة االماكن التجارية في العالم حتى اصبحوا  ، فاليهود منتشرون فيتحول اليهود الى اداه كاملةوصف بدقة 

  ويرى المؤلـف انـه   ) أليس هذا ما يحدث اآلن؟(التي تفصل بينها مسافات  االداة التي تتحدث من خاللها األمم

مفهـوم   ود بما في ذلك النازية، اال فـي اطـار   تاريخ الحركة الصهيونية وال تاريخ العداء لليه ال يمكن فهم

  . المنفعة المادية هذا

للوقائع واستشهاداته عليها ولعل ابرز ما طرح من آراء  ويعد الفصل الرابع من الكتاب من اهم الفصول بتحليله

المؤلف عن طريق نموذج معرفي وتفسيري مختلف عما هو سائد في الغرب من  في هذا الفصل هو ما اكتشفه

نمـط    نازية وانما جريمة غربية تنضوي تحـت -ليست جريمة المانية ) وغيرهم(النازية لليهود  ان االباداة

األمـريكيتين فـي القـرن      فحل االبادة هو حل طرحته الحضارة الغربية الحديثة فتمت إبادة سـكان ..اوسع

   .البرازيل السادس عشر وال تزال عملية إبادتهم مستمرة في بالد مثل
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  ونية والجذور الغربية الصهي
 ويستعرض من خاللـه الحلـول   الجذور الغربية والديبجات اليهوديـة  الصهيونية بينالفصل الخامس يتناول 

 كمـا  علمنة هذه الحلول على يد الصهيونيةنجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها وكذلك  اليهودية التي أدت إلى

مرحلـة   ظهرت بالتدريج عبر مراحل وكان يضاف إلى كلالصيغة الصهيونية األساسية الشاملة التي  يوضح

  . اكتملت مع صدور وعد بلفورعنصر جديد إلى أن 

 التي انطلقت مـن تفـوق اعـضاء    الجذور الغربية لالعتذاريات الصهيونية ويؤكد الكتاب في فصله السادس

 الفصل مجموعـة مـن  ويتناول . عرقيا وفكريا على أعضاء الحضارات الشرقية والمغزوة الحضارة الغربية

  . اليهودي االشتراكي واليهودي الخالصالموضوعات عن 

  الليبرالية  هرتزل والعباءة
واحـدة تبنـي أيـديولوجيتين     كيف يمكن لحملة رؤيـة : يجيب الفصل السابع عن سؤال هام يطرح نفسه هو

 أيديولوجيتين تنطلقان مثل الصهيونية، تبنى ، وكيف يمكن لحملة رؤية عنصرية اقصائية استبعاديةمتناقـضتين 

، والليبراليـة  لمفهوم الصهيوني لليبراليةبمجموعة من األسباب حوله ا من فكرة المساواة، ويفسر الكتاب ذلك

 أفكاره ورؤيتـه ودوره ).. تيودور هرتزل(هذا الفصل أهمية لمؤسس الصهيونية السياسية  واالشتراكية ويولي

  . المؤلف بالسطحيةوعالقته ببعض األمور وفلسفته التي وصفها 

  االشتراكية  الصهيونية
من المصادر األساسية لرؤيتهم للواقـع،    بأن الفكر االشتراكيادعاء الصهيونية االشتراكيةيفند الفصل الثامن 

 وانهـا ال تختلـف كثيـرا عـن التيـارات      االشتراكي العالمي ان هذا الفكر يختلف جوهريا عن الفكرويرى 

 المصطلح وفي الزخارف االشتراكية البراقة التي ال تمـت بـصلة للجـوهر    ال فيالصهيونية األخرى اللهم إ

  . ويرصد لمجموعة أصحاب الفكر المرتبط باالشتراكية. الصهيوني

 الزعيم والرؤى، نشأته وأفكـاره وعالقتـه بـالعنف   : ديفيد بن جوريونالتاسع عبر مساحته  ويتناول الفصل

  . واألساطير الصهيونية

 ويعقد مقارنة بينهمـا  إسرائيل وجنوب أفريقيا الجيبين االستيطانيين فين عن الكتاب يتحدث الفصل األخير م

، وان هناك ديباجات عديدة مشتركة وإنما ظاهرة استعمارية استيطانية إسرائيل ليست ظاهرة يهوديةليؤكد أن 

  . بينهما

على ابعاد ما  جميع قراءته والوقوفكتاب الصهيونية والحضارة الغربية كتابا هاما ومرجعا يجب على ال ويعد

  . يقدمه ومناقشة األفكار التي طرحها وتبنيها إعالمياً

  


