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1843برونوباور: « المسألة اليهودية » براونشفايغ 

يطالب اليهود اللمان بالتحرر، فبأي تحرر يطالبون؟ التحرر كمواطنين، التحرر السياسي.

 ): لي))س ثم))ة م))ن ه))و متح))رر سياس))يا ف))ي ألماني))ا. نح))ن أنفس))نا لس))نا أح))رارا، فكي))ف1يجيبه))م برون))و ب))اور (
 نستطيع تحريركم؟ أنتم اليهود أنانيون. حين تطالبون لنفسكم كيهود بانعتاق خاص، عليك)م أن تعمل)وا كألم)ان م)ن
 أجل انعتاق ألمانيا السياسي، و كبشر من أجل النعت)اق البش)ري. و أل تش)عروا أن الن)وع الخ)اص لض)طهادكم و

لذAلكم استثناء عن القاعدة و إنما هو تأكيد لها.

 أم ت)))رى أن اليه)))ود يط)))البون بالمس)))اواة م)))ع أبن)))اء الرعي)))ة المس)))يحيين؟ إنه)))م يع)))ترفون ب)))ذلك بش)))رعية الدول)))ة
 المسيحية و طبقا لذلك بسلطة الستعباد العام. لماذا يستهجنون نيرهم الخاص إذا ك)ان الني)ر الع)ام يعجبه)م! لم)اذا

ر اليهود إذا كان اليهودي ل يهتم بتحرير اللماني؟ Fينبغي لللماني أن يهتم بتحر

 ل تعرف الدولة المسيحية إل المتيازات، و اليهودي يملك فيها امتياز كونه يهوديا. و ل))ه كيه))ودي حق))وق
ليست للمسيحيين. فلماذا يطالب بحقوق ليست له، يتمتع بها المسيحيون؟

 حين يريد اليهودي التحرر من الدولة المسيحية فإنه يطاب أن تتخلى الدولة المس))يحية ع)ن حكمه))ا ال))ديني
 المسبق. فهل يتخلى هو اليهودي عن حكمه الديني المسبق؟ أفيكون من حق)ه أن يطل)ب م))ن غي)ره أن يتخل)ى ع)ن

الدين؟

 ل تستطيع الدولة المسيحية تبعا لجوهرها أن تعتق اليه))ودي، و لك)ن ل يس))تطيع اليه)ودي أيض)ا م)ن حي)ث
 جوهره أن ينعتق، كما يضيف باور. طالما بقيت الدولة مس))يحية و اليه)ودي يهودي))ا ف)إFن كليهم))ا عل)ى الس)واء غي)ر

قادر على منح التحرر أو تلقيه.

 ل تس))تطيع الدول))ة المس))يحية أن تس))لك إزاء اليه))ود إل بطريق))ة الدول))ة المس))يحية، ه))ذا يعن))ي بطريق))ة من))ح
 المتيازات، أيF بأن تسمح بتمييز اليهود ع)ن بقي))ة أبن)اء الرعي))ة، و لكنه)ا تجعل)ه يش)عر بض)غط المج)الت الخ)رى
 المتميزة، و بصورة أشد حين يكون اليهودي في تعارض ديني مع الدين السائد. و لكن اليهودي أيضا ل يس))تطيع
 أن يق))ف م))ن الدول))ة إل موقف))ا يهودي))ا، ه))ذا يعن))ي أن))ه يق))ف م))ن الدول))ة موق))ف الغري))ب، ب))أن يض))ع ق))وميته الوهمي))ة



 مقاب))ل القومي)))ة الحقيقي)))ة و يض)))ع ق))انونه المت)))وهم مقاب))ل الق))انون الحقيق))ي ب)))أن يظ))ن أن م))ن حق))ه أن يتم)))ايز ع)))ن
 البشرية، بأن يحجم مبدئيا عن المشاركة في الحركة التاريخية، بأن يطمح في مستقبل ل يجمعه بالمس))تقبل الع))ام.

للنسان شيء، بأن يعتبر نفسه عضوا في الشعب اليهودي و يعتبر الشعب اليهودي الشعب المختار.

 إذن فباسم أي شيء تطالبون أيها اليهود بالنعتاق؟ أمن أجل دينكم؟ إنه الدين الكثر ع))داء ل))دين الدول))ة.
كمواطنين؟ ليس في ألمانيا مواطنون. كبشر؟ لستم بشرا، شأنكم شأن من توجهون إليهم نداءكم.

 ط))رح ب))اور مس))ألة تح))رر اليه))ود طرح))ا جدي))دا بع))د أن وج))ه النتق))اد إل))ى الطروح))ات و الحل))ول ال))تي ك))انت
 قائمة حتى ذلك الوقت. إنه يتساءل: ما ه)ي طبيع))ة اليه))ودي ال)ذي يري))د التح)رر و الدول)ة المس))يحية ال)تي يف)ترض
 أن تحرره؟ و هو يجيب م))ن خلل نق))د للديان))ة اليهودي))ة، فه)و يحل)ل التن)اقض بي)ن اليهودي))ة و المس))يحية و يوض)ح
 جوهر الدولة المسيحية، و كل هذا بش)جاعة و وض)وح و ظراف)ة و عم))ق، بأس)لوب يتص)ف أيض)ا بالدق))ة و المت))انه]

و الحيوية.

 كين)))ا يح)))ل ب)))اور إذن المس)))ألة اليهودي)))ة؟ وم)))ا ه)))ي النتيج)))ة؟ إن ص)))ياغة مس)))ألة م)))ا تتض)))من حله)))ا. و نق)))د
المسألة اليهودية هو جواب عن المسألة اليهودية. الخلصة هي ما يلي:

علينا أن نحرر أنفسنا قبل أن نكون قادرين على تحرير الخرين.

 أكثر أشكال التناقض بين اليهودي و المسيحي صلبة هو التناقض الديني. كيف يحل المرء تناقض))ا م))ا؟
 بجعل)))ه مس)))تحيل. وكي)))ف يجع)))ل الم)))رء تناقض)))ا ديني)))ا مس)))تحيل؟ م)))ن خلل إلغ)))اء ال)))دين. و حالم)))ا ي)))رى ك)))ل م)))ن
 اليه))ودي و المس))يحي دي))ن الخ))ر مج))رد مراح))ل تط))ور مختلف))ة للفك))ر النس))اني و يتعرف))ا فيهم))ا عل))ى جل))دي أفع))ى
 س))لخهما التاري))خ و عل))ى النس))ان ال))ذي يمث))ل الفع))ى ال))تي ك))انت ف))ي ه))ذين الجل))دين، فل))ن تك))ون العلق))ة بينهم))ا
 علقة ديني))ة و إنم)ا علق)ة علمي))ة نقدي))ة و حس)ب، علق)ة إنس)انية. يك)ون العل)م وح)دتها. أم)ا التناقض)ات ف)ي العل)م

فيحلها العلم نفسه.

 ي))واجه اليه))ودي اللم))اني خاص))ة انع))دام التح))رر السياس))ي ب))وجه ع))ام و مس))يحية الدول))ة الواض))حة. إل أن
 المس))ألة اليهودي))ة تكتس))ب ف))ي رأي ب))اور أهمي))ة عام))ة مس))تقلة ع))ن الظ))روف اللماني))ة. إنه))ا مس))ألة علق))ة ال))دين
 بالدول))ة و التن))اقض بي))ن التحي))ز ال))ديني و التح))رر السياس))ي. يط))رح التح))رر م))ن ال))دين كش))رط أم))ام اليه))ودي ال))ذي

يريد أن يتحرر سياسيا والدولة التي ينبغي أن تحرره و تكون نفسها متحررة،على السواء.

 يق)ول الم)رء حس)نا، و يقوله)ا اليه)ودي نفس)ه أيض)ا، إذ ل ينبغ))ي لليه)ودي أن يح)رر كيه))ودي، و لي)س لن)ه
 يهودي، و ليس لنه يملك مبدأ إنسانيا عاما مصيبا للخلق، بل أكثر من ذلك سيتراجع اليهودي خل)ف الم))واطن
 و يكون مواطنا رغم كونه يهوديا و ينبغي أن يبقى يهوديا. هذا يعني أنه يهودي و يبقى يهوديا رغم ك))ونه مواطن))ا
 و يعيش في ظروف إنسانية عامة: إن طبيعته اليهودية المحدودة تنتصر دائما و أخيرا عل))ى واجب))اته النس))انية و



 السياسية. يبقى الحكم المسبق رغم ذلك بطغيان المبادئ العامة عليها. و لكنه))ا حي)ن تبق)ى فإنه)ا تطغ)ى عل)ى ك)ل
ما عداها".

 "ل يس))تطيع اليه)ودي أن يبق)ى يهودي))ا ف)ي الحي)اة العام))ة للدول)ة إل سفس)طائيا فق)ط، ظاهري)ا. و إذا أراد أن
 يبق))ى يهودي))ا سيص))بح المظه))ر المج))رد وج))وده الج))وهري و ينتص))ر، ه))ذا يعن))ي أن حي))اته ف))ي الدول))ة تص))بح مج))رد
 مظه)))ر أو اس)))تثناء مؤقت)))ا للج)))وهر و القاع)))دة. ("ق)))درة يه)))ود و مس)))يحيي الي)))وم عل)))ى التح)))رر" الملزم)))ة الحادي)))ة و

)57العشرون، ص 

لنسمع من ناحية أخرى كيفا يطرح باور مهمة الدولة.

 ) فيم)))ا يتعل)))ق بالمس)))ألة1840 ديس)))مبر 26« الق)))د منحتن)))ا فرنس)))ا م)))ؤخرا (مناقش)))ات مجل)))س الن)))واب ف)))ي 
 اليهودية – كما تفعل في جميع المس)ائل السياس)ية الخ)رى عل)ى ال)دوام– مش))هد حي)اة ح)رة، و لكنه))ا تخ)رق حريته)ا
 في القانون، و هكذا تجعل منه أيضا مظهرا، و من جهة أخرى تنقض قانونها الحر من خلل الفعل. » (المسألة

).57اليهودية، ص 

 « لم تصبح الحرية العامة في فرنس)ا قانون)ا بع))د، و ل)م تح)ل المس)ألة اليهودي))ة أيض)ا، لن الحري)ة القانوني))ة
 – التي يتساوى فيها جميع المواطنين – في الحياة التي تسيطر عليها وتقس)مها المتي))ازات الديني))ة تص))بح مح))ددة،
 و انعدام حرية الحياة هذا ينعكس ف)ي الق)انون ال)ذي يرغ)م ب)دور عل)ى الموافق)ة عل)ى تقس)يم الم))واطنين الح)رار إل)ى

).65مضط]ه]دين ومضطهFدين » (ص 

و إذن فمتى ستحل المسألة اليهودية بالنسبة لفرنسا؟

 « يج)ب أن يك))ون اليه)ودي عل)ى س))بيل المث)ال ق))د ك))ف ع)ن يك))ون يهودي))ا، حي))ن ل ي))دع ق))انونه يعيق))ه ع)ن
 اداء واجب)اته إزاء الدول))ة و ش))ركائه ف)ي المواطن))ة، أي أن ي))ذهب مثل ف)ي ي)وم الس))بت إل)ى مجل))س الن))واب ويش)ارك
 ف))ي المناقش))ات العام))ة. يج))ب إلغ))اء ك))ل المتي))ازات الديني)))ة بش))كل ع))ام بم))ا ف))ي ذل))ك أيض))ا احتك))ار كنيس))ة ذات
 امتي)ازات خاص)ة، و إذا ك)ان البع)ض أو العدي))دون أو الغالبي))ة العظم)ى ل ت)زال تعتق))د أن عليه)ا أن ت)ؤدي واجب)ات

)65دينية، فينبغي أن يترك ذلك لهم كمسألة شخصية بحتة. » (ص 

 « ل يع))ود ثم))ة دي))ن حي))ن ل يع))ود ثم))ة دي))ن يتمت))ع بالمتي))ازات. خ))ذوا ال))دين ق))وته الممي))زة ل))ه فل يع))ود ل))ه
)66وجود. » (ص 

 « حسنا، فكما رأى السيد مارتان دي نور في اق)تراح ع))دم ذك))ر ي)وم الح))د ف)ي الق)انون طل))ب العلن ب)أن
 المس))يحية كف))ت ع))ن الوج))ود، ف))إFنه بنف))س الح))ق (و ه))ذا الح))ق م))برر تمام))ا) س))يكون العلن ب))أن ق))انون الس))بت

)71لليهود لم يعد ملزما، سيكون إعلن حل اليهودية. (ص 



 و هكذا يطل)ب ب)اور أن يتخل)ى اليه)ودي ع)ن يه))وديته و النس)ان ب)وجه ع)ام ع)ن ال))دين م)ن جه))ة، ليتح)رر
 كم))واطن. و م))ن جه))ة أخ))رى يعت))بر اللغ))اء السياس))ي لل))دين كتبع))ة ل))ذلك إلغ))اء لل))دين بش))كل ع))ام. إن الدول))ة ال))تي

تشترط الدين لم تصبح بعد دولة حقيقية، دولة واقعية.

)97« إل أن التصور الديني يعطي للدولة ضمانات. و لكن أي دولة؟ أي نوع من الدول؟ » (ص 

في هذه النقطة يظهر المفهوم أحادي الجانب للمسألة اليهودية.

ر و م))ن ال)ذي س))يحرر؟ فعل)ى النق))د أن Fل يكفي بأية حال من الحوال أن نبح)ث: م))ن ال))ذي س)يقوم ب)التحر 
 يق)))وم بش)))يء ث)))الث. علي)))ه أن يس)))أل: ب)))أي ن)))وع م)))ن التح)))رر يتعل)))ق الم)))ر؟ أي ش)))روط تق)))ع ف)))ي ص)))لب التح)))رر
 المطلوب؟ لقد ك)ان نق))د التح)رر السياس)ي نفس)ه ه)و النق))د النه)ائي للمس)ألة اليهودي))ة و ذوبانه)ا الحقيق)ي ف)ي "مس)ألة

العصر العامة."

 و لن باور لم يرفع المسألة إلى هذا المستوى فإنه يسقط في التناقضات. إنه يضع ش)روطا ل تنتم))ي إل)ى
 طبيع))ة التح))رر السياس))ي نفس))ه. و ه))و يط))رح أس))ئلة ل ت))دخل ض))من واجب))اته، و يح))ل واجب))ات ت))ترك س))ؤاله غي))ر
 محلول. حين يقول باور عن مناهضي تحرر اليهود: « ك))ان خط))ؤهم فق)ط ه))و أنه)م افترض)وا أن الدول)ة المس))يحية

 )، فإنن))ا ن)رى خط)أ ب)اور3هي الدولة الحقيقية الوحيدة، و لم يخضعوها للنقد الذي نظ)روا ب))ه إل)ى اليهودي))ة » (ص
 ف))ي أن))ه انتق))د "الدول))ة المس))يحية" وح))دها و لي))س الدول))ة ب))وجه ع))ام، و أن))ه ل))م يتن))اول ب))البحث العلق))ة بي))ن التح))رر
 السياسي و الت]حرر النساني و يضع بذلك شروطا ل يمكن تفسيرها إل بخلط غير نقدي بين التح)رر السياس)ي و
 التحرر النساني العام. حين يسأل باور اليهود: هل ل))ديكم الح))ق و أنت)م ف)ي م))وقفكم أن تطلب))وا التح)رر السياس)ي؟
 فإFننا نطرح السؤال المعاكس: هل لموقف التحرر السياسي الحق في أن يطلب من اليهود التخل))ي ع))ن اليهودي))ة و

من الناس التخلي عن الدين بوجه عام؟

 تكتسب المسألة اليهودية مفهوما متغيرا حسب الدولة التي يوج))د اليه)ودي فيه)ا. فف)ي ألماني)ا حي)ث ل توج)د
 دول)ة سياس))ية، أي ل توج)د الدول)ة كدول)ة، ف)إن المس)ألة اليهودي))ة ه)ي مس)ألة لهوتي))ة محض)ة. يج))د اليه)ودي نفس)ه
 في تناقض ديني مع الدولة التي تقر بأن المسيحية تشكل أساسها. هذه الدولة هي دولة لهوتي))ة محترف))ة. و النق))د
 هنا هو نقد اللهوت، نقد ذو حدين، نقد للهوت المس))يحي و لله)وت اليه))ودي. و لكنن))ا ل زلن)ا به))ذا نتح))رك ف)ي

اللهوت مهما أردنا أن نتحرك فيه نقديا.

 المس)))ألة اليهودي)))ة ف)))ي فرنس)))ا، الدول)))ة الدس)))تورية، ه)))ي مس)))ألة النظ)))ام الدس)))توري، مس)))ألة نص)))ف التح)))رر
 السياسي. لن مظهر الدولة الدينية هنا ب)اق، و إن ك))ان ف)ي ص))يغة متناقض)ة تفتق)ر إل)ى الدلل))ة، ف)ي ص)يغة دي))ن

الغلبية، فإن علقة اليهودي بالدولة تتخذ مظهر تناقض ديني لهوتي.

 تفق))د المس))الة اليهودي))ة معناه))ا الله))وتي و تص))بح مس))ألة دنيوي))ة حق))ا ف))ي ال))دول الميركي))ة الش))مالية الح))رة
 فقط، في قسم منها على القل. حيثما توجد الدولة السياسية في بنائها الكامل فقط يمكن أن تبرز علق))ة الFيه))ودي



 و لنس)ان المت))دين ب)وجه ع)ام، إزاء الدول)ة السياس)ية، أي علق)ة ال))دين بالدول))ة، ف)ي خصوص)يتها ونقائه)ا. و يك)ف
 نق))د ه))ذه العلق))ة أن يك))ون نق))دا لهوتي))ا حالم))ا تك))ف الدول))ة ع))ن أن تق))ف موقف))ا لهوتي))ا م))ن ال))دين، أي سياس))يا.
 عندئذ يصبح النقد نقد الدولة السياسية. عند هذه النقطة حيث تك))ف المس)ألة أن تك)ون لهوتي))ة يك)ف نق))د ب)اور أن

يكون نقديا.

 « ل يوجد في الوليات المتحدة ل دين للدولة و ل دين رسمي للغلبية، و ل أفضلية عبادة على غيره))ا.
 و لي))س للدول))ة ش))أن ب))أي م))ن العب))ادات. » (م))اري، أو ال))رق ف))ي الولي))ات المتح))دة ال))خ، ج. دي بوم))ون، ب))اريس

)214، ص 1835

 نع))م، توج))د بع))ض الولي))ات الميركي))ة حي))ث « ل يجع))ل الدس))تور العقي))دة الديني))ة أو ممارس))ة عب))ادة معين))ة
)225شرطا للمتيازات السياسية » (المرجع السابق، ص 

 و لك))ن « ل يعتق)))د الم))رء ف))ي الولي))ات المتح))دة أن النس))ان يمك))ن أن يFك))ون إنس))انا مس))تقيما دون دي))ن »
)224(نفس المصدر، ص 

 و مع ذلك فإFن شمال أميركا هو بلد التدين بصورة خاصة كما يؤكد كل من بومون و توكفيل و النكليزي
 هاملتون بالجم)اع. الولي)ات الميركي)ة الش))مالية ه)ي بالنس)بة لن)ا مج)رد مث)ال. فالس)ؤال ه)و:م)ا ه)و موق)ف التح)رر
 السياسي الكامل من الدين؟ المسألة هي: كيف يق)ف التح)رر السياس)ي الكام))ل م))ن ال))دين؟ ف)إFذا كن))ا نج))د ح)تى ف)ي
 بل))د التح))رر السياس))ي الكام))ل لي))س وج))ود ال))دين و حس))ب و إنم))ا وج))ود ال))دين المفع))م بالحي))اة و الق))وة أيض))ا، يك))ون
 الدليل قد قدم على أن وجود الدين ل يتعارض مع قيام الدولة الكاملة. و لكن لن وج)ود ال))دين ه))و وج)ود لنق)ص،
 فإن مصدر هذا النقص ل يمكن أن يبحث عنه إل في جوهر الدولة نفسه. ل يعود الدين بالنسبة لنا هو الساس
 و إنم)))ا كظ)))اهرة للمحدودي)))ة الدنيوي)))ة و حس)))ب. و م)))ن هن)))ا فإنن)))ا نفس)))ر اللموض)))وعية الديني)))ة للم)))واطنين الح)))رار
 بلموضوعيتهم الدنيوية. ل ندعي أن عليهم أن يتخلوا عن محدوديتهم الدينية، ليزيلوا حواجزهم الدنيوية. بل نزع))م
 أنهم سيتخلون عن محدوديتهم الدينية حالما يزيلون حواجزهم الدنيوي)ة. إنن)ا ل نح)ول المس)ائل الدنيوي)ة إل)ى مس)ائل
 لهوتي))ة، و إنم)ا اللهوتي))ة إل)ى دنيوي)ة. نح)ل الغيبي)ات ف)ي التاري)خ بع))د أن انح)ل التاري)خ وقت)ا كافي)ا ف)ي الغيبي)ات.
 تص))بح مس))ألة علق))ة التح))رر السياس))ي بال))دين بالنس))بة لن))ا علق))ة التح))رر السياس))ي ب))التحرر البش))ري. إنن))ا ننتق))د
 الض)))عف ال)))ديني للدول)))ة السياس)))ية حي)))ن ننتق)))د الدول)))ة السياس)))ية ف))ي بنيته)))ا الدنيوي)))ة بص))رف النظ)))ر ع)))ن الض)))عف
 ال))ديني. إنن))ا نؤنس))ن تن))اقض الدول))ة م))ع دي))ن معي))ن، كاليهودي))ة مثل، ف))ي التن))اقض بي))ن الدول))ة و عناص))ر دنيوي))ة

معينة و التناقض بين الدولة و الدين بوجه عام، في التناقض بين الدولة وشروطها بوجه عام.

 التح))رر السياس))ي لليه))ودي و المس))يحي و النس))ان المت))دين ب))وجه ع))ام ه))و تح))رر الدول))ة م))ن اليهودي))ة و
 المس))يحية و م))ن ال))دين ب))وجه ع))ام. تتح))رر الدول))ة ف))ي ش))كلها، ال))ذي يتض))من جوهره))ا الخ))اص كدول))ة، م))ن ال))دين
 بتحررها من دين الدولة، هذا يعني بعدم إقرار الدولة كدولة بدين، بل بإFقرارها بكونها دولة. ليس التح)رر السياس)ي
 من الدين هو التحرر من الدين المطب)ق و الخ)الي م))ن التناقض)ات، لن التح)رر السياس)ي لي)س الس)لوب المطب)ق

و الخالي من التناقضات للتحرر البشري.



 تب))دو ح))دود التح))رر السياس))ي ف))ي الح))ال ف))ي ق))درة الدول))ة عل))ى تحري))ر نفس))ها م))ن ح))اجز ل يك))ون النس))ان
  ال))تي تعن))يFreistaatمتح))ررا من))ه فعل، و ف))ي أن الدول))ة يمك))ن أن تك))ون دول))ة ح))رة [تلع))ب لفظ))ي عل))ى كلم))ة 

 أيض))ا جمهوري))ة] دون أن يك))ون النس))ان ح))را. يع))ترف ب))اور نفس))ه ب))ذلك ض))منا حي))ن يض))ع الش))رط الت))الي للتح))رر
السياسي:

 «يجب إلغاء كل امتياز ديني بوجه عام بما في ذلك احتكار كنسية تتمتع بالمتيازات، و إذا كان البع))ض
 أو العديد أو الغالبية العظمى ل تزال تعتقد أن عليها أن تؤدي واجبات دينية، فإFن هذا الداء مسألة خاصة تمام)ا

متروكة لها.»

 و هكذا يمكن للدولة أن تكون قد انعتقت من الدين، حتى حين تكون الغالبي)ة العظم)ى متدين))ة. و ل تك))ف
الغالبية العظمى من خلل ذلك أن تكون متدينة، أن تكون متدينة في حياتها الخاصة.

 ] خاص)ة م)ن ال)دين، إنم)ا ه)و موق)ف الن)اس ال)ذين يش)كلونFreistaatو لكن موق)ف الدول)ة و الجمهوري)ة [
 الدول))ة م))ن ال))دين و حس))ب. و الخلص))ة ه)ي أن النس))ان م))ن خلل الوس))يط ال))ذي ه))و الدول))ة يتح))رر سياس))يا م))ن
 ح)اجز ب)أن يرتف)ع ف)وق ه)ذا الح)اجز بطريق)ة تجريدي))ة و مح)دودة و جزئي))ة متناقض)ا م))ع نفس)ه. و أبع)د م)ن ه)ذا أن
 النسان يتحرر بتحرره سياسيا، بطريقة غي))ر مباش)رة م))ن خلل وس))يط، و ل)و ك)ان ه))ذا الوس))يط ض)روريا. و أخي)را
 يبقى النس)ان ح))تى حي))ن يعل))ن إلح))اده بوس)اطة الدول))ة، ه))ذا يعن))ي حي))ن يعل))ن إلح))اد الدول))ة، يبق)ى م))ع ذل))ك متحي)زا
 للدين، ذلك أنه يعترف بنفسه بطريقة غير مباشرة، من خلل وس))يط فق)ط. فال))دين ه)و الع)تراف بالنس)ان بطريق))ة
 غير مباشرة، عبر وسيط. الدولة هي الوس)يط بي))ن النس)ان و حريت))ه، فكم)ا أن المس))يح وس)يط يحمل)ه النس)ان ك)ل

ألوهيته، كل تحيزه الديني فإFن الدولة هي الوسيط الذي يضع فيه كل بشريته و كل تحيزه البشري.

 يشترك ارتقاء النسان السياسي فوق الدين مع الرتقاء السياسي بكل النقائص و الفضائل بوجه ع))ام. فق))د
 تلغي الدولة كدولة الملكية الخاصة على سبيل المثال، فيعلن الف)رد بطريق)ة سياس)ية أن الملكي))ة الفردي))ة ق))د ألغي))ت،
ب، كما حص)ل ف)ي ع))دد ك))بير م)ن ولي)ات أميرك)ا Fنتخ]ب أو ينتخAحالما يجعل التعداد العام أساسا لقابلية المرء أن ي 

الشمالية. يفسر هاملتون هذه الواقعة من منطلق سياسي تفسيرا صحيحا تماما:

 «القد حققت العامة النتصار على المالكين و الثروة النقدية.» (توماس هيملتون "الناس و التص))رفات ف))ي
)146، ص 1833، ايدنبرغ، 2أمريكا"، مجلد 

 أليست الملكية الخاصة في وض)ع نم)وذجي حي)ن يك)ون م)ن ل يمل))ك ق))د أص)بح المش)رع للمال)ك؟ و التع))داد
العام هو آخر شكل سياسي يمكن أن يعترف بالملكية الخاصة.

 إل أن))ه م))ع النف))ي السياس))ي للملكي))ة الخاص))ة ل ينتف))ي إلغ))اء الملكي))ة الخاص))ة فق))ط و إنم))ا يص))بح ش))رطا.
 تلغي الدولة فرق الصل و المكانة الجتماعية و المهنة بطريقتها حين تقرر أن الص))ل و المكان))ة الجتماعي))ة و
 المهنة هي فوارق غير سياسية، و حين تعلن دون مراعاة لهذه الفوارق عن كون كل فرد من أفراد الشعب مش))اركا



 متساويا في السيادة الشعبية إذا ما تعامل مع جميع عناصر حياة الش))عب الحقيقي))ة م))ن وجه))ة نظ))ر الدول))ة. و م))ع
 ذلك ت))ترك الدول))ة الملكي))ة الخاص)ة و التأهي)ل و العم))ل ت)ؤثر عل)ى طريقته))ا الخاص))ة، ه))ذا يعن))ي كملكي))ة خاص)ة و
 تأهيل و عمل، مؤكدة طبيعتها الخاصة. إنها بعيدة كل البعد عن إلغاء هذه الف))وارق، ب)ل أنه))ا توج))د فق))ط ف)ي ظ)ل
 ه))ذه الش))روط، و تش))عر أنه))ا دول))ة سياس))ية و تجع))ل عموميته))ا ناف))ذة ف))ي مواجه))ة عناص))رها ه))ذه. و م))ن هن))ا ف))إن

هيغل يحدد العلقة بين الدولة السياسية و الدين تحديدا صحيحا تاما حين يقول:

 «كي تقوم الدولة كواقع واع و أخلقي للعقل، فإFنه من الضروري تمايزه)ا ع))ن ش)كل الس)لطة و العقي))دة. و
 لكن هذا التمايز ل يظهر إل بمقدار ما تق)وم ب))ه الكنيس))ة م))ن جانبه)ا بالفص)ل. هك))ذا فق)ط اكتس)بت الدول)ة بوقوفه)ا
 فوق الكنائس الخاص)ة ش)مولية الفك)ر و مب))دأ ش)كلها ال)ذي تظه)ره للوج)ود.» (هيغ)ل" فلس)فة الح)ق" الطبع))ة الول)ى،

).346ص 

حقا تتشكل الدولة هكذا فقط مرتفعة فوق العناصر الخاصة كمؤسسة للمجموع.

 الدولة السياسية المكتملة طبقا لطبيعتها هي حياة الن)وع النس)اني عل)ى العك))س م))ن حي)اته المادي)ة. فجمي))ع
 الشروط لهذه الحي)اة الناني)ة تبق)ى موج)ودة ف)ي المجتم))ع البورج)وازي خ)ارج مج)ال الدول)ة، و لك)ن كخص)ائص له))ذا
مزدوج))ة لي)س فق)ط ف)ي الفك)ر أو ال)وعي و إنم)ا p المجتمع. فحيثما بلغت الدول)ة نموه))ا الحقيق)ي يعي))ث النس)ان حي)اة 
 في الواقع، في الحياة، حياة سماوية و أخرى أرضية، الحياة في المجتمع السياسي حيث يعتبر نفسه كائنا عاما و
 الحياة في المجتمع البورجوازي، حيث يمارس حياته الخاصة، و يعتبر الخرين وسيلة، و يتحول نفسه إلى وسيلة
 و لعب)))ة ف)))ي أي)))دي ق)))وى غريب)))ة. و تق)))ف الدول)))ة السياس)))ية إزاء المجتم)))ع البورج)))وازي بمث)))ل روحاني)))ة الس)))ماء إزاء
 الرض. إنه))ا تق))ف ف))ي نف))س التن))اقض مع))ه و تتغل))ب علي))ه بنف))س الطريق))ة ال))تي يتغل))ب به))ا ال))دين عل))ى محدودي))ة
 العالم الدنيوي. هذا يعني ب)أن تع))ترف ب)ه أيض))ا، تنش))ئه، و تص))بح خاض)عة ل))ه. النس)ان ف))ي واقع))ه الك)ثر مباش)رة
 في المجتمع البورجوازي هو كائن دنيوي. هنا حيا يعتبر بالنسبة لذاته و للخرين ف)ردا يك)ون ظ)اهرة غي)ر حقيقي)ة.
 و عل))ى العك))س ف))ي الدول))ة حي))ث يعت))بر النس))ان نوع))ا يك))ون العض))و الخي))الي لس))يادة وهمي))ة، و تس))رق من))ه حي))اته

الفردية الحقيقية و تمل بجماعية غير واقعية.

 إن الص)))راع ال)))ذي يج)))د النس)))ان نفس)))ه في)))ه كمعتن)))ق ل)))دين خ)))اص و م)))واطن لدول)))ة م)))ع الن)))اس الخري)))ن
 كأعضاء في المجتمع، يتقلص إلى النشطار الدنيوي بين الدول)ة السياس))ية و المجتم))ع الم)دني. «فالحي)اة ف)ي ظ)ل
 الدولة بالنسبة للنسان البورجوازي [هنا بمعنى عضو من المجتمع المدني، الحياة الخاص))ة] ه))ي مج))رد مظه))ر أو

استثناء مؤقت يتعارض مع الجوهر و القواعد.»

 حق))ا أن البورج))وازي يبق))ى ف))ي حي))اة الدول))ة مث))ل اليه))ودي بص))ورة سفس))طائية، كم))ا يبق))ى الم))واطن بص))ورة
 سفسطائية يهوديا أو بورجوازيا. لك)ن ه))ذه السفس)طة ليس)ت شخص))ية. إنه))ا سفس)طة الدول))ة السياس)ية نفس))ها. الف)رق
 بين النسان المتدين و المواطن هو الفرق بين التاجر و بي))ن الم))واطن، بي))ن العام)ل ب)أجر ي)ومي و الم)واطن، بي))ن
 المالك العق)اري و الم))واطن، بي))ن الف)رد الح)ي و الم))واطن. و التن)اقض ال)ذي يق)وم بي))ن النس)ان المت))دين و النس)ان



 السياسي هو التناقض نفسه الذي يقوم بين البورجوازي و المواطن، بين عض)و المجتم))ع البورج)وازي و جل))د الس))د
السياسي الذي يرتديه.

 هذا النزاع الدنيوي الذي تنحصر فيه المسألة اليهودية في الخ)))ر،علقة الدول))ة السياس)ية بش))روطها، س)واء
 ك))انت ه))ذه عناص))ر مادي))ة مث))ل الملكي))ة الخاص))ة و م))ا إل))ى ذل))ك، أو فكري))ة مث))ل التعلي))م و ال))دين، الص))راع بي))ن
 المص))الح العام))ة و المص))لحة الخاص))ة، النش))طار بي))ن الدول))ة السياس))ية و المجتم))ع البورج))وازي، ي))ترك ب))اور ه))ذه

التناقضات الدنيوية قائمة، بينما يطعن في التعبير الديني عنها.

 « إن أساسها بالذات، الحاجة التي تؤمrن للمجتمع المدني بقاءه و تضمن ضرورته، يعرض وجوده لخطر
 دائم، و يغ))ذي ف))ي داخل))ه عنص))را غي))ر م))أمون، و ي))أتي ب))ذلك الخلي))ط المتن))اوب م))ن الفق))ر و الغن))ى، م))ن الع))وز و

)8الزدهار و بشكل عام التغير. » (ص 

 ) ، و الذي صيغ وفق الملم))ح الساس))ية لفلس))فة9-8يقارن المرء مقطع «المجتمع المدني» بكامله (ص 
 الح)))ق ل)))دى هيغ)))ل. يع)))ترف ب)))المجتمع الم)))دني ف)))ي تناقض)))ه م)))ع الدول)))ة السياس)))ية كض)))رورة، لن الدول)))ة السياس)))ية

معترف بها كضرورة.

 التحرر السياسي خطوة تقدمية كبير حق)ا، و رغ)م أنه))ا ليس)ت الش))كل الخي))ر للتح)رر النس)اني بش))كل ع)ام
 لكنها الشكل الخير للتحرر النساني ضمن النظام العالي القائم حتى الن. نحن نتحدث هنا بالطبع عن التح))رر

الحقيقي، العملي.

 يتحرر النسان سياس))يا م)ن ال))دين بإFقص))ائه م)ن الح)ق الع)ام إل)ى الح)ق الخ)اص. إن))ه ل يع)ود روح الدول)ة،
 حي))ث يتص))رف النس))ان – و ل))و بطريق))ة مح))دودة و ض))من ش))كل خ))اص و ف))ي مج))ال خ))اص – كك))ائن ن))وعي،
 بالشتراك مع الناس الخرين، و إنما يكون قد أصبح روح المجتمع البورج)وازي و مج)ال الناني)ة و ح)دب الجمي))ع
 ض))د الجمي))ع. إن))ه ل))م يع))د ج))وهر المجم))وع و إنم))ا ج))وهر الختلف. و أص))بح تع))بيرا ع))ن انفص))ال النس))ان ع))ن
 طبيعته الجتماعية، بينه و بين الناس الخرين – و هو ما كانه في الص)ل. إن)ه ل)م يع))د س)وى الع)تراف المج)رد
 بالخط)أ الخ)اص و الن)زوة الشخص)ية و العتباطي)ة. أن التش)ظي اللنه)ائي لل))دين ف)ي أميرك)ا الش)مالية مثل يعطي)ه
 ظاهريا شكل قضية خاصة محضة. لقد ألق)ي ب))ه ف))ي ع))داد الهتمام))ات الخاص)ة و هج)ر كموض))وع ع)ام م)ن قب)ل
 الجماع)ة. و لك)ن ل ينبغ))ي أن يعترين))ا ال)وهم بش)أن ح))دود التح)رر السياس)ي. إن انش)طار النس)ان إل)ى إنس)ان ع)ام
 وآخر خاص و نقل الدين من الدول)ة إل)ى المجتم)ع البورج)وازي، ليس)ا مرحل)ة و إنم)ا هم)ا اكتم)ال التح)رر السياس)ي

الذي ل يلغي التدين الحقيقي للنسان كما ل يسعى للغائه.

 أن تفكي))ك النس))ان إل))ى يه))ودي و م))واطن، إل))ى بروتس))تانتي و م))واطن، إل))ى إنس))ان مت))دين و م))واطن، ه))ذا
 التفكي))ك لي))س كذب))ة ض))د الم))واطن، و ل التفاف))ا عل))ى التح))رر السياس))ي، إن))ه التح))رر السياس))ي نفس))ه. إن))ه الطريق))ة
 السياسية للتحرر من الدين. تستطيع الدولة بل ش)ك و يت))وجب عليه))ا ف)ي الف))ترات ال))تي تول))د فيه))ا الدول)ة السياس))ية
 من المجتمع البورجوازي بالقوة و يس)عى التح)رر البش)ري أن يحق)ق نفس))ه ف)ي ص)ورة التح)رر السياس))ي، أن تمض)ي



 حتى إلغاء الدين، حتى القضاء عل)ى ال))دين، و لك)ن تمض)ي عل)ى ه))ذا النح)و فق)ط إل)ى أبع))د ح)د كم)ا تفع)ل للغ)اء
 الملكي))ة الخاص))ة، إل))ى المص))ادرة، إل))ى الض))رائب التص))اعدية، كم))ا تمض))ي إل))ى إلغ))اء الحي))اة، إل))ى المقص))لة. وف))ي
 اللحظات الخاصة من إحساسها بذاتها تبح)ث الحي)اة السياس)ية ع)ن ش))روطها، فتح)اول س)حق المجتم))ع البورج)وازي
 و عناص))ره لتقي))م نفس))ها كحي))اة للن))وع النس))اني، حقيقي))ة و خالي))ة م))ن التن))اقض. إنه))ا تس))تطيع ه))ذا فق))ط م))ن خلل
 تن))اقض عني))ف م))ع ش))روط حياته))ا الخاص))ة، فق))ط ب))أن تعل))ن أن الث))ورة مس))تديمة فتنته))ي المأس))اة السياس))ية م))ن هن))ا
 بالض)))رورة ك)))ذلك بإFع)))ادة ال)))دين و الملكي)))ة الخاص)))ة و جمي)))ع عناص)))ر المجتم)))ع البورج)))وازي، كم)))ا تنته)))ي الح)))رب

بالسلم.

 أج)ل، ليس)ت الدول)ة المس)ماة مس))يحية، ال)تي تع)ترف بالمس))يحية كأس)اس له)ا و ك))دين للدول)ة و تمي))ز نفس)ها
 بهذا ع)ن ال)ديانات الخ)رى ه)ي الدول)ة المس)يحية الكامل))ة، و إنم)ا الدول)ة الملح))دة، الدول)ة الديمقراطي)ة، الدول)ة ال)تي
 تض))ع ال))دين ض))من ب))اقي عناص))ر المجتم))ع البورج))وازي. ل))م تنج))ح بع))د الدول))ة ال))تي ل ت))زال لهوتي))ة و ال))تي تق))ر
 باعتن))اق المس))يحية بص))ورة رس))مية، ال))تي ل تج))رؤ بع))د عل))ى إعلن نفس))ها كدول))ة، ل))م تنج))ح ه))ذه الدول))ة بع))د ف))ي
 التعبير عن الس)اس البش)ري ف)ي ش)كل دني)وي بش)ري، تك))وك المس)يحية التع))بير ال)دافق عن)ه. إن م)ا يس)مى بالدول)ة
 المس))يحية ه))و ببس))اطة اللدول))ة، إذ ل تس))تطيع المس))يحية ك))دين و إنم))ا الخلفي))ة البش))رية لل))دين المس))يحي فق))ط أن

تطرح نفسها في إبداعات إنسانية حقيقية.

 إن م))ا يس))مى بالدول))ة المس))يحية إنم))ا ه))و النف))ي المس))يحي للدول))ة، و لكن))ه لي))س تحقيق))ا للمس))يحية م))ن قب))ل
 الدولة بأي حال م)ن الح)وال. الدول)ة ال)تي ل ت)زال تق)ر بالمس))يحية عل)ى ش)كل دي))ن، ل تق)ر به)ا عل)ى ش)كل دول))ة،
 فهي ل تسلك سلوكا متدينا إزاء الدين، هذا يعني إنها ليس التحقيق الفعلي للساس النس))اني، لنه))ا ل ت)زال تق))ود
 إلى الوهم، إلى الهيئة الخيالية له)ذه الن)واة النس)انية. إن م)ا يس)مى بالدول)ة المس)يحية ه)و الدول)ة غي)ر المكتمل))ة، و
 الدين بالنسبة لها تكملة و علج لنقصها. من هنا يصبح الدين بالنسبة لها بالضرورة وسيلة، و ه)ي دول)ة النف)اق.
 إن))ه لف))رق ك))بير فيم))ا إذا اعت))برت الدول))ة المكتمل))ة ال))دين ض))من ش))روطها بس))بب نق))ص يكم))ن ف))ي الطبيع))ة العام))ة
 للدولة، أو أعلنت الدولة غير الكاملة بسبب النقص الذي يكمن في وجودها الخ)اص كدول)ة ناقص)ة ال)دين كأس)اس
 لها. و يصبح الدين في الحالة الخيرة سياسة غير كاملة. و في الحالة الول)ى يظه))ر نق)ص السياس)ة الكامل)ة ف))ي

الدين. يحتاج ما يسمى بالدولة المسيحية إلى الدين المسيحي ليكتمل كدولة.

 أما الدولة الديمقراطية، الدولة الحقيقية فهي ل تحتاج إل)ى ال))دين م)ن أج)ل اكتماله)ا السياس)ي. و أك)ثر م))ن
 ذلك فهي تستطيع أن تطرح ج)وانب ك)ثيرة م)ن ال))دين لن الس)اس النس)اني لل))دين متحق)ق فيه)ا بطريق)ة دنيوي)ة. و
 عل)ى العك))س يق)ف م)ا يس))مى بالدول)ة المس))يحية موقف)ا سياس))يا إزاء ال))دين و ديني))ا إزاء السياس))ة. و حي))ن تح)ط ه))ذه

الدولة من الشكال السياسية ظاهريا فإFنها تحط من الدين ظاهريا بنفس القدر.

 لنتفحص من أجل توضيح هذا التناقض البناء الذي يطرحه باور للدولة المسيحية، و هو بن))اء منبث))ق ع))ن
دراسة الدولة المسيحية الجرمانية.



 يقول باور «من أجل إثبات عدم إمكانية أو عدم وجود الدولة المسيحية نبه المرء أكثر من مرة مؤخرا إلى
 أقوال النجيل، تلك التي ل تمتنع الدولة ع)ن العم)ل به)ا و حس)ب و إنم)ا ل تس))تطيع ح)تى العم)ل به)ا إذا ل)م تح)ل

نفسها نهائيا.»

 لك))ن الم))ر لي))س به))ذه الس))هولة. فب))م تط))الب تل))ك الق))وال النجيلي))ة؟ إنك))ار ال))ذات ف))وق الط))بيعي، خض))وع
 لس)لطة ال))وحي، الع)زوف ع)ن الدول)ة، إلغ)اء العلق)ات الدنيوي)ة. إل أن ه))ذا كل)ه ه)و م)ا تط)الب ب)ه و تحقق)ه الدول)ة
 المسيحية. لقد تمثلت روح النجيل، و إذا كانت ل تعكسها بنفس الحروف التي يعبر بها النجي))ل عنه))ا ف))إFن ذل))ك
 نات))ج ع))ن أن الدول))ة تع))بر ع))ن ه))ذه ال))روح بأش))كال سياس))ية، ه))ذا يعن))ي بأش))كال مس))تمدة م))ن كي))ان الدول))ة ف))ي ه))ذا
 العالم حقا، و لكنها في انبعاثها الديني الذي كان عليها أن تم)ر ب)ه اختص)رت إل)ى مظه)ر و حس)ب. إن))ه الع)زوف

)55عن الدولة مستخدما من أجل تحققه أشكال الدولة. (ص

 يتابع باور ش)رح كي))ف أن ش)عب الدول))ة المس))يحية لي))س ش)عبا، فه))و ل)م يع))د يمل))ك إرادة خاص)ة ب))ه و يكم))ن
 وجود الحقيقي في الرئيس الذي يخضع له، و ال)ذي ه))و ف)ي الص)ل و بن)اء عل)ى ط))بيعته غري))ب عن))ه، ه))ذا يعن))ي
 أنه معطى من ال، و قد جاء إليه دون تدخل منه، كيف أن قوانين ه))ذا الش))عب ليس)ت م))ن عمل))ه الخ)اص و إنم))ا
 ه)ي وح)ي ايج)ابي، و كي))ف يحت)اج الرئي))س إل)ى وس)طاء متميزي))ن بين))ه و بي))ن الش)عب الفعل))ي، الجم))اهير، و كي)ف
 تتفت))ت ه))ذه الجم))اهير نفس))ها إل))ى دوائر خاص))ة تش))كلها و تتحك))م فيه))ا الص))دفة، و ه))ي تختل))ف ف))ي مص))الحها و

)56أهوائها الخاصة و أحكامها المسبقة و تحصل على جواز النفصال عن بعضها كامتياز،الخ. (ص 

وحده باور يقول بنفسه:

 «ل يجوز للسياس)ة أن تك)ون سياس)ة إذا ت)وجب عليه)ا أل تك)ون س)وى دي))ن، كم)ا ل يج)وز أن يك)ون غس)ل
)108قدور الطبخ مسألة اقتصادية، إذا ما تعين اعتبارها شأنا دينيا.» (ص 

 لك))ن ال)))دين ف))ي الدول)))ة الجرماني)))ة المس)))يحية ه))و "مس))ألة اقتص))ادية"، كم))ا أن "المس))ألة القتص))ادية" دي)))ن.
فسلطة الدين في الدولة المسيحية الجرمانية هي دين السلطة.

 فص))ل "روح النجي))ل" ع))ن "ح))روف النجي))ل" ه))و عم))ل من))اف لل))دين. و الدول))ة ال))تي ت))دع النجي))ل يتح))دث
 بحروف السياسة، بحروف أخرى غير حروف الروح القدس، ترتك)ب خرق)ا لل))دين إن ل)م يك))ن ف)ي نظ)ر الن)اس فم)ن
 وجه))ة نظرته))ا الديني)))ة الخاص))ة. يج))ب مواجه))ة الدول))ة ال))تي تعت))بر المس))يحية قانونه))ا العل))ى و الكت))اب المق))دس
 ميثاقه))ا بكلم))ات الكت))اب المق))دس، فالكت))اب مق))دس ح))تى الكلم))ة. تق))ع ه))ذه الدول))ة كم))ا ه))و الح))ال بالنس))بة للنفاي))ات
 البشرية التي تشكل قاعدتها في تناقض مؤلم ل يمكن حله من منظور الوعي الديني حين يFحيلها الم)رء إل)ى أق))وال
 النجيل التي « ل تهمل اتباعها فقط و إنما ل تستطيع حتى اتباعها إذا لم تش)أ أن تح)ل نفس)ها كدول)ة كلي)ا. » و
 لم ل تري))د أن تح)ل نفس)ها كلي)ا؟ ل ه)ي نفس)ها و ل أح)د آخ)ر يس))تطيع الجاب)ة ع))ن ه)ذا لس)ؤال. الدول)ة المس)يحية
 الرس))مية أم))ام وعيه))ا الخ))اص واج))ب ل يمك))ن حقيق))ه و ه))ي تثب))ت حقيق))ة وجوده))ا بالك))ذب عل))ى نفس))ها و م))ن هن))ا
 تبقى دائما موضوعا مشكوكا فيه، غير موثوق به و معضل. و هكذا فإن النقد على حق تماما حي))ن يرغ))م الدول))ة



 ال))تي تس))تند إل))ى الكت))اب المق))دس عل))ى زحزح))ة وعيه))ا، حي))ث ل تع))رف ه))ي نفس))ها م))ا إذا ك))انت وهم))ا أم واقع))ا، و
 حيث تقع دناءة أغراض)ها الدنيوي))ة ال)تي تتخ))ذ م)ن ال))دين س)تارا له)ا ف)ي تن)اقض ل ح)ل ل)ه م)ع نزاه)ة وعيه)ا ال))ديني
 ال))ذي يب))دو ل))ه ال))دين غاي))ة الع))الم. ل تس))تطيع ه))ذه الدول))ة أن تخل))ص نفس))ها م))ن ع))ذابها ال))داخلي إل حي))ن تص))بح
 خادما طاغي)ا للكنيس)ة الكاثوليكي))ة، و إزاء ه)ذه الكنيس))ة ال)تي تعل))ن أن الس)لطة الدنيوي)ة ه)ي الجس))د ال)ذي يخ))دمها،

فإن الدولة ل حول لها، ل حول للسلطة الدنيوية التي تدعي سيادة الروح الديني.

 لي))س النس)ان ه))و المه))م ف))ي م))ا يس))مى بالدول))ة المس))يحية و إنم))ا الغ))تراب. والنس))ان الوحي))د المه))م و ه)و
 الملك، يختلف عن الناس الخرين، و هو في ذلك كائن مت))دين يرتب))ط بالس))ماء و ب)ال مباش)رة. إن العلق)ات ال))تي

تسود هنا ل تزال علقات قائمة على اليمان، فالروح الديني لم يصبح بعد دنيويا حقا.

 و لك)ن ال)روح ال))ديني ل يمك))ن أن يص))بح دنيوي))ا حق)ا، ف)أي ش)يء يك)ون ه))و نفس))ه إن ل)م يك))ن الش))كل غي)ر
 الدنيوي لمرحلة تطور العقل البشري؟ يمكن للروح الديني أن يتحق))ق بق)در م))ا ت)برز درج))ة تط)ور العق))ل البش)ري، و
 الذي هو تعبير عنها، و تنش))أ ف)ي ش))كلها ال)دنيوي. و ه))ذا يح)دث ف))ي الدول))ة الديمقراطي)ة. ليس)ت المس)يحية و إنم))ا
 الساس النساني للمسيحية هو أساس هذه الدولة. يبق)ى ال))دين ه)و ال)وعي المث)الي غي)ر ال)دنيوي لعض)ائها، لن)ه

الشكل المثل لدرجة التطور البشري التي تتحقق فيه.

الفردي))ة و حي)اة الن))وع، بي))ن حي)اة p إن أعضاء الدولة السياسية متدينون من خلل الثنائية القائمة بين الحي))اة 
 المجتمع البورجوازي و الحياة السياسية، متدينون حي)ث يعت))بر النس)ان حي)اة الدول)ة ف)ي الط)رف الخ)ر م))ن فرديت))ه
 الحقيقية، حياته الحقيقية، متدين بقدر ما يكوك الدين هنا روح المجتمع البورجوازي و تعبير ع))ن الفص))ل و ابتع))اد
 النس)ان ع)ن النس)ان. الديمقراطي))ة السياس))ية مس)يحية حي)ث ل يعت))بر النس)ان فيه)ا إنس)انا واح))دا و حس)ب و إنم)ا
 يكون كل إنسان كائنا مستقل أسمى، لكن النسان في مظهره اللمتحض)ر و اللاجتم)اعي، ف)ي وج)وده بالص))دفة،
 النس))ان كم))ا ه))و، النس))ان كم))ا أفس))ده ك))ل تنظي))م مجتمعن))ا، أض))اع ذات))ه، بي))ع، و وض))ع تح))ت س))يطرته عناص))ر
 ظ))روف غي))ر إنس))انية، بكلم))ة واح))دة، النس))ان ال))ذيF ل))م يص))بح بع))د كائن))ا نوعي))ا حق))ا. إن الص))ورة الخيالي))ة، الحل))م،
 مس)))لمات المس))))يحية، اس)))تقلل النس)))ان، و لك)))ن كغري)))ب، كك))))ائن يختل)))ف ع)))ن النس)))ان الحقيق)))ي ك)))ل ذل)))ك ف)))ي

الديمقراطية حقيقة ملموسة، حاضر و قاعدة دنيوية.

 يبدو الوعي الديني و اللهوتي لنفسه في الديمقراطية الكامل))ة أك))ثر ت))دينا و لهوتي))ة مم))ا ه))و كحي))اة آخ)رة،
 حين ل يكون له معنى سياسي و أغراض أرضية و يكون شأنا من شؤون المش)اعر المتهيب))ة أم)ام م))ا ه)و دني))وي،
ة الفه)م، و نت)اج اله)وى و الخي)ال. تبل))غ المس))يحية هن)ا التع))بير العمل)ي لمعناه)ا ال)ديني الش)امل Fو تعبيرا عن مح)دود 
 حي))ث تتجم))ع مختل))ف ال))رؤى الفلس))فية إل))ى ج))انب بعض))ها ف))ي ص))يغة المس))يحية، و تتع))زز أك))ثر م))ن خلل ع))دم
 مطالبتها الخر أن يكون مسيحيا و إنم)ا أن يعتن))ق دين))ا م)ا فق)ط (ق)ارن عم)ل بوم)ون الم)ذكور). إن ال)وعي ال))ديني

ينعم بثراء التناقض الديني و تنوعه.

 و هك))ذا فق))د أظهرن))ا أن التح))رر السياس))ي م))ن ال))دين ي))دع ال))دين قائم))ا و لك))ن دون امتي))ازات. إن التن))اقض
 الذي يجد ت)ابع دي))ن معي))ن نفس)ه في))ه م)ع ك)ونه م)واطن دول)ة م)ا ه)و إل ج)زء فق)ط م)ن التن)اقض ال)دنيوي الع)ام بي))ن



 الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي. و اكتمال الدولة المسيحية هو الدولة التي تق)ر بكونه)ا دول))ة و تنفص))ل ع)ن
دين أعضائها. و تحرر الدولة من الدين ليس هو تحرر النسان الحقيقي من الدين.

 و هكذا فإننا ل نقول لليهود مع باور: ل يمكنكم أن تتحرروا سياسيا دون أن تتحرروا جذريا من اليهودية.
 بل إننا نقول لهم أكثر من ذلك: لنكم تستطيعون أن تتحرروا سياسيا دون أن تنفكوا نهائي))ا و دون تناقض))ات ع))ن
 اليهودية، لذلك فإFن التحرر السياسي نفسه ليس التحرر النساني. إذا أردتم أيه))ا اليه))ود أن تتح))رروا سياس))يا، دون
 أن تح))رروا أنفس))كم إنس))انيا، ف))إFن النق))ص و التن))اقض ل يكم))ن فيك))م فق))ط و إن))ا يكم))ن ف))ي ج))وهر و ف))ي مص))طلح
 التح)رر السياس))ي، إذا كنت))م تش))عرون بالرتب))اك م))ن ه))ذا المص)طلح ف)إنكم تش)اركون ف))ي ارتب))اك ع)ام. و كم)ا تك))ون
 الدولة إنجيلية رغم أنه))ا دول))ة و تتص)رف كدول)ة مس))يحية إزاء اليه))ودي، ف)إFن اليه)ودي يتس))يس، رغ)م أن))ه يه)ودي و

يطاب بحقوق المواطنة.

 و لك))ن إذا اس))تطاع النس))ان أن يتح))رر سياس))يا، ح))تى ل))و ك))ان يهودي))ا، و يحص))ل عل))ى حق))وق المواطن))ة،
فهل يستطيع أن يطالب بما يسمى حقوق النسان و يتمتع بها؟ ينكر باور هذا.

 «المس))ألة ه))ي م))ا إذا ك))ان اليه))ودي كيه))ودي، بمعن))ى، اليه))ودي ال))ذي يق))ر نفس))ه أن))ه مرغ))م بس))بب ج))وهره
الحقيقي أن يعيث منفصل عن الخرين إلى البد، قادرا على تلقي حقوق النسان العامة والقرار بها للخرين.»

 «لم تكتشف فكرة حقوق النسان ف)ي الع))الم المس)يحي إل ف)ي الق)رن الماض)ي. ل يملكه))ا النس)ان ب))الولدة،
 بل إنها تنتزع في الكفاح ضد التقاليد التاريخية التي نشأ عليها النس))ان ح))تى الن. و هك))ذا فحق)وق النس))ان ليس)ا
 منحة من الطبيعة، و ليست صداق التاريخ المنصرم و إنما هي ثمن كفاح ضد صدفة الميلد و ض))د المتي))ازات
 التي أورثها التاريخ من جيل إلى جيل حتى الن. و هي نتيجة للتعليم و ل يستطيع أن يملكها إل م)ن اكتس)بها و

استحقها.»

 «ه))ل يس))تطيع اليه))ودي إذن أن يمتلكه))ا فعل؟ إن))ه م))ا دام يهودي))ا ف))إن الج))وهر المح))دود ال))ذي يجع))ل من))ه
 يهوديا ينتصر حتما على الجوهر النس)اني ال))ذي يف)ترض في))ه أن يربط)ه كإFنس)ان بالبش)ر الخري))ن، و يفص)له ع))ن
 غي))ر اليه))ود. إن))ه يعل))ن م))ن خلل ه))ذا التم))ايز أن الطبيع))ة المتمي))زة ال))تي تجع))ل من))ه يهودي))ا ه))ي ج))وهره الحقيق))ي

العلى الذي ينبغي أن يتراجع أمامه جوهر النسان.»

)20-19«و بنفس الطريقة ل يستطيع المسيحي أن يكفل حقوق النسان كمسيحي.» (ص 

 على النسان، كما يرى باور، أن يضحي ب) "امتياز العقيدة" ليستطيع تلقي حقوق النسان العامة. فلنتأمل
 لحظة م)ا يس)مى بحق)وق النس)ان ف)ي ش)كلها ل)دى مكتش)فيها الميركيي))ن الش))ماليين و الفرنس)يين. ه)ذه الحق)وق ه)ي
 حق)))وق سياس)))ية ف)))ي ج)))زء من)))ه، حق)))وق ل يمك)))ن ممارس)))تها إل ض)))من الجماع)))ة. فالمش)))اركة ف)))ي الجماع)))ة تش)))كل
 محتواه)))ا، و بال)))ذات ف)))ي الجماع)))ة السياس)))ية، ف)))ي الدول)))ة. فه)))ي تن)))درج تح)))ت مص)))طلح الحري)))ة السياس)))ية، تح)))ت
 مص)طلح الحق)وق المدني))ة ال))تي ل تش)ترط ب)أي ح)ال م))ن الح))وال إلغ)اء ال))دين اليج)ابي و الخ)الي م))ن التناقض)ات



 كما رأينا، كذلك أيضا الدين اليهودي. يبقى علينا تأمل القس)م الخ)ر م)ن حق)وق النس)ان بالق)در ال)ذي تختل)ف في))ه
عن حقوق المواطنة.

 تدخل في إطارها حرية الضمير، حق ممارسة العبادة التي يريدها المرء. و يعترف بامتياز العقي))دة بص)ورة
مؤكدة إما كحق من حقوق النسان أو كتبعة لحق من حقوق النسان هو الحرية.

 ،1791«ل ينبغ)))ي أن يض)))ايق أي إنس)))ان بس)))بب قناع)))اته، بم)))ا فيه)))ا الديني)))ة.» (إعلن حق)))وق النس)))ان 
المادة العاشرة)

 في الباب الول:1791و قد كفل دستور عام 

«حرية كل فرد في ممارسة العبادة التي ينتسب إليها، كحق من حقوق النسان.»

 ، الم)ادة الس))ابعة، "حري)ة ممارس))ة العب)ادات." و ج)اء ف))ي س)ياق1793و يورد إعلن حق)وق النس)ان لع)ام 
 ح)))ق النس)))ان ف)))ي نش)))ر أفك)))اره و آرائه و عق)))د الجتماع)))ات و ممارس)))ة العب)))ادة «إن ض)))رورة إعلن ه)))ذه الحق)))وق

 . دس)تور354، الب)اب الث)اني عش)ر، الم)ادة 1795تف)ترض وج)ود الس))تبداد أو ذك)راه القريب)ة.» ق)ارن دس)تور ع)ام 
بنسلفانيا، المادة التاسعة، الفقرة الثالثة:

 «لق))د تلق))ى جمي))ع الن))اس الح))ق الحتم))ي م))ن الطبيع))ة ف))ي الص))لة ل الق))دير متبعي))ن وح))ي ض))ميرهم، و ل
 يمكن أن يرغم أحد بحكم القانون أن يقر بأي عبادة أو إله، أو يمارسها أو يساندها خلفا لرغبته. و ل يجوز ف))ي

أي حال من الحوال أن تتدخل أي سلطة بشرية في قضايا الضمير و تسيطر على قوى الروح.»

دستور نيوهامبشاير، المادة التاسعة، الفقرة الثالثة:

 يوجد في الحقوق الطبيعية بع)ضv ل يمك))ن التخل)ي عن)ه بحك)م ط))بيعته، لن))ه ل يمك))ن تعويض)ه بم)ا يع))ادل
).214-213قيمته. و ضمن هذا البعض تندرج حقوق الضمير. (بومون، ص 

 ل تكاد استحالة التوفيق بين الدين و حقوق النسان تكمن في مصطلح حقوق النسان، بل أن حق الم))رء
 في أن يكون متدينا، متدينا بالطريقة التي يريدها، وأن يمارس عبادات ديانته الخاصة، ع))د بوض))وح ض))من حق))وق

النسان. إن امتياز العقيدة هو حق عام من حقوق النسان.

 لقد جرى التمييز بين حقوق النسان و حق)وق المواطن))ة، فم)ن ه)و النس)ان المتمي))ز ع))ن الم)واطن؟ ل أح))د
 سوى عضو المجتمع البورج)وازي. و لم))اذا يص))بح عض)و المجتم))ع البورج))وازي ه))ذا إنس)انا، مج)رد إنس)ان، و لم))اذا
 تس))مى حق))وقه حق))وق النس))ان؟ ب))م نفس))رهذا الواق))ع؟ م))ن خلل علق))ة الدول))ة السياس))ية ب))المجتمع البورج))وازي، م))ن

خلل جوهر التحرر السياسي.



 نثب))ت قب))ل ك))ل ش))يء أن م))ا يس))مى بحق))وق النس))ان، و ه))ي خلف حق))وق الم))واطن، ليس))ت س))وى حق))وق
 أعضاء المجتمع البورج)وازي، ه)ذا يعن)ي النس)ان الن)اني، النس)ان المنفص)ل ع)ن الن)اس و ع)ن المجم)وع. ينبغ)ي

  أن يقول: «إعلن حقوق النسان و حقوق المواطن.» المادة الثانية:1793على الدستور الكثر جذرية، دستور 
«هذه الحقوق (الحقوق الطبيعية والحتمية) هي: المساواة، الحرية، المن، الملكية.» فيم تتمثل الحرية؟

  «الحرية هي حق النسان في أن يفعل ك)ل ش)يء ل يض)ر بحق)وق الخري))ن » أو حس)ب "إعلن6المادة 
":« تتمثل الحرية في الحق في فعل كل ما ل يضر الخرين.»1791حقوق النسان لعام 

 الحرية هي إذن الحق في فعل كل شيء ل يضر بالخرين. أما الحدود ال)تي يس))تطيع ك))ل ف)رد أن يتح))رك
 فيها دون أن يضر بالخرين فيحددها القانون كما يرسم وتد السور الحدود بين حقلين يتعلق المر بحرية النسان

كوحدة معزولة منطوية على ذاتها. لماذا ل يستطيع اليهودي، حسب رأى باور، تلقي حقوق النسان؟

 «م)ا دام يهودي)ا يك)ون عل)ى الج)وهر المح)دود ال)ذي يجع)ل من))ه يهودي)ا أن ينتص)ر عل)ى الكي)ان البش)ري، و
هو ما يفترض أنه يربطه كإFنسان بالبشر، و يفصله عن غير اليهود.»

 و لكن حق النسان في الحرية ل يستند إلى ارتب))اط النس))ان بالنس))ان ب))ل ب))الحرى إل))ى انفص))ال النس)ان
عن النسان. إنه حق هذا النفصال، حق المحدودية، محدودية الفرد بذاته.

إن الستخدام العملي لحق النسان في الحرية هو حق النسان في الملكية الخاصة.

أين يقوم حق النسان في الملكية الخاصة؟

 ): «حق الملكية هو حق كل مواطن أن يتمتع كما يريد بممتلك))اته، و م))دخولته1793 (دستور 16المادة 
و بثمار عمله و اجتهاده و يتصرف بها.»

 و إذن فح))ق النس))ان ف))ي الملكي)))ة الخاص))ة ه))و حق))ه ف))ي أن يس)))تمتع و يتص))رف ب))ثروته كم))ا يري)))د، دون
 مراع)))اة الن)))اس الخري)))ن، و بص)))ورة مس)))تقلة ع)))ن المجتم))))ع، ح)))ق المنفع))))ة الذاتي)))ة. تل)))ك الحري)))ة الفردي))))ة، و ه)))ذا
 الس))تخدام له))ا، يش))كلن أس))اس المجتم))ع البورج))وازي. إنه))ا ت))ترك لك))ل إنس))ان أن يج))د ف))ي النس))ان الخ))ر ح))دود
 حريته و ليس تحقيقها. إنها تعلن قب)ل ك)ل ش)يء ح)ق النس)ان ف)ي «أن يتمت))ع كم)ا يري))د بممتلك))اته، و م))دخولته و

بثمار عمله واجتهاده و يتصرف بها.»

تبقى حقوق النسان الخرى، المساواة و المن.



 المساواة هنا هي بمعناها غي)ر السياس)ي ليس)ت س)وى المس)اواة ف))ي الحري))ة ال)تي س))بق وص))فها، أل و ه)ي:
  مص))طلح ه))ذه المس))اواة بم))ا1795أن ينظ))ر إل))ى ك))ل إنس))ان بص))ورة متس))اوية كوح))دة قائم))ة ب))ذاتها. يح))دد دس))تور 

يناسب معناها في:

 ) تتمثل المساواة في أن ينطبق نفس القانون عل))ى الجمي))ع، س))واء حي))ن يحم))ي أو1795 (دستور 3المادة 
يعاقب.

و المن؟

 ): «يتمثل المن في الحماية التي يكفلها المجتمع لكل عضو من أعضائه لحفظ1793 (دستور 8المادة 
شخصه و حقوقه و ملكيته.»

 الم))ن ه)و أعل)ى مفه)وم للمجتم))ع البورج)وازي، مفه)وم الش))رطة، أن المجتم))ع ب))أكله موج)ود فق)ط ليكف)ل لك))ل
 من أعض)ائه المحافظ)ة عل)ى شخص)ه و حق)وقه و ملكيت)ه. يس)مي هيغ))ل المجتم))ع البورج)وازي به))ذا المعن)ى: "دول)ة

الحاجة والعقل."

ل يرتقي المجتمع البورجوازي من خلل مفهوم المن فوق أنانيته. فالمن هو بالحرى ضمان أنانيته.

 و إذن فل يتج))))اوز أيv مم))))ا يس))))مى حق))))وق النس))))ان النس))))ان الن))))اني، فالنس))))ان كعض))))و ف))))ي المجتم))))ع
 البورجوازي، منطو على نفسه وعلى مصالحه الخاصة و رغباته الخاص)ة، و ف)رد منفص)ل ع)ن المجم)وع. م)ا أبع))د
 أن يكون النسان قد اعتبر فيها كائنا نوعيا بل تبدو حي)اة الن))وع نفس))ها، المجتم))ع، كإط)ار خ)ارجي للف)راد و تقيي))د
 لستقللهم الصلي. و الرابطة الوحيدة التي تمسك بها هي الضرورة الطبيعية، الحاجة و المصلحة الخاص)ة، أي

حفظ ملكيتهم و شخصهم الناني.

 إنه لمن الملغز أن شعبا قد بدأ توا بتحرير نفسه و ه)دم جمي)ع الح)واجز بي))ن أعض)اء الش)عب المختلفي)ن و
 تأس))يس جماع))ة سياس))ية، أن مث))ل ه))ذا الش))عب يعل))ن محتفل، مش))روعية] النس))ان الن))اني المفص))ول ع))ن الن))اس و

 ) ب))ل و يعي))د ه))ذا العلن ف))ي لحظ))ة ل يس))تطيع أن ينق))ذ الم))ة فيه))ا إل العط))اء1791ع))ن المجموع))ة. (إعلن 
 البطولي، و من هنا يكون مطلوبا بالضرورة في لحظة يتوجب فيه))ا أن تص))بح التض)حية بجمي))ع مص)الح المجتم))ع

 ) و تص))بح ه))ذه1793البورج))وازي أم))را معم))ول ب))ه و يع))اقب فيه))ا عل))ى الناني))ة كجريم))ة (إعلن حق))وق النس))ان 
 الواقعة أكثر إبهاما حي)ن ن)رى أن المواطن)ة، أن المجموع))ة السياس))ية تنح)در م))ن التح)رر السياس)ي و تص)بح مج)رد
 وس))يلة للمحافظ))ة عل))ى م))ا يس))مى بحق))وق النس))ان ه)))ذه، أي أن الم))واطن يص)))بح خادم))ا للنس))ان الن)))اني، و أن
 المج))ال ال))ذي يس))لك في))ه النس))ان كك))ائن اجتم))اعي يت))دنى تح))ت المج))ال ال))ذي يس))لك في))ه كج))زء، و أخي))را يص))بح

النسان الحقيقي في الواقع ليس النسان كمواطن و لكن النسان كبرجوازي.



 هدف جميع التحادات السياسية هو المحافظة على حقوق النسان الطبيعية و الحتمية. (إعلن الحقوق،
، المادة الثانية)1791

، المادة الولى)1973«تعين الحكومة لتكفل للنسان التمتع بحقوقه الطبيعية و الحتمية.» (إعلن 

 و هكذا تعلن الحياة السياسية، ح)تى ف)ي لحظ)ات حماس)ها الف)تي ال)ذيF دفع))ه ض)غط الوض)اع إل)ى ال))ذروة،
 أنها مجرد وسيلة هدفها حياة المجتمع البورجوازي. حقا يتناقض عملها الثوري تناقضا واضحا مع نظريتها. فبينم))ا
 يعلن المن كحق من حقوق النس)ان عل)ى س)بيل المث)ال، ف)إن س)رية المراس)لة تخ)رق علن)ا ك)ل ي))وم، و بينم)ا تك)ون

 ) كنتيج)))ة لح)))ق النس)))ان ف)))ي الحري)))ة122،الم)))ادة 1793«الحري)))ة غي)))ر المح)))دودة للص)))حافة» مض)))مونة (دس)))تور 
 الفردية، يAقضى على حرية الصحافة قضاء تاما، إذ أنه ل يجوز استخدام حري))ة الص)حافة إذا ك))انت تم))س الحري))ة

 ) و هك))ذا فه))ذا109، ص 28العام))ة (روبيس))بير الش))اب "تاري))خ برلم))ان الث))ورة الفرنس))ية" بقل))م روش))يز ورو، الج))زء 
 يعن))ي أن ح)ق النس)ان ف)ي الحري)ة ينتف))ي حالم)ا ي))دخل ف)ي ن))زاع م)ع الحي)اة السياس))ية، بينم))ا الحي)اة السياس)ية طبق)ا
 للنظري))ة ه)ي الض)مان لحق)وق النس)ان و حس)ب، أي حق)وق النس)ان الف)رد، يج)ب أن يAتخل)ى عنه)ا حالم)ا تتن)اقض
 مع غايتها التي هي حقوق النسان. غير أن التطبيق هو الستثناء و حسب، و النظري)ة ه)ي القاع))دة. و لك)ن إذا
 أراد المرء أن يعتبر التطبيق الثوري ه)و الوض)ع الص)حيح ف))إFنه يبق)ى علين)ا ح)ل اللغ)ز: لم)اذا تقل)ب الوض)اع رأس)ا
 عل))ى عق))ب ف))ي وع))ي المحرريF))ن السياس))يين فتب))دو الغاي))ة وس))يلة و الوس))يلة غاي))ة. ل ي))زال خ))داع و عيه))م البص)ري

هذا نفس اللغز مع أنه لغز نفسي و نظري.

إن حل هذا اللغز بسيط.

 التح))رر السياس))ي ه))و ف))ي نف))س ال))وقت انحلل المجتم))ع الق))ديم ال))ذي يس))تند إلي))ه كي))ان الدول))ة الغري))ب ع))ن
 الش))عب، س))لطة الحك))ام. الث))ورة السياس))ية ه))ي ث))ورة المجتم))ع البورج))وازي. م))اذا ك))ان ط))ابع المجتم))ع الق))ديم؟ كلم))ة
 واح))دة ترس))م ملمح))ه: القط))اع. ك))ان للمجتم))ع البورج))وازي الق))ديم ط))ابع سياس))ي مباش))ر، ه))ذا يعن))ي أن عناص))ر
 الحي)اة البورجوازي))ة كالملكي))ة و العائل))ة أو أس)لوب العم))ل ارتق)ت ف)ي ش)كل الم)ارة، المكان)ة الجتماعي))ة و النقاب)ة و
 أصبحت عناصر حياة الدولة. و تقررت علقة الفرد بالدولة ككل على هذه الصورة، هذا يعني علقت))ه السياس))ية،
 بمعنى علقت))ه و انفص)اله ع))ن مكون)ات المجتم))ع الخ)رى. ف))ذلك التنظي)م لحي)اة الش)عب ل)م يرف)ع الملكي)ة أو العم)ل
 إل))ى مس))توى العناص))ر الجتماعي))ة، ب))ل أن))ه أت))م انفص))الها ع))ن الدول))ة كك))ل و أنش))أ منه))ا مجتمع))ات خاص))ة داخ))ل
 المجتم)))ع. و هك)))ذا بقي)))ت وظ))ائف حي))اة و ظ)))روف المجتم)))ع البورج)))وازي سياس)))ية، و إن ك)))انت سياس)))ية بم)))ا يلئم
 القطاع، هذا يعني أنها فصلت الفرد عن الدولة ككل و حولت العلق))ة الخاص)ة لنق))ابته بالدول))ة كك))ل إل)ى علقت))ه
 الشخص))ية العام))ة بحي))اة الش))عب، كم))ا ح))ولت عمل))ه و وض))عه البورج))وازي المح))ددين إل))ى عم))ل و وض))ع ع))ام. و
 كنتيجة لهذا التنظيم تبدو وح)دة الدول)ة ك))ذلك بالض)رورة، كم))ا يب))دو ال))وعي و الرادة و عم))ل وح))دة الدول)ة و س)لطة

الدولة العامة، كشأن خاص لحاكم معزول عن الشعب و لخدمه.

 إن الثورة السياسية التي أسقطت هذه السلطة و جعلت شؤون الدولة شؤون الش))عب، و ال))تي أق))امت الدول))ة
 السياس)))ية كش)))أن ع)))ام، أي كدول)))ة حقيقي)))ة، حط)))ت بالض)))رورة جمي)))ع الطبق)))ات و الط)))وائف المهني)))ة و النقاب)))ات و



 المتيازات و ك)ذلك التع)بيرات الك)ثيرة ع)ن الفص)ل بي))ن الش)عب و كي)انه الع)ام. ألغ)ت الث)ورة السياس)ية ب))ذلك الط)ابع
 السياس))ي للمجتم))ع البورج))وازي. لق))د فت))ت المجتم))ع البورج))وازي إل))ى مكون))اته البس))))يطة،إلى الف))راد م))ن ناحي))ة، و
 العناصر المادية و الروحية ال)تي تش)كل معن)ى الحي)اة و الوض)ع البورج)وازي له)ؤلء الف))راد م)ن ناحي)ة أخ)رى. إنه)ا
 تعتق العقل السياسي الذي تجزأ و تفكك و اندلق ف)ي الط)رق المغلق))ة المختلف)ة للمجتم))ع القط)اعي بص)ورة واح))دة،
 لقد جمعته من هذا الشتات و حررته من اختلطه بالحياة البورجوازية و ش)كلته ك))بيئة للكي)ان الع)ام، للش)عبي الع)ام
 ف))ي اس))تقلل مث))الي ع))ن تل))ك العناص))ر الخاص))ة للحي))اة البورجوازي))ة. انخفض))ت مكان))ة المهن))ة المح))ددة و الوض))ع
 الحياتي المحدد و لم يعد لهما سوى معنى فردي. لم يعودا يشكلن العلق))ة العام))ة للف))رد بالدول))ة كك)ل. ب)ل أص))بح

الشأن العام بحد ذاته شأنا عاما لكل فرد و أصبحت الوظيفة السياسية وظيفته العامه].

 كان اكتمال مثالية الدولة وح))ده اكتم)ال مادي))ة المجتم)ع البورج)وازي ف)ي نف)س ال)وقت. و ك)ان التخل)ص م)ن
 النير السياسي تخلصا من الغلل التي قي)دت العق)ل الن)اني للمجتم))ع البورج)وازي ف)ي نف)س ال)وقت. ك)ان التح)رر

السياسي هو تحرر البورجوازي من السياسة في الوقت ذاته، و حتى من مظهر كونه محتوى عاما.

 كان المجتمع القطاعي قد انحل في أساسه ف)ي النس)ان، و لك))ن ف)ي النس))ان ال))ذي ه)و أساس))ه حق)ا، ف)ي
النسان الناني.

 هذا النسان، عضو المجتمع البورجوازي هو الن أساس و شرط الدول))ة السياس))ية. و ق))د اع))ترف ب))ه به))ذه
الصفة في حقوق النسان.

 لكن حرية النسان الناني والعتراف بهذه الحرية هي بالحرى الع))تراف بالحرك))ة غي)ر المقي))دة للعناص)ر
العقلية والمادية التي تشكل محتواها.

 و من هنا فإFن النسان لم يحرر من الدين و إنما حصل على الحرية الدينية. لم يحرر من الملكية و إنما
حصل على حرية الملكية، لم يحرر من أنانية المهنة و إنا حصل على حرية المهنة.

 بعمل واحد تمت إقامة الدولة السياسية و حل المجتمع البورجوازي في أفراد مستقلين عن بعضهم – يح))دد
 الق)))انون علقته)))م، كم)))ا ك)))انت المتي)))ازات تح)))دد علق)))ات الط)))وائف المهني)))ة و النقاب)))ات –. فالنس)))ان كعض)))و ف)))ي
 المجتم))ع ال))برجوازي، النس))ان غي))ر السياس))ي، يظه))ر بالض))رورة بمثاب))ة النس))ان الط))بيعي. و تب))دو حق))وق النس))ان
 حقوق)ا طبيعي))ة، حي)ث أن النش)اط ال)واعي ي)تركز ف)ي الفع)ل السياس)ي. النس)ان الن)اني ه)و النتيج)ة الس)لبية القائم))ة
 للمجتم))ع المنح))ل، موض))وع اليقي))ن المباش))ر، أي أن))ه ش))يء ط))بيعي. تفت))ت الث))ورة السياس))ية الحي))اة البورجوازي))ة إل))ى
 مكوناته)))ا دون أن ت)))دخل الث)))ورة إل)))ى ه)))ذه المكون)))ات أو تتناوله)))ا بالنق)))د. إنه)))ا ت)))رى المجتم)))ع البورج)))وازي و ع)))الم
 الحاجات و العمل و المصالح الخاصة و الحقوق الخاصة كأساسها لوجودها، كش))رط ل يحت))اج إل))ى البره))ان، أي
 كأساس))ها الط))بيعي. أخي))را يعت))بر النس))ان، كعض))و ف))ي المجتم))ع البورج))وازي، النس))ان] الحقيق))ي ال))ذي يختل))ف ع))ن
 الم)))واطن لن)))ه النس)))ان ف)))ي وج)))وده الف)))ردي المحس)))وس المباش)))ر، بينم)))ا النس)))ان السياس)))ي ه)))و النس)))ان المج)))رد



 المصطنع فقط، النسان كشخص معنوي أخلقي. و ل يتعرف على النسان الحقيقي إل في هيئة الف))رد الن))اني،
في هيئة المواطن المجرد.

يصور روسو تجريد النسان السياسي تصويرا صحيحا إذ يقول:

 من كان يملك الشجاعة لعطاء شعب النظ)ام الق))انوني، يج)ب أن يش)عر أن))ه ق)ادر عل)ى أن يغي))ر الطبيع))ة
 البشرية، أن يحول كل فرد يشكل بحد ذاته كل كامل، إلى جزء من كل أكبر يستمد من))ه ه)ذا الف)رد بطريق)ة معين))ة
 حي))اته و وج))وده، و إحلل وج))ود ج))زئي معن))وي مح))ل الوج))ود الفيزي))ائي المس))تقل. علي))ه أن يس))لب النس))ان ق))وته
 الشخصية ليعطيه بدل منها قوة غريبة ل يستطيع أن يستخدمها إل بمساعدة الخرين (العق))د الجتم))اعي، الكت))اب

)67، ص 1782الثاني، 

إن كل تحرر هو إعادة العالم البشري و العلقات إلى النسان ذاته.

 التحرر السياسي هو تقليص النسان إلى عضو ف)ي المجتم)ع البورج)وازي، أي إل)ى الف)رد الن)اني المس)تقل
من جهة، و إلى المواطن المعنوي من جهة أخرى.

، الفردA الحقيقي الم))واطن] المج)رد] إل)ى ذات))ه و يك))ون ق))د أص))بح كإFنس)ان ف))رد ف)ي حي)اته Aحين يستعيد النسان 
 التجريبي))ة، ف))ي عمل))ه الف))ردي و علق))اته الفردي))ة كائن))ا نوعي))ا و حس))ب، حي))ن يك))ون النس))ان ق))د تع))رف عل))ى ق))واه
 الخاصة كقوى اجتماعية و نظمها، فل تنفصل القوة الجتماعية ف)ي هيئة ق)وة سياس))ية، عن)دها فق)ط يك)ون التح)رر

النساني قد تحقق.

-2-
«قدرة يهود و مسيحيي اليوم على التحرر»

Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz pp.56-71

71-56الملزمة الحادية و العشرون، ص 

 ) علقة الدين اليهودي و المسيحي و علقتهم))ا بالنق)د. فعلقتهم))ا بالنق)د2تحت هذه الصيغة يعالج باور (
هي علقتهما « بالقدرة على أن يكونا متحررين. »

ينتج عن ذلك:

« على المسيحي أن يرتفع درجة واحدة، أن يرتقي فوق دينه، لكي يتخلى عن الدين بشكل عام »،



أي أن يصبح حرا

 « أم))ا اليه))ودي فلي))س علي))ه ب))العكس أن ينته))ي م))ن ج))وهره اليه))ودي فق))ط و إنم))ا أيض))ا م))ن تط))ور اكتم))ال
)71دينه، من تطور بقي غريبا عنه. » (ص 

 و هكذا يحول باور مسألة تحرر اليه)ودي هن)ا إل)ى مس)ألة ديني))ة بحت)ة. الش)ك الخلق)ي الله)وتي ف)ي م)ن
 ه))و الك))ثر حظ))ا ف))ي أن ين))ال الس))عادة البدي))ة، اليه))ودي أم المس))يحي، يتك))رر ف))ي ص))يغة أك))ثر تن))ورا، أي الثني))ن
 أكثر قدرة على التحرر؟ لم يعد السؤال مطروح)ا: ه)ل تح)رر اليهودي))ة أو المس))يحية النس)ان؟ ب)ل العك)س:م)ا ال)ذي

يحرر أكثر نفي اليهودية أم نفي المسيحية؟

 «إذا أراد اليهود أن يتحرروا فإFنه ل يجوز لهم أن يعتنقوا المسيحية و إنما المسيحية الملغاة، الدين الملغى
)70بوجه عام، هذا يعني التنوير، النقد و نتائجه، النسانية الحرة.» (ص 

ل يزال المر متعلقا باعتناق اليهود عقيدة ما، و لكن ليس اعتناق المسيحية و إنما المسيحية الملغاة.

 يطالب باور اليهود بالتخلي عن جوFهر ال))دين المس)يحي، و ه)ي مطالب))ة كم)ا يق)ول ه)و نفس)ه ل تنبث))ق م)ن
تطور الجوهر اليهودي.

 و حيث ل)م ي)درك ب))اور، ف)ي نهاي)ة المس)الة اليهودي))ة، الديان))ة اليهودي))ة إل كنق)د المس)يحية ال))ديني الف)ج له)ا،
 فل تكتس))ب ل))ديه إل أهمي))ة ديني))ة، ص))ار م))ن الممك))ن التكه))ن ف))ي أن يتح))ول تح))رر اليه))ود ل))ديه أيض))ا إل))ى عم))ل

فلسفي لهوتي.

 يص)وغ ب)اور الج)وهر المث)الي المج)رد لليه)ودي، أي دين))ه كج)وهر كل)ي ل)ه. و يس))تنتج و ه)و ف)ي ذل))ك عل)ى
حق:

 «ل يعطي اليهودي للبشرية شيئا، حين يغفل تطبيق قانونه المح))دود»، حي))ن يلغ))ي يه))وديته بأكمله))ا. (ص
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 تص)))بح العلق)))ة بي)))ن اليه)))ود و المس)))يحيين طبق))ا ل)))ذلك كم))ا يل)))ي: المص)))لحة الوحي)))دة للمس))يحي ف))ي تح))رر
 اليه)ودي ه)ي إنس)انية عام))ة (نظري)ة). فاليهودي))ة ه)ي واق)ع مهي)ن ف)ي عي))ن المس)يحي الديني)ة. و حالم)ا تك)ف عين)ه
 ع))ن أن تك))ون ديني))ة، يك))ف ه))ذا الواق))ع ع))ن أن يك))ون مهين))ا. أن تح))رر اليه))ود ف))ي ح))د ذات))ه لي))س عمل يناس))ب

المسيحي.

 و على العكس فلك)ي يح)رر اليه)ودي نفس)ه لي))س علي))ه أن يق)وم بعمل))ه فق)ط و إنم)ا أيض)ا بعم))ل المس))يحي،
أي نقد الناجيل الربعة و حياة يسوع، الخ.



)71«عليهم أنفسهم أن يروا: سيقررون مصيرهم بأنفسهم، فالتاريخ ل يسمح أن يسخر منه.» (ص 

 إننا نحاول أن نحطم الصيغة اللهوتية للمسألة. تحيلنا مسألة ق))درة اليه))ودي عل)ى التح)رر إل)ى مس)ألة: م)ا
 ه))و العنص))ر الجتم))اعي الخ))اص ال))ذي يج))ب التغل))ب علي))ه للغ))اء اليهودي))ة؟ فق))درة يه))ود الي))وم عل))ى التح))رر ه))ي
 علق)))ة اليهودي)))ة بتح))رر عالمن))ا الراه))ن. تت)))أتى ه))ذه العلق))ة بالض))رورة م))ن الموق))ع الخ))اص لليهودي)))ة ف))ي عالمن))ا

المستعبد الراهن.

لنتأمل اليهودي الدنيوي الواقعي، ليس يهودي السبت كما يفعل باور، و إنما اليهودي العادي.

 لن نبحث عن سر اليهودي في ديFنه و إنما عن سر الدين ف)ي اليه)ودي ال)واقعي. م)ا ه)و الس)اس ال))دنيوي
 لليهودي))ة؟ الحاج))ة العملي))ة، المنفع))ة الخاص))ة. م))ا ه))ي العب))ادة الدنيوي))ة لليه))ودي؟ التج))ارة. م))ا ه))و إله))ه ال))دنيوي؟

المال.

حسنا! سيكون التحرر من التجارة و المال، أي من اليهودية العملية الواقعية تحرير عصرنا لنفسه.

 إن تنظيم)))ا للمجتم)))ع يلغ)))ي التج)))ارة، أي إمكاني)))ة التج)))ارة، يجع)))ل وج)))ود اليه)))ودي مس)))تحيل. س)))ينحل وعي)))ه
الحقيقي))ة للمجتم))ع. وم))ن جه))ة أخ))رى: إذا أق))ر اليه))ودي ببطلن ج))وهره p ال))ديني مث))ل بخ))ار ب))اهت ف))ي ه))واء الحي))اة 
 العمل))ي ه))ذا و عم))ل عل))ى إلغ))ائه، ف))إنه يعم))ل انطلق))ا م))ن تط))وره ح))تى ه))ذا ال))وقت، ف))ي التح))رر البش))ري الع))ام و

ينقلب ضد أقوى تعبير عملي للغتراب النساني عن الذات.

 و هكذا فإFننا نتعرف في اليهودية على عنص)ر لإجتم))اعي ع)ام راه))ن دAف))ع إل)ى ارتف)اعه الح)الي م))ن خلل
التطور التاريخي الذي أسهم فيه اليهود من هذه الناحية السيئة بحماسة، إلى ارتفاع ل بد له فيه من النحلل.

إن تحرر اليهود هو في معناه الخير تحرر البشرية من اليهودية.

لقد تحرر اليهودي فعل على طريقته اليهودية.

ل ف))ي فيين))ا مثل إل عل))ى مض))ض، يتحك))م م))ن خلل س))لطته المالي))ة بمص))ير  «إن اليه))ودي ال))ذي ل يAق]ب]))
 المملكة كله)ا. و اليه)ودي ال))ذي يمك))ن أن يك))ون بل حق)وق ف)ي أص)غر دول)ة ألماني))ة يق)رر مص)ير أوروب)ا. و بينم))ا
 تبق)))ى الط)))وائف المهني)))ة و الرواب)))ط مقفل)))ة أم)))ام اليه)))ودي أو ل تمي)))ل إلي)))ه، تس)))خر ش)))جاعة الص)))ناعة م)))ن تعن)))ت

)114مؤسسات القرون الوسطى.» (ب. باور، "المسألة اليهودية"، ص 

 ليس)ت ه))ذه حقيق)ة وحي)دة. لق))د تح)رر اليه))ودي عل)ى الطريق)ة اليهودي))ة، لي))س فق))ط ب))امتلكه س)لطة الم))ال و
 إنم))ا أيض))ا ب))أن أص))بح الم))ال م))ن خلل))ه و ب))دونه س))لطة عالمي))ة، و أص))بح روح اليه))ودي العملي))ة ال))روح العملي))ة

للشعوب المسيحية. لقد تحرر اليهود بالقدر الذي أصبح فيه المسيحيون يهودا.



يروي العقيد هاملتون على سبيل المثال:

 «أن س))اكن انكل))ترة الجدي))دة ال))ورع و الح))ر سياس))يا ه))و ن))وع م))ن الك))اهن لوك))ون، ال))ذي ل يب))ذل أق))ل جه))د
 ليتحرر من الفاعي التي تلتف حوله. إن عبد المال هو وثنها، إنها ل تصلي له بالشفاه وح))دها و إنم)ا بك))ل ق)وى
 أجسامها و مشاعرها. ليست الرض في نظرها سوى بورص))ة، و ه)ي مقتنع))ة أن ل ق)در له)ا ف)ي ه))ذه ال))دنيا س)وى
 أن تصبح أغنى من جيرانها. لقد سيطرت التجارة على جميع أفكارها، و أص)بحت تس)ليتها الوحي))د تغيي))ر الش)ياء.
 تحم)))ل حي)))ن تس)))افر أمتعته)))ا التافه)))ة أو مكت)))ب تجارته)))ا عل)))ى ظهوره)))ا، و ل تتح)))دث ع)))ن ش)))يء غي)))ر الف)))وائد و

الرباح. و إذا ما غابت تجارتها عن أعينها لحظة فإFنما يحدث ذلك فقط لتتجسس على الخرين.»

 نع)م، لق)د بلغ)ت س)لطة اليهودي))ة عل)ى الع)الم المس)يحي ف)ي أميرك)ا الش)مالية التع))بير الط)بيعي ال)ذي ل لب)س
 فيه حتى أن التبشير بالنجيل نفسه و وظيفة التبشير المسيحي أصبحا بضاعة يتاجر بها، و الت))اجر المفل)س ف))ي

النجيل يفعل ما يفعله النجيلي الذي أصبح ثريا في التجارة.

 «ف))ذلك ال))ذي يق))ف عل)ى رأس رهباني))ة محترم)ة ق))د ب))دأ ت)اجرا، و لن تج)ارته أخنق)ه أص))بح رج)ل دي))ن، وب))دأ
 آخر بوظيفة الكاهن وما أن أصبحت ل)ديه كمي))ة معين))ة م))ن الم)ال ح)تى اس))تبدلها بالتج)ارة. و الوظيف)ة الديني))ة ه)ي

)186-185، ص 1سيرة مهنية في نظر الغالبية فعل.» (بومون، 

و وفقا لباور فإFنه

 «لوض))ع ك))اذب أن تحج))ب ع))ن اليه))ودي الحق))وق السياس))ية عل))ى الص))عيد النظ))ري، بينم))ا يمل))ك ف))ي الواق))ع
 العملي ق)وة هائل)ة و يم)ارس ت)أثيره السياس)ي الك))بير ح)تى ل)و ك)ان مح))ددا ف)ي التفاص)يل.» (المس)ألة اليهودي))ة، ص
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 إن التناقض بين السلطة السياسية العملية لليهودي و حقوقه السياسية هو التناقض بين السياسية و سلطة
المال بشكل عام. فبينما تحتل الولى نظريا مكانا فوق الثانية، فإFنها في الواقع مستعبدة لها.

 لق))د عاش))ت اليهودي))ة إل)ى ج))انب المس))يحية لي))س فق))ط كنق))د دين))ي للمس))يحية، لي))س فق))ط كش))ك متض))من ف))ي
 الص))ل ال))ديني للمس))يحية، و إنم))ا أيض))ا لن ال))روح العملي))ة اليهودي))ة، لن اليهودي))ة بقي))ت ف))ي المجتم))ع المس))يحي
 نفس))ه و حص))لت ح))تى عل))ى أعل))ى نم))و له))ا. ف))اليهودي ال))ذي يعت))بر عض))وا خاص))ا ف))ي المجتم))ع البورج))وازي لي))س

سوى الظاهرة الخاصة ليهودية المجتمع البورجوازي.

لقد بقيت اليهودية ليس رغما عن التاريخ و إنما من خلل التاريخ.

فالمجتمع البورجوازي يولد من أحشائه الخاصة اليهود دون انقطاع.



ما هو أساس الدين اليهودي في ذاته؟ الحاجة العملية، النانية.

 و م))ن هن))ا ف))إن توحي))د اليه))ودي ه))و تع))دد الله))ة بتع))دد الحاج))ات، ه))و تع))دد آله))ة يجع))ل م))ن بي))ت الخلء
 نفسه موضوعا للقانون اللهي. الحاجة العملية، النانية، هي مبدأ المجتم))ع البورج))وازي، و ت))برز عل))ى ه))ذا النح))و
 حالم)ا يك)ون المجتم))ع البورج))وازي ق))د أت))م ولدة الدول))ة السياس)ية. إن إل))ه الحاج)ات العملي))ة و المص))لحة الذاتي))ة ه)و

المال.

 المال هو إله إسرائيل المتحمس الذي ل ينبغي أن يوجد أمامه إله آخر. يحط الم)ال م))ن قيم))ة جمي))ع آله)ة
 النسان الخرى و يحولها إلى سلعة. المال هو القيمة العام)ة القائم)ة ب))ذاتها لجمي)ع الش)ياء. و م)ن هن)ا فق))د نه)ب
 م)))ن الع))الم كل))ه، ع))الم النس))ان و الطبيع)))ة قيمت)))ه الخاص))ة. الم))ال ه))و الج))وهر الغري))ب ع))ن النس))ان و عمل))ه و

وجوده، و هذا الجوهر الغريب ل يسيطر عليه و حسب، و إنما يجعله يعبده.

 لقد أصبح إله اليهود دنيويا، و صارت الصيرفة هي الله الحقيقي لليهودي. إلهه ه))و الص))يرفة الوهمي))ة و
حسب.

 إن النظرة إلى الطبيعة، تلك التي تنش)أ ف)ي ظ)ل س)يادة الملكي)ة الفردي))ة و الم)ال تعن))ي الحتق)ار الحقيق)ي و
الحط العملي من قيمة الطبيعة اللذين يوجدان في الديانة اليهودية حقا، و لكنهما يوجدان في الوهم فقط.

] بهذا المعنى أنه أمر ل يطاق1524يعلن توما مونتسر [في منشور 

 «أن تكون جميع المخلوقات قد حولت إلى ملكي))ة، الس))ماك ف)ي الم))اء، الطي)ور ف)ي اله))واء، النبات))ات عل)ى
الرض – يجب أن تكون المخلوقات حرة أيضا.»

 إن ما هو مجرد في الدين اليهودي هو احتقار النظري)ة و الف)ن و التاري)خ والنس)ان كغاي)ة بح))د ذاته))ا، ه)ذا
 هو الموقف الحقيقي الواعي، فضيلة إنسان المال. أما علق)ة الن)وع ذاته))ا، العلق)ة بي))ن الرج)ل والم)رأة ..ال)خ فإنه)ا

تصبح موضوعا للتجارة! تصبح المرأة بضاعة يتاجر بها.

إن القومية الخرافية لليهودي هي قومية التاجر، إنسان المال بشكل عام.

 و قانون اليهودي الذي ل أساس له ليس سوى الكاريكاتير الديني للخلقي))ة ال))تي ل أس))اس له))ا و للق))انون
بوجه عام و للطقوس الشكلية و حسب، تلك التي يحيط عالم المنفعة الذاتية نفسه بها.

 العلق))ات القانوني))ة ه))ي هن))ا أيض))ا العلق))ات الس))مى، العلق))ات إزاء ق))وانين ل تش))مله، لنه))ا انبثق))ت م))ن
إرادته و كيانه الخاصين، و إنما لنها سائدة و لن الخروج عليها معاقب عليه.



 إن اليعقوبية اليهودية، اليعقوبية العملية نفسها التي يحيلنا باور إليها في التلمود، هي علقة ع))الم المنفع))ة
الذاتية بالقوانين السائدة فيه و التي يشكل اللتفاف الذكي عليها الفن الرئيس في هذا العالم.

أجل، إن حركة العالم ضمن قوانينه هو إلغاء حتى للقانون.

 نظريا، لم تستطع اليهودي))ة ك))دين أن تتط)ور لن نظ)رة الحاج)ة العملي))ة إل)ى الع)الم ض)يقة الف)ق بطبيعته))ا،
تستنفد بعد وقت قصير.

 ل يمكن لدين الحاج)ة العملي))ة بط))بيعته أن يبل))غ الكم)ال ف)ي النظري))ة و إنم)ا ف)ي التط))بيق، لن حقيقت)ه ه)ي
التطبيق.

 ل)م تس)تطع اليهودي))ة أن تخل)ق عالم)ا جدي))دا، و إنم)ا اس)تطاعت فق)ط أن تجت))ذب مبتك))رات الع)الم الجدي))دة و
 أوضاع العالم إلى مجال نشاطها، لن الحاجة العملية التي تكون المنفعة الذاتية عقلها، تقف موقف))ا س))لبيا منه))ا و

ل تتسع حسب الرغبة و إنما تجد متسعها مع استمرار تطور الوضاع الجتماعية.

 بلغ))ت اليهودي)))ة نقط))ة ال)))ذروة باكتم))ال المجتم)))ع البورج)))وازي، لك))ن المجتم)))ع البورج))وازي ل يكتم)))ل إل ف)))ي
 العالم المسيحي. في ظل المسيحية فقط، التي تجعل جمي))ع العلق)ات الوطني))ة و الطبيعي))ة و الخلقي))ة و النظري)ة
 ش))يئا ظاهري))ا بالنس))بة للنس))ان اس))تطاع المجتم))ع البورج))وازي أن ينفص))ل ع))ن حي))اة الدول))ة انفص))ال تام))ا و يم))زق
 جميع روابط النوع و يضع النانية و حاجة المنفعة الذاتية مكان رابطة الن))وع و يح))ل ع)الم النس)ان ف)ي ع))الم م))ن

أفراد مفتتين يعادىF بعضهم بعضا.

لقد انبثقت المسيحية من اليهودية. ثم عادت و ذابت في اليهودية.

 لقد كان المسيحي منذ البدء هو اليهودي المنظر، و اليهودي من هنا ه))و المس))يحي العمل))ي، و ق))د أص))بح
المسيحي العملي يهوديا ثانية.

 لقد تغلبت المسيحية على اليهودية الواقعية في الظاهر فقط. و ق))د ك)انت أك))ثر س)موا و أك))ثر روحاني))ة م))ن
أن تلغي فجاجة الحاجة العملية بطريقة أخرى غير تصعيدها إلى أثير.

 المسيحية هي الفكرة النبيل))ة لليهودي))ة و اليهودي)ة ه)ي الس)تخدام الع)ادي للمس))يحية، و لك)ن ه)ذا الس)تخدام
 لم يستطع أن يصبح عاما إل بعد أن استكملت المسيحية ك))دين ن)اجز اغ)تراب النس)ان ع)ن نفس)ه و ع)ن الطبيع)ة

نظريا.

 عن)))د ذاك فق)))ط اس)))تطاعت اليهودي)))ة أن تص)))ل إل)))ى الس)))يطرة العام)))ة و ت)))بيع (تغي)))ب) النس)))ان و الطبيع)))ة
المتخلى عنهما و تجعلهما قابلين للبيع، و موضوعا لعبودية الحاجة النانية و التجارة.



 ]. كم)ا يح)ول النس)انEntausserung] هو الجانب العملي للتخلي (الغ)تراب) [verausserungالبيع [
 كيانه إلى شيء ما دام أسير الدين، بأن يجعل))ه كيان)ا خيالي)ا غريب)ا (مغيب))ا)، ف))إFنه ل يس))تطيع تح)ت س)لطة الحاج))ة
 العملي))ة إل أن ينش))ط بطريق))ة عملي))ة، فينت))ج أش))ياء عملي))ة ب))أن يض))ع منتج))اته و ك))ذلك نش))اطه تح))ت س))يطرة ك))ائن

غريب و يمنحها قيمة كائن غريب –المال–.

 تتحول النانية الروحية المسيحية في عمله الكامل بالضرورة إلى أنانية الجسد اليهودية، الحاج)ة الس)ماوية
 إل)))ى حاج)))ة أرض)))ية، و الذاتي)))ة إل)))ى منفع)))ة ذاتي)))ة. إنن)))ا ل نفس)))ر ص)))لبة اليه)))ودي ب))))دينه ب)))ل بالس)))اس البش)))ري

لدينه،الحاجة العملية، النانية.

 و لن الج)))وهر الحقيق)))ي لليه)))ودي ق)))د تحق)))ق بش)))كل ع)))ام ف)))ي المجتم)))ع البورج)))وازي، و أص)))بح دنيوي)))ا، ل)))م
 يس))تطع المجتم))ع البورج))وازي إقن))اع اليه))ودي بوهمي))ة ج))وهره ال))ديني ال))ذي ه))و لي))س س))وى المفه))وم المث))الي للحاج))ة

العملية.

 و هكذا فإFننا ل نعثر على جوهر يهودي اليوم في السفار الخمسة الولى م)ن العه))د الق))ديم و ف)ي التلم)ود
 و حسب، و إنما نجده في المجتمع الراهن، ليس كتجري))د و إنم)ا كك))ائن عل)ى أعل)ى درج))ة م))ن العملي))ة، لي)س فق)ط

نما كيهودية المجتمع ضيقة الفق. wكضيق أفق اليهودي وا

 حالم))ا ينج))ح المجتم))ع ف))ي التغل))ب عل))ى الج))وهر العمل))ي لليه))ودي، عل))ى الت))اجر و ش))روطه، يص))بح وج))ود
 اليهودي مستحيل، لن وعيه ل يعود يمل)ك موض))وعا، و لن القاع)دة الذاتي))ة لليهودي))ة، و ه)ي الحاج)ة العملي))ة ق))د

اتخذت طابعا إنسانيا، لن النزاع بين الوجود الفردي المحسوس و بين وجود النوع البشري قد ألغي.

إن التحرر الجتماعي لليهودي هو تحرر المجتمع من اليهودية.

الهوامش

1834) برونوباور: « السألة اليهودية » براونشفايغ 1(           

رون ملزم##ة م#ن سويس##را" ، الناش##ر: ج##ورج هيفي##ه، زيوري##خ و فين##تتور2(            ) برونو باور: "قدرة يهود و مسيحيي اليوم عل##ى التح##رر"، "واح##د و عش##6
7 – 6، ص 1843

          ---------------------------------

.1843كتبها كارل ماركس في خريف عام           

  (الحولي��ة اللماني��ة الفرنس��ية)Deutsch-Franzosische Jahrbucher ف�ي 1844نشرت لول مرة في شهر ف��براير ع�ام           
بباريس

ترجمة د. نائلة الصالحي          


