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�أخ �ي�را ،يف ح�ين ي ��ردد ال �ط��رف الآخ ��ر �إن ه��ذا النبي
(امل�سيا) يبقى َ
منتظرا جميئه .ليخل�ص �أونفراي �إىل
ح�صول التهام روما الذئبة (التي ت�أ�س�ست مع رميو�س
ورومولو�س �سنة  753ق.م) من قِبل ا َ
حل ْمل امل�سيح،
�أي منذ �إع�لان مر�سوم ميالنو يف الثالث ع�شر من
يونيو  313ميالدية ال�صادر عن ق�سطنطني وال��ذي
�أق � ّر حياد روم��ا ب�ش�أن �أم��ور العبادة ،ول ُيعلَن بالتايل
ت�أ�سي�س احل�ضارة اليهودية امل�سيحية.
يف � �ض��وء ت�ل��ك ال� �ق ��راءة ال�ت��اري�خ�ي��ة مل���س��ار احل���ض��ارة
الغربية ثمة ر�ؤية دموية لدى �أونفراي لدين الإ�سالم،
مل تتحرر من براديغمات القرون الو�سطى ال َك َن�سية,
وه��و م��ا يتجلى يف ال�ع��دي��د م��ن امل��وا��ض��ع م��ن م�ؤ ّلفه
ال�ضخم (�صفحات .)580-296-187-174 :مبا يجعل
�أونفراي �أحد املنكبني على حتنيط العداوة وت�أبيدها
ب�ين ع��امل ال���ش��رق وع ��امل ال �غ��رب .و�إن ك��ان م��ن حني
�إىل �آخر ،يطفو اعرتاف يف ثنايا م�ؤلفه بفرادة النبي
حممد (�ص) ملا جمعه يف �شخ�صه من عنا�صر فائقة
ا�ستوعبت التاريخ امل�سيحي :جت ّلت يف م�سارات كل من
امل�سيح عي�سى (ع) وبول�س الطر�سو�سي وق�سطنطني
القي�صر� ،أو بعبارة �أخ ��رى فقد َج� َم��ع حممد (���ص)
�إعجاز النبي وحتفّز ّ
املب�شر ونباهة ال�سيا�سي.
يرى �أونفراي �أن �أوروب��ا التي �ش ّيدت ح�ضارة العامل
ال�سا�سة
احل��دي��ث ق��د م��ات��ت ،ودل �ي��ل ذل��ك حم ��اوالت ّ
اليوم �إعادة �إحياء ذلك الواقع دون توفيق� .إذ مل يعد
امل�سيحي ال�ط��ر َح املقبول والناجح
املنظو ُر ال�ي�ه��وديُّ
ُّ
يف البلدان التي �ساد فيها على مدى ق��رون .ونلحظ
يف �أوروب ��ا ،التي متيزت بطابعها الليربايل ،ح�ضورا
مكثفا ل�ل�أف�ك��ار وال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت�ب ّ�رر التم ّل�ص من
«الإي��دي��ول��وج�ي��ا امل�سيحية» ،كما ي�س ّميها �أون �ف��راي.
يتجلى ذل��ك خ�صو�صا يف ت�شريعات ال���ش��أن الأ��س��ري
املغالية ،حيث امل�سعى للتمييز بني العملية اجلن�سية
وتقنيات الإخ�صاب بامل�ساعدة ،وال�سماح الالم�شروط
مل��وان��ع احل�م��ل ،و�إط�ل�اق العنان للإجها�ض ،وتي�سري
الطالق �إىل حد االب�ت��ذال ،والقبول بتبنّي الأطفال
من قِبل والدين �أو والدتني من جن�س واحد ،و�إجراء
عمليات التحوير على اجل�سد �إىل درجة جتارية .وهو
بتفجر مفهوم الأ�سرة الكال�سيكي و�سيطرة
ما ي�شي ّ
حالة الرتحل على الأذهان .لكن الأ�سرة لي�ست الكيان
الوحيد امل�ه�دَّد بالتفجر ،ب��ل يرافقها يف ذل��ك و�ضع
اجلماعة والدولة والأم��ة ،التي �أ�صيب جميعها بنوع
م��ن ال�صقيع ،لتتحول ال �ق��ارة ،العتيدة واحل�صينة،
�إىل ق��ارة للبيع ِق َيم ّيا وفعل ّيا كما يخل�ص �أون�ف��راي.
وه��ي كلها م��ؤ��ش��رات على ا�ستنفاذ ال�ط��اق��ة ،ف��أوروب��ا
ق��وة غ��ارب��ة وجن��م �آف ��ل ،ق��د �أ ّدت دوره ��ا (���ص.)317 :
ويف حتليله لأدواء الغرب امل�ستحكمة يقول :تتجلى
�أع��را�� ُ�ض ذل��ك يف «ال�ع��دم�ي��ة» ،ويف �سيطرة العواطف
الكئيبة ،ويف انت�صار ال�سلبية� .إنها �أزمنة االنحطاط
والتفكك العقلي .ذلك �أن دميغرافية �أوروبا املرتاجعة
ب�شكل فاجع حافز للتم ّعن يف ما يح�صل ،فقد ال ي�أبه
امل��رء بتلك ال� ّن� ُذر ولكن اال�صطدام بالوقائع مدعاة
لليقظة .يقول �أونفراي هناك راف�ضون لذلك الواقع

يف الغرب ،ويف �أوروبا حتديدا ،وال يو ّدون �سماع خطاب
حوله ،لي�س نكرانا له بل لهوله وب�شاعته وملا يخ ّلفه
من غثيان .لكن �أوروب ��ا الغاربة ال يعني �أنها تندثر
وتتال�شى ،بل تب ّدل ثقافتها وهويتها وروحها ،ليتغري
�سياقها ال��وج��ودي .و�أغلب ه��ؤالء الأوروب�ي�ين اجلدد
ه��م م��ن امل�سلمني ،ي��أت��ون ف��رارا م��ن �سيا�سات الغرب
املدمرة والفو�ضوية يف ديارهم.
يف الق�سم الثالث من الكتاب الذي يح�شد فيه الكاتب
ال��دع��ام��ات لت�أييد �أط��روح�ت��ه ،يتطرق �أون �ف��راي �إىل
ق�ضايا على �صلة بالتوترات ال�سيا�سية التي يعي�شها
العامل الراهن .ن�شري �أن �ضمن تلك الر�ؤية التهويلية
مل�صري �أوروبا قد �سبق ملي�شال هولباك� ،أحد كتّاب موجة
النازيني اجلدد� ،أن ن�شر م�ؤ َّلفا حظي بانت�شار وا�سع
بعنوان «ا�ست�سالم»� ،صاغه يف قالب روائ ��ي ،وتخيل
فيه فرن�سا تقع يف قب�ضة الإ��س�لام ال�سيا�سي .يعاود
ه��ذا الهاج�س الظهور بقوة ل��دى مي�شال �أون�ف��راي.
ففي م�ؤلفه «االن�ه�ي��ار� ..صعود احل���ض��ارة اليهودية
امل�سيحية و�أفولها» يعترب �أن احل�ضارة الغربية ت�سري
وف��ق ن�سق تنازيل ال رجعة فيه .وق��د تو ّلد ذل��ك عن
�إزاح��ة الإمي��ان اليهودي امل�سيحي وا�ستبداله بخليط
م��ن ال �ط��روح��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة م�ث��ل ال��دمي�ق��راط�ي��ة
الواهنة وم��راع��اة احل��ري��ات الفردية ،وه��و ما ترافق
م��ع خريف دمي �غ��رايف ،مب��ا ق��اد �إىل خ��روج م��ؤك��د من
التاريخ ،ل ُيف�سح الطريق للإ�سالم املتحفز دميغرافيا
وامل���س�ت�ع���ص��ي ع�ل��ى ال ��ذوب ��ان .يف ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ي�ب��دو
�أونفراي يعانق �أفكار �صامويل هاتنغتون حول �صراع
احل���ض��ارات ،فيلخّ �ص الأم ��ر بـ»تنكر ال�غ��رب ل��ذات��ه»،
وه��و ن��وع م��ن ال�ك��ره لإرث��ه احل�ضاري وف��ق تف�سريه.
و�ضمن ه��ذه الدرامية الفاجعة انتهى ال�غ��رب ،لكنه
لن يهن�أ بالأمان.
لكن ينبغي �أن ن�شري �إىل �أن الكاتب �أونفراي فو�ضوي
�أحيانا يف �صياغة ن�صه ،فربغم الت�صريح ب��إحل��اده،
جن ��ده ي�ت���ش�ب��ث ب ��ال�ت�راث ال �ي �ه ��ودي امل���س�ي�ح��ي ك���س� ّد

ي�ح��ول دون ال��زح��ف اخل��ارج��ي ،واملق�صود ب��ه اخلطر
الإ��س�لام��ي .وعتبة االن�ق�لاب الأخ ��روي التي يتوقف
عندها �أون�ف��راي ،ال تنفتح على �أم��ل للغرب ،بل على
ورث ��ة ج ��دد� ،إن �ه��م امل �ه��اج��رون وامل���س�ل�م��ون حت��دي��دا.
يورد يف كتابه :ح�ضارتنا التي ن�ش�أت مبوجب حتالف
امل�سيحية م��ع �سلطة القيا�صرة يف روم��ا ه��ي ب�صدد
خ�سران املعركة مع الإ��س�لام ،ال��ذي ينعته ب�أنه «دين
ف� ْ�ح��ل حم ��ارب ،غ��از وعنيد ،بجندٍ على �أه�ب��ة للموت
يف �سبيله» (�ص .)459 :وي�شبه �أونفراي �أفول الغرب
احلايل بانهيار روما ال�سالف كونه ي�أتي «�صامتا بدون
�ضجيج» .خال�صا �إىل �أن «التاريخ يع ّلمنا �أن االنت�صار
ال يكون باحلقيقة الأك�ثر �صدقا �أو بالعدالة الأكرث
�إن�صافا ،ب��ل بالقوة الأك�ث�ر ب��أ��س��ا» ،فالقوة املنت�صرة
«اخلية» وباملقابل تطلق على
تطلق على نف�سها �سمة
ّ
خ�صيمتها املهزومة �سمة «ال�شريرة».
يل ّح �أونفراي يف هذا الق�سم على �أن �صراع الأديان هو
�إع�لان لنهاية الإن�سان الغربي ،يف ظرف ما عاد فيه
املك َّون الروحي قويا يف ذاته ،وما عاد حم ِّفزا للن�شاط
لديه .وهو باحلقيقة �إعالن موت هادئ للغرب يقابله
حتفّز الأدي ��ان ال�شرقية ال��زاح�ف��ة على ال�غ��رب ّ
ولعل
الإ� �س�لام �أب��رزه��ا .لكن ه�ن��اك تقاليد �أخ ��رى �شرقية
ّ
تطل على الغرب وتريد �أن تنال ن�صيبها من �إرث��ه،
مثل ال�ب��وذي��ة التي ت�شهد ت�ط��ورا ملحوظا لنواديها
وجتمعاتها ،ناهيك عن تقليعات الريا�ضات الروحية
�سواء يف �شكل نوادي اليوغا �أو جماعات الت�أمل ،وهي
كلها مظاهر لوراثة الغرب روحيا.
لكن ينبغي �أن نعي �أن �أون �ف ��راي ي�ك��رر م��ا ي�ت�ردد يف
ال�صحافة �أك�ثر مما ي�ستلهم ا�ستنتاجاته من معني
ال ��واق ��ع� .إذ ي�ب��دو يف م��ا يخل�ص �إل �ي��ه ،ك�م��ن يخ�ضع
�إىل ع���ص��اب �آ� �س��ر ،م�ث��ل ق��ول��ه« :احل �� �ض��ارة اليهودية
امل�سيحية� ،أي ال�غ��رب ،واج�ه��ت الإ��س�لام ال�غ��ازي منذ
ال�ق��دم وال ت ��زال» ،يف غفلة تامة ع��ن عهود التعاي�ش
وال� �ت� �ح ��اور وال� �ت� �م ��ازج ال �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا احل �� �ض��ارت��ان
وت�شهدها �إىل غاية اليوم.
نبذة عن الكاتب :مي�شال �أونفراي فيل�سوف معا�صر
م���ش��اك����س� � .ص ��درت ل ��ه ال �ك �ث�ير م ��ن الأع � �م� ��ال ،منها
«ت�أمالت يف الإ�سالم» (« ،)2016فرويد� ..أفول جنم»
(« ،)2011ر�سالة غري الهوتية» ( ،)2005وقد حظيت
م�ؤلفاته برتجمات �إىل عدة لغات �أوروبية.
---------------------ال �ك �ت ��اب :االن� �ه� �ي ��ار� � ..ص �ع��ود احل �� �ض ��ارة ال �ي �ه��ودي��ة
امل�سيحية و�أفولها.
ت�أليف :مي�شال �أونفراي.
ال�ن��ا��ش��ر :م�ن���ش��ورات بونته � ّأل غرا�سييه (ميالنو)
«باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات� 704 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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االنهيار ..صعود الحضارة اليهودية المسيحية
وأفولها لميشال أونفراي

عز الدين عناية *
ّ
ي�ستهل الكاتب مي�شال �أونفراي م�ؤلّفه ال�ضخم (� 704ص) املتعلق مب�آالت احل�ضارة اليهودية امل�سيحية بقوله« :جميعنا يعرف �أن الأهرامات امل�صرية ،واملعابد
الإغريقية ،واملنتدى الروماين ،ما هي �إال �سوى بقايا �أطالل ،تخرب �أنَّ احل�ضارات م�آلها الزوال واالندثار .وح�ضارتنا اليهودية امل�سيحية ،التي ع ّمرت على مدى
�أل َف ْي �سنة ،لن تفلت من هذا القانون القاهر» .لكن َقبل �أن نبد�أ يف عر�ض م�ؤلّف �أونفراي ومناق�شته ،نلفت النظر �إىل انت�شار نوع من الكتابة ،يف الأو�ساط الأوروبية،
يف العقدين الأخريين حتديدا ،ديدنها التحذير من خماطر االنهيار �أو امل�سخ والتبدل الذي تتعر�ض له �أوروباِ ،لتتطور تلك النُّذر �إىل نعي فاجع للقارة العجوز،
ي�صرح �أونفراي �أن كتابه ال يطبعه طابع التفا�ؤل �أو الت�شا�ؤم ،و�إمنا هو
كما جنده يف كتاب �أونفراي «االنهيار� ..صعود احل�ضارة اليهودية امل�سيحية و�أفولها» .و�إن ّ
كتاب تراجيدي ،لأن الأمر يف هذه اللحظة ال يتع ّلق بالنحيب �أو االبتهاج بل بفهم الأ�شياء على ما هي عليه .فاالنهيار كما ير ّدد امل�ؤلّف لي�س مفهوما �أخالقيا ،بل
ا�ستنتاجا خمربيا .هذا ون�شري �أن الكتاب املذكور قد ِبيع منه ،يف فرن�سا وحدها� ،أكرث ربع مليون ن�سخة خالل العام احلايل.
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يف الأثناء ال بد �أن نذكر �أن موجة الكتابة امل�شحونة
ب��ال�ت�ح��ذي��ر والأ� �س ��ى ع�ل��ى �أوروب � ��ا ،ق��د ب��ات��ت م��أل��وف��ة
بني لفيف من الكتّاب يف الغرب .يربط بينهم خيط
نا�سج �أال وه��و ال��ر�ؤي��ة «الأخ��روي��ة» (الأبوكاليب�سية)
مل�صائر ال �ق��ارة ،حتى و�إن مل تكن منطلقات ه ��ؤالء
الكتّاب �إميانية و�صيغت من قِبل من يجهر بقناعاته
الالدينية يف ت�صريحاته وكتاباته .فالواقع �أن ذلك
ال���ص�ن��ف م ��ن ال �ك �ت��اب��ة «الأخ� ��روي� ��ة» امل���ش�ح��ون��ة �ضد
الآخ ��ر ،واملو�سومة بطابع ع��دائ��ي �صريح �أو م�ضمر
�ضد املهاجرين وامل�سلمني منهم حتديدا ،قد راجت
يف بلدان �أوروب�ي��ة ع��دة يف ال�سنوات الأخ�يرة ،وب�شكل
ملحوظ يف فرن�سا ،مع بيار مانون و�آالن فينكيلكرو
وف��ران���س�ي����س ه �ج��اج وب��ا��س �ك��ال ب ��روك�ن�ر .م��ا ج � ّر �إىل
ت�صنيف تلك املوجة حتت يافطة «النازيون اجل��دد»
لقُرب مقوالت كتّابها من طروحات الأحزاب اليمينية
املتط ّرفةّ .
ولعل �أبرز كتّاب تلك املوجة الفرن�سي �إريك
زمور املح ّرر يف «�صحيفة لوفيغارو» ،وهو يهودي من
ّ
�أ�صول جزائرية ،و�صاحب كتاب «انتحار فرن�سا» الذي
لقي رواج ��ا وا��س�ع��ا منذ ث�لاث ��س�ن��وات .وب��امل�ث��ل يجد
هذا التيار امتدادا يف �إيطاليا مع مقوالت اليمينية
املتطرفة �أوري��ان��ه فاالت�شي التي طاملا �ص ّرحت َقبل
مماتها ب�أنها «كاثوليكية ملحدة» ،وكذلك مع جملة
ممن يطلقون على �أنف�سهم خرباء يف العامل العربي،
مع �أنهم ال يفقهون العربية ،مثل رنزو غولو وفرانكو
كارديني وليللي غروبر وغريهم كثري.
ي� ��دور ال�ق���س��م الأول م ��ن ِك �ت ��اب «االن �ه �ي ��ار�� ..ص�ع��ود
احل���ض��ارة اليهودية امل�سيحية و�أف��ول�ه��ا» ال��ذي نحن
ب�صدد عر�ضه ،حول ت�سا�ؤالت رئي�سة يثريها الكاتب،
ت �ت �ن��اول �أزم � ��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ،وت��داع �ي��ات
الهجرة ،وجتذّر الإ�سالم ،وفتور الطروحات الثقافية
ال�غ��رب�ي��ة ،وال�تراج��ع ال��دمي�غ��رايف امل�ست�شري يف دول

�أوروب� � ��ا .وب �ن ��ا ًء ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ق���ض��اي��ا ي �ح��اول ال�ك��ات��ب
��ص�ي��اغ��ة ر�ؤي ��ة فل�سفية ت��اري�خ�ي��ة مل���ص��ائ��ر احل���ض��ارة
الغربية ،يعار�ض من خاللها ما تبنّاه كِال املفكر ْين
ال��رو� �س��ي ال�ف��رن���س��ي �أل�ي�ك���س�ن��در ك��وج�ي��ف وال �ي��اب��اين
الأمريكي فران�سي�س فوكوياما حول نهاية التاريخ.
ف��ال�ت��اري��خ م��ن م�ن�ظ��ور م�ي���ش��ال �أون� �ف ��راي ه��و ح��رك��ة
د�ؤوبة و�إن تخللتها انتكا�سات �أو حت ّدرات .فكل حركة
يف التاريخ هي ته�شيم ل�سابقاتها وبناء عليها .وهو
م��ا ي�ن�ط�ب��ق ح���س��ب ال �ك��ات��ب ع�ل��ى امل���س�ي�ح�ي��ة ال�ب��دئ�ي��ة
يف ع�ه��وده��ا الأوىل .فما ك��ان��ت امل�سيحية نا�شئة عن
�أ�سطورة امل�سيحية الإجنيلية امل�ساملة ،بل عن الالهوت
ال�سيا�سي امل���س� َّل��ح لبول�س ال�ط��ر��س��و��س��ي ،ك�م��ا ي�صف
�أون �ف��راي ،ح�ين �أع�م� َل م�ع��و َل ال�ه��دم يف الوثنية و�إىل
نظريتي
عب ما تلخّ �ص يف
غاية �أن ا�ستت ّبت الأم��ور ْ
ْ
«احل ��رب ال �ع��ادل��ة» ،ال�ت��ي ج�ع�ل��ت م��ن ال�ف�ت��ك وال�غ��زو
َع َمل �إح�سان ،و»قتل ال�شر» ،التي ب ّررت قتل الأعداء
بغر�ض اجتثاث ال�شر الكامن بداخلهم .فاحل�ضارات
وف��ق تف�سريه تتو ّلد من داخ��ل القوة التي يع�ضدها
الإمي � ��ان ،م �ق � ّرا �أ ّال وج ��ود حل���ض��ارة م��ن ��ص�ن��ع دع��اة
ال�سالم �أو �أن�صار الالعنف �أو القدي�سني (�ص.)141 :
لكن يف �ضوء ما يطرحه �أون�ف��راي ،ال ميكن ت�صنيف
ن�صه �ضمن الكتابة الفل�سفية �أو التاريخية ال�صرفة،
املدججة بال�سندات
بل �ضمن الكتابة الإيديولوجية ّ
التاريخية والفل�سفية والدينية.
يف الق�سم الثاين من م�ؤلف �أونفراي ت�أتي م�ضامني
الكتاب �إنعا�شا للذاكرة امل�سيحية ومراجعة يف ت�ش ّكل
الهوية الغربية ،لتنح�صر تلك الهوية م��ع الكاتب
يف ال ��را ِف ��دي ��ن ال �ي �ه ��ودي وامل �� �س �ي �ح��ي ،وك � � ��أن ه��ذي��ن
العن�صرين لي�سا وافدين من بالد امل�شرق وحتديدا
م��ن ال�ف���ض��اء احل���ض��اري ال�ع��رب��ي .وم��ع �أن �أون �ف��راي
ي�ش ّكك يف وجود امل�سيح التاريخي (ع) ،فهو يق ّر ب�أنّ :

«كافة ح�ضارة الغرب تبدو وك�أنها قائمة على حماولة
�إعطاء جت�سيد لذلك الكائن الذي مل يحظ بح�ضور
�سوى على �سبيل الوجود املعنوي .مل يتواجد ي�سوع
ال �ن��ا� �ص��ري ت��اري �خ �ي��ا ،و�إن غ ��دا جم���س��دا ب��ذات��ه على
ألفي عام من تاريخ الغرب .حيث تبقى طفولة
مدى � ْ
امل�سيح جم�ه��ول��ة ��س��وى م��ع م��ا ي�ت�ردد م��ن ��ص��دى له
يف «�إجن�ي��ل الطفولة» الأب��وك��ري�ف��ي (امل�ن�ح��ول) .لكن
� �ش ��اول ال�ط��ر��س��و��س��ي (ب��ول ����س الح� �ق ��ا) ،ال�شخ�صية
امل �ح��وري��ة يف ال��دي��ان��ة امل���س�ي�ح�ي��ة ال �ت��ي ُي�ن���س��ب �إل�ي�ه��ا
البناء العقدي الثالوثي الذي تقوم عليه امل�سيحية،
ال نعرف يف احلقيقة ا�سمه الكامل ،كما جنهل تاريخ
م��ول��ده وحت � ّدر ن�سبه .ه��و ي��رم��ز ،وف��ق �أون �ف��راي� ،إىل
حتول عميق من الفكر اليهودي �إىل الفكر اليهودي
امل�سيحي ،وقد جتلى ب�شكل رمزي يف �إقرار حتول �أتباع
امل�سيح من ختان الأب��دان �إىل ختان الأرواح .وهو ما
ر�سالتي بول�س �إىل م�ؤمني فيل ّبي
جند �صدى له يف
ْ
وغالطية «ف�إننا نحن �أه��ل اخلتان احل��قّ  ،لأننا �إمنا
نعبد ب��روح اهلل ونفتخر يف امل�سيح ي�سوع ،وال نعتمد
على �أمور اجل�سد» (الر�سالة �إىل م�ؤمني فيل ّبي،)3 :3
و»لي�س اخلتان ب�شيء ،وال عدم اخلتان ب�شيء ،و�إمنا
املهم �أن ي�صري الإن�سان خليقة جديدة» (الر�سالة �إىل
م�ؤمني غالطية.)15 :6
فمع �شاول (العرباين) الذي غدا بول�س (الروماين)
ت��و ّق��ف امل�سيح ع��ن �أداء �أدواره املعنوية ل�يرت��دي ب�زّة
امل� �ح ��ارب ،ك �م��ا خ ��رج ال �ت�لام �ي��ذ م ��ن امل �غ ��اور ل�ي� ِل�ج��وا
الق�صور .نذ ّكر �أن امل�سيح (ع) و�شاول كالهما خمتون،
وكالهما يق ّر �أن جوهر اليهودية ال يكمن يف مراعاة
�شكالنية للطقو�س والأعراف ،بل يف االمتثال جلوهر
النامو�س� .إذ ّ
يب�شر ي�سوع ب�أنه احلقيقة النازلة ،يف
حني يذهب اليهود �إىل �أن تلك احلقيقة هي ب�صدد
امل �ج��يء :ط ��رف ي�ق��ول �إن ال�ن�ب��ي امل�ع�لَ��ن ه��و م��ن ج��اء

