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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف  تكون /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30ئط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرا

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( ل –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
لفحص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر 
َ
للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)يزية التقل عن نكلواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على ت ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
حديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 اهلولوكوست بني الوعي بالتاريخ

 واحلداثة الغربية عند زجيمونت باومان

 و منذر جلُّوب يونس حسني ذنون العالف

28/11/2020 تأريخ القبول:     27/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 داباد الإ  هایعل طلقیللهولوکوست أو حسب ما  ةیدراکالإ  طةیکشف الخر  عد  ی           
 ياسیاهتم دابها الفالسفة وعلماء االجتماع الس ياألطروحات الت َأكثرمن  هودیلل ةیالناز 

اسقاط حالة الهولوکوست  نیالمعاصرون ومن ضمنهم داباومان، إذ حاول دابعض الداباحث
ها خدعة اآلخر تصورها دابأن   همدابعضو  ،يواالجتماع ينیالد خیعلى دابعض جوانب التار 

الحداثة  ةیدابن یوقعت ف نظر داباومان للهولوکوست. دابأنها نمایداب نة،یوضفت ألغراض مع
 نقدهای یصارت مؤشرًا لفهم الحداثة الت ولذا ة،یأوج عظمت الحضار  الغرداب يوف ةیالغرداب

 ةیهودی کلةمش ستیل يه ساسالمسؤولة عن الهولوکوست، وعلى هذا األَ  راهایدابشد   و 
 غیعد   ص یوحدهم. ومن هنا أتت الهولوکوست ف هودیال خیتار  یفقط، ولکن تکن حدثًا ف

 ة،یالناز  ةیالجماع داباد والإ  ة،یالناز  ةیالعرق داباد والإ  ة،یالجماع داباد نها المحرقة، والإ م
 .یالعرق ریوالمذدابحة، والکارثة، والتطه ة،یالناز  ةیالجماع داباد والإ 
 .يالحکم الشمول ،اً یز یعدوانًا غر  ،ةیمعادا  السام:  الكلمات المفتاحية       

 :المقدمة
النازیة  داباد للهولوكوست أو حسب ما یطلق علیها الإ  لدراكیةاعد  كشف الخریطة ی  

دابها الفالسفة وعلماء االجتماع السیاسي  َأدابرز األطروحات التي اعتنىللیهود من 
سقاط حالة الهولوكوست على م داباومان، إذ حاول دابعض الداباحثین إإ المعاصرون ومن ضمنه

ها خدعة وظفت ر تصورها دابأن  اآلخ همدابعضب التاریخ الدیني واالجتماعي، و دابعض جوان

                                                 

 قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل ./مدرس 
 الكوفةجامعة /الفلسفةقسم /ُأستاذ . 
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ها وقعت في دابنیة الحداثة الغردابیة وفي دابأن   نة، دابینما نظر داباومان للهولوكوست؛ألغراض معی
أوج عظمة الحضار  الغردابیة، ومن ثم صارت مؤشرًا لفهم الحداثة التي ینقدها دابشد   ویراها 

م الهولوكوست، نطلق مفهو ت، فمن خالل هذه الرؤیة الجدلیة االمسؤولة عن الهولوكوس
العرقیة النازیة، والمحرقة النازیة  داباد الجماعیة، والإ  داباد وأتى دابصیغ عد ، أهمها : الإ 

 للیهود، والمذدابحة، والتطهیر العرقي.
 :مشكلة البحث وأهميته

تتمثل مشكلة الدابحث في الجادابة عن تساؤالت اآلتیة: هل حققت الحداثة الغردابیة  
دابشریة  الراد الخوف والشر من العالم من خالل اخضاعه  الوعود التي قطعتها داباستئصال

قصاء، ونشر الحریة والمساوا  استطاعة الحداثة استدابعاد لغة الإ  وعقالنیة وعلمیة؟ وهل
التي حملتها كشعار لها منذ  عصر االنوار والثور  الفرنسیة أم وظفت مقوماتها من تقنیة 

لشخصیة والدابشریة ریات، وانتهكت الحدود اعلمیة لخدمة اجند  سیاسیة معینة تجاوزت الح
دابادات وشرورًا؟ ودابهذا تعتمد أهمیة الدابحث على تقدیم صور  لفهم الحداثة الغردابیة وأنتجت إإ 

 ونقدها عن طریق الهولوكوست من خالل طروحات داباومان. 
 :منهجية البحث

 اعتمد على المنهج التحلیلي والمقارن دابین مضمون وأهدافلثدابات فرضیة الدابحث 
، ولكن التحلیل والمقارنة یفرض العود  الى التاریخ. فاعتمدت وحات داباوماندابعض من طر 

الدراسة في دابعض من جواندابها الى المنهج التاریخي، وعرض طروحات وافكار داباومان 
دابادات الجماعیة والجماعات الیهودیة وما ص فلسفة السیاسیة، ومن اهمها: الإ التي تخ

 عي ونفي االخر الذي هو مصدر القلق والخطر .انتجت الحداثة من فرز اجتما
 :فرضية البحث

دابرز وأهم داباومان صار في العصر الراهن أحد َأیستند الدابحث الى الفرضیة القائلة: ان 
نساني من خاللها، وكاشفًا عن خرائطها اقدي الحداثة ، وواصفًا للوضع الإ الفالسفة ن
قلیة األداتیة یملك من القدر  التفسیریة ما التي حددت مسار الدابشریة وناقدًا للع الدراكیة

یجعله مناسدابًا لفهم التحوالت الكثیر التي مر ویمر دابها عالمنا المعاصر الذي لم یعد 
 سیاسیة دابمثلما داباتت تقسیماته الثقافیة واالقتصادیة والعلمیة دالة علیه. –تقسیمه الجیو 
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 لو  الأ  المطلب
 ريبها غاب تسبأالتاريخ و بالهولوكوست في الوعي 

ما نشأأت دراسأات  همیة كدابیر ، وكثیراً أشكلت قضیة الهولوكوست في العالم الغردابي 
مأأأن قدابأأأل المفكأأأرین حأأأول هأأأذه القضأأأیة فأأأي سأأأیاق المناقشأأأات والسأأأجاالت المتعلقأأأة دابأأأالوعي 

إذ حأأأاولوا إسأأأقاط حالأأة الهولوكوسأأأت علأأأى دابعأأأض جوانأأأب واالجتمأأأاعي  الأأأدیني ()التأأاریخي
 التاریخ.

اریخي الأأأدیني عنأأأد دابعأأأض المفكأأأرین فسأأأر الهولوكوسأأأت كأنهأأأا معأأأادا  فأأأالوعي التأأأ
خر فسأر الهولوكوسأت اآل همدابعضوالوعي دابالتاریخ االجتماعي عند  للیهود السامیة التاریخیة

یأأرا الهولوكوسأأت خدعأأة مأأن كأنهأأا عأأدوان غریأأزي وتحامأأل عرقأأي، وهنأأاك مأأن المفكأأرین 
هأأأذا الأأأوعي التأأأاریخي للهولوكوسأأأت ن أیأأأرا  ()ن داباومأأأانأمعینأأأة، دابیأأأد  ألغأأأراض وضأأأعت

 دا إلى االستخفاف دابالهولوكوست وتغریدابها عن الوعي الحقیقي.أالدیني واالجتماعي 
                                                 

( الوعي التاریخي: یقصد دابه استعمال التاریخ في تفسیر أو تأویل حالة معاصر  أو تدابني تفسیر حالة )*
د الفلسفي للقرن العشرین، منشأ  معاصر  من منطلق تاریخي، ینظر:  أدابو سعود، عطیات، الحصا

 .169-167م، ص2002 القاهر ، المعارف، جالل فخري وشركاؤه، 
م(: ولد من عائلة یهودیة في دابورتان غرب دابولندا. عانت العائلة 2017-م1925( زیجمونت داباومان ))**

إلى االتحاد م، فر ت العائلة 1939من الفقر ومعادا  السامیة، عندما نشدابت الحرب العالمیة الثانیة 
 -السوفییتي، ودابعد ثالث سنوات التحق وهو دابعمر الثامنة عشر  دابالجیش الدابولندي الذي تشك ل في روسیا

للمحاردابة ضد األلمان، خدم في وحد  المدفعیة التي اجتاحت دابرلین عام  -االتحاد السوفییتي سادابقاً 
رق ى إلى ضادابط سیاسي، ومن م، وتدر ج في الجیش إلى رتدابة رائد، وفي سنوات ما دابعد الحرب ت1945

خالل هذه السنوات صار شیوعیًا، وعضوًا في حزب العمال الدابولندي، ودابحلول الخمسینیات من القرن 
الماضي صار من الرواد الشداباب في الجیش الدابولندي، وفي الوقت نفسه دابدأ دراسته الجامعیة في قسم 

م. تمت إقالته وطرده من منصدابه في 1953عام  الفلسفة والعلوم االجتماعیة في الجامعة اللیلیة، ولكن في
م، 1954الجیش دابشكل تعسفي، دابسدابب التطهیر العرقي المناهض للسامیة، ودابعد هذه المد   تحدیدًا سنة 

اتخذ مسارًا جدیدًا من خالل العقل، ودابحث عن عمل ثاٍن، وصار محاضرًا في كلیة الفلسفة والعلوم 
نفسه طالدابًا للدراسات العلیا، دابدأ داباومان دابعمل زیارات إلى  االجتماعیة في جامعة وارسو، وفي الوقت

الخارج، وخصوصًا إلى كلیة االقتصاد في لندن حیث قضى عامًا فیها، وفي نهایة الخمسینیات ودابحلول 
م، من القرن العشرین صار أستاذًا مساعدًا في علم االجتماع، وأستاذا للعالقات السیاسیة، ودابحلول 1961
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تأأت أیأأة انطلقأأت التصأأورات حأأول مفهأأوم الهولوكوسأأت التأأي لفمأأن هأأذه الرؤیأأة الجد
اعیأأة الجم دابأأاد والدابردابریأأة والإ  النازیأأة للیهأأود والمحرقأأة العنصأأر إإدابأأاد هأأي: عأأد ، دابصأأیغ 

 .الجماعیة النازیة والمذدابحة والكارثة والتطهیر العرقي داباد العرقیة النازیة والإ  داباد والإ 
للهولوكوسأأأت علأأأى المسأأأتوا الرسأأأمي  كثأأأر رواجأأأاً المفهأأأوم األ ن  إإ  مأأأن رغمعلأأأى الأأأو 

كأأأان یعنأأأي دابأأأه  ال أأأذيیأأأل المكأأأن ئالعنصأأأر( الأأأذي صأأأاغه راف إإدابأأأاد والقأأأانوني هأأأو مفهأأأوم )
 أوالأأأدیني  أو، وذلأأك دابأأدوافع التعصأأأب العنصأأري جزئیأأأاً  أو متعمأأد للعنصأأأر كلیأأاً "التأأدمیر ال

 .االستعماري "

                                                                                                                         

م 1966ت من القرن العشرین ترأس قسم علم االجتماع في وارسو، ولكن قدابل هذا وفي نهایة نهایة الستینیا
م أثناء الحرب التي 1967عی ن رئیسًا للجنة التنفیذیة للدراسات الفلسفیة واالجتماعیة الدابولندیة. وفي سنة 

ذ قامت قیادات دامت ستة أیام دابین إسرائیل ومصر ثارت حملة شدید  مناهضة للصهیونیة في دابولندا، إ
الحزب الشیوعي الحاكم في دابولندا دابمقارنة الیهود الدابولندیین مع الجواسیس الذین یعملون لصالح قوا 

م قام دابتسلیم دابطاقته 1968خارجیة، وقد طرد العدید من الیهود ومن ضمنهم داباومان، وفي ینایر سنة 
ذ  آخرین من جامعة وارسو، ودابعد الحزدابیة، وفي السنة نفسها ط رد من منصدابه األكادیمي مع خمسة أسات

مد   وجیز  رحل، وكان قد وجد لنفسه عماًل ، ولكن هذه المر   في الغرب، ودابعد سفرهإ مع عائلته الفتیة إلى 
م. وجد لنفسه= = طریقًا إلى كندا ثم المملكة المتحد  التي استقر  1968فلسطین المحتلة عام  -إسرائیل

م، إلى أن أحیل إلى التقاعد عام 1971ماع في جامعة لییدز عام فیها، وصار أستاذًا في علم االجت
 م. مترئسًا لقسم االجتماع خالل هذه المد  .1991

Dennis Smith, Zygmunt Bauman prophet of post Modernity, First pubished 
polity prees, UK, 1999, P.44-45, Tony BLackshaw, The New Bauman Readr, 
Manchster University Prees, 2008, P.8-19; Beithars Peter, Zygmunt Bauman 
Diaalectic of Modernity, Sage Publications, London, 2000, P. 1-3. 

دابال،  ، دابیروت، السنة1(  الكیالي، عدابدالوهاب، موسوعة السیاسة المؤسسة العردابیة للدراسات والنشر، ج1)
 .16ص
، 2011ست حقیقتها واالستغالل الصهیوني لها، داباحث للدراسات، دابیروت، (  الشقیفي، ندا، الهولوكو 2)
 .114، ص1ط
الجماعیة مفهومها، وجذورها، وتطورها، وأین حدثت، ترجمة، محي الدین  داباد (  شو، مارتن، الإ 3)

 .95-34، ص1م، ط2017حمیدي، العدابیكان، المملكة العردابیة السعودیة،
 .16، ص1لسیاسة، ج( الكیالي، عدابدالوهاب، موسوعة ا4)
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دابموجأأأب قأأأرار  والمتدابنأأأى هأأأذا المفهأأأوم المأأأرادف للهولوكوسأأأت هأأأو المعتمأأأد صأأأارف
ثأأأر اتهأأأام ألركأأأان النظأأأام النأأأازي فأأأي إالأأأذي طأأأر  علأأأى  ،الجمعیأأأة العامأأأة لممأأأم المتحأأأد 

الیهأأأود فأأأي أوردابأأأا مأأأن قدابأأأل  إإدابأأأاد ولأأأة الأأأك فیمأأأا یتعلأأأق دابمحم، وذ1948محاكمأأأات نأأأورمدابر  
 رافئیأأل واتأأى هأأذا التدابنأأي مأأن قدابأأل الجمعیأأة العامأأة لممأأم المتحأأد  حأأول تعریأأف، نیالنأأازی

 :دابعد  مجاالت هي داباد ول الإ اتنالذي  هالمكن كون
دابتدمیر مؤسسات الحكم الذاتي وفرض نمط  فیه داباد تمثلت الإ  :المجال السیاسي .1

 لماني لإلدار .ا
مة عنده دابتعكیر صفو التالحم االجتماعي لم داباد تمثلت الإ  :المجال االجتماعي .2

 دابعادها.إالمعنیة، وقتل عناصر النخدابة المثقفة أو 
نشطة الثقافیة وتدمیرها المتعلقة دابخطر المؤسسات واأل داباد تمثلت الإ  :المجال الثقافي .3

 دابالیهود.
 لمان.ثرو  الیهود إلى األتمثلت دابتحویل  :المجال االقتصادي .4
دابأأأدال القیأأأاد  الروحیأأأة ا  دابالتأأأدخل فأأأي االنشأأأطة الدینیأأأة و  دابأأأاد تمثلأأأت الإ  :المجأأأال الأأأدیني .5

 الدینیة للمجتمع الیهودي دابقیادات قومیة نازیة.
حأأدا التصأأورات األولأأى للهولوكوسأأت التأأي انطلقأأت مأأن دابعأأض المفكأأرین إ مثلأأتو 
الهولوكوسأأأت النأأأازي،  تفسأأأیر َأجأأألهأأأود مأأأن ولون استحضأأأار التأأأاریخ الأأأدیني للیاالأأأذین یحأأأ

( اصأادابت الیهأود وحأدهم، وتجسأدت فریأد نهأا واقعأة تاریخیأة )إفتمثلأت رؤیأتهم للهولوكوسأت 
 المتمثلة في معادا  السامیة التاریخیة. -كما یزعمون -في ذرو  كراهیة غیر الیهود للیهود

التاریخ الدیني للیهود استحوذت الفكر  الدینیة المتعالیة التي انطلقت من الوعي دابو 
في كتادابهم )أسطور  معادا  السامیة  یز الذین یرونیتفان دابیري وفریدرك شفعند كل من مار 

ن الهولوكوست النازي قضیة دینیة ورأت أ والكراهیة من العصور القدیمة إلى الحاضر(
العدید  مر دابها الزعماء النازیونأالنهائي التي  الحلن مسألة أممیز  تخص الیهود وحدهم، و 

                                                 

 .16، ص1(  المصدر نفسه، ج1)
 .35الجماعیة .مفهومها، وجذورها، وتطورها، وأین حدثت،ص داباد (  شو، مارتن، الإ 2)
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 .نما تجسد حقدهم هذا في معادا  السامیةإضموا الحقد للیهود،  تداباعهم الذینأمن 
 -الیهود داباد الخطة النازیة لإ  – النهائي والحلن مسألة الهولوكوست أمعنى هذا و 

لیست و لماني المتفوق وسیادته. تجسد في تقدم العنصر اآلري واأل اً عنصری اً موقف تلیس
لماني في الحرب ن الشعب الیهودي خانوا الشعب األأطلق من رؤیة ان اسیاسی اموقف

 اً فكری اً نها لیست موقفأ، كما ()لمانیا في معاهد  فرسايأالعالمیة األولى وكانوا وراء اذالل 
الیهود ادابتكروا الماركسیة والماسونیة والقو  المالیة الدولیة لتحقیق سیطرتهم على  عد  على 
 .العالم

حول الهولوكوست كما جسدها جویث تیودور دابارمیل في  رتهمدابل كانت فك
ها تاریخیة استهدفت الیهود یتحالة دینیة معاصر  مرجعموسوعته )موسوعة الهولوكوست( 

وحدهم، وقام دابها النازیون وحدهم، وهذه الحالة الدینیة الفرید  تجسدت في معادا  السامیة 
ن الهولوكوست أ. معنى هذا ى الیهودالتاریخیة التي كان الهدف منها هو القضاء عل

 ومعادا  السامیة متالزمتان. ةالنازی
ن هناك مذادابح على مر التاریخ لمالیین الدابشر التي كانت إ" وهذا ما أكده دابقوله:          

كانت معادا  السامیة الهدف الرئیس  نللنازیین ضحایا الیهود دابالنسدابة أنتیجة للحروب دابید 

                                                 

)1( Perry, Marvin, and Schweitiz, Frederick, Antisemitism Myth and Hate from 
Anto quity to The presnt palgrave Macmillan, New York, 2002, p.1-3. 

 28( معاهد  فرساي: هي المعاهد  التي تمخضت من الحرب العالمیة األولى وتم التوقیع علیها في *)
وألمانیا المهزومة ، وفرضت دابمقتضاها  -فرنسا ودابریطانیا وروسیا –م دابین الحلفاء المنتصرین 1919یونیو 

لدنمارك ودابولندا وفرنسا وتحدید حجم شروط قاسیة على ألمانیا من دابینها اقتطاع أجزاء منها وضمها إلى ا
لغاء المعاهدات التجاریة المدابرمة دابین ألمانیا ودابعض الدول ومصادر  الودائع األلمانیة في  الجیش األلماني وا 
الخارج، فضاًل عن دفع غرامة مالیة داباهضة. ینظر:  روجیه غارودي، األساطیر المؤسسة للسیاسة 

 . 122م ، ص2002، ترجمة، محمد هشام، دار الشروق، القاهر  ،السرائیلیة، تقدیم، محمد حسنین هیكل
 .578(  الكیالي، عدابدالوهاب، موسوعة السیاسة، ص2)

(3 (Baumel, dadith Tydor, The Holocaust, Encyclopedia, Yale University Press, 
London,2001, p. xiv. 
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 ، دابهذا المعنى تكون قتل الیهود دابدأ منذ تاریخ موغل في القدمیهم "الذي ادا للقضاء عل
 .ة مؤخرادابالهولوكوست النازی تمث لت ال تين آثاره مستمر  حتى اآل ال تزالو 

تها من یالهولوكوست حاله دینیة منفرد  استمدت مرجع كونهذه الرؤیة تل وفقاً 
 ال تيدابها النازیون وحدهم،  د وحدهم، وقامود، واستهدفت الیهو الوعي دابالتاریخ الدیني للیه

معادا  السامیة دابالنسدابة  كوناستمدت فردانیتها من معادا  السامیة التاریخیة الدینیة ودابهذا ت
 .االضطهاد والعذاب الدیني الذي تجسد في الهولوكوست :هي -كما یزعمون -للیهود

الأأأة فریأأأد  مأأأن نوعهأأأا ح ةن الفكأأأر  التأأأي تأأأرا الهولوكوسأأأت النازیأأأإعلأأأى مأأأا یدابأأأدو و 
تمثلأت فأي معأادا  و التي انطلقت من الوعي دابالتاریخ الأدیني للیهأود  ،صادابت الیهود وحدهمأو 

یمأأانهم دابأأالطقوس المأأذكور  فأأي الكتأأاب المقأأدس)التورا ( فأأي إتأأت هأأذه الفكأأر  مأأن أالسأأامیة، 
 ،تعأالیم الدینیأةالیهود رفضوا الفكر النأازي وتمسأكوا دابال ألن ،()لة الحرق والذدابح والقرادابینأمس
 فران الغاز.أقامت النازیة دابإدابادتهم وحرقهم في  ساسهذا األَ  ىفعل

وهأأأذا مأأأا أكأأأده المفكأأأر روجیأأأه غأأأارودي الأأأذي یأأأرا منأأأذ السأأأدابعینیات أنأأأه اسأأأتعمل 
مصأأأطلح الهولوكوسأأأت عنأأأد مخرجأأأي األفأأأالم لأأأیعكس صأأأور  جلیأأأة، ذلأأأك االصأأأرار علأأأى 

حأدس اسأتثنائي فریأد ال یمكأن أن یقأارن الدابتأة تحویل الجرائم التي ارتكدابت دابحق الیهود، إلى 
المذادابح النازیة التي را  ضحیتها اآلخرون من غیأر الیهأود، دابأل ال یمكأن أن تقأارن مأع أي 
جریمأأة أخأأرا عدابأأر التأأاریخ، ألن ثمأأة طادابعأأًا مقدسأأًا لمعانأأا  الیهأأود دابمأأوتهم، وهأأذا مأأا یتجلأأى 

لتأالي : الهولوكوسأت طقأس في معنى كلمة الهولوكوست في دابعض المعاجم التي جأاءت كا
ن استشأهاد الیهأود  كمأا  –للتضحیة مألوف لأدا الیهأود وفیأه تحأرق نأار القردابأان دابالكامأل، وا 

                                                 

(1(Baumel, dadith Tydor, The Holocaust, Encyclopedia, p. xiv. 
)2) Fischet, jack, and Ortmann, Susan, Assessment and Annotated. 
Bibliography, prarger, London, 2004, p.1-4. 

(  الشامي، رشاد، عدابداهلل، الشخصیة الیهودیة االسرائیلیة والرو  العدوانیة، عالم المعرفة، الكویت، 3)
 .167م، ص1986

دابان المحروق( یرجى العود  إلى التورا  وتحدیدًا سفر الموین، ینظر: ( لالستزاد  حول موضوع )القر )*
م، 2007التورا : ترجمة عردابیة عمرها أكثر من ألف عام، تحقیق وتقدیم، سهیل زكار، دار قتیدابة، دمشق، 

 .286-285ص
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ال یقأارن مأع أي استشأهاد آخأأر، فالطدابیعأة المقدسأة تجعلهأا جأزءًا ال یتجأزأ مأأن  -یرونهأا هأم
یذانًا دابعهد جدید شأنه شأن صلب یسوع المسیح فأي الفكأر المسأیحي ، فمأن هنأا مشیئة اهلل وا 

 .(1)نظر دابعض الیهود إلى تفرد الهولوكوست
ویجأأدر أن ندابأأین هنأأا أن مأأن الدابأأاحثین الأأدینیین الیهأأود ودابخاصأأة األرثودكسأأیین مأأن 

 إإدابأاد ذهدابوا لتفسیر المحرقة دابداب عأد دینأي عمیأق أدابعأد مأا یكأون مأن معأادا  السأامیة فیأرون أن 
ق لحأأرق الیهأأود، كمأأا یأأذهدابون إلأأى الیهأأود هأأو هأأدم للهیكأأل الثالأأث، وأن هتلأأر هأأو أدا  الخأأال

تفسیر المحرقة دابمثادابة المسیح المذدابو  الذي یولد عالما جدیدا دابعأد المذدابحأة، رغأم وجأود رأي 
 دابأأاد مغأایر عنأد دابعأأض حاخامأات الیهأأود انطلأق مأن المنطلأأق الأدیني نفسأأه، إذ یأرون أن الإ 

یأأأأذ األوامأأأأر لهأأأأا حقأأأأًا مغأأأأزا دینأأأأي ولكنهأأأأا عقأأأأاب عأأأأن خطیئأأأأة الیهأأأأود الدابتعأأأأادهم عأأأأن تنف
والنأأأأواهي، وسأأأأوف یقأأأأوم اللأأأأه دابتأأأأدمیرهم مأأأأر  أخأأأأرا إن لأأأأم ینأأأأدموا أو یعأأأأودوا عأأأأن طریأأأأق 

 .  (2)المعصیة
محمد المدني في كتادابه  وقد وضحت هذه الرؤیة التفردیة للهولوكوست عند

ن الیهود شدابهوا أ یرا إذ، (عند الیهود داباد الإ  ة)الهولوكوست المحرم: المحرقة وفلسف
دابقردابان المحرقة المذكور  في كتدابهم المقدسة، ومن هنا اخذت  ةلنازیالهولوكوست ا

 .(3) من التورا  اً مسحوداب اً معنى دینی ةالهولوكوست النازی
مرجعیته الدینیة الیهودیة یرفض التعامل مع  من رغمعلى الولكن داباومان 

الدینیة  الهولوكوست دابوصفها حدثًا فریدًا من نوعیه تمثلت في معادا  السامیة التاریخیة
 :التي جعلها حالة استثنائیة فرید ، وكان رفضه قائمًا على عد  أمور أهمها

االجتماع علم ویقصد دابه  ،ن معادا  السامیة ال تعطینا اي داللة مهمة لعلم االجتماعأ -1

                                                 

 .207(  غارودي، روجیه، أساطیر المؤسسة للسیاسة السرائیلیة ، ص1)
 .92م، ص1992الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، دار الشروق، القاهر ،  (  المسیري، عدابد الوهاب،2)
عند الیهود، دار قتیدابة للطداباعة  داباد (  المدني، محمد نمر، الهولوكوست المحرم: المحرقة وفلسفة الإ 3)

 .23م، ص2007والنشر والتوزیع، دمشق، 
، 1م، ط2018قومي للترجمة، القاهر  ، (  داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام، ترجمة، المركز ال4)

، وكذلك داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ترجمة، دنیا رمضان، مدارات لمدابحاث 34ص
 .52-51م، ص2014والنشر، القاهر  ، 
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 ي حالة أو ظاهر .أداتي في تفسیر الذي یرفض العقل األ النقدي
اتجاه ما دابعد الحداثة  ، ویقصد دابهم للمجتمعهذا الوصف یختلف عن االتجاه العا -2

 نه یمتلك الحقیقة.أنفسه  راالذي یرفض كل تفسیر میتافیزیقي أو تفسیر ی
 ،ن هذا الوصف ال یوسع فهمنا للحالة الطدابیعیة التي كان علیها المجتمع الغردابيأ -3
 .اداریاً  تنظیماً  اً ن المجتمع الغردابي كان منظمأدابه  صدیق
راجع حقیقة الجنو  التاریخي للحداثة الغردابیة وسیر  ن یجعلنا نفهم و ن هذا الوصف الأ -4

 التهذیب الحضاري.
ن هذا الوصف اختزل قضیة الهولوكوست دابعالقة الیهود دابغیرهم وتناسى قضیة أ -5

 .جوهریة وهي طدابیعة الجریمة التي وقعت فیها الهولوكوست
المفكرین من خالل  عند دابعض ةكما تصورت الرؤیة الثانیة للهولوكوست النازی
)تشدابه( حاالت اخرا  كأنها حالة ةالوعي دابالتاریخ االجتماعي، فصورت الهولوكوست النازی

التي تمثلت دابالتحامل العرقي والعدوان الغریزي وكراهیة  ،التاریخ وقعت فيالتي  داباد من الإ 
 .الیهود

یة والیهود في كتادابها )ألمانیا الناز  ان(كن اذ تجسدت هذه النظر  عند )أورنا
النازیون  التي قام دابها داباد أن الإ  التي تراالهولوكوست  اتحدا مؤرخإ (1933-1945

األسوأ عدابر التاریخ، ولكنها تدابدو حالة طدابیعیة مألوفة تشدابه  يعلى المجتمع الیهودي ه
فالمتتدابع لخطب  ،عرقي َأساسالنظام النازي قائم على  ألن، داباد خرا من الإ أحاالت 

لماني لم تكن تخص الیهود فقط دابل شملت فراد المجتمع األأمام أكان یلقیها  هتلر التي
 .خصومه السیاسیین من الدیمقراطیین االشتراكیین واللیدابرالیین وانصار الحكم الملكي

 َأساس انهأان جعلها تنظر إلى الهولوكوست دابكنفالوعي دابالتاریخ االجتماعي عند 
                                                 

(  یونغ، كارل غوستاف، النازیة في ضوء علم النفس، ترجمة نهاد خیاطة، المؤسسة الجامعیة 1)
 .94-92، ص1م، ط1992لنشر، للدراسات والتوزیع وا

)2( Kenan, Orna, Nazi Germany and The jews, 1933-1945, Harper Collins, e- 
books, New york, 2009, p, viii. 

، 1م، ط2011(  خاطر، نصري ذیاب، التاریخ األوردابي الحدیث، الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، 3)
 .189ص
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ن التحامل العرقي هو ما دفع النازیة إلى أعراق، و أى لماني إلم المجتمع األیتقس إإعاد 
كثر ودابالتالي یكون التحامل العرقي دابالنسدابة للیهود هو السال  األ ،الجماعیة داباد طریق الإ 

 .دابهم فتكاً 
ن استحضار الوعي التاریخي االجتماعي لدراسة من هنا یمكن القول إ

حالة تشدابه حاالت اخرا من  الهولوكوست عند دابعض المفكرین جعل الهوكوست كأنها
 دابقیة الداباداتمع  ةفمن هنا انطلقت رؤیتهم لمقارنة ومقاردابة الهولوكوست النازی ،الدابادات
مثل  وصواًل إلى الدابادات المعاصر  صادابت دابعض المجتمعات عدابر التاریخأالتي  والقتل
ت تشدابه وندا دابوصفها إداباداافي الدابوسنة ور  داباد تراك والإ رمن على ید األاأل إإداباد 

 .ةالهولوكوست النازی
صنفت الحركة النازیة والحركات التي شاعت في أوساط  ساسردابما على هذا األَ و 

الدابیض مثل حركة كوكلوس كالن في الوالیات المتحد ، وآداباء النظام العنصري في جنوب 
عنصري، والمتأثرین دابما تم  َأساسفریقیا إلى تصنیف واحد، كونهم مارسوا القتل على أ

عمید  د  م( الذي یع1882-1816من تصورات الكونت جوزیف آرثر دوغودابیتر) طرحه
عراق، الدابیض )القوقازي( أ ةثالث علىنه قسم الشعوب أل ،المدرسة العرقیة العنصریة

دابیض له صفات من حیث السمو العرق األ فجعل ،)المنغولي( صفر)الزنجي( واأل والسود
 .ى العالم ویفعل ما یشاء وما یحلو لهعل تهتجعله یدابسط سیطر و  ،الراد خالق و واأل

                                                 

(1) Kerang orna, Nazi Germany and The dews, ix,viii. 
(  غدنز، انتوني، علم االجتماع، ترجمة وتقدیم فایز الصیا ، المنظمة العردابیة للترجمة، دابیروت، 2)

 .312-311، ص1م، ط2005
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 داباد ة في كتادابها )الإ التفرد للهولوكوست النازی اتومن هنا ترا جاسنا دابالوردا احدا ناقد
الجماعیة والحداثة: دراسة مقارنة للدابوسنة وراوندا والمحرقة( التي قارنت فیه الهولوكوست 

خاصة المعاصر  دابي اصادابت المجتمعات و الت داباد ن الإ ترا أ دابالمذادابح في الدابوسنة وراوندا،
وعلى هذا  ،ل العرقي ضد الشعوب المداباد ماحمنها هي إدابادات استخدمت العنصریة والت

 .نازیةومن ضمنه المحرقة ال القتل الجماعي مدابرراً  صار ساساألَ 
كدابقیة الدابادات انطلق  إإداباد عند الذین یفسرونها كأنها  ةفالهولوكوست النازی

 ،فهذا الوعي فسر الهولوكوست ،من الوعي دابالتاریخ االجتماعي للمجتمعات لهاتحلیلهم 
ن التحامل العرقي كان وأعراق إإ  علىتت من تقسیم المجتمعات أأنها حالة طدابیعیة كونها دابو 

ن دابقیة الدابادات التي وقعت في أنها شأن الهولوكوست شوأ ،في وقوع الهولوكوست اً سدابداب
تشدابه  دینیة أنها حالةدابنظر  التي صورت الهولوكوست و كان سدابب هذه الوردابما التاریخ. 

حالة متفرد  اصادابت الیهود  ةنقد الرؤیة التي ترا الهولوكوست النازی ، وهيدابقیة الدابادات
خالل المحرقة الالهوتیین من نظرتهم التي تشكلت من  يطرحها دابعض داباحث ال تيوحدهم، 

 .معادا  السامیة
ترا أن الهولوكوست النازي یشدابه دابقیة  ومن هنا یرا أصحاب النظریة التي

الدابادات. أن الیهود كانوا العناصر الذین استهدفهم هتلر ولكن استهدف معهم أسرا 
األسالف والغجر، حتى األلمان الشیوعیین، وهذا االستهداف أتى تحت ما یسمى العرق 

 .(2)األلماني اآلري
ا الحاالت التي تشدابه ولكن داباومان یرفض التعامل مع الهولوكوست دابوصفها إحد

دابقیة الدابادات وتجسدت دابالصراع أو التحامل العرقي أو العدوان الغریزي التاریخي 
 :االجتماعي، إذ قام رفضه على عد  أمور، أهمها

ن هذا الوصف جعل الهولوكوست نزعة دابشریة یصعب السیطر  علیها أو التثقیف أ -1
                                                 

)1( Balord, jasna, Genodnida and Modernity: Comparative Study of Bosnia, 
Rwanda, and the Holocaust, the university of leeds, London, 2013, p.1-3. 

 .202(  غارودي، روجیه، أساطیر المؤسسة للسیاسة االسرائیلیة ، ص2)
، وكذلك داباومان زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، 34(  داباومان، زیجمونت، الحداثة واالدابهام، ص3)

 .131ص
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 .أیضاً  ضدها
استدابعدت العوامل  ومألوفةوست حالة طدابیعیة ن الرؤیة التي جعلت الهولوكأ -2

تستعصي  ،المسؤولة عن الهولوكوست وجعلتها تنتمي إلى عالم ما قدابل الحیا  االجتماعیة
 على التطویع الثقافي.

تكتمل دابعد أو ضلت طریقها  ان مسیر  الحضار  لمأن هذا الوصف یوحي لنا أ -3
 نتجت فلسفة سممت عقول الناس والمواطنین.أو 

ن من الداباحثین المعاصرین المهتمین دابقضیة الهولوكوست أن ندابین أ ویجدر
، ولكن یرونها تعرضت ةتى انكارهم لیس دابصفة الدابتأو  ،وتداعیاتها )ینكرون( الهولوكوست

 لكثیر من التحریف والتزییف والخداع.
حد منكري الهولوكوست في كتادابه )خدعة القرن أآرثر دابوتز  ا ما سعى لكشفههذ
أنها لم تحدث دابهذه الصور  التي دابللهولوكوست النازي و  تحلیالً  فیه قدم الذي العشرین(

هذا على ، فلم یدابْن نكاره من قتل ستة مالیین یهودي على ید النازیینإصورت لها، منطلقا 
فران أعلمي من دراسات قامت دابفحص  َأساسدابل یدابني موقفه على  دابناها ادعاءات َأساس

فیها، وكذلك التصامیم الهندسیة التي على  عملنت تستویة التي كااالغاز والمواد الكیمی
 دابهاالتي  ،لحاالت التي دونها في كتادابهلذكر ا ال یسع المجالو  ،ها قام النازیون دابدابنائهاَأساس

 نكر الهولوكوست.أ
ها َأساسلمعسكرات االعتقال، التي على  ئهنكاره للهولوكوست من اقتفاإتى أ وقد

معظمها صورت كأنها  تلهم، وكانت ثالثة عشر معسكراً شیدها النازیون لحجز الیهود وق
 ،دابید ان هذه المعسكرات كما یصفها معسكران فقط وهما أوشفتیز ولودابكن ،إإداباد معسكرات 

ن من ین وفار ین سیاسییضم معارضتمعسكرات  والدابقیةلحجز الیهود،  اكانا قد خصص
في  جندواال خدمة عمتضم ن، كما كانت دابعض المعسكرات ین جنسییخدمة الجیش ومثلی

ها حرق َأساسالصور  التي قدمت ألفران الغاز التي على  أنكما ، العمل لخدمة الجیش
صناعیة شیدها النازیون ألغراض صناعیة  اً فرانأ ساسفي األَ  كانت واالیهود وصهر 
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 .نتاج المواد المعقمةا  وكذلك لتطهیر مالدابس الجیش و 
ن الیهود تعرضوا لالضطهاد من قدابل أفمن هذه الرؤیة یصل إلى نتیجة مفادها 

لستة مالیین شخص یهودي،  إإداباد  كأنهاكما صورت  داباد لإلإ ولكنهم لم یتعرضوا  ،نیالنازی
 .من قدابل قوات الحلفاء التي قصفت المعسكرات صارت الحقیقیة عنده داباد فالإ 

یورغن جراف  خدعة یقدم مصدرهاالتي تنكر الهولوكوست و  هاوتحت الفكر  نفس
ء جالدابرامج ألَ إذ یراها  النهائي للیهود، الحللمسالة في كتادابه )خدعة أم محرقة(  حلیالً ت

، الشرق كمرحلة من مراحل التخلص من الیهودفي توطینهم  إإعاد الیهود وترحیلهم ثم 
إلى الشرق كجزء من مشروع أممي  للیهود ()الحل النهائي عنده ترانسفیر یرودابهذا یص

دابناء على هذا ینتقد یورغن  .إدابادتهم َأجلولیس من  ني في فلسطینلنشاء كیان صهیو 
نها مصادر أول الهولوكوست التي یتهمها داباغلب المصادر التاریخیة التي تتنأجراف 

ن تصور الهولوكوست أفمن الطدابیعي  ،عداء النازیةأوكالهما كانا  ،شیوعیة أو یهودیة
 دابأدابشع الصور.

هناك ستة مالیین  هذه النظر  التي تنكر أن   ن أن داباومان یخالفویجدر أن ندابی  
أثناء القرن "یهودي أدابادتهم النازیة، ففي كتادابه )األخالق في عصر الحداثة السائلة( یقول 

تعرض ستة مالیین یهودي تقریدابًا وحسب دابعض التقدیرات ما  -القرن العشرین –الماضي 
معاقین عقلیًا، لطالق نار یقارب الملیون من الغجر ومعهم عدد من آالف المثلیین وال

هم لم ن  ألَ  ؛والتسمم والحرق على ید داب نا  النظام العالمي الجدید الذي صممه النازیون

                                                 

)1)   Butz, Arthur, R. The Hoax of the Twentieth century, Theses & Dissertation 
press ,2003,p,23-61. 
)2( Butz, Arthur, R. The Hoax of the Twentieth century, Theses & Dissertation 
press, p,2-7. 
(3)Graf, Jurgen, Hoax or Holocaust: The Argument,AAARGH,1997,p,43,45. 

د عنصر سكاني من محل اقامته ( الترانسفیر: كلمة تعني حرفیًا النقل، وتستعمل عاد  لإلشار  إلى طر )*
وتوطینه في مكان آخر. ینظر:  عدابد الوهاب المسیري،  موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، دار 

 .323، ص1م، ط1999الشروق، القاهر  ،  
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، كما یكرر إحصائیات األرقام نفسها (1) "ینسجموا مع النظام الذي كان على وشك القیام
 .(2)من قدابل في كتادابه )الحداثة والهولوكوست(

كوست تعرض داباحثوها لكثیر من النقد واالتهام، إذ والتصورات التي تنكر الهولو 
دراساتهم عنصریة " ، وكذلك اتهموا دابأن"دراساتهم معادا  لمعادا  السامیة"اتهموا دابأن 

. على هذا (4)"تآمریة كتدابها مهیجون یحاولون إثدابات أن الیهود وراء كل الشرور والجرائم
ري الهولوكوست دابشد  ویشجدابها توجه دابعض العالم الغردابي وأخذ یهاجم منك ساساألَ 

دابعصدابیة واضحة، ویهیج ضدها دابطریقة غوغائیة ویوجه االتهام لكل من تسول له نفسه أن 
أو یثیر الشكوك فقط حول موضوع المالیین الستة ولو كان من العلماء  داباد ینكر الإ 

 .(5)المتخصصین
 تنكرها التيالهولوكوست عند الذین ینقدون النظر  ومن هنا یمكن القول إن 

ن دابأمن ایمانهم  ىللهولوكوست ات وهذا التفردمن نوعها،  فرید كأنها حالة  ،لیهاإینظرون 
التدادابیر التي قام دابها النازیون لحرق الیهود مطادابقة للتدادابیر التي سنتها الدابادابویة خالل 

شیاطین قاموا دابارتكاب  كأنهمالعصور الوسطى في أوردابا، وهذه التدادابیر صورت الیهود 
 قتلة المسیح. ألنهمالجرائم  كدابرأ

یرفض  -كما أشرنا سادابقاً  – ن داباومان رغم مرجعته الدینیة الیهودیةأ فضاًل عن
التاریخیة  التعامل مع الهولوكوست دابوصفها حدث فرید من نوعه تمثل في معادا  السامیة

أو  أو دابوصفها احدا الحاالت المتشادابهة التي تجسدت دابالصراع أو التحامل العرقي الدینیة
الهولوكوست یؤدي إلى  اذین فسر لفكال الطریقین ال التاریخي االجتماعي العدوان الغریزي

                                                 

( داباومان، زیجمونت، األخالق في عصر الحداثة السائلة، ترجمة: سعد الدابازغي، ودابثینة االدابراهیم، هیئة 1)
 . 123م، ص2016للسیاحة والثقافة، أدابو ظدابي 

 .169(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
)3  ( Stern, Kenneth, Holocaust, Denial, The Amerian, Jewish Committee, New 
York, 1993,p,xi. 

 . 98( المسیري، عدابد الوهاب، الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، ص4)
 .98لصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ ، ص(  عدابد الوهاب، ا5)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )          (              87/1العدد )ملحق                           

 507 

كده في كتادابه )الحداثة والهولوكوست( دابقوله: أوهذا ما ، تغریدابها ثمتهمیش الهولوكوست 
الحكم علیها أو االستهانة دابأهمیتها لعلم  اساءهقان لالستخفاف دابالهولوكوست، أو ی"ثمة طر 
ن افهذ، النظري للتحضر والحداثة والحضار  الغردابیة " ساسماع دابوصفه األَ االجت
 .وینقدهما ریدابها یستعرضهما داباومانغإلى االستخفاف دابالهولوكوست وت یادأن اللذان االطریق

وصأأفها دابحأأدث للیهأأود وحأأدهم دون سأأواهم  ءنأأه شأأيدابأوصأأف الهولوكوسأأت  الطريققا الول:
ة الدابأادات، وهأذا الوصأف غالدابأًا مأا فسأر الهولوكوسأت حالة فریأد  یصأعب مقارنتهأا مأع دابقیأ

 .ذرو  المعادا  األوردابیة للیهود أنهاداب
 عمالهالسامیة الذي صك وساد است معادا  ینتقد مصطلح خالل هذه النظر من و 

، ألنه ال یستطیع تقدیم تفسیر (1900-1880في نهایة القرن التاسع عشر)
ن إیقول: " ساس، وعلى هذا األَ ل التاریخي والمعاصرللهولوكوست كونه یفتقر إلى الدلی

نه یترك المشار الیه مصطلح معادا  السامیة غیر دقیق من حیث االشتقاق اللغوي، أل
ل تحدید الهدف الحقیقي غفنه یأدابصور  فضفاضة على وجه العموم دون تحدید دقیق، كما 

فضل المتمرسین في معادا  أویضیف: "حتى النازیون، وهم ، لتجلیاته االقصائیة "
 هنأمعنى هذا  .ثناء الحرب"أالسامیة في التاریخ الحدیث لم یدابالوا دابهذا المصطلح 

 مصطلح ضدابادابي ودخیل.
: دابقوله هوهذا النقد لمعادا  السامیة الذي ال یصلح لتفسیر الهولوكوست تمثل عند

                                                 

 .33(  داباومان، زیجمونت، الحداثة واالدابهام، ص1)
 .51( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
 .51(  المصدر نفسه، ص3)
عام قدم له إدوارد سعید، ترجمة رضى 3000(  شاحاك، إسرائیل، الدیانة الیهودیة: تاریخ الیهود وطا 4)

 .118، ص2011، 10ط ، دابیروت،شركة المطدابوعات للتوزیع والنشرسلمان، 
 .93(  داباومان زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص5)
 .93( المصدر نفسه ،ص6)
 .94( المصدر نفسه ، ص7)
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إلى اعتناق  ةهودها الرامیدابزمن دابعید اللمسات النهائیة لج ()رن تضع جمهوریة فایماأ"قدابل 
وا  اللمس نحاء العالم تنظر إلى المانیا داباعتدابارها مالذاً أالیهود، كانت الجماعات في 

غفیر  من  عداداً ألمانیا القرن العشرین وهي تحتضن أكما دخلت  ،والتسامح الدیني والقومي
یام فلم ا هذه األمریكا أو دابریطانیأعداد من هم في أكادیمیین والمتخصصین الیهود تفوق األ

تكن المعادا  الشعدابیة للیهود منتشر  أو موغلة، وقلما ظهرت في شكل اندالع للعنف 
والت النازیة الرامیة ان المحأكما اتضح  ،نحاء اخرا من وروداباأالشعدابي كما هو الحال في 

الستغالل مشاعر المعادا  الشعدابیة عدابر دابث مشاهد العنف ضد الیهود تأتي دابنتائج عكسیة 
فمن هنا یظهر داباومان عدم قدر  مصطلح معادا  السامیة  تطلب جهدًا لمواجهتها "وت

 تفسیر الهولوكوست.على 
یكون  التاریخیة معادا  السامیة عد هامن هذه الرؤیة التي ترفض الهولوكوست دابف  

التي قدمتها في كتادابها  آرندت ةمن تصورات من قدابل حن هدابما طرح تأثرداباومان قد 
القدس: تقریر حول تفاهات الشر( دابینت فیها كیف یكون االستدالل على  )إیخمان في

إن القناعة دابأن المعادا  للسامیة "طدابیعة جریمة الهولوكوست وتنقد معادا  السامیة دابقولها: 
موجود  في كل مكان وزمان جعلت الیهود غیر قادرین على التمییز دابین أصدقائهم 

  .(2)"وأعدائهم
انه ال یمكن االستدالل على استهداف ضحایا  داباومان رای وتحت الفكر  نفسها 

طدابیعة الجریمة من هذا  لىالهولوكوست من تاریخ معادا  الیهود، وال یمكن االستدالل ع
 .التاریخ

                                                 

م( نتیجة لخسار  ألمانیا في الحرب العالمیة 1933-م1918( جمهوریة فایمار: تأسست في المانیا في )*)
الیهود دورا أساسیا في دابناء هذه الجمهوریة فصارت مثااًل یقتدا دابه في اندماج الیهود مع األولى، وقد لعب 

دابقیة المجتمعات في ألمانیا. ینظر:  جمال الدابنا، ظهور وسقوط جمهوریة فایمار، المكتدابة السكندریة، 
 .  9-3القاهر  ، السنة دابال، ص 

 .91( داباومان زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص1)
نادر السنوسني، تقدیم، علي عدابود  ترجمة،ارندت، حنة، ایخمان في القدس، تقریر حول تفاهة الشر، ( 2)

 .39، ص 1م، ط2014المحمداوي، ادابن الندیم للنشر والتوزیع، 
 .34-33(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام ، ص3)
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ولذا یمكن القول إن آرندت وداباومان یؤمنان أنه ال یمكن االستدالل على استهداف   
ة، دابل ال یمكن االستدالل علیها من هذا ضحایا الهولوكوست من تاریخ معادا  السامی

 التاریخ.
أنها حالة متطرفة ولكنها مألوفة في المجتمعات، وال دابوصف الهولوكوست  الطريا الثاني:

ن نتعایش معها ألنها تشدابه حاالت كثیر  عدابر التاریخ أیخلو مجتمع منها، وعلیه الدابد 
نهم عرق أطریق صور الیهود دابفهذا ال، تمثلت دابالتحامل العرقي أو العدوان الغریزي

 .نطوائي نافر من المجتمع، عنید للغایة، متعب ومزعجا
 وتحامالً  اً غریزی اً ن الهولوكوست عدوانأوهنا یسوق داباومان رؤیته النقدیة الرافضة داب

ن من الهولوكوست یتمثل في تأسیس دولة الرایخ الثالث ین هدف النازیأذ یرا إ، اً عرقی
 وهذه الدولة أو كما یسمیها داباومان ،لف عامأ -ة نظرهمحسب وجه-التي ستدوم 

كان الیهود عاجزین عن تطهیر و لمانیة، ي شيء سوا الرو  األأ)المملكة( ال ترحب داب
لمانیة كشعب عضوي، هذا العجز الروحي داء دابالرو  األتنفسهم من معتقداتهم واالهأ

تتعلق دابالدم فوظفه النازیون نه سمة وراثیة أو سمة أدابالنسدابة للیهود صورته النازیة على 
 . داباد لغرض الإ 

ي قالتحامل العر  َأجلالیهود من  إإداباد كن غایته تن النظام النازي لم أمعنى هذا: 
ونظام مثالي نازي لم یتفاعل  طوداباويتأسیس عالم  اوالعدوان الغریزي، دابل كان هدفه

 .الیهود معه
ن الهولوكوست ألنقدیة التي ترفض كما یسوق داباومان تصورًا ثانیًا لدعم رؤیته ا

ن أاذ یرا ، داباد خرا من الإ أ  دابه حاالت شت اً غریزی اً وعدوان اً عرقی تحامالً  ساسفي األَ  تكان
دابادوا زمالءهم االلمان المعاقین ذهنیًا والمشوهین دابدنیًا عدابر ما یطلق علیه أنفسهم أن یالنازی

الیهود تمامًا مثل  إإداباد فكانت  ،الیهود داباد القتل الرحیم قدابل الشروع دابدابناء غرف الغاز لإ 
                                                 

 .52(  داباومان زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص1)
 .307، ص1م، ط2011تاریخ أوردابا ودابناء أسطور  الغرب، دار الفارادابي، دابیروت، (  قرم، جورج، 2)
 .137(  داباومان ، زیجمونت الحداثة والهولوكوست، ص3)
(  أدابو جدابر، حجاج، نقد العقل العلماني: دراسة مقارنة لفكر زیجمونت داباومان، وعدابد الوهاب المسیري، 4)

 .165ص
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ولة ادار  العقالنیة للمجتمع ومحعلى ال تدریداباً  ساسهذا القتل الرحیم ، الذي كان في األَ 
 .لمانيالنظامیة الممنهجة لتوظیف العلم في خدمة دابناء المجتمع األ

ما ذا إریدابها غن تهمیش الهولوكوست وتأودابهذا یصل داباومان إلى نتیجة مفادها 
التي حدثت  – یشدابه دابقیة الدابادات أو حدثاً  فریداً  حدثاً  عد هاوضعت في مجرا التاریخ داب

لمانیة خالصة أو ألة أالهولوكوست كأنها مس تذا ما صور إ، وكذلك -قدابل مشروع الحداثة
 داب رئت اذإریب الهولوكوست عنده، غذ تكمن الجریمة الكدابرا في تإلة یهودیة خالصة أمس

یكون داباومان فسح المجال لنقاش حالة الهولوكوست للذاتیة ودابهذا  ،الحداثة منها
 ء الدینين االنتمام ر الهولوكوست دابعیداً نه فس  أي ، أمعاً  الدراكیةوالموضوعیة في العملیة 

 ،له وخصوصیة كما جعل الهولوكوست قیمة في حد ذاتها وهذه القیمة انطلقت من الحداثة
هذا  ن  ألَ  ؛جتماعي على الهولوكوستخ الدیني واالسقاط التاریإفمن هنا رفض داباومان 

 .ویوظف سیاسیاً  سقاط یصل إلى نتیجة دوغمائیةال
 المطلب الثاني

 الهولوكوست في بنية الحداثة الغربية 
تجلت رؤیة داباومان للهولوكوست من خالل دابنیة الحداثة الغردابیة، وكشفت دابوضو  

لة دابالعقل التشریعي الذي صاغه فالسفة طریقة إدراك الحداثة وجذورها الفلسفیة المتمث
ها الفلسفي العقل َأساسعصر االنوار، وما أنتجت هذه الحداثة من نظم دابیروقراطیة كان 

ذ تجاوزت رؤیته كانت السدابب في وقوع الهولوكوست؛ إإ والعلم واتداباع النظام التي 
أو عدوانًا  للهولوكوست الصور  النمطیة التي ترا من الهولوكوست أنه معادا  السامیة

غریزیًا وتحاماًل عرقیًا. وكذلك تجاوزت رؤیته للهولوكوست السرد الروائي والقصصي الذي 
یحمل تعاطفًا ضمنیًا وصریحًا، وصار سمة من سمات الهولوكوست في العصر الراهن، 

 فالهولوكوست عنده جسدت في موقفه من الحداثة.
ت دابواكیره األولى من أحالم یرا داباومان أنه لوال العقل التشریعي الذي انطلق

                                                 

 .145وكوست، ص(  داباومان ، زیجمونت الحداثة والهول1)
 .35-34(  المصدر نفسه، ص2)
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، ونظامها الفالسفة في عصر األنوار وتصوراتهم التي أثرت على ظهور الدولة الحدیثة
، لما الدابیروقراطي وعقلها العلمي الذي یختار دابعض الوسائل للوصول إلى هدف مدابرر

وست ولدت فكر  الهولوكوست ولكانت خارج نطاق الفكر، فهم الذین جعلوا فكر  الهولوك
 .مقدابولة وممكنة للعقل الدابشري

المدخل الفلسفي للحداثة السیاسیة واالنطالقة األولى  فالعقل التشریعي عنده هو:
للنزعة العقلیة الحداثویة والنظام، فالهولوكوست كما یتصورها داباومان لم تخرج إلینا فجأ  

ل جاءت نتیجة ، دابمن قدابرها الضحل، ولم تحیها اضطرادابات وانفعاالت غیر عقالنیة
لتصورات وأحالم فالسفة عصر األنوار الذین سعوا لصیاغة عقل تشریعي، هذا العقل 

لى التشریعي تناغم مع ظهور الدولة الحدیثة ونظامها، فصارت الدولة قو  رعویة عازمة ع
یقول  تحولهم إلى مجتمع منظم أقرب إلى سلطان العقلإخضاع سكانها دابالقو  للفحص ل

ویقصد دابه -د جعلت الحداثة الهولوكوست ممكنًا، دابینما كان الحكم الشمولي لق"داباومان: 
 ."هو الذي نقل تلك المكانیة إلى حیز التنفیذ -الدولة الحدیثة التي تحكم دابالشمولیة

فالعقل التشریعي الذي نحته فالسفة عصر األنوار تماهى مع ظهور الدولة 
 دیثة للتنظیم على كافة المستویات. یقول داباومان: الحدیثة، هذا العقل ولد رغدابة للدولة الح

رواد كانت ودیكارت ولوك وفرانسیس دابیكن قدابلهم الحلم دابإنسانیة حر  تتمتع دابإراد  إنسانیة "
متحرر  تحررًا جماعیًا من القیود. فهو الوضع الوحید الذي یمكن فیه كما كانوا یعتقدون 

یادیة النسان هي اهتمامهم المعلن الحقیقي االهتمام دابالكرامة النسانیة وحفظها. فكانت س
من منظورهم، وداباسم هذه السیاد  كان یراودهم األمل داباالرتقاء دابالعقل إلى مرتدابة )المشرع 
األعلى( ولكن كان ثمة اقتران دابین استراتیجیة العقل التشریعي وممارسة سلطة الدولة 

ر عن مقاصدهم، كان القائمة على فرض نظام مخطط على واقع غیر منظم. ودابغض النظ
                                                 

 .43-35(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام، ص 1)
 .67(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
 .67(  المصدر نفسه، ص3)
 .67(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص4)
 .35(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام، ص5)
 .122داباومان، زیجمونت، األخالق في عصر الحداثة السائلة، ص  (6)
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العقل التشریعي للفلسفة الحدیثة والعقلیة العلمیة دابوجه عام في تناغم مع المهام العملیة 
التي تؤكدها الدولة الحدیثة، فكان دابینهما تفاهم متدابادل، ودعم متدابادل، وتعزیز متدابادل للثقة 

لكونیة لنیاته والمصداقیة، ودابالقدر الذي احتاج إلیه )الطاغیة المهیمن( طمأنة الصحة ا
الخاصة، كان العقل التشریعي ال یستطیع دابسهولة أن یرفض جاذدابیة التدریب، جاذدابیة 

 ."تنویر الطاغیة وتردابیته على دور المنفذ لذلك
معنى هذا أن الهولوكوست استمدت شرعیتها من العقل التشریعي الذي صاغه و 

، والمشرع األعلى اقترن دابظهور الفالسفة، وهذا العقل التشریعي نحت مرتدابة المشرع األعلى
الدولة الحدیثة التي تمثلت دابالطاغیة المهیمن، وهذا الطاغیة المهیمن ال یستطیع أن یخرج 
من طوق العقل التشریعي التنویري، فالعقل التشریعي والمشرع األعلى والدولة الحدیثة 

 تجسدت عند داباومان في الحداثة المسؤولة عن الهولوكوست.
حالة الهولوكوست في سیاق الحداثة من  ساسعلى هذا األَ  ویقتفي داباومان

ها ایدیولوجیة تتناغم مع المتأثرین دابه. دابأن   الفیلسوف نیتشه التي فسرت من طروحات
تصوراتهم السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة، وتجلى هذا التأثیر في  صناعة الهندسة 

الزراعة النازي أحد أدابرز منظري  االجتماعیة للدابشر عند كل من ریتشار فالیترداریه وزیر
الهولوكوست، وآرافین دابأور عالم الدابیولوجیا النازي الشهیر زمیله مارتن شتاملز الذین 
اجمعوا على أن المجتمع دابستان وأفراد هذا المجتمع نداباتات أو حشائش، وأن عمل الدولة 

ة، وأن تقلع الحدیثة كعمل الدابستاني، ترعى دابكل عنایة النداباتات التي تحتاج إلى رعای
الحشائش الضار ، وهذه الرؤیة تجلت عند الذین تعاملوا مع الیهود دابوصفهم نداباتات ضار  

 .في المجتمع
صار مجتمع غرداباء كأنه  -المذكور آنفاً  –فالمجتمع الیهودي حسب هذا التصور 

حشائش ضار  یزعزعون النظام فیجب قلعهم. ودابهذا تكون الهولوكوست إحدا تصرفات 
نداباتات مقسمة  ه  وینظمونه كأن   -الدابستان  –الذین یراقدابون المجتمع  –الدولة  –ین المراقداب

                                                 

 .42( داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام ، ص1)
 .46-32(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والدابهام ، ص2)
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، وتكون الدولة الحدیثة المصممة والمدابدعة الكدابیر  على نداباتات نافعة وحشائش ضار 
 .لعالم الدابشر

وعلى ضوء ذلك تكون الهولوكوست عند داباومان لیست اندفاعًا هائجًا للمشاعر 
وائیًا وال فعاًل غیر عقالني، دابل على العكس من ذلك هي تدریدابًا على ولیست فعاًل عش

، وهذه الهندسة االجتماعیة العقالنیة في السعي إلى التحقیق دابوسائل من صنع الدابشر
الهندسة االجتماعیة سعت الرساء نظام من التخطیط العقالني یتوافق مع العقل التشریعي 

 .لحدیث، ودابوجه أعم مع رو  الحداثةوالنزعة العقلیة ومع مدابادئ العلم ا
فیه أن النزعة العقلیة التي صاغها فالسفة عصر األنوار التي تشدد  ا ال شك  ومم  

على قیمة العقل وذاتیة النسان غدت على حد قول علي عدابود المحمداوي كمقوالت 
 ، وعلیه ال یمكن فهمتأسیسیة لخطادابها، تحولت إلى أصولیة عقالنیة تنویریة

الهولوكوست وعالقتها دابالحداثة عند داباومان من دون الرجوع إلى لقراء  المشروع التنویري 
 وما صاحدابها من صیاغة عقل تشریعي ونزعة عقلیة.

یرفض داباومان المقولة التي تقول: إن الحداثة هي مشروع ارتقاء النسان من عالم و 
الهولوكوست توافقت مع الحداثة  الدابردابریة إلى عالم العقالنیة والتطور األخالقي، ویؤكد أن

 .الغردابیة وعقالنیتها، وتقدیسها للعلم والقانون والنظام
دابهذا المعنى یحم ل داباومان الحداثة دابأطوارها األردابعة

  ،مسؤولیة الهولوكوست
                                                 

(  الحداثة والهولوكوست، ترجمة، صدابحي آدم، مقالة منشور  ضمن كتاب زیجمونت داباومان أدابو الحداثة 1)
 .5-4م، ص2017الجیل الجدید،  السائلة، كتاب

)2(Balorda, Jasna, Genonida and Genonida study of Bosnia, Ruanda, and The 
Holocaust, p. 52. 

 .55(  داباومان، زیجمونت الحداثة والدابهام، ص3)
 .56(  المصدر نفسه، ص4)
اسیة، منشورات ضفاف، (  المحمداوي، علي عدابود، والمیاحي، أحمد عدنان، الحداثة والنظریة السی5)

 .14-13، ص 1م، ط2018دابیروت، 
 .25(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص6)
(:قسم دابیركان وهارفي الحداثة على أردابعة أطوار هي  )- طور التنویر دابدءا خالل القرنین السادس 1 )

من أهم رواد هذه المرحلة، عشر والسادابع عشر مع تقدم المعرفة العلمیة وتضاؤل سلطة الكنیسة والدین، و 
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اكدابر من مجرد شذوذ داخل الحداثة، وأكدابر من مجرد انحراف "دابهذا تكون الهولوكوست و 
تقدم، وأكدابر من مجرد ورم سرطاني في الجسم السلیم للمجتمع عن الطریق المستقیم لل

. ویشدد أن " الغردابي المتحضر، فالهولوكوست لیست نقیضًا للحضار  الغردابیة
الهولوكوست حالة طدابیعیة دابمعنى أنها تتوافق مع كل شيء نعرفه عن حضارتنا الغردابیة، 

الم، والسدابل المالئمة لتحقیق السعاد  وروحها المادیة المرشد  وأولویتها، ورؤیتها الكامنة للع
 .الدابشریة ودابناء مجتمع أفضل

كما یؤكد أن الحداثة قد أسهمت دابشكل مداباشر في حدوث الهولوكوست وأن 
ت دورًا فعااًل في حدوثها وتنفیذها، وأن الهولوكوست لم تكن إال نتاجًا غردابیة َأد  الحضار  ال

عنى هذا كما یرا عدابد الوهاب المسیري أنه ال . مللحضار  الغردابیة وتعدابیرًا عن فشلها
، فأعدابد الوهاب المسیري یرا الهولوكوست النازیة نتاجًا داباد یوجد تناقض دابین الحداثة والإ 

أن النازیة نفسها لم تكن "، كما یؤكد منطقیًا للحضار  الغردابیة ولیست حدثًا استثنائیاً 

                                                                                                                         

( الطور 2نیوتن ولوك وداباسكان ودیكارت وأدابرز مفاهیمها العقل والرشاد  والعلم كأساس للتقدم الدابشري 
، حیث تحدا مفهوم التنویر الوحید للرشاد ، العلم كطریق للفهم ومعرفة 1848الجمالي ویأتي دابعد 

طلق على هذه المرحلة مرحلة النسدابیة أو الحقیقة، وطرحت طرائق عد  للوصول إلى الحقیقة، وقد أ
( الطور 3المنظوریة ومن اهم روادها نیتشه وماركس وفیدابر وأنشتاین وقد سادها شعور دابالشك والتشاؤم 

وقد جاء دابعد الحرب العالمیة األولى وهي المرحلة التي اتسمت دابالدابحث عن دابطل أسطوري  -الدابطولي :
افه، وتجازوا دابردابریة الحرب ومن أهم رواد هذا الطور الفنانون یعید الدابشریة مر  أخرا إلى التنویر واهد

( الطور العالمي في التحدیث: وهي المرحلة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة وارتدابطت 4والمعماریون 
دابالسیطر  العلمیة للوالیات المتحد  األمریكیة والتدخل الدولي للرأسمالیة وشهدت عود  تفاؤلیة الحداثة في 

السلطویة الجدابریة. ینظر: عارف، نصر، أدابستمولوجیا األول مر  أخرا ولكنها تنازلیة في صور   طورها
 .291-290م، ص2002السیاسة المقارنة، مؤسسة المجد الجامعیة للدراسات والنشر، دابیروت ، 

 .57( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص1)
 . 60(  المصدر نفسه، ص2)
 .168-167ص (  المصدر نفسه، 3)
 .14م، ص2001(  المسیري، عدابد الوهاب، الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، القاهر  ، 4)
 .14م ، ص2001(  المسیري، عدابد الوهاب، الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، القاهر  ، 5)
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 ." انحرفًا عن الحضار  الغردابیة
یعارض دابأن ألمانیا مرت دابعوامل دابنیویة وثقافیة انحرفت عن مسار التقدم فداباومان 

الغردابي، دابل یؤكد أن تاریخ ألمانیا ال یمثل انحرافًا عن مسار الحضار  األوردابیة ومیراث 
 .الیهود داباد فلسفات التنویر، وأن النازیین اتدابعوا عدابار  العقالنیة واألسس العلمیة لإ 

ر الذي قدمه داباومان للهولوكوست الكامنة في دابنیة ویجدر أن ندابین أن التصو 
الحداثة یختلف كل االختالف عن التصور الذي قدمه هادابرماس، الذي یرا الهولوكوست 

حیاء  إإعاد یكون في  –عدم تكرارها –انحرافًا عن قیم ومعاییر الحداثة، وأن منعها  ترمیم وا 
في كتادابه )الحداثة وخطادابها  . یقول هادابرماسمشروع الحداثة الذي لم یكتمل دابعد

قد ترتدابط في دابعض "السیاسي( الذي یطر  فیه فكر  ان مشروع الحداثة لم یكتمل دابعد: 
لغ فیه ألحد اجزاء الثقافة، اي دابالنزوع إلى الحاالت نشاطات ارهادابیة مع االمتداد المدابا

تجمیل السیاسة، والتعویض عنها دابالتشددیة الخلقیة أو اخضاعها دابعقائدیة تعلم ما، ولكن 
هذه االرتداباطات التي یصعب التمسك دابها، ال یجب ان تضلنا إلى حد احتقار نوایا التنویر 

مشروع الحداثة وحال وعیه،  الذي ال یدابنى وكأنها ولیده )عقل ارهادابي(، ومن یجمع دابین
والتصرفات المثیر  االهتمام العام، التي یقوم دابها إرهادابیون أفراد، یصل إلى استنتاج ال یقل 
خطور  عن استنتاج من یعلن أن الرهاب الدابیروقراطي المتصاعد والمتسع، الذي یمارس 

فرغة وضعیًا. وذلك فیه الظلمة المعتقالت، هو عماد الدولة الحدیثة وسیادتها الشرعیة، الم
، فهذه الرؤیة تشكلت عنده من "لسدابب وحید فقط هو أن هذا الرهاب یستخدم آلة القهر 

الحریة والتقدم وكرامة  َأساسایمانه داباستمرار مشروع التنویر والحداثة، التي قامت على 

                                                 

م، 1983الكویت،  ( المسیري، عدابد الوهاب، األیدیولوجیا والصهیونیة: دراسة حالة في علم االجتماع ،1)
 .28ص
 .60-59(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
(  أدابو رحمة، أماني، نهایات ما دابعد الحداثة: إرهاصات عصر جدید، دار ومكتدابة عدنان، دابغداد، 3)

 .376، ص1م، ط2013
ار، عمان، ( هادابرماس، یورغن، الحداثة وخطادابها السیاسي، ترجمة ومراجعة، جورج تامر، دار النه4)

 .30-29م، ص2002
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 .النسان
عض واالنعطافة التي قدمها هادابرماس تختلف عن المسار العام الذي قدمه داب

، وكان داباومان حانقًا على هادابرماس، -كما سنرا –الفالسفة المعاصرین للهولوكوست 
فداباومان یؤكد أن القتل على شاكلة الهولوكوست جاء نتیجة الحداثة ولیس انحرافًا عن 

، وأن الهولوكوست مسألة مهمة لفهم الطدابیعة الحقة -كما تصورها هادابرماس-مسارها
هو من قدابیل الحشو في  -كما أقر ها هادابرماس-لم ینته  للحداثة، وأن الحداثة مشروعاً 

كاًل من داباومان وهادابرماس  نظرًا للهولوكوست من  ن  . ومن هنا یمكن القول إإ الكالم
خالل موقفهما من الحداثة، هذا ما أكده داباومان في المقادابلة التي أجریت معه في جرید  

إن الحداثة "لوكوست دابالحداثة، قال: عند تعرضه لسؤال عن عالقة الهو  2017فیینا سنة 
صنعت مجتمعًا یمكن جر  الدابشر فیه للمساهمة في جرائم منظمة، من دون أن یترك ذلك 
أثرًا في عواطفهم وضمائرهم من دون أن یحسوا دابخرق لأ)آدادابهم وتردابیتهم( على العكس 

 ." تماماً 
ي ینتقدها دابشد  ویراها فقد كانت الهولوكوست دابالنسدابة له: مؤشرًا لفهم الحداثة الت

المسؤولة عن الهولوكوست، فالهولوكوست دابالنسدابة له ع د ت نموذجًا للحضار  الغردابیة 
الحدیثة، وهي نتاج طدابیعي ومعتاد، وردابما شائع لهذه الحضار ، فصارت الهولوكوست 

. من هنا جعل التنویر نقطة انطالقة لنقد حقیقة الحداثة ولیست إحدا إمكاناتها فقط
 داثة المسؤولة عن الهولوكوست.الح

وأسفر تحلیل العالقة دابین الحداثة والهولوكوست عند داباومان أن یصل إلى نتیجة 
لم تكن الهولوكوست مجرد مشكلة یهودیة، ولكن تكن حدثًا في تاریخ الیهود " مفادها هي:

وحدهم، فقد أداباد هتلر أكثر من عشرین ملیون ضحیة وازهقت أرواحهم من دابینهم ستة 
                                                 

(  دابورملة، فتحیة، وأخرون، سؤال الحداثة والتنویریین الفكر الغردابي والفكر العردابي، منشورات الضفاف، 1)
 .109، ص1م، ط2013دابیروت، 

 .341(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
الجرائم، ترجمة، سوار مال ، جرید  ( داباومان، زیجمونت، الحداثة صنعت مجتمعًا قاداباًل للمساهمة في 3)

 م .2017نوفمدابر  17فیینا، 
 .57(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص4)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )          (              87/1العدد )ملحق                           

 517 

الیین یهودي، فلقد ولدت الهولوكوست ووقعت في مجتمعنا الغردابي العقالني الحدیث م
وفي أوج مجد حضارتنا وفي ذرو  انجازنا الثقافي النساني، ولهذا السدابب فهي مشكلة من 

، ودابهذا صارت الهولوكوست عنده " مشكالت المجتمع الغردابي والحضار  الغردابیة وثقافتها
 مرض الحداثة ومنتوجها.

ومن جانب آخر یرا داباومان ان الهولوكوست كانت نتاجًا إلى جانب الحداثة 
لم یكن قتل یهود أوردابا "تنظیمیًا للنظام الدابیروقراطي الذي أفرزته الحداثة، یقول داباومان: 

على أیدي النازیین نتاجا تكنولوجیًا أفرزه العالم الصناعي فحسب، دابل كان نتاجًا تنظیمیًا 
، ودابهذا تكون الدابیروقراطیة إلى جانب الحداثة التي " روقراطي أیضاً أفرزه المجتمع الدابی

فالمجتمع األلماني المنظم في واقع األمر "جعلت الهولوكوست ممكنة ومقدابولة. ویضیف: 
كان یؤدي أحد أدواره الخاصة فلقد تورط الجهاز الدابیروقراطي الضخم في عملیات القتل 

راعاته الجراءات الدابیروقراطیة السلیمة ودابالتفاصیل الجماعي على نطاق هائل لكنه اهتم دابم
. فما یرید قوله داباومان " الدقیقة ودقائق األمور في التنظیم الدابیروقراطي واتداباع القانون

أن العنف شرعیًا ومشروعًا ووسیلة طدابیعیة للسلطة الدابیروقراطیة، وهذه السلطة لیست مجرد 
تكمن هذه القو  المتسلطة دابأسلوب حضاري قو  متسلطة على رقاب الناس عشوائیًا دابل 

أن الدابیروقراطیة في حد " . فحسب وجهة نظره:متطور وفق الضوادابط والقانون والنظام
 على شاكلة الهولوكوست." داباد ذاتها قادر  على ارتكاب جرائم الإ 
الهولوكوست عند داباومان هي: عنف دابنیوي ونسق من  ولذا یمكن القول إن  

نتظمة كونها مسیطرًا علیها وخضعت للحسادابات العقالنیة الدابیروقراطیة العالقات الم
لیست نتاج األساطیر النازیة "الرشید . ودابالتالي إن مسألة الحل النهائي یكون عنده 

نما هي نتاج تفكیر علمي رشید یتصل داباالعتدابارات االقتصادیة  الخاصة دابالدم والتردابیة، وا 
                                                 

 .43( المصدر نفسه ، ص1)
 .67( المصدر نفسه، ص2)
  .67( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص3)
، 1م، ط2009ت االختالف، الجزائر، (  عدابد النور، ادابن داود، المدخل الفلسفي للحداثة، منشورا4)

 .165ص
  .189( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص5)
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 . " والسیاسیة والسكانیة
ن ندابین أن فكر  عالقة الهولوكوست دابالدابیروقراطیة عند داباومان هي في ویجب أ

كشف ونقد طروحات ماكس فیدابر حول)الثقافة الدابیروقراطیة( أو)العقلنة  ساساألَ 
یة ساس، الذي رسم نموذجًا مثالیًا دقیقًا للدابیروقراطیة وحدد مواصفاتها األَ ()*الدابیروقراطیة(

كما سوسیولوجیة السیاد  الدابیروقراطیة التي لخصت تحلیل ل َأجلوهذه الرؤیة انطلقت من 
 -:یأتي
 توزیع السلطة في شكل ترتیب هرمي ومراتب واضحة. -1

خضوع الدار  الدابیروقراطیة للقوانین المكتودابة والتعلیمات على جمیع المستویات  -2
 واألصعد .

 جر وتعویضات عنمل مع تقاضي أَ یعمل الموظفون في إطار الدابیروقراطیة دابدوام كا -3
 العمل.

 الفصل التام دابین عمل المسؤول وحیاته خارجیًا. -4

ان المأوظفین فأي التنظیمأأات الدابیروقراطیأة ال یملكأون المأأوارد المادیأة والمالیأة المتاحأأة،  -5
 دابل یجدونها عند الدولة أو عند مالكي وسائل االنتاج.

                                                 

 .15( المسیري، عدابدالوهاب، الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، ص1)
یشیر مصطلح الثقافة الدابیروقراطیة أو العقلیة الدابیروقراطیة عند ماكس فیدابر إلى أن الدابیروقراطیة لن  *()

تكتمل اال في العصور الحدیثة ألنها تشكل المحور الرئیسي لأ)الترشید( و)العقلنة( المجتمع. فقد تتطور و 
ترك هذا الترشید وتلك العقلنة آثارهما في جمیع جوانب الحیا  دابما فیها العلوم والتردابیة والحكم، وفي نظر 

نساق ت االداریة واالتعامل مع المتطلداباماكس فیدابر السلطة الدابیروقراطیة هي األسلوب الوحید لل
االجتماعیة، فمع تزاید التعقید في المهمات غدا من الضروري تطویر أنظمة تطویر الضدابط والسیطر  
واالدار  لمعالجتها، ومن هنا نشأت الدابیروقراطیة الثقافیة أو العقلیة الدابیروقراطیة دابعد ها االستجادابة األرشد 

 .410-407تماع، صجدابیة. ینظر: أنتوني، غدنر، علم االواألكفأ لتل
قتصاد والمجتمع، ترجمة، محمد التركي، المنظمة العردابیة للترجمة، دابیروت، (  فیدابر، ماكس، اال2)

 .224-218، ص1م ، ط2015
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ًا الدولة ساسَأالحداثة المتقدمة، و  َأساس"ومما سدابق تكون الدابیروقراطیة عند ماكس فیدابر هي 
 ." المنظمة الرشید  التي تؤمن دابالعقالنیة

فقد دابرهن هذا النموذج التحلیلي الفایدابري للدابیروقراطیة عند داباومان في تحدیده 
للهولوكوست وعالقته دابالدابیروقراطیة وآلیة الدار  الحدیثة. وهذا ما أكده داباومان دابنفسه، إذ 

، وعلى هذا " طرحه فیدابر لإلدار  الحدیثة فهو یتوافق مع التحلیل الدقیق الذي"یقول: 
 انطلق تعلیل داباومان للهولوكوست على مستویین وهما:

تمثل هذا المستوا عند داباومان دابتحلیله للدولة داخل  -المستوى الول سياسي:
النظام الدابیروقراطي، إذ یرا الدولة النازیة أمدت إداراتها الحكومیة دابما لدیها من خدابر  في 

سلیم والدقة الدابیروقراطیة فمن الجیش اكتسدابت منظومة التدمیر العسكریة، التخطیط ال
وانضداباطها، وغلظتها ومن الصناعة اكتسدابت الحرص الشدید على إعداد الحسادابات 
واالقتصاد المفرط في النفقات، وصیانة المنتجات من العطب والتلف، وكفاء  مراكز القتل 

وفرض على  -النازي–لحزب السیاسي للدولة التي تشدابه كفاء  المصانع، وأخیرًا جاء ا
حساسًا )دابالرسالة( وفكر  صناعة التاریخ  .المنظومة دابرمتها نوعًا من المثالیة وا 

فمن الواضح أن داباومان ردابط الهولوكوست دابالتقسیمات الداریة للدولة النازیة 
وكشف عن نظام دابنیوي نازي مسؤول عن الهولوكوست، وهذا النظام كان محایثًا 
للدابیروقراطیة والعلم والعقل ومختلف التجلیات الثقافیة في المجتمع. واألهم من هذا تقسیم 

 .العمل الداري وظیفیًا دابین مستویات مختلفة
كان االسم الرسمي لإلدار  المركزیة لقوات )أس أس( "وهذا ما اكده في قوله: 

واالقتصاد( فهذا القسم اتدابع العقلیة الیهود األوردابیین یعرف دابأ)قسم الدار   إإداباد المسؤولة عن 
، دابمعنى اتدابعوا دقة التنظیم في العمل، فكان هذا االسم یریحهم من داباد الدابیروقراطیة لإلإ 
 ." تأنیب الضمیر

                                                 

 .45-44، ص1م، ط2015( محمداوي، جمیل، جهود ماكس فیدابر في مجال السوسیولوجیا، األلوكیة، 1)
 .68( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص2)
 .68(  المصدر نفسه ، ص3)
 .103، ص1م، ط2007(  الطدابیب، مولود زاید، علم االجتماع السیاسي، دار الكتب الوطنیة، لیدابیا، 4)
 .68( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص5)
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فهذا التنسیق في العمل داخل النظام الدابیروقراطي تجسد عند داباومان في فكر  
فلم تتصادم فكر  "لعقلیة الدابیروقراطیة، )الحل النهائي للمسألة الیهودیة( التي كانت نتیجة ا

الحل النهائي للمسألة الیهودیة مع السعي العقالني للتنفیذ الجید والفعال لمهداف، دابل 
نشأت هذه الفكر  من اهتمام عقالني حقیقي وكانت نتاج منظومة دابیروقراطیة تتوافق معها 

 ." في الطریقة والهدف
لتزام األخالقي للقتلة المستوا عند داباومان دابأاالمثل هذا ت المستوى الثاني أخالقي:

هتمامات األخالقیة في ظل هذا النظام أنه تتالشى اال في ظل النظام الدابیروقراطي، إذ یرا
لدا الموظفین حیال الكائنات الدابشریة، فالموظفون في ظل النظام الدابیروقراطي یسعون إلى 

همهم الشعور وما یفعلونه، فالمهم لدیهم إتقان المهمة الموكلة إلیهم والمطلودابة منهم فال ی
 .مدا مهار  ما ینفذونه من أوامر

معنى هذا ان الموظفین في النظام الدابیروقراطي یقومون دابأعمال شریر  دون 
الشعور دابالمسؤولیة األخالقیة الشخصیة طالما هي واجدابات موكلة إلیهم عن طریق سلطة 

وهذه أطلق علیها داباومان )أخالقیات الطاعة(  دابیروقراطیة أو علمیة یراها الموظف شرعیة
 -:التي تجسدت عند موظفین في النظام الدابیروقراطي دابثالثة نقاط وهي

دابدال المعاییر ى تنحیة كل األخالقیات جاندابًا، وا إ تقوم الوظیفة في النظام الدابیروقراطي عل -1
یة للشخص، أو األخالقیة دابأخرا تقنیة ال تثیر أیة مشاعر وال تخص المداباداء األخالق

تكرار ما یریده المسؤولون، ومن هنا تصدابح وظیفة القتل عند الموظف لیست حدابًا أو كرهًا 
 دابل هي تطدابیق نظام من األوامر.

كل الموظفین یشاركون في عملیة القتل، لكن ال أحد منهم قاتل، ولیس علیه أن یشعر  -2
ده، فدابكل دابساطة من دابذلك، فال یوجد في النظام الدابیروقراطي عمل یقوم دابه الشخص وح

یقوم دابالقتل هم فریق وهذا الفریق هو الذي یقتل دون أن یجعل أي من أعضائه قاتاًل، ومن 
                                                 

 .72( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص1)
 .254(  المصدر نفسه ، ص 2)

)3( Smith, Dennis, Zygmunt, Bauman, prophet of  posmodernity, firat published 
polity prees UK., p.12. 

 .361-360(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص4)
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 هنا تكون مسؤولیة القتل مسؤولیة عامة.

المنظومة الدابیروقراطیة لصناعة القتل حالها حال دابقیة أي منظومة دابیروقراطیة إداریة،  -3
ل، إال قلة قلیلة، دابل هم مدمنو القانون والنظام. فأعضاء فریق القتل ال یقتلون حدابًا في القت

 ألن القتل یسیر وفق إجراءات دابیروقراطیة فال داعي لتدخل مشاعر القاتل. 

وهذا ما أكده أدولوف إیخمان أحد القاد  النازیین ورئیس جهاز )أس أس( في دولة  
ألقي القدابض علیه الرایخ الثالث المسؤول عن ترحیل الیهود وقتلهم في أفران الغاز، الذي 

وداباألحرا خطف من األرجنتین من قدابل الموساد السرائیلیة  –م 1960في األرجنتین سنة 
، ففي محاكمته كان یؤكد أن -م1962وحكم دابالعدام في إسرائیل فلسطین المحتلة سنة 

، لهذا یكون إیخمان كل ما كان یفعله هو دابمثادابة احترام القانون وتطدابیق األوامر الفوقیة
 . جرد دابیروقراطي منفذ لإلجراءات دون أن یسأل عن الهدفم

یفهم مما سدابق ان داباومان حمل العقالنیة الدابیروقراطیة الفایدابریة التي تدابنت التكنولوجیا 
والعلم والنظام والحداثة المسؤولیة المداباشر  عن مجزر  الهولوكوست. وعلى هذا تكون 

عقالني من دابقایا دابردابریة ما قدابل الحداثة، دابل الهولوكوست عنده داباومان لیست طوفانًا غیر 
 .كانت أحد االدابناء الشرعیین في دار الحداثة

ویجدر أن ندابین هنا أن رؤیة داباومان ألسداباب الهولوكوست تجاوزت الحداثة 
إن العلم "والدابیروقراطیة، فشملت العلم الذي یعد أحد إفرازات الحداثة، فحسب وجهة نظره: 

. " لمًا على نحو مداباشر وغیر مداباشر في حدوث الهولوكوستلعب دورًا حقیرًا ومظ
أما الدور غیر المداباشر للعلم فكان "فالدور غیر المداباشر الذي لعدابه العلم یقول فیه داباومان: 

من  داباد له أهمیة جوهریة من خالل وظیفته االجتماعیة العامة، إذ مهد العلم الطریق لإلإ 
و  اللزامیة لجمیع أنواع التفكیر القائم على القیم خالل تقویض السلطة والتشكیك في الق

والمعاییر، والسیما القو  التي یمثلها كل من الدین وعلم األخالق. والعلم ینظر إلى تاریخه 
الماضي على أنه كفا  طویل انتصر فیه العقل على الخرافة والالعقالنیة. ولما لم یكن 

                                                 

 . 188(  ارندت، حنة، إیخمان في القدس: تقریر حول تفاهة الشر، ص1)
 . 121یخ، ص(  المسیري، عدابد الوهاب، الصهیونیة والنازیة ونهایة التار 2)
 .73-72(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست، ص3)
 . 191( المصدر نفسه ، ص4)
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قالنیة على المعاییر والقیم التي فرضها دابمقدور الدین وعلم األخالق أن یضیف شرعیة ع
ردا من كافة السلطات، ولما قیل إن  على السلوك النساني ، فقد وقفا في قفص االتهام وج 
القیم واألعراف أمور ذاتیة یتعذر إحاللها ، صارت األداتیة المجال الوحید الذي یمكن فیه 

عن القیمة وظل یتداباهى دابذلك،  الدابحث عن التفوق والتقان، أراد العلم أن یكون منفصالً 
دابل إنه أسكت دعا  األخالق من خالل الضغط المؤسسي واالستهزاء دابهم . وتدریجًا فقد 
العلم الدابصیر  األخالقیة والقدر  على التفوه دابالقیم األخالقیة ، دابل إنه أزا  كافة العقدابات 

دابتهاج في التي كان من شأنها أن توقف تعاونه الذي یفیض دابالحماسة الحیویة واال
التخطیط أسرع وأفضل سدابل التعقیم أو القتل الجماعي. لقد أزال العلم أیضًا العقدابات التي 
تمنعه من تصور عدابودیة معسكرات االعتقال على انها فرصة عظیمة وفرید  لجراء 

 ."أدابحاث طدابیة في سدابیل تقدیم الدابحث العلمي، ودابالطدابع في سدابیل التقدم
ساعد العلم، أو "ي لعدابه العلم في الهولوكوست فیقول فیه: ا الدور المداباشر الذم  أَ و 

العلماء على وجه الدقة الجنا  الذین ارتكدابوا جرائم الهولوكوست على نحو مداباشر أیضًا، 
فالعلم الحدیث عدابار  عن مؤسسات عمالقة معقد ، واألدابحاث تحتاج إلى تكالیف داباهظة 

دادًا غفیر  من الخدابراء الذي ألنها تتطلب مداباني ضخمة ومعدات داباهضة الثمن وأع
یتقاضون مدابالغ طائلة. لذلك یعتمد العلم على التدفق المستمر لمموال والموارد غیر 
النقدیة أیضًا، وال یوفر هذا التدفق ویضمن استمراره سوا المؤسسات الكدابرا. رغم ذلك ال 

جشعون. یمكن أن نصف العمل دابأنه مذهب التجاریین، أو أن نصف العلماء دابأنهم تجار 
فالعلم یدور حول الحقیقة والعلماء یسعون إلیها. والعلماء یقودهم الفضول ویثیرهم 
المجهول. ولو وضع حب المعرفة في كفة. وجمیع األغراض الدنیویة دابما فیها آمال في 
كفة، لرجحت كفة حب المعرفة عندهم قیمة المعرفة والحقیقة هي زادهم فحسب وغرضهم 

نما مجرد مصادفة، وم صدر إزعاج دابسیط أن الفضول ال یمكن أن یشدابع وأن الحقیقة ال وا 
یمكن أن تكتشف، دون تدفق متزاید لالعتمادات المالیة دائمًا ومعامل داباهظة التكلیف 
وقوائم رواتب ضخمة فالعلماء ال یدابتغون شیئا سوا أن یتركوا لحالهم یروون عطشهم أینما 

                                                 

 .192-191( داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص1)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )          (              87/1العدد )ملحق                           

 523 

 ." وجدوا كأس المعرفة
التي تدابسط ید العون وتوفر هذه المكانیات تراهن على تعاون یضیف: أن الحكومة 

العلماء وعرفانهم لها دابالجمیل، وفي المقادابل یصیر أغلب العلماء على استعداد دابأن 
یخضعوا لقو  العلم القاهر  أو أن یتنازلوا عن قیمة عریضة من المدابادئ ویختزلوها في عدد 

كان العلماء مهیئون على سدابیل المثال لیقدابلوا قلیل من الوصایا والتعالیم األخالقیة، فقد 
ذا ما اعترضوا  االختفاء المفاجئ لدابعض زمالئهم أصحاب األنوف واألسماء الغریدابة، وا 
دابأي حال من األحوال، فكان اعتراضهم یتلخص في أن اختفاء كل هؤالء الزمالء هو 

ارغة، دابل هجمة واحد  سیضع جدول الدابحث العلمي في خطر. لیس ذلك مزحة أو ضجة ف
هذا هو الحال الذي كانت علیه تصرفات األكادیمیین وطالب وطلدابة ومهندسي األلمان. 
وكل ما نعرفه عن نظرائهم السوفیت إدابان عملیات التطهیر أنه طار العمالء االلمان 
وركدابوا القطار الذي تقوده قاطر  النازیة نحو العلم الذي تسوده ألمانیا، عالم جدید شجاع 

ء العرقي، عندئذ زادت طموحات المشروعات الدابحثیة وتدفقت الموارد والدعم یتسم دابالنقا
 .المالي للمعاهد الدابحثیة، وما دون ذلك لم یكن له أهمیة تذكر

فلم یكن داباومان وحده قد تصور أن الهولوكوست وقعت من داخل دابنیة الحداثة، 
الجماعیة  داباد القة الإ فتحت الفكر  نفسها قد م الفیلسوف الفرنسي میشیل فوكو رؤیة لع

، ویضیف ان هذا "الجماعیة هي حلم السلطات الحدیثة داباد أن الإ "دابالحداثة، اذ یرا : 
السلطة  ن  ألَ  ؛ما هين  ال یتعلق دابفعل عود  راهنة لحق القتل القدیم، إإ  -داباد الإ –االمر 

السكانیة  عادت الیوم تتموقع وتمارس على مستوا الحیا  والدابشر والعرق والظاهرات
ستراتیجیة الدول الحدیثة للدابقاء على الوجود الدابیولوجي هي ا داباد الضخمة، ودابهذا إن الإ 

ممارسة الدولة  -، وهذا ما أطلق علیه فوكو )السلطة الحیویة( التي تعني:لشعب ما

                                                 

 .193-192( المصدر نفسه، ص1)
 .193-192(  داباومان، زیجمونت، الحداثة والهولوكوست ، ص2)
مة مطاع صفدي، المركز القومي للترجمة، دابیروت،  السنة دابال، ( فوكو، میشیل، إراد  المعرفة، ترج3)

 .240ص
 .140(  المصدر نفسه، ص4)
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.ردابط فوكو المجازر دابمنطق الدولة الحدیثة وصارت حیویة، ألن الحدیثة لتنظیم رعایاها
الجماعیة  داباد ، فهذا الردابط دابین الإ سلطة الدولة ووجودها وممارستها متعلق دابهامنطق 

ومنطق الدولة الحدیثة وممارستها، ارتدابط دابالتحوالت العمیقة آللیات السلطة في عصر 
 ، أي وفقا لفوفكو إن النازیة هي في الواقع نتیجة لتطور آلیات الحداثة.الحداثة

لهولوكوست مع تصورات جان فرانسو لیوتار الذي یرا كما توافقت رؤیة داباومان ل
السدابب الحقیقي عن اعالن موت  -معسكرات االعتقال النازیة للیهود-من أو أوشفیتز"

إن الجرائم والمصائب الناتجة من اآللیة الحدیثة تتعلق  ، فحسب تصور" الحداثة
 ، ومن هنا أقر لیوتار:یر، والضامن لعدم التكرار هو رفض قیم ومعاییر التنو دابالحداثة

أن أوشفیتنر السدابب النموذجي لعدم مواصلة الحداثة ... دابأنها الجریمة التي افتتحت ما "
 ."دابعد الحداثة

 :الخاتمقققة
كدابقیة الدابادات التي وقعت على مر  إإداباد الهولوكوست عند داباومان لیست  عد  ت  

اثة كما تصورها هادابرماس، دابل هي التاریخ القدیم، وهي لیست انحرافًا عن مسار الحد
نتیجة لقیم ومعاییر الحداثة العقالنیة والتنویر والدابیروقراطیة والعلم، فالهولوكوست عنده 

ا یمكن . من هنلتأسیس نظام قائم على أسس علمیة إإداباد ، وكأنها كامنة في دابنیة الحداثة
الخوف الشر من صال ئع ان تفي دابالوعد الذي قطعته داباستالقول ان الحداثة لم تستط

                                                 

)1(  Balorda, Jasna, Genocide and modernity, Acomparative study of Bosnia, 
Rwanda and Holocast,  p.23. 

ر والتوزیع، سوریا، دمشق، الهیمنة، دال للنش-المعرفة–(  الحسناوي، مصطفى، سیاسة فوكو، السلطة 2)
 .152، ص1م، ط2015

 .287-285الجماعیة مفهومها ودورها وتطورها وأین حدثت، ص داباد (  شو، مارتن، الإ 3)
( لیوتار، جان فرانسوا، في معنى ما دابعد الحداثة، ترجمة وتعلیق، السعید لدابیب، مراجعة، عدابدالعالي 4)

 .7م، ص2016معزوز، المركز الثقافي العردابي، المغرب، 
 .76(  المصدر نفسه، ص5)
 .376(  أدابو رحمة، أماني، نهایة ما دابعد الحداثة، ص6)
 .376( المصدر نفسه ، ص7)
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 اشعارً والمساوا  التي حملته  ع استدابعاد لغة االقصاء ونشر الحریةالعالم، وكذلك لم تستط
 الدراكیةذ حاول داباومان نقد الحداثة عن طریق الهولوكوست، وكشف عن خرائطها لها، إإ 

التي حددت مسار الدابشریة وداباختصار تقدیم صور  لفهم الحداثة الغردابیة ونقدها عن طریق 
 لهولوكوست. ا
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Abstract 

The unveiling of the perceptual map of the Holocaust, or as it is 

called By The Nazis, of The Jews is one The most important Theses 

with which Contemporary philosphers and political Sociologists 

have been interested, including Bauman. Some Researchers have 

Tried to project a case of The Holocaust on some aspects of  

Religious and Social history, while others Perceive it as a hoax set 

of  specific purposes. Whereas Bauman saw The Structure of 

western modernity and at The height of The greatness of Western 

civilization, and Thus became as indication of understanding of 

modernity That it strong criticizes and it responsible for The 

Holocaust and This basis it is not only a Jewish problem and it will 

not by The Jews alore. Hence The Holocaust came in several forms 

Including The Holocaust, genocide Nazi Massacre, Catastrophe, and 

This, cleansing.  

     Keywords: anti-Semitism, instinctive aggression, totalitarian 

rule. 
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