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افتتاحيّة العدد

شاؤول سيتر

الكورونــا ،الــذي ولــج حياتنــا فــي بدايــة ســنة  ،2020هــو حــدث مــن دون صــورة .لطالمــا كانــت
لألحــداث الحاســمة فــي العقــود األخيــرة ،مثــل ســقوط جــدار برليــن أو تفجيــرات الحــادي عشــر مــن
أيلــول ،صــور واضحــة .لقــد كانــت شــبكات التلفــزة فــي ذروتهــا ،فبُثّــت األخبــار علــى مدار الســاعة
ـرد مرافقــة،
ونُشــرت الصــور دون توقّــف .كانــت الصــورة داخليّــة للحــدث ذاتــه ،ولــم تكــن مجـ ّ
رمــز أو تمثيــل لــه .لقــد جــرى الحــدث أصـ ً
ـا أمــام الكاميــرات مــن أجــل إنتــاج صــوره .كمــا كانــت
مصوبــة ،مثــل ومضــات النقــاط علــى الشاشــة الخضــراء التــي أنتجهــا
مشوشــة وغيــر
هنــاك صـ ّ
ّ
ـور ّ
ي فــي حــرب الخليــج األولــى .كمــا كانــت هنــاك صــور تأ ّخــر وصولهــا ،مثــل
الجيــش األمريك ـ ّ
فالشــات الكاميــرا التــي وثّقــت لحظــة اغتيــال يتســحاق رابيــن .لكــن فــي كل تلــك األحــداث ،سـجّلت
ي وثبّتتــه فــي الذاكــرة .فــي البدايــة،
الصــورة الحــدث فــي التاريــخ ،وسـيّطرت علــى حدوثــه الفعلـ ّ
ســاد اعتقــاد ّ
أن األمــر ذاتــه ســيكون مــع الكورونــا .فــي الشــهور األولــى أنتجــت بعــض الصــور
اقشــعرت لهــا األبــدان :أشــخاص يســقطون صرعــى فــي شــوارع الصيــن ،الفوضــى فــي
التــي
ّ
مستشــفيات شــمال إيطاليــا ،الحفــر الضخمــة لدفــن الجثــث فــي نيويــورك .لكــن ،كلّمــا تقدّمنــا فــي
ي إلــى حالــة
ي ذي أفــق أبوكالبتـ ّ
الســنة بهتــت الصــور ولــم تتــاءم مــع مــا تحـ ّـول مــن حــدث طرفـ ّ
ي ،الــذي يســتوطن فــي أجســاد البشــر دون علمهــم ،يظهــر أحيانًــا
مســتمرة للحيــاة .الفايــروس الخفـ ّ
ـان أخــرى ،بقــي دون صــورة تمثّلــه ،دون صــورة
عبــر األعــراض ويبقــى مختبئًــا تما ًمــا فــي أحيـ ٍ
ي.
محفــورة ،دون رمــز بصــر ّ
اســتبدلت الصــورة بالبيانــات .جــداول ورســوم بيانيّــة تعرض أعــداد الموتى ،وأعــداد المرضى
ي ،وعــدد المرضــى المؤ ّكديــن ،وعــدد المصابيــن ،ونســبة
المســتخدمين لجهــاز التنفــس االصطناعـ ّ
نتائــج الفحوصــات اإليجابيّــة ووتيــرة نقــل العــدوى ،التســارع والتباطــؤ ،الزيــادة األُسـيّة واتجاهــات
االســتقرار ،المــدن الحمــراء والمناطــق البرتقاليّــة والمصالــح التجاريّــة مــع الشــارة البنفســجيّة -ك ّل
شــيء وفــق مؤ ّ
شــرات كميّــة .اُســتبدلت الصــورة باإلحصــاءات ،تجريــد مطلــق ال يعــرض وال
يمثّــل الواقــع بــل يدّعــي أنّــه هــو ذاتــه الواقــع ،وعلــى أساســه فقــط تُحســم قــرارات الســلطة فــي
ضــرة" طبعًــا) .اإلحصــاءات الممحــوة الوجــه ،والمنزوعــة
مواجهــة كورونــا (فــي "الــدول المتح ّ
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الشــخصيّة ،ليســت أيقونيّــة وال راســخة ،ت ُ ْ
ط ِلــق البيانــات ،التــي تتغيّــر فــي ك ّل لحظــة وتتناســب
قطعيتهــا طرديًــا مــع تغيّرهــا .علــى خــاف الصــورة المكثّفــة والحــادّة ،المنتميــة لإلعــام واالتصال
ي ال ُم َمركــز والبـ ّ
ي وال ُمعــاد فــي التلفزيــون ،ال تالئــم البيانــات اإلحصائيّــة مواقــع
الجماهيــر ّ
ـث الحـ ّ
األخبــار اإلنترنتيّــة ،كمــا ّ
أن قـ ّـوة هــذه البيانــات تــزداد فــي فتــرة الصــور الرقميّــة الالمركزيّــة.
ـب
مقارنــة بالصــورة الحاســمة ،المثيــرة لالنفعــاالت ،والمنتشــية أحيانًــا ،اإلحصــاءات هــي تعاقُـ ُ
بيانــات دائــم التغيّــر ،المبــا ٍل ،و ُمجــافٍ وكئيــب .لكــن بمــا ّ
تصــور
أن البيانــات اإلحصائيّــة ال
ّ
ي واقــع خارجهــا .وبمــا أنّنــا متخميــن بالبيانــات ،فقــد
الواقــع ،فقــد انفكــت العالقــة بينهــا وبيــن أ ّ
أخــذ إدراكنــا لواقعنــا يضعــف .مــا هــو الشــيء الــذي حصــل هنــا فــي أشــهر الربيــع ،وبعــد ذلــك
فــي نهايــة الصيــف وربمــا اآلن :هــل تف ّ
شــى وبــاء فــي الشــوارع ،وهــل يحمــل ك ّل واحــد وواحــدة،
دونمــا علــم ،تهديـدًا تجــاه مــن يتواصلــون معهــم؟ هــل هــذا وبــاء يمكــن مواجهتــه بتكافــل المجتمــع
ّ
ويغطــي علــى أوبئــة اقتصاديّــة وسياس ـيّة
الســليم؟ أم هــو مــرض أخــذ حج ًمــا ال يتناســب وحجمــه
خطيــرة أكثــر؟ فــي حينــه ،واآلن كذلــك ،نحــن فــي عتمــة الجــواب.
إلــى جانــب البيانــات اإلحصائيّــة المعدومــة الصــورة ،تش ـ ّكلت فــي هــذا الوقــت صــور بــرز
منهــا الغيــاب :صــور غــاب عنهــا الفعــل ،غــاب عنهــا الحــدث ،صــور وقــوف وقطــع وتعليــق.
شــوارع خاليــة ال حيــاة فيهــا ،محــال تجاريّــة مغلقــة ،مؤسّســات عا ّمــة موصــدة األبــواب ،مطــارات
شــاغرة ،مياديــن مــدن مهجــورة ،معابــد يتيمــة ،ومواقــع ســياحيّة ُمقفــرة .لــم تكــن هــذه صــور مــا
يحــدث بــل مــا ُح ـذِف ،ومــا ُمنِــع .يبــدو أحيانًــا ّ
أن النشــاط الــذي حــدث -أعمــال البنــاء التــي لــم
ُ
تتوقــف فــي المــدن ،الحركــة التجاريّــة والشــرائيّة -قـدّ أخفــي عمـدًا مــن أجــل تقويــة درامــا التفريــغ.
ـان يلبــس الكمامــة ،يمظ ّهــر تغطيــة الشــخصيّة
حتّــى الصــورة الرائجــة للفتــرة ،صــورة وجــه إنسـ ٍ
وتفريغهــا :التوحيــد ،إنقــاص المالمــح ووقــف الفردنــة ،إخفــاء الوجــه وفــي مقابلــه ص ـدّ النظــرة.
أمــام تعاقُــب البيانــات والمؤشــرات والضوضــاء غيــر المتوقفــة لألرقــام ،وقــف تعبيــر صامــت
ـرة
للو ْقــف .األمــور التــي بــدا ،حتّــى قبــل لحظــات ،أنّهــا مفهومــة ضمنًــا ودائمــة توقّفــت مـ ّ
وبهـ ّ
ي َ
ي شــيء آخــر -صــور مكبّــرة،
واحــدة ،وصناعــة الفرجــة فــي مجتمــع ينتــج صـ ً
ـورا أكثــر مــن أ ّ
متبدّلــة وجامحــة -أوقفــت فجــأة الصــورة ،مــن جهــة ،وقدّمــت مــن جهــة أخــرى صــورة ُمض ِْربــة،
صــورة إضــراب.
علــى المحــور الممت ـدّ بيــن العمــل واإلضــراب ،بيــن البطالــة والالعمــل يتـ ّ
ـوزع هــذا العــدد
مــن مجلــة نظريّــة ونقــد .تتنــاول مقاالتــه موضعــة الفنــون كنشــاط منتــج ،وأعمــال اإلضــراب
ّ
الفــن المعاصــر ،فــي البطالــة التــي ليســت جــز ًءا مــن منظومــة العمــل ،وفــي
والمقاطعــة فــي
ي المنتــج أكثــر مــن الــازم وفــي إمكانيــة إيقافــه عــن العمــل .علــى خــاف
خطــاب األمــل السياسـ ّ
العــدد الســابق ،الــذي كان عــددًا حــول موضــوع معيّــن ،إذ تر ّكــز بموضــوع اليميــن الجديــد ،تبلـ ّـور
هــذا العــدد كعــدد مفتــوح ،دون موضــوع مح ـدّد مســبقًا يربــط بيــن ك ّل النصــوص التــي فيــهّ .إل
ّ
أن حنكــة التاريــخ ،وجيشــان الحاضــر عمليًــا ،دفعــا ألن تكــون مقــاالت العــدد مترابطــة ببعضهــا
البعــض بخيــط مشــترك .للوقــوف ،ولإلضــراب وللقَ ْ
ي واضــح .يــؤدّي قطــع
طــع هنــاك معنــى نقــد ّ
األحــداث اليوميّــة المعتــادة إلــى تغريبهــا وفحصهــا عــن بعــد؛ ويثيــر تعطيــل ترتيبــات الحيــاة
التــي بــدت ،قبــل ذلــك بوقــت قليــل ،طبيعيّــة أو ضروريّــة ،أســئلة حولهــا ،كمــا ّ
أن التحـ ّـول فــي
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ي يكشــف عــن المنظومــات القامعــة التــي فــي أساســه .تعطيــل االقتصــاد هــو
التنظيــم االجتماع ـ ّ
مــن فعــل الســلطة المركزيّــة ،وكذلــك تقييــد الحركــة ومراقبتهــا ،وضمــن ذلــك تقليــص النشــاط
ي وتخفيــف الحيــاة االجتماعيّــة فــي الســنة األخيــرة .لكـ ّ
ـن اإلضــراب هــو اســتراتيجيّة
االجتماع ـ ّ
ي
اشــتراكيّة للثــورة ضــد االســتغالل أو القمــع ،وفــي لحظــات حاســمة تســعى للتحـ ّـول االجتماع ـ ّ
الشــامل .القطــع والوقــف يؤديّــان إلــى ارتــداد ،تراجــع ،تو ّجــه أو تحـ ّـول .ك ّل هــذا فــي قلــب العــدد،
أن بحــث وكتابــة الكثيــر مــن نصوصــه ســبقا فتــرة الكورونــاّ ،إل ّ
ومــع ّ
أن فيهــا نبــض الفتــرة ،كمــا
أنّهــا تحمــل وعيًــا حــادًا بالواقــع.
يتخ ـذّ فكــر جورجيــو أچامبيــن مكانًــا محتر ًمــا فــي العــدد ،فهــو مــن أهــم الفالســفة القاريّيــن
الذيــن علــى قيــد الحيــاة .اإلضــراب ،الفصــل عــن النشــاط ،وتحريــر القــدرة مــن منظومــات التحقيق
وتمــر منهــا الكثيــر مــن مقــاالت العــدد التــي كتبــت بهــا أو
هــي مــن اصطالحاتــه المركزيّــة،
ّ
تعاطــت معهــا .بعــض النصــوص التــي كتبهــا أچامبيــن تُرجمــت لهــذا العــدد -خاتمــة مشــروع
"هومــو ســاكر" ،وبعــض نصــوص الوبــاء التــي نشــرها خــال العــام -والتــي تكشــف وجهيــه:
ّ
والمنظــر وواضــع المنظومــة الشــاملة ،والمثقّــف المشــارك الــذي يتجــاوب أســبوعيًا
الفيلســوف
عنــد األزمــة .مــن المثيــر لالهتمــام قــراءة هــذه النصــوص جنبًــا إلــى جنــب ،ورؤيــة كيــف يمكــن
ي معاصــر ،وكيــف ترتكــز
للصياغــة المبدئيّــة واالصطالحيّــة أن تســاعد فــي فهــم واقــع عينــ ّ
نصــوص قصيــرة وواضحــة إلــى منظومــة مر ّكبــة أكثــر ،يجــب معرفتهــا مــن أجــل إجــادة فهمهــا.
فــي الربــط بيــن النصــوص الخاطفــة والغاضبــة والفكــر المتأنــي والمتــزن هنــاك نــداء إنــذار ،نــداء
انكســار ونــداء تصويــب وجهــة هــذا الزمــن إلــى منظومــات الســيطرة والرقابــة المع ّمقــة ،والحيــاة
اإلنســانيّة المفقــرة والجامعــات التــي أخــذت تخلــو مــن طلبتهــا ومــن التعلّــم.
***
ي للفكــر
ي والبديه ـ ّ
يبــدأ العــدد بمقــال عــدي إفعال-الوتنشــلجر ،الــذي يكســر التشــخيص الروتين ـ ّ
ـن كفـ ّ
ي كفلســلفة جماليــات ،وللفـ ّ
ي،
ـن بصــر ّ
ي .بعــد حوالــي ثالثــة قــرون مــن النظــام الجمال ـ ّ
الفنّ ـ ّ
بمفاهيــم جــاك رانســيير ،والــذي يُف َهــم الفـ ّ
ـن مــن خاللــه علــى أنّــه :مــا يقــع عليــه النظــر ويخضــع
ي.
لتأمــل ذات حس ـيّة ومتلقيّــة ،يدعــو المقــال إلــى العــودة إلــى التكـ ُّـون كأســاس متج ـدّد للفكــر الفنّـ ّ
بهــذا ،سـيُفهم الفـ ّ
ـن كصناعــة وإنتــاج ،كواقــع طيّــع يُقــاس علــى أســاس نتاجــه وليــس علــى أســاس
معانيــه .الباراديــم الخــاص بهــذا الفـ ّ
ـن هــو المســرح ،بخلــف كواليســه المنتجــة وشــكل النقــل مــن
ي ،وبسلســلة مــن الترجمات-التأويــات تضــع إفعال-الوتنشــلجر الفــن
ي إلــى العمومـ ّ
المجــال البيتـ ّ
ي .بهــذا الشــكل ،وعبــر قــراءة
ي علــى أســاس إنتــاج الصياغــات ،بالمفهــوم األرســطو ّ
الشــعر ّ
الفالســفة الفرنسـيّين ،فليكــس ربســون وأنــري برجســون والعــودة منهــم إلــى أرســطو ،يو ّجــه المقال
إلــى مصطلــح للفــن يلغــي الفصــل بيــن فــن وآخــر ،بيــن الجماليّــات والتقنيّــات ،بيــن الجميــل والمفيد،
ي وشــروط عرضــه ،ليقـدّم الفـ ّ
ـن كحيّــز لألشــياء
ي فــي مركــزه العمــل الفنـ ّ
وينعتــق مــن خطــاب فنـ ّ
المنتجــة.
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ي مــن القطــب اآلخــر ،إذ يتف ّحــص كيــف تبنّــى الكثيــر
يتنــاول مقــال چلعــاد رايــخ الفعــل الفن ـ ّ
مــن الفنانيــن فــي العقــد األخيــر صيــغ فعــل المقاطعــة ،واالمتنــاع عــن العمــل وعــدم المشــاركة،
ويتســاءل حــول ماهيّــة فعــل الفـ ّ
ي الــذي يرفــض العمــل .يعــرض
ـن الــذي ال يعمــل ،والعمــل الفن ـ ّ
رايــخ حــاالت مــن إزالــة أعمــال مــن معــارض ومقاطعــة مؤسّســات عــرض ألســباب سياسـيّة ،مثل
بينالــي متحــف ويتنــي فــي نيويــورك عــام  ،2019ويــدرس الجينيالوجيــا الفنيّــة والسياس ـيّة لشــكل
(عــدم) الفعــل هــذا .يرســم المقــال االنتقــال مــن فــن اإلضــراب فــي الثالثينيّــات واألربعينيّــات مــن
القــرن العشــرين -الئتــاف العامليــن فــي الفـ ّ
ـن واإلضــراب العــام للــي لوزانــو ،الــذي اســتحوذت
ي -إلــى الفـ ّ
ـن النشــط الــذي ازدهــر بعــد احتجاجــات
عليــه السياســة الطبقيّــة وفكــر العمــل االجتماعـ ّ
ي للعــرض فــي فضاءات فنيّــة مختلفــة .فنّانو
ي أو جماعـ ّ
 ،2011والــذي فــي مركــزه رفــض شــخص ّ
ي؛
الرفــض الجــدد ال يعملــون كفنّانيــن فقــط بــل كناشــطين يوجّهــون أفعالهــم تجــاه العالــم االجتماعـ ّ
لكنّهــم بهــذا يهملــون الفعــل فــي عالــم الفـ ّ
ي .لقــد تــم اســتبدال
ـن كحيّــز يجــري فيــه عمــل اجتماع ـ ّ
السياســة االشــتراكيّة والصلــة بالتنظيمــات العماليّــة ،التــي ســادت فــي الجيــل الســابق ،بسياســة
ّ
ومنظمــات حقــوق اإلنســان ،التــي تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع تجـذّر الذاتيّــة
الحــركات االجتماعيّــة
النيوليبراليّــة.
ينقــل يــوآف رونــال النظــر مــن اإلضــراب إلــى البطالــة ،ويفحــص معانيهــا وأدوارهــا فــي
ـرف بواجــب العمــل ،بالحـدّ
عصــر الرأســماليّة النيوليبراليّــة .ظاهريًــا ،تواجــه البطالــة العالــم المعـ َّ
األقصــى ،علــى مــدار اليــوم أحيانًــاّ ،إل ّ
أن البطالــة ال تناقــض العمــل بــل هــي كامنــة فــي قلبــه ،فــي
اإللغــاء الجــارف للزمــن الســائد فــي الكثيــر مــن األعمــال ،وفــي أعمــال مختلفــة زائــدة عــن الحاجــة
وغيــر صالحــة .مــع تفـ ّكك أطــر العمــل الواضحــة الحــدود ،وانهيــار الفصــل بيــن العمــل والترفيــه
ي
وتحويــل اإلنســان مــن عامــل إلــى مبــادر يشــتغل بعمــل الــذاتّ ،
تحولــت البطالــة إلــى جــزء عضو ّ
ي القائــم .يتســاءل رونــال فــي مقالــه كيــف باإلمــكان تحريــر البطالــة
مــن النظــام االقتصاد ّ
ي-السياسـ ّ
مــن ذلــك النظــام ،وتحريرهــا ال يعنــي فقــط تحريــر اإلنســان مــن العمــل -كأنّــه مــا زال باإلمــكان
ضــا
اإلشــارة إلــى خــارج واضــح لمنظومــة العمــل ،إلنتــاج القيمــة الفائضــة وللتنافــس -بــل يعنــي أي ً
تحريــر الزمــن المبطــل مــن التوقعــات المتعلّقــة بــه ،مــن الحاجــة الســتغالله وتحقيقــه .لذلــك،
ي) ومفهــوم
يميّــز رونــال بيــن هــذا المفهــوم للبطالــة ومفهــوم اإلضــراب (الثــور ّ
ي ،للفــرد الجماعـ ّ
ي) ،ويقتــرح فهــم البطالــة
التنسّــك (االنعزاليّــة ،للــذات اإلراديّــة ،والتــي تقــود إلــى إنتــاج ثقافــ ّ
كشــكل مــن الكمــون الخامــل .تســتخدم مداخلــة رونــال ،المســتلهمة مــن أچامبيــن ،نموذجيــن مــن
الكتابــة العبريّــة المعاصــرة -روايــة لنوچــا ألبلــخ وقصائــد لتهــل پــروش -مــن أجــل تقديــم البطالــة
ي لتلــك المنظومــة.
المقيّــدة بالمنظومــة المنتجــة ،البطالــة كتعطيــل راديكالـ ّ
يقــود مقــال رونــال العــدد إلــى الســاحة المحليّــة ،ويليــه مقــال ميخــال جڤعوتــي التي تعطــي لتلك
الســاحة إشــارات مفاجئــة .يجــد المقــال تماثـ ً
ي للمركــز واليســار
ـا بيــن أســاس الخطــاب السياس ـ ّ
ســك بــه كمدخــل لتغييــر الواقــع .مــن
ي فــي عصــر نتنياهــو ومطلــب إعــادة األمــل والتم ّ
اإلســرائيل ّ
ي
حركــة  V15انتخابــات  2015وحتّــى مظاهــرات بلفــور  ،2020مــن حــزب كحــول لڤــان القومـ ّ
وحتــى منظمــة "نقــف معًــا" االشــتراكيّة-الديمقراطيّة -الجميــع منشــغل بإيقــاظ األمــل ويــرون بذلــك
مســار التخلّــص مــن انســداد السياســة اإلســرائيليّة .لذلــكً ،
ي مــن
بــدل مــن فهــم الحيّــز السياســ ّ
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المواقــف المعلنــة ّ
للعبيــن المختلفيــن ،تقتــرح جڤعوتــي فــي مقالهــا دراســة المواقــف العاطفيّــة-
ـورا يتأر ّجــح بيــن األمــل
السياس ـيّة التــي يتش ـ ّكل منهــا خطــاب األمــل ،وتُظهــر كيــف يرســم محـ ً
واليــأس ،وتتســاءل عــن إمكانياتــه ،وباألســاس عــن محدودياتــه .الحقًــا ،تتو ّجــه إلــى ألبــوم "زمــن
ي يواجــه خطــاب األمــل ،وليــس عالقًــا فيــه أو يعـ ّ
ـززه
البرتقــال" لرونــا كينــان وتقــرأه كعمــل ثقافـ ّ
فقــط ،عمــل يفهــم ّ
ســبات القاســية لمبــدأ األمــل ،والتــي تجعلــه مخيّبًــا لألمــل
أن الخلــل كامــن فــي التر ّ
ي المعاصــر يقودهــا
وســخيفًا مــن البدايــة .إصغــاء جڤعوتــي للجوانــب الفعّالــة فــي الخطــاب السياسـ ّ
المتطرفــة واقتــراح صيــغ عاطفيّــة أكثــر حساسـيّة ،فــي مــكان مــا بيــن اليــأس
إلــى تعطيــل أقطابــه
ّ
المطلــق واألمــل المخلّــص.
ـرف قيّــم المعــارض أوري دســاو ملــف األعمــال التــي جمعهــا فــي هــذا العــدد كمعــرض
يعـ ّ
بصيغــة مطبوعــة .يعــرض ملــف "الرحّالــة" أعمـ ً
ـال لســبع فنانيــن ،مــن يعقــوڤ أچــام وحتــى ميــكا
ي
روتنبــرچ ،الذيــن تركــوا إســرائيل بجيــل مبكــر وطـ ّـوروا مســيرتهم المهنيّــة فــي المشــهد الفن ـ ّ
ي .إنّهــم فنانــون عملــوا أو يعملــون خــارج وطنهــم ،تركــوا مــكان أصلهــم،
ي أو األمريك ـ ّ
األوروب ـ ّ
وأضربــوا عــن العمــل فيــه ،ويتســاءل المعــرض عــن إشــارات اإلضــراب فــي أعمالهــم الفنيّــة.
أحيانًــا ،تنعكــس مغــادرة إســرائيل داخــل األعمــال الفنيّــة ذاتهــا ،وفــي أحيــان أخــرى تظهــر فــي
تركيــب أحيــاز بديلــة أو فــي جوانــب متصلــة بالمؤقّــت ،بالتملّــص أو باالنســحاب؛ وتبــدو فــي
ي تــم فرضــه علــى األعمــال .يم ّكــن جمــع أعمــال هــؤالء
أحيــان أخــرى كإطــار تفســير خارجــ ّ
الفنانيــن معًــا فــي معــرض واحــد تقديــم فهــم آخــر لإلســرائيليّة :ليــس كمــكان حاســم ،ملــيء بالمعنــى
ي ،بــل كمحطــة فقــط ،مهملــة ومهجــورة ،وممحــوة المالمــحَ .ج ْمــع هــؤالء الفنانيــن ضمــن
ومصيــر ّ
ذات الفئــة المهمــة يرمــز إلــى القــدرة علــى إرجــاء اإلســرائيليّة ،بمصطلحــات أچامبيــن.
***
األول فــي النصــف الثانــي مــن شــهر آذار الماضــي ،أطلقــت مجلــة نظريّــة
مــع بدايــة اإلغــاق ّ
ونقــد سلســلة حــوارات رقميّــة بثّــت ببـ ّ
صــة بمعهــد
ي عبــر الفيســبوك وقنــاة اليوتيــوب الخا ّ
ـث ح ـ ّ
ڤــان ليــر .تناولــت الحــوارات مصطلحــات مــن القامــوس المش ـ ِ ّكل للغــة الفتــرة -حالــة الطــوارئ،
العمــل واإلضــراب ،العــدوى والتجم ّهــر ،المجتمــع المريــض والشــعبويّة -فــي محاولــة لفتــح معانــي
هــذه المصطلحــات التــي بــدت مغلقــة و ُم ْ
طلقــة .أمــام الطــوارئ الصحيّــة والسياس ـيّة ،قمنــا بتقديــم
فكــر يحــدث فــي الطــوارئ مــن دون االســتجابة لمظاهرهــا السياسـيّة .لكــن اآلن ،بعــد أن تبيّــن أن
الكورونــا ليــس حدثًــا ،وليــس ح ـدًّا نعبــره بلحظــة ،وال هاويــة ُرمينــا إليهــا ،بــل وضــع مســتمر،
حيّــز حيــاة انبثــق ونعيــش فيــه ،حيــث أخلــت الطــوارئ مكانهــا لفحــص مؤ ّجــل لحالــة الكورونــا.
ي المتغيّــر فــي
يقتــرح ملــف المقــاالت فــي هــذا العــدد أكثــر مــن منظــور علــى الحيّــز السياســ ّ
زمــن الكورونــا .يبــدأ الملــف بثــاث قطــع قصيــرة بقلــم جورجيــو أچامبيــنُ ،كتبــت خــال فتــرة
األول فــي إيطاليــا ،خــال األشــهر التــي كانــت فيهــا مركــز الوبــاء .فــي هــذه القطــع،
اإلغــاق ّ
يح ـذّر أچامبيــن مــن ّ
أن االنتقــال الســلس للتعليــم عبــر اإلنترنــت يشــير إلــى نهايــة شــكل الحيــاة
ي
الطالبيّــة ونهايــة الجامعــة كتج ّمــع للطلبــة ويناقــش تعليــق العالقــات االجتماعيّــة والنشــاط السياسـ ّ
ي" ،والحفــاظ علــى الوجــود العــاري مــن دون التســاؤل حــول أشــكال
مــن أجــل "األمــن البيولوج ـ ّ
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ي معاكــس ،فاألخيــرة نُشــرت
الحيــاة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا .تأتــي القطــع الثــاث بترتيــب زمنـ ّ
ـرا كاســتغالل لحالــة
ـرة فــي نهايــة آذار ،وتقــرأ اآلن مج ـدّدًا مــن خــال مــا ُ
ألول مـ ّ
عــرف مؤخـ ً
الطــوارئ الصحيّــة ألهــداف سياس ـيّة صغيــرة أو لتغييــر كبيــر فــي النظــام.
ي فــي زمــن الكورونــا عبــر ســؤال الحركــة .بمــوازاة
تفحــص أڤيتــال بــاراك الحيّــز االجتماعـ ّ
ـراء
التوقّــف المفاجــئ والحــادّ للحركــة -حركــة المهنيّيــن والسـيّاح ،حركــة الالجئيــن والبضائــع -جـ ّ
التف ّ
شــي العالمــي للوبــاء ،تجــد منظومــات حركــة بديلــة ضئيلــة وصغيــرة الحجــم ومخفيــة عــن
ـرا أو تخضــع لــه ،ثـ ّم تشـدّ مظاهــرات كبيــرة حــدود تقييــدات الحركــة.
األنظــار ،تقـ ّـوض النظــام سـ ًّ
ي" ،وتناقــش تصميــم الرقــص
تُســ ّمي بــراك شــبكة الحركــة هــذه "تصميــم الرقــص االجتماعــ ّ
ي.
الخــاص هــذا الــذي تطـ ّـور فــي هــذه الفتــرة مــن خــال األداء واالســتعراض االجتماع ـ ّ
تُلقــي روتــي چينزبــورچ نظــرة علــى ثــاث صــور مــن المظاهــرات المختلفــة التــي أجريــت
ي الكامــن فيهــا .تدّعــي چينزبورچ
فــي زمــن الكورونــا ،وتقرأهــا مــن خــال أنــواع المنطــق السياسـ ّ
ّ
ي
أن االنتقــال مــن التلفزيــون إلــى الشــبكات االجتماعيّــة،
ّ
ي المركــز ّ
وتحولهــا إلــى العامــل اإلعالمـ ّ
ّ
ويحولها
ي نســبة لــه ،يغيّر شــكل المظاهــرة
الــذي
ّ
تتنظــم المظاهــرة حولــه ويُص ّمــم حضورهــا المرئ ّ
ي الــذي أعطــاه جــي ديبــور للفُرجــة ،إذ رأى
إلــى مظاهــرة فُرجــة .لكــن علــى عكــس المعنــى الســلب ّ
ي ،تســعى چينزبــورچ إلظهــار كيــف تعمــل
فيهــا آليــة فصــل مطلــق للنــاس عــن أي وجــود سياسـ ّ
الفرجــة كأداة بيــد المتظاهريــن ذاتهــم وكجــزء مــن اليقظــة السياسـيّة.
تتّجــه إيــات معــوز إلــى اتفاقيــات أبراهــام التــي تـ ّم توقيعهــا بيــن إســرائيل واإلمــارات المتحــدة
فــي األشــهر األخيــرة ،وهــو موضــوع قــد يبــدو بعيـدًا عــن مواضيــع الكورونــا وأنّــه حــدث خــال
ي
نفــس الفتــرة بالصدفــة ،لكنّــه عمليًــا ،كمــا تشــرح معــوز ،يجسّــد النحــو االقتصــاد ّ
ي والسياســ ّ
ي علــى هــذه االتفاقيّــات فــي فائــض القــوة الــذي إلســرائيل،
المتغيّــر للفتــرة .ت ََر َّكــز النقــد اليســار ّ
ي ،لكـ ّ
ـن معــوز تر ّكــز علــى
وفــي ضعــف الفلســطينيّين وفــي األحــاف الجديــدة فــي العالــم العرب ـ ّ
"الرأســماليّة ال ُمعَ ْنصــرة" كأســاس للشــبه بيــن الدولتيــن واالتفــاق بينهمــا -الرأســماليّة السياســيّة
ي ،وهشاشــة مصطلــح المواطنــة الحديثــة،
ي صــارم علــى أســاس إثنـ ّ
وفيهــا توزيــع عمــل اجتماعـ ّ
وتحــول الدولــة إلــى جهــاز هدفــه زيــادة الثــروة القوميّــة ،والــذي يُبقــي الكثيــر مــن الســ ّكان،
ّ
المســتثمرين ولــو بقليــل مــن رأس المــال هــذا ،كرهائــن لسياســة إثنيّة-طبقيّــة عنيفــة تدعــم هــذه
اإلدارة الماليّــة .بحســب ذلــك ،واقــع اإلمــارات المتحــدّة هــو المســتقبل (المؤســف) إلســرائيل:
يوتوبيــا لــرأس المــال ،ديســتوبيا للكثيــر مــن الســكان.
مــن الجانــب اآلخــر ،يقتــرح أوري چولدبــرچ نقا ً
ي الــذي تش ـ ّكل فــي
شــا فــي الحيّــز العاطف ـ ّ
حالــة الكورونــا -فــي إمكانيــة إيجــاد شــخص آخــر ،والتعلّــق بــه والوقــوع فــي حبّــه حتّــى فــي
قاعــة مرايــا الحجــر والشاشــات .بمقدّمــة ثيولوجيّــة ،بمســاعدة أحــد إصحاحــات الرســالة األولــى
إلــى أهــل كورنثــوس المنســوبة إلــى بولــس الرســول -الــذي يُعتبــر أعظــم مــن صــاغ المحبّــة كقـ ّـوة
ّ
المنظــم مــن جهــة ،ومــن
ي
اجتماعيّــة فاعلــة -يســعى چولدبــرچ إلــى الحيــاد عــن القانــون االجتماعـ ّ
الفــرد كغايــة لنفســه ،مــن حالــة الطــوارئ للدولــة ومــن حريــة العمــل الليبراليّــة للفــرد .فــي لحظــات
التوقّــف المؤ ّجــل للكورونــا ،ومــع تص ـدّع اإليمــان بالماضــي واألمــل بالمســتقبل ،تكــون المحبّــة
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ضــا لحركــة مليئــة باإلمكانيــات لكليّــة حيّــة يمكنهــا أن تصــف ،ال أن تســرد فقــط ،العالــم بشــكل
ومي ً
مغايــر.
يضيــف كاتــب افتتاحيــة العــدد إلــى نهايتــه مقـ ً
لمفكر ْيــن بارزَ ْيــن:
ـال تأمليًّــا وفلســفيًّا مهــدى
َ
هيچــل ،مف ّكــر مطلــع القــرن التاســع عشــر ،وأچامبيــن ،مف ّكــر القــرن الحــادي والعشــرين .مــن
بيــن الكتابــات النظريّــة المتش ـعّبة للمف ّكــر جورجيــو أچامبيــن اخترنــا أن نتر ّجــم للعبريّــة خاتمــة
ـص بــارع يتأ ّمــل المشــروع بأكملــه ،يل ّخــص أهـ ّم
مشــروعه "هومــو ســاكر" (اإلنســان الملعــون) ،نـ ّ
خطواتــه ويقــف عنــد معانيــه الفكريّــة والسياس ـيّة .فــي مركــز الخاتمــة نجــد االنتقــال مــن نظريّــة
القـ ّـوة الســياديّة الحاكمة-القائمــة فــي بنيــة الخــارج عــن القاعــدة والمتعلّقــة بجدليّــة التأســيس -إلــى
نظريــة القــدرة ال ُم ْر َجــأة .هــذه القــدرة التــي ال تخــرج إلــى حيــز التنفيــذ ،والتــي تتحقّــق عبــر
ي.
إمكانيــة عــدم التحقّــق والتحـ ّـول إلــى قــوة ،وذلــك عبــر إرجــاء -إبعــاد وتعطيل-المبنــى الســلطو ّ
ـر عبــر نقــد العنــف لڤولتيــر بنياميــن ،ومصطلــح العالقــة لدونــاس ســكوتوس،
فــي النقــاش الــذي يمـ ّ
وتعطيــل قوانيــن التــوراة فــي الثيولوجيّــة المســيانيّة لبولــس ،وفيهــا أرســطو ومعنــى "القــدرة" فــي
كتاباتــه ،يضــع أچامبيــن فــي النهايــة مصطل ًحــا جديــدًا للحيــاة اإلنســانيّة -حيــاة ال تنفصــل عــن
شــكلها ،مفهومــه يختلــف عــن الحيــاة العاريــة والمهملــة الخاضعــة للقـ ّـوة الســياديّة.
األول مــن كتــاب فينومينولوجيــا
نختتــم العــدد بحــوار بمناســبة نشــر الترجمــة العبريّــة للجــزء ّ
الــروح لجــورج فيلهلــم فريدريــش هيچــل .الترجمــة ،التــي قــام بهــا روعــي بــار وإلعــاد لبيــدوت،
ي بالــغ األهميّــة وتثيــر قراءتهــا الكثيــر
والتــي أصدرتهــا دار النشــر رســلبينچ ،هــي حــدث فكــر ّ
ي والدراســات الثقافيّــة.
مــن األســئلة ،التــي تتجــاوز مجــاالت الفلســفة ،والثيولوجيــا ،والفكــر السياسـ ّ
توجّهنــا ألربــع باحثيــن فــي هيچــل -پينــي إيفرجــن ،عــازر دكــور ،چــال كاتــس ،ميخــال ســيچال،
وطلبنــا مــن ك ّل واحــد وواحــدة منهــم أن يكتــب مقالــة قصيــرة حــول الكتــاب وترجمتــه ،وبعــد ذلــك
ي
جمعناهــم فــي حــوار مكتــوب .تتنقّــل المقــاالت ومعهــا الحــوار بيــن نقــاش فــي فكــر هيچــل -أ ّ
ي ،فــي مــكان اآلخــر وفــي مكانــة المعرفــة المطلقــة -وآنيّــة فكــر هيچــل فــي
فــي النهــج الديالكتيكـ ّ
اللحظــة السياسـيّة الحاليــة وفــي معنــى ترجمــة روح الكونيّــة للّغــة العبريّــة .جــرى حــوار صاخــب
ـرد اإلمكانيــة أو الرغبــة فــي "العــودة إلــى هيچــل" مــن ناحيــة اليســار ،وحــول وجــود
حــول مجـ ّ
ي المعاصــر ،وحــول قــرارات مختلفــة
ي فــي قلــب الواقــع السياسـ ّ
أو غيــاب أنمــاط التفكيــر الهيچلـ ّ
فــي الترجمــة ذاتهــا .يتداخــل النقــاش حــول الكتــاب وترجمتــه ،بحيــث يُصبــح نقــاش ترجمــة هيچــل
إلــى العبريّــة جـ ً
ـر الســؤال حــول مــا هــو هــذا الكتــاب
ـدل فــي مواضيــع تظهــر فــي الكتــاب نفســه :يمـ ّ
بحـدّ ذاتــه عبــر ســؤال مــاذا يعنــي ،مــن هــو اآلخــر خاصتــه ،ومــاذا يمكــن أن يكــون بالنســبة لنــا،
وهل-مثلمــا هــو األمــر عنــد هيچــل -يتج ّمــع ك ّل هــؤالء فــي النهايــة.
***
ي
يُكمــل هــذا العــدد الخــط الــذي ُرســم فــي العــدد الســابق ،ويشـدّد هــو أي ً
ضا علــى البحــث االصطالح ّ
ي بالعبريّــة .مــع ذلــك ،ينفتــح العــدد علــى مجــاالت أخــرى :فيــه قســم مقــاالت
ي والفكــر النقــد ّ
النظــر ّ
ي.
حــول مواضيــع الســاعة ،ويغــوص فــي فكــر فيلســوفين ،وتتنــاول بعــض نصوصــه الفعــل الفن ـ ّ
يعــرض العــدد الحالــي أشـ ً
ـكال أخــرى للكتابــة :معــرض بصيغــة مطبوعــة ،وحــوار مكتــوب .العــدد
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ي ،وإلمكانيــة معرفة
القــادم ،العــدد  ،54ســيكون مخ َّ
ص ً
ي واإلســرائيل ّ
صــا للفكــر مــن الجنــوب العالمـ ّ
ي .مــن أجــل االســتمرار
مــن األطــراف وبحــث ال يرتكــز أو ين َّ
ي والثقافـ ّ
ســب إلــى المركــز السياسـ ّ
ي ونطلــب مقــاالت تزيــد فــي ح ـدّة
والتو ّ
ســع فيــه ،نتو ّجــه مــن جديــد إلــى مجتمــع المثقّفيــن المحل ـ ّ
ي باللغــة العبريّــة.
وعمــق الجــدل الفكــر ّ
ي والثقافـ ّ
ي واالجتماعـ ّ
ـررة المســاعدة فــي نظريّــة ونقــد وقبــل
فــي النهايــة ،أورنــا يوئيلي-بنبنشــتي ،التــي كانــت المحـ ّ
ـرا بعــد ســنوات طويلــة عملــت خاللهــا فــي المجلــة.
ذلــك ســكرتيرة التحريــر فيهــا ،تركتنــا مؤخـ ً
ـر
ـررة نصــوص نابغــة أثرهــا واضــح فــي ك ّل مقــال مـ ّ
تصعــب اإلحاطــة بمســاهتمها الفريــدة -محـ ّ
مــن بيــن يديهــا ،نجحــت فــي الكثيــر مــن الحــاالت بتحويــل مســودات غيــر مرتّبــة إلــى مقــاالت
تســتحق الطباعــة .نتمنّــى لهــا النجــاح فــي عملهــا بمعهــد ڤــان ليــر .الشــكر موصــول لتــال كوخاڤــي
ي المضبــوط لــك ّل العــدد ،ولعنــات شــالم
علــى مســاعدتها ،لليــدار آرتســي علــى التحريــر اللغــو ّ
علــى العمــل المشــترك علــى كل شــيء فيــه.

