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نهاية الحداثة اليهودية
د .فيصل دراج
أصدر أنزو ترايفرسو عام  1990كتابه الهام " :املاركسيون واملسألة اليهودية" ،الذي أظهر فيه
معرفة واسعة بتاريخ الثقافة األوروبية ،والوجه املاركيس منها بشكل خاص ،الذي احتل فيه اليهود
موقعاً متميزا ً ،بدءا ً مباركس ومرورا ً بجورج لوكاتش ،وانتهاء بهربرت ماركوزه ،األملاين الذي انتهى
إىل الواليات املتحدة ،والفرنيس مكسيم رودونسون ،الذي نرش كتاباً شهريا ً عن شخصية النبي
العريب .ومهام يكن املنظور الذي عالج به املاركسيون املسألة اليهودية ،فقد كان دور اليهود واضحاً
يف "الدوائر املاركسية" ،كام لو كان "حس املثقفني اليهود النقدي" هو الذي دفعهم إىل املاركسية،
أو كان خطابها النقدي الشامل هو الذي جذبهم إليها ،كام يوحي املؤلف .بدا املثقف اليهودي ،يف
الحالني ،متمردا ً ـ إن صح القول ـ يرفض الواقع الرأساميل املسيطر ويدعو إىل بديل .وزاد األمر
وضوحاً "الثقل النظري" للمثقفني اليهود :ارنست بلوخ ولوكاتش يف الفلسفة ،روزا لوكسمبورغ يف
االقتصاد والسياسة ،وتروتسيك املنظّر والقائد السيايس ،فالرت بنيامني ومدرسة فرانكفورت الشهرية،
وصوالً إىل لوسيان جولدمان ،عامل اجتامع األدب ،وإيريك فروم يف علم النفس.... ،
يدور كتاب ترايفرسو "نهاية الحداثة اليهودية" حول فكرتني أساسيتني،تقول األوىل منهام :إن
املثقفني اليهود لعبوا دورا ً نقدياً من القرن التاسع عرش إىل منتصف القرن العرشين ،بقدر ما
انجذب "اليهود" جميعاً إىل مظاهر الحداثة االجتامعية :االستقرار يف املدن ،الحراك االجتامعي،
التعددية اللغوية والتنقل بني بلدان مختلفة ،والنزوع إىل الثقافة واالندراج يف مجتمعاتهم ومتثل
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حضارتها .أما الفكرة الثانية فتقول  :آثر املثقفون اليهود ،بعد منتصف القرن العرشين ،االبتعاد عن
التمرد واالندراج يف املؤسسات الرأساملية املسيطرة .فبعد أن أسهموا يف تحويل الفكر التنويري
إىل أممية اشرتاكية ،حال دورهم يف األحزاب الشيوعية ،عادوا فانخرطوا يف الفكر املسيطر ،حال
املحافظني الجدد يف الواليات املتحدة ،الذين احرتفوا معاداة الشيوعية والحركات اليسارية.
ترافق هذا التحول بتبدالت يف أمكنة اإلقامة ومواقع "اللجوء" ،فلم تعد أوروبا هي مركز الفعل
الثقايف اليهودي ،الذي اختار الواليات املتحدة وإرسائيل .أكرث من ذلك أن املثقف اليهودي ،الذي
بدا ثائرا ً وكوزموبوليتياً يف طور معني ،ومنوذجه األوضح ليون تروتسيك ،أخذ دوره ،الحقاً ،مثقفاً
محافظاً وشديد املحافظة ،حال هرني كيسنجر ،عىل سبيل املثال.
وزّع املؤلف ،وبشكل قلق ،أسباب تحوالت املثقف اليهودي ،عىل مواضيع ثالثة :ذيوع صورة
"الهولوكوست" ،التي حرشت "اليهود جميعاً" يف زاوية معينة ،يف الحقبة النازية ،وأرادت أن تشعل
بهم النار ،كام لو كان اليهودي يع ّرف بيهوديته قبل فكره النظري وخياره السيايس .أما السبب الثاين
فصدر عن نشوء "دولة إرسائيل" ،حيث بدا لليهودي أن له دولة تفصل بينه وبني غريه من املثقفني.
يقول ترايفرسو" :وضعت إرسائيل نهاية للحداثة اليهودية .ص  ،"147 :ذلك أنها نقلت اضطهاد
اليهودي إىل الشعب الفلسطيني بأكمله ،وجعلت املثقفني اليهود أو غالبيتهم ،يبتعدون عن حلم
املجتمع اإلنساين العادل ،ويقبلون ،ولو نسبياً ،بالدولة اإلرسائيلية ،ويقبلون أكرث بالسياسات الغربية
التي اقتلعت الفلسطينيني من وطنهم .ويرجع السبب الثالث إىل نزوع الالسامية إىل االنطفاء (ص
 )107 :فبعد أن كانت الالسامية ،ويف أوروبا الغربية بشكل خاص ،ظاهرة اجتامعية ،فإن صورة
الهولوكوست ،كام "والدة إرسائيل" ،همش انتشارها تهميشاً ملحوظاً.
ال ينىس املؤلف أيضاً أن يرشح تراجع الالسامية بظاهرة "الرهاب من اإلسالم" ،التي صعدت يف
الغرب الرأساميل يف العقود األخرية .ومهام تكن أسبابه ،فإن يف موقف املثقفني اليهود منه ،بشكل
عام ،ما ييضء قول املؤلف عن انتقالهم من محاربة الرأساملية إىل محاربة ما يعارضها ،وآية ذلك
"الفالسفة الجدد يف فرنسا" ،وغالبيتهم من اليهود ،الذين اخترصوا ،يف الربع األخري من القرن
املايض ،كتاب "رأس املال" ملاركس يف صيغة املعتقالت الستالينية (الجوالج) ،حتى بدت املاركسية
يف ذاتها نظريا ً لالستبداد .ولعل هذا الدور هو ما ح ّول أندريه غلوكسامن ،كام هرني ليفي ،إىل
نجمني ثقافيني "متعوملني" ،يذيعان األفكار املعادية للشيوعية يف جملة من عواصم العامل.
يأيت النقد األول لعمل ترافريسو ،وهو كتاب مجتهد منري معا ٍد للعنرصية ،من عمومية املصطلح،
التي تساوي بني اليهود بعامة واملنظور الحدايث للعامل .ذلك أن هذه العمومية تنىس دور اليهود،
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مثقفني كانوا أو سياسيني ،يف املؤسسات السياسية واالقتصادية الغربية .فقد كان الربيطاين ديزرائيليل
رجل دولة متنفّذا ً يف نهاية القرن التاسع عرش ،وهناك رجل االقتصاد "روتشيلد" ،الذي لعب دورا ً
متميزا ً يف استعامر فلسطني .ولعل موقف ترافريسو املضطرب هو الذي أجربه عىل اإلشارة إىل
اندراج اليهود يف الطبقات املسيطرة ،منذ نهاية القرن التاسع عرش ،يف فرنسا وبريطانيا وغريهام.
فقد كان يف الجمهورية الفرنسية الثالثة مكان لخرباء يهود وأعضاء يف الربملان ووزراء ورجال أموال
واقتصاد .كام أن النخبة اليهودية دعمت اليمني اإليطايل عام  1922واقرتبت من الفاشية .ومل يكن
الحال مختلفاً يف أملانيا قبل صعود النازية ،ناهيك أن دور اليهود املحافظ يف الواليات املتحدة ،الذي
ساوق القرن العرشين من بداياته إىل اليوم .وعىل هذا فإن ما يدعى بالحداثة اليهودية املفرتضة،
مل تقترص عىل مثقفني يهود "متمردين" ،بل كان فيها مثقفون احرتفوا املحافظة ومجابهة الحركات
النقدية والثورة .أكرث من ذلك أن اليهود ال يخترصون يف مقولة "املثقفني" ،فقد انترشوا ،منذ قرون،
يف املؤسسات االقتصادية واملالية .ولهذا فإن تفسري "نهاية الحداثة اليهودية" بصعود كراهية اإلسالم
يف الغرب ال معنى له ،ذلك أن هذه الحداثة مجرد افرتاض نظري ينجذب إىل ماركس واملاركسية،
وينىس البنى االقتصادية والسياسية الرأساملية ،التي لعب اليهود فيها دورا ً نشطاً.
وال يستقيم القول متاماً حني ربط "نهاية الحداثة املفرتضة" برتاجع الالسامية ،التي أخذ مكانها
"رهاب اإلسالم" ،فهذه الالسامية ال تزال مزدهرة يف بلدان أوروبية كثرية ،مثل أملانيا والنمسا
واليونان .ولعل إدراك مؤلف الكتاب لتناقضاته املتعددة ،هو الذي يدفعه إىل الحديث عن "كراهية
اليهودية" ،كبديل عن الالسامية ،عىل اعتبار أن يف األخرية أصداء من "املايض" ،وأنه من األفضل
االستعاضة عنها مبصطلح جديد!؟.
قاد تصور "الخصوصية اليهودية" املؤلف ،إىل فصل املثقفني اليهود عن غريهم ،معتربا ً أن نهاية
الحداثة اليهودية صادرة عن أسباب خاصة باملثقفني اليهود ،ناسياً أن النزوع الثقايف الكوين ،بعد
سقوط االتحاد السوفييتي ،كام صعود العوملة ،ينطبق عىل املثقفني اليهود وغريهم .فاالبتعاد عن
املاركسية ليس شأناً خاصاً باملثقفني اليهود ،إمنا يشمل املثقفني ،بشكل عام ،حيث ذهب البعض
إىل الليربالية ،واكتفى بعض آخر بأشكال مختلفة من الزهد واإلحباط ،إضافة إىل فئة ثالثة رأت
يف الثقافة عمالً تقنياً مرجعه العرض والطلب .ولذلك كان عادياً أن ينرصف املثقفون اليهود عن
املاركسية و "فلسفات التمرد" ،وأن يتبقى منهم ،حال غريهم من املثقفني ،عدد محدود ،اعتنق
املاركسية منذ زمن طويل ،حال املؤرخ الربيطاين الشهري إريك هبسباوم ،الذي رحل وقد جاوز
التسعني ،أو عامل اللغة األمرييك ناحوم تشومسيك ،وهو عجوز آخر ،احرتف معاداة السياسة
األمريكية .أو بعض الفالسفة الفرنسيني ،الذي انضموا إىل الحزب الشيوعي يف الستينات الراحلة،
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وانفصلوا عنه الحقاً ،مثل جاك بيديه وإيتني باليبار ،وذلك االقتصادي األمرييك العجوز :إميانويل
فالرت شتاين....،
وواقع األمر أن يف خطاب ترايفرسو ما يوحي بأن كل يهودي ،قبل منتصف القرن العرشين ،كان
حداثياً ،وأن كل يهودي ماركيس كان ماركسياً متسقاً ،كام لو كانت حداثة اليهودي ،كام ماركسيته،
من جوهره اليهودي .وهو كالم أقرب إىل امليتافيزيقا .رمبا يكون يف املاركسيني الذين انشقوا عن
أحزابهم الشيوعية يف أوروبا الرشقية ،بعد حرب  ،1967ما يعطي صورة عن "ماركسية براجامتية"،
تنتسب إىل املاركسية وإىل مصالح "الدولة اليهودية" معاً .واألمثلة يف هذا املجال كثرية ،ليست
أكرثها شهرة "مدرسة بودابست" ،التي كان أعضاؤها ماركسيني "متشددين" فرتة ،وانتهت إىل
"مدرسة منفلتة" ،تعطف الرأساملية عىل الصهيونية وتو ّحد بني الدميقراطية والتعصب اليهودي،
وتحتاج إىل ماركس يف "تقميشات نظرية" بني حني وآخر.
رمبا يكون يف جملة "وضع قيام دولة إرسائيل نهاية للحداثة اليهودية" ما يثري أكرث من السؤال :ففي
هذه األطروحة بعد نقدي صحيح" ،فال حداثة مع استعامر" ،وفيها أيضاً التباس أكيد ،ذلك أن اليهود
املستوطنني بدأوا مبصادرة األرايض الفلسطينية قبل قيام إرسائيل بعدة عقود .مع ذلك ،فإن موقف
ترايفرسو يق ّوض أطروحات صهيونية ،أو متقاطعة معها ،عاشت زمناً طويالً ،اعترب أنصارها أن
جسد ذاته
الدعوة إىل دولة يهودية موقفاً حداثياً ،يتفق مع صعود الوعي القومي يف أوروبا ،الذي ّ
يف دول قومية .إذ كان يف خطاب ترايفرسو ما يضعف املزاعم الصهيونية ،فإن يف مامرسات الدولة
الصهيونية ما يق ّوض كلياً دعاوى التحرر واالستقالل الوطني وبناء "الوطن القومي".
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