محور العدد :الفكر الخالصي في الصهيونية

كريستوف شميدت

*

والدة الحداثة من روح المسيحانية السياسية وأزمتها
أطروحة ّ
أولية

ملخص:
من املعتاد اعتبار احلداثة والتنوير ساعة والدة سياسة احلرية
والدميقراطية التي يشترط حتققها التحرر من الدين .وبالفعل ،ففي
الوقت الذي ت ستهدف سياسة احلداثة الدين األرثوذك سي حامل ًة
فكرة ملكوت احلرية ،فإمنا تقوم بذلك من أجل حتقيق نفس األمل
الديني مبلكوت الله هنا واآلن .أهدف في هذه األطروحة إلى إعادة
بناء االزدواجية ( )Ambivalenzاملركبة من النقد وتب نّي الالهوت هذه،
باإلضافة إلى إعادة بناء اسقاطاتها ،مستخدما هيغل مثاال من أجل
ترسيم مالمح جناحها وكذلك األزمة التي تالزمها في سياسة احلداثة.
من جهة ،تعتبر دولة املواطنة البرجوازية ()der bürgerliche Staat
* أكادميي متخصص في فلسفة الدين والثيولوجيا السياسية والفلسفة
الفرنسية املعاصرة.

حتقيقا ل سياسة امللكوت االلهي امل سيحانية ( )messianischهذه،
إال أن هذه الدولة تولّ د حال حتقيق هذه ال سياسة استقطابا بني
الي سار واليمني اللذين ال يأخذان بعني احل سبان خالل نظرهما إلى
مثل هذا التحقق لليوتوبيا شيئا سوى األيديولوجيا .إ ّال أن األهم من
ذلك كله ،هو أن أزمة االستقطاب هذه تشير دائما إلى إمكانية عودة
الدين األصولي الذي يتع ّرف على املركب القياموي ()Apokalypse
في احلداثة وي سعى إلى القضاء عليها .وفي النهاية ،سأذ ّي ل هذه
األطروحة تأمال سريعا بشأن العالقة بني مشروع احلداثة األوروبي
وبني املشروع الصهيوني ،والذي سيصف امل سيحانية ال سياسية
للمشروع األخير داخل املنطق اخلاص به وحده.
إن أول ما مييز احلداثة والتنوير في أواخر القرن الثامن عشر كونها
حقبة حترر اإلنسان من الهيمنة السياسية والدينية ،والتي عبر عنها
كانط في كلماته الشهيرة" :خروج اإلنسان من قصوره الذاتي" .يهدف
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"تجرأ على استخدام فهمك الخاص" ،لقد كان ذاك شعار التنوير الذي
وضعه كانط" .إن الكسل والجبن هما السبب الذي يجعل طائفة كبيرة من
الناس يظلون ،عن طيب خاطر ،قاصرين طوال حياتهم ،حتى بعد أن تكون
الطبيعة قد حررتهم ،منذ مدة طويلة ،من كل قيادة خارجية والذي يدع آخرين
ينصبون أنفسهم أوصياء عليهم بسهولة".

التنوير احلداثي إذن ،إلى تأسيس هذه احلرية كاستقاللية وكتقرير
ملصير الفرد داخل إطار سياسي جديد ،أي مجتمع احلرية ،الذي
يتجاوز الدولة والكنيسة كبنى سلطوية .فبعكس املقابلة الكالسيكية
بني الله وامللك ،وبعكس التحالف الكالسيكي بني دولة امللكية املطلقة
وبني الكني سة التي هيمنت اعتمادا على العقيدة الدينية ،فإن مجتمع
احلرية هذا عبارة عن مجتمع ضد-ديني وعلماني مباهيته وي سعى
إلى القضاء على الدين.
إال أن التنوير ضد العقيدة الدينية وضد الكني سة والهيمنة
ال سياسية يتب نّى في الوقت ذاته مركبا دينيا كان قد مت جتاهله
وقمعه من طرف الدين الرسمي ،أال وهو أخبار القيامة(  (�Escha
 .)tologieيتناول هذا األخير أخبار نهاية العالم ،أي التعاليم الدينية
اخلاصة باخلالص عبر امل سيح و/أو ي سوع امل سيح وبتأسيس مملكة
الله في نهاية التاريخ .بكلمات أخرى ،فإن من ّورين مثل غوتهولد
إفرامي لي سينغ وإميانويل كانط ،وإلى جانبهم إيضا رواد التنوير
اليهودي مثل شاؤول آشر وليوبولد زونز ،قد القوا في فكرة ملكوت
الله الالهوتية فكر َة املجتمع احلر احلقيقية ،الذي يحقق فيه اإلن سان
نف سه في عصر العقل ،إن كان ذلك عن طريق اإلصالح ال سياسي
أو الثورة.

12

عدد 63

استلزمت هذه االزدواجية التي جتمع بني رفض الدين العقائدي
األرثوذك سي الرسمي وبني تب نّي تعاليم أخبار القيامة ()Eschaton
التابعة له ،نقدا راديكاليا جلميع األديان يعتمد على نقد الكتاب
املقدس والعلم العقلي احلديث .بهذه الطريقة ،استنتج لي سينغ،
فيما هو يحذو حذو رمياروس ،من النقد املقارن ألناجيل العهد
اجلديد ،أنه يجب التفريق بني إميان ي سوع ،أي اإلميان العملي
مبلكوت الله كملكوت احلرية ومحبة اآلخر ،وبني اإلميان الكنسي
بي سوع امل سيح بصفته إبن الله ،وذلك ألن الكني سة وعقيدتها قد
تط ّورتا الحقا ،وذلك إيضا ،في الوقت الذي سعت فيه الكني سة إلى

تكريس الوضع ال سياسي القائم آنذاك وإلى تأجيل وصول ملكوت
الله حتى نهاية الزمان .هذا يعني أن امل سيحية التقليدية قد خانت
إميان ي سوع نف سه بحضور ملكوت الله ،وأس ست بدال عن ذلك
الكني س َة ،التي سعت على نحو متزايد منذ حتول اإلمبراطورية
الرومانية إلى امل سيحية إلى خدمة أهداف ال سلطة ال سياسية .لقد
مت حتويل الرسالة امل سيحانية األصلية إلى تعاليم تأجيل نهاية
العالم من أجل إضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم .ولقد
أعاد عصر التنوير اكتشاف املعنى األصلي للرسالة امل سيحية من
خالل عقل اإلنسان األخالقي ومن خالل تثبيت هذا العقل داخل
منظومة احلقوق األخالقية-السياسية .وبهذه الطريقة ،متكن التنوير
من فهم نف سه كتحقيق مللكوت الله هنا واآلن .لقد كانت الكني سة،
أو الكنيس ،هي "املوقِ ف" (املترجم :أو املؤجل أو املؤخر (،)katechon
أنظر  ،)Thessalonians 2:6-7 2أي ال سلطة ال سياسية ،التي وقفت
ضد حتقق العهد امل سيحاني .ومن هذه النقطة وصاعدا ،أصبحت
هذه ال سلطة الدينية تدعى "أرثوذك سية".
من هنا ،خرج كل من لي سينغ وكانط من االفتراض أن الدين
قد كان مر ًة دين عقل في جوهره ،وأن هدف هذا اجلوهر الديني
التطبيق العملي حلرية اإلن سان .وبهذا فإن حتقيق ملكوت الله نف سه
ال يقف في طريق اإلنسان وي س ّده أمام تقدمه ،كما كان فعل قوى
الكني سة والدولة القدمية ،أي أنه ال مينع "استخدام اإلن سان لفهمه
اخلاص" ،أي ممارسة حريته الفردية في املجالني العملي والعام.
"جترأ على استخدام فهمك اخلاص" ،لقد كان ذاك شعار التنوير
الذي وضعه كانط" .إن الك سل واجلنب هما ال سبب الذي يجعل
طائفة كبيرة من الناس يظلون ،عن طيب خاطر ،قاصرين طوال
حياتهم ،حتى بعد أن تكون الطبيعة قد حررتهم ،منذ مدة طويلة،
من كل قيادة خارجية والذي يدع آخرين ينصبون أنف سهم أوصياء
عليهم ب سهولة".

وبهذا المعنى ،وصف فريدريك شليغل الحداثة ككل بصفتها مشروع
تحقيق ملكوت الله" :إن الرغبة الثورية بتحقيق ملكوت الله لهي النقطة
األكثر مرونة للتثقيف التقدمي وبداية التاريخ الحديث .إن كل ما ليس له
عالقة بملكوت الله ،ليس إال أمرا عرضيا".

إال أنه وبذلك ،تتحول تعاليم أخبار القيامة الكالسيكية إلى
ممارسة سياسية راديكالية للحرية والتي ينبغي أن تضع نصب
أعينها حتقيق ملكوت الله هنا واآلن ،وبالتالي حتقيق هدف كل
التاريخ الذي ي سبق هذه اللحظة .من هنا ،لم يعد الزمن التاريخي
مجرد ت سل سل زمني لألحداث ال سياسية ،وإمنا زمنا سابقا لنهاية
الزمان ،والذي من شأنه أن يحقق اإلنسان نف سه فيه :إنه نفس
الزمن الذي تصفه رؤيا يوحنا كبداية للملكوت األلف عام وعبودية
الشيطان ومحو اخلطيئة في رؤياها لنزول أورشليم ال سماوية.
في الواقع ،تتالقى في هذه النقطة ،توقعات صوفيي
البروت ستانت الراديكاليني بشأن وصول نهاية الزمان مع روح هؤالء
املنورين الذين ترعرعوا وكبروا في قلب هذه التقاليد البروت ستانية،
وخصوصا أولئك التابعني لتيار حركة التقوية ( ،)Pietismusفن سجوا
هذه التوقعات في قلب رؤياهم مللكوت احلرية .لقد اندمجت ههنا
الصوفية مع العقل بطريقة تدعو للتأمل والتعجب .وعلى هذا
املنوال ،بنى الفلكي فيليب ماثيو هان ،الذي كان أحد تالميذ آباء
هذه احلركة ،يوهان البرخت بينجال ،ساعات خاصة وصفها بـ "آلة
العالم" ،وسعى إلى ح ساب نهاية العالم باالعتماد عليها .وعلى نفس
املنوال ،أسس لي سينغ فل سفته في التاريخ في مؤلفه الشهير "تربية
للبشرية" م ستندا على تاريخ التصوف ليواخيم دي فيوري ،الذي قام
في العصور الوسطى بتحويل ماهية الثالوث اإللهي إلى املراحل
الثالث لتاريخ العالم ،متمثلة بسلسلة املمالك الثالث ،مملكة األب
واالبن والروح القدس :وليس ملكوت الروح القدس الثالث إال ملكوت
العقل العملي ،والذي عنى به لي سينغ ذاك العهد الذي ال يهيمن فيه
أحد على غيره وفيه يعمل اجلميع اخلير ألنه خير .بهذه الطريقة،
س تُهزم قوى الشر والهيمنة واخلطيئة لألبد ،وسيتمكن اإلنسان
من إنشاء عهد حتقيق نف سه الراديكالي .ففي اململكة الثالثة لهذا
العهد ي سعى التنوير إلى حتقيق احلرية باعتبارها جوهر اإلنسان

وذلك مب ساعدة فهمه اخلاص به لل سياسة وللتاريخ .ومن الناحية
الفعلية ،فقد أصبح هذا العهد جزءا من تاريخ احلداثة الفعلي إبتداء
بالثورتني األميركية ( )1750والفرنسية (.)1789
وبهذا املعنى ،وصف فريدريك شليغل احلداثة ككل بصفتها
مشروع حتقيق ملكوت الله" :إن الرغبة الثورية بتحقيق ملكوت الله
لهي النقطة األكثر مرونة للتثقيف التقدمي وبداية التاريخ احلديث.
إن كل ما ليس له عالقة مبلكوت الله ،ليس إال أمرا عرضيا".
بالفعل لقد صاغت هذه الفكرة فهم احلداثة لذاتها كمشروع
حرية وتنوير من لي سينغ وحتى شيلر ،ومن هيغل وحتى ماركس
وباكونني ،وأيضا حتى إرنست بلوخ ويورغن مولتمان .وكما ذكرت
أعاله ،فقد أث ّرت فكرة احلداثة هذه مبالمحها املسيحانية تأثيرا
عميقا على التنوير اليهودي وعلى حركة التحرر اليهود ي (�jü
 .)dische Emanzipationوهكذا كان على جمعية الثقافة اليهودية
التي أس سها كل من شاؤول آشر وليوبولد زونز وهيينريخ هاينه،
باإلضافة إلى حركة اإلصالح والدراسات اليهودية  ،أن تشجع حترر
اليهود كمواطنني مت ساوي احلقوق في ثقافة احلرية احلديثة .ولقد
صاغ هيرمان كوهني هذا البرنامج مجددا في مطلع القرن العشرين
كبرنامج شامل للحداثة اليهودية األملانية بصفته الهوتا سياسيا
م سيحانيا مؤس سا على الفل سفة الكانطية.
وي ستمد مفهوم احلداثة ( )Moderneمن الالتينية "
 ،" modernusوهذه تعني "احلاض ر" واآلن .من هنا ،يشير هذا املفهوم
إلى توجه معني ،تختص به احلداثة ،نحو اآلن الطوباوي مللكوت
احلرية بح سب كونها ملكوت الله الذي تتحقق فيه نهاية التاريخ
في امل ستقبل الوشيك .وبالتالي ،فإن احلداثة وعي معني للزمنية التي
تشير في اآلن احلاضر إلى اآلن املتحقِ ق .من خالل هذا التوجه،
يتجه زمنها دائما نحو النهاية ،أي القيامة ،ولهذا فإنه ال يتقدم
بشكل "ت سل سلي" ،بل إنه يحمل في داخله اللحظة التاريخية مللء
modus,
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وصف ليسينغ مجيء الملكوت مستخدما مصطلحات قيامية كنزول
أورشليم السماوية ووضع الثعبان الشرير في األغالل ووصول حكم الشر إلى
نهايته .ال يشير الملكوت إال إلى نهاية الشر.

الزمان ( .)Kairosبذلك ،تعنى احلرية وحتقيق الذات كشف الكلي
واجلوهر احلقيقي لإلن سان الذي يحقق حريته ال سياسية ،واإليروسية
أيضا ،بصفتها سعادة .هكذا يخاطب فاوست غوته مافيستو خالل
الرهان الشهير" :أقول في اللحظة" :إ ْب قَ ،فجمالك يأسرني باألغالل
( )...رمبا يتوقف الوقت ،رمبا ت سقط عقارب ال ساعة ،لقد انتهى
الزمان بالنسبة لي".
وبهذا تؤسس االزدواجية التي جتمع بني العلمنة وبني ال سياسة
امل سيحانية ازدواجية أساسية أخرى والتي تنجم عن كمون القياموي
لنهاية الزمان في داخل الزمن التاريخي :هذا هو التوتر بني الزمن
املت سل سل ( )Chronosوبني زمن املوعد االلهي ( ،)Kairosبني الزمن
التاريخي احلقيقي وموعد التحقق الطوباوي ،بني األفق الكوني
واملؤس سة العينية.
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إال أن األهم من ذلك كله ،أن هذا التوتر يخص جوهر اإلن سان
الذي ميأل ويكشف نفسه في الزمان .وطاملا حكمت القوى
القدمية ،قوى الالهوت وامللكية ،اإلن سانَ ،ف سيبقى هذا اجلوهر،
أي حرية اإلن سان ال سياسية واإليروسية ،مقموعا ومكبوتا .إال أن
التحرر من الالهوت ،الذي حط من قدر اإلن سان وأدانه باعتباره
خاطئا بح سب فهم التنوير ،يؤدي باإلن سان إلى التخلص من
اخلطيئة .تتجلى في التنوير االراديكالي الصورة التي ارت سمت
في العهد الذي سبق ذكره بني فاوست ومافي ستو :لقد أصبحت
أسماء اخلطيئة القدمية ،اخلطيئة والشيطان والثعبان ،أسماء
لتمرد اإلن سان على الله ،ولتوقه إلى حتقيق حرية اإلن سان الذي
يريد أن يتحرر من هذا اإلله ،ليصبح الله بنف سه .ليس ملكوت
الله في النهاية إال حتقيقا جلوهر اإلن سان ،الذي ما عاد عبارة
عن إسقاط ( )Projektionلنفسه في كائن مغترب خارج نفسه،
إنها ملكوت اإلنسان متكامال عندما يكتشف نفسه ككيان إلهي،
والذي ،كقول هيغل ،ميلك اآلن "الكنوز ال سماوية" التي كان قد

عزاها إلى الله .إنه عهد محو اخلطيئة ،أي عهد جتديد التمرد
ضد الله الذي ي سميه الالهوتيون اخلطيئة.
بهذه الطريقة ،وصف ليسينغ مجيء امللكوت مستخدما
مصطلحات قيامية كنزول أورشليم السماوية ووضع الثعبان الشرير
في األغالل ووصول حكم الشر إلى نهايته .ال يشير امللكوت إال
إلى نهاية الشر.
لقد وصف لي سينغ ومن بعده املنورون الراديكاليون ،مثل الشاعر
هاينريش هاينه والفوضوي ميخائيل باكونني ،مملكة احلرية كمحو
نهائي للخطيئة ،وكعودة إلى فردوس احلرية وال سعادة والتمتع
باحلياة ونهاية السلطة والهيمنة في حالة الطبيعة الفوضوية.
وهكذا يكتب هاينه في "أملانيا ،حكاية شتاء":
"نريد ،هنا على األرض ،بناء ملكوت ال سماء .ال نريد املوت جوعا.
ال ينبغي للبطن الك سول أن ميتلئ مبا جنته أيد نشيطة".
وفي مقابل تنوير لي سينغ احلماسي ،الذي يدع احلرية متحو
اخلطيئة بتخليصها اإلن سان من الشر ومن الهيمنة والعنف ،يتخذ
كانط موقفا متشككا .يصوغ كانط احلرية بصفتها األمر الناهي
( )Der kategorische Imperativوهو القانون األخالقي الصالح
لكل إنسان في أي مكان وفي أي وقت والذي يصح نفاذه في
ملكوت احلرية بح سب كونها ملكوت الله املجردة من كل سلطة أو
هيمنة .إال أنه على هذه احلرية أن تأخذ باحل سبان وجود مقاومة
داخلية لإلنسان وهي القوة الداخلية والتي ي سميها كانط الشر
الراديكالي ( .)radikale Böseجت ّر هذه القوة اإلنسان بدوم نحو
مقاومة قانون احلرية الكانطي ،ونحو تفضيل املصلحة الشخصية
وامليل الشخصي والرغبة والشعور بالراحة على ح ساب الواجب
األخالقي .ولهذا ،من غير الكافي القضاء على الهيمنة ال سياسية
القائمة عن طريق ثورة .ففي واقع األمر ،على اإلنسان محاربة

في الوقت الذي برر فيه "النظام القديم" الحاجة الى الهيمنة والسلطة
من خالل الخطيئة ،وجد كانط في الخطيئة نفسها مبدأ ديمقراطيا ،فإذا
ما كان "كل الناس واقعين تحت الخطيئة" فال يمكن ألحد استخالص حقه
بالهيمنة من خالل الخطيئة .كانت الخطيئة بالنسبة لكانط ،وكما كانت
في الواقع بالنسبة لفكرة االسياسة الواقعية األميركية ،نقطة اإلنطالق
نحو طوباوية ملكوت الله .لقد كان على كليهما ضمان التوازن بين المثالي
واإلمكانية العينية بدون إغفال طبيعة اإلنسان.

هذا الشر فعال ،أي عليه محاربة اخلطيئة في داخله ،من أجل
التحضير لقدوم ملكوت احلرية من خالل ثورة داخلية .لقد أدرك
كانط كيف رأى لي سينغ في الكني سة أداة بيد ال سلطة التي ميكن
مب ساعدتها االنتقال إلى ملكوت الله من خالل دين العقل وفكرة
احلرية امل سيحية احلقيقية عبر عملية بطيئة .إذن ،لي ست عملية
خروج اإلنسان من قصوره الذاتي في نهاية األمر إال تربية اإلنسان
الذاتية املنضبطة لنف سه ضد الشر ،وتعلم اإلنسان ،أوال وقبل كل
شيء ،استخدام حريته مب سؤولية شخصية .لذلك ،ستبوء جميع
التغييرات السياسية اخلارجية بالفشل ضرور ًة بدون االنضباط
الذاتي الداخلي لإلنسان.
فإذن ،تؤدي االزدواجية بني الزمان ونهاية الزمان دورا عند ال سؤال
عن ماهية اإلنسان الذي حصل على آخر جواب له لدى التطرق إلى
ركب املنورون الراديكاليون اإلن سانَ بصفته
م سألة اخلطيئة .ففيما ّ
بريئا من اخلطيئة وأسقطوا الشر كله على ال سلطة ال سياسية
والعدو ،فقد خرج املنورون املتشككون من الفكرة القائلة بأن احلرية
لي ست مشكلة مؤس ساتية فقط  ،بل أنه من الواجب تفعيلها ،أوال
وقبل كل شيء ،ضد العدو احلقيقي ،أي الشر الراديكالي الكامن
داخل اإلنسان.
في الوقت الذي برر فيه "النظام القدمي" احلاجة الى الهيمنة
وال سلطة من خالل اخلطيئة ،وجد كانط في اخلطيئة نف سها مبدأ
دميقراطيا ،فإذا ما كان "كل الناس واقعني حتت اخلطيئة" فال ميكن
ألحد استخالص حقه بالهيمنة من خالل اخلطيئة .كانت اخلطيئة
بالنسبة لكانط ،وكما كانت في الواقع بالنسبة لفكرة االسياسة
الواقعية األميركية ،نقطة اإلنطالق نحو طوباوية ملكوت الله .لقد
كان على كليهما ضمان التوازن بني املثالي واإلمكانية العينية بدون
إغفال طبيعة اإلنسان.
لقد وضع التنوير إذن برنامج احلداثة وفهمه الذاتي اخلاص به

الشاعر هانريش هاينه.

للحاضر كبداية لتاريخ جديد الذي يجب فيه بناء ملكوت احلرية
جلميع الناس .لقد صاغ التنوير مرحلة اليوتوبيا مبفاهيم كونية
أي في إطار تاريخ كوني لإلنسان ،والذي ينبغي عليه التحقق هنا
واآلن من خالل التعاليم القيامية اليهودية-امل سيحية.
بهذا ،ظل التنوير مجردا الى حد كبير .واألهم من هذا ،هو أن
التنوير لم يح سم م سألة الكيفية التي يجب بها تطبيق فكرة احلرية
في املمارسة ال سياسية ،في الوقت الذي أصبح من الواضح أن القوى
القدمية ،أي امللك والنبالء ،لن تخضع نفسها إلمالءات العقل طوعا.
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من الصحيح أن املنورين األملان قد حتم سوا من األحداث الثورية
في فرنسا ،إال أنهم سرعان ما أصيبوا بالرعب واخليبة من العنف
الذي مارسه نظام روسبير ودانتون اإلرهابي ،فقاموا بالتفلسف
بخصوص الثورة داخل جمعيات أضحت سرية العتبارها جمعيات
حتمل أفكارا خطيرة مثل البناة األحرار واملنورين ،في أملانيا التي
حتولت وقتها عددا ال يحصي من الدوقيات.
فإلى جانب م سألة العالقة بني النظرية واملمارسة ،وبني املثالي
والواقعي ،وبني الكوني واخلاص ،برز في هذا املجال ال سؤال
الكبير حول من ينبغي أن يكون ذات ( )Subjektهذه اإلن سانية،
وكيف على هذه الذات صياغة م سألة ال سلطة .فحديث املنورين
ضد القوى ال سياسة القائمة عن قوة العقل وعن سيادة القانون
يبي بشكل واضح أن حتقيق
( )Souveränität des Gesetzesلم ّ
امللكوت بحاجة إلى سلطة سياسية ،أي إلى سيادة ذات عملية،
فحتى فكرة سيادة الشعب املجرد بحاجة الى ذات عينية ،إلى
طالئعي ،إلى ممثل للشعب الذي من شأنه تنفيذ هذه ال سياسة.
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لقد أدرك جورج فيلهلم فريدريش هيغل هذه التناقضات الداخلية
واألضداد من ناحية مشكلتها العامة ،وقام ايضا بوضع فكر جديد
وجه نف سه نحو التواسط العيني بني هذه األضداد .ففقط بعد التغلب
ّ
على هذه التناقضات ،سيتمكن ملكوت احلرية بصفته ملكوت الله أن
يتحقق على األرض ،وعندها فقط سيتم التواسط ،أي مصاحلة ،بني
املثالي الواقعي ،ومعه ستتصالح كل من اإلنسانية الكونية والدولة
القومية العينية ،واملجتمع املدني واألمة األملانية ،وامل سيحية وفل سفة
احلرية ،والروح والطبيعة .على العقل الفل سفي أن يدرك في هذه
التناقضات وحدتها احلقيقية ،أال هي الوحدة التي تتوق إليها هذه
التناقضات بنف سها ،وال سيما أن هذا الروح نف سه هو الذي قاد
التناقض بني األطروحة ونقيضتها وهو الذي سيوحدها من جديد
في توليفة ( )Syntheseجدلية واقعية .لقد كان تاريخ العالم برمته
في رؤيا هيغل الكبرى عبارة عن حركة هذا الروح نف سه ،الروح الذي
يتكشف ويحقق نفسه بصفته ملكوت الله من خالل هذه التناقضات
والتوليفات حتى وصوله إلى شكله األعلى في مجتمع احلرية والوعي
الذاتي الكامل ملواطني هذا املجتمع .سيتحول اإلنسان إلى الله
بعد مروره بجميع هذه التناقضات في التاريخ وبعد أن يغدو واعيا
بها ،أي عندما ينظم نف سه في الدولة كمؤس سة عينية للتوسط بني
هذه األضداد .فبعدما فصل كانط فصال حادا بني قانون احلرية
العام (للجميع) وبني املصلحة الفردية ،أثبت هيغل من ناحيته ،أن
هناك دائما تواصال جدليا بني هذين االثنني ،أي املصلحة والعقل
األخالقي ،بحيث تشير املصلحة الطبيعية (االيروسي ،االقتصادي،
ال سياسي) إلى بنية أخالقية خاصة بها يتم التوسط بني األضداد

هيغل.

داخلها .فبحسب هيغل ،ليست احلرية احلقيقية قانونا فارغا مجردا،
وأمنا عليها التج سد في العالم الواقعي.
واآلن ،بالنظر إلى أن فكر احلداثة ال سياسي لعصر التنوير
كان قد ُأجنز عند هيغل ،وإلى أن هذا الفكر يح سم م سار احلداثة
الالحق ،من املفيد استعراض املراحل الثالث لفل سفة احلق الهيغلية
من عام  .1821باختصار ،تشكل الدولة املتكشفة بالنسبة لهيغل،
وكما هو األمر بالنسبة لفالسفة التنوير ،ملكوت الله .يصبح الله
واقعا في الدولة ،أي أنه يظهر بكامل وساطته وحريته في املجتمع
اإلنساني العيني ،أي في الدولة.
في املرحلة األولى في م سار تطور هذه الدولة ،يلتقي الرجل
واملرأة اللذان يعشقان بعضهما بقضاء الطبيعة واحلاجة أي في
احلب وفي الرغبة اجلنسية .ومن أجل احلصول على اإلشباع
في اآلخر ،فإنهما يتحدان في احلب ،من أجل إدراك مصلحتهم
االيروسية كرغبة اآلخر أو اعتراف اآلخر بها داخل حريته .تظهر
هنا املصلحة واألخالق ،الطبيعة واحلرية ،بشكل مختلف متاما عن
حالها عند كانط ،فهي ال تبدو كأضداد بل كمركبات تواسطية التي
تتوسع وحتقق نف سها لدى حت ّولها إلى مجتمع أخالقي صغير
لدى والدة األطفال ،والذي يقوم الوالدان فيه بتحمل م سؤولية األسرة
وتربية األوالد .إال أنه على هذه الوحدة املتواسطة بني الرجل واملرأة
واألسرة أن تتموضع بح سب حركة الروح اجلدلية داخل تناقضات

ّ
وهكذا يعود الروح إلى نفسه من خالل الحرية التي تفتحت على
مستويات ثالثة لوعي المواطن على الواقع مع المواطنين اآلخرين ،من
خالل األسرة والمجتمع والدولة .وهذا يعني أيضا أن هذه الدولة تسعى
دائما إلى توحيد الدستور الديمقراطي واألرستقراطي والملكي توحيدا
عضويا في داخلها من أجل منع تحول أي من الملكية المطلقة أو
الديمقراطية الثورية من الوصول إلى الطغيان واإلرهاب ،األمر الذي ّ
عده
هيغل مغزى الثورة الفرنسية.

أعلى .فاعتمادا على احلاجة اإلقتصادية التي تدفع إلى العمل
وإلى بيع سلعة العمل في ال سوق وإلى شراء حاجيات للمنزل ،تزج
املصلحة االقتصادية األب في ال سوق حيث يالقي هناك مواطنني
آخرين والذين يتصرفون على إساس نفس املصلحة االقتصادية.
ومن جديد ،تخلق مصلحة املواطنني املجتمعني في ال سوق بنية
أخالقية جديدة وقواعد ومعايير املصلحة االقتصادية ،والذي يصفه
هيغل ،كما االقتصادي آدم سميث ،باستخدامه مفهوم املجتمع
يوس ع الرابط األسري .وب سبب اعتماد تأسيس املجتمع
املدني ،الذي ّ
املدني على املصالح االقتصادية لإلنتاج وتبادل السلع ،فإنه يخلق
تناقضا جديدا بني األغنياء والفقراء ،والذي يق ّس م باالستناد على
املناف سة بني املنتجني املجتم َع إلى أصحاب وسائل اإلنتاج وإلى
العمال الذين يجدون أنف سهم ملزمني ببيع قوة عملهم في ال سوق.
ومبا أن العمال مغتربون عن املجتمع وعن عملهم ،وبالدرجة األولى
عن أنفسهم أيضا ،يتهدد التفكك وحد َة املجتمع .فعندها يتصاعد
من جانب البروليتاريا الفقيرة تهديد الثورة ،التي ال ميكن تفاديها
إال إذا ما مت العثور على طريقة إلدماج العمال في املجتمع
ومصاحلتهم مع اجلميع.
وبح سب هيغل ،تتولى الدولة البرجوازية ،أو البيروقراطية الوزارية،
مهمة الوساطة هذه والتي تدمج العمال في سوق العمل من جديد
مبساعدة التدخالت االقتصادية والضرائب والتنظيمات ،ومتنحهم
فرصة جديدة للتنمية االقتصادية .وبهذا نصل إلى مرحلة الوساطة
اجلدلية الثالثة للدولة ،والتي ما تزال بحاجة إلى ال سلطة العليا
األخيرة ،وهي ال سيادة ( ،)Souveränitätلتتمكن من البقاء في
حاالت التهديد بخطر احلرب أو احلرب األهلية .وعلى ال سيد ،وفقا
لهيغل فيما هو يتبع روسو ،أن مي ّث ل ويح ّدث إرادة الشعب العامة:
يج سد ال سيد الوحدة العضوية جلميع مركبات الدولة والدستور
في الفعل "أنا أري د".

وهكذا يعود الروح إلى نف سه من خالل احلرية التي تف تّحت على
م ستويات ثالثة لوعي املواطن على الواقع مع املواطنني اآلخرين،
من خالل األسرة واملجتمع والدولة .وهذا يعني أيضا أن هذه الدولة
ت سعى دائما إلى توحيد الدستور الدميقراطي واألرستقراطي وامللكي
توحيدا عضويا في داخلها من أجل منع حتول أي من امللكية
املطلقة أو الدميقراطية الثورية من الوصول إلى الطغيان واإلرهاب،
األمر الذي ع ّده هيغل مغزى الثورة الفرنسية .إن األمر األهم هنا
هو أن الدولة الهيغلية تعتبر حتقق يوتوبيا ملكوت الله التنويرية
امل سيحانية والتي جتعل من األضداد ،املثالي والواقعي ،والكوني
واخلاص ،احلرية واملصلحة ،في الدولة التجلي اإللهي وجتعل من
ملكوت الله واقعا حاضرا .كانت دولة هيغل دولة قومية ،وهي دولة
األمة األملانية التي تكتشف نف سها في التاريخ من خالل حروب
التحرير ضد حمالت نابليون االحتاللية.
إال أن التناقض بني املجتمع الدميقراطي والدولة ال سيادية ،أي
امللك الدستوري الذي حاول هيغل تبريره داخل جدل الدستور ،نحى
سريعا بالفكر ال سياسي بعد هيغل إلى الراديكالية من جديد .ففي
املكان الذي تتصالح فيه الفكرة الكونية والفكرة القومية للمجتمع
املدني على التضاد بني ال سلطة واملجتمع ،وبني ال سيادة والثورة
حصل استقطاب جديد في الواقع ال سياسي وفي الفكر .وقد عبر
عن هذا االستقطاب االنق سام الذي حصل بني ما يدعى مع سكري
الي سار الهيغلي واليمني الهيغلي.
لقد أثر لودفيغ فيورباخ تأثيرا خاصا على الي سار الهيغلي
ألنه جعل فل سفة الدين الهيغلية أكثر راديكالية ،وذلك من خالل
أطروحته القائلة بأن الالهوت ليس إال األنثروبولوجيا عينها.
فبح سب كون الله اختراعا واسقاطا لإلنسان ،فإن صفة األلوهية
اجلوهرية ،أي احملبة ،هي اجلوهر احلقيقي لإلنسان .لقد كان
اإلنسان كإيروس وحب لذاته شهواني ًة ورغب ًة ،ولكنه كان أيضا
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وبعد ماركس ،أدرك باكونين أن االشتراكية العلمية الماركسية
تعمل على تكبيل طاقات الحياة الثورية ،وهي حياة فوضوية جوهرها
الحرية والسعادة واإليروسية والتي عليها التمرد هنا واآلن على
كل بنى الهيمنة القائمة من ملكية وبرجوازية واشتراكية .وفيما
يصرح شعار باكونين ،بأن العنف ّ
يولد عنفا مضادا بالضرورة ،تحولت
فوضويته الفعلية إلى برنامج لإلرهاب المباشر :كل وسائل العنف
ضد االنظمة القائمة مشروعة.

عالق ًة أخالقي ًة مع اآلخر داخل محبة اآلخ ر .لقد كان اإلن سان صورة
للثالوث اإللهي ،أي وحدة األقانيم الثالثة ،وبهذا عضوا في مجتمع
احملبة الشيوعي املثالي الذي ينبغي حتقيقه في التاريخ .ال يحتاج
اإلنسان إال إلى الشجاعة من أجل تذكر طبيعته احلقيقية .لقد
كانت هذه ال سياسة طوباوية ،أي أنها ابتغت حتقيق ملكوت
احلرية الذي س ّم اه الالهوتيون ملكوت الله.
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عمل كل من كارل ماركس وميخائيل باكونني على استخالص
النتائج العملية والسياسية املباشرة من هذا النقد الراديكالي للدين.
ومن هنا خرجت أطروحة ماركس احلادية عشرة حول فيورباخ" :كل
ما فعله الفالسفة هو تف سير العالم بطرق مختلفة ،إن املهم هو
تغييره" .يعني حتقيق ملكوت الله في هذا اآلن ،بالنسبة ملاركس،
استكمال الطريق في املكان الذي أسس فيه هيغل الدولة البرجوازية
ضد خطر الثورة .بالنسبة ملاركس ،كان الدين في سياق احلداثة
تعبيرا عن معاناة البروليتاريا حتت شرط الظرف الرأسمالي ،وذات
التاريخ الكوني اجلديد التي عليها حتقيق اخلالص البعد آخروي
من خالل ثورة على الشروط االقتصادية القائمة" :الدين هو زفرة
املخلوق املضطهد ،روح عالم ال قلب له ،الذي أبقى الروح بال روح .إنَّه
أفيون الشعوب" .ليس نسخ ( )Aufhebungالدين باعتباره سعادة
الشعب الوهمية إال املطالبة ب سعادته في تلك النقطة بالذات التي
تشير فيها فل سفة احلق الهيغلية إلى ظهور طبقة البروليتاريا
واحملرومني اجلديدة والتي تنتج طبقة البرجوازيني الرأسماليني ،وهي
أيضا النقطة التي حاول لديها هيغل إنقاذ النظام البرجوازي عن
طريق استخدام الدولة كأداة إلنقاذ الرأسمالية .بحسب فهم ماركس،
لي ست الدولة البرجوازية إال مجرد أداة في يد الطبقة احلاكمة من
املواطنني الذين بدؤوا في عصر التنوير والثورة الفرنسية بتأسيس
ملكوت احلرية جلميع الناس ،إال أنهم آثروا حقيق ًة تثبيت سلطتهم
االقتصادية .لقد أدرك ماركس وضعية التاريخ الع املي اجلديد من

كارل ماركس.

قراءته لفل سفة احلق الهيغلية التي تقود جدلية الثورة والدولة :التحول
من اليوتوبيا الثورية البرجوازية إلى أيديولوجية وظهور طبقة إن سانية
كونية التي ستبني عالم احلرية عن طريق الثورة.
باالستناد على أسس القوانني االقتصادية ،عمل ماركس على
إعادة بناء امل سار احلتمي للتاريخ وإلى اشتقاق حلظة الثورة من
حتمية قابلية الرأسمالية للتأزم .وبهذا تكون الثورية البرجوازية قد
أخذت على نف سها دور املوقِ ف ( )Katechonوالذي ستطبق ضده
القوى الثورية الضد-برجوازية اجلديدة تخيالتها امل سيحانية عن
ملكوت ما بعد ال سلطة.
وبعد ماركس ،أدرك باكونني أن االشتراكية العلمية املارك سية
تعمل على تكبيل طاقات احلياة الثورية ،وهي حياة فوضوية جوهرها
احلرية وال سعادة واإليروسية والتي عليها التمرد هنا واآلن على كل
بنى الهيمنة القائمة من ملكية وبرجوازية واشتراكية .وفيما يصرح
شعار باكونني ،بأن العنف ي ّولد عنفا مضادا بالضرورة ،حتولت
فوضويته الفعلية إلى برنامج لإلرهاب املباشر :كل وسائل العنف

ضد االنظمة القائمة مشروعة .فضد كل مشتقات هيمنة امللكية
االلهية املطلقة أو مبدأ قوة ال سيادة البرجوازية ،طالب باكونني بالعمل
اإلرهابي املباشر لتحرير هذه األنظمة من األسس ومن ال سيادة عن
طريق الفوضوية .استخلص باكونني من مشروع حرية احلياة ،حالة
الطوارئ املطلقة :على العالم القائم أن يصبح خرابا.

إليها شتيرنير مفادها :إذا لم يكن الله موجودا ،فكل شيء
ممكن .إن مثل هذه النتيجة توصل ،من ناحية ،إلى انفصال
مطلق مع ال سياسة كلها ،ولكنها تشير من ناحية أخرى إلى
شخصية الدكتاتور املجرم الذي يقف فوق القانون .إن عدمية
ال سيادة عند شتيرنير هي صورة طبق األصل لفوضوية باكونني
الثورية :انتهى أمر كل من الالهوت والدولة البرجوازية وتلك
االشتراكية فبالنسبة لكليهما ،يقف اإلرهاب املطلق والعدمية
املطلقة وجها لوجه في عداء مطلق والذي يهدد باحتمالية جعل
أسس احلضارة ال سياسية إلى حرب أهلية دائمة.

وفيما عادى الي سار الهيغلي باسم الثورة كل مبدأ للهيمنة
وال سيادة ،حاول اليمني الهيغلي إنقاذ مبدأ سيادة امللك والدولة
واألمة بكل الوسائل .في هذه النقطة ،القى هؤالء عاد ًة منظري
الثورة املضادة الذين سعوا إلى إعادة الشرعية للنظام امللكي
على أسس الهوتية .ففيما دفع برونو باور وماكس شتيرنر بنقد
الدين الهيغلي أماما نحو حترير األنا مما تبقى من ارتهاناته
الالهوتية في اليوتوبيا ،خف مناهضو الثورة إلى القضاء على
األسس العلمانية للفكر ال سياسي احلديث ككل .فمن جهة،
حتدد املناخ بعد الثورة البرجوازية عام  ،1848وبشكل خاص بعد
إنشاء أملانيا املوحدة في عام  ،1871من خالل الفل سفة ال سياسية
البرجوازية التي كتبها هيغل ومن قراءتها ملسألة لتحقيق ممكن
وتوليف ممكن لآلمال ال سياسية بخصوص ملكوت الله .ولكن
من ناحية أخرى ،كانت هذه الدولة البرجوازية ،التي تأس ست
دستوريا على أساس امللكي ولكنها كانت قد حتولت منذ زمن
إلى دولة أحزاب حديثة ،هدفا للهجوم من طرف جماعات الي سار
الراديكالية ومن طرف منظري الثورة املضادة مثل فريدريش
يوليوس شتال ودونوسو كورتيز.

لم ير منظرو الثورة املضادة في الليبرالية واالشتراكية والفوضوية
غير هيكليات علمانية عدمية تهدف إلى هدم كل نظام للدولة وإلى
نهاية العالم .فبح سب فريدريش يوليوس شتال ودونوسو كورتيز،
سنجد عمل الشيطان في كل مكان يتم فيه إنكار الله .فالنسبة
لهما ،ال ميكن إال لتأسيس مجدد للملكية على أسس الهوتية
َ
احلفاظ على ال سياسة من كارثة ال سقوط .إن الفكرة األساسية

إن تاريخ احلداثة يتكشف في اخلالف حول الذات احلقيقية
للتاريخ .فمن الفكرة العامة لإلنسانية وحتى املجتمع املدني ،تتحول
الدولة القومية لنقطة انطالق النزاع اجلديد بني هيمنة ال سيادة وبني
مبدأ الثورة البروليتارية.

أثبت ماكس شتاينر ،الذي ّ
حض ر فكره الراديكالي لليمني
الهيغلي ،أن مفهوم الليبيراليني واإلشتراكيني لإلن سان ال يزال
مفهوما حتدده فكرة الالهوت بشرطه العام والطوباوي ،لكي
يخلص إلى نتيجة مفادها أن الفكرة الطوباوية بخصوص
ملكوت الله فكرة فارغة مبجملها .إن األنا فيما وراء اخلير
والشر عبارة عن ماهية أنانية سلطوية والتي ال ت سعى إال
إلى تلبية حاجاتها اخلاصة .وفيما يهدف فكر شتيرنر إلى
"تدمير ال سماء" ،فأنه يأخذ فكرة ال سيادة إلى أقصى حد من
الراديكالية ،عندما يصف هذا األنا احملض بصفته الفوضوي
املكتمل والذي بإمكانه ارتكاب اجلرمية املطلقة إذا ماتوفرت لديه
الشجاعة الالزمة لذلك .وبالطبع ،تعتبر اجلرمية املطلقة جرمي ًة
في نظر األخالقيني فقط .وإذ ذاك ،فإن النتيجة التي يتوصل

التي تقف وراء موقفيهما هي أن احلداثة ،ومنذ التنوير ،ال تعتمد
إال على الفصل ال سيادي من نظام اخلليقة اإللهي ،والتي تؤدي
بالضرورة إلى الفوضى ألنها مشتقة من سيادة اإلنسان ليس إال.
إال أن هذا لم يكن إال عمل اخلطيئة.

عني امللك البروسي فريدريش يوليوس شتال فيلسوفا
سياسيا للدولة خلفا لهيغل من أجل تثبيت الدولة من جديد
على األسس الالهوتية التقليدية األولى .وإذ يصرح شتال" :يلقي
اإلن سان في داخل قلبه بالله عن عرشه ويجلس بنف سه في
كرسيه .هذه هي الثورة األولى .ولي ست كل الثورات األخرى إال
نتيجة لهذه .لذلك ،عندما كانت الثورة قد وصلت إلى ذروتها،
قامت بإلغاء العبادة املرئية وص لّ ت للعقل البشري في تلك
املعابد" ،فإنه لم ير في الثورة عمال للخطيئة وللظالم فقط ،بل
عالمة على الدخول في أيام اآلخرة.
وفي هذا اخلصوص ،كان لدونوسو كورتيس ،الدبلوماسي
اإلسباني وصاحب الرؤية القيامية الكاثوليكية للحداثة ،نظرة
إضافية ذات أهمية كبيرة :ففي هذا العصر احلديث ،حتى امللوك
ال جترؤون على اعتبار أنف سهم ممثلني لله ،وإمنا يرون أنف سهم
تعبيرا عن األرادة ال سيادية للشعب ،وبهذا ليس املجتمع املدني
فح سب ،بل امللكية أيضا ،قادرين على وقف االنهيار املطلق
للنظام السياسي .ومن هذا استنتج الفيلسوف السياسي
الكاثوليكي بأنه بإمكان الديكتاتورية وحدها تفادي هذه الكارثة:
يجب على دكتاتورية سيادية بدون قيود قانونية أو حتى الهوتية
استعادة النظام ال سياسي ،من أجل إنقاذ االميان الكاثوليكي

19

عدد 63

وفي هذا الخصوص ،كان لدونوسو كورتيس ،الدبلوماسي اإلسباني
وصاحب الرؤية القيامية الكاثوليكية للحداثة ،نظرة إضافية ذات أهمية
كبيرة :ففي هذا العصر الحديث ،حتى الملوك ال تجرؤون على اعتبار
أنفسهم ممثلين لله ،وإنما يرون أنفسهم تعبيرا عن األرادة السيادية
للشعب ،وبهذا ليس المجتمع المدني فحسب ،بل الملكية أيضا ،قادرين
على وقف االنهيار المطلق للنظام السياسي.

م ستخدمة كل وسائل العنف واإلرهاب إذا ما اقتضت احلاجة.
استخلص كورتيس من القيامة احلداثية حال َة الطوارئ املطلقة،
وكان موقفه تعبيرا عن تشدد كاثوليكي ي سمح بنف سه بتعليق
جميع التحفظات العقائدية .بهذا أثبت هذا األصولي الكاثوليكي
إلى أي حد كانت نظريته املضادة للثورة نف سها عبارة عن نتاج
للحداثة العلمانية وخصوصا نتاج نسختها الراديكالية للعنف
ال سيادي :في النتيجة ،هكذا يرت سم كورتيس من خالل سعيه
إلى القضاء على احلداثة بكافة أشكالها.
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لم ينته تاريخ احلداثة األملانية ،والتي بدأت مع املشروع
املسيحاني للحرية والتي تكشفت كجدلية التنوير والهيمنة،
واحلرية وال سيادة ،مع تأسيس الدولة في عام  .1871لقد هيمن
هذا التاريخ أيضا على مجرى األحداث االالحق حتى احلرب
العاملية األولى وانهيار اإلمبراطورية األملانية .لقد اختتمت هذه
اجلدلية عندما قضى النازيون عام  1933على جمهورية فاميار
التي تأس س ست عام  .1918تشكل الديكتاتورية النازية الكارثة
النهائية للتنوير احلداثي .لم يكن القانون الذي عني هتلر
مستشارا الملانيا إلغاء لدستور فاميار الدميقراطي الهش فقط،
وإمنا أيضا ،إلغاء لفكرة احلرية التنويرية وللحداثة كليا .ففي
مقابل الليبراليني والدميوقراطيني االشتراكيني والشيوعيني ،عرفت
الدولة النازية نف سها على أساس التجديد العرقي والعنصري
من أجل إبعاد ومالحقة اليهود بصفتهم العدو املطلق للجنس
األملاني ،وفي النهاية ،من أجل القضاء عليهم بشكل منهجي.
بالفعل ،تبنى النازيون املسيحانية السياسية للحداثة باعتمادهم
فكرة اجلنس ال سيد ،من أجل تفعيلها وحتريفها نهائيا إلى
مبدأ احلكم املطلق .لقد حتول أوشفيتز إلى رمز الكارثة املطلقة
للثقافة األملانية احلديثة ،التي كانت قد حاولت مع كانط وهيغل
إنشاء تنوير شامل.

خاتمة قصيرة بخصوص الحداثة اليهودية:
كما بينت أعاله ،شارك اليهود مبشروع احلداثة منذ بداياته .دخل
اليهود إلى حركة روح التنوير وحقوق اإلنسان من أجل حتررهم
داخل املجتمع األوروبي منذ موسى مندل سون ،صديق لي سينغ
املقرب ،وحتى موسى هيس وهيرمان كوهني ،وكانوا في الواقع
أشبه باحملك لعملية جناح الثقافة اليهودية األملانية .كان اليهود
دائما جزءا من الطالئع ال سياسية االجتماعية للثورات االجتماعية
منذ  1830و ،1848وقد حاربوا من أجل نيل حقهم باحلرية أيضا
عندما أصبح املناخ ال سياسي قوميا بشكل تدريجي ،وخصوصا
بعد عام  ،1871وأضحى منذ الرومانسية االملانية يتجه نحو فكرة
امل سيحية القيصرية من القرون الوسطى .لقد وقفت فكرة الدولة
األملانية امل سيحية مبا يكفي ضد فكرة التحرر اليهودي إلى درجة
وجد اليهود أنف سهم مضطرين إلى سلوك طريق االندماج والتحول
إلى امل سيحية من أجل احلصول على تذكرة دخول إلى املجتمع
األوروبي ،كما علق على ذلك هاينه ساخرا .لم يكن ماركس وهاينه
الوحيدين ممن حتولوا إلى امل سيحية ،فلقد كان مؤدلج القيصرية
األملانية امل سيحية فريدريش يوليوس شتال أيضا احد اليهود
الذين دخلوا امل سيحية .لقد ُوضعت عالمة سؤال على النواحي
املشتركة لثقافة التنوير األملانية-اليهودية األصلية مع تصاعد
التوتر الداخلي بني الفكرة الليبرالية لدولة جميع مواطنيها وبني
الدولة الوطنية الدينية ،التي تعتبر نف سها دولة م سيحية ،ومع
ارتفاع معاداة ال سامية ال سياسية .على الرغم من ذلك ،فقد رآى
كل من فرديناند السال وهيرمان كوهني وإرن ست كاسيرر بأنف سهم
ممثلني لفكرة االتنوير امل سيحانية األصلية وأملوا بتحقيقها في
إطار املجتمع األوروبي.
على النقيض من ذلك ،استنتجت صهيونية هرت سل ونورداو
ال سياسية من مشكلة الوجود اليهودي في أوروبا احلاجة إلى

إنشاء دولة قومية يهودية ،والتي كان عليها حتقيق ُم ثل احلرية
والتنوير مبعناها الهيغلي على أساس قومي سياسي وعلى أرض
فل سطينية  .ومثل املنورين ،سعى الصهاينة إلى حترير الدولة من
الدين اليهودي األرثوذك سي ،وذلك في الوقت ذاته ،من أجل االستئثار
وأخذ املُثل األعلى امل سيحاني بعودة اليهود إلى التاريخ من الدين
واستعمال هذا املُثل على أساس قومي ضد الدين .فبخالف
امل سيحانية الكونية التي دعا إليها هيرمان كوهني ،الذي سعى
إلى استقاء فكرة احلرية من املصادر اليهودية ،متيزت م سيحانية
الصهيونية ال سياسية منذ بداياتها بفكرة التجدد القومي ومبواجهة
سكان البالد العرب .من الوجب الفصل ههنا بني صهيونية بن
غوريون ،التي مثلت فكرة الدولة القومية ال سيادية على أسس يهودية،
وبني بوبر الذي بحث عن سياسة الهوتية م سيحانية تتالءم مع
ُم ثل التنوير ورسائل األنبياء والتي ال ميكن حتقيقها إال في دولة
يهودية-عربية ثنائية القومية.
إذن ،ميكن اعتبار الصهيونية من نواح عديدة استمرارا
ملشروع احلداثة االوروبي وآماله امل سيحانية كما رعاها موسى

هيس واحلاخام كوك ومارتن بوبر على حد سواء ،إال أنها تطورت
منذ بداياتها حتت شروط التجدد القومي اليهودي والصراع مع
الشعب العربي .لقد كانت معادلة شعب بال أرض وأرض بال شعب
وهما خالصا منذ البداية .بهذا ال تقل حدة التناقضات اجلدلية
الداخلية للصهيونية بني الكونية والقومية اليهودية وبني مثال
التنوير والواقع القومي ،وبني املجتمع املدني والدولة ،وبني الدين
والدولة في تبني الصهيونية ملشروع احلداثة ،وإمنا يحظى هذا
التبني بتصعيد خاص وجديد يأتي من جهة الصراع اليهودي
العربي .فبني املطلب الدستوري من الدولة ان تكون دولة جلميع
مواطنيها ،وبني الدمج السياسي الفعلي للدين اليهودي والدين،
الذي خلق مع احتالل القدس الشرقية والضفة الغربية في عام
 1967تاريخها امل سيحاني القومي اخلاص في حركة االستعمار
االستيطاني حلركة غوش اميونيم ،جتد الدولة الصهيونية نف سها
اليوم في أزمة شرعية دراماتيكية والتي تتمثل بالتناقض بني احلق
في الدميقراطية واستمرار الهيمنة على ال سكان الفل سطينيني
في األراضي احملتلة.
(ترجمه عن األملانية :عبد عزام)
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