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قضايا

االثنين  17مايو /أيار  2021م  5شوال  1442هـ ¶ العدد  2450السنة السابعة
Monday 17 May 2021

تداولت األوساط اإلعالمية في اآلونة األخيرة اسم المفكر األلماني ،يورغن هابرماس ،بعد رفضه تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب،
سيما أنه قبلها في البداية .تقف هذه المطالعة عند التعريف به وبمواقفه السياسية والفكرية

هابرماس قلقًا...
إسرائيل والعراق وأوروبا

إطاللة على أفكاره وسطوة ذنب الهولوكوست

سيّار الجميل

ثارت ّ
ضجة ،قبل أيام ،في أوساط
ثقافية وإعــامـيــة عربية ،أحدثها
رف ـ ــض املـ ـفـ ـك ــر األمل ـ ــان ـ ــي ،ي ــورغ ــن
ه ــاب ــرم ــاس ،ت ـس ـلــم ج ــائ ــزة ش ـخ ـص ـيــة ال ـع ــام
الـثـقــافـيــة لـجــائــزة الـشـيــخ زاي ــد لـلـكـتــاب التي
تمنحها سـنــويــا أبــوظـبــي ألس ـمــاء مـخـتــارة.
وكان رفضه محرجًا للجائزة أمام العالم ،بعد
أن قبلها في البدء ،لكنه تراجع الحقا ،وأعلن
عن ذلك جهرًا .تحاول هذه املطالعة التعريف
بــالــرجــل ،ومــواقـفــه السياسية والـفـكــريــة ،من
جملة قضايا ،منها عربيا فلسطني وإسرائيل
والعراق ،ومنها ما يتعلق بأوروبا وغيرها.
ول ـ ــد ي ـ ــورغ ـ ــن هـ ــابـ ــرمـ ــاس ع ـ ــام  1929ق ــرب
دوس ـ ـل ـ ــدورف ،ون ـش ــأ ف ــي أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى عـهــد
ـامــا عندما
الــرايــخ الـثــالــث ،وك ــان عـمــره  15عـ ً
استسلمت بــاده للحلفاء ،فأحس بهزيمته،
ورافـقــه هــذا اإلحـســاس الجريح مــدى حياته.
كــان مــراهـقــا فــي انضمامه إلــى شـبــاب هتلر،
كحال أترابه ،وعانى من الحرب .كان أبوه وكل
وأثرت
عائلته نازيني في بيئة بروتستانتيةّ ،
محاكمات نورمبرغ ،ومشاهداته معسكرات
االع ـت ـقــال بـعــد ال ـح ــرب ،فــي صـنــع شخصيته
الـتــي بقيت تحمل الـشـعــور بــالــذنــب ،بـعــد أن
ّ
تربى على تمجيد أمة قومية قوية وعظيمة،
مــا دفـعــه إل ــى أن يــدافــع عــن أوروبـ ــا ،ويـكـ ّـرس
خطابه العام عن املجال العام لها ومناشدته
لـهــا بــالــديـمـقــراطـيــة والـعـقــانـيــة .حـصــل على
الدكتوراه  1954من جامعة بون ،وطور بحثه
ف ــي ال ـن ـظــريــة ال ـن ـقــديــة لـلـمـجـتـمــع ،م ــن خــال
أستاذيه (اليهوديني) أدورنــو وهوركهايمر،
وأعـ ـض ــاء م ــدرس ــة ف ــران ـك ـف ــورت لـلـمــاركـسـيــة
ال ـج ــدي ــدة ،وقـ ــرأ ف ـل ـس ـفــات األمل ـ ــان واإلن ـك ـل ـيــز
والـبــراغـمــاتـيــن األم ـيــركــان ،وخــاصــم ميشيل
وملا كانا أقوى منه فكريًا
فوكو وجاك دريداّ ،
وفلسفيًا ،فقد هزماه في حوارهما معه الحقًا.
ركز عمله على
غدا هابرماس مفكرا ،بعد أن ّ
وأســس النظرية االجتماعية
املجال العامّ ،
ونـ ـظ ــري ــة املـ ـع ــرف ــة ،وت ـح ـل ـي ــل امل ـج ـت ـم ـعــات
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة،
وسـ ـي ــادة ال ـق ــان ــون ،وال ـس ـيــاســة امل ـعــاصــرة
والـ ـكـ ـش ــف الـ ـنـ ـظ ــري عـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـع ـقــل
والـ ـتـ ـح ـ ّـرر والـ ـت ــواص ــل ال ـن ـق ــدي ال ـع ـقــانــي
املؤسسات الحديثة ،وفي القدرة
الكامن في
ّ
الـبـشــريــة عـلــى ال ـت ــداول ومـتــابـعــة املصالح
عدة ،وله محاضراته
العقالنية .كتب كتبًا ّ
وأفكاره التي اشتهرت في العالم.

مواقفه الفكرية والسياسية
ـوت ــا بـ ــارزا داخ ــل «الـجـيــل
ك ــان هــابــرمــاس ص ـ ً
امل ـت ـشـ ّـكــك» ف ــي أملــان ـيــا ال ـغــرب ـيــة ب ـعــد ال ـحــرب
العاملية الثانية ،مشاركا في النقاشات الفكرية
الرئيسية في البالد ،نصف قرن وأكثر .وواجه
م ــارت ــن ه ــاي ــدغ ــر عـ ــام  1953ب ـش ــأن تـعــاطــف
األخير مع النازية ،وانـخــرط ،في الستينيات
والسبعينيات ،في حركات مناهضة لألسلحة
ال ـنــوويــة عـلــى مـسـتــوى أوروب ـ ــا ،لـيـغــدو أحــد
أب ــرز املـنـ ّـظــريــن للحركة الطالبية فــي أملانيا،
مع أنه انفصل عن النواة الراديكالية للحركة
فــي  ،1967م ـح ـ ً
ـذرا مــن إمـكــانـيــة ال ـت ـحـ ّـول إلــى
«فــاشـيــة ي ـس ـ ّ
ّ
ـاريــة» .واح ـت ــج سـنــة  1977على
ال ـق ـي ــود املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات املــدن ـيــة
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات املـحـلـيــة ملـكــافـحــة اإلره ـ ــاب،
وشــارك في الفترة  1987-1985في ما سميت
مناظرة «أو شجار املؤرخني» Historikerstreit
 ،)(Historians› Quarrelع ــن طـبـيـعــة الـحــرب
«تحريفا
سماه
مند ًدا بما ّ
األملانية وأخطائهاّ ،
ً
أيضا من خطر
ر
وحذ
لتاريخ أملانيا النازي»ّ .
ً
ّ
القومية األملانية التي ستظهر بإعادة توحيد
أملانيا ( .)1990-1989وهنا ،يظهر لنا شعوره
بالعظمة النازية املستترة!
ي ــرى ه ــاب ــرم ــاس أن ح ــل ال ـن ــزاع ــات الـعــرقـيــة
ّ ّ ّ
يتم إال عن طريق تقسيم الدولة،
والقومية ال
وهـ ـ ــذا ح ــل غ ـي ــر ع ـق ــان ــي! أمـ ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بقصيدة األديب األملاني ،غونتر غراس ،التي
تفيد بــأن الطاقة النووية اإلسرائيلية تهدد
ال ـس ــام ال ـع ــامل ــي( ،ن ـش ــرت ف ــي ال ـع ــام ،)2012
فـ ـق ــد أجـ ـ ـ ــاب هـ ــابـ ــرمـ ــاس ص ـح ـي ـف ــة ه ــآرت ــس
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي مـقــابـلـتـهــا م ـعــه ف ــي ال ـعــام
نـفـســه ،بــأنــه «ال يـفـهــم م ــا ال ــذي جـعــل غ ــراس
يكتبها بأسلوب غير واع ،وال مـتــوازن وهو
ليس كذلك وكأنه معاد للسامية .هناك أشياء
ال ينبغي على األملان من جيلنا قولها»( .وقد
س ـب ـبــت ل ــه ال ـع ـب ــارة األخـ ـي ــرة هـ ــذه مـشـكــات
كبيرة مع الصهاينة) .وعلى الرغم من زيارته
إس ــرائـ ـي ــل ع ـ ــدة مـ ـ ـ ــرات ،ك ـم ــا ت ــذك ــر صـحـيـفــة
تحدد توقيتاتها ،ولديه
هآرتس من دون أن ّ
أصــدقــاء أكــاديـمـيــون إســرائـيـلـيــون عــديــدون،
علمانيون ومتدينون .وقد سكت على ما كتبه
إســرائ ـي ـل ـيــون ضـ ـ ّـده ،ف ــي صـحــف إســرائـيـلـيــة
يرد أبدًا عليهم ،علما أنه
وأميركية ،من دون أن ّ
كان يود إرضاء اليهود طوال حياته بأي ثمن،
إذ بقي يالطفهم ُ
ويعلمهم بشعوره بالذنب،
كــونــه أملــان ـيــا ،وأن ــه غـيــر م ـس ــؤول ألـبـتــة عما
اقترف ضد اليهود في أملانيا .وكلما ضعف

يورغن هابرماس ()Getty

أمامهم غــدوا شرسني ضـ ّـده ،إذ لم يغير ذلك
من قناعاتهم التي ترسخت في أعماقهم! ومن
انتقاداتهم لــه« :عـنــدمــا يفشل مثقفون ،مثل
التحدث عالنية ،فإنهم
يورغن هابرماس ،في
ّ
يـخـطــون نـحــو ف ــخ م ــأل ــوف وخ ـط ـيــر .إحـجــام
املفكرين األملــان ّ
التحدث بشكل نقدي عن
عن
ّ
إســرائـيــل أمــر مفهوم بالطبع .يتفق كثيرون
على أن رفــض التعليق فــي هــذه القضية أمر
مناسب فقط ،فاملسؤولية األملانية عن جرائم
الـهــولــوكــوســت ستجعلها كــذلــك .وواض ــح أن
صـمــت ه ــاب ــرم ــاس ،وه ــو ي ـت ـحـ ّـدث نـيــابــة عن
مثقفني آخرين عديدين غير ّ
مبرر ،بمن فيهم
ال ــذي ــن يـنـتـمــون إل ــى األجـ ـي ــال ال ـش ــاب ــة» ،كما
أنهم سخروا من إنكليزيته وشفته املشقوقة
ومخارج حروفه الثقيلة.

هابرماس والعراق
وم ــع تــأي ـيــده ح ــرب الـخـلـيــج الـثــانـيــة ()1991
ـرورة لحماية إسرائيل ،وتأييده
بوصفها ضـ ً
قصف حلف شمال األطلسي (الناتو) صربيا
ـرورة مل ـن ــع اإلب ـ ـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة
( ،)1999ض ـ ـ ـ ً
لأللبان فــي كــوســوفــو ،إال أنــه عــارض الحرب
على العراق ( )2003كونها غير ضرورية وغير
ّ
مشجعا إنشاء ديمقراطية دستورية
قانونية.
عابرة للقومية في االتحاد األوروبــي .وفي 9
إبــريــل /نيسان  ،2003شاهد العالم احتالل
يلف الحبل
القوات األميركية العراق ،قبل أن ّ
حول عنق الدكتاتور في ُنصبه الذي أسقطه
األمـيــركـيــون فــي قـلــب ب ـغــداد ،وسـحـلــه بعض
النصب ال يتزعزع
العراقيني املبتهجني .وكان ّ
ـرن ـحــه ثم
ـ
ت
و
ـة،
ـ
ي
ل ــوال اق ـتــاعــه بــدبــابــة أم ـيــرك ـ
ّ
س ـقــوطــه أخـ ـي ـ ًـرا .ه ـن ــا ،يـحـلــل ه ــاب ــرم ــاس في
ك ـت ــاب ــه «ال ـ ـغـ ــرب امل ـن ـق ـس ــم» خ ـط ـي ـئــة الـسـلـطــة
املـعـيــاريــة لـلــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة التي
أص ـب ـح ــت فـ ــي ح ــال ــة خـ ـ ـ ــراب .وإن ت ــداع ـي ــات
الحرب في العراق سوف تمضي إلى مزيد من
الفجائع .وفــي هــذا الكتاب ،يحلل هابرماس
السلطة املعيارية للواليات املتحدة األميركية
ستؤدي إلى فتح
التي غدت في حالة بائسة،
ّ
شرخ عميق في الغرب ،ال يزال يقسم الحلفاء
ٍ
استجابة
السابقني ،ويعيق محاولة تطوير
ٍ
يشكلها
مـنـسـقـ ٍـة لـلـتـهــديــدات ال ـجــديــدة ال ـتــي ّ
املجتمع الدولي ،متمثلة باإلرهاب.
وبالنسبة ملوقفه من الحرب ضد العراق ،2003

يرى هابرماس ّ
أن
ّ
حل النزاعات العرقية
يتم إال عن
والقومية ال ّ
طريق تقسيم الدولة
يصرح في أي
لم ّ
يوم أنه مع الشعب
الفلسطيني أو
العراقي في
قضاياهما العادلة،
ولم يكن شجاعًا في
المناداة بحقوق
الشعوب

كانت نبرته ظاهرة ضد السياسات األميركية،
وانتقاده الرئيس جورج بوش وإدارتــه التي
انتهكت الـقــانــون الــدولــي ،وج ــاءت انتقاداته
ل ـيــس م ــن أجـ ــل س ـ ــواد ع ـي ــون ال ـع ــراق ـي ــن ،بل
اعتزازا منه بالسيادة األوروبية التي ضيعها
يتمكنوا ،حسب
الزعماء األوربيون ،الذين لم
ّ
رأيـ ــه ،م ــن تـطــويــر سـيــاســة خــارج ـيــة مـ ّـوحــدة
ّ
وقوية ،توازن ثقل الواليات املتحدة .كما سجل

ذلك في رسالته املوجهة إلى الواليات املتحدة
واألمم املتحدة ،واملؤرخة  12ديسمبر /كانون
األول  ،2002ونـشــرت فــي  15فبراير /شباط
قلقا مــن االنـقـســام بني
 .2003كــان هــابــرمــاس ً
دول االتـحــاد األوروب ــي واألعـضــاء الجدد من
أوروبـ ــا الـشــرقـيــة ال ـتــي كــانــت بـشـكــل ع ــام في

عقدة الذنب
اعترف هابرماس بأن الحدس األخالقي الذي استندت إليه العالمية كان
قويًا ،وأن «األهمية الخاصة لليهود بالنسبة لنا ،نحن األلمان ،يجب أال
تحيد عن االلتزام غير المشروط بإظهار االحترام المتساوي في إحياء
ذكرى جميع الضحايا» ،لكنه لم يستطع قبول خط من الجدل .وكتب:
«إذا تجاهلنا األهمية الخاصة لليهود في الحياة االجتماعية والثقافية
تماما بين
والمحددة
أللمانيا ،فإن القرب والمسافات المشحونة تاريخ ًيا
ً
ّ
هذين القطبين غير المتكافئين ،ألن نكون مذنبين مرة أخرى؟» .عقدة
الذنب ما زالت تالزمه.

صــف الــواليــات املـتـحــدة .وانـتـقــد فشل أملانيا
ضد
وفــرنـســا وإيـطــالـيــا فــي الــوقــوف بغضب ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وطــالــب بـسـيــاســة تفضي
إلى موضوعية أكبر .وكان محرجًا كونه دعم
سابقا قصف «الناتو» صربيا  ،1999والتي
بدأت من دون إذن من األمم املتحدة.

مع إسرائيل وأوروبا
ال مع حقوق الشعوب
ل ــم يـ ـص ــرح ه ــاب ــرم ــاس ف ــي أي ي ـ ــوم أن ـ ــه مــع
الشعب الفلسطيني أو العراقي في قضاياهما
العادلة ،ولم يكن شجاعًا في املناداة بحقوق
الشعوب ،ولكن معياره األوروب ــي يقوم على
نقد مفهوم «القومية الليبرالية» فــي سياق
مـ ـن ــاوئ لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـعــامل ـيــة ل ـلــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة .وق ـ ــد وج ـ ــد بـ ـ ـ ــوادر أم ـ ــل فـ ــي «قـ ــوة
امل ـش ــاع ــر» ال ـت ــي أل ـه ـمــت م ــاي ــن األوروبـ ـي ــن
لــاحـتـجــاج عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لـكـنــه لم
يعمل على تأجيج السخط بسبب حساباته
األوروبـ ـي ــة وهــواج ـســه األمل ــان ـي ــة ،وه ــو ي ــدرك
جـ ـيـ ـدًا أن ذلـ ــك ال ـس ـخ ــط ال ي ـم ـكــن أن يـعـطــي
ق ــوة لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة األوروبـ ـي ــة ،بــدون
التوجيه الذي توفره القيم املشتركة والهوية
املشتركة ،إذ تفتقر املشاعر الشعبية إلى القوة
التحفيزية املستمرة لتشكيل سلوك النخب.
ـام ــا ع ـلــى االح ـت ــال
ب ـعــد أك ـث ــر م ــن سـبـعــن ع ـ ً
الـصـهـيــونــي لـفـلـسـطــن ،وس ـن ــوات طـ ــوال من
الحصار على قطاع غزة ،وقتل إسرائيل آالف
الفلسطينيني ،كــان على هــابــرمــاس أن يدين
إسرائيل وانتهاكاتها حقوق اإلنسان ،ولكنه
ب ـقــي ،كـغ ـيــره م ــن مـثـقـفــن أملـ ــان غـيــر قليلني،
يشعرون بالخوف من الصهيونية واليهود،
علما أنه ،وأغلب املثقفني األملان ،غير ملتزمني
باملعايير ،فهم ال يدينون إسرائيل وخرقها
للقانون الدولي وانتهاكاتها حقوق اإلنسان.
وظل اإلسرائيليون على يقني من أنه ليس في
وسعه اتـخــاذ مــوقــف صــارم تجاه إسرائيل،
وب ـقــي هــو فــاقــدا الـشـجــاعــة فــي الـتـغـلــب على
الـقـلــق الـكـثـيــر فــي دواخ ـل ــه .لـقــد أج ــاب ــوه بــأن
ّ
ال ـص ـم ــت ح ـي ــال إس ــرائـ ـي ــل ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
ليس الطريق الصحيح ،وليس طريقة فعالة
إلنصاف تاريخ املحرقة.
التحدث بشكل
إحـجــام املفكرين األمل ــان عــن
ّ
نقدي ضـ ّـد ممارسات إسرائيل أمــر مفهوم
بــال ـط ـبــع ،ف ـهــم ي ـش ـعــرون بـتــأنـيــب الضمير
جـ ـ ـ ـ ـ ّـراء امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـ ــن ج ــرائ ــم
الـهــولــوكــوســت .وعـلـيــه ،لــم يـكــن هــابــرمــاس
شجاعًا في تفكيره ،وال جريئًا في مواقفه،
وه ــو شـخـصـيــة بـ ــارزة م ــن الـجـيــل األصـغــر
املنظرين النقديني الكبار الذين سبقوه.
من
ّ
ويعتقد بعضهم بأنه أمر رائع ملواجهة إرث
م ـعــاداة السامية األوروب ـي ــة فــي رؤيـتــه إلى
أوروبــا الجديدة ،فقد بقي يعلن عن انتهاء
ُ
تخلي
ال ـقــوم ـيــات ف ــي أوروب ـ ــا حـتــى يـثــبــت ّ
يشدد في مقاربته
أملانيا عن النازية ،وبقي ّ
لعوملة مــا بعد الـقــومـيــة ،وأهـمـيــة املشاركة
املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فـ ــي تـ ــاريـ ــخ مـ ـ ـع ـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة
األوروبـيــة ،وإعــادة بناء املجتمع السياسي
بطرق من شأنها أن تجعل معاداة السامية
ٍ
أقل جــدوى في املستقبل .وإذا كان بعضهم
يتفق مــع تحليالته ،إال أن آخــريــن انتقدوا
بـ ـم ــرارة ك ــل م ــواق ـف ــه امل ـت ــذب ــذب ــة ،ب ــل وات ـهــم
بأنه يطمح إلى العودة إلى شكل معني من

الشوفينية األوروبية ،وهي شقوق الصرح
ملا بعد الوطني أو القومي.

ال عداء للصهيونية
لــم يـعــاد هــابــرمــاس الـصـهـيــونـيــة ،واعتبرها
نـ ـ ـت ـ ــاج ح ـ ـ ـضـ ـ ــارة أوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا وص ـف ـه ــا
ف ــي م ـح ــاض ــرت ــه ف ــي ق ــاع ــة املـ ـح ــاض ــرات فــي
األكاديمية اإلسرائيلية للعلوم واإلنسانيات
ف ــي ال ـق ــدس ع ــام  ،2012ول ــم أق ــف ع ـلــى عــدد
زياراته إسرائيل ،ولكن أشهرها الزيارة التي
وبدال من مجادلته
ألقى فيها محاضرته هذه.
ً
ال ـق ــرائ ــن وال ـح ـي ـث ـيــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـخــاصــة
ب ــالـ ـع ــرب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،وال ـ ــوق ـ ــوف ض ـ ّـد
إســرائـيــل وسياساتها ،دعــا كــل األكاديميني
ّ
الـيـهــود األمل ــان إل ــى ال ـعــودة إل ــى وطـنـهــم بعد
فرارهم منه ،مستفيدا من عودة بعضهم إلى
وطنهم األم ،وك ــان يـحـ ّـث اليهود األوروبـيــن
على الذهاب إلى فلسطني ،كي تصبح الدولة
اليهودية ضرورة تاريخية (كذا).
وقد ّ
سببت ظاهرة الهولوكست املريرة عقدة
خوف رهيبة لدى هابرماس ،فدافع باستماتة
ٌ
عــن م ـشــروع مــا بـعــد الـقــومـيــة ،وه ــو مـشــروع
يتمثل بتطوير أشكال جــديــدة ،مثل االتحاد
األوروب ـ ـ ــي خـ ــارج ال ــدول ــة ال ـقــوم ـيــة ،وتـعــزيــز
واملؤسسات التي تنظم
القانون الدولي بذلك.
ّ
العالقات بني الدول ،وتضمن حقوق اإلنسان
وقدم هابرماس ظاهرة
على املستوى العامليّ .
العوملة ملا بعد الظاهرة القومية فكرة مرغوبة
للمستقبل ،وواقعا اجتماعيا متنازعا عليه،
ً
نتاجا
وت ــراءى لــه أن مـعــاداة السامية كــانــت
ألشـ ـك ــال ق ــوم ـي ــة م ــؤك ــدة ن ـف ـس ـهــا لـلـمـجـتـمــع
السياسي ،وأن ما بعد األزمنة القومية يمكن
ً
جديدا ،حيث الظروف
سياسيا
نظاما
يقدم
أن ّ
ً
ً
التي ّأدت إلى ظهور معاداة السامية ،لم تعد
مــوجــودة .وشـ ّـدد على وأد األشـكــال املنحرفة
ولدها العصر الحديث .والتأكيد
للقومية التي ّ
تبناها ،وهي
التي
الدستورية
على القومية
ّ
مضادة للقومية العرقية األملانية ،وكوسيلة
إلع ــادة دمــج جمهورية أملانيا االتـحــاديــة ،ثم
أملــان ـيــا امل ــوح ــدة ،كمجتمع سـيــاســي مـتـعـ ّـدد
ال ـث ـقــافــات .وأكـ ــد هــابــرمــاس عـلــى أن الـهــويــة
القومية األملانية ال يمكن إعادة بنائها إال على
أســاس املسؤولية املشتركة للماضي ،والتي
ستنتقل إلــى املرحلة التالية بأجيال قادمة،
حتى ال يتم خــداع املوتى من «ذكــرى معاناة
أولئك الذين ُقتلوا على أيدي األملــان» .لم تكن
«التذكر
متجددة ،بل قــوة تحريرية لـ
قومية
ّ
ّ
االنعكاسي» التي يمكن أن تعيد بناء الهوية
األملانية.
واعـ ـت ــرف ال ـف ـي ـل ـســوف األمل ــان ــي بـ ــأن ال ـحــدس
األخالقي الذي استندت إليه هذه العاملية كان
قويًا ،وأن «األهمية الخاصة لليهود بالنسبة
لنا ،نحن األمل ــان ،يجب أال تحيد عــن االلـتــزام
غ ـيــر املـ ـش ــروط بــإظ ـهــار االحـ ـت ــرام امل ـت ـســاوي
فــي إحـيــاء ذك ــرى جميع الـضـحــايــا» ،لكنه لم
يـسـتـطــع ق ـبــول خ ــط م ــن ال ـج ــدل .وك ـت ــب« :إذا
تجاهلنا األهمية الخاصة لليهود في الحياة
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ألملــان ـيــا ،ف ــإن الـقــرب
واملـ ـس ــاف ــات امل ـش ـحــونــة ت ــاري ـخ ـ ًـيــا واملـ ـح ـ ّـددة
تماما بني هذين القطبني غير املتكافئني ،ألن
ً
نكون مذنبني مرة أخــرى؟» .إذن ،عقدة الذنب
ما زالت تالزمه مدة حياته.
(مؤرخ عراقي)

