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مقدمة
متيزت أفكار الفقيه القانوين والدستوري والفيلسوف السيايس كارل
شميت ( )1985-1888بإشكاليتها وإثارتها الجدل ،وإدانة كثريين لها؛
بوصفها أيديولوجيا تقوم عىل إكبار منوذج الدولة الدكتاتورية ،وإبراز
محورية دور القائد السلطوي فيها التي بدت كأنها احتفاء بصعود
أدولف هتلر إىل سدة الحكم يف أملانيا النازية ،وتربير للحروب التي
خاضها هتلر وللجرائم التي ارتكبها يف حق اليهود (املحرقة) ،وال سيام
أن شميت كان عض ًوا سابقًا يف الحزب االشرتايك القومي األملاين /النازي،
كتب لكتّاب
وشارك بعد أيام قليلة من التحاقه بالحزب يف إحراق ٍ
يهود ،ونادى بتطهري أوسع ،يشمل كتب املؤلفني املتأثرين باليهودية
أي أثر يهودي يف القانون األملاين،
وأفكارها ،إضافة إىل مطالبته بإزالة ّ
واعتباره مسألة الهولوكوست (املحرقة) جز ًءا جذابًا من شيطنة الدولة
العلامنية الحديثة .إال أ ّن النازيني مل يطمئنوا إليه ووجدوا فيه ضعف
عدا ٍء لليهود أو للسامية ،فأخرج ،بعد سنوات قليلة ،من الحزب.
ولكن بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،وسقوط النازية ،قُ ّدم شميت
إىل محكمة نورنبريغ الخاصة مبحاكمة النازيني ومرتكبي الجرائم ،إال
أنها فشلت يف العثور عىل أدلة تدينه بالقيام بأعامل نازية تستدعي
املحاكمة والتجريم.
رئيسا لتحرير الجريدة
و ُع ّي شميت ،بعد انتسابه إىل الحزب النازيً ،
الحقوقية النازية  ،Deutsche Juristen Zeitungونرش فيها مقالة
بعنوان "القائد يحمي القانون" تربي ًرا لالغتياالت التي قام بها هتلر
ضد معارضيه ،وط ّور نظريته يف القيادة االستبدادية يف الظروف
االستثنائية (ص .)9
متيزت أفكار شميت بأهميتها ،خاصة يف حقل السياسة والعالقات
الدولية ،ذلك أنه ُعرف بنقده الدميقراطية والنظام الليربايل .صدرت
لشميت أعامل عديدة متثّلت بكتيّبات صغرية ،كان أهمها العلم
الدستوري  ،Die Verfassungslehreوكتابه الالهوت السيايس يف
طبعته الثانية املع ّدلة ويف النسخة العربية املرتجمة جزآن :يبحث
الجزء األول منه ،مفهوم الحكم ودور القانون ورشح الالهوت
السيايس ،يف حني يدور الجزء الثاين حول رد شميت عىل إريك
بيرتسون  )1960-1890( Eric Petersonومجموعة املفكرين الذين
نظّروا النتهاء الالهوت السيايس .وقد نرش شميت الجزء األول يف عام
 1922بعنوان الالهوت السيايس ،ثم أعاد تنقيحه وطبعه يف برلني يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1933أي يف العام الذي صعد فيه هتلر إىل
السلطة ،ويبدو فيه تأثره الشديد بتوماس هوبز Thomas Hobbes
( )1679-1588الذي يبني يف كتابه اللفياثان  Leviathanنظرية
العقد االجتامعي عىل الخضوع لسلطة ذات قوة وسيادة مطلقتني.

سرام /راذآراذآ

أما يف الجزء الثاين من الكتاب الصادر يف كانون األول /ديسمرب ،1969
فعاد شميت من جديد ليدافع عن آرائه املطروحة يف الجزء األول،
ولري ّد عىل نحو منهجي محكم عىل اآلراء الناقدة لالهوته السيايس التي
وصفته باملنتهي ،كاشفًا بذلك الثغرات التي تخللت حجج معارضيه.

الجزء األول :مفهوم الحكم
 .1السيادة ومشاكلتها
(الشكل القانوني والقرار)
ع ّرف شميت مسألة السيادة عىل أنها حالة "االستثناء" التي تظهر
جل ًيا يف اللحظات الطارئة واالستثنائية التي تلحق بالدولة ،والتي
تع ّرض شخصها وهويتها وأمنها لخطر محدق يهدد كيانها جمي ًعا.
ومن ث َ َّم تربز الحاجة إىل وجود قرار مستقل وحكيم ينبع من جهة
مسؤولة رفيعة املستوى يف الدولة ،متمثلة بالحاكم نفسه الذي
ع ّرفه شميت بـ "الحاكم السيادي" (ص  ،)23صاحب القرار األخري يف
الحاالت االستثنائية.
ويفرس االستثناء هنا بأنه قضية أقصوية حساسة بالغة األهمية ،قد
تصل إىل املساس بوجودية الدولة ،وبنا ًء عليه ،يربز الدور الجوهري
للحاكم السيادي .وهو ،بالضبط ،ما تعجز عنه اآللية الليربالية التي
تأخذ حي ًزا كب ًريا من الوقت يف معالجة القرار ،واتخاذه يف الحاالت
االستثنائية؛ ذلك أنها مقيّدة مبجموعة من الربوتوكوالت والعمليات
املعقدة املعرقلة لعملية اتخاذ القرار ،ويف الحصيلة تصبح الدولة
معرض ًة للخطر.
ويؤكد شميت أنه يف الحاالت االستثنائية التي متر بها أي دولة سيادية،
يجب عىل الشعب أن يتوقّع تعليق رسيان بعض القوانني الحاكمة
لعالقة الحاكم بالشعب ،ذلك أن الدولة التي تعترب القيمة األعىل
تتعرض وجوديًا لخطر محدق ،وبنا ًء عليه ،فإ ّن الحاكم السيد لديه
كامل الصالحيات التخاذ مجموعة من القرارات االستثنائية التي مل
تكن لتحدث يف الحاالت الطبيعية ،بعكس طرح الليربايل هانز كيلسن
 )1973-1881( Hans Kelsenالذي نفى فكرة السيادة ،واعترب
كبحها أم ًرا واجبًا ،نظ ًرا إىل أن الشعوب اليوم مل تعد تحت سلطة
أشخاص ،بل هي اآلن تحت سلطة القانون الذي ميثل بدوره جوهر
الدولة الحديثة ،وهو ما وصفه شميت بأنه النفي القديم نفسه الذي
متهم إياها بتجاهل املشاكل املستقلة
طرحته الليربالية حول املسألة ً
إلنفاذ القانون.

بتك ضورعو تاعجارم
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 .2الالهوت السياسي
وفلسفة الدولة المضادة للثورة
يرى شميت أن املفاهيم الحديثة للدولة قد متّت علمنتها مبا يتوافق
مع التطور التاريخي للدولة الحديثة وملنهجيتها ،فقد تح ّول الحاكم
السابق صاحب القرار األخري الذي كان يتمثل باإلله الذي مينح عباده
الضعاف املتأزمني الخالص عرب تقديم املعجزات ،إىل الحاكم السيد
الذي يحرر الدولة من الخطر املحدق بها عرب حالة االستثناء التي
حلّت مكان املعجزة اإللهية .وبنا ًء عليه ،فإن الحاكم السيد هو نفسه
املخلّص األول لشعبه من الضعف واألزمات التي تصيبهم وتصيب
دولتهم .فيتشكل لدينا الهوت جديد معلمن ،إذ تصبح الدولة نفسها
هي التي تقرر مصري الشعب وشؤونه عرب مجموعة من القوانني
الرشعية الوضعية ،فهي قد تعفو وتغفر متا ًما كاإلله ،وتصبح اليشء
الوحيد الذي يعلو فوق القانون ،وهو ،بالضبط ،الوجه املعاكس
للطرح الليربايل الذي ج ّرد الدولة من املفهوم الثيولوجي عرب فصلها
عنه ،فبالنسبة إىل شميت فإن "مفاهيم النظرية الحديثة للدولة كلها
ذات الداللة هي مفاهيم الهوتية معلمنة" (ص .)49
ولتأكيد ذلك ،استعان شميت بأفكار الفالسفة جوزيف دو ميسرت
 ،)1821-1753( Joseph de Maistreوخوان دونوسو كورتيس
 ،)1853-1809( Juan Donoso Cortésولويس دو بونالد
 )1840-1754( Louis de Bonaldالذين عرفوا بأنهم رومانسيون
محافظون ،تغ ّنوا بالعصور الوسطى ،ونظّروا للثورة املضادة رافضني
فيها الثورة الفرنسية وتبعاتها ،وأنهم أدركوا رضورة وجود قرار
يحكم زمانهم .فقد متيّز فكر دو ميسرت بأنه تحدث عن السيادة
وأهمية صدور القرار األخري غري القابل للطعن ،فبالنسبة إليه تأخذ
الدولة دور الكنيسة السابق يف تحديد الصواب من الخطأ ،والقرارات
جمي ًعا الصادرة عن هذه الجهة يستحيل أن تكون خاطئة .وبنا ًء
عليه ،يجدها دو ميسرت معصو ًمة من الخطأ ،ويصفها بالحكومة
املطلقة .أما دونوسو كورتيس الذي تحدث عن عقيدة الخطيئة ،فقد
ع ّرف اإلنسان بأنه رشير بطبعه ،وأن ما قيّد طبيعته العدوانية هو
خيا .لكن شميت رأى أ ّن
العقد االجتامعي الذي أجربه عىل أن يكون ّ ً
اإلنسان يقع يف املنطقة الرمادية ،وخاصة يف مسألة تحديد الصديق
من العدو ،مستعي ًنا يف ذلك بالتناقضات التي كانت عند بونالد،
منظّر الثورة املضادة واملعادي جذريًا لليهودية الذي شغل نفسه
بتفسري التناقضات املوجودة بني "العدم والوجود" و"اإلله والشيطان"
و"الخري والرش" ،والذي ميّز بنيته الفكرية عن دو ميسرت وكورتيس.
ويف الحصيلة ،فإن شميت يرى يف فهم تطور الفلسفة املضادة للثورة
رضورة فهم الرشعية والدكتاتورية وإدراكهام.
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الجزء الثاني:
أسطورة إنهاء كل الهوت سياسي
يعود شميت بعد مرور مثانية وأربعني عا ًما عىل صدور الجزء
األول من الالهوت السيايس ،لري ّد عىل املفكرين الذين قالوا بانتهاء
الالهوت السيايس واصفًا قولهم بـ "األسطورة" ،إذ يسعى شميت،
عىل نحو مكثف يف الجزء الثاين من الكتاب الذي يع ّد آخر ما كتبه،
إىل دحض منهجي تفكييك ملقولة إريك بيرتسون التي تزعم "انتهاء
الالهوت السيايس" والتي دافع عنها واعتربها يقي ًنا حتم ًيا يف كتابه
التوحيد باعتباره مشكلة سياسية :مساهمة يف تاريخ الالهوت
السيايس يف عهد اإلمرباطورية الرومانية ( ،)1935وقد اقترصت يف
موضوعها عىل مسألة التوحيد والنظام املليك ،مستندة يف مصادرها
التاريخية إىل القرون الوسطى ،إذ يتمسك بيرتسون يف أطروحته هذه
باملفهوم األوغسطيني يف تعريف اململكتني (املدينتني) املختلفتني،
مدينة الله ومدينة الدنيا (اإلنسان) .وبنا ًء عليه ،فإنه من االستحالة
أن يكون هنالك الهوت سيايس ،وهو ما دفع شميت إىل اعتبار ذلك
هروبًا من األزمة الحقيقية التي عانتها الربوتستانتية والكاثوليكية
األملانية ،نو ًعا ما ،عند صعود النازية يف أوائل الثالثينيات ،إذ يرى
شميت أن بيرتسون يتجاهل تلك األزمة" ،بينام مل يعد ممك ًنا التمييز
بوضوح بني اململكتني سواء من حيث املاهية أو املادة" (ص .)91
وال يكتفي شميت بذلك ،بل ينتقل لينقد املفكّرين الذين أيّدوا
طروحات بيرتسون حول نهاية الالهوت السيايس كهانس ماير
 )1931( Hans Maierوإرنست فايل )2013-1932( Ernst Feil
وإرنست توبيتش  ،)2003-1919( Ernst Topitschوينتقل منهج ًيا
إىل نقد مقالة بيرتسون نفسها ودحضها فكرة تلو األخرى ،مع إبراز
ما يراه شميت محدودية أسئلتها وأدلتها ،مستعي ًنا مبقاالت سابقة
له؛ ليربز التناقض والقصور فيام يقوله بيرتسون يف مقالة ،ويسكت
عنه يف مقالة أخرى ،ويستعني بعدها بطرح تاريخي لتطور الالهوت
السيايس الغريب واملعريف للمرحلة التي سبقت العرص اإلمرباطوري
وصول إىل لحظة ادعاء "نهاية الالهوت السيايس" ،ويف
ً
املسيحي،
الحصيلة ميكن القول إ َّن رد شميت هنا كان قامئًا عىل رؤية جديدة
لتاريخ الفلسفة السياسية وقانونيتها الدستورية التي ارتبطت
مبفهو َمي الدولة والسيايس عىل حد سواء.
ويختتم شميت هذا الجزء بطرح يستأنف النقاش حول الطرح
السابق امل ُقر بنهاية الالهوت السيايس ،مبيّ ًنا أ ّن أي تأييد لهذا الطرح
وتكريس لطرح بيرتسون ،وأن
هو نفي علمي ألي الهوت سيايس،
ٌ
املعارف الالهوتية األنرثوبولوجية والكوزمولوجية (الكونية) التي
أي نفي فيها ليس سوى
فتحت بدورها آفاقًا جديدة مذهلة ،وأ ّن ّ
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بداية محاولة فتح نقاش بهدف إعداد خامتة لبحث تحلييل حول
سؤال مكثفًا حول
إنهاء مسألة الالهوت السيايس .ويطرح أخ ًرياً ،
الحرية التي رغب يف اإلجابة عنها يف ٍ
بحث الحق ،إال أن الوقت مل
يسعفه ،لكنه طرح يف مقولته أ ّن "حرية اإلنسان هي الغاية العليا"
تحل محل الحرية" ،فهل الحداثة العلمية التقنية
وأن "الحداثة ّ
الصناعية الجديدة هي نفي لتلك الغاية العليا أي الحرية؟ إنّه
السؤال الذي أبقاه شميت مفتو ًحا إىل هذا اليوم.

نقد في الالهوت السياسي
يعود البحث الفلسفي يف إشكالية العالقة بني الالهوت والسياسة
إىل باروخ سبينوزا  )1677-1632( Baruch Spinouzaالذي تعمق
يف فلسفة رينيه ديكارت  ،)1650-1596( René Descartesوالذي
ألف يف هذا السياق كتاب مبادئ الفلسفة الديكارتية لكنه ط ّبق
املنهج الديكاريت يف مجالني تحاىش ديكارت البحث فيهام ،هام الدين
والسياسة ،فكان كام رأى حسن حنفي أول من طبّق املنهج الديكاريت
يف املجالني اللذين استبعدهام ديكارت ،وكان كتابه رسالة يف الالهوت
والسياسة ( )1670الذي بات يعترب صاحب الثورة الجذرية يف الفكر
الديني الحديث بعد أن كان ديكارت قد ق ّدم إصال ًحا جزئيًا بالنسبة
إىل الفكر الديني يف العرص الوسيط؛ حيث بحث فيه مسألة الصلة
بني الدين والدولة من حيث إن الالهوت ليس نظرية يف الله فحسب
بل نظام اجتامعي ينتج منه نظام سيايس((( .إال أن مفهوم الالهوت
السيايس يف الفلسفة السياسية الحديثة يعود إىل كارل شميت
الذي كان أول من صاغه ووضعه بشكله الحايل ،وأبدل فيه دور
الكنيسة السيايس والالهويت املسيطر عىل الشؤون األوروبية سابقًا
بدور الحاكم ودولته السيادية التي تتحكم يف شؤون الدولة كافة
مع إضفائه الطابع الالهويت عليها .وقد تأثر العديد من املفكرين
الغربيني الحديثني مبفهومه ،وسعى بعضهم إىل أن يستعري مفهوم
الالهوت السيايس ويستبدله مبفهوم "الالهوت العام" يف محاولة
لتفادي الربط بني أفكارهم وأفكار شميت الذي كان موسو ًما بنزعته
النازية وعدائه للسامية(((.
1 Steven Nadler, "Baruch Spinoza," Stanford Encyclopedia of Philosophy,
;16/4/2020, accessed on 25/3/2021, at: https://rb.gy/lv0xya
ينظر :باروخ سبينوزا ،رسالة يف الالهوت والسياسة ،ترجمة حسن حنفي ،مراجعة فؤاد زكريا
(القاهرة :مؤسسة هنداوي ،)2020 ،مقدمة حسن حنفي ،ص .22-21 ،18 ،15
2 Peter Losonezi, Mika Luoma-aho & Aakash Singh, The Future of
Political Theology Religious and Theological Perspectives (London and New
York: Routledge, 2011), pp. 1-2.
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وظهرت أدبيات بحثت مسألة الالهوت السيايس عند شميت مثل
كتاب بول خان ( )1952الذي رشح فيه الالهوت السيايس األمرييك
من منظور علامين مستن ًريا يف ذلك بأفكار شميت ،الذي وجد فيه
نقاط الضعف عند بعض األكادمييني لكن ذلك مل ينف أهميته(((،
وكتاب بيرت سكوت ( )1961ووليام كافانو ( )1962اللذَين ركّزا عىل
دراسة الالهوت السيايس من وجهة نظر مسيحية معارصة ،وغريه من
الكتب التي أعادت دراسة املفهوم عىل نح ٍو أوسع يشمل منظورات
دينية أخرى((( ،إضافة إىل مجموعة مراجعات وتعليقات صدرت
باللغة العربية حول الكتاب من دون دراسة منهجية متكاملة ،من
الناحية العلمية .ويُستثنى من ذلك ما كتبه الدكتور عزمي بشارة يف
كتابه الدين والعلامنية يف سياق تاريخي ،يف املجلد األول من الجزء
كامل لتحليل نظرية شميت للدولة
فصل ً
الثاين ،حيث خصص فيه ً
ونقدها وتفكيك وظيفتها ومفاهيمها ،وقد أشار فيه إىل أنه تم يف
النصف الثاين من القرن العرشين عملية إحياء لشميت من طرف
اليمني واليسار األكادمي َّيني ،غري أن ما اسرتعى انتباهه هو عودة اليسار
متمثل ببعض املنتمني إىل مدرسة فرانكفورت له ،ويعيد
ً
الراديكايل
بشارة ذلك إىل أن ما جذب اليسار األكادميي النقدي من نظرية
شميت هو قدرته عىل عرض السياسة مبعزل عن األيديولوجيا وكشفه
جوهرها وأساليبها وتعريتها ،خاصة يف طرحه حالة االستثناء وإعالن
حالة الطوارئ التي اعتربها قاعدة للحياة اليومية ،حتى إن كانت
الدولة يف حالة سلم ،وقدرته عىل تربير االستبداد وإعادة إنتاجه.
ومل ِ
ينف بشارة براعة شميت القانونية والفلسفية ،بل أك ّد عليها
ورأى أنها أدت دو ًرا يف التنظري والتعبئة للنازية التي ه ّيأت األجواء
لصعودها ،لكن هذه الرباعة ال ت ُخفي تحيزه لحالة االستثناء ورشعنتها
وتحبيذها يف سياق اندراجه فرت ًة يف الحركة النازية األملانية((( ،يف
حني ركزت بعض الدراسات عىل مسألة الرشعية يف الدساتري الحديثة
والتي قارنت بني طرح شميت وطرح بيرتسون وهانز بلومينربغ
3 Paul W. Kahn, Political Theology: Four New Chapters on the Concept of
;)Sovereignty (Columbia: University Press, May 2012
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بتك ضورعو تاعجارم
"الالهوت السياسي" لكارل شميت

 )1996-1920( Hans Blumenbergوبينت أن حجة شميت كانت
أقوى من نق َدي بيرتسون وبلومينربغ ملسألة الرشعية ،وأن عمله
قد ساهم يف دفع املنظّرين السياسيني إىل إجراء بحث أعمق حول
الطبيعة الدميقراطية والدستورية الحديثة املطروحة يف سياق العوملة
واملشكالت األمنية الحاصلة نتا ًجا ملسألة السيادة وتعقيد عملية
اتخاذ القرار يف األنظمة الليربالية(((.

خاتمة
عمو ًما ،ال ميكن تصنيف كتاب شميت تحت مظلة اختصاصية واحدة،
فالكاتب كان منهجيًا ومتامسكًا يف صياغة أفكاره ومفاهيمه ،وإثبات
حججه عرب استيعابه تاريخ الفكر الفلسفي والقانوين والالهويت يف
بناء أفكاره .فيظهر هنا القانوين الدستوري واملؤرخ ومنظّر الدولة
والدارس ّللهوت وتاريخه ،إذ يعترب شميت أول منظّر يف الفلسفة
السياسية للسيادة الدكتاتورية للقائد يف الحاالت االستثنائية التي
تعترب ،كام ذكرنا سابقًا ،يف منزلة حالة الطوارئ املطلقة ،ومن ث َّم يبدو
أنه كان يحاول منح القوميني األملان ،مع صعود هتلر ،قوة تسعى إىل
تجاوز هزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل وتخطّي األزمة العاملية
(الكساد الكبري) يف سنة  ،1929وتنهي االنقسامات يف الكنيسة ويف
املجتمع إبان جمهورية فامير ،ملصلحة القوميني الذين رغبوا يف أن
تستعيد أملانيا ق ّوتها وتعيد توحيد األملان تحت سيادتها.
بنا ًء عليه ،ميكن القول إن نظرية شميت قد لبّت هذه الحاجة
األيديولوجية املعرفية للنازية يف تطور صعودها املفصيل ،وهو ما
يعني أن الوظيفية السياسية املبارشة قامئة خلف الغاللة الفلسفية
السياسية والقانونية الدستورية ،بحيث إننا إذا ترجمنا ما هو نظري
عند شميت ،فإنه لن يكون لدينا يف زمنه سوى النازية .لكن النقد
الذي سلّطه عىل عيوب الليربالية ونقائصها وعجزها عن مواجهة
الظروف االستثنائية أفاد ،عن غري قصد منه ،النظرية الليربالية ليك
تعمق فهمها جوانب قصورها ،وال سيام بطء عمليات اتخاذ القرار
فيها .وتبدو خلفية أزمة جمهورية فامير االقتصادية – االجتامعية
 السياسية  -املؤسسية حارضة يف صياغة أفكاره ،لكنه أعطى هذااالرتباط املحدد شكل نظرية عامة يف الحاالت االستثنائية ،بينام هي
نظرية مغرقة يف أملانيتها التاريخية املحددة يف زمن جمهورية فامير.
إن الطرح الذي ق ّدمه شميت حول مطلقية الحاكم مشب ًها إياه
باإلله ،كأنه الخالد والسامي واملعصوم فعليًا ،محال ،خاصة إ ْن نظرنا
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إىل اإلجرام والوحشية اللذَين ارتكبهام هتلر ،سواء أمام معارضيه
من داخل النازية أو خارجها ،وإىل مسألة الهولوكوست وإبادته
الجامعية لليهود يف الدولة األملانية .إضافة إىل أ ّن فكرة إصدار جهة
واحدة القرار من دون الرجوع يف االستشارة إىل ذوي الخربات من
النخب السياسية والعسكرية وغريهم تعترب تهو ًرا ونرجسية ،ذلك أن
مجموع الخربات البرشية إ ْن وضعت يف بوتقة واحدة لكان من شأنها
حل حالة االستثناء الواقعة عىل هذه الدولة وضامن سالمتها ،وهو
ّ
الطرح الذي تسعى الليربالية إىل إثباته عىل نحو متكرر.
أما يف الجزء الثاين ،فيبدو شميت ،عرب نقده لطرح بيرتسون وغريه من
املفكرين الذين تحدثوا عن "نهاية الالهوت السيايس" ،كأنه يسعى
من خالل تهكمه عليهم إىل تصفية حساب شخيص أكرث من نقد
فكرة "التوحيد" التي تح ّدث عنها بيرتسون يف كتابه ،عىل نح ٍو يدفع
إىل التساؤل إن كان شميت عرب دحضه هذا يرد عىل االنتقاد املو ّجه
لالهوته السيايس بوصفه مفك ًرا ،أو أنه كان ير ّد عىل كالم صديق قديم
تح َّو َل إىل عد ّو بعد التحاق شميت بالحزب النازي .ورغم استخدامه
الطفيف لبعض تعابري التهكم ،مثل :وصف بيرتسون بالشامان ،فإن
لغته كانت بعيدة عن االبتذال .وقد تف ّوق يف ميدان دفاعه عن
نظرية الالهوت السيايس عىل أساس أكادميي فكري منهجي وليس
عىل أساس سيايس سجايل مبارش.
ختا ًما ،يعترب الكتاب ذاخ ًرا وغن ًّيا باملفاهيم ،ومحرضً ا الفكر عىل
طرح األسئلة واإلشكاليات ،وهو ما برز يف مهارات شميت السجالية
العلمية واملخصبة مبعارف منهجية مركبة مع خصومه .وال عجب يف
أنه عاد للربوز مرة أخرى لدى االتجاهات املعارضة القوية لليربالية
اآلن يف الواليات املتحدة وأوروبا ،ويف سياق تلك االتجاهات عاد
شميت وأفكاره للظهور من جديد.
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