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افتتاحية: أزمة احلقول املعرفية في أعقاب احملرقة النازية

ليئوره بيلسكي

يعتبر هذا العدد ثمرة تعاون ممّيز بني باحثني ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة، ُطلب منهم التفكير في 
كيفية تأثير احملرقة النازية على الكتابة والبحث والتعّلم في مجاالتهم. ُطلب من املشاركني فحص هذه 
الزاوية استناًدا إلى مفهوم األزمة والتساؤالت التالية: هل شّكلت احملرقة أزمة أّدت إلى تفكير متجّدد 
في طرق البحث والتعّلم السابقة واستحداث طريقة جديدة؟ هل نتجت في أعقاب احملرقة مناهج بحثية 
جديدة؟ هل نتجت حقول بحثية ومعرفية جديدة؟ هل تطّورت نزعة إلى اجلمع بني حقول معرفية؟ وما 

هي األمور التي اسُتبعدت من الإلطار املعتمد وما هي األمور التي تضّمنها هذا اإلطار؟
وقد طغت على النقاشات مقولة ثيودور أدورنو بأنَّ كتابة الشعر في أعقاب أوشفيتز تعتبر بربرية. 
رمبا  أم  البشري؟  التاريخ  في  احملرقة  خصوصية  على  التأكيد  إلى  يسعى  مجاًزا  املقولة  هذه  تعتبر  هل 
بنظرة استرجاعية إلى تطّور احلقول املعرفية في أعقاب احملرقة ميكن التأكيد على أطروحة أزمة التمثيل 
التي  العلمية  املعرفية  بالغ األهمية وخاّصة على صعيد احلقول  التساؤل  يعتبر هذا  في أعقاب احملرقة؟ 
طرق  مع  يتالءم  مبا  مميزًا،  تاريخًيا  حدًثا  بوصفها  احملرقة،  قولبة  صعوبة  مع  مجاله،  في  كل  تتعامل، 

البحث والتفكير املستند إلى بلورة معايير عامة ومقارنة.
لقد تشّكل هذا العدد على مراحل عدة. أرسل املشاركون، في املرحلة األولى، مخطوطات أولية 
عمل  ورشات  في  املشاركون  اجتمع  الثانية  املرحلة  وفي  بقرائتها.  اآلخرون  املشاركون  وقام  ملقاالتهم 
مكّثفة في معهد فان لير في القدس حيث مّت مراجعة جميع املخطوطات املقدمة وأعقبها نقاشًا مفتوحًا 
في طاولة مستديرة بني جميع املشاركني. وفي املرحلة الثالثة شاهد املشاركون فيلم �صمت األرشيف« 
بحضور املخرجة يعيل حرسونسكي أعقب ذلك نقاشًا حول الفيلم يتم نشره في هذا العدد إلى جانب 

مقدمة كتباها ينيف رونئيل ويولي نوفك.
ذا صلة  �األزمة«  منظور  كان حقًا  إذا  فيما  التساؤل  املشترك  العمل  في معرض  مرة  أكثر من  ظهر 
ملناقشة تطّور التفكير والبحث األكادميي الذي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين. بالرغم من 
ذلك، فإنَّ استخدام مفهوم األزمة حتديًدا، وكذلك التعامل معه بالنقد والتشكيك، قّد أّدى إلى ظهور 
أسئلة وأفكار مثيرة حول النظرة األكادميية إلى احملرقة وإلى التأثير والنسبة القائمة بني النظرة العامة إلى 
التعامل مع احملرقة بحثيًا. ظهر تساؤالن مركزيان في هذا السياق: األول، هل ميكن  احملرقة وأمناط 
الطارئة على احلقول  للتطّورات  لنا مراجعة  يقّدم  أن  األزمة  إلى مفهوم  تستند  الستخدام اصطالحات 
تعتبر  هل  دقيقًا،  األزمة  عن  احلديث  أنَّ  افتراض  على  ثانًيا،  بتاتًا؟  مأزومة  بأنها  تبدو  ال  التي  املعرفية 
جزء  يشير  احلداثة؟  أو  األولى  العاملية  احلرب  رمبا  أم  األزمة،  سبب  الثانية  العاملية  احلرب  أو  احملرقة 
أهمية  من  حتّط  ال  احلداثة  أزمة  هي  األزمة  أن  فكرة  تبّني  أنَّ  إلى  العدد  هذا  في  املنشورة  املقاالت  من 
احملرقة بوصفها تعبيًرا لهذه األزمة ضمن احلقل املعرفي ذاته. في املقابل، ترى مقاالت أخرى أنَّ بعض 
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أكبر من احملرقة وتأثيرها  املعرفية تطغى بصورة  التعبيرات األخرى ألزمة احلداثة في عدد من احلقول 
على التغييرات الطارئة على البحث والكتابة.

القائم بني  االنفصام  وتتناول  تأريخي  منظور  العدد على  في هذا  منشورة  اعتمدت ثالث مقاالت 
استحداث  في  االنفصام  هذا  عن  التعبير  وإمكانية  الضحية  منظور  وبني  اجلرمية  مرتكب  الم  الظَّ منظور 
معلومات مختلفة أو في تقسيم العمل فيما بني حقول معرفية أكادميية منفصلة. تشير مقالة دافيد أنجل 
�االنكسار الذي لم َيكسر إاّل قلياًل: تاريخ شعب إسرائيل يومه كأمسه« إلى االنفصال الدائم بني حقلي 
دراسة احملرقة ودراسة تاريخ شعب إسرائيل وإلى الثمن الناجم عن غياب الدمج بني هذين احلقلني. 
وعلى نحو مشابه، تنطلق مقالة شاؤول فريدلندر �تاريخ مدَمج للمحرقة: فرص وحتّديات« من توجيه 
النقد إلى الفصل الدائم بني كتابة املؤرخني األملان واملؤرخني اليهود حول الرايخ الثالث، ذلك الفصل 
الذي يتجّلى في التمييز بني التاريخ العام والتاريخ اليهودي، وبني دراسة متخذي القرار وأعمالهم وبني 
املنهجية يؤّدي بفريدلندر  الثالث. إنَّ هذا الفصل على صعيد  الرايخ  التاريخ من منظور ضحايا  دراسة 
إلى  إضافة  خاملني  سلبّيني  بوصفهم  للضحايا  املشّوهة  للرؤية  السبب  هو  الفصل  هذا  بأنَّ  االدعاء  إلى 
مساهمته إلى فرض تاريخ ُتقصى منه أصوات الضحايا. في ظّل هذه التحّوالت الطارئة على مدار سنني 
يتوّقف  املقابل،  في  الثالث.  للرايخ  مدمج(  تاريخ  )أو  تاريخ جامع  تطوير  إلى  الكاتب  يدعو  طويلة، 
عاموس غولدبرغ في مقالته �احملرقة والتاريخ: انقطاعات في زمن ما بعد احلداثة« عند العثرات املائلة 
أمام مثل هذا الدمج وعند حتويل أصوات الضحايا إلى أصوات تافهة. وجاء في مقالته: �في الثقافة التي 
نعيش بني ظهرانيها فإنَّ أصوات الضحايا فقدت مكانتها األخالقية واملعرفية والثورية وكيانها الوجودي. 
تبدو وكأنها صور  لتوفيرنا بصور  أدوات جمالية وتعمل ]...[  إلى  فعلًيا  فقد حتّولت هذه األصوات 

للمحرقة، وصورة متوّقعة واعتيادية جًدا ملا هو ما بعد كّل خيال ممكن«.
هل  التالي:  السؤال  على  متباينة  معرفية  حقول  من  منطلقة  أفعال  ردود  الثالث  املقاالت  تعرض 
تاريخ  باحثي  من  العديد  بأنَّ  أجنل  يرى  احلداثة؟  أزمة  مع  تربطها  التي  العالقة  وما  أزمة  احملرقة  تعتبر 
شعب إسرائيل نظروا بعني الشّك إلى استخدام احملرقة على يد باحثني من حقول أكادميية أخرى بغية 
الكشف عن األوجه املظلمة للحداثة وانتهوا إلى القول بضرورة احلّد من مكانة احملرقة في الرواية اأُلم 
في تاريخ شعب إسرائيل في العصر احلديث إلى احلّد األدنى املمكن. بعبارات أخرى، يرى بأنَّ احلقل 
املعرفي لدراسة تاريخ شعب إسرائيل بوصفه مشروعًا حداثوي باألساس يواجه صعوبة في التعامل مع 
احملرقة بصورة خاصة لكون احملرقة تشّكل تعبيًرا ألزمة احلداثة. في مقابل ذلك، يسعى بحث فريدلندر 
التاريخي  املعرفي  احلقل  داخل  استيعابها  فرص  تواجه  التي  والصعوبات  احملرقة  أزمة  مع  التعامل  إلى 
احلداثوي وذلك عبر دمج أصوات الضحايا في الرواية التاريخية وصيانة إحساس عدم األمان التي تثيرها 
هذه األصوات. بينما تهدف املعرفة التاريخية إلى تدجني عدم الثقة وتفسيرها، يسعى فريدلندر إلى كتابة 
بحث تاريخي ال يعتمد على طمس أحاسيس عدم الثقة األولية أو تدجينها. أما غولدبرغ، كما ذكرنا، 
فإنه يتشّكك في هذا احلّل، ويعتقد بأنه على الرغم من أنَّ احلقل املعرفي لدراسة التاريخ قد تأّثر بصورة 
جوهرية بالنقاشات التي تهيمن عليها نزعات ما بعد احلداثة، أي نزعات ناجمة عن أزمة احلداثة، فإنَّ 

النقاشات التي متحورت حول دراسة احملرقة قد تركت آثارًا متواضعة نسبًيا على هذه التطّورات.
أما املوضوع اآلخر الذي ظهر في معرض النقاشات بني املشاركني فهو موضوع هجرة أحد احلقول 
برونير  جوزيه  مقالة  تسعى  وتطّورها.  البحثية  التحّوالت  على  وتأثيرها  احملرقة  أعقاب  في  املعرفية 
محّللني  هجرة  تأثير  فحص  إلى  األمريكي«  الكرسي  على  النازية  سالًحا:  بوصفه  النفسي  �التحليل 
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النفسي، وتشير  بالتحليل  املعرفي اخلاص  املتحدة على احلقل  الواليات  إلى  املانيا  نفسانّيني المعني من 
السياسية  الظروف  على  طرأت  التي  اجلوهرية  والتحّوالت  ذاتها  احملرقة  أنَّ  مفادها  مفاجئة  حقيقة  إلى 
واالقتصادية واالجتماعية للباحثني الذين كانوا يقودون احلقل املعرفي للتحليل النفسي لم حُتدث أزمة 
اجلغرافي  مركزه  في  هذا  املعرفي  للحقل  وانتعاش  متجّدد  ازهار  إلى  التحّوالت  هذه  أّدت  وإمنا  فيه، 
حول  احلديث  يدور  هل  واالنتعاش؟  االزدهار  هذا  تفسير  ميكن  كيف  املتحدة.  الواليات  في  احلديث 
تنّكر احملّللون النفسانيون النازحون عن وطنهم وامُلبعدون قصرًا عن مكانهم الطبيعي للمحرقة؟ خالًفا 
للباحثني السابقني، والذين أشاروا إلى �صمت متواطئ« بني احملّللني النفسانّيني واملعاجَلني الناجني بشأن 
النفسانّيني والتي  الفئة من احملّللني  التي نشرتها هذه  الواسعة  النظرية  الكتابة  احملرقة، يشير برونير إلى 
تتمحور حول حتليل ظاهرة اآلراء النمطية املسّبقة. وفق هذا التفسير، فقد تعامل احملّللون النفسانيون 
في كتاباتهم مع النازية والدوافع الكامنة وراءها وقاموا بتحليل اخللفيات النفسية ملرتكبي فظائع احملرقة، 
بتوفير  لقد جنح هؤالء احملّللون  املأساوي للضحايا.  احلال  بالغة على واقع  يرّكزوا بصورة  لم  ولكنهم 
تفسير حلادث متطّرف بوصفه تعبيرًا خاّصًا ملنظومة نفسية عامة، وعلى هذا النحو فإنهم، أسوة بباحثي 
تاريخ شعب إسرائيل الذين توّقف عندهم أجنل، لم ُيدخلوا حتّوالت جوهرية على أسس حقلهم املعرفي 

في أعقاب احملرقة.
كذلك تتناول مقالة حجاي كناعان وشموئيل روتيم ودانا برنياع �هايدغر بالعبرية: فصل في تاريخ 
تبلور فلسفة محلية« موضوع الهجرة أال وهي هجرة فالسفة يهود من أملانيا إلى فلسطني. يتناول الكاتبون 
مسألة تعاطي هذه الفئة من الفالسفة املهاجرين مع الفكر املتضارب للفيلسوف األملاني مارتني هايدغر 
في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين. جنح هايدغر في تشخيص أزمة العلوم والتي كان يتعنّي على 
الفلسفة التعامل معها في أعقاب احلرب العاملية األولى، ولكنه قد أحبط العديدين حني وقف إلى جانب 
اإلشكالي  التراث  هذا  مع  معرفيًا  مجااًل  بوصفها  إسرائيل  في  الفلسفة  تعاملت  كيف  النازي.  النظام 
لهايدغر؟ ماذا حاولت أن تستعير منه وأين اختلفت طرقهم؟ وكيف ميكن للنقاش حول استيعاب هايدغر 
عند مفكرين يهود أن يساعدنا في فهم تبلور خطاب فلسفي محلي في إسرائيل؟ كذلك فإنَّ العالقة بني 
الفلسفة واألخالق هي محور مقالة رونيت بيلغ إاّل أنها ُتعيد زاوية النظر إلى احملرقة بوصفها أزمة ُتلزم 
انفصال عن اللبنات األساس للفكر احلديث. حتاول في مقالتها ��ما بعد أوشفيتز«: حلظة حرف فلسفة 
األخالق عن مسارها« أن تشير في أعقاب ليوتار إلى التحّوالت اجلذرية التي يتعنّي على الفلسفة أن متّر 
عبرها بغية أن يكون مبقدورها أن تتعامل مع داللة �أوشفيتز«. وقد جاء في معرض نقاشها أنَّ التعاطي 
اللبنات األساس للفكر الفلسفي: التفكير  احلقيقي يستدعي محاسبة عميقة من جانب الفلسفة لألحد 
الذي تقوم في أساسه فكرة �املوت اجلميل«. هل فعلت فلسفة األخالق ذلك؟ هل  الهيجلي  النظري 

تستطيع فعل ذلك من دون أن تخسر إحدى نقاطها األساس التي تستند إليها؟
يقف كٌل من األخالق والهجرة في صلب مقالة ركيفت زلشيك ونداف دافيدوفيتش �سقوط ظل 
في  املعرفي  احلقل  هذا  تطّور  تتناول  التي  مقارنة«  نظرة   :)Bioethics( احليوية  األخالق  على  احملرقة 
املتحدة  والواليات  املانيا  مراكز:  في ثالث  احلقل  تطّور هذا  مقارنة  إلى  املقالة  تسعى  أعقاب احملرقة. 
وإسرائيل، وخاصة فحص كيف تعاطى مع اإلرث اإلشكالي الذي حّولته احملرقة إلى مهنة الطب. وفق 
ادعاء الكاتبني، عبر عزو اإلشكالية إلى مجال �الطب النازي« فقد مّت االمتناع عن فحص جدي من النوع 
“املهنّيني في مجال الطب وعلى مدار عقود طويلة بعد احلرب  إليه فيلغ. ويدعون أن فإن  الذي تدعو 
العاملية الثانية مّيزوا بني مجرمي الطب النازّيني وبني العمل الطبي ذاته”. أما النظرة النقدية وفق املقالة 
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فتستلزم فحًصا ألوجه االستمرار بني الطب النازي وبني الطب “العادي” بداًل من االصرار على متييزات 
تتناول  مشابه،  وجه  على  إخفاءها.  يتم  وبهذا  اإلشكالية  السلوكيات  استمرارية  على  الضباب  تضفي 
االستمرارية  في فحص  البيئة«  النازية، واحملرقة، وعلم  البّني واألخضر:  بني  �ما  نويمان  بوعز  مقالة 
داخل مجال بحثي جديد أال وهو األيكولوجيا والفكر األخضر. ظهر هذا املجال في التسعينيات ويبدو 
من خالل النظرة األولى أنه الوجه املعاكس للتوّجه النازي ورمبا يكون جوابًا له. يشير نوميان إلى أوجه 
ألبحاث  خالفًا  ولكن  �األخضر«،  النازي  اإلرث  وبني  اجلديد  املعرفي  احلقل  هذا  بني  مقلقة  استمرار 
املقالة  تسعى  والنازية،  اخلضراء  احلركة  بني  واالختالف  التشابه  نقاط  إلى  باإلشارة  اكتفت  التي  سابقة 
احلالية إلى التقّدم خطوة واحدة أخرى إلى األمام وفحص كيف ميكن عكس األمر ومعاينة األيكولوجيا 
مقالة  تسعى  املعنى  وبهذا  األمام.  إلى  دراسة احملرقة  دفع  برادمي ومنهجية ميكن من خاللهما  بوصفها 
سبق  مجاالت  بني  جديد  دمج  استحداث  إلى  وغولدبرغ  وفريدلندر  أجنل  مقاالت  وكذلك  نوميان 
وانفصلت ألسباب أيديولوجية، ويساعد اجلمع بينها في تطوير رؤية نقدية لدراسة احملرقة وفهم تبعاتها 

الواسعة على مجاالت معرفية أخرى.
ويختتم العدد مبقالتي ربكا بروت ولورانس دغالس اللذان يفحصان تأثير احملرقة على القانون. 
فحص  عبر  وذلك  احملرقة  جرائم  مع  القانون  تعاطي  حول  مشهدًيا  منظوًرا  دغالس  لورانس  يقترح 
محكمتي نورنبيرغ وأيخمان، بينما تسعى بروت إلى مقارنة محكمة أيخمان مبحاكم املتعاونني اليهود 
الرمادية  املنطقة  مع  اإلسرائيلي  القانون  تعاطي  سبل  فحص  بغية  وذلك  اخلمسينيات  في  انعقدت  التي 
اخلاصة باملتعاونني عن قرب. يواجه النقاش القضائي الذي يستند عموًما إلى السابقة حتدًيا صعًبا حني 
وجود  إلى  اإلشارة  محاولة  فإن  النحو،  هذا  وعلى  املسبوقة.  غير  النازّيني  جرائم  على  احلكم  يحاول 
سوابق قانونية في القانون الدولي بغية تعزيز شرعية محاكمة كبار املوظفني في النظام النازي أمام القانون 
الهجومية  احلرب  وجرائم  احلرب  جرائم  على  التركيز  إلى  نورنبيرغ  محكمة  مبخرجي  أدى  قد  اجلنائي 
بداًل من التركيز على اجلرمية اجلديدة – جرمية ضد اإلنسانية. يدعي دغالس في مقالته �جرائم فظيعة، 
التعامل مع  القضائي يتسم بطابعه احملافظ ولم ينجح في  القضاء« أن هذا اإلطار  مسألة اجلزاء ومكانة 
التعامل  النجاح في  بغية  القانون اجلنائي.  إلى  بالنسبة  يتمّثل في جرائم احملرقة  الذي  التحّدي احلقيقي 
مع فظائع احملرقة ُيطلب من القانون التغّلب على حاجز السيادة السياسية وتعريف جرمية جديدة تتمّثل 
على  دغالس،  ادعاء  وفق  اإلنسانية.  ضد  جرمية  بوصفه  مبواطنيه  الضرر  السيادي  احلاكم  احلاق  في 
والتحّرر  السيادة  التغّلب على محدوديات  الرغم من  للجرائم، وعلى  فئات جديدة  الرغم من صياغة 
من قوانني التقادم وقوانني حدود نفاذ السلطة – لم ينجح القانون بعد التعامل مع التحدي البالغ الذي 
فرضته احملرقة، ونعني إعادة التفكير من جديد في األهداف الكالسيكية للقانون اجلنائي – اجلزاء والنهي 
والتسليم بشرعية األهداف التربوية – أما دراسة التاريخ وتشكيل الذاكرة اجلمعية املتطابقة بصورة عامة 

مع اخلطر البالغ احملدق مبفهوم القانون الليبرالي، فهي متّثل خطر احملاكمات السياسية الصورية.
التي  استحدث في احملكمة  التاريخ  نوع من  فأي  تربوًيا،  املركزي حملاكم احملرقة  الهدف  كان  إذا 
تعمل في إطار األنظمة اإلجرائية اجلنائية؟ إنه السؤال املركزي الذي حتاول ربكا بروت تناوله في مقالتها 
�املنطقة الرمادية في دور القضاء«. حتاول املقالة فحص كيفية تغيير التمثيل التاريخي للمتعاونني مبا يتالءم 
التفكير  القانون اجلنائي لم ينجح في التحّرر من أسلوب  مع أهداف القانون. وفق ادعاء الكاتبة، فإنَّ 
الثنائي التضادي الذي يصّنف األشخاص بني أسود وأبيض، وبهذا فهو يضّيع األطياف الرمادية العديدة 
التي تتمّثل في التعاون مع النظام النازي، تلك احلاالت التي يتناولها املؤرخون في اآلونة األخيرة. هل 
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أن الفرق بني القضاء وبني دراسة التاريخ نابع من التوتر القائم بني الفهم وبني اتخاذ قرار احلكم؟ هل 
الفهم التاريخي يستلزم إرجاء اتخاذ قرار احلكم؟ هل اتخاذ قرار احلكم يستلزم التوّقف عن الفهم في 
نقطة معينة؟ وعلى هذا النحو، على سبيل املثال، هل يتعني على القضاء التمّسك بفرضية أساسية مفادها 
توافر حرية االختيار في ظروف قاسية في ظّل اإلرهاب واخلطر الوجودي؟ هل ميكن االفتراض أن معيارًا 
أخالقًيا عاملًيا قائمًا كذلك في األنظمة الفاشية والشمولية التي ميكن من خالله تشخيص أمًرا غير قانوني 
لربط  احملاولة  في  يتمّثل  القضاء  أمام  احملرقة  تضعه  الذي  احلقيقي  التحّدي  أن  ورمبا  واضحة؟  بصورة 

الفهم التاريخي بقضاء غير مساوم؟
إن هذه األفكار تعيدنا إلى كتاب حنة آرندت املشهور أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشّر، 
العام 2000. بنظرة استرجاعية، وبعد أن هدأت  العبرية في  العام 1963 ونقل إلى  والذي صدر في 
على  احلكم  ميكن  كيف  آرندت:  صاغته  الذي  التساؤل  يعود  الكتاب،  أثارها  التي  السياسية  العاصفة 
َمن فشل في احلكم األخالقي؟ وبصورة أشد: هل أن اختزال اإلشكالية داخل إطار القضاء يخفي أزمة 
بنا نحن  – أزمة قوة القضاء اخلاص  التعاطي معها في أعقاب احملرقة  التي يتعنّي علينا  القضاء األعمق 
املواطنني احملافظني على القانون؟ لقد أدركت آرندت بأنه خلف ستار السوابق التي تعتمد عليها احملاكم 
تختبئ أزمة قضاء أكثر عمًقا وحاولت اإلشارة إلى مصادرها الفلسفية. ولكن سرعان ما وصلت إلى 
نفس األسئلة التي حاول القضاء، بدًءا من محاكمات نورنبيرغ، االمتناع عن مواجهتها: ماذا كان دور 
القضاء في احملرقة؟ هل ميكن التفكير حول أوشفيتز كجزء من �سلطة القانون«؟ وبصورة أوسع، ما هي 
وظيفة مبدأ االنصياع للقانون من وجهة نظر مرتكبي اجلرائم؟ إن هذا التفكير يقف في صلب محاضرات 
آرندت املتأخرة، �محاضرات حول الفلسفة السياسية لكانط« )التي ترجمت مؤخًرا إلى العبرية(. ضمن 
محاضراتها اختارت آرندت العودة إلى نقد قوة القضاء لكانط بغية التعاطي مع أزمة القضاء احلديث التي 
شّخصتها. إنها تثير تساؤل مفاده كيف ميكن اتخاذ قرار حكم من خارج املبدأ املتعارف عليه مبعزل عن 
مواد القانون أو أمر السلطة احلاكمة؟ وما هي العالقة بني قوة احلكم للفرد وبني الشعور املجتمعي احمللي 
هذه  جميع  إن  sensus communis؟  أو   common sense العام«  �العرف  تعبير  عليه  يطلق  الذي 
األسئلة، كما حتاول العديد من املقاالت في هذا العدد أن تؤّكدها، غير مقتصرة على الفرد أو املواطن 

فقط وإمنا لها تبعاتها بصورة كبيرة على احلقول املعرفية العلمية التي حاولت تناول احملرقة.
بصورة  احملرقة  مع  تعاطيه  وطرق  معرفي  حقل  لكل  النقدي  البحث  عن  مبعزل  أنه  يبدو  وعليه، 
منفصلة، فإن املطلوب هو نقاش دامج يسعى إلى الكشف عن العالقات املتبادلة بني احلقول املعرفية. 
الذي حاز  )إسرائيل، 2010(  صمت األرشيف  يعيل حرسونسكي  فيلم  أثاره  قد  النقاش  مثل هذا  إن 
على إطراءات عديدة وطرحه أمام املشاركني. وجتدر اإلشارة إلى أن الفيلم يستند إلى مواد خام مستمدة 
من فيلم نازي ترويجي حول غيتو وارسو والذي لم يتم االنتهاء منه أبدًا. بودي التركيز هنا على نقطة 
مركزية واحدة ظهرت في معرض النقاشات بني املشاركني وهي مسألة مسئولية �الواقفني على احلياد«، 
كاملصّور  احلداثوّيني  اخلبراء  أولئك  جميع  اجلرم،  في  املباشرين  غير  املشاركني  مسئولية  أدق،  وبصورة 
واملصرفي واملعماري، الذين تعاونوا بطريقة معينة مع النظام واستندوا إلى مثال مهني أعلى بغية التمّلص 
نساء  فيه  تظهر  النازي  الفيلم  من  مقطع  حول  أكبر  بصورة  النقاش  تبلور  وقد  األخالقي.  النقاش  من 
يهوديات عاريات وهن يغتسلن في بركة التطّهر. ما هي مسئولية مخرج الفيلم الذي يسعى إلى استخدام 
فيلم ترويجي للنازية بغية الدفع بالفهم التاريخي قدمًا؟ هل من الصواب االمتناع قطعًا عن عرض أفالم 
كهذه، أم رمبا يتعني عرضها بصورة جزئية لبعض الدقائق احملددة؟ رمبا أن مثل هذا التحديد من شأنه 
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ادعاء حرسونسكي، كذا كان مصير  فيه، وحسب  الفيلم  الذي مّت تصوير  السياق اإلشكالي  يغّيب  أن 
مثل هذه األفالم التي حتّولت رمبا من دون وعي لعاكسة للحياة في الغيتو واملجتمع احمللي في املتاحف 
املختلفة في أرجاء العالم. بغية إعادة السياق إلى الفيلم الترويجي النازي دمجت حرسونسكي في فيلمها 
شهادة ويلي ويست، أحد املصّورين الذين شاركوا في التحضير لهذا الفيلم النازي. وردت هذه الشهادة 
في معرض أحد احملاكمات التي أجريت في املانيا بعد احلرب. وقد تخّفى املصّور كما جاء في شهادته 
التطّهر هي غياب  بركة  التي واجهته في تصوير مقطع  الصعوبة األساسية  بأن  املهنية وادعى  وراء ستار 

اإلضاءة املالئمة.
تعيدنا هذه النقطة األساس إلى املعضلة التي افتتحنا بها هذه االفتتاحية – كيف ميكننا التعاطي مع 
جرمية أنتجت صمتًا مطبقًا للضحايا؟ ماذا نفعل حني تكون عملية توثيق اجلرمية، في الوثائق أو الصور 
نظرهم  وجهة  من  وكتبت  والتقطت  اجلرمية  مرتكبي  يد  على  انتجت  قد  موضوعية،  وكأنها  تعتبر  التي 
هم؟ اختارت حرسونسكي، أسوة بفريدلندر، أن تعيد الضحايا إلى مركز املشهد وأضافت إلى الفيلم 
الترويجي الصامت أصوات الضحايا التي ميكن أن تعلو من خالل يوميات عديدة كتبت في تلك الفترة، 
إلى جانب ردود األفعال املتأخرة للناجني والناجيات من غيتو وارسو الذين مّت تصويرهم وهم يشاهدون 
الفيلم النازي الصامت. هل هذا اجلمع الذي كان مستحياًل في تلك اللحظة ذاتها بني الصوت اليهودي 
وبني زاوية النظر النازية ميكن له أن يصّوب بدرجة معينة هذا اجلرم الفضيع؟ وهل أن مثل هذا اجلمع ميكن 
له رمبا أن ينتج تشّوهات تاريخية؟ وهل من األفضل رمبا عرض الفيلم النازي كاماًل من دون إضافات؟ 
ورمبا تكون املقارنة املطلوبة هي حتديدًا بني آلة التصوير النازية وبني آلة التصوير اليهودية. رمبا جند بعض 
األجوبة في الفيلم الرائع لدافيد بيرلوف ذكريات محكمة أيخمان )إسرائيل، 1979(، والذي مّت إعادة 
اليهودي هنريك  بيرلوف صوًرا للغيتو الذي صّورها املصّور  العام 2011. يعرض  انتاجه وعرضه في 
روس، والذي وّثق في آلة التصوير اخلفية اخلاصة به والذي جازف بحياته لتصوير غيتو وودج في وقت 
احلرب. على الرغم من أن الصور تعرض على ما يبدو مشاهد قريبة من تلك التي عرضت في الفيلم 
النازي – صور جوع ويأس وموت – فقد جنحت آلة تصوير روس في نقل مشهد مختلف كلًيا للمشاهدين 
– تلك املشاهد التي حتافظ على إنسانية الضحايا خالًفا للمشهد النازي الذي سعى إلى اجتثاث آخر ُبعد 
إنساني في مشهد الضحايا. في مقابل الفيلم الصامت النازي، ندرك أن املصّور اليهودي الذي خاطر 

بحياته لتوثيق شهادته املصّورة من قلب الغيتو لم يقم بالتصوير مجدًدا بعد حتريره من غيتو وودج.
والتي  احملرقة  إلى  النظرة  تفحص  والتي  شيك  نعمة  يد  على  الكتب  ملراجعة  بزاوية  العدد  يختتم 
تقوم  إسرائيل.  في  عليها  اجلماهيرية  األفعال  وردود  احملرقة  من  لناجيات  مذكرات  كتب  في  تنعكس 
شيك مبراجعة كتب مذكرات لثالث ناجيات من أوشفيتز صدرت في السنوات األولى بعد احلرب. لقد 
ترجمت اثنتني من هذه املذكرات إلى العبرية في العقد األخير، وكتاب املذكرات الثالث لم يترجم أبدًا، 
على الرغم من رواجه في أنحاء العالم. عبر التركيز على البعد اجلندري، وكذلك عبر املقارنة بني أدب 
الذكريات السابقة وبني تلك التي كتبت الحًقا بعد احملرقة بعقود، تسعى املراجعة إلى فتح طريق جديد 
لفهم خاصية التجرية النسائية في املخيم وخاصة اإلشارة إلى العالقة بني الفهم التاريخي للمحرقة وبني 

املراحل التي مّرت على املجتمع اإلسرائيلي في نظرته إلى احملرقة والتجربة النسائية فيها.
إلى جانب ذلك، تسعى املقاالت املنشورة في هذا العدد إلى فتح نقاش نقدي وانعكاسي، كل واحد 
في مجاله، في مسألة مكانة األكادمييا ومسؤوليتها: هل تقتصر في احلفاظ على املعايير املهنية للعلمية 
واملوضوعية أم رمبا عليها حتّمل املسؤولية األخالقية عبر محافظتها على االبتعاد بغية االمتناع عن اتخاذ 
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موقف أخالقي؟ يدور في األيام احلالية نقاش حاد في إسرائيل حول العالقة بني األكادمييا وبني السياسة، 
في ظّل تهديد مجلس التعليم العالي بإغالق قسم العلوم السياسية في جامعة بن غوريون في النقب. في 
مقابل هذه الدعاءات التي ترّكز على �املوضوعية العلمية« وحتّذر من مخاطر تسييس األكادمييا اإلسرائيلية 
وتذّكرا مقاالت هذا العدد باخلطر املعاكس املتمّثل في التمّلص من التعاطي السياسي واألخالقي باسم 
املعرفية  احلقول  تناول  من  التمّلص  أو  التناول  باجتاه  اخللف،  إلى  الضوء  تسليط  إنَّ  والعلمية.  املهنية 
العلمية للتحّديات التي تضعها احملرقة أمامنا، يسعى إلى احلّث على الدعوة حملاسبة النفس، بداًل من 

استخدام احملرقة، كما هو متبع في منطقتنا، كأداة خطابية تهدف إلى وضع حّد للنقاش قبل أن يبدأ.


