محور العدد :الفكر الخالصي في الصهيونية

إلعاد البيدوت

*

ّ
المسيح الذي لن يأتي
ّ
ّ
اإلسرائيلية
المسيانية
حول

ّ
ً
" عندما تصبح الشهقة أغنية  ،عندما تصبح
ّ
ً
المسيا’" ،قال
اسما ،عندها سيأتي
األغنية
الحاخام عياش».
ّ
إدموند جابس ،كتاب التشابهات
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ميكننا البدء بالقول إنّها كلمة بالعبر ّي ة .وهذا وحده يخلق ال تّساؤالت
ماض أو
ك لّ ها .لنبدأ مبوضوع البداية .وهي بداية تشير منذ بدئها إلى ٍ
تاريخ أو أصل :إنّ امل س ّي ا أو م س ّي ا (مع أل ال تّعريف
بداية م سبقة ،إلى ٍ
أو بدونها؟ ذاك وحده يخلق ال تّساؤالت ك لّ ها) ،هي كلمة باإلجنليزية
احلديثة (أو األملان ّي ة أو الفرنس ّي ة أو اإليطال ّي ة ،إلخ )...والّ تي تنحدر
مكان آخر ،ومصدرها في لغة أخرى .هل يجدر
أي حال من ٍ
على ّ
* أكادميي إسرائيلي متخصص في الفل سفة األملانية وفل سفة الدين.
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بنا أن ندعوها كلمة «أجنب ّي ة»؟ أي هي كلمة في غير دارها ،كلمة
مهاجرة ،كلمة في ّ
الش تات  -؟ هل بإمكاننا قول ذلك عن الكلمات؟
أي لغة سيتم ّك ن امل س ّي ا من
هل بإمكان الكلمات املش ّردة العودة؟ إلى ّ
العودة؟ اختيار «العبر ّي ة» يعني الكثير .يعني أن نأخذ احلاضر ،ال لّ غة
الّ تي ندعوها حال ًّي ا بالعبر ّي ة ومنوضعه في املاضي ،باعتباره األصل،
في بداية املسيان ّي ة .اختيارها ميوضع احلاضر باعتباره العودة إلى
البداية ،كنهاية ال تّاريخ .في قولنا أنّ املس ّي ا هي كلمة عبر ّي ة األصل
نعلن أنّ املس ّي ا قد سبق وعاد ،قد سبق وأتى.
تتوج ب كتابتها؟
نوع من الكلمات هي ،وكيف ّ
هل هي كلمة؟ ّ
وأي ٍ
نوع من الكينونة ّ
يؤش ر هذا
م س ّي ا ،امل س ّي ا ،امل س ّي ا املنتظر؟ إلى ّ
أي ٍ
فتنص ب إنسانًا
اخلطاب؟ بإمكان كلمة املس ّي ا أن تعمل كمنهج،
ّ
كنبي ،كمخ لّ ص ،كم سيح .لكن إن
مع ّي نًا كوكيل ،كملك ،ككاهن،
ّ
تنص ب الوكيل بح سب
اقتربنا «ألصلها»
اإلتيمولوجي ،كلمة م س ّي ا ال ّ
ّ

ّ
بالتاليّ ،
ّ
المسيا المنتظر غائب  ،وغيابه ليس عرضيا بل هو جوهر
إن
ّ
ّ
مالزم لمفهوم المسيا .هذا الغياب ال يعني اللوجود ،وال يعني اللحضور،
ّ
المسيا اآلتي مفقودّ .
وإنما حضور الغياب ،الحضور من خالل الغيابّ .
ّ
إن
إن
ّ ً
ّ
الت ّ
ّ
للمسيا هو في رؤية غيابه .ال يمكن ّ
ّ
للمسيا إذا
ألي غياب
األساسي
وجه
ّ
ّ
ّ
ّ
المسيا
كال-مسياني ،ففي اللحظة التي تنطق بها كلمة
أن يوصف ببساطة
ّ
تبدأ هي في فعل الداللة.

فعله أو فعلها (هل من املمكن أن يكون هذا الوكيل حتدي ًدا وكيلة؟
هل من خيار؟ هل من اصطفاء؟ هل ما زال ذاك االصطفاء بانتظار
خاص ّي تها ّ
اللفاعلة ،بح سب كون
حدوثه؟) ولكن باألساس بح سب ّ
فعل
خارجي – هي الــ»مم سوحة»
فعلها مح ّددا ومف ّع ًل من خالل ٍ
ّ
( ,) Anoiatedاملختارة ،املنتخبة ،املع ّي نة ،املصلوبة .لكنّ مس ّي ا هو
أيض ا امل س ّي ا املنتظر ،كما اخلالق بأل ال تّعريف ،كما ّ
ً
الط اهر بأل
ومعي
ال تّعريف ،كما املبارك (أو املباركة؟) .إنّ امل س ّي ا املنتظر مم سوح ّ
شخص مح ّدد ،أي أنه فرد .امل س ّي ا املنتظر إ ًذا هو
ومنص ب :إنّه
ّ
ٌ
مفهوم ( ) Conceptكما هو اسم  .) )Nameهو مفهوم أصبح – من
خالل ترجمته إلى اليونان ّي ة – اسم علم :فقد حت ّول «املشيح» ]
املم سوح [إلى «خري ستو» [امل سيح].
امل س ّي ا (بأل التعريف) هو املفهوم الّ ذي يصبو بجوهره نحو حت ّوله
إلى اسم علم ،إلى شكل :أي أن يكون عبارة عن مفهوم الّ ذي هو
ً
أيض ا شكل .صيرورة حتول الفكرة حقيقة ،صيرورة حتول الكلمة
ج س ًدا – فتتج ّس د« .امل س ّي ا» إ ًذا هو مقولة مركز ّي ة في األنطولوجيا
ملثالي في املكان وال زّمان ،أي في
الّ تي في جوهرها متوضع الوجود ا ّ
الص يرورة ،أي في ذاك الّ ذي سيصير/سيأتي .إنّ الواقع واملثال في
ّ
سياني لي سا منفصلني في جوهرهما ،كما هو احلال في
مل
ا
الفكر
ّ
أي بعدين أو كينونتني منفصلتني ،ولك نّهما منفصالن كلحظتني في
ّ
األساسي لل تّص ّور
ّوج ه
ٍ
تاريخ واحد .إنّ ال ت ّ
حدث واحد م ستم ّر ،في ٍ
ّ
سياني إ ًذا هو ليس في ال تّأ ّم لّ ،
وإن ا في االنتظار والترقب:
امل
ّ
لعالم سيأتي ،للخالص .إنّ املس ّي ا املنتظر
توج ه
ٍ
هو ّ
ملستقبل ماٍ ،
اجلذري،
سياني
إ ًذا موجود بجوهره في ُب عد احلضور .إنّ الفعل امل
ّ
ّ
األساسي الّ ذي يفعله امل س ّي ا هو ليس في «أن يكون» ّ
وإن ا
الفعل
ّ
(آت).
في «أن يأتي" .مجيء امل س ّي ا ٍ
بال تّالي ،إنّ امل س ّي ا املنتظر غائب  ،وغيابه ليس عرضيا بل هو
جوهر مالزم ملفهوم امل سيا .هذا الغياب ال يعني ّ
اللوجود ،وال يعني

ّ
اللحضورّ ،
وإن ا حضور الغياب ،احلضور من خالل الغياب .إنّ
األساسي للم س ّي ا هو في رؤية غيابه.
ّوج ه
امل س ّي ا اآلتي مفقود .إنّ ال ت ّ
ّ
سياني،
ألي غياب للم س ّي ا إ ًذا أن يوصف بب ساطة كال-م
ال ميكن ّ
ّ
ففي ال لّ حظة الّ تي تنطق بها كلمة امل س ّي ا تبدأ هي في فعل ال ّداللة.
وهذا ينطبق ً
أي تغييب أو عزل للم س ّي ا من اخلطاب
أيض ا على ّ
املعاصر عن طريق استخدام فالتر لغوية مثل «احلداثة» «والواقع ّي ة»
«والعلمان ّي ة» مقابل عناصر مثل «ال ّدين» «وال ّث يولوجيا» «واملسيان ّي ة».
إنّ نفي «امل س ّي ا» قد يكون م سيان ًّي ا كذلك ،متا ًم ا كما ال ينتقص نفي
ال تّاريخ من ال تّاريخ ،أو كما أن نفي ال لّه قد يكون ً
فعل ثيولوج ًّي ا.
فكما ع لّ ق جيجك ،إنّ نيتشه لم يكن أ ّول من أعلن أنّ «ال لّه مات»،
2
بل كان للعهد اجلديد أن سبق وأعلن ذلك.
*

*

*

ملسياني بني احلضور والغياب كحضور
إنّ لتأرجح املعنى ا
ّ
خاص ة في مر ّك ب اخلطاب واملمارسات
غائب وغياب حاضر عالقة
ّ
ملؤسسات املعطاة حال ًّي ا اسم «إسرائيل» أو «دولة إسرائيل» .إنّ
وا ّ
االسم نف سه« ،إسرائيل» ،مرفق ب سل سلة دالالت أخرى الّ تي تع ّرف
وتف ّس ر هذ املر ّك ب ،متا ًم ا كما «العبر ّي ة» «واليهود ّي ة» ،تش ّرع سر ًدا
لصيرورة تاريخ ّي ة ،تكون فيها دولة إسرائيل هي املنتهى :الهدف
ملتأص لة للكلمات كما
وال نّهاية .نحن ال نحتاج لتوضيح الق ّوة ا ّ
فعل غيرشوم شوليم عام  ،١٩٢٦تلك الكلمات الّ تي وحدها ت س ّم ي
وت ستحضر ح تّى ولو كان ما ت سم ّيه وت ستحضره بعكس رغبة
ّص األساسي
متك لّ ميها 3.إنّ ال لّ غة امل سيان ّي ة متواجدة بوضوح في ال ن ّ
ملؤس سة "،وثيقة االستقالل" عام ١٩٤٨
لدولة إسرائيل .فوثيقتها ا ّ
«الص راع العظيم نحو حتقيق آمال أجيال
تدرج أساسات ال ّدولة في ّ
خلالص إسرائيل» .إنّ اختيار الكلمات وال لّ غة في هذا اإلعالن ليس
م سيان ًّي ا فح سبّ ،
وإن ا هو ال لّ غة األصل ّي ة للم س ّي ا املنتظر ،ال لّ سان
«العبري» املع ّم د من جديد.
املقدس،
ّ
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ومع ذلكّ ،
ًّ
ّ
اسميا من الخطاب اإلسرائيلي ّ
الرسمي
المسيا غائب
إن
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلوجية .فالكلمة غير مذكورة في وثيقة
واألكاديمي –
والمؤسساتي
ّ
ّ
الحرفي .وكذلك ،على مدى
رسمية له بالمعنى
االستقالل ،وال مكان أو وظيفة
ّ
ّ
اإلسرائيلي األكاديميّ
ّ
ّ
السنوات هيمن موتيف أساسي ومهم على الخطاب
ّ
والت ّ
ّ
ّ
المسياني في المشروع
وجه
فعلية وواضحة للخطاب
أال وهو مقاومة
ّ
ّ
ياسي لدولة إسرائيل.
الس

ومع ذلك ،إنّ املس ّي ا غائب اسم ًّي ا من اخلطاب اإلسرائيلي
واألكادميي – اإلسرائيلوج ّي ة .فالكلمة غير
ملؤسساتي
ال ّرسمي وا ّ
ّ
مذكورة في وثيقة االستقالل ،وال مكان أو وظيفة رسم ّي ة له ب املعنى
أساسي ومه ّم
الس نوات هيمن موتيف
احلرفي .وكذلك ،على مدى ّ
ّ
ّ
األكادميي أال وهو مقاومة فعل ّي ة وواضحة
اإلسرائيلي
اخلطاب
على
ّ
ّ
4
ياسي لدولة إسرائيل.
سياني في املشروع ال ّس
ّوج ه امل
للخطاب وال ت ّ
ّ
ّ
توج ه كتهمة ،كإحدى
وحال ًّي ا ،ما زالت «املسيان ّي ة» غال ًب ا ما ّ
العقالني
ال تّصنيفات الّ تي تشير إلى الفرق بني اخلطاب اإلسرائيلي
ّ
واملعتدل وال لّ
والبراغماتي ،على عكس اخلطابات
ميوقراطي
يبرالي وال ّد
ّ
ّ
ّ
غير العقالن ّي ة وال ّدين ّي ة واملتط ّرفة واألصول ّي ة وال ّراديكال ّي ة .ي ستخدمون
كمؤش ر على ّ
ّ
اللطبيع ّي ة ،على املرض املوجود في تركيبة
سياني
امل
ّ
«اليهودي» ساعة ارتكاب خطايا
ال ّس ياسة اإلسرائيل ّي ة ،على ال تّح ّي ز
ّ
الص هيون ّي ة األصل ّي ة :ال نّكبة ،االحتالل ،العسكرة ،الفصل ،وال تّمييز.
ّ
علماني .فيموضع
إنّ املنطق من وراء هذا ال تّفريق هو منطق
ّ
امل س ّي ا «كعقيدة» عن اخلالص واليوتوبيا وآخر األ ّي ام ،في نطاق
«ال ّدين» ،من حيث مي ّي ز بني غير املتد ّي نني وال ّس ياسة العلمان ّي ة.
بشكل
بنا ًء على هذا املنطق ،ستكون ال ّس ياسة العلمان ّي ة مختلفة
ٍ
جوهري عن املس ّي ا بجميع دالالته .إنّ أطروحة العلمنة إ ًذا متضي
ّ
أي عناصر م سيان ّي ة موجودة في ال ّس ياسة العلمان ّي ة
في حتديد ّ
يتوج ب عليها أن تلغى .في ال ّس ياق
كثيولوجيا «معلمنة» ،والّ تي ّ
اإلسرائيلي ،ي ستهدف هذا املنطق كل ما يعتبر دين ًّي ا ،ما قبل
احلداثوي ،واملركبات الفكرية اليهود ّي ة امل سيان ّي ة ،ويعتقد أن إزالة
ّ
ّ
وتغييب هذه املكونات هو ال ذي سيتيح املجال لدولة حديثة وليبرال ّي ة
ودميوقراط ّي ة وطبيعية.
34
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ملسياني لهو متأرجح
أي حال ،في املنطق ا
لكنّ الغياب ،على ّ
ّ
دائما .إنّ املس ّي ا ٍآت ،وهو حاض ٌر بغيابه .كلمة املس ّي ا تشير أ ّو ًل
إلى الغياب .ومن هذا املنظور هي كلمة بامتياز .مقاومة اخلطاب

الصهيونية" :زواج" "احلداثي" مع اخلالصي.

سياني ،نفي ومحو ورفض كلمة «امل س ّي ا» ،وبلغة امل س ّي ا نف سه
امل
ّ
بال تّحديد ،على عكس اإلشارة إلى عدم-كينونة امل س ّي ا ،قد تشير
إلى نهاية ال ّداللة ،نهاية ال تّو ّق ع ،نهاية ال تّاريخ ،نهاية الغياب – في
حضرة احلضور املطلق .ال لّ غة العبر ّي ة من غير «امل س ّي ا» قد تعني
أنّ هذه الكلمة قد أصبحت ج س ًدا بالفعل ،وأنّه بعد أن أتى ،لم يعد
حقيقي ،اسم مل سمى.
امل س ّي ا «م س ّي ا» ،بل أصبح له اسم
ّ
*

*

*

أو أسما ًء .قد يكون أحد هذه األسماء هو «احلداثة» .ويح ّق ق هذا
االسم ق ّوته الداللية في البعد ال زّمني ،بإعالنه حرف ًّي ا عن حاضر ،عن
«اآلن» ( ،)modoوهو ليس مج ّرد حلظة ما بني املاضي وامل ستقبل،
حلظة من ال زّمن ،ولك نّه منوذج آخر ومختلف ك لّ ًّي ا للزمن .إنّ ال زّمن
الوقتي،
احلديث يع ّرف بأساسه عن طريق احلضور ،وهو مفهو ٌم
ّ
وليس عن طريق األبد ّي ة .باألحرى ،هو وقت احلضور بعد أو ما بعد

أي حال ،يبدو ّ
المسياني أقرب إلى طبيعة ّ
ّ
على ّ
السياسة
أن المنطق
ً
ًّ
ً
إسرائيليا
استثناء
الحديثة منه إلى كونه انحرافا عنها .وذلك ليس
ً
صهيونيا .وكذلكّ ،
ّ
ًّ
المسيانية للحداثة تحديدا ،كما
إن المنظومة
أو
ّ
ّ
نقترح هنا ،هي الحضور المطلق للمجيء الثاني .إن الحقيقة المطلقة
ّ
ّ
ّ
لهذا الحضور تمحو كل غياب ،وتمحو حتى غياب المجيء نفسه وحتى
الغياب كذكرى أو ككلمة.

وقت الغياب .إنّه املضارع امل ستم ّر الّ ذي ينشقّ عن املاضي امل ستم ّر:
اآلني بعد
انفصال وقت جديد عن القدمي .احلداثة هي احلاضر
ّ
سياني.
آني م
ّ
اآلني الّ ذي أتى ،حاض ٌر ّ
ال تّاريخ .احلاضر ّ

بشكل وطيد،
من هذا املنطلق ،تتشابك احلداثة مع املسيح ّي ة
ٍ
سياني ،وجت ّس د في كنهها
أقوى تشريع في ال تّاريخ للحضور امل
ّ
استحالة ّ
الش كلني بذاتها ،ترجمة امل س ّي ا من كلمة (مشيح) إلى اسم
لب إجنيل بولس
علم (خري ستوس) ،من فعل إلى حضور ج ّ
سدي .إنّ ّ
ال ّرسول هو دن ّو ومجيء امل سيح ،الّ ذي بحضوره سينهي ال تّاريخ:
اآلني من
يخ لّ ص احلياة من املوت ،اجلديد من القدمي ،احلاضر
ّ
سيحي،
ال تّاريخ .بهذا املعنى ،احلداثة هي إعادة إنتاج اخلالص امل
ّ
املجيء ال ّث اني للم سيح ،الباروسيا ،احلضور املنعتق ح تّى من تاريخ
وكلمة امل سيح ّي ة – أي علمان ّي ة.

اإلسرائيلي يعقوب طلمون بتحليله في سنوات
لقد اشتهر املؤ ّرخ
ّ
الــ ١٩٦٠احلركات األيديولوج ّي ة األكبر الّ تي ش ّك لت احلداثة واعتبرها
متثل»مسيان ّي ة سياس ّي ة» .بالفعل ،بإمكاننا اعتبار إعالنات احلداثة
العديدة حول احل ّر ّي ة وال تّح ّرر واالنعتاق ،حول ال تّن ّور واالستقالل ّي ة،
سياني
منذ ال ّث ورة الفرن س ّي ة وح تّى ثورة أكتوبر كتج سيد للحضور امل
ّ
اجلماهيري بأنّ ال لّ حظة قد حانت ،بأنّ زمن
احلديث بعينه :الوعي
ّ
ال تّاريخ ،زمن األزمان قد انتهى .إنّ الوقت هو اآلن ،اخلالص هو اآلن،
وال سبب بعد اآلن ،ال على األرض وال في ال ّس ماء ،لالنتظار أو للعذاب،
ألي تأجيل – على ك ّل العراقيل واملقاومة أن
ألي تعطيل آخر ،أو ّ
أو ّ
تزال ،حال ًّي ا ،ومن ضمنها أو ح تّى أ ّولها الكلمات ،وحتدي ًدا الكلمات
امل سيان ّي ة-م سيح ّي ة الّ تي حت ّدثت مط ّو ًل عن اخلالص ،والّ تي متنعه
اآلن من ال تّح ّق ق .لذلك ،اإلب ستيمولوجيا احلديثة للحضور هي األمر
املطلق« :حت ّرك اآلن».
الص ياغة وال تّعبير عن هذه الباروسيا احلديثة.
تع ّددت طرق ّ
لقد و ّف ر هيغل إحدى ال ّس رد ّي ات املؤ ّث رة ،عن ال ّروح الّ تي ح ّركت

ال تّاريخ عن طريق عزل نف سها عن نف سها ،عن طريق خلق
اختالف ،خلق غياب ،والعائدة اآلن إلى نف سها ،إلى احلضور-
اتي املطلق في ال ّدولة .في الواقع ،ما زالت ال ّدولة امل ستق لّ ة وذات
ال ّذ ّ
ال ّس يادة إحدى أقوى األقانيم حلضور احلداثة املطلق .ال أعتقد
سوس ا بش ّدة
أي كيان ،ومن ضمنهم الله ،مح
أنّه كان هنالك ّ
ً
أكبر أو معتب ًرا كك لّ ّي الوجود أكثر منها .بنا ًء على هذا املنطق،
إنّ الذات ال نّموذج ّي ة التي تخلصت من ال تّاريخ وأثبتت حضورها
اتي في
امل ستمر ،وصوال إلى احلضور امل ستم ّر ،إلى احلضور-ال ّذ ّ
ال ّدولة ذات ال ّس يادة هو ّ
الش عب .وبال تّالي ،تكون القوم ّي ة هي
شكل من أشكال امل سيان ّي ة .وقد أعلنت املارك س ّي ة بدورها ،ما
بعد حدود دولة-القوم ّي ة ،عن االشتراك ّي ة العامل ّي ة كمن سينهي
الص راع بني ّ
الط بقات وكذلك ال تّاريخ نف سه .انهيار االشتراك ّي ة
ّ
عام  ١٩٨٩اع تُبر بدوره كانهيار للجدران ونهاية ال تّاريخ املؤ ّدية
إلى ليبرال ّي ة رأسمال ّي ة عامل ّي ة ك لّ ّي ة الوجود.
املسياني أقرب إلى طبيعة
أي حال ،يبدو أنّ املنطق
على ّ
ّ
ال ّس ياسة احلديثة منه إلى كونه انحرا ًف ا عنها .وذلك ليس استثنا ًء
إسرائيل ًّي ا أو صهيون ًّي ا .وكذلك ،إنّ املنظومة املسيان ّي ة للحداثة
حتدي ًدا ،كما نقترح هنا ،هي احلضور املطلق للمجيء ال ّث اني.
إنّ احلقيقة املطلقة لهذا احلضور متحو ك ّل غياب ،ومتحو ح تّى
غياب املجيء نف سه وح تّى الغياب كذكرى أو ككلمة .إنّه ما-بعد-
سياني .بال تّالي ،إنّ نفي احلضور ،محو اسم الغياب« ،امل س ّي ا»،
م
ّ
أي مناهضة-املسيان ّي ة ال تش ّك ل حلظ ًة متكامل ًة فحسب ،ولكن
أيض ا االكتمال ّ
ً
روري للم سيان ّي ة احلديثة .كما ان امل سيانية
الض ّ
الص هيون ّي ة جتد حت ّق قها في صهيونية عمل ّي ة ،في ما بات ُي س ّم ى
ّ
«ما-بعد-الصهيون ّي ة « ،الّ تي انتصرت على املاضي وتتر ّك ز اآلن في
احلاضر وحده – براغمات ّي ة صرفة.
*

*
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية
المسيانية
هيونية ،أي
ما-بعد-الص
هيونية ،أو باألحرى
الص
هي الوعي ّ
ّ
ّ
ّ
الحالية هي في الحقيقة
اليهودية الحديثة
دولة-القومية
بأن
ّ
ّ
ّ
المسيا .وليست بالضرورة حصولهم
مستقبل هؤالء الذين انتظروا مجيء
ّ
ّ
ّ
ّ
اريخي.
على ما توقعوه أو أملوه ،ولكنها قدرهم ،هدف انتظارهم الت
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
إسرائيلية
للمسيانية اإلسرائيلة إذ ا هو مناهضة
جسد األقوى
ّ
للمسيانية :االعتقاد ّ
ّ
الت ّ
جسد الحاضر
بأن هؤالء من ال ينتظرون بعد هم
ّ
ألولئك الذين كانوا باالنتظار – اليهود.

ّ
للص هيون ّي ة كحركة وطن ّي ة علمان ّي ة وحديثة ال
الط بيعة امل سيان ّي ة ّ
الص هيون ّي ة ب امل سيان ّي ة اليهود ّي ة .على االسم «يهود ّي ة»
تنهي صلة ّ
احلالي لهذا االسم،
في هذا ال ّس ياق أن ي ستخدم بحذر .االستخدام
ّ
ذاتي ،هو إلى ح ّد كبير ظاهرة
ّ
وباألخص كت سمية ذات ّي ة ،أي كتعريف ّ
خاص ة في صياغة
حديثة ،ظاهرة من ظواهر احلداثة ،وله شأن
ّ
امل سيان ّي ة احلديثة .وتعبأ هذه القيمة احلديثة حتت وطأة الوظيفة
ّقليدي.
املسيحي ال ت
«لليهودي» كدا ّل داخل اخلطاب
ال تّاريخ ّي ة
ّ
ّ
ّ
سياني.
ّموذجي للحدث امل
«اليهودي» في هذا اخلطاب هو املوقع ال ن
ّ
ّ
ّ
«اليهودي» هو حيث حت ّق ق املجيء ال ّث اني وبال تّالي هو نقطة الفصل
ّ
«اليهودي» إلى آثار
بني القدمي واحلديث وبني ال تّاريخ واآلن .يشير
ّ
اليهودي احلديث ،ليس
الغياب في حالة احلضور .مبعناه هذا،
ّ
فقط كمفهوم ّ
حي ،هو ذاك الّ ذي يع ّرف نف سه كذلك،
وإن ا كعنصر ّ
(كيهودي) وفي نفس
احلي
ميأل ذاك الغياب ،أي يج ّس ده بحضوره
ّ
ّ
(كحداثي) ،يغلق الفجوة،
الوقت ،ومن خالل هذا احلضور بعينه
ّ
سيحي.
يلغي الغياب ،وينهي تاريخ اخلالص امل
ّ
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«اليهودي» إلى خطاب ،وبال تّحديد إلى اخلطاب
إن أشارة كلمة
ّ
توج ب
امل
سياني ،والّ ذي هو ليس نوعا آخر من احلداثة فح سب ،قد ّ
ّ
علينا ،على ال ّرغم من جميع ّ
الظ نون واملصاعب وال تّناقضات البديه ّي ة
بأي محاولة داخل حالة احلضور املطلق للبحث أو ال ّداللة
املتع لّ قة ّ
على ما بعدها ،أن نبحث ما بعد أو قبل أو وراء معاني الكينونة
اليهودي.
صح ال تّعبير ،عن اليهودي قبل
ّ
اليهود ّي ة ،أن نبحث ،إن ّ
إحدى األمكنة ال ّرئي س ّي ة للبحث هو في ال تّلمود واملنظومات اخلطاب ّي ة
أساسي مبا
ّلمودي هو
ّص ال ت
ّ
والعمل ّي ة املنسوجة حوله .مع أنّ ال ن ّ
ّ
يتع لّ ق بال تّقاليد ال تّاريخ ّي ة الّ تي ندعوها «باليهود ّي ة» ،هو في ذات
ّلمودي
الوقت ال يع ّرف عن نف سه كذلك .هل ميتلك اخلطاب ال ت
ّ
اتي والوعي احمل ّدد «لذات» مح ّددة ،على ضمن الشكل
احلضور-ال ّذ ّ

ٌ
سؤال
الضروري لل تّعريف ال ّذاتي عن طريق ال تّسمية ال ّذات ّي ة؟ ذاك
ّ
صعب.
بإمكاننا القول إنّ وجوده حتدي ًدا في صيغة عدم احلضور هو
ما يع ّرف امل س ّي ا ال ت
ّلمودي .مبعناه ذاك ،هذا اخلطاب هو حرف ًّي ا
ّ
م
سياني ح ًّق ا وحقيق ًة ،ويشير حرف ًّي ا إلى امل س ّي ا كم س ّي ا :ككلمة
ّ
عا ّم ة وغير متج ّس دة ،والّ تي تد ّل من غير أن ت س ّم ي ،وال تشير إلى
احلرفي
أي شخص ّي ة أو أيقونة حاضرة .يشير ال تّلمود إلى امل س ّي ا
ّ
ّ
قبل مجيئه ،إلى وجوده كغائب ،فيص ّور بال تّالي الواقع بعينه كحالة
سياني« ،كمجيء».
غياب ،كال-حضور م
ّ

ّلمودي نف سه هو حتقيق حلالة الوعي املتناقضة هذه،
ّص ال ت
ّ
ال ن ّ
لإلشارة إلى الغائب كغائب :من غير إبعاده ك لّ ًّي ا عن ُب عد احلضور،
أي من غير جتريده من جهة ،ومن جهة أخرى من غير ملء غيابه
عن طريق حضور وعينا نحن ،أي من غير تبديل – وبال تّالي من غير
تأخير أو تأجيل أو إرجاء – حضوره بتص ّوراتنا نحن ،بحضورنا-
رب ا ال تّوجه
بشرود
اتي .بإمكاننا اختبار املجيء
ٍ
ذهني فقط ،وهو ّ
ّ
ال ّذ ّ
ألي من
ألي جتربة ممكنة« :عند اكتشاف احلاخام زيرع ّ
املطلوب ّ
احلاخامات وهم منهمكون به ]أي مجيء امل س ّي ا – إ .ل [.كان يقول
تؤج لوه ،ألنّنا تع لّ منا :أنّ ثالثة يأتون أوقات شرود
لهم :أرجوكم ،ال ّ
5
ال ّذهن :امل س ّي ا ،االكتشاف ،والعقرب».
إبستيمولوجيا الغياب تختلف عن حضور ال ّذهن املطلق في
اآلني .وهي
«كوجيتو» الفكر احلديث ،والّ ذي يعمل مبوجب املنطق
ّ
ّص
كذلك تقترح ممارس ًة مختلف ًة وغير حديثة .بالفعل ،إنّ ال ن ّ
املوج هة ليست فقط أفكارا الوقت ّي ة،
مسياني :أفكاره
ّلمودي
ال ت
ّ
ّ
ّ
للتأ ّم ل فحسب ،ولك نّها أحداث لل تّفاعل معها ،لالنهماك بها .ال
يعني ّ
هني هنا اخلمول أو ال نّسيان .فهو يشير إلى
الش رود ال ّذ ّ
ملسياني كذلك .ال تّفاعل مع
املقصد األساسي لل تّفاعل مع الغياب ا
ّ

الغياب ال يعني خلق الغياب ،سواء من خالل التأجيل أو اإلرجاء.
على العكس ،اإلرجاء الف ّع ال ،التأجيل ،هو شكل من أشكال احلضور
ّ
الط اهر ،شكل من أشكال عدم االكتراث لل زّمن .ليس اخللق ،بل
جتربة أو حتقيق الغياب هو ما يتط لّ ب ال تّصويب نحو احلاضر،

تي ّم م احلضور ،كوجود مفقود ومرجأ حال ًّي ا وفي طور املجيء .هذا
ملسياني يدعى «االنتظار» .وهو ال يتي ّم م
األساسي للفعل ا
ال تّي ّم م
ّ
ّ
ألي فعل مح ّدد ،وليس
املثال امل
سياني ،أي اخلالص كهدف أ ّول ّ
ّ
بشكل
األساسي
ح تّى احلساب أو ال تّو ّق ع ،ولك نّه يح ّدد االنتباه
ٍ
ّ
األساسي لفعال ّي تنا ك لّ ها ،حلياتنا ك لّ ها« :قال احلاخام
عميق ،املعنى
ّ
صموئيل بار ناحماني أنّ احلاخام يوناثان قال :ملعون ٌة عظام أولئك
الّ ذين يح سبون ال نّهاية .ألنّهم سيقولون ،مبا أنّ الوقت احمل ّدد قد
أتى ،وهو لم يأت بعد ،فلن يأتي .ولكن انتظروه ،كما هو مكتوب،
6
وإن توانى ،فانتظروه».
*

*

*

هذا ّ
الش كل من امل سيان ّي ة ً
أيض ا هو إرث إسرائيل ،هو مر ّك ب
الص هيون ّي ة ،والّ تي تبني العالقة بني
من مرك ّب ات املنظومة امل سيان ّي ة ّ
شكلي امل سيان ّي ة :ال تّلمود ّي ة «اليهود ّي ة» واحلديثة .وهي متوضعهما
تاريخ واحد ووحيد ،حلظتني في
القص ة ذاتها ،في
كلحظتني في
ّ
ٍ
الص هيون ّي ة وحت ّق ق وتش ّرع بق ّوة دولة القوم ّي ة
ال تّاريخ .وحتدي ًدا ،تق ّدر ّ
اليهود ّي ة احلديثة كهدف امل سيان ّي ة اليهود ّي ة ،أو باألحرى كهدف
ارجتاعي «كيهود ّي ة» ،والّ تي
نحو
املنظومة امل سيان ّي ة الّ تي ُع ّم دت على ٍ
ّ
رب ا نسيت انعدام اسمها.
نسيت اسمها ال ّس ابق ،أو ّ
ما-بعد-الص هيون ّي ة ،أي املسيان ّي ة
الص هيون ّي ة ،أو باألحرى
ّ
ّ
اإلسرائيل ّي ة هي الوعي بأنّ دولة-القوم ّي ة اليهود ّي ة احلديثة احلال ّي ة
هي في احلقيقة م ستقبل هؤالء الّ ذين انتظروا مجيء امل س ّي ا .ولي ست
ّ
بالض رورة حصولهم على ما تو ّق عوه أو أملوه ،ولك نّها قدرهم ،هدف

ّاريخي .ال تّج ّس د األقوى للم سيان ّي ة اإلسرائي لّ ة إ ًذا هو
انتظارهم ال ت
ّ
مناهضة إسرائيل ّي ة للم سيان ّي ة :االعتقاد بأنّ هؤالء من ال ينتظرون
بعد هم ال تّج ّس د احلاضر ألولئك الّ ذين كانوا باالنتظار – اليهود.
دولة إسرائيل هي نهاية االنتظار وبال تّالي ،نهاية امل سيان ّي ة حص ًرا،
اإلسرائيلي ،ك ّم ا غ نّاه شلوم حانوخ في
ال نّهاية امل سيان ّي ة .اإلجنيل
ّ
 ١٩٨٥بعد األزمة االقتصاد ّي ة وحرب لبنان ،في ما ولّ ت أكثر األغاني
اإلسرائيل ّي ة شعب ّي ًة« :امل سيح لن يأتي».
اإلسرائيلي للم س ّي ا
ومع ذلك .هذه أغنية معارضة .ال نّفي
ّ
ليس حياد ًّي ا ،بل ساخر ومرير .خيبته من األوهام حتمل بقايا
أمل محبط .لك نّنا جند األمل في أماكن غير متو ّق عة .يأتي
ٍ
امل س ّي ا املنتظر من ذات املكان كالعقارب .ما زالت أماكن الغياب،
أماكن اجلروح املفتوحة ،حتمل آثار مجيء :م ستقبل ما بعد
احلالة الراهنة.
(عن االجنليزية :ترجمة ياسمني احلج)
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وإيرنست سيمون ،وغيرهم.
 5ب سنهدرين٩٧ ،أ ،ترجمة سونسينو (باإلجنليز ّية) بتصرف كاتب املقال – إ .ل.
 6ب سنهدرين٩٧ ،ب ،ترجمة سونسينو (باإلجنليز ّية) بتص ّرف كاتب املقال – إ .ل.
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