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احلديث من «�أر�ضه» وهي التي اجتثته من «تاريخه»؟
على �أن هايدجر يقيم «خطا �سريا» �آخر بني ما ي�سميه
«ال�����س��م��ة ال��ي��ه��ودي��ة» وب�ي�ن «احل����داث����ة» .ذل���ك �أن �سعي
«احلداثة» �إىل «العاملية» و�إىل «الكونية» و�إىل «الكوكبية»
و�إىل «اجل��م��اه�يري��ة»� ،إمن��ا ه��و �أث��ر م��ن �آث���ار «د�سائ�س»
و»م����ن����اورات» و»م�����ؤام����رات» و»ح�����س��اب��ات» و»ت���دب�ي�رات»
و»ت��ب��ي��ي��ت��ات» ذاك ال�شعب ال���ذي ه��و �شعب «ب�لا �أر����ض»
و»بال بلد» و»بال انتماء» و»بال تاريخ».
وخطوة �أخ��رى يخطوها هايدجر نابعة ه��ذه امل��رة من
�أعماق فكره .نتذكر جميعا �أنه لطاملا ا�ست�شهد هايدجر
ب��ق��ول ال�����ش��اع��ر احل��ك��ي��م ه��ول��درل�ين« :ح��ي��ث��م��ا امل��ه��ل��ك��ة،
فثمة املنجاة» .ولئن هو ك��ان يجد يف احلداثة املهلكة،
بحكم ن�سيان الإن�سان �أم��ر الكينونة وتعلقه بالكائنات
ا�ستغالال وا�ستنزافا -يف ا�ستجابة منه لنداء جمهولم��ا يفت�أ يحثه على «الت�صنيع» و»امل��ك��ن��ن��ة» و»ال��ت���أل��ي��ة»،
ف�إن يف هذه املهلكة ال �شك تلوح عالئم املنجاة .ذلك �أن
احلداثة كانت كلها مت�ضمنة ومنذ البداية يف «جوف»
«البدء الأول» الذي �أحدثه ال�شعب الإغريقي .واحلال
�أن ه��ذا «ال��ب��دء» قد �شارف اليوم على «اخل��ت��م» ،وال بد
من الت�سريع ب�إنهائه ،كي تتاح الفر�صة �إىل «بدء ثان»
�أو �إىل «بدء �آخر» غري البدء الإغريقي .ولعل ال�شعبني:
الرو�سي� ،أوال ،ثم الأمل��اين ،بعد برئه من علة احلداثة
وال��ك��ون��ي��ة ث��ان��ي��ا ،ق��م��ي��ن��ان ب��ال�����ش��روع يف �إع�����داد «ال��ب��دء
الآخر» ،بينما ال�شعوب الأخرى -الإجنليزي والفرن�سي
والإي��ط��ايل والأم��ري��ك��ي وال��ي��اب��اين� -...إ َّم���ا ه��ي �شعوب
تعاين من «عوز» �أو �أمم تقا�سي من «ب�ؤ�س» .ومبا �أنه ال
بدء ثانيا من غري �إنهاء البدء الأول ،ومبا �أنه كما يلزم
لكل ب��د ٍء �شعب يقوم ب��ه ،فكذلك يلزم ل��ك �إن��ه��اء �شعب
ي�ضطلع ب��ه ،فقد ك��ان �إذن ي��ل��زم �أن ي��ق��وم ثمة «�شعب»
ينه�ض مبهمة «ال���ه���دم»ُ .ت���رى م��ن ي��ك��ون ه��ذا ال�شعب
الهدام؟
يرى هايدجر �أن الأقدار «قي�ضت» «�شعبا» للقيام بهذه
«امل��ه��م��ة» ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ق���ذرة :ه���دم ال��ب��دء الأول ،ه��دم
ال��غ��رب .وم��ا ك��ان ه��ذا ال�شعب �سوى ال�شعب اليهودي:
«�إن م�س�ألة دور اليهودية العاملية ما كانت هي بامل�س�ألة
العرقية ،و�إمن��ا م�س�ألة ميتافيزيقي ه��ي .و�إن مدارها
لعلى �أنها �أوج���دت لنا �ضربا من الإن�سان ميكنه ،وقد
حترر من كل قيد «= من الأر�ض»� ،أن يبا�شر كمهمة له
تاريخية اجتثات كل كائن خارج الكينونة» .ذلك �أن ما
كانت ذهبت �إليه النازية من اختزال ال�شعب اليهودي
�إىل «عرق»� ،أمر مل يالق من هايدجر �سوى «االحتقار».
وال�سبب يف ذلك �أن النازية جمرد «ر�ؤية للعامل» نظرة
«�شعبوية» قائمة على ر�ؤي��ة «عرقية»؛ �إذ الأم��ر �أعظم
و�أجل من هذا :من �ش�أن ال�شعب اليهودي �أنه منذور لكي
ي�ؤدي مهمة «ميتافيزيقية» هامة ،وهي ر�سالة «اجتثات
ال��ك��ي��ن��ون��ة» .وي��ق�����ص��د ه��اي��دج��ر مب��ف��ه��وم «االج���ت���ث���ات»
ع��رب��دة «ال��ك��ائ��ن» بعد �أن مت ن�سيان «ال��ك��ي��ن��ون��ة»� .إذ يف
زم��ن احل��داث��ة غابت الكينونة لكي يكت�سح الكائن كل
املجاالت ،وقد �أم�سى الكائن امل�صنَّع.
ل��ك��ن ،ي��ت�����س��اءل ن��ان�����س��ي -وك��ت��اب��ه ه��و ك��ت��اب ال��ت�����س��ا�ؤالت

امل��ف��ت��وح��ة -مل���اذا اخ��ت��زل ه��اي��دج��ر ك��ل ���س��م��ات احل��داث��ة
ال��ك��ارث��ي��ة -م����ن «ن���زع���ة �أم��ري��ك��ي��ة» و»ن���زع���ة بل�شفية»
و»دميقراطية» و»عقالنية» و»نزعة مو�ضوعية» -وعلى
ما يوجد بينها من تعار�ضات بل وتناق�ضات -يف «وجه»
واحد ويف «طراز» �أوحد -هو الطراز اليهودي؟ وجواب
ه��اي��دج��ر ج����واب م��ع��ق��د :م��ن ج��ه��ة ،ال�����ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي
ه��و م��ن يعلن «عرقيته» ،والأ���ص��ل يف العرقية الإمي��ان
بالعلمية -البيولوجية -وهو مبد�أ ينبع من «الهيمنة
على احلياة بالت�ألية وباملكننة» .على �أن هايدجر يذهب
�إىل جدلية �أخرى موازية ،وهي �أن من �ش�أن هذا ال�شعب
ال��ي��ه��ودي -وال�����ش��ع��وب ال��ت��اب��ع��ة �إىل ف��ك��رت��ه� -أن يعمد
ب�إعمال العلم �إىل اجتثات العرقية نف�سها ،و�إىل توحيد
الب�شر وتنميطهم يف ت�سوية تامة ،و�إىل ف�صل الكائنات
ال��ب�����ش��ري��ة ع���ن �أر�����ض م��وط��ن��ه��ا .وب���ه���ذا ي��دم��ر ال�شعب
اليهودي البدء الأول الذي حدث مع الإغريق� .أَ َولي�س
ال��غ��رب ي��ع��ن��ي� ،أ���س��ا���س��ا� ،أر�����ض ال��غ��روب وب�ل�اد الأف����ول؟
وبهذه التهلكة التي يلقي �إليها الب�شرية ي�ستحثها على
انتظار املنجاة .ذلك �أن ال��دور املوكول �إىل هذا ال�شعب
دور م���ؤق��ت� ،إذ على «ال��ب��دء الآخ���ر» �أن يلوح يف الأف��ق.
وذل��ك مبا يعنيه من �أن على ه��ذا ال�شعب اليهودي �أن
يقوم بدوره الهدمي ،ثم بعد ذلك يفرغ املجال؛ �أي يلغي
نف�سه .لكن كيف له �أن يلغي نف�سه بنف�سه؟ تلك عملية
جدلية معقدة جدا .ولعل هايدجر لهذا ال�سبب مل يدن
«احلل النهائي» الذي ارت�آه هتلر الإدانة ال�صريحة.
واخل�ل�ا����ص���ة ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ي �إل��ي��ه��ا ه����ذا ال��ك��ت��اب ه���ي �أن
هايدجر لئن هو «احتقر» الفكر النازي -ويا للمفارقة
ال��ع��ج��ي��ب��ة! -ف���إن��ه ف��ع��ل ذل���ك وق���د ت��ب��ن��ى ن��زع��ة م��ع��اداة
ال�سامية يف «ال��ف��ك��ر»! و�إذ رف�����ض ه��و ال��ن��زع��ة العرقية
العن�صرية -النازية «العامية» و»ال�سوقية» ،امل�ستندة�إىل �أ���س��ا���س «ب��ي��ول��وج��ي» و»ط��ب��ي��ع��اين» -ع��ل��ى ن��ح��و ما
تبنته النازية -ف�إنه تبنى نزعة عرقية «ميتافيزيقية»
ت��ق��وم ع��ل��ى ف��ك��رة �أن ث��م��ة «���ش��ع��ب��ا» �أوك���ل���ت �إل��ي��ه مهمة

«ال��ه��دم» و»ال��ت��خ��ري��ب» ه��و ال�شعب ال��ي��ه��ودي .و�إذ �سبق
للفيل�سوف الفرن�سي ج��اك دري���دا �أن ت�ساءل -ت�سا�ؤال
�إن���ك���اري���ا -ع��ن �أي��ه��م��ا �أخ���ط���ر« :ال��ع��رق��ي��ة ال�����س��وق��ي��ة» �أم
«العرقية امليتافيزيقية» ،ف�إن جون ليك نان�سي ال يرتدد
يف اجلواب ب�أن العرقية امل�ستندة �إىل امليتافيزيقا �أدهى
و�أمر و�أ�صعب و�أخطر .هي ذي نتيجة ا�ستهانة هايدجر
بالنزعة العادية لل�سامية الرائجة ،ويف ذلك كان هوانه.
ال�سبب يف �سقوط هايدجر
ويجد جون ليك نان�سي �أ َّن
َ
يف ه���ذه ال��ع��رق��ي��ة امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ة �إمن���ا ه��و ه��و���س��ه بفكرة
«الت�أ�سي�س» :هو�س البدء والتد�شني وال�برجم��ة .فقد
�أ���س�����س ه��و للبدء الأول ب�شعب الكينونة الأول ،ووج��د
�أن هذا البدء ت�ضمن يف جوفه -ت�ضمنا جل ًّيا -جربية
نهايته ،و�أنه ال بد من �أن ن�ؤ�س�س لهذه النهاية ،وما كان
الأ���س��ا���س هنا �سوى �شعب �آخ��ر �أوك��ل��ت �إل��ي��ه مهمة هدم
الأ���س��ا���س -ه��و ال�شعب ال��ي��ه��ودي -علما ب����أ َّن ال��ه��دم كان
مت�ضمنا منذ البدء يف الت�أ�سي�س .وما يوجد يف معاداة
ال�����س��ام��ي��ة م��ن ك��راه��ي��ة �إال ك��راه��ي��ة مل��ا ي�ستع�صي على
الت�أ�سي�س.
وهكذا ،ينتهي جون ليك نان�سي �إىل �أن «طيف الت�أ�سي�س»
ه��ذا ال ي��زال «ي��ح��وم» ح��ول الفكر الغربي ،مب��ا يف ذلك
الفكر املعادي لفكر هايدجر نف�سه� .أَ َومل ي�سبق لنيت�شه
�أن ق����ال� :إن م��ن ���ش���أن ذاك ال����ذي مي��ع��ن ال��ت��ح��دي��ق يف
الهوية �أن تنتهي الهوية نف�سها �إىل ا�ستعارة عينيه لكي
تنظر بهما �إىل الأ�شياء؟ و�أمل يتقدم للقدماء �أن قالوا:
«كلما كان املرقى عاليا كان املهوى �أ�صعب»؟ تلك �سقطة
هايدجر وهفوته ،بل وتفاهته.
ختاما ..م��ا زال��ت م�س�ألة م�س�ؤولية املثقف الأخالقية
وال�سيا�سية مل تطرح عندنا يف العامل العربي ،اللهم �إال
على نحو خجول حمت�شم .وق��د ف��اج���أين عبدالرحمن
بدوي �-أحد �أكرب �أ�شياع هايدجر يف العامل العربي -وهو
ي��روي -يف �سريته -كيف �أن��ه ان�ضم �إىل ح��زب م�صري
فا�ش�ستي -م�صر الفتاة -وكيف �أن �أ�ساليب هذا احلزب
الفا�ش�ستية �أغ�ضبت عبا�س حم��م��ود ال��ع��ق��اد ،ف��ك��ان �أن
دب��ج مقاالت يدين فيها �أ�ساليبها غري الدميقراطية،
وما كان من عبدالرحمن بدوي ورهطه� ،إىل �أن �أر�سلوا
�شباب احل��زب بغ َّية «ت���أدي��ب» ال��رج��ل ،فكان �أن �أ�شبعوه
�ضربا .على �أن �أغ���رب م��ا يف احلكاية �أ َّن عبدالرحمن
بدوي رواها ب�ضرب من االفتخار ،ومل يخجل -بو�صفه
مثقفا -من الثناء على هتلر و�سيا�سته ،و�إبداء تعاطفه
م��ع ال��ن��ازي��ة ،وا�ستهجانه لكل امل�ست�شرقني «ال��ي��ه��ود».
ول��ع��ل ظ��ه��ور «كتاباته ال�سيا�سية» ،يف الآون���ة الأخ�ي�رة،
�سوف يبدي الكثري من امل�سائل ال�شائكة عن م�س�ؤولية
املثقف العربي الأخالقية وال�سيا�سية.
---------------- عنوان الكتاب« :ا�ستهانة هايدجر». امل�ؤلف :جون ليك نان�سي. النا�شر :من�شورات غاليلي ،باري�س.2015 ، -عدد ال�صفحات� 100 :صفحة.
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«ا�ستهانة هايدجر» ..جلون نان�سي
حممد ال�شيخ *
كتاب يحمل عنوان ًا ُملتب�سا .وال غرابة يف ذلك �إذا علمنا �أن �صاحبه الفيل�سوف الفرن�سي جون ليك نان�سي ،الذي فاقتْ ت�آليفه الفل�سفية الت�سعني ،والذي يكاد يكون
هذا ٌ
جمهوال عند العرب؛ فال نكاد نعرث له على كتاب ُمرتجم �إىل العربية -ينتمي �إىل املدر�سة التفكيكية التي يتزعمها الفيل�سوف الفرن�سي جاك دريدا ( ،)2004-1930وهي
املدر�سة التي ع َّودتنا على �ألغاز عناوين ُكتب �أع�ضائها .هو عنوان ملتب�س ،حتى يف الفرن�سية؛ مما ُيعقِّد مهمة ناقله �إىل الل�سان العربي .و�إذا ما نحن وقفنا عند حرفية
الرتجمة ،كان العنوان �أقرب �شيء �إىل �أن يكون« :تفاهة هايدجر» ،لكن ما �إىل هذا ق�صد امل�ؤلف -وهو الذي ال يخفي ت�شيعه �إىل هايدجر ( -)1976-1889و�إمنا ق�صد
مبعنى «ا�ستهتار» هايدجر و»ا�ستخفافه» و»ا�ستهانته» ،التي ال �شك ت�أدت ،يف طور من �أطوار حياته� ،إىل هوانه .ومباذا «ا�ستهرت» هايدجر؟ وملاذا «هان»؟ تلك م�س�ألة تعود �إىل ما
يعرف ،يف النقا�شات الفل�سفية ال�سيا�سية املعا�صرة ،با�سم «ق�ضية هايدجر» .ويق�صد بق�ضية هايدجر -تطرية لذاكرة القارئ العربي -ما �أقدم عليه هايدجر ،يف الثالثينيات
من القرن املا�ضي ،من انتماء �إىل احلزب النازي ( ،)1945-1933وقبوله «التعاون» معه ،وذلك برت�ؤ�س جامعة فريبورج ( ،)1934-1933وبتدبيجه بع�ض العبارات يف مديح
احلزب وتقريظ الزعيم .هي «زلة عامل» �إذن .وما كانت هي الزلة الأوىل ،ولن تكون الأخرية.

ولكن ،كيف يكون الأمر كذلك ،وقد مدح مي�شيل فوكو
(- )1984-1926املفكر ما بعد احلداثي املتحرر من كل
الأع��راف التقليدية حتى يف حياته ال�شخ�صية -الثورة
الإيرانية و�أثنى على قائدها؟ و�أمل يكن قبله الفيل�سوف
ال��وج��ودي الفرن�سي ج��ون ب��ول ���س��ارت��ر ()1980-1905
زار االحت��اد ال�سوفييتي يف عز القمع ال�ستاليني ومدح
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��وع��ي ،وق���ال ق��ول��ه ال�شهري -وي���ا ليته ما
قاله!« -كيفما كان م�ستقبل فرن�سا ،ف�إنه يجب �أال يكون
مغايرا مل�ستقبل االحتاد ال�سوفييتي»!
وب��ع��د �أن ع��رف��ن��ا الآن «ق�����ض��ي��ة ه���اي���دج���ر» ،و»ك��ب��وت��ه»
و»ه�����وان�����ه» ،دع���ن���ا ن��ع��ي��د ال�������س����ؤال م���ن ج���دي���د :ومب����اذا
«ا�ستهان» هايدجر حتى «ه��ان»؟ تلك هي امل�س�ألة التي
يبحث فيها هذا الكتاب .وهي ذريعة جلون ليك نان�سي
لطرح م�س�ألة «م�س�ؤولية املثقف» الأخالقية وال�سيا�سية
بوجه عام.
وموقف جون ليك نان�سي من «ق�ضية هايدجر» -على
وج��ه اجلملة -م��وق��ف «ب��ي��ن��ي» :ب�ين م��ن «ي��ه��ول» كثريا
م��ن��ه��ا ،وب�ين م��ن «ي��ه��ون» ك��ث�يرا م��ن��ه��ا .م��ن ج��ه��ة ،ي��رى
�صاحب الكتاب �-ضدا على من �صاروا ي�سرتخ�صون يف
هايدجر �أن يكون «مفكرا» كبريا ،وذلك بتعلة �سقوطه
�سقطة مدوية عند انتمائه �إىل النازية ،وهي ال�سقطة
ال��ت��ي ي��رون �أن��ه��ا و�سمت ف��ك��ره بالعار وال�شنار �إىل �أب��د
الآب���دي���ن ،ب��ل ذه���ب ببع�ضهم الأم����ر �إىل ح��د ال��دع��وة
�إىل مقاطعة فكره -ي��رى �أن��ه« :ال ميكن ب���أي ح��ال من
الأح��وال �شطب فكر هايدجر من تاريخنا» .ومن جهة
�أخ���رى ،ي��رى امل���ؤل��ف� ،ضد م��ن قلل م��ن �أه��م��ي��ة انتماء
هايدجر �إىل ال��ن��ازي��ة ،ب��ل ذه��ب �إىل �أن��ه��ا مل تكن حتى
من ال َّل َمم� ،أنه «لي�س ميكن تربئة هايدجر بالتمام من
م��ع��اداة ال�����س��ام��ي��ة» ،و�أن« :ك��ل حم���اوالت ت�برئ��ت��ه �سوف
تفلح على اخل�صو�ص يف بيان كم على هذه القراءات �أن
تدعو حقيقة �إىل رف�ض القراءة «وعمى القراءة» ،وكم
عليها �أن تلج�أ �إىل ا�ستعمال فنون من الت�أويل وحيل،
وكم من الإنكار �أو العمى حتتاج �إىل �إعماله» .ومن ث َّم،



ف�إ َّن من �ش�أن هذه القراءات النكارية �أن« :ت�سهم ،بال�ضد
مما رامته ،يف تثبيت التهمة ،ويف ت�أكيد الإدانة».
كان ُمنطلق جون ليك نان�سي ،يف هذا الكتاب ،التذكري
ب�سوء الفهم الذي جوبهت به فيل�سوفة �سيا�سية غربية
ح��ن��ة �آرن�����دت ( -)1975-1906مل���ا ه���ي �أب���دع���ت ع��ب��ارة«تفاهة ال�شر» �-أو ب��الأح��رى «اال�ستهتار �أو اال�ستهانة
بال�شر» -بغاية تف�سري انخراط املوظف الأملاين �أدولف
�آي�����ش��م��ان ( )1962-1906يف امل�����ش��روع ال��ن��ازي القا�ضي
بت�صفية العديد م��ن ال��ي��ه��ود ،وذل��ك كله با�سم «طاعة
الأوام��ر» .وكان قد متثل «�سوء الفهم» هذا يف تقويلها
م��ا مل تقله :وك�أنها ق�صدت �أن ال�شر ال��ذي اق�ترف يف
مع�سكرات االحتجاز النازية كان �أم��را «هينا» و»تافها»
و»ي�سريا» ال ي�ستحق �أن ي�ستنكر وال �أن ي��دان .فقد ُع َّد
تعبري «ت��ف��اه��ة ال�����ش��ر» -اال�ستهانة بال�شر -لو�صف ما
اقرتفه �آي�شمان ،وك���أن ه��ذه العبارة ت�شهد على افتقاد
م��ن ح��ن��ة �آرن����دت �إىل ب�����ص�يرة ال��ق��ل��ب (ن��ح��و ال�ضحايا)
و�إىل ب�صرية التحليل (نحو النازيني) .وك�أن «التتفيه»
�أو «اال�ستهتار» �أو «اال�ستهانة» تعني «الالمباالة» جتاه
ال�شر ،بينما الفيل�سوفة كانت تق�صد العك�س :كم كان
ممكنا وي�سريا تتفيه الأحكام واملمار�سات التي �أدت �إىل
�إبادة �ضحايا كرث.
والذي يراه جون ليك نان�سي �أنه وعلى الرغم من �سوء
الفهم الذي عانت منه هذه الفكرة ،ف�إن هذا ال مي�س يف
�شيء �صدق مالحظة حنة �آرندت من �أن الإن�سان ،وحتت
ظ��روف معينة ،قد «ي�ستهني» باقرتافه لل�شر ،فيفعله
«ا�ستهتارا» منه به و»ا�ستخفافا» و»ا�ستهوانا» .على �أن
الرجل يتوج�س من عودة �سوء الفهم هذه� ،إذ يعلن عن
ا�ستهانة هايدجر بنزعة معاداة ال�سامية وا�ستهتاره به
وا�ستهوانه لها؛ ذلك �إذ البع�ض ي�شكك يف �أن نان�سي �إمنا
�أراد «التهوين» من الآراء املعادية لل�سامية التي ظهرت
م���ؤخ��را ب��ع��د ن�شر دف��ات��ر ه��اي��دج��ر ال�����س��وداء -يف دفعة
�أوىل تخ�ص �أع���وام « 1941-1931ثمة  34دف�ترا �أ���س��ودا
يف املجموع متتد على مدى يناهز �أربعني �سنة (-1931

� -»)1969ضمن املجلدات ال��راب��ع والت�سعني واخلام�س
وال��ت�����س��ع�ين وال�����س��اد���س وال��ت�����س��ع�ين ،ع��ل��ى ال���ت���وايل ،من
�أعمال هايدجر الكاملة .وكما يف مثال حنة �آرندت ،ف�إن
فيما ذهب �إليه نان�سي ،يتعلق الأمر با�ستهانة هايدجر
بالنزعة املعادية لل�سامية التي كانت منت�شرة ب�أوروبا
�سنوات  .1940-1920واجلديد الذي �أحدثه هايدجر هو
�إدخ��ال اال�ستهانة مبعاداة ال�سامية -التي كانت �سائدة
�أوال يف القول العامي والقانوين� -إىل القول الفل�سفي.
وامل��ف��ارق��ة ال��ت��ي يك�شف عنها �صاحب ال��ك��ت��اب ،وم��ن ث َّم
ُت�����ش�� ِّك��ل «�أط���روح���ت���ه» الأ���س��ا���س��ي��ة ب��ه��ذا ال�����ص��دد ،ه��ي �أن
هايدجر وبالقدر الذي «احتقر» فيه الفكر النازي ،ف�إنه
تبنى -عن ا�ستهانة ،ومن ث َّم ا�ستيحاء عنوان الكتاب-
نزعة م��ع��اداة ال�سامية كانت رائ��ج��ة ال���رواج يف ع�صره.
ل��ك��ن� ،ألأا ي�شكل ه���ذا الأم����ر «م��ن��اق�����ض��ة»؟ ك��ي��ف �أم��ك��ن
لهايدجر �أن «يحتقر» النازية و�أن يتبنى يف الوقت نف�سه
م��ع��اداة ال�سامية ،علما ب���أ َّن النازية ما كانت �شيئا �آخر
�سوى نزعة يف معادية لل�سامية لي�س �إال؟
احل���ال �أ َّن ه��اي��دج��ر يرف�ض -يف دف��ات��ره ،كما يف كتابه
«م�ساهمات يف الفل�سفة» املعا�صر لها -م��ب��د�أ «ال��ع��رق»
وف���ك���رة «ال���ع���رق���ي���ة» -ال��ع��ن�����ص��ري��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ول
بالعرق -لأنهما مبد�آن ناجمان عن ت�صور»بيولوجي»
و»طبيعاين» ،وم��ن ث�� َّم «ميتافيزيقي» -على �أ�سا�س �أ َّن
العلم ميتافيزيقي عند هايدجر للإن�سان .وم��ن ث�� َّم،
كان الت�صور العرقي ت�صورا «حداثيا» بح�سبانه ثمرة ملا
انتهت �إليه حركة التحديث من ن��زوع نحو «احل�ساب»،
وا�ستنادا �أعمى �إىل «التقنية» واعتمادا على «الت�ألية».
�أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،ي���رى ه��اي��دج��ر �أن ف��ك��رة «ال���ع���رق» �إمن��ا
ه��ي ف��ك��رة «ي��ه��ودي��ة» ب����الأ ْو َل ،وذل���ك م��ا دام �أن اليهود
م��ن يت�شبث ب��ف��ك��رة «ع��رق��ي��ت��ه��م» .وب���ن���ا ًء ع��ل��ي��ه ،يك�شف
هايدجر عما يعترب «خطا �سريا» يربط بني «احلداثة»
و»اليهود»� .ألي�س اليهود هم �أهل «احل�ساب» و»الت�ألية»
و»التقنية» و»الت�آمر»؟ بل �ألي�سوا هم �شعب «بال �أر�ض»
و»ب�لا «ت��اري��خ» ،و�أن احلداثة هي التي اقتلعت الإن�سان

