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عىل تؤكد فهي ا؛ تضادٍّ املضامني أكثر تحوي ألنها غامضة مالمح للفاشية
أخرى ناحية ومن املعارصة، الديمقراطية تحارب للثورة، وتؤسس السلطوية
صورة باعتبارها نفسها تقدِّم أنها ويبدو سابق. حكم ألي بالعودة تؤمن ال
الفاشية وكأن تفكيكها، عىل قدرة الوسائل أكثر تستخدم بينما القوية، للدولة
أنها فسنجد الفاشية، تناولنا طريقة كانت وأيٍّا رسية. جماعة أو ام هدَّ فصيل

نفسه. الوقت يف ونقيضه اليشء تمثل

خوسيه اإلسباني والكاتب الفيلسوف
(١٩٢٧) الفاشية» «عن جاسيت أورتيجا





وتقدير شكر

من وأنه املعارصة، العلمية الخربات من هائلة مجموعة يحوي الكتاب هذا أن شك ال
يف أعمالهم عىل اعتمدُت الذين العلماء كل بحق يفي تعبريًا امتناني عن أعرب أن املستحيل
بلينكهورن، مارتن أعمال قراءة من خاصة استفادة استفدت وقد الكتاب. هذا مادة كتابة
باين، وستانيل جريفني، وروجر إيتويل، وروجر فيربمان، وفولفجانج برييل، ومايكل
أجزاء يف هامتز ومورا دورهام، ومارتن دونوفان، مارك ساعدني وقد رينتون. وديف
هدسون، وبات برجر، وستيفان دونوفان، مارك من كلٌّ وقرأ الكتاب. هذا من بعينها
امتناني عن أعرب أن أيًضا وأود منها. جزءًا أو الكتاب مخطوطة مجمل ووكر وجارثني
التشجيعي جهدها عىل ريف ولكاثرين املفيدة، اقرتاحاتهم عىل املجهولني للقراء وشكري

الكتاب. تحرير يف والداعم





األول الفصل

الفاشية تاريخ من مشاهد

١٨٩٣ فرنسا، مورت، إيج

مزودة غري املتوسطية فرنسا يف املالحات غالبية كانت عرش، التاسع القرن نهاية يف
وتحت مشقة. تعادلها ال مشقة ا شاقٍّ عمًال امللح حمل مهمة وكانت الحديثة، باملاكينات
عىل بامللح محملة ثقيلة يد عربات يدفعون العمال كان املحرقة، أغسطس شمس لهيب
موسميٍّا، العمل كان وملا ارتفاًعا. يزداد يفتأ ال امللح من ركام قمة إىل خشبية ألواح
مهاجرين منهم العديد كان الذين الرُّحل الفقراء العمال أمام منه بد ال خياًرا األمر كان

العاملة. األيدي يف نقص من تعانيه فرنسا كانت ملا نظًرا إيطاليني؛
شائعات انترشت مورت، إيج مالحة يف ،١٨٩٣ عام أغسطس من عرش السادس يف
موجة أثار الذي األمر فرنسيني، عمال ثالثة قتلوا إيطاليني ثمة بأن الصحة من عارية
الرشطة اقتادت التايل، اليوم صبيحة يف الحظ. عاثري املهاجرين مطاردة من محمومة
العمال تعرَّض الطريق، ويف الحديدية. السكك محطة إىل اإليطاليني من ممكن عدد أكرب
األقل عىل إيطاليني ستة فلقي فرنسيني، مواطنني جانب من وحيش العتداء املذعورون
ُسمح األمر، نهاية ويف آخر. مكان يف آخرين اثنني إىل إضافة الطريق، يف مرصعهم
إيج يف الوسطى القرون حصون أحد وهو كونستانس»، «حصن إىل باللجوء لإليطاليني
امللح مستنقعات يف مجهولني يد عىل ُقتلوا الذين اإليطاليني عدد اآلن إىل يُعرف وال مورت.

التاليني. اليومني خالل
عن عادة يسفر يكن لم لكنه واملهاجرين، الفرنسيني بني الشجار شاع الفرتة تلك يف
ففي السياسية، االتجاهات لكل مميزة سمة األجانب العمال كراهية وصارت قتىل. سقوط
أن إال اإليطاليني. نظرائهم وجه يف حمراء راية الفرنسيني العمال من رتل رفع مورت إيج

مسبوقة. غري كانت مورت إيج مذبحة



الفاشية

الفاشية لفكر أسسوا من البعضأحد يعتربه كاتب —وهو موريسباريه تصادفأن
عام صدرت التي بريينيس» «حديقة روايته ألحداث مرسًحا مورت إيج اتخذ قد كان —
القومية. النزعة من جديد لشكل رمًزا باعتباره كونستانس» «حصن واستخدم ،١٨٩٠
املصالح عن تعبري الدولة أن ترى التي والديمقراطية الليربالية النظر وجهة باريه رفض
شعور من ينبثق الدولة مفهوم أن رأى فقد فرنسا؛ يف يقيم (ذكر) فرد ألي الرشيدة
التي النفسية األفكار عن نجمت نظر وجهة وهي العادي، اإلنسان فهم يدركه ال روحي
كانت التي األدب، يف الرمزية الحركة وعن الجمعي، البرشي الالوعي بشأن آنذاك سادت
كانت البرشي. السلوك وراء الكامنة الخفية األساطري إىل يصل أن يستطيع الفن بأن تؤمن
الفالحني بني األمد طويل والرتباط والتقاليد، للتاريخ نتاًجا باريه نظر وجهة من الدولة
«حصن قمة أعىل فوق من يرى أن يستطيع روايته بطل كان الوطني. والرتاب الفرنسيني
الوسطى، القرون يف فرنسا مايض مع ويتواصل الفرنيس. الريف رحابة كونستانس»
يكن لم الشاسع». الريف هذا تراب من واحدة «ذرة سوى ليس — كفرد — أنه ويدرك
من يتجزأ ال جزءًا كان ألنه املهاجرين؛ أحد باريه رواية بطل يكون أن قط املمكن من

الفرنيس. الرتاب
مفاتيح يمتلك بأنه ومقتنع بذاته، مهووس آخر فنان سوى ليس باريه أن يبدو قد
باريه أعمال يف الغطرسة من النوع هذا من كبري قدر ثمة الواقع يف البرشية. النفس
عن نائبًا ١٨٨٩ عام باريه انتُخب فقد الحد، هذا عند معه يقف ال األمر لكن األدبية.
وهو بوالنجيه، الجنرال أتباع من بوصفه الربملان يف فرنسا رشق الواقعة نانيس مدينة
عىل عالوة الفاسدين. الربملانيني السياسيني من فرنسا بتطهري وعد قد كان عسكري رجل
للسامية. عداء من نانيس مدينة سكان به يتسم كان ما استغلت االنتخابية باريه حملة أن
مذبحة وقوع من أسابيع بضعة وقبل املشاكل. لجميع حلٌّ القومية بأن مقتنًعا باريه ظل
الغموض شابه عنوان تحت فيجارو» «لو لصحيفة املقاالت من سلسلة كتب مورت، إيج
الفرنسية اإليطالية العالقات فيه كانت وقت يف املقاالت هذه نُرشت األجانب». «ضد هو:
لم باريه أن صحيح جواسيس. اإليطاليني املهاجرين كون يف يُشتبه وكان تدهوًرا، تشهد
مقاالت من كتبه وما رواياته لكن مورت، إيج أحداث عن مبارشة مسئولية مسئوًال يكن
عام ويف للفاشية. األوىل الفكرية باألصول مرتبطة األجانب كراهية شيوع جعلت سياسية

قومي». «اشرتاكي بأنه نفسه باريه وصف ،١٨٩٨
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الفاشية تاريخ من مشاهد

١٩٢٢ نوفمرب ١٦ روما،

السادس يف الربملان إىل حكومته — حديثًا املعني الوزراء رئيس — موسوليني بنيتو قدَّم
أعضاء عدد أن رغم كبرية، ثقة واثًقا موسوليني بدا .١٩٢٢ عام نوفمرب شهر من عرش
ووقف رائق، مزاج يف الصحفيون رآه فقد فحسب. عضًوا ٣٢ كان الفاشيني من الربملان
الفخم الفندق يف باإلقامة ينعم أنه الواضح من كان قرار. وصاحب إرادة ذا رجًال أمامهم

رثة). مالبس يرتدون كانوا الذين املسلحني حرسه (مع سكنًا اتخذه قد كان الذي
الواقع. أرض عىل العملية املمارسة يف الفاشية ستعنيه ما بعُد الواضح من يكن لم
أن بهدف روما» إىل «الزحف مسرية تنظِّم لم السوداء» القمصان «أصحاب ميليشيات إن
الليربايل، النظام العيشضمن رغد يف يرفل آخر وزراء رئيس إىل بعدها موسوليني يتحول
لم موسوليني تصعيد يف الفضل لكن شاملة. وطنية» «ثورة تندلع أن تتوقع كانت بل
الذين الليرباليون السياسيون قدَّم فقد وحدهم، السوداء القمصان أصحاب إىل يُعزى يكن
القمصان أصحاب وصول من ا جدٍّ طويل وقت قبل الوزراء رئاسة ملوسوليني حكموا
أم السوداء القمصان أصحاب العليا: اليد له ستكون فمن روما. العاصمة إىل السوداء

املحافظون؟ موسوليني حلفاء
أنه «التايمز» جريدة يف لصحفي ح رصَّ فقد نفسه؛ ملوسوليني أيًضا الفضل يُعزى
املفاجآت بعض الربجوازية للطبقة يخبِّئ وأنه الفقراء، معيشة مستويات تحسني ينوي
خاصة وزارة وينشئ الرجعيني» «أمري نفسه سيعلن أنه البعض علم إىل ونما السارة. غري
ولم جديد. وطني مجتمع تكوين طريق عن إلرادته الناس إخضاع يعتزم أنه أو للرشطة،

البارزين. للسياسيني احتقاره عن يقل العسكريني ألتباعه موسوليني احتقار يكن
فقد القليل؛ عن إال النقاب الربملان يف موسوليني ألقاه الذي الخطاب يكشف لم لكن
بأمان، الدستورية الحكومة أن مدعيًا الدولة، مؤسسات سيادة عىل تأكيداته من ضاعف
خاصة. ترشيعية سلطات منحه رفضهم حال يف الفاشيني بالثوار الربملان نواب هدَّد لكنه

١٩٢٤ مايو رومانيا، سيفريين، تورنو

جامعة يف الحقوق بكلية الطالب كودريانو، كورنيليو تدين كانت التي األدلة قوة رغم
خالل البالغ بالقلق يشعر يكن لم أنه إال سنة، ٢٤ العمر من والبالغ الرومانية ياش
يرتدون كانوا املحلفني جميع ألن ربما القتل، بتهمة محاكمته يف املحلفني قرار انتظاره

13



الفاشية

من ظروف عن تحدَّث االدعاء محامي حتى املعقوف. الصليب شارة سرتاتهم طيات فوق
كبري عدد وجود بسبب الجامعة اجتاحت الفوىضقد «إن قال: إذ الحكم، تخفف أن شأنها

للرومانيني». «رومانيا دعوة عىل جاذبية أضفى الذي األمر األجانب.» من
والروسية املجرية النمساوية اإلمرباطوريتني من اقتُطعت أراٍض عىل رومانيا حصلت
كانت األوىل. العاملية الحرب يف الحلفاء انتصار يف لعبته الذي الدور عىل املكافأة سبيل عىل
واألملان، واملجريني، اليهود، من العدد صغرية ليست أقليات «األرايضالجديدة» هذه تقطن
أجمع املهنية. والطبقات الحرضية باملناطق األعمال ضمن كبري وجود لهم كان الذين
متجانسة رومانية قومية دولة يف الجديدة» «األرايض انصهار رضورة عىل الرومانيون
وأنه واملهن، األعمال يف اليهود محل األصليني الرومانيني إحالل وجوب وعىل واحدة،
اليهود. سيما ال اآلخر، البعض إقصاء سيجري بينما األقليات، بعض «إدماج» سيجرى

يتصدرون مولدافيا يف ياش جامعة حرم يف كودريانو مثل الرومانيون الطالب كان
يعتربون دائًما رومانيا مثقفو وكان الجديدة، األرايض «َرْوَمنة» أجل من النضال طليعة
رومانيا محامو — الراديكاليون القوميون هؤالء اعترب القومية. الحركة روَّاد أنفسهم
طويًال االستمرار له يُكتب لم الذي الصعود عن مسئولني اليهود — املستقبل يف وأطباؤها
الرومانيني الطالب أن كودريانو شعر األوىل. العاملية الحرب أعقاب يف اليساريني نشاط يف
بيسارابيا، محافظة من اليهود الطالب من الهائل الحشد ذلك بسبب «االختناق يعانون
أنحاء جميع يف اندلعت ،١٩٢٢ عام ويف الشيوعية.» لنرش عمالء جميًعا يعملون الذين
اليهود الطالب لعدد تمييزي (تحديد بالجامعات اليهود التحاق لتقييد حملة رومانيا
هذا الحكومة رفض أن الراديكاليون القوميون اعترب حينئذ الجامعات). يف املقبولني
قد كان طالبًا املحاكم برَّأت ذلك ومع رومانيا. ألعداء السلطات تحيز عىل دليل التقييد

للرشطة. مرشد أنه تردد شخص باغتيال اتُّهم
معارًضا كان الذي ياش، يف الرشطة مدير كودريانو اغتال ،١٩٢٤ عام أكتوبر يف
بسبب املولدافية فوكسياني مدينة يف ملحاكمته األوىل املحاولة فشلت الطالبية. للحركة
بلدة يف مجدًدا املحاكمة انعقدت مايو شهر ويف للسامية. معادية شغب أعمال اندالع
تكون أن الحكومة أملت والتي البعيد، الدانوب نهر عىل الواقعة الصغرية سيفريين تورنو
العداء مشاعر كودريانو أنصار من اآلالف أثار لكْن املحاكمة. إلتمام هدوءًا أكثر أجواؤها
بشارة البعض وتباهى الوطنية، املالبس األهايل جميع فارتدى البلدة؛ أهل لدى للسامية
أعضائها من أي تمثيل عدم تضمن أن الرومانية املحامني نقابة حاولت املعقوف. الصليب
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الفاشية تاريخ من مشاهد

أراض كانت روسية فيما سبق
أراض كانت تابعة إلمرباطورية هابسبورج فيما سبق (مملكة ا(جر) 

أراض كانت تابعة إلمرباطورية هابسبورج فيما سبق (نمساوية)
حدود عام ١٩١٤

١٠٠ ٥٠ ٠

حدود عام ١٩٢١

اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشرتاكية

ا.جر

يوغسالفيا

واالشيا

بلغاريا

بوكوفينا

نهر الدانوبالبحر األسود

كونستانتسا

نهر دنيسرت

سارابيا
ب

تشHناوتس

تيشيناو

ترانسيلفانيا

كلوج

أراد
ألبا يوليا

براشوف

مولدافيا

ياش

كيلومرت

تورنو سيفHين

كرايوفا

جاالتي

نهر بروت

بوخارست

بلويستي
بانات

تيميشورا
نهر الدانوب

جا
رو

وب
د

رومانيا. :١ خريطة

كودريانو حصل الضعاف، املحامني أحد توكيل يف االدعاء نجاح ورغم الرشطة، مدير أرملَة
اإلطالق. عىل مفاجأة يكن لم ما وهو الرباءة، عىل

املعروفني ميخائيل»، املالئكة رئيس «كتيبة قائد بوصفه تاريخيٍّا كودريانو اشتهر
تخللتها مريرة، معركة الفاشية املنظمة هذه خاضت الحديدي. الحرس باسم أيًضا
ضد ذلك بعد ثم الدستورية، الحكومات من سلسلة ضد موجهة كانت سياسية، اغتياالت
الحديدي، الحرس امللكية الحكومة قمعت ،١٩٣٨ عام نوفمرب ويف امللكية. الديكتاتورية

شنًقا. كودريانو وأعدمت
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الحرضيني.1 وقبعته معطفه تحت الريفي لباسه الحظ قواته. يتفقد كودريانو :1-1 شكل

مارس١٩٣٣ ٢٣ أملانيا، «كرول»، أوبرا دار

«كرول» أوبرا دار يف «الرايخستاج» السابق األملاني للربملان االفتتاحية الجلسة ُعقدت
قبل الرايخستاج مبنى حريٌق دمر أن بعد برلني، وسط «تريجارتن» بمنطقة الواقعة
املنصة وراء املعقوف الصليب رمز يحمل ضخم علٌم تدىلَّ القاعة داخل أسابيع. بضعة
الدخول من النواب يتمكن وكي األملاني. الربملان ورئيس الوزراء مجلس شغلها التي
شباب من مريع جمع وسط مرورهم أثناء اإلهانة يتحملوا أن عليهم كان القاعة، إىل
املعقوف، الصليب شارة ويرتدون للمبنى املواجهة الشاسعة الساحة يف يحتشدون وقح
النواب كان املاركسية». «خنزيرات أو الوسط» «خنازير مثل بأوصاف النواب وينادون
واحتُجز الرايخستاج، مبنى إحراق يف حزبهم بتورط مزاعم إثر اعتُقلوا قد الشيوعيون
واصطف املبنى. دخوله لدى أحدهم عىل القبض وألقي االشرتاكيني، من قليل عدد أيًضا

املبنى. مخارج وسدوا االشرتاكيني وراء النازية العاصفة كتيبة أفراد
تمكني»، «قانون تمرير الرايخستاج: أمام مطروح فقط واحد موضوع هناك كان
قوانني كانت إذا حتى الربملان، موافقة دون قوانني إصدار سلطة األملاني املستشار يمنح
موافقة يتطلب ذلك كان للدستور، تعديًال يستلزم القانون كان وملا الدستور. تخالف
الذي الخطاب حوى املحافظني. دعم إىل بحاجة النازيون كان ثم، ومن الثلثني، أغلبية
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الربملان وجود يهدد لن تمريره بأن للمحافظني تطمينات املقرتح القانون لطرح هتلر ألقاه
املحافظون يصوت أن املنطقي من جعل ما هيندنبورج، الرئيس األعىل، مثلهم منصب وال

التمكني. قانون ملصلحة
املعروف انفعاله يتجلَّ لم استثنائية. جأش ورباطة حادٍّ م تجهُّ يف إعالنه هتلر قرأ
الرشس ووعيده األشهاد، رءوس عىل الرايخستاج حريق مدبر إلعدام دعوته عند إال عنه
الجميع.» فوق «أملانيا : مدوٍّ بصوت النازيون النواب هدر كلمته نهاية ويف لالشرتاكيني.

اإلنسانية «مبادئ إىل مستنًدا بشجاعة فيلز أوتو االشرتاكي احتج هتلر، عىل ا ردٍّ
بصياح أشبه بنربة تحدَّث أنه يتذكر الفرنيس السفري لكن واالشرتاكية». والحرية والعدالة،
أمنياته أطيب عن باإلعراب كلمته صوته االنفعال غص الذي فيلز واختتم مرضوب. طفل
يدون كان الذي هتلر، عليه رد االعتقال. ومعسكرات السجون بهم تحفل الذين ألولئك
طوال النازيني عذبوا قد بأنهم االشرتاكيني ومتهًما منفعًال محمومة، عصبية يف املالحظات
حال يف — املرشوعة غري أنشطتهم عىل يعاَقبون النازيون يكن لم الواقع، يف عاًما. ١٤
من االستهجان بصيحات هتلر رد قوبل العقوبات. بأخف إال — األساس من عقابهم
تُعدمون «سوف يرتدد: العاصفة» «كتيبة أفراد هسيس كان ورائهم من لكن االشرتاكيني،

اليوم.» شنًقا
صوتًا ٩٤ مقابل مؤيًدا صوتًا ٤٤٤ بأغلبية التمكني» «قانون عىل الربملان وافق
جديد لنوع األساس وأرىس القانون بسيادة أطاح الذي األمر االشرتاكيني، من معارًضا
النازيني القانون هذا منح عمليٍّا، الفوهرر. إرادة عىل األول املقام يف القائمة السلطة من
أي ضد — األملاني» للشعب العليا «املصالح يحقق ما — مناسبًا يرونه ما اتخاذ يف الحق

الضحايا. أول االشرتاكيون وكان للرايخ؛ عدوٍّا يعتربونه شخص

هوامش

(1) © Hulton Archive.
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الثاني الفصل

الفاشية؟ ما ونقيضه»: «اليشء

بني جمعت سياسية حركة لوصف مرة ألول «الفاشية» مصطلح موسوليني استخدم
ثالث وبعد .١٩١٩ عام املحافظة والسياسة اليسارية من لكلٍّ والعداء القومي التعصب
ويف املحافظني، من مدعوم ائتالف رأس عىل السلطة مقاليد موسوليني توىل سنوات،
الفاشية باتت الوقت، هذا وبحلول النطاق. واسعة ديكتاتورية يؤسس بدأ ١٩٢٦ عام
خارج كثرية بقاع يف البارزة واألدبية السياسية الشخصيات من كبري عدد إعجاب محط
األزمة فرتة إبان رضبتها النازية رضبت ثم اليميني. للتيار تنتمي كلها تكن لم إيطاليا،
يناير يف السلطة إىل وصعدت ،١٩٢٩ عام بدأت التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية
هتلر رشع «شموليٍّا»، مجتمًعا يؤسس موسوليني فيه بدأ الذي الوقت ويف .١٩٣٣ عام
والغزو أملانيا من اليهود إقصاء استتبع الذي الحلم وهو عنرصية، «يوتوبيا» بناء يف
من العديد يف كبرية فاشية حركات ظهرت نفسه، الوقت يف الرشقية. ألوروبا العسكري

أيًضا. الربازيل ويف األخرى األوروبية البلدان
إذ السيايس؛ املشهد عىل فأكثر أكثر يهيمن ومعارضيها الفاشية بني الرصاع صار
البلدان يف حتى وإسبانيا. فرنسا يف بالسلطة للفاشية املناهضة الشعبية الجبهات فازت
الحكومات طرحت — السويد مثل — ضعيفة فيها مواطنيها بني الفاشية كانت التي
تهديد تدرأ كي الزراعية السلع وأسعار االجتماعية الرفاه لدعم مبتكرة سياسات اليسارية
الرصاع نرشت وهتلر موسوليني تبناها التي التوسعية سياسة لكن املحتمل. الفاشية
خروج فرض الذي األمر أيًضا، الدولية العالقات ميدان يف الفاشية ومعاداة الفاشية بني
غزو كان ،١٩٣٩ عام من وبدءًا الدبلوماسية. عزلته من املنبوذ السوفييتي االتحاد حتى
حكومات يف وجيزة لفرتة مناصب الفاشيني لتويل فرصة أوروبا من كبريًا جزءًا النازيني
كرواتيا يف سيما ال النازيني، غزو لوال املعارضة موقع فيها سيشغلون كانوا التي البلدان



الفاشية

يف نجح دوليٍّا تحالًفا أوجدت الغزو يف الرشهة والنازيني الفاشيني رغبة لكن ورومانيا.
واملرشدين. والجرحى القتىل من املاليني حساب عىل لكن الفاشية، سحق يف املطاف نهاية
القادة استمد فقد السيايس؛ املشهد يشكل الفاشية إرث انفك ما ،١٩٤٥ عام بعد
حكومتا زعمت حني يف الفاشية، هزيمة يف دورهم من الرشعية الحلفاء لدول السياسيون
الشيوعية مناهيض اليسار واتَّهم للفاشية. املناهضة الحركة من انبثاقهما وأملانيا إيطاليا
أن إىل وبالنظر والفاشية. الشيوعية بني اليمني ساوى حني يف فاشيون، بأنهم املحافظني
أن املستغرب من ليس أشكالها، اختالف عىل لإلساءة دارج مصطلح إىل تحولت الفاشية
الناحية من حقيقية فاشية حركات إىل هذا يومنا حتى يتحولوا لم الفاشية يحاكون من
— وللعنرصية للقومية تبنيها سيما ال — الفاشية طابع تحمل حركات بل السياسية،

العرشين. القرن من التسعينيات أواخر خالل الطفرة يشبه ما حققت
والديمقراطية، واالشرتاكية والشيوعية واملحافظية الليربالية شأن شأنها الفاشية، إن
االهتمام يكون وربما العرشين. القرن شكَّلت التي املهمة السياسية األيديولوجيات إحدى
لكن مىض. وقت أي من أكرب والعرشين الحادي القرن يف وجرائمها الفاشية بتاريخ
بالربجوازية تندد أيديولوجية واملثقفني؟ املتطرفني جذبت أيديولوجية نفهم أن لنا كيف
ومع ذكوريٍّا نمًطا تتبنى أيديولوجية املحافظني؟ مع تحالفات تشكِّل ذاته الوقت ويف
نفسه الوقت ويف التقاليد إىل للعودة تدعو أيديولوجية النساء؟ من كبري لعدد تروق ذلك
الجماهري؟ تحتقر عينه الوقت ويف الشعب من تعظِّم أيديولوجية بالتكنولوجيا؟ مفتونة
جاسيت: أورتيجا وصفها كما الفاشية! إنها النظام؟ باسم للعنف تدعو أيديولوجية

ونقيضه». «اليشء دائًما
واألنظمة الحركات يف التباين فإن جوهرية؛ أكثر أخرى مشكلة توجد تزال ال
«الفاشية» صفة نعمم أن يمكن ال أننا حد إىل للجدل، مثرية بدرجة كبريٌ النقاش محل
مصطلح استخدام هل منها. لكل املميزة السمات بذلك نحجب فإننا وإال كلها، عليها
نصنِّف أن األفضل من هل النازية؟ عن نوعه من الفريد الرش طابع ينفي «الفاشية»
حد يف الكتاب هذا عنوان إن الشمولية؟ عىل مثالني بوصفهما مًعا والستالينية النازية
يجب لذلك الفاشية؛ مفهوم استخدام يضيفه ما شيئًا «ثمة» أن أعتقد بأنني يوحي ذاته

التناقض. هذا بتفسري أبدأ أن
به ينتهي ما كثريًا لها دقيق ملعنى التوصل أمل عىل الفاشية أدبيات يف يبحث من
بد ال ثم، ومن التعريف، عىل يعتمد «األمر قائًال: ضجر يف يزفر الوفاض، خيلَّ يائًسا األمر
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هذا لكن التعريف، عىل بالفعل يعتمد يشء فكل صحيح؛ وهذا شخيص.» رأي مسألة أنها
القارئ، عزيزي صربك عىل أُثقل أن أخىش املفهوم. هذا إلهمال سببًا يكون أن ينبغي ال
التعريفات؟ نعرِّف أن يمكننا إذن فكيف تعريفات، من نبتغيه ما أرشح أن أريد لكني
يتيح أنه هو مماثل) آخر مفهوم أي (أو الفاشية مصطلح استخدام مربرات أحد
بينها. واملقارنة واحدة تاريخية وحقبة واحد بلد من أكثر بني املشرتكة االتجاهات تقييم
حدة، عىل ونظام حركة كل يميز الذي التفرد مع يتعارض ال كهذه بعموميات واإلقرار
فأحيانًا غريها؛ عن ما مسألة يميز ما الكتشاف الوحيد السبيل هي املقارنة الواقع، يف بل
ومع عنرصية». «دولة إلقامة النازي كالدافع للغاية، مهمة فريدة سمات هناك تكون
ما عىل يتوقف هذا — محددة أو عامة جوانب عىل نركز أن تماًما املرشوع من ذلك،
تتسع املستخدمة املفاهيم أن طاملا — اهتمامات من يبتغيه ما أو أسئلة من املرء يطرحه

أخرى. نظر لوجهات
أي صياغة يجب بل نفسه، بالقدر مفيدة األساليب جميع أن يعني ال ذلك لكن
مفهوم املثال، سبيل عىل تعارضممكن. أي ويواجه للنقد يخضع تجعله بطريقة مفهوم
ألي يخضع ال دوجمائي ب تعصُّ أو تحيُّز من أكثر ليس الفاشيون يروِّجه كما الِعرق
باألهمية اإليمان يجعل املزدوج التفكري من نوع يوجد العنرصية ووراء نقدي. تحليل
ما شخص كان إذا وهكذا، صحته. تدحض التي األدلة من مأمن يف للِعرق الحاسمة
قيادة بأن أو رشور، من الرأسمالية عنه أسفرت ما يف السبب هم اليهود بأن مقتنًعا
فستجده املعارصة) العنرصية لدى الشائع التحيز من (نوعان سيئة اآلسيويني السائقني
آسيويني وسائقني يهود رأسماليني عىل األمثلة من له حرص ال عدًدا يسوق أن عىل قادًرا
رأسماليني تجاوزات تتضمن التي األمثلة لكن «سواء». جميًعا «أنهم» عىل للتدليل سيئني؛
حدث فإن نفسها، الطريقة بهذه إليها يُنظر ال سيئني بيض سائقني أو يهود غري
ولن العرقي، األصل إىل يُرد ال فرديٍّا انحراًفا باعتبارها فسيتغاىضعنها أحدهم، والحظها
من البيض السائقني أحد انتقل أن حدث إذا املألوفة» «سمتهم السلوك هذا بأن أحد يعلِّق
يحدث ما ورائه. من اآلتية السيارات حركة يراقب أن دون أخرى إىل الطريق يف حارة
قد التي السيئة السلوكيات بينما عرقهم، إىل بالنظر يُعرف «هؤالء» سلوك أن الواقع، يف
عىل النازية لنشوء هتلر تفسري ألن ونظًرا فردية. حاالت سوى ليست «نحن» منا تبدر
ال الشاكلة هذه عىل افرتاضات عىل يقوم واليهودي اآلري العرقني بني للرصاع نتيجة أنه
تسمح أن يجب إذ الفاشية؛ لفهم كوسيلة اإلطالق عىل قبوله يمكن فال لدحضها، سبيل

والدراسة. النقدي بالتحليل تعريفاتنا
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بالنسبة الحال هي كما السهولة بالغ ليس العلمية التعريفات خطأ إثبات إن
كيف لكن القيمة. «بعض» يحمل فمعظمها أنفسهم، الفاشيون روَّجها التي للتعريفات
بل فحسب، للدحض قابًال التعريف يكون أن يجب ال التعريفات؟ أفضل نحدِّد أن لنا
فنحن العالم؛ عن نعرفها التي األشياء ملعنى توضيًحا ويقدم الطريق ينري أن أيًضا يجب
مفهوم باألساس لدينا يكن لم إذا البرش بني من مثلنا شخًصا نميز أن نستطيع ال مثًال
أن مفهوم ألي يمكن ال بحيث التنوع من البرش حياة إن «الشخص». هو ما يوضح
هذه من تُستثنى ال الفاشية ودراسة الدراسة، قيد موضوع ألي ميزة «كلَّ» يوضح
عن نسأل أن لنا بد ال لذا غريها؛ من «أكثر» تفسريات تقدم املفاهيم بعض لكن القاعدة.

منه. جوانب وأي دراستنا، موضوع من بعينه واحد مفهوم يرشحه ما مقدار
لفهم «األوحد» السبيل هي األثرية نظريتهم أن العلماء يدعي حينما الصعوبات تنشأ
مفهوم يشملها أن يمكن ال بحيث التعقيد من سياسية حركة أي كانت وملا الفاشية.
حول ون فيلتفُّ نظريتهم، مع «تتماىش» ال التي باألدلة يصطدمون ما فرسعان واحد،
سماتها وتتغاىضعن «أهمية» الفاشية جوانب أكثر ترشح نظريتهم أن بزعمهم املشكلة
أساسية سمات إىل الفاشية لسمات التصنيف هذا لألسف، أهمية. أقل ألنها املعقدة

السياسية. التفضيالت تحكمه أو اعتباطي، عمل سوى ليس وثانوية
فهم جرى التي الرئيسية الطرق بعض التفصيل من أكرب بقدر أعرض أن اآلن أود
فإنه الفاشية، عن النظريات من ا جدٍّ كبريًا عدًدا هناك ألن ونظًرا خاللها. من الفاشية
وفًقا النظريات ع أجمِّ أن آثرت فقد لذا التبسيط؛ من بيشء األمر أتناول أن الرضوري من
الراديكالية. أم املحافظية الجوانب هي للفاشية األساسية الجوانب أن ترى كانت إذا ملا
أقرتح وسوف الفاشية. لفهم الوحيد السبيل يمثل ال منهما أيٍّا لكن مفيد، النهجني كال
يجمع أعاله، بينتُُه الذي النحو عىل اكتماًال أكثر أنه أشعر تعريًفا الفصل هذا نهاية يف
يف أبرزتُها التي الفاشية تناقضات مع التعامل ويمكنه األخرى، النظريات يف القوة نقاط
الحاالت جوانب جميع يشمل أن يمكنه ال التعريف هذا حتى ذلك، ومع السابق. الفصل

الفاشية. لظاهرة فهمنا يف يساعد لعله لكن الفردية،

الفاشية لتناول املاركسية مناهج

طبقتني إىل ينقسم الحديث املجتمع أن تفرتض صورها، أبسط يف املاركسية، إن
اإلنتاج وسائل تملك التي — الرأسماليني طبقة أو — الربجوازية الطبقة أساسيتني:
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الربوليتاريا أو — العاملة والطبقات اليدوي؛ العمل تمارس ال لكنها واملصانع) (األدوات
الرأسماليون ويتصارع اإلنتاج. وسائل تملك ال لكنها اليدوي العمل تمارس التي —
الطبقتني هاتني بني يوجد الدولة. عىل والسيطرة اإلنتاج وسائل ملكية عىل والربوليتاريا
رجال وصغار الحرة األعمال أصحاب تضم التي الصغرية، الربجوازية طبقة الكربيني
تنتمي الجانبني أي إىل يتضح ال البيضاء. الياقات ذوي واملوظفني والفالحني األعمال
تتعرض ذلك مع لكنها ممتلكات تملك فهي العمال؛ أم املال رأس الصغرية: الربجوازية

الكربى. الرشكات قبل من لالستغالل
بالرأسمالية. تربطها التي الصالت عىل للفاشية املاركسية تناول مناهج جميع تؤكد
لعام الشيوعية» األممية «مؤتمر عن الصادر التعريف تأثريًا الفاشية تعريفات أكثر كان
اإلرهابية الديكتاتورية هي السلطة بزمام املمسكة «الفاشية أن عىل نصَّ والذي ،١٩٣٥
االعتقاد كان وإمربيالية.» وشوفينية رجعية املالية الرأسمالية عنارص ألكثر السافرة
الرأسماليون لجأ متطرفة، أبعاًدا الرأسمالية لتدمري الربوليتاريا ضغط بلغ عندما أنه
األزمة أن الشيوعية» «األممية رأي وكان اإلنتاج. وسائل عىل سيطرتهم عن للدفاع لإلرهاب
التقليدية؛ الديكتاتورية معها تكِف لم الخطورة من درجة عىل الرأسمالية عانتها التي
تعريف ويذهب االشرتاكية. لتدمري الشاملة الفاشية الحركة الرأسماليون استخدم لذلك
أفراد عىل أيًضا اعتمدت ألنها الرأسماليني؛ «صنيع» ليست الفاشية أن إىل ١٩٣٥ عام
الكبري، املال رأس عىل شديدة نقمة ناقمة كانت التي الصغرية، الربجوازية طبقة من
بني دائًما والتائهة الصغرية، الربجوازية إقناع ذلك، رغم استطاعوا، الرأسماليني لكن
الفاشية قفزت إن وما االشرتاكية. خطر من امِلْلكية عن الدفاع يف مصلحتها بأن الجانبني،
إىل فعمدوا للفاشية، بحاجة الرأسماليون يعد لم العمالية، الحركة وُدمرت لطة السُّ إىل

تهميشها. أو قمعها
أنه بعضهم شعر فقد املاركسيني؛ جانب من اعرتاض دون التعريف هذا يمرَّ لم
يميز أن تروتسكي ليون ل فضَّ فاشية. بأنها تمييز دون الديكتاتورية األنظمة جميع يَِسم
هناك كانت عندما نشأت التي «البونابرتية» عليها يطلق وما الفاشية الديكتاتوريات بني
أحدهما يهزم أن معها املمكن من يكن لم والرأسماليني، العمال بني الجمود من حالة
قويٍّا كهذا نظام يكن ولم مؤقتًا. املوقف سيدة تصبح أن للدولة سمح الذي األمر اآلخر،

الفايش. النظام من خطورة أقل كان ثم ومن اليسار، يدمر ألن الكفاية فيه بما
مما استقاللية أكثر دوًرا تلعب الصغرية الربجوازية أن اآلخرون املاركسيون شعر
تبنَّى الرأسماليني. مصالح طريق يف ما حد إىل تقف وأنها الشيوعية، األممية ادعت
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إلضفاء محاولة يف العرشين القرن وسبعينيات ستينيات يف االنتقادات هذه املاركسيون
بأن قناعتهم عن يتخلوا لم املاركسيني معظم لكن نموذجهم. عىل املرونة من أكرب قدر
بني واضح فرق هناك يكن لم ذلك ومع الرأسمالية. ملصلحة «باألساس» تعمل الفاشية
نفسها، عن الرأسمالية دفاع أولوية عن تخلَّوا الذين املاركسيون قدمها التي التفسريات

املاركسيني. غري قدمها التي والتفسريات
كبري بقدر األحيان من كثري يف اتسم — كبريًا جهًدا املاركسيون املؤرخون بذل وقد
أن وبينوا والرأسمالية، الفاشية بني العالقة عىل الضوء إللقاء — والخيال املوهبة من
أنه يف املاركيس النهج قوة وتكمن بظاهره. يؤخذ أن يمكن ال الثوري الفاشية خطاب

العرشون. القرن شهدها التي األشمل االجتماعية النضاالت سياق يف الفاشية يضع
ما يبني وال تقريبًا، غريها دون األسباب مع املاركيس النهج يتعامل الواقع، ويف
حزب شكل سيتخذ أنه باستثناء — الفاشية الحركة عىل التعرف كيفية حول يكفي
من لكل وينكر الديكتاتورية إىل يطمح الصغرية، الربجوازية أفراد من مكون جماهريي
بأخرى. أو بطريقة الرأسمالية مصالح يخدم نفسه، الوقت ويف واالشرتاكية، الرأسمالية
بأن الزعم يدعم لكي يكفي ما يقدم ال املاركيس النهج أن هي هنا الرئيسية واملشكلة
الحديث املجتمع يف عاتية قوة الرأسمالية ألن وذلك الرأسمالية؛ مصالح تخدم الفاشية
يف أنه ذلك، إىل ويضاف تماًما. يدمرها ال نظام أي ظل يف تزدهر أن من تمكِّنها بدرجة
أيًضا سبيل فال االجتماعية، العالقات أنواع كل تكيِّف الرأسمالية أن إنكار يمكن ال حني
الرأسماليون بها يدرك التي الطريقة عىل ذلك إىل وما والدين األيديولوجية تأثريات إلنكار
كانوا غريهم، دون الرأسماليني، بعض أن يف السبب نوضح أن يجب لذلك مصالحهم.

مصالحهم. مع تتماىش الفاشية أن يعتقدون
إن للفاشية. «النهائي» التفسري أنها الرأسمالية قوة تعني ال ذلك، إىل إضافة
الفاشية من كبري قدر تنحية إىل يضطرون كذلك، لجعلها محاولتهم يف املاركسيني،
الرأسمالية املصالح خدمة يف تعمل أن إما الفاشية بأن فاالقتناع األهمية. ثانوي واعتباره
يرون فهم للفاشية؛ الراديكالية الجوانب شأن من بالتهوين املاركسيني يلزم تنهار أو
يُعارضون الفاشيون كان وملا للراديكالية، الوحيد الحقيقي الشكل هي االشرتاكية أن
املعارضة حساباتهم من يُسقطون املاركسيني إن رجعيون. بالرضورة فهم االشرتاكية،
والسياسيني القائمة الحاكمة النخبة ضد الفاشية الحركة انتهجتها التي الراديكالية
رجال رغبات لتجاهل استعدادهم أيًضا ويُسقطون واليمني، اليسار تياَري يف السائدين

ُمستنفر. وطني مجتمع إقامة تعرقل أنها تبدو عندما األعمال
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بعض أيًضا يجعل الرأسمالية مصالح النهاية يف تخدم الفاشية أن إثبات ورضورة
مكيدة أنه عىل وعنرصية إقليمي توسع من الفاشية به اتسمت ما إىل ينظرون املاركسيني
الربجوازية والفاشية جهة من الرأسمالية أنصار بني التوترات عن االنتباه لرصف ماكرة
تقدًما الرأسمالية جرائم أكثر سوى ليست الواقع يف أنها عىل أو أخرى، جهة من الصغرية
وتهجريهم املرتفعات سكان أرايض عىل األرستقراطيني استيالء لجريمة حديثة (نسخة
النزعة ألصحاب راقت الفاشية بأن ما نوًعا املعقول االدعاء قبلنا إذا وحتى قًرسا). منها
بحاجة سنظل العمال، فئة عند للطبقة» «الوالء سمة تقويض يف جزئيٍّا لرغبتهم القومية
تطلَّب نفسها عن الرأسمالية دفاع بأن االقتناع إىل أدى الذي الفكري املوقف لتفسري
تغيري (أي العائالت ألقاب «َطْليَنة» أو النازية أملانيا يف عقليٍّا املختلني قتل مثل سياسات
االحتمال االعتبار يف يؤخذ أن ويجب تريول. ساوث يف إيطالية) ألقاب إىل العائالت ألقاب
(امُلفرتض). الرأسمالية بمنطق لها عالقة ال ألسباب كان األهداف هذه لتحقيق السعي بأن

الحداثة ومناهضة الفاشية

إىل نسبة «الفيربية» باسم األحيان من كثري يف تُعَرف سنتناولها التي التالية النظرية
يف (١٨٦٤–١٩٢٠) فيرب ماكس منهج عن مبارشة تتفرع لم أنها رغم فيرب، ماكس
األوىل بالدرجة مسئولني املاركسيون املؤرخون كان الواقع، يف اإلطالق. عىل االجتماع علم
«الفيربية» مصطلح يستخدم ذلك، ومع وإيطاليا. إسبانيا عىل النظرية هذه تطبيق عن

العادة. جرت حسبما
ألقى الفاشية، ظهور يف السبب هم الرأسماليني أن املاركسيون رأى حني يف
الصناعية؛ الثورة قبل ما طبقة أو اإلقطاعية، الحاكمة الطبقة عىل بالالئمة «الفيربيون»
«الالتيفونديا» طبقة أو بإيطاليا، بو» «وادي يف أو أملانيا رشق األرايضيف ك مالَّ كبار أي
من تمكَّنت النخب هذه إن وقالوا اليابان. يف العسكرية الطبقة أو إسبانيا، جنوب يف
التاسع القرن يف تشهد لم بلدانهم ألن األمم؛ تاريخ مسار عىل الفتاك نفوذهم ممارسة
لنرش التعليم النخب هذه واستغلت حقيقية. ليربالية ديمقراطية برجوازية ثورة عرش
عىل للحفاظ تهوًرا الوسائل أقىص إىل ولجأت املجتمع، أفراد بقية بني الرجعية قيمها
الديمقراطية لتقويض محاولة يف الجماهريية القومية الحركات رعت فقد مكانتها.
الحرب أتون إىل بلديهما واإليطالية األملانية النخبتان دفعت إذ واالشرتاكية؛ الليربالية
الداخل. يف أعدائهما سحق فرصة لهما الوطنية الحماسة تتيح أن أمل عىل ١٩١٤ عام
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لقد أعدائهما. لتدمري أخرية محاولة يف الفاشية إىل تحولتا الخطة، هذه فشلت وحينما
قبل ما نخب بني التقارب عن وناجمة للحداثة، مناهضة حركة األساس يف الفاشية كانت

الرجعية. الصغرية والربجوازية الصناعية الثورة
االجتماعي؛ سياقها داخل الفاشية فهمنا يف هائًال تحسنًا «الفيربي» النهج أحدث
سببًا كانوا الرأسماليني، شأن شأنهم القديمة، األرستقراطية الطبقة أفراد أن بنيَّ فقد
أتناول ألن هنا متسع ال لكن .١٩٣٣ عام يناير يف الحكومة إىل هتلر النضمام مباًرشا
حركة الفاشية اعتبار تماًما املقنع غري من إنه أقول أن حسبي تفصييل؛ بنقد النهج هذا
صعوبة ثمة «حديثة». البعض يراها عديدة سمات أيًضا حملت ألنها للحداثة»؛ «مضادة
قادرة النخب أن افرتاضها يف املاركسية يشارك «الفيربي» النهج أن يف تتمثل أخرى
شاءت. متى — الصغرية الربجوازية أفراد سيما ال — املجتمع أفراد بقية خداع عىل
صحيح للفاشية. الراديكالية السمات تفرس ال — املاركسية شأن شأنها — و«الفيربية»
لكنها الفاشية، لأليديولوجية اهتمام من توليه ما حيث من املاركسية عىل تتفوق أنها

الحداثة. مناهضة عن تعبريات ملجرد األفكار تختزل

الشمولية القومية أشكال من شكًال باعتبارها الفاشية

كليٍّا تنفصل ال وهي الفاشية، تناول مناهج من متنوعة مجموعة «الشمولية» فئة تشمل
قبل ما يوتوبيا أشكال من شكل استعادة محاولة إىل تنظر األخرية ألن «الفيربية»؛ عن

شموليٍّا. مرشوًعا تشكِّل أنها عىل الحداثة
الصفة إضفاء إىل سعيهم لتغليف «الشمولية» كلمة اإليطاليون الفاشيون استحدث
عسكري هرمي مجتمع ضمن إدماجهم بغرض اإليطالية، الجماهري عىل «القومية»
علمية فكرة بوصفه رواجه أَْوج املسمى هذا شهد وقد إيطاليا. احتياجات يخدم ُمستنَفر،
املناهضون االجتماع علماء تبنَّى عندما العرشين، القرن وستينيات خمسينيات خالل

بالفاشية. ربطها خالل من الشيوعية شوَّه مفهوًما للماركسية
عرَّف الذي فريدريك يواكيم كارل األمريكي السياسة عالم العلماء هؤالء أشهر

ييل: كما «الشمولية»

وعادة للنظام، الصلبة النواة يشكل واحد، رجل قيادة تحت وحيد، شعبي حزب (١)
فيها. مندمًجا يكون أو الحكومية البريوقراطية من أعىل يكون ما
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خصوم ضد املوجهة الرسية الرشطة أو الرشطة خالل من اإلرهاب يمارس نظام (٢)
سواء. حد عىل والوهميني الحقيقيني النظام

الجماهريية. اإلعالم وسائل عىل احتكارية سيطرة (٣)
للسالح. احتكار شبه (٤)

االقتصاد. عىل مركزية سيطرة (٥)
قوية بأهمية وتتسم اإلنسان، وجود مناحي كافة تغطي معقدة أيديولوجية (٦)

األلفية. مذهب من تنبع عامة] بصفة دينية أو [مسيحية

وفًقا املجتمع هيكلة إعادة إىل يهدفون فالفاشيون النقاط، أهم هي األخرية النقطة
املجتمعات ثقافة وفق العالم، يف املرء مكانة أن الشمولية منظِّرو يرى أيديولوجي. ملخطط
الدينية، الثوابت انهيار يف فيتسبب التحديث، أما إلهية. خطة وفق مرسومٌة التقليدية،
شذوذ أو ارتياع، أو يأس، يسمى: بما مصابون (هؤالء خطر نذير هذا البعض ويرى
إن أرندت حنا تقول الفاشية. أو كالشيوعية بديلة «أديانًا» يصنعون ولذلك حضاري)،
العالم، لفهم تجريدية أيديولوجية لصنع اإلرهاب استخدام يف يكمن الشمولية جوهر

املنهاج. هذا باسم القائمة البرشي التماسك أشكال كل ولتدمري
قد الباردة الحرب كانت العقد ذلك ففي السبعينيات؛ يف الشمولية مفهوم انحرس
تمثل تكن لم و(الشيوعية) والفاشية النازية األنظمة أن األبحاث وأظهرت حدتها، ت خفَّ
والفوىض السلطة هياكل وضوح بعدم اتسمت بل اإلطالق، عىل تنازليٍّا سيطرة نظام

اإلدارية.
ومنح الستالينية، أهوال عىل جديدة أدلة ١٩٨٩ عام الشيوعية انهيار أظهر وقد
يف الحداثة بعد ما حركة صعود أدى األثناء، تلك يف للحياة. جديدة فرصة الشمولية
أننا عىل الحداثيني بعد ما يرص باألفكار. العلماء اهتمام إحياء إىل الغربية الجامعات
املصالح عن تعبريات باعتبارها إليها ننظر أن ال لألفكار، الداخلية البُنى نحلل أن ينبغي
بأي اإليمان أن بعضهم يعترب الواقع، ويف غريها. أو االجتماعية أو االقتصادية الضمنية
قمعي — بالعرق أو بالدولة أو بالطبقة أو باهلل اإليمان أكان سواء — ُمنظِّم أسايس مبدأ
تمثل أنها عىل الفاشية إىل الشمولية النظرية رؤية مع تلتقي الرؤية وهذه جوهره، يف
ما مبادئ يتبنوا لم الذين العلماء حتى مجردة. ملبادئ وفًقا مثايل عالم لخلق محاولة

القومية. فكرة سيما ال مجدًدا، الفاشية األفكار يؤيدون بدءوا الحداثة بعد
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الفاشية. لأليديولوجية جوهر املتطرفة القومية أن املعارصين العلماء من كثري ويرى
يهدف الشعبوي» القومي «التعصب أشكال من شكل الفاشية إن جريفني روجر يقول
املصطلح الفاشية لوصف ويستخدم كبريين، وتدهور أزمة أعقاب يف الدولة بناء إعادة إىل
هذه القومية إحياء ومحاولة الرماد». تحت من «البعث يعني الذي «اإلحياء»، الفيكتوري
فكرة برييل مايكل أحيا الوقت، ذلك يف تحقيقها. يف يكن لم إن طموحها، يف شمولية

للدين. بديًال لتكون النازية
يوتوبيٍّا بناءً نريد كنا إذا ألننا «ثورية»؛ الفاشية األفكار أن الشمولية منظِّرو يرى
عمالية نقابات أو أحزابًا الهياكل تلك أكانت سواء القائمة، الهياكل جميع هدم من بد فال
أجل من يعيش جديد» فايش «إنسان خلق أيًضا الثورة وتشمل كنائس. أو عائالت أو
القوة فإن الكمال، بلوغ عن وبعيدين متنوعني الواقع يف الناس كان وملا فقط. الدولة
دائًما اليوتوبية تؤدي وهكذا اليوتوبيا. يف أماكنهم يتقلدون لجعلهم الوحيد السبيل هي

اإلرهاب. إىل
الصور تلَقاها التي لالعرتاضات املعارصون الشمولية األطروحة أنصار يتصدى
الشمولية، األنظمة يميز الذي الفوضوي الطابع يتقبَّلون فهم الشمولية؛ للنظرية السابقة
جعل الحكم يف ف» «تعسُّ إحداث عىل ساعدت البريوقراطية الفوىض أن يؤكدون إنهم بل
من التمكن عدم رغم إنه أيًضا الشموليون ويقول مستحيًال. أمًرا للنظام األفراد مقاومة
ويقول يوتوبي. برنامج تنفيذ يف «رغبة» هناك كانت الواقع، أرض عىل الشمولية تحقيق
كما األملاني املجتمع بناء إلعادة سعوا النازيني إن مدهشة، استعارة مستخدًما برييل،
يعطل أن شأنه من ذلك ألن تماًما؛ لهدمه مجال ال حيث جرس، تشييد مهندسون يعيد
بعملية املارة يشعر ال بحيث حدة، عىل منه جزء كل يستبدلون ثم، ومن املرور، حركة

التشييد. إعادة
من العالم رؤية يف أسايس ن مكوِّ القومي التعصب أن الشمولية النظرية ح وتوضِّ
باعتبارها الدولة الفاشيني وضع إن بأهميته. الفاشيون يؤمن ما وهذا الفايش، املنظور
النظرية وتُظِهر وامِلْلكية. األرسة تقويض إمكانية تشمل راديكالية، آثار له أوىل أولوية
واألصولية الفاشية بني تجمع التي املشرتكة القواسم من الكثري هناك أن كذلك الشمولية
القناعة تربره الذي العنف منهج خالل من أهدافها لتحقيق تسعى الفاشية وأن الدينية،

شيطاني. مخطط من جزء سوى ليسوا املعارضني بأن
«املاركيس» النهجني ضعف نقاَط الشمولية النظرية ضعف نقاُط تناقض
تفسريها أن يعني مما باألفكار، لالنشغال الشمولية النظرية تتحيز أوًال: و«الفيربي».
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األفكار أزمة عن ميكانيكية بتعميمات تكتفي عادة فهي ضعيف؛ الفاشية ألسباب
ذلك، عىل وبناءً بديلة. أديان عن والبحث بالتيه، شعور من عنها نجم وما التقليدية،
األملان أربك الثورة، من الخوف جانب إىل األوىل، العاملية الحرب يف الهزيمة إن تقول
من إليه يتوقون ما باستعادة تبرش كانت دينية شبه قومية بأفكار يتأثرون وجعلهم
هناك ليس لكن .١٩١٨ عام «التيه» أصابهم الكثريين أن يف شك من وما باليقني. شعور
تنوَّعت العكس، عىل بل التيه، إىل «حتًما» تؤدي الفوىض هذه مثل أن عىل ينص قانون
االجتماعي ووضعهم التعليمي، الناس لتكوين تبًعا وتباينت األزمة، إزاء األفعال ردود
عن يبحث أن للمرء ينبغي ال ثم، ومن أنثى. أم كان ذكًرا ونوعهم وأعمارهم، والديني،
عىل فئة كل تاريخ يف بل للتيه، العام باملعنى مثًال، الفاشية، العنرصية الربامج أصول
أولئك وصل كيف يسأل: أن املرء عىل ويجب مثًال، الطب بمهنة العاملني فئة مثل حدة،

السياسية؟ السلطة احتكار إىل للقومية يسوعية أشكاًال اعتنقوا الذين
نظام أي أن إىل وتذهب للفاشية، الثوري الجانب يف الشمولية نظرية تبالغ ثانيًا:
األفراد جميع لجعل سعيه يف األخرى التماسك أشكال «جميع» تدمري إىل يهدف شمويل
يستحيل كهذا حلًما لكن جديًدا. مجتمًعا يخلق ولكي للنظام نفسه بالقدر تابعني
بلوغها. يستحيل حيادية يتطلب ألنه الواقع؛ أرض عىل تحقيقه عن ناهيك «تصوره»،
مشكوك وافرتاضات تحيزات بفعل الاليوتوبيا عن الفاشيني رؤية تشكَّلت الواقع، ففي
مع معينة) حدود (ضمن ما بشكل متوافقة واألرس الُكربى الرشكات كانت صحتها. يف
تتوافقا فلم النسائية والحركة الشيوعية أما املستنفرة. لألمة الفاشية التصورات معظم
تستتبع أنها تذكرنا إذا إال مفيد مفهوم أنها عىل الشمولية إىل النظر يمكن وال معها.
نتوقع أن لنا ينبغي ال لذلك واعية. غري تحيزات شكَّلتها عاملية رؤية فرض إىل الدعوة
التوقع فهذا القائم؛ حاله عىل العالم عن كليٍّا اختالًفا تختلف أن الفاشية اليوتوبيا من

للكثريين. تروق الفاشية يجعل ما هو
حقوق عن تدافع ال أنها نتذكر عندما ثورية أقل الفاشية القومية تبدو أيًضا
عىل تؤكد فهي األفراد، جميع بني عاملي مساواة مبدأ باسم معينة قومية مجموعات
وربما معينة، دولة داخل مهيمنة تصبح أو هيمنتها، تستعيد أن يجب الجنسية أن
عرقية جماعٌة األحيان من كثري يف مارستَْها الفاشية والقومية الدويل. املستوى عىل أيًضا
— خطأ أو صوابًا — نفسه يعترب املهيمنة الجنسية من جزء باألحرى أو «مهيمنة»،
يف كاألملان بالفعل، أقليات كانت عرقية لجماعات الفاشية راقت أخرى، حاالت ويف مهَمًال.
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يصبحوا أن يف يرغبون الحالة هذه يف الفاشيون كان الثالثينيات. خالل تشيكوسلوفاكيا
بالفعل. هيمنة فيها حققت قد العرقية مجموعتهم تكون أخرى دولة من جزءًا

دور تهوِّن نظريتهم إن تقول التي االنتقادات عىل الشمويل النهج عن املدافعون يرد
كانت للمحافظني الفاشية تنازالت بأن الزعم خالل من الفاشية يف املحافظة الدوافع
األسايس، النفس «بعلم مهتمون إنهم — برييل مايكل قال كما — يقولون أو «تكتيكية»،
التي الحقائق مع التعامل يف املاركيس لألسلوب واٍع غري تقليد وهذا األمور»؛ بظاهر ال

تكييفها. يستعيص
أشار ألنه قصد)؛ (دون مفيًدا كان بالجرس املجتمع برييل تشبيه إن القول، خالصة
وشأنهم سترتكهم نفسه الوقت ويف الدولة، ستصلح الفاشية أن اعتقدوا الكثريين أن إىل
الجرس تشييد إعادة حاولوا الفاشيني ألن ناقص؛ تشبيه هذا لكن حياتهم. يف يستمرون
وزعزعة هائلة، موارد تعبئة مرشوعهم تطلب فقد كبريًا؛ تعديًال شهدت لخطة وفًقا
املهندسني ساعدوا املارة من العديد لكن السري. حركة بعرقلة والتهديد الجرس، أساسات
املارة بأن مقتنعني املهندسون كان ذلك، عىل عالوة عملهم. وامتدحوا نفس طيب عن
يرصف أال ينبغي لكن فوقه. يتحركون كانوا الذي الجرس لتفجري ا رسٍّ يتآمرون اآلخرين
متنمرون طرق قطَّاع كان حيث الجرس، فوق تمر التي للقطارات يجري عما انتباهنا ذلك
ركاب من مرأى عىل الجرس، أدنى الكائن الوادي يف األجرة دفعوا الذين الركاب يقذفون
القتلة يرتديه الذي الزي كان إذا عما يتساءلون وربما يجري، ما تجاهل يحاولون آخرين
يف ومألوف منه، جزء يف جديد الشمويل املرشوع إن لهم. املألوفني الحراس زي نفسه هو
له يتسنى الذي القدر وعىل معينة ملجموعات جاذبيته عىل تحقيقه ويتوقف آخر، جزء

الشعبي. والدعم السلطة من

تعريف

والشمولية، و«الفيربية» املاركسية النظريات مزايا سنقدمه الذي التعريف يجمع أن يجب
يُظهر أن وينبغي االجتماعية، الفئات بمختلف صلتها أو الفاشية األفكار يهمل أال ويجب
يعني فهذا مهمان، والرجعية الراديكالية أن وبما والرجعي. الراديكايل الفاشية جانبَي
جريفني روجر رؤية مع أتفق ال أنا عنها. غنى ال للفاشية تعريفنا عنارص «جميع» أن
بني ما بفرتة تحديًدا ارتبطت التي الفاشية عنارص بني نفرق أن يجب أننا إىل تذهب التي
عبادة مثل عنارص جريفني (يذكر رضورية غري بالتايل تُعترب والتي العامليتني، الحربني
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وبني الكوربوراتي) واالقتصاد الحاشدة، واملسريات العسكرية، شبه والقوات الزعيم،
التفريق هذا ومشكلة القومي. التعصب إحياء أهمها تعريفية»، «سمات من يميزها ما
ما بقدر الحربني بني ما لفرتة نتاًجا كانت الفاشيني بعض اعتنقها التي القومية أن
القومية ارتبطت املثال، سبيل عىل الفاشية. أيديولوجية سمات من أخرى سمة أي كانت
أن اعتقدوا الفاشيني ألن الزعيم؛ وعبادة العسكرية شبه القوات بظهور وثيًقا ارتباًطا
الرابع الفصلني يف سيتضح وكما الرشعي. الزعيم ويف املحاربني قدامى يف تتجسد الدولة
كاريزمي قائد هناك يكن لم لو كثريًا سيختلفان وتاريخها الفاشية كانت والخامس،
النسبي الوزن عىل الفاشيني اختالف ورغم األمة. يجسدان أنهما يدعيان جماهريي وحزب
األجزاء جميع ارتبطت الجوانب، هذه داللة وعىل الفاشية، جوانب من جانب لكل املمنوح
خطورة فثمة رضورية، غري بأنها جريفني وصفها التي السمات عىل ركَّزنا وإذا مًعا.
وديناميتها الحربني، بني الفاصلة السنوات يف الفاشية أهمية فهم نيسء أن من كبرية

املنافسة. األيديولوجيات عن اختالفها وكيفية الداخلية،
دون الفاشية املالمح بعض حملت التي الحركات من كثري هناك كان الحال، بطبيعة
اليمني حركات من أوسع فئة إىل تنتمي الحركات هذه بعض نعترب أن املفيد ومن سواها.
والديكتاتوريات لليسار. «املتطرف» العداء سمة يف معها تشرتك لكونها استناًدا املتطرف،
تشكِّل — الالحقة الفصول يف عليها كثرية أمثلة سنورد التي — املحافظة السلطوية
«الحزب حالة هي لالهتمام ومثرية مختلف نوع من حالة ثمة ذلك. عىل األمثلة أحد
كانت و١٩٣٩. ١٩٣٦ عامي بني الفرتة يف فرنسا يف ازدهر الذي الفرنيس»، االشرتاكي
وشعبوية بقومية واحتفظت الفاشية، النار» «صليب حركة من تفرَّعت قد الحركة هذه
حدة فت وخفَّ العسكرية، شبه القوات عن تدريجيٍّا تخلَّت أنها يف اختلفت لكنها سالفتها،
وباملثل، التقليدية. االنتخابية السياسة يف انخراطها وزاد للديمقراطية، املعادية لهجتها
القومية والجبهة الربيطاني القومي الحزب مثل — املعارصة الحركات بعض أن سنرى
مثل تبدو قد فاشية. ليست لكنها املتطرف، اليمني من جزءًا بالفعل تشكل — الفرنسية
تملك ال الفاشية غري املتطرف اليمني حركات ألن مهمة لكنها أكاديمية، الفروق هذه

والسيايس. االجتماعي النظام عىل الفاشية الجماعات تملكه الذي عينه التأثري
تعريًفا نقدم أن نسبيٍّا السهل من تعريفنا؟ يتخذه أن ينبغي الذي الشكل ما
القومي، التعصب مثل خصائص يعدِّد أن املرء يستطيع حيث قائمة، شكل يف للفاشية
لكن … الرأسمالية ومعاداة والقومية، العسكرية، شبه والقوات االشرتاكية، ومعاداة
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«معاداة معنى ما املثال، سبيل عىل التعريف. هذا توضيح نحاول إن ما سيبدأ الجدل
ل أفضِّ لذا عام؟ بوجه الكربى الرشكات يقوِّضوا لم الفاشيني أن إىل بالنظر الرأسمالية»،
التي والروابط املكونات معنى يربز ذلك ألن اسرتسايل؛ نثر شكل يف تعريًفا أقدِّم أن
الكامل املغزى وضوح سيزداد ثم، ومن للفاشية. املتناقضة الطبيعة ويربز تربطها،

الالحقة. الفصول يف سرتد معينة ملسميات
الفاشية تناويل أن أدَّعي أن أستطيع ال أنني ح أوضِّ أن بي حريٌّ أواصل، أن قبل
يقدم يزال ال الذي املبكرة، الكلو إرنستو لكتابات بالكثري أدين فأنا شخيص، إبداع نتاُج
الحديث. املجتمع يف املوجودة املتعددة بالرصاعات يتعلق فيما للفاشية توصيف أفضل
إيتويل، لروجر حداثة األكثر الكتابات مع عموًما متوافق تعريفي أن أضيف أن بد وال
كثريًا اعتمدُت وقد الفاشية. تميز التي الجوهرية التناقضات خاصة بصفة يعي والذي
بدور يتعلق فيما واستنتاجات أساليب من األخرية التاريخية البحوث قدمتُْه ما عىل ا جدٍّ
التفاعالت الدراسات هذه جميع تُبنيِّ إذ الفاشية؛ واألنظمة الحركات يف والعمال املرأة
الهوية، أشكال من وغريها والدين والنوع الطبقة مع الفايش القومي للتعصب املعقدة
لتصنيف استُخدمت ما عادة التي الثنائية املقابالت يف النظر إعادة رضورة أيًضا وتبنيِّ

بطبيعتها. متناقضة فالفاشية ورجعية). ثورية أو وتقليدية حديثة (مثًال، الفاشية
واملمارسات، األفكار من متكاملة مجموعة باعتبارها الفاشية إىل النظر يجب وبينما
«اإلجماع بقبول سأبدأ لذا ما؛ محددة نقطة من نبدأ أن اإليضاح يتطلب رضورية، كلها
نقطة لكن وممارسًة. فكًرا القومي التعصب أشكال من شكل الفاشية أن عىل الجديد»
الجوانب جميع منه نستنبط أن يمكن الذي «الجوهر» هي القومية أن تعني ال هذه البدء
املثال سبيل عىل — نقطع أن املستحيل فمن الجوانب؛ هذه به نفرس أو للفاشية، األخرى
— أو الوطنية، للوحدة تهديًدا اعتربوها ألنهم االشرتاكية عارضوا قد الفاشيني بأن —
ترياًقا القومية اعتربوا األول، املقام يف ألنهم، قوميني كانوا الفاشيني أن — العكس عىل
قاله ما نقد دون نقبل أن يستلزم ال القومي بالتعصب البدء أن كما االشرتاكية. ضد
كثريًا أيًضا نت تضمَّ الفاشية األيديولوجية أن نتذكر أن يجب ألننا أنفسهم؛ عن الفاشيون
يتمتع القومي التعصب عىل الرتكيز لكن صحتها. يف املشكوك واالفرتاضات األفكار من
يُضاف آخر. يشء أي قبل قوميون أنهم الفاشيني «زعم» بأهمية اإلقرار يف تتمثل بميزة
بعد الدولة إلصالح تسعى أيديولوجية أنها عىل للفاشية جريفني روجر رؤية أن ذلك، إىل
التغيري، تنشد أليديولوجية املتناقضة الطبيعة تربز أن يمكن املزعوم التدهور من فرتة

املايض. عىل أيًضا حريصة لكنها

32



الفاشية؟ ما ونقيضه»: «اليشء

قطاعات جميع تكفُّ ال مستنَفر، وطني مجتمع خلق إىل إذن الفاشيون يسعى
باإلنجاز الشعور فيه الجديد» الفايش «اإلنسان ويجد للنظام، حبها إظهار عن فيه الشعب
آخرون أدركها بينما بيولوجي، نحو عىل الدولة النازيون عرَّف وقد النظام. خدمة يف
عسكريٍّا؛ توسًعا توسعية بالرضورة تكون ال قد القومية هذه تاريخي. أو ثقايف نحو عىل
أو أوروبية دولية»، «فاشية إىل — النازيني بعض وحتى — الفاشيني بعض دعا فقد
أن تُنكر لم الدولية» «الفاشيات هذه لكن البيضاء. لألعراق أو آرية أو مسيحية أو غربية
الثامن الفصول يف أعرض وسوف الوطنية. املبادئ تُحددها أن ينبغي الداخلية السياسة
— العنرصية باألفكار وثيًقا ارتباًطا املرتبطة — القومية شكَّلت كيف والعارش والتاسع
اآلراء عىل عالوة األرسة، وسياسة االجتماعية الرعاية مثل مجاالت يف الفاشية السياسات

واملرأة. الرجل وبني العمل ورب العامل بني العالقات بشأن الفاشية
جامعة حركة وأي والرأسمالية، النسائية، والحركة االشرتاكية، الفاشيون يُدين
ذكًرا والنوع (الطبقة، أخرى معايري تُعيل األيديولوجيات هذه أن منطلق من أخرى،
من كثري يف الفاشية تُوَصف ولهذا الدولة. فوق وغريها) االقتصادية واملصالح أنثى، أم
القوميُة تمنح الواقع، يف لكن ذاك. أو هذا تعادي سلبية، أيديولوجية بأنها األحيان
«الفئوية» املصالح عىل علوها تعلن أن لها سمح الذي األمر أيًضا، إيجابيٍّا جانبًا الفاشيَة
يقولون حني الشموليون املنظرون عليه يركز الذي هو للدولة املطلق اإلعالء هذا الدنيا.
يحوي للدولة الفايش املفهوم أن يُفرتض الشمولية عن مناقشتنا يف لكن الفاشية. بثورية
أن الفاشيون يرى إذ الثورية؛ بواعثه جانب إىل تقليدية، األكثر األفكار بعض الواقع يف
صنع عن تحدثوا وحينما االشرتاكية. من أكثر الوطنية املصلحة مع تتماىش الرأسمالية
بشأن نظرهم وجهات كانت لكن «الرجل»، هو ا حقٍّ يعنونه ما كان الجديد»، «اإلنسان
الثامن الفصول أيًضا ستبنيِّ ولذلك األحيان. من كثري يف اليشء بعض تقليدية املرأة
القومية األولويات «الإراديٍّا» شكَّلت والنوع الطبقة بشأن التحيزات أن والعارش والتاسع

للفاشيني.
مقارنتها هي دقيق نحو عىل الفاشية طبيعة إيضاح لزيادة جيدة وسيلة ثمة
الالتينية أمريكا أو الرشقية أوروبا يف العسكرية األنظمة (مثل املحافظة بالديكتاتوريات
مجموعة إعالء عن االستبداديون املحافظون دافع فقد العامليتني). الحربني بني ما فرتة يف
صحيح والحكومة. والجيش واألرسة والكنيسة امللكية مثل: املحافظة «املصالح» من
التي هي — الشعب ال — النخب أن اعتقدوا لكنهم بالقومية، كبريًا إيمانًا آمنوا أنهم
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املصالح استقاللية عىل الحفاظ رضورة بفعل قوميتهم جذوة وهدأت األمة، باسم تتحدث
«منظمات وجود تماًما يمنعوا فلم الفردية؛ للمبادرات متسًعا تركوا ثم، ومن املحافظة،
اقتصادية أسباب من بدافع منظمات يف االجتماع يف األفراد حرية بمعنى املدني»؛ املجتمع
الوطنية. املصلحة باسم االقتصاد أو األرسة تنظيم محاولتهم وقلَّت غريها، أو سياسية أو
يحظيان أمران وهما األرسة، أو امللكية عن مطلًقا الفاشية تدافع ال املقابل، يف
إزاء الفاشية تتخذها التي املواقف عىل القومي التعصب ويؤثر املحافظني. لدى بقدسية
االنتماء حسب واألرس الرشكات بني تميز الفاشية أن أوًال: مناٍح؛ ثالثة يف واألرسة امِللكية
أشخاص ممتلكات تُصاَدر أن األحيان بعض يف يحدث إذ باألفضلية. تحظى ما لجنسية
أوفر حظٍّا العنرصية) (أو القومية الناحية من بقبول تحظى التي األرس وتنال «أجانب»،

االجتماعية. الرعاية خدمات وتوزيع العمل سوق يف
«أنانية» إن يقولون ذلك مع لكنهم نفسه، املال رأس الفاشيون يهاجم ال ثانيًا:
تفقر األمة) داخل االنسجام حساب عىل للربح سعيها (أي الكربى التجارية الرشكات
الرجل لدى الذات حب بأن يقولون وباملثل، االشرتاكية. أحضان إىل وتدفعهم العمال
أصحاء أطفال إنجاب عىل املريَحنْي الوظيفة أو املعييش الوضع يفضالن يجعلهما واملرأة
االقتصاد يف ترشيعيٍّا «تدخًال» املحافظون يراه ما أمام الباب تفتح القناعات هذه لألمة.
حيث للتنظيم، أيًضا الرشكات الفاشية أخضعت الفاشية. األنظمة جانب من واألرسة
سياسيٍّا. واجبًا األطفال والدة وباتت الفاشية، النقابات إىل االنضمام عىل العمال أُجرب
أمالك حتى امللكية، عىل هجوم «أي» من بالقلق فيشعرون السلطويون املحافظون أما
األرسة عىل هجوم أي رؤية — منهم الدينيون سيما ال — املحافظون يحب ال كما اليهود.

األمة. صحة باسم
املؤسيس؛ الصعيد عىل االستبدادية املحافظية عن تختلف الفاشية أن ذلك إىل يضاف
والدوائر والجيوش كالكنائس راسخة: كيانات خالل من تحكم االستبدادية فاملحافظية
لكن الدعم، لتقديم شعبية تنظيمات أحيانًا االستبداديون املحافظون وينشئ الحكومية،
يخضع أن ينبغي ال ا خاصٍّ نطاًقا تحمي معاقل والرشكات األرس يعتربون ألنهم نظًرا
صبغة تحمل بمنظمات العمال أو األمهات إلحاق إىل يسعون ال فهم الدولة، لتدخل
من أي قمع إىل املحافظة الديكتاتوريات تلجأ ما نادًرا األمر، واقع ويف رصيحة. سياسية

القائمة. السياسية غري التنظيمات
رأس عىل جديدة نخبة يد يف السلطة يضعوا أن الفاشيون يحاول املقابل، يف
ويسعى الوطنية. للهوية الحقيقي واملصدر للشعب تجسيًدا يمثل جماهريي حزب
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عليها يعتمد التي الهرمية الرتاتبات تقويض ويحاول السيايس التمثيل الحتكار الحزب
ذلك. يف دائًما ينجح ال أنه رغم والكنسية، والعسكرية اإلدارية كالرتاتبات املحافظون
التنظيمات تقوم اليسار، لقمع والجيش الرشطة االستبداديون املحافظون يستخدم وبينما
إنجاز تستطيع لن السلطات أن العتقادها بنفسها املهمة بهذه العسكرية شبه الفاشية
محل تحلَّ أن بها منوًطا جديدة «ذكورية» نخبة الفاشيون ويمثل وحدها. املهمة هذه
واألرس الرشكات خضوع تضمن وأن «العاجزين»، أو «املتأنثني» الضعفاء السياسيني

الوطنية. للمصلحة
يعتربون ال فهم للناس؛ يروقوا كي الفاشيون يفعله ما ح نوضِّ أن أيًضا املهم من
الربجوازية مسمى يستخدمون ال هم املثال، سبيل عىل اجتماعية. أو اقتصادية فئة الشعب
لدى للدولة املناهضة املشاعر عن التعبري يريدون حينما «الشعب» مسمى بل الصغرية،
يمكننا ما كل األثرياء. الرأسماليني إىل الساخطني العمال من الناس، من جماعة «أي»
اليمينية األحزاب قبل من مهملني أنفسهم «يعتربون الفاشية أنصار أن هو نؤكده أن
الشعور هذا آخر). شأن فهذا ال، أم ا حقٍّ مهملني كانوا إذا ما (أما القائمة» اليسارية أو

الفاشية. الراديكالية يغذي باإلهمال
فوق تسود أن يجب الشعب إرادة أن يزعمون حينما الفاشيني أن ذلك إىل يضاف
الشعب»، عن تعرب «ال بأنها القائمة الحكومات يصفون عندما أو الفاسدة، النخب إرادة
الفاشيني تمجيد لكن الليربالية. املجتمعات تفهمها كما الديمقراطية ينشدون ال فهم
أن عىل مرصون الفاشيني ألن باالزدراء؛ يختلط الجديدة للنخبة مصدًرا باعتباره للشعب
وجود عدم حال يف الجماهري انفالت من ويخشون األفراد، لدى متفاوت املواهب توزيع
فكل االقرتاع؛ صناديق خالل من زعيم اختيار يستطيعون ال الناس لكن بطولية. زعامة
متواضًعا. مرشًحا تختار أن املتواضعة للجماهري تتيح أنها ببساطة االنتخابات تفعله ما
وقد وزعيمه. الفايش الحزب «حدس» عىل اعتماًدا الشعب سيادة عن التعبري يجب لذا

التايل: النحو عىل ذلك عن كودريانو أتباع أحد عربَّ

الجماهري ضد الرجل يكون ال بحيث إبداعيٍّا عنًرصا التاريخ يحوي أن يجب
الوقت (ديمقراطية الرجل ضد الجماهري تكون وال [املحافظة]) (الديكتاتورية

الجماهري. وجدته الذي الرجل يكون بل املنفلتة)، الحايل
١٩٣٨ يناير ٢٧ الرومانية، «كوفينتول» صحيفة
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الحربني بني ما سنوات خالل أوًال: مصدرين؛ من الفاشية الحركات نشأت تاريخيٍّا،
اعتنق من — كل وليس — أكثر هم الساخطون اليمني أحزاب أنصار كان العامليتني
األزمة ظروف ففي والسادس. والخامس الرابع الفصول يف هذا نرى وسوف الفاشية،
يحقق أن من أضعف التقليدي اليمني أن الشعب عامة من املحافظني من كثري شعر
والصعوبات االقتصادية واألزمة النسائية والحركة االشرتاكية يواجه أو وطنية وحدة
واعتربوا بل التقليديني، املحافظني من وتصميًما وطنية أكثر الفاشيني أن ورأوا الدولية،
النظام بفرض فطالبوا النظام، إلصالح مسبق رشط القائمة الرسمية املؤسسة إزالة أن

النظام. فرض باسم وبالثورة الثورة، باسم
يحدث، ما نادًرا هذا أن صحيح اليسار. أزمة من أيًضا الفاشية تنشأ أن يمكن
الوقت يف وضوًحا أكثر أنه ولو العامليتني، الحربني بني ما سنوات خالل فعًال حدث لكنه
والرجعية الراديكالية بني الفريد املزيج يكون اليسار، من الفاشية تنشأ وحينما الحارض.
خان قد اليسار بأن الشعور مع للدولة اليساري العداء من ى تبقَّ ما امتزاج عن ناجًما
النسائية. الحركات أو العرقية باألقليات املفرط االهتمام — مثًال — خالل من الشعب

الفاشية. إىل يتحول القائمة األحزاب يرفض من كل ليس بالطبع، لكن
املتناقضة الطبيعة عىل أخرى، مرة يؤكد، الفاشية إىل تحولوا من أصول تنوع إن
زاد فقد حركتهم؛ جوهر حول حتى بينهم فيما اختلفوا الفاشيني بأن ويذكرنا للفاشية،
جانبها عىل اآلخر البعض ركَّز بينما للفاشية، الراديكالية الجوانب عىل تركيزه بعضهم
من لكن فقط، الرجعية أو فقط الراديكالية الجوانب إما اعتنقت من هي (قلة املحافظ
خالفات أيًضا ظهرت ذلك). غري زعموا مهما ا، حقٍّ فاشيني يعودوا لم هؤالء نظرنا وجهة
«الكوربوراتي» النهج يف تتمثل أنها رأى فالبعض الفاشية؛ الراديكالية طبيعة حول
قوَّض النهج هذا أن آخرون اعتقد حني يف العمل، عالقات مجال يف الفاشية طبقته الذي
رأت حني يف املرأة، قضية لدفع فرصة الفاشية أن قلة ورأت الوطنية. املصلحة سيادة
عالقة بسبب الخالفات من مزيد نشأ ما. نوع من ذكورية» «ثورة الفاشية أن األغلبية
كان اليسار، وتدمري النظام استعادة يف الفاشيني رغبة إىل وبالنظر باملحافظية. الفاشية
أن أيًضا أرادوا الفاشيني لكن السلطويني. املحافظني دعم يلقوا أن دوًما املرجح من
بالتيار الفاشيني عالقة أن صحيح األمة. يجسدون بصفتهم املحافظني مكان يأخذوا

صعبة. عالقة دائًما كانت لكنها تماًما، انقطعت ما نادًرا املحافظ
ما فرتة خالل أوروبا ظروف سياق عن ناجًما ملحوه سبيل ال أثًرا الفاشية تحمل
إىل امليل سيما (ال الفكرية واألجندات األوىل العاملية الحرب إرث يف متمثًال الحربني، بني
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عن والبحث الطبيعة قوانني منظور من الدول بني والعالقات البرشي املجتمع تصوير
ومع الفرتة. تلك يف االجتماعية والرصاعات واالشرتاكية) الرأسمالية بني وسط» «طريق
يف االنتشار تستطيع جاهزة» «أيديولوجية تصبح نشوئها بمجرد الفاشية فإن ذلك،
يشهد لم شكل يف الظهور تعاود أن يستحيل وال ا. تامٍّ تباينًا املتباينة الظروف مختلف

أغلبه. يف تعديًال

النواحي من امُلعرَّفة — األمة لوضع تسعى التي واملمارسات األيديولوجيات من مجموعة الفاشية:
األخرى، الوالء مصادر جميع فوق — جميعها أو الخالصة التاريخية أو الثقافية أو البيولوجية
الراسخ العداء وتستتبع بالرجعية الفاشية القومية تتسم ُمستنَفر. وطني مجتمع خلق إىل وتسعى
لألمة. الوالء فوق للنوع أو للطبقة للوالء إعالءً تعتربهما ألنها النسائية؛ والحركة لالشرتاكية
اليمني حركات من حركة والفاشية «املتطرف». اليمني حركات من حركة الفاشية تعترب وبهذا
املستنَفرة األمة وإقامة النسائية والحركة االشرتاكية هزيمة أن تعتقد ألنها أيًضا؛ «الراديكايل»
كاريزمي، زعيم رأسها عىل الشعب، باسم تعمل للسلطة جديدة نخبة وصول عىل يعتمد إنما
املحافظ التيار مع للتعاون الفاشيون يضطر عسكري. طابع ذي جماهريي حزب يف وتتجسد
عىل للهيمنة يتحفزون الفاشيني لكن النسائية، والحركة االشرتاكية كراهية يف اشرتاكهما بسبب
أن رأوا متى — الحكومية والدوائر والجامعات والدين وامللكية كاألرسة — املحافظة املصالح
خالل من السخط تسكني يف الرغبة من أيًضا الفاشية الراديكالية تنشأ ذلك. تستلزم األمة مصالح
األولوية مع تتماىش املطالب تلك كانت طاملا النسائية، والحركات للعمال محددة مطالب قبول
ومصالح جهة من واملرأة العمال مصالح بني تواؤم إحداث ضمان إىل الفاشيون يسعى القومية.
نظام داخل أو الحزب يف خاصة أقسام داخل تنظيمها طريق عن وذلك أخرى، جهة من األمة
تمنحها التي املنافع وإىل املنظمات هذه إىل الوصول ويعتمد مًعا. كليهما داخل أو «كوربوراتي»
وتتسم للفرد. — مجتمعة كلها أو — العنرصية أو السياسية أو الوطنية الخصائص عىل لألعضاء

القومي. بالتعصب تنضح بأنها الفاشية السياسة جوانب جميع

«الوظيفية»، غري الجوانب ح يوضِّ أن لزاًما وليس نسبيٍّا. كامل السابق التعريف
يغطي وهو مطلق». نحو «عىل األهم هي غريها دون محددة أجزاءً ثمة بأن االدعاء أو
املالمح جانب إىل الراديكالية املالمح يعرض فهو أيًضا؛ وسياقاتها الفاشية األفكار
غموض إن بحق. وثيًقا ارتباًطا مرتبطة املالمح هذه كل أن ويرى للفاشية، الرجعية
لنا ويفرس لها، املحافظية إقصاء ويف للمحافظية انجذابها يف السبب لنا يوضح الفاشية
كان والرجعية. الراديكالية بني تاريخها خالل الفاشية شهدتها التي الشهرية التأرجحات
التي «املراحل» من سلسلة كونها أساس عىل الفاشية تاريخ لرؤية املحاوالت بعض هناك
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وكانت واضًحا. نمًطا يتبع لم الفاشية التوجهات يف املتكرر التغري لكن تحديدها، يمكن
تاريخية ظروف ظل يف تعمل كانت فاشية حركات داخل رصاعات عن ناجمة تحوالتها

الالحقة. الفصول يف هذا نستكشف وسوف بمجرياتها، التنبؤ املمكن من يكن لم
الهياكل دراسة أردُت إن لكنني التعريف، هذا صحة يف أبالغ أن أستطيع ال
لهذا مالءمة أكثر الشمولية مفهوم لكان والنازية، الستالينية بني املشرتكة األيديولوجية
من كلٍّ تحديد من تمكنت ملا «الهولوكوست»، محرقة رشح غريض كان وإذا الغرض.
الفاشية منها املفاهيم، من مجموعة خالل من إال املوضوع لهذا والعامة الفريدة السمات
الفاشية الحركات من حركة كل أصول فهم بصدد كنا وإن والرأسمالية. والشمولية
وال الفاشية. مفهوم جانب إىل املفاهيم من مجموعة استخدام إىل فسنحتاج وتطورها،
ما مع يتالءم أن املمكن من تعريف أفضل هو التعريف هذا إن أقول أن إال يسعني
سياقاتها يف الفاشية استكشاف وهو أال محدد؛ غرض من الصغري الكتاب هذا يبغيه

والسياسية. والثقافية االجتماعية
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الفاشية قبل ما فاشية

فقد ذلك، ومع أعقبتها، التي واألزمة األوىل العاملية الحرب نواتج أحد الفاشية كانت
كامل منها أي يكن لم للفاشية، إرهاصات ١٩١٤ عام سبقت التي العقود يف ظهرت
األهلية الحرب من وجيزة فرتة بعد تينييس والية يف اإلرهاصات هذه أول ظهر النضج.
«كو تنظيم الخدمة من حوا ُرسِّ الذين الكونفيدرالية بعضضباط أسس حينما األمريكية،
للسود تحيًزا اعتربوه ما ضد األبيض العرق سيادة عن الدفاع أجل من كالن» كلوكس
طقوًسا يمارسون وكانوا خاص، لباس املنظمات هذه ألعضاء كان الحكومة. جانب من
القانون باسم السود يقتلون وكانوا متميزة، جماعة يف عضويتهم لتأكيد ُصممت غريبة
إىل «كالن» أعضاء عدد وصل ربما لألبد». البرشية القوانني عنه تحيد أن يمكن ال «الذي
التنظيم من ثانية موجة بدأت .١٨٦٩ عام زعماؤها يحلها أن قبل شخص مليون نصف
وارك ديفيد األمريكي للمخرج ة» أمَّ «والدة الصامت بالفيلم جزئيٍّا مدفوعة ،١٩١٥ عام
ألمريكا. األول امُلخلِّص أنه عىل األول كالن» كلوكس «كو تنظيم صور والذي جريفيث،
العنرصية، أقلها يكن لم التي الفاشية، سمات من بكثري برشَّ التنظيم هذا أن ورغم
والتي للدولة، املعادية التحررية الشعبوية الفردية من بدرجة الفاشية عن تميز إنه قيل
من مزيد رؤية أردنا إذا األمريكي. املتطرف اليمني من واسعة قطاعات تميز دائًما ظلت
كان أوروبا يف حتى لكن أوروبا. إىل ننظر أن فعلينا الحقيقية، األوىل الفاشية اإلرهاصات
قط يحدث لم حيث — فرنسا يف وكان مهمة، فاشية سمات إىل يفتقر القومي التعصب

إيطاليا. أو أملانيا يف منه أقوى — تأثريًا الفاشية حققت أن
سيطرة تحت كبرية بدرجة واقعة األوىل العاملية الحرب قبل املحافظة األحزاب كانت
ويف املسيَّسة. النبالء أندية من واحًدا كونه يتجاوز يكاد ال بعضها كان إذ الثرية؛ القلة
القرن وتسعينيات ثمانينيات أواخر يف ظهر الذي — الجديد املتطرف اليمني راَق املقابل،
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والسياسية الفكرية التطورات من عدد أتاحه الذي التقارب بفضل للشعب عرش— التاسع
جميع من لالقتباس الراديكايل اليمني تيار ميل سأبرز ييل فيما واالقتصادية. واالجتماعية
متناقًضا. آنذاك اعتُرب ما عادة الذي األمر وهو وممارساته، السيايس الطيف أفكار أنحاء
بما ضيق نحو عىل الفاشية نعرف أن حاولنا إذا للفاشية. الفكرية باألصول لنبدأ
الربوتستانتي» اإلصالح «حركة ل الراديكالية الطوائف إىل نردَّها أن فيمكن الكفاية فيه
دراسة إىل نهدف كنا لو مفيًدا يكون أن شأنه من وهذا الكالسيكي، العالم إىل حتى أو
الخصائص نستكشف أن نريد أننا بما لكن دينية. شبه ليربالية، غري متعصبة، عقلية
من سيكون الحديث، التاريخ يف ظهرت التي واألنظمة الحركات بعض بني املشرتكة
السياسية باالتجاهات شبيًها شيئًا أنتج ألنه عرش؛ الثامن القرن من نبدأ أن أكثر املفيد

الحديثة.
لفكرة ما بيشء الفاشية تدين ناحية، فمن مركب؛ إرث عرش الثامن القرن إرث لكن
تنظيم يجري أن يمكن بل املجتمع، تشكل أن يجب ال التقاليد أن ترى التي «التنوير»
مفهوم بموضوعنا الصلة ذات األمور ومن عاملية. مبادئ من مستمد ملخطط وفًقا املجتمع
مثل عاملي بمبدأ يُحَكم أن ينبغي املجتمع بأن روسو جاك جان التنوير عرص مفكر
«اليعاقبة». اعتنقوه: قد ثورية الفرنسية الثورة ثوار أكثر أن سيما ال العامة»، «اإلرادة
من واجتثاث جديد نظام لبناء وسيلة باعتباره العنف يربرون «اليعاقبة» كان فقد
يكونوا أن عىل الناس إلجبار استعداد عىل وكانوا األمة)، (أو العامة اإلرادة يعارضون

أحراًرا.
العديد أنكر فقد للتنوير؛ املناهض الفكر إىل الفاشية تدين أخرى، ناحية من
وجادل الوطنية، التقاليد إعالء بدعوى العاملية املبادئ صالحية األملان املعارضني من
كاألمة — «الطبيعية» املجتمعات بأن ميسرت، دي جوزيف مثل الفرنسية، الثورة مناهضو
عىل كبري تأثري للتنوير املناهضة للفلسفة وكان الفرد. من أهمية أكثر — واألرسة واملهنة
أن ورأت الطبيعة، عبادة لت وفضَّ بالعقل كفرت التي عرش، التاسع القرن رومانسية

الجماهري. تواضع تأثري تعادل الفنان عبقرية
الثورة إطار يف الراديكايل اليمني بزوغ البعض وضع محدودية، أكثر منظور ومن
وهذا عرش. التاسع القرن من األخرية العقود سمة كانت إنها قيل التي العقل، ضد
عارض بالطبع، مطلق. نحو عىل العقالنية تكن لم األوىل الفاشية لكن ما، حد إىل صحيح
واالشرتاكية الليربالية وتشعباتها: العقالنية عرش» التاسع القرن «نهاية مفكري من كثري
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إليه نظروا بل التقدم، منظور من التاريخ يرون ال متشائمني، وكانوا والفردية. واملادية
تنقذ كي نخبة صعود إىل الفاشية الدعوة فانبثقت االنحطاط. ضد يائس رصاع أنه عىل

املناخ. هذا من — الرماد تحت من البعث فكرة — االنحطاط من األمة
فكرة الرومانسية، من املتحدِّر الروحاني، الفكر من متنوعة روافد روَّجت أملانيا، يف
ويف اجتماعيٍّا. ومتحًدا ولغويٍّا وعرقيٍّا وأبويٍّا أخالقيٍّا مجتمًعا باعتباره األملاني» «الشعب
والرتاب األجداد تمجيد باسم العقالني الجمهوري التيار باريه موريس هاجم فرنسا،
هو آخر، فرنسيٍّا مفكًرا الفاشيني يف أثَّروا من بني من أيًضا نذكر أن يمكن الوطني.
العقالنية، غري الجماهري يخدعون الكاريزميني الزعماء إن قال الذي لوبون، جوستاف
السياسة عاملا أما الجماهري. تحرك الخرافات إن قال الذي سوريل، جورج أيًضا وهناك
وكان السياسة. يف القوة دور عىل أكدا فقد موسكا وجايتانا باريتو فيلفريدو اإليطاليان
وأمل القوي. احرتام قوَّضت العاملية بأن قناعة عىل نيتشه فريدريك األملاني الفيلسوف
بينهم فيما الباحثون واختلف روحانية. أكثر مجتمًعا يقيم بإنسان القدر يجود أن نيتشه
القصيد بيت لكن األوىل. الفاشية إىل أنفسهم العظماء املفكرين هؤالء انتماء درجة حول

استخدامها. وأساءوا أفكارهم اختلسوا األوائل الفاشيني أن هو
الالعقالنية وعىل الزائفة) باألحرى (أو املعارصة العلوم عىل األوائل الفاشيون اعتمد
باالحرتام يحظى — يزال وال — كان «لألصلح» البقاء داروين مبدأ أن صحيح أيًضا.
صحته. يف مشكوًكا فكان االجتماعية السياسة يف تطبيقه أما العلمية، الناحية من
املجتمع يف الراحة وسائل تؤدي أن من يخشون كانوا االجتماعيون فالداروينيون
االجتماعيَّنْي، واالنحالل االنحطاط إىل للفقراء، تقدَّم التي املساعدات إىل إضافة الحديث،
تعقيم مثل «سلبية» تدابري تقرتح التي «اليوجينية»، تسميته عىل اصُطلح بما فنصحوا
كليهما أو األصحاء، إنجاب عىل التشجيع مثل «إيجابية» إصالحات أو الصالحني»، «غري
يملكون الذين هم فقط األقوياء الزعماء أن االجتماعيني الداروينيني بعض شعر مًعا.
واعتقدوا عرش. التاسع القرن أواخر يف للكسل االستسالم من الجماهري منع عىل القدرة
مصري أن البعض ورأى الهيمنة. عىل القومية الدول بني دائًرا رصاًعا هناك أن أيًضا

األمة. بمصري قورن ما إذا األهمية قليل األفراد
للجدل؛ إثارة األكثر «العلمية» العنرصية إىل منحازة االجتماعية الداروينية كانت
البرش»، أعراق بني التفاوت عن «مقال يف جوبينو الكونت للملكية املنارص املفكر فكتب
إقباًال يَلقى — األسف مع — بدأ لكن ،١٨٥٣ عام نرشه منذ تجاهل محط ظل الذي
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موريس باريه

عرش التاسع القرن أواخر يف اللباس قواعد كانت .١٨٨٨ عام باريه موريس :1-3 شكل
الشعب.1 عامة من كرجال يظهروا أن القومية تيار مفكري عىل الصعب من تجعل

ريتشارد امللحن باملقال املعجبني أحد كان عرش. التاسع القرن تسعينيات يف قراءته عىل
«العنارص من تطهريها بعد املسيحية والجرمانية للسامية، العداء بني جمع الذي فاجنر،
زوج وأضاف مثالية. جرمانية أسطورة إىل جميعها لتتحول الوثنية مع اليهودية»،
عنرصية وأفكاًرا اجتماعية داروينية أفكاًرا تشامربلني، ستيوارت هيوستن زوجته، ابنة
أحالم يحلم حياته وأمىض املتعصبني، تشامربلني أنصار أحد هتلر كان عرصية. «علمية»
طابع تحمل خطبه فبعض ديانة، النازية أن أنكر هتلر لكن املوت. أو النرص عن فاجنر

العلميون». «االشرتاكيون أتقنها التي الجازمة الفخمة اللغة من السخرية
يتسم لكنه جذاب أمر والفاشية الثقايف املناخ هذا بني مبارشة خطوط رسم إن
الحدوث. ممكنة كانت عديدة عواقب إحدى سوى تكن لم الفاشية ألن بالسطحية؛
جالتون فرانسيس املحافظ يد عىل بريطانيا يف اليوجينية اخُرتعت املثال، سبيل عىل
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من كبرية مجموعة من جزءًا األوىل الفاشية وكانت بريسون. كارل اليساري وتلميذه
والالعقالنية. والعقالنية والحداثة، والتقليدية، والعلموية، الروحانية، نت تضمَّ األفكار،
«املستقبليون» د مجَّ حني يف الريفية، الجنة إىل للنظر أخرى مرة القوميني بعض رجع وقد

اآللة. عرص اإليطاليون
والفاشية الفاشية حركات يف كهذه أفكاٌر دت تجسَّ كيف نرشح أن ا حقٍّ نريد كنا وإذا
ظهور الفرتة هذه شهدت البداية، يف االعتبار. يف املحيط السياق نأخذ أن يجب األوىل،
والفيزياء السياسية وعلم االجتماع وعلم التاريخ مثل: الجامعات، يف حديثة تخصصات
إىل البارعة التخصصية األبحاث ازدهار وأدى ذلك، إىل وما األدبي والنقد والبيولوجيا
كانوا الذين الهواة، إقصاء األحيان، بعض ويف املشهد، من القديم الطراز علماء إقصاء
يسيطرون كانوا الذين تحديًدا، واألطباء املحامون فبات مجاالت. عدة يف الخربة يدَّعون
إىل وانجذبوا النطاق، واسعة الكفاءة عاء الدِّ ميًال أكثر الجامعية، الكليات عىل قبل من

أعاله. املبينة والتاريخية والنفسية واليوجينية العنرصية األفكار
األكاديميني األساتذة اعرتاف عدم من هؤالء املوسوعية املعارف أصحاب غالبًا استاء
عىل نجاح تحقيق إىل بالسعي املفقود االعرتاف هذا عن واستعاضوا بهم، املتخصصني
القانون درس الذي لينني (كان املتطرف اليسار بعضهم ل ففضَّ السيايس، الصعيد
الدولة رفض باريه واعترب الجديد. اليمني اآلخر البعض ل وفضَّ بارًعا)، موسوعيٍّا
السياسة. معرتك لدخول سببًا األعراق مسألة يف منظًِّرا بوصفه احرتامه الجمهورية
اليمني يف بأهمية يتمتعون كانوا واملحامني األطباء أن املصادفة قبيل من ليس لذا
من بالعاملني املهن ازدحام من بتخوف املتخصصني عىل سخطهم واقرتن املتطرف.
للرعاية «اشرتاكية» برامج لطرح الرامية الحكومة لخطط وبكراهية والنساء، اليهود
يف الحق تمنحهم أنها اعتقدوا يوجينية، نظريات واملحامون األطباء وتبنَّى الصحية.
العلمية باملعرفة متأثرين غالبًا فكانوا املتخصصون األكاديميون أما هللا. بدور القيام
نفوذًا األحيان بعض يف امتلك َمن املتخصصني من فكان نفسه. بالقدر وبالقومية الزائفة
املوسوعيني لكن الحرب، قبل ما فرتة يف ظهرت التي املتعصبة القومية الحركات داخل

باستمرار. الخطط يضعون من هم كانوا دائًما الحانقني
عارضت اليوجينية هذه إطار يف ألنه نظًرا قبل؛ ذي من أهمية أكثر كله هذا كان
الجماهري» «عرص عن تعرب لكونها القرن؛ مطلع يف الديمقراطية تقديم النخب من العديد
جديدة للبعضوسيلة تمثل واليوجينية العنرصية األفكار كانت لهم. بالنسبة للذعر املثري
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جميع ويف ،١٩١٤ عام قبل لكن وتوجيهها. الخطرة الجماهري عىل للسيطرة فعالية وأكثر
يف الحق نطاق اتسع — األوتوقراطية روسيا إىل التقدمية فرنسا من — أوروبا أنحاء
باالنتخابات، الناس اهتمام ونما أيًضا)، النساء يشمل الحق هذا يكن لم (عادة التصويت
الفالحني، تمثل وأحزاب وكاثوليكية واشرتاكية قومية جماهريية أحزاب ظهرت بينما
النباتيني كجماعات بعينها، لقضية املنارصة الجماعات من ضخم عدد معها وظهر
وفتح لالستعمار، املنارصة الضغط وجماعات النسائية، والجماعات العمالية، والنقابات
من الحديدية السكك وامتدت دائمة. قومية منظمات لظهور املجال التكنولوجي التقدم
الحق ولوال الكاتبة. واآللة الهاتف تأثري يظهر وبدأ الصغرية، القرى إىل الرئيسية املناطق
من الفاشية ظهرت ملا ديمقراطي، مجتمع يف للتنظيم التقنية والوسائل التصويت يف

األساس.
وتسعينياته عرش التاسع القرن ثمانينيات ففي اإلمربيالية؛ فرتة هذه كانت أيًضا
القومي التنافس إثارة إىل آسيا من كبريًا وجزءًا أفريقيا الكربى القوى تقسيم أدى
العادل نصيبهم ينالوا لم أنهم واألملان اإليطاليني اعتقاد أشعل فقد العنرصية؛ وتعزيز
أمًرا الضخمتني اإلمرباطوريتني عن الدفاع كان بينما القومية، هسترييا اإلمرباطورية من
األوروبية القوى تبنَّت والفرنسيني. الربيطانيني من قوميٍّا بني للمتعصِّ بالنسبة رضوريٍّا
اآلراء وكانت األوروبية، غري الشعوب عىل هيمنتها تربر كي املعارص العنرصي العلم
عرض ترضب أن االستعمارية للقوى تتيح «دنيا» ألعراق ينتمون من «شخصيات» عن
الشبيهة السياسات أن نعرف بتنا واآلن مناسبًا. ذلك رأت متى القانون بسيادة الحائط
األصلية الشعوب بعض ضد مورست والتي العرقية، الجماعات عىل القضاء بسياسات

الهولوكوست. ملحرقة سوابق سوى تكن لم
يعتنقون القوميون االنفصاليون كان الفرتة، هذه ففي أيًضا؛ القومية ازدهرت
الطبقات يعارضون كانوا ألنهم ونظًرا ثالثتهم، أو االشرتاكية أو الديمقراطية أو الليربالية
قدموا فقد وبريطانيا، وهابسبورج روسيا مثل الجنسيات متعددة دول يف الحاكمة
تكن لم العاملية أن (رغم الجنسيات لجميع املعاملة يف املساواة حق منطلق من مطالبهم
يمكن شكًال القوميني بعض تبنى ذلك، ومع خادع). مظهر مجرد سوى الحاالت بعض يف
بتوكيد السكان طالب والذي الرومانسية، القومية من ديمقراطي غري بأنه يوصف أن
التاسع القرن تسعينيات يف املثال، سبيل عىل القومية. فكرة عىل روحاني شبه يومي
كانوا األوىل. األولوية «اإلرادة» ومنحوا الليربالية البولنديني القوميني من كثري قاطع عرش

البولندية. األمة يقيم أن يستطيع والعنف والعدوان األجانب كره أن يعتقدون
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جديدة دوًال فيها القومية الحركات أقامت التي البلدان يف قوية األوىل الفاشية كانت
العاديني األشخاص تحويل البلدين هذين حكومتا بدأت وإيطاليا. أملانيا سيما ال للتو،
تأثري من والحد والتجنيد، اللغوي، والتوحيد التعليم، خالل من وطنيني مواطنني إىل
حريصة فقط حديثًا نشأت التي الفرنسية الجمهورية وكانت القومية. فوق الكنائس
السياسات هذه أذكت فرنسيني. مواطنني إىل الفالحني السكان تحويل عىل نفسه بالقدر
هذه داخل العرقية املجموعات بني والتعليم واإلثابة الوظائف عىل التنافس الحكومية

مورت. إيج يف املالحات حالة يف شهدنا كما الدول،
الحاكمة القوميات تعرضت حيثما اليمينية الراديكالية الحركات أيًضا ظهرت
املجرية، النمساوية اإلمرباطورية من النمساوي الجزء ففي االنفصالية؛ الحركات لتهديد
روسيا ويف كثري، والبولنديني للتشيكيني عنه التنازل جرى ما أن األملان الحكام شعر
أزمة خالل بريطانيا يف ظهرت مثلما راديكالية، قومية حركات ظهرت ١٩٠٥ ثورة بعد

.١٩١٤ إىل ١٩١١ عام من األيرلندي الذاتي الحكم
ففي الفاشية؛ قبل ما خلطة إىل أضيف إضافيٍّا مكوِّنًا االشرتاكية معاداة كانت
السياسة معرتك االشرتاكية األحزاب اقتحمت وتسعينياته عرش التاسع القرن ثمانينيات
— وإيطاليا وفرنسا وأملانيا والنمسا روسيا منها — البلدان من العديد يف الجماهريية
وأمريكا. أوروبا أنحاء جميع يف غالبًا، السياسية اإلرضابات، فيه انترشت الذي الوقت يف
عدد — ضدها فعل كرد وغالبًا — االشرتاكية األحزاب هذه مع بالتوازي رسيًعا وظهر
الحرف أصحاب واتحادات نقابات، ضمت لالشرتاكية، املعادية املنظمات من ضخم
الكيانات هذه وكانت للماركسية. معادية تجارية ومجموعات للفالحني، وروابط اليدوية،

والتنظيم. العضوية مستوى عىل القومية الحركات مع تتداخل ما كثريًا
جوانب من آخر جانبًا يمثل منظمة حركة باعتبارها النسائية الحركة ظهور وكان
أمريكا يف قوتها أَْوج النسائية الحركة بلغت الجماهريي. واملجتمع املنظمة السياسة
يف األوروبية. الدول معظم يف اليشء بعض ضعيف حضور لها كان لكنها وبريطانيا،
املطالبة يف فأكثر أكثر النسائية الحركة أنصار صوت عال عرش التاسع القرن ثمانينيات
يف التصويت بحق للمطالبة انتباههم حوَّلوا التايل العقد ويف املهن، مختلف يف العمل بحق
العنيفة الفعل ردود من األكرب القاسم اليمينية الشعبية االتحادات ت وتلقَّ البلدان، بعض

الذكور. جانب من الحتمية
لالشرتاكية املتطرف العداء أو القومي التعصب نتيجة الراديكايل اليمني ينشأ لم إذن،
االشرتاكيني مع اليومية الرصاعات يف جذوره وله متشعبًا، فعل ردَّ كان بل وحدهما،
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والنجاح املالية واملكافآت العمل فرص عىل والليرباليني املرأة وأنصار العرقية واألقليات
ت ضمَّ وهكذا، األمة. وبناء اإلمربيالية سياق يف كله وهذا السيايس، واملجد التعليمي
رصيًحا إيمانًا املؤمنني األملانية األمة أبناء كل أملانيا يف الراديكايل اليمني جمعيات
املناهضة اإلمربيالية و«الرابطة املرأة»، لتحرير املناهض النضال و«رابطة بالقومية،
هذه كل كانت مكان، كل يف املتطرفني للقوميني فبالنسبة االجتماعية». للديمقراطية
امللكية عىل خطًرا تمثل االشرتاكية كانت إذ البعض؛ ببعضها مرتبطة لألمة التهديدات
ودعم األمة، إفساد عن مسئولني اليهود واعتُرب األرسة. يف الذكورية والسلطة واألمة
عمالء النسائية الحركة وأنصار االشرتاكيون كان وهكذا واالشرتاكية. النسائية الحركة

شيطانية. مؤامرة من جزءًا أعداءه يعترب الراديكايل اليمني وكان لليهودية،
ال الخطر، هذا ملجابهة يصلح املوجود اليمني بأن مقتنًعا الراديكايل اليمني يكن ولم
من لخشيتها القومية القضايا أهمية من تقلل ما غالبًا بالفعل كانت الحكومات أن سيما
وأدان الشعب. احتياجات مع تجاوبًا أكثر بحكومات فطاَلَب جماهريية؛ هسترييا إثارة
األمة فصائل كل «بتصعيد وطالبوا الرسمية»، «القدسية األملاُن الراديكاليون القوميون
من املفارقة، قبيل من سيتم، ذلك وأن فيها»، واملشاركة الوطنية الشئون يف للتشاور

قوي. زعيم وجود خالل
أنها أوًال: روافد؛ ثالثة التقاء من الشعبوية هذه نشأت السياسية، الناحية من
بلغ قد كان األوروبية الديمقراطية الراديكالية تقاليد من أقدم لتقليد مشوًها خلًفا مثَّلت
من بكثري سخاءً أكثر كونها مع الديمقراطية، والراديكالية .١٨٤٨ عام ثورات مع ذروته
يف وكانت املرأة، حقوق أيَّدت ما نادًرا فهي بحتة؛ إنسانية قط تكن لم الراديكايل، اليمني
أواخر يف وضوًحا اإلقصائي الثانوي التيار هذا ازداد وقد لألجانب. كارهة األحيان بعض
النسائية الحركة ومعاداة والقومية اإلمربيالية من محيط وسط عرش، التاسع القرن
الكامن الشعبية الراديكالية كره خروج إىل النسائية الحركة ظهور أدَّى فقد واالشرتاكية.
الراديكالية اندفاع يف سببًا تحديًدا املاركسية االشرتاكية صعود وكان العلن. إىل للنساء
كانت عنارصها). كل يطل لم ذلك أن عىل التأكيد من بد ال (لكن اليمني إىل الشعبية
وصغار األَُجراء شملت ولفئات و«لألمة»، «للشعب» بحقوق تطالب التقليدية الراديكالية
بدرجة تجذب أن يف املاركسية نجحت ذلك ومع والفالحني. املحال وأصحاب العمل أرباب
هذا عىل كثرية أمثلة وهناك عاملي. طابع ذات وكانت وحدهم، الصناعيني العمال كبرية
يف شاركوا ممن كان مثًال فاجنر ريتشارد امللحن أن منها اليمني، إىل اليسار من التحول
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الراديكالية من تحولوا وفيينا باريس يف املحال أصحاب وأن ،١٨٤٨ عام املتاريس معركة
لألجانب. الكاره اليمني إىل

انضماَم واالقتصادية، االجتماعية بالتطورات مقرونًا التصويت، حق منح أتاح ثانيًا:
الراديكايل؛ اليمني إىل الشعب عموم من نشطني غري محافظني اللحظة تلك حتى كانوا من
(الذين الكاثوليك الدين رجال كان واإليطالية، الفرنسية الريف مناطق بعض ففي
ر صوَّ أملانيا ويف الفالحني. يحرضون القائم) للنظام صد حائط يَُعدُّون قبل من كانوا
أعداء أنهم عىل واليهود الربوسيني واألرستقراطيني االشرتاكيني املحليون السياسيون

للفالحني.
املحافظون تعاون فقد الراديكايل؛ لليمني النخبة دعم حاالت تعددت ثالثًا:
الربوسيون األرستقراطيون س وأسَّ ألسرت»؛ كارسون متطوعي «قوة مع ا رسٍّ الربيطانيون
أثناء للسامية» املعادية «الرابطة الفرنسيون امللكيون ل وموَّ األملانية»؛ األرايض «عصبة
والجدد القدامى اليمينيني بإدراك منه جزء يف مدفوًعا الدعم هذا كان دريفوس. قضية
كان لكن القومية. واألقليات واالشرتاكية النسائية للحركة العداء يف مًعا يشرتكون أنهم
أن املحافظني من كثري شعر الفرتة هذه يف ألنه أيًضا؛ النخبة من دفاعي موقف هناك
احتمال مواجهة أو معها التأقلم املحافظني عىل يتعني حتمية عملية الجماهري» «صعود
أن أمل عىل الراديكالية، توجهاته «رغم» الراديكايل اليمني مع تحالفوا لذا السيايس؛ املوت
ا. رشٍّ األقل السلطوية الشعبوية إىل الديمقراطية من بمزيد املطالبة تحويل من يتمكَّنوا
الذي هو محددة وطنية سياقات ظل يف الراديكالية والجماعات النخب بني التفاعل إن

األوىل. الفاشية للحركات الفعيل التاريخ شكَّل
األوىل؛ الفاشية لظهور الحرب قبل ما أوروبا يف مالءمة البيئات أكثر فرنسا كانت
مع اإلمربيالية الرصاعات أسوأ وشهدت ،١٨٧٠ عام أملانيا من بالهزيمة ُمنيت فقد
املاركسية االشرتاكية أن بدا ثم متكررة، ثورات بلد أنها عىل سمعتها وساءت بريطانيا،
أن الجمهورية الحكومات حاولت جديدة. انتفاضات باندالع تهدد الثورية والنقابات
كبري حد إىل ونجحت — ديمقراطية ليربالية مبادئ عىل قائمة وحدوية قومية دولة تبني
لقدوم فرنسا حاجة أدت وقد الكاثوليك. من شديدة مقاومة واجهت لكنها — ذلك يف
لدى األجانب كراهية اشتعال إىل الجديدة الكبرية مصانعها يف يعملوا كي مهاجرين

الفرنيس. الشعب
جرى الذين امللكيون ثالثة: تيارات التقاء من الفرنيس الراديكايل اليمني نتج
الجمهوريني؛ يد عىل متتالية هزائم من لقوه ما إثر الراديكالية وتبنَّوا تهميشهم
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زعامة عىل استيالئهم ومن العلمنة مقاومة من يئسوا الذين الكاثوليك والشعبويون
الواضح الحكومة اهتمام عدم من الساخطون والقوميون االشرتاكيني؛ من الربوليتاريا
األرستقراطيني الراديكايل اليمني جذب االجتماعي، الصعيد وعىل أملانيا. من باالنتقام
وأصحاب للسامية، امُلعادي موريس دي املاركيز مثل االجتماعية طبقتهم فقدوا الذين
النقابات عىل أقبلوا والذين لألجانب الكارهني والعمال باريس، يف العنرصيني املحال

العرشين. القرن من األول العقد إبان «الصفراء» العمالية
دولة نفذته عسكري عمل طريق عن و١٨٧٠ ١٨٥٩ عامي بني إيطاليا دت توحَّ
تبًعا عريضة. شعبية قاعدة ذات قومية حركة خالل من ال الفرنسية، وحليفتها بيدمونت
ضيق أكَّدها ربما التي الرؤية وهي ا، حقٍّ تتوحد لم إيطاليا أن القوميني بعض شعر لذلك
االنتخاب حق كان .١٩١٤ عام قبل الليربالية اإليطالية للحكومات السياسية القاعدة
حساب عىل تحقق التوحيد ألن االنتخابات؛ يف املشاركة الكاثوليك ورفض النطاق، محدود
التاسع القرن تسعينيات يف إيطاليا أن ذلك إىل يُضاف إيطاليا. وسط عىل البابا سيادة
الفقراء الفالحني واحتالل الشمال، يف العمال واضطرابات برملانية، فضائح شهدت عرش
عام الحبشة يف عسكرية وهزيمة األثرياء، اإلقطاعيون يملكها كان ممتلكاٍت الجنوب يف

.١٩٠٠ عام امللك واغتيال ،١٨٩٦
عام من بدءًا إيطاليا وزراء رئيس — جوليتي جوفاني الليربايل اليساري كان وملا
املعتدلني والكاثوليك لالشرتاكيني يتودد بدأ نفًعا، يجدي لن القمع بأن مقتنًعا — ١٩٠١
التعبئة يمنع أن يستطع لم لكنه النجاح، بعض جوليتي ق حقَّ حكومته. يدعموا كي
إضعاف زاد جوليتي أن يشعرون القوميون كان ضده. الراديكايل اليمني مارسها التي
مًعا القوميون تكتَّل ،١٩١٠ عام ويف االشرتاكيني. اسرتضائه خالل من الوطنية الوحدة
والدولة الكربى الرشكات من دعًما الجمعية هذه تلقت اإليطالية». القومية «الجمعية يف
املحامون، فيها بما املتوسطة، الطبقات من كانوا أعضائها أغلب لكن واألكاديميني،
جنتييل. الفايشجوفاني الفيلسوف الحق وقت يف بينهم من خرج الذين املعلمني، وخاصة

اإليطايل. املواطن «صنع» أجل من ناضلوا من طليعة يف املعلمون كان
التاسع القرن يف الوطني ماتسيني قومية عىل اإليطالية» القومية «الجمعية استندت
الوحدة تحقيق يمكن ال ألنه وروجت الليربالية، إنسانيتها عنها نزعت لكنها عرش،
العمال وضم االشرتاكية املنظمات قمع استتبع وهذا سلطوية. دولة خالل من إال القومية
تشكيل تعيد أن أيًضا الجمعية أرادت اإليطالية. األمة توايل جديدة «كوربوراتية» لكيانات
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ألن «املؤنثة» الليربالية العاملية كوراديني إنريكو املفكر دعا فقد الحرب؛ خالل من األمة
أهداف لتحقيق وسيلة الحرب يرى يكن لم فهو «الذكورية»، الرجولة أمام املجال تفسح
يف الطبقات جميع لدمج بل خام، ومواد أسواق عىل للحصول أو الخارجية، السياسة

املستنَفرة. األمة
والنقابيني اإليطالية القومية الجمعية بني التقارب بعض هناك كان ذلك، عىل عالوة
االشرتاكية). نحو املسرية تقود أن ينبغي العمالية النقابات بأن آمنوا (الذين الثوريني
إيطاليا يف مستحيلة االشرتاكية بأن مقتنعني باتوا قد النقابيني املفكرين بعض وكان
قومية دولة إقامة الرضوري من أن يرون وكانوا اإلرضاب. حركات لفشل نظًرا املعارصة
أن عىل القوميني مع واتفقوا السلطة، عىل االستيالء من الربوليتاريا تتمكن كي حقيقية
أكثر «بالشعب» النقابيون آمن حال، أية عىل الهدف. هذا تحقيق يف تساعد ربما الحرب
آنًفا. وصفناه الذي الثقايف وباملناخ اليوجينية باألفكار متأثرين وكانوا الربوليتاريا، من
بفضل ١٨٧١ عام إىل ١٨٦٦ عام من الفرتة يف أعىل» «من أيًضا أملانيا توحدت
بعدائها تميزت نخبوية محافظة قومية عىل األملانية الدولة قامت الربوسية. الجيوش
هذا يف القومي التعصب وازدهر والليربالية. النسائية والحركة واالشرتاكية للكاثوليكية
دون ١٨٩٠ عام النجبني يوليوس نرشه الذي معلًِّما» «رامربانت كتاب وكان املناخ.
السيد أن النجبني اعتقد الفرتة. لهذه «العرقي» اإلنتاج عىل مثاٍل خريَ اسمه يحمل أن
الفوضوي كتابه وعرض العرق، أملاني — املواطنني إخوانه مثل مثله — الهولندي
للهواة مثاًال النجبني كان أملانيا. إصالح من جديٍد لنوع معلِّم هو الذي رامربانت شخصية
العلم لدمج ودعا التخصصات. عىل العلم «بعثرة» ينقد حياته طيلة وظل املوسوعيني،
يستقي بتاريخ األكاديميون يدرسه الذي الجاف التاريخ عن واالستعاضة الفن، مع
عرصه يف رائجة كانت التي اليوجينية واستحرض للعرق. النفيس الواقع من معلوماته
من للتخلص االغتسال لتسنى برلني، حانات محل عامة حمامات حلت لو بأنه (معتقًدا
الذي البطل الفنان أسطورة — فاجنر فعل مثلما — أيًضا استحرض وقد االشرتاكية)،
اإلصالح كان بالروحانية. السياسية الوحدة سيتمم والذي األملاني»، «للشعب أصوله تعود
جرمانية مسيحية وإحياء سياسية، فصائل قمع يتطلب النجبني به نادى الذي الجديد
األملانية اإلمرباطورية وإقامة ا»، «سمٍّ بوصفهم اليهود ومعاملة (وهرطقة)، «رجولة» أكثر
بما به بوا رحَّ الكاثوليك إن بل ضخمة، مبيعات كتابه حقق وقد ريجا. إىل أمسرتدام من
أملانيا وربطه التجديفية النجبني نظر وجهات رغم التقدمية، لألفكار نقد من نه تضمَّ
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أواخر يف آخر ارتفاًعا الكتاب هذا مبيعات شهدت وقد الربوتستانتية. الفالحني بطبقة
العرشين. القرن عرشينيات

كثريٌ األملاني» «الشعبوي الربنامج هذا أهمية أدرك عرش التاسع القرن تسعينيات يف
الديماجوجية واستغلُّوا أعداءهم املتطرفة القومية خصوم اعتربوا الذين املحافظني، من
من لكلٍّ املعادية الشعبوية األرايض» «جمعية فحظيت املادية. املصلحة عن للدفاع القومية
يكسبوا أن أرادوا الذين املحافظني األرايض أصحاب وتأييد برعاية والسامية االشرتاكية
املشاعر الرشقي» الزحف «جمعية جت أجَّ بينما حمائية، تعريفات لفرض الفالحني تأييد
وحظيت الرشق. يف البولنديني أرايض من جديدة زراعية أراٍض عىل لالستيالء املؤيدة
التجارية املصالح أصحاب ورعاية بدعم البحرية» و«سالح الجرماني» «االتحاد جمعيتا
يمثل االستعمار بأن األطراف هذه كل العتقاد الحكوميني واملسئولني األثرياء واملهنيني

األملانية. للصناعات جديدة أسواق وتوفري األملانية الدولة لدعم وسيلة
الزراعية» «الجمعية تكونت فقد أملانيا؛ يف ا مهمٍّ دوًرا أيًضا الشعبية القومية مارست
َّسها ترأ التي الجماعات مثل قبل، من موجودة كانت التي الفالحني اتحادات من جزئيٍّا
الدين ورجال واملدن اليهود عىل بالالئمة ألقى الذي — الفالحني» «ملك — بيكل أوتو
فأدرج مشاكل. من الفالحون يعانيه ملا األرستقراطية، الطبقة وحتى والدولة واألطباء
برنامجه يف السامية معاداة ١٨٩٣ عام تيفويل يف مؤتمره يف األملاني املحافظني حزب
اتسمت التي الحكومة أطلقت وحينما بالسخط. الشعور هذا فتيل نزع يف منه رغبة
لهذا ترويجها يف اعتمدت ١٨٩٦ عام البحرية سالح لبناء حملتها الشديدة باملحافظة
من راديكالية أكثر صار االتحاد هذا لكن الجرماني». «االتحاد جمعية عىل الشأن
عام وبحلول الربيطانية. السياسة وعىل الكاثوليك عىل هجومه يف سيما ال بكثري، الحكومة
للقيرص الوالء من كالس، هاينريش برئاسة الجرماني»، «االتحاد أعضاء ل تحوَّ ١٩٠٢
من إال أملانيا إلنقاذ سبيل ال إنه كالس قال ١٩١٣ عام ويف األملاني». «للشعب الوالء إىل
كنت «لو بعنوان له كتيب يف الدعوة هذه تبنَّى الذي برنامجه ص ولخَّ قوي، زعيم خالل

القيرص».
الجزء اتخذ األملانية. بنظريتها وثيًقا ارتباًطا النمساوية الراديكالية القومية ارتبطت
كانت التنظيم. حيث من نوعها يف فريدة اتجاهات هابسبورج إمرباطورية من النمساوي
مكونة فيدرالية رأس عىل وبريوقراطية مطلق شبه حكًما تحكم جرمانية ساللة هناك
الحكومة أن املهيمنون األملان شعر وبالطبع، كثرية. حقوًقا تمتلك وطنية جماعات من
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يكونون يكادون الذين والتشيكيني املجريني سيما ال أقليات، أجل من بمصالحهم ت ضحَّ
— الراديكالية القومية الحركات أهم — املسيحي االجتماعي الحزب ظهر مستقلني.
ومقر العرقية الخصومات من خليط عن عبارة وكان فيينا، يف لوجر كارل أسسه الذي
الليربايل اليسار بتأييد البداية يف حظي الذي لووجر، كسب قوية. اشرتاكية لحركة قيادة
واملعلمني البيضاء الياقات ذوي والعمال الحرفيني من فيينا أهل دعم الديمقراطي،
الطبقة من استبعادهم من واستاءوا «اليهوديتني»، واالشرتاكية الرأسمالية كرهوا الذين
االجتماعية وعقيدتها للسامية الراديكايل حركته عداء كان األمر بادئ يف الربجوازية.
جوزيف فرانز اإلمرباطور إن حتى القديم، اليمني تيار ذعر إلثارة سببني الكاثوليكية
لووجر صار بعد، فيما لكن عامني. لفرتة لفيينا عمدة لووجر انتخاب اعتماد رفض
من أكرب عدد لظهور املجال فتح وهذا الريف. يف املحافظني مع وتحالف اعتداًال، أكثر
اآلري الجنس لتنقية تسعى كانت التي «أوستارا»، جمعية مثل الراديكالية، الجماعات
هتلر، كان الوقت ذلك يف واالشرتاكيني. والليرباليني مرتبة أدنى أجناس من يلوثه مما
املنشورات متابعي من لهم، هدف ال الذين العديدين فيينا فقراء أحد سوى يكن لم الذي

الجمعية. هذه تصدرها التي
الرتفاع ا مضادٍّ فعل رد أيًضا الروس املحافظون اتَّخذ ،١٩٠٥ عام ثورة خالل
— السود» «املئات باسم املشهور — الرويس» الشعب «اتحاد كان العرقية. األقليات شأن
ويف اليهود. تدبري من الثورة أن اآلخر هو م توهَّ الذي والقيرص، الحكومة برعاية يحظى
ضحيتها راح التي املنظمة املذابح مئات يف السود» «املئات ساهم السلطات، تواطؤ ظل
كانوا القديم، اليمني مع السود» «املئات تعاون ورغم يهودي. آالف ثالثة من أكثر
مكانه ينصبوا أن وتمنَّوا اليسار، تيار مجابهة عن الواضح القيرص عجز من مرعوبني

شعبية». «أوتوقراطية
القوميني من عنارص ١٩١٤ عام قبل الربيطانية املحافظية ضمت بريطانيا ويف
السنوات يف باالنتخابات فوزهم وتكرار ،١٩٠٦ عام الليرباليني انتصار كان املتعصبني.
أدت نفسه، الوقت ويف املحافظني. حزب يف مرير انقسام عن أسفر قد التالية،
حزب وصعود اللوردات، مجلس صالحيات وتقلُّص الليربالية، االجتماعية اإلصالحات
املخاوف إثارة إىل التصويت، حق املرأة بمنح املنادية واملظاهرات واإلرضابات العمل،
اململكة بتفكك نذيًرا األيرلندي» الذاتي «الحكم قانون تمرير أن وبدا ثورة، اندالع من
الراديكالية، القومية حفز إىل القانون لهذا ألسرت» «قوة معارضة أدت حينئذ املتحدة.
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بنهب اليهود األملان املال رجال البعض اتهم املحافظني. من العديد بتأييد حظيت التي
٤٥ ضمت التي اإلخوان» «عصبة قامت بلندن إند» «إيست منطقة ويف الدولة، ثروات
يف املنظمة املذابح من هربًا لربيطانيا يلجئون كانوا الذين اليهود بمهاجمة عضو ألف

روسيا.
يمينيٍّا؛ يكن لم املتعصبة القومية أفرزته ما كل أن املجرية الحالة تُبنيِّ أخريًا،
يف ورشعت ،١٨٦٧ عام هابسبورج مملكة داخل الذاتي الحكم املجر نالت فقد
الكنيسة تأثري ولتقليص املجرية بالصبغة وصبغها الوطنية األقليات الستيعاب برنامج
بناء عملية يف الهمة بزيادة املجرية املعارضة قوميو طالب ذلك، ومع الكاثوليكية.
املجرية، الشئون يف النمساوية الحاكمة األرسة ل تدخُّ يكرهون كانوا فقد القومية؛ الدولة
األممية االشرتاكية وانتشار األقليات، استيعاب لربنامج العرقية األقليات مقاومة ويكرهون
إرهاصات أنها فسنجد الزمني، سياقها عن األفكار هذه فصلنا وإذا بودابست. يف الطابع
قوميي لكن املزعوم، الرتاجع من فرتة بعد املجر إحياء يريدون كانوا فالقوميون للفاشية؛
النمسا، مع أوثق اتحاد يف يرغب كان اليمني ألن يساريني؛ ظلوا املجر يف املعارضة
صارت املجرية القومية أن ورغم القوميني. نظر يف جريمة يشكل كان الذي األمر وهو
بسبب الراديكايل اليمني عن منفصلة الوقت ذلك يف كانت الحرب، بعد الفاشية من جزءًا

للمحافظني. الشديدة معارضتها
توجد تكن لم اليمينية، الراديكالية الحركات فيها ظهرت التي الدول يف حتى
ارتباط من ما أنه أملانيا حالة تناولت التي الدراسات وتُظهر للفاشية. مبارشة مقدمات
النازيني. ومساندة عرش التاسع القرن تسعينيات يف للسامية املعادين دعم بني واضح
تنترص لم حيث فرنسا، يف منه أضعف كان أملانيا يف الراديكايل اليمني أن إىل إضافة
قبل ظهروا الذين املتطرفون القوميون العتُرب وهتلر، موسوليني ولوال قط. الفاشية
من أيٍّا أن ذلك إىل يُضاف التاريخ. يف عارضة حاالت مجرد وأملانيا إيطاليا يف الحرب
تريد تكن لم — الفرنسية الحركات باستثناء ربما — للدراسة خضعت التي الحركات
األنظمة عىل الراديكالية إلضفاء تسعى األحيان أغلب يف كانت بل لنفسها، السلطة
الحركات من خضوًعا أكثر كانت الحركات هذه أن أهمية، ذلك كل يفوق وما القائمة.
األكاديميني، واألساتذة الكربى، الرشكات أصحاب مثل القائمة، النخب لسيطرة الفاشية
القومية أن هو قوله نستطيع ما غاية فإن لذا الحكومة. ومسئويل الدينيني، والزعماء
أوروبا، أنحاء جميع يف املتطرف اليمني أمام املتوافرة الخيارات أحد كانت الراديكالية
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تكن لم الراديكالية القومية أن عىل عالوة األزمات. ظروف يف استغاللها تسنَّى وربما
اليهود ضد توجيهه جرى ربما الذي الشعبوي لالحتجاج ممكنة عدة أشكال أحد سوى
فإن هذا، عىل وبناءً جميعهم. أو االشرتاكيني أو الرأسماليني، أو األقليات، من غريهم أو

وأملانيا. إيطاليا يف الفاشية انتصار تحتم تكن لم ١٩١٤ عام قبل الظروف

األوىل العاملية الحرب

شهدتها التي االقتصادية والصعوبات السالم ومعاهدات األوىل العاملية الحرب أدت
املحافظ التيار الوهن أصاب فقد جذريٍّا؛ تغريًا الوضع تغريُّ إىل الحربني بني ما سنوات
للقوميني جوهرية تنازالت تنازلت الحرب يف صعوبات واجهت التي الحكومات ألن القائم؛
ومع الحربية. للمجهودات الدعم لكسب منها محاولة يف والنساء، واالشرتاكيني والفالحني
يدفع أوروبا أنحاء جميع يف االنتفاضات واندالع الشعبي االستياء صار الحرب، انتهاء
والعمال للمرأة حقوق من تمنحه ما وزيادة الديمقراطية تعزيز إىل املذعورة الحكومات
سيما ال املحافظة، أوروبا لدى هائًال تخوًفا الروسية الثورة أثارت فقد العرقية. واألقليات
بدمار تهدد لم فالشيوعية وأملانيا. وفرنسا وفنلندا املجر يف الشيوعية الحركات ل تغوُّ مع
العرقية األقليات قضية تبنَّت أنها عىل عالوة أيًضا، األرسة بدمار بل وحدها، الرأسمالية

أوروبا. أنحاء جميع يف
لكن الرءوس، متعددة التهديدات لهذه مضاد فعل رد ظهور املحتم من كان
جانب من يأتي ما غالبًا الفعل رد كان القائمة، املحافظة الحركات سمعة لتشوه نظًرا
جراء الوحشية طابع حمل مناخ يف يجري كان هذا أن ذلك، من األكثر الجديد. اليمني
مهمومة حكومة كل وصارت كبرية، قوة فيه القومية واكتسبت األهلية، والحرب الحرب
وتدخلت الحرب. بعد ما عالم يف العصيب الدويل الوضع من للنجاة دولتها أهلية بضمان
يسبق لم حد إىل واألرسية واالجتماعية االقتصادية الحياة يف الحرب زمن يف الحكومات
الدولة أمور وتخطيط العلم بأن االعتقاد عىل الكثريين هذا وشجع أوروبا، يف مثيل له
— راديكالية أشكالها أكثر يف القومية القوة كانت الوطنية. العظمة استعادة يستطيعان
يحتمي الذي االقتصادي الذاتي االكتفاء تستلزم — مكان كل يف الفاشيون اعتنقه والذي
العمال وإدماج االشرتاكية وقمع الواردات، سعر من تزيد التي الجمركية التعريفات وراء
السعي وعن بالوظائف االلتحاق عن التخيل عىل النساء وتشجيع القومي، املجتمع يف
أو القومي النسيج يف العرقية األقليات واستيعاب لألمة، أطفال إنجاب أجل من للمساواة
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البدنية اللياقة تحسني إىل تهدف يوجينية اجتماعية رعاية خطط وطرح منه، إقصاءها
األمة. ألبناء

العسكريني كل يكن لم لكن ألغراضسياسية. القوة استخدام الحرب أيًضا شجعت
ظهور أن واضًحا كان لكن سالم. دعاة منهم كثري أصبح فقد القوة، باستخدام مهووسني
نتيجة كان الحربني بني ما سنوات خالل أوروبا أنحاء جميع يف العسكرية شبه الحركات
االعتبار بعني نأخذ أن دون من الفاشية فهم املستحيل من الواقع، يف الحرب. نتائج من
الفاشية أن ندرك أن للغاية املهم ومن األوىل، العاملية الحرب أحدثته الذي البالغ الحراك
الحربني. بني ما ألوروبا والجغرايف الزماني السياق خارج نفسها تفرض كي جاهدت

هوامش

(1) © Mary Evans Picture Library.
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بالقوة» التاريخ «صناعة إيطاليا:

زعيًما كان حينما ،١٩١٢ عام كان الوطني االهتمام موسوليني بنيتو لفت ما أول
وتماشيًا ليبيا. يف وحربه لجوليتي املناهض اإليطايل، االشرتاكي للحزب الراديكايل للجناح
يف الحياد عىل واقفة إيطاليا تظل ألن األمر بادئ يف يدعو كان اليسارية، مبادئه مع
االتجاهات متنوعة التدخلية» «الحركة إىل ١٩١٥ عام يف انضم لكنه األوىل، العاملية الحرب
ومن املحافظني. والليرباليني الراديكاليني، والقوميني املستقبليني، التقى حيث السياسية،
األمة معتربًا الجدد، أصدقائه ضمن من القوميني جانب إىل موسوليني انحاز ١٩١٥ عام
عن قط يتخلَّ لم موسوليني لكن طبقة. منها أكثر مؤثرة سياسية قوة الحني ذلك منذ
الثوريني، بالنقابيني متأثًرا وكان التجارية، أو السياسية للمؤسسات األخالقية كراهيته
الليربالية مجابهة عىل قادرة حركة تُنتج أن شأنها من القومية بأن مثلهم مقتنًعا فبات

جديدة. إيطاليا خلق وعىل الربجوازية
نجحت وقد الحرب. إيطاليا ودخلت مسعاهم، يف «التدخليون» نجح ١٩١٥ عام يف
عىل بل القوميون، بها حلم التي الوطنية الوحدة تخلق لم لكنها إيطاليا، تغيري يف الحرب
االشرتاكي الحزب ظل الجنسني. أدوار وبني الطبقات بني الرصاع الحرب فاقمت العكس،
مستويات ونمت األوروبيني. نظرائه من أي عكس عىل للحرب، املعارض موقفه عىل ثابتًا
شخص ألف ٦٠٠ من أكثر مقتل عن الحرب أسفرت اإلرضابات. وشاعت النقابي التنظيم
أحدثت الحرب أن وبدا الجيش، صفوف بني املعنوية الروح انخفاض عدوى يَان وَرسَ
التي الوظائف ببعض النساء التحقت فقد الجنسني، بني الطبيعية العالقات يف انقالبًا
رجالهن غياب من بالرتبح يهتممن أنهن عىل إليهن يُنظر وكان للذكور مخصصة كانت

الحربي. املجهود يدعمن أنهن ال



الفاشية

العام الرأَي ١٩١٧ أكتوبر يف «كابوريتو» معركة يف اإليطايل الجيش هزيمة تُِثر لم
البالد أن صحيح الحرب. لبقية تصمد أن إليطاليا سمح ما متأخر، وقت يف إال اإليطايل
ملا حتًما يَْرَق لم هذا لكن السالم، معاهدة بموجب النمساوية األرايض من الكثري نالت
عىل دانونسيو، الشاعر الغضب دفع فقد إرضاؤهم. يصعب كان الذين القوميون أراده
شهر يف األدرياتيكي «فيومي» ميناء عىل لالستيالء املحاربني، قدامى من فرقة رأس
وعملت التالية. السنة نهاية يف منها طردهم جرى أن إىل فيها وظلوا ،١٩١٩ عام سبتمرب
ففي املبتور»؛ «االنتصار عىل القومي الغضب تفاقم عىل املستمرة االجتماعية االضطرابات
يف املصانع واحتالل اإلرضابات شاعت الحمر») («السنوات ١٩١٨–١٩٢٠ بني الفرتة
وعمد بو، وادي يف اإلرضابات يف والفالحون بالزراعة العاملون شارك بينما الشمال، مدن
السالفية األقليات وطالبت املزروعة، غري األرايض الحتالل الجنوب يف املعدمون العمال
بفضل أيًضا، النسائية، الحركة ونشطت باالستقالل، الحدودية املناطق يف واألملانية
أن ولو التصويت، حق املرأة منح النواب مجلس وأقرَّ الحربي، املجهود يف مشاركتها
مكاسب والكاثوليكي االشرتاكي الحزبان وحقق رسمي. قانون إىل يتحول لم اإلجراء هذا
يحكم أن يمكنه ال منهما أيٍّا ألن نظًرا لكن ،١٩١٩ لعام العامة االنتخابات يف كبرية
سلسلة القدامى الليرباليون السياسيون شكَّل فقد اآلخر، مع ائتالًفا ن يكوِّ أن وال وحده،
بني االنقسامات بفعل مشلولة كانت الحكومات هذه لكن كاثوليكي. بدعم الحكومات من

ومعارضيها. والحيادية والتدخلية، جوليتي، من كلٍّ أتباع
ذلك حتى جماهريية. حركة إىل ظلها يف الفاشية تحولت التي الظروف هي هذه
التي املناضلني»، «عصبة ضمت فقد الكلمة؛ بمعنى فاشيٍّا موسوليني يكن لم الحني،
السابقني، العسكريني من قليًال عدًدا ،١٩١٩ عام مارس ٢٣ يف ميالنو يف أسسها
عن الدين وفصل والجمهورية، القومية بني برنامجها ومزج واملستقبليني. والنقابيني،
تدعو رئيسية فكرة ظل يف االجتماعي، واإلصالح التصويت، حق املرأة ومنح السياسة،
مجتمع يف األرايض ومالك والفالحني العمل، وأرباب والعمال والنساء، الرجال لحشد
بلوغ مع ،١٩٢١ عام لكنها ،١٩١٩ عام كثرية بأصوات الفاشية تحَظ لم علماني. وطني

املؤيدين. من املزيد تكسب بدأت ذروته، والفالحني العاملة الطبقة غضب
حيث الفالحني، اضطرابات جراء مترضرة كانت التي املناطق يف الفاشية شأن عال
من الشباب هؤالء رأى فقد كبرية؛ بأعداد لها ينضمون الريفيون الربجوازية شباب بدأ
من أكثرهم كان الذين — واملعلمني الصغرية، البلدات ومسئويل الِعَزب، مديري أبناء
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بالقوة» التاريخ «صناعة إيطاليا:
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إيطاليا. :٢ خريطة

االشرتاكية الجماعات محاربة بمهمة لالضطالع وسيلة الفاشية يف — املحاربني قدامى
املحافظني، املعدمني والعمال الفالحني صغار من العديد دعم واكتسبوا والكاثوليكية،
«الكتائب بدأت اليسار. تيار من الحماية لهم توفر ال السلطات بأن الرأي شاركوهم الذين
ضحيتها راح خاصة، واالشرتاكيني الكاثوليك استهدفت شعواء ترويع حملة الفاشية»
تطبيق تويل يف فعليٍّا نجحوا قد الفاشيون كان ،١٩٢٢ عام وبحلول القتىل. من مئات عدة
رصاًعا الفاشيون خاض نفسه، الوقت ويف الريفية. املناطق من كثري يف والنظام القانون
نجحوا حيث املدن، إىل ووصلوا عوا وتوسَّ جوليا، فينيتسيا إقليم يف السالفية األقليات مع
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الفاشية

الفاشية أتباع عدد كان ،١٩٢٢ عام نهاية وبحلول عام. إرضاب إنهاء يف يوليو شهر يف
املليون. ربع بلغ قد

يئسوا أن بعد واألمواَل التشجيَع للفاشية األعمال ورجال األرايض مالك كبار قدَّم
والفاشيني املحافظني بني العالقة لكن املرضبني. ملواجهة الدعم الحكومة لهم توفر أن من
نعومة من الربجوازية به تتسم ما يرفضون كانوا الفاشيني ألن توترات؛ من تخُل لم
للقيام ومستعدة صالبة، الحرب زادتها جديدة، رجولية نخبة ظهور وأعلنوا «أنثوية»،
أنفسهم ورأوا أيًضا، الربجوازية خمول الفاشيون انتقد األمة. أعداء لهزيمة يلزم ما بكل
لكن جديدة. إيطاليا وخلق البالد حكم عىل القادرين يعملون، الذين ألولئك ممثلني
املحافظني القوميني عىل شوارع حرب لشن استعداد عىل كانوا الفاشيني أن للقلق املثري
كل قطع حيال مرتدًدا موسوليني ظل معهم. للتعاون استعداد عىل كانوا ما بقدر
االشرتاكية املنظمات رؤية بمجرد سيقنعون األثرياء كان وبينما باالشرتاكيني، صلة
تمويل عىل واعتمدوا بهم، خاصة نقابات يشكِّلون الفاشيون راح ر، تُدمَّ والكاثوليكية
شجعت حني يف والعمال، الفالحني بعض بني قبل من موجوًدا كان الذي املحافظ التيار
الفاشيون يكن لم ذلك، ومع لهم. االنضمام عىل آخرين كثريين والجزرة العصا أساليب
بكثري أفضل األثرياء، نظر يف جعلهم، الذي األمر ذاتها، حد يف الخاصة امللكية يُدينون
تحوَّلت حينما ١٩٢١ عام نهاية يف باالطمئنان املحافظون شعر وقد اليساري. التيار من
واالقتصاد امِللكية مبادئ واعتنقت الفايش— الوطني الحزب — نظامي حزب إىل الفاشية

الحر.
وثالثني بخمسة سوى تَُفز لم فهي بعد، الربملان يف قوة صارت قد الفاشية تكن لم
الشارع ضغط من مزيج خالل من السلطة تولَّت لكنها ،١٩٢١ عام انتخابات يف مقعًدا
،١٩٢٢ عام صيف ففي البالد. يف والسياسيني والزراعيني األعمال رجال من النخب ودعم
مسرية ُخطط كانت الخريف ويف السلطة، بزمام لإلمساك الشعبي الفايش الضغط تعاظم
خيارين أحد أمام أنفسهم الليرباليون السياسيون ووجد ُوضعت، قد روما» عىل «الزحف
سيما ال الفاشيني، محاربة والرشطة الجيش يرفض ربما قاوموا، إذا فهم صعبني؛
فأجمع اليساريون. يربح فربما الفاشيون انهزم إذا وحتى موقفيهما، تأرجح ثبت وقد
الخيارات أكثر سيكون الحكومة الفاشيني تولية أن عىل والجيش األعمال ورجال الساسة
يف النشاط يبعث حتى وربما اليسار، ضد كفاحها يف السلطات أزر يشد ربما فذلك أمانًا؛
الحزب ألصوات خسارتهم عوَّضوا الليرباليني أن الخطري األمر لكن السيايس. الدولة كيان
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بالقوة» التاريخ «صناعة إيطاليا:

اليسار من الصورة يف يظهر .١٩٢٢ أكتوبر ٢٨ يف روما» عىل «الزحف مسرية :1-4 شكل
بونو.1 دي وإيميليو فيكي دي ماريا وشيزاري وموسوليني بالبو إيتالو اليمني: إىل

الشعبي. الدعم لحشد بديًال مصدًرا الفاشية استخدام طريق عن واالشرتاكي الكاثوليكي
.١٩٢٢ عام أكتوبر ٢٩ يف للوزراء رئيًسا موسوليني أصبح وبالفعل

تأكدوا بعدما العقاب من مأمن يف بأنهم يقني عىل وهم اليساريني الفاشيون هاجم
الكاثوليكي الشعبي الحزب تفكَّك ١٩٢٣ عام ويف لهم. والجيش الحكومة دعم من
وعد فقد البابوي، الدعم وزوال الفاشية» «الكتائب لهجمات املزدوج التأثري تحت أيًضا
هذا، من األهم املعروف. هذا تقديمها مقابل الكنيسة مكانة بتحسني البابا موسوليني
ثالثة هناك كانت فقد الفاشية؛ تمثِّله مما اإلطالق عىل متأكًدا كان أحد من ما أنه
أقبل السلطة، بزمام يمسك صار الحزب أن وبما الشأن. هذا يف األقل عىل احتماالت
املحافظون كان فقد املافيا). عصابات (ومعهم الجنوب يف خاصة عليه، املحافظون
العالقات «تطبيع» ذلك يتبع وأن والنظام، القانون ترسيخ موسوليني يعيد أن يأملون
حقوقهم ظلها يف يضمنون القديم، النظام من سلطوية أكثر نسخة يريدون كانوا بينهما.
حكومة تشكيل أن اعتقدوا ذلك مع لكنهم والسياسية، االجتماعية السلطتني واحتكارهم
أعضاء أراد نفوذهم. عىل للحفاظ رضوريان السياسية الحرية من درجة ووجود برملانية
الفايش الوطني الحزب مع اندمجت قد كانت التي القديمة، اإليطالية» القومية «الجمعية
الفاشية بالكتائب معجبني يكونوا لم لكنهم سلطوية، أكثر دولة إقامة ،١٩٢٣ عام
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السياسيني لخلع ثانية» «ثورة إىل الفاشيني من كثري دعا املقابل، ويف الفوضوية.
العمالية النقابات وزعماء النقابيني املثقفني الراديكاليون: هؤالء شمل وقد املوجودين.
للسلطة، املتعطشني املحلية األحزاب وزعماء النسائية، الحركات وأنصار الفاشيني،

االقتصاديني. واملجددين
االنتخابات قانون عدَّل ذلك، مع لكنه، جانبرصاحة، ألي منحاًزا موسوليني يكن لم
االنتخابية الحملة وخالل .١٩٢٤ عام برملان يف بأغلبية الفوز للفاشيني يضمن نحو عىل
قتلوا حينما كثريًا تمادوا لكنهم االشرتاكيني، ضد مكثَّفة عنف موجة يف الفاشيون شارك
وتعالت الجريمة يف موسوليني تورَّط ماتيوتي. جياكومو االشرتاكيني، باسم املتحدث
املحافظ والسيايس جوليتي مثل الليرباليني ومن بل اليسار، من االحتجاج صيحات
يسفر لم هذا لكن للمحافظني، تنازالت موسوليني قدم األمر بادئ يف ساالندرا. أنتونيو
الفاشية النقابات احتشدت ثانية». «ثورة إلحداث دعواتهم الراديكاليني تكثيف عن إال
النساء بمنح مطالباتهن الفاشيات النساء جددت حني يف األعمال، رجال عىل للضغط

التصويت. حق
إقامة نيته عن وأعلن الراديكايل الضغط أمام موسوليني أذعن ١٩٢٥ يناير يف
إىل ذلك يؤدي أن خشية به صالتهم قطع إىل املحافظون يعمد لم حقيقي. فايش نظام
الصحافة، حرية وُقمعت السياسية، املعارضة حظر جرى العام نهاية ويف اليسار. تعايف

املحلية. الحكومات انتخابات وأُلغيت
لم النظام وأن مضمونه، من فارًغا كان الراديكاليني انتصار أن عىل املؤرخون أجمع
الذي النظام طبيعة حول ما حد إىل اختلفوا لكنهم ا، حقٍّ الفاشية إىل تحول أن قط يحدث
تذكَّر اإليطالية. القومية الجمعية ورثة لسيطرة يخضع كان إنه قال البعض حينئذ. ظهر
عىل القومية النزعة إلضفاء قوية دولة إقامة تريد كانت الجمعية هذه أن القارئ عزيزي
كانت وملا الهرمي. والرتاتب االنضباط خالل من الربجوازي املجتمع والستعادة اإليطاليني
يف إال شيئًا تساوي ال الفردية الحرية أن أنصارها رأى األملانية، بالفلسفة متأثرة الجمعية
الفاشيني مطالبات الجمعية عارضت فقد لذا األمة؛ مصلحة عن تعرب قوية «دولة» وجود
عىل ت وأرصَّ الحكومية، والدوائر والجيش الحكومة عىل «الحزب» بإرشاف الراديكاليني
القومية الجمعية تقع وهكذا بأنفسهم. يصنعوه أن ال للقانون الفاشيون يخضع أن
املحافظية بني ما موقع يف الثاني، الفصل يف أوردتها التي للتعريفات وفًقا اإليطالية،

والفاشية. االستبدادية
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وزير — فيدرزوني لويجي املتفانيان اإليطالية القومية الجمعية نصريا ساعد
١٩٣٢ إىل ١٩٢٥ عام من العدل وزير — روكو وألفريدو — ١٩٢٦ عام الداخلية
الدولة وأقامت تدريجيٍّا، الفايش العنف عىل القضاء فجرى النظام، أسس وضع يف —
يف املتمثل القديم الجمعية حلم لتحقيق محاولة يف والنساء للشباب الخاصة منظماتها
القدامى املصالح أصحاب ظلَّ الوقت ذلك يف الحكومة. من أي أعىل»؛ من تُستنَفر «أمة
األعمال رجال كبار احتفظ بينما قائًما، امللكي النظام وظل الترصف، بحرية محتفظني
أنهت فقد للبابا؛ قدَّمه الذي وعده موسوليني ذ نفَّ ١٩٢٩ عام ويف كبري. بنفوذ والزراعيني
الكنيسة ومنحت اإليطالية، للدولة البابوية املعارضة من عقود ستة التريان» «اتفاقية

الشبابي. والعمل التعليم مجايل يف كثرية حقوًقا
مثاًال فاريناتيش روبرتو كان التي العنيفة الريفية الشعبية الفاشية الوهن أصاب
سيادة تقويض يف ذريًعا فشًال الراديكاليون الفاشيون فشل النازيني، عكس فعىل لها،
لم العرشين القرن عرشينيات أواخر وبحلول الرسمية. الدولة جذور واجتثاث القانون
«دون وحده االشرتاكيني يحارب الذي الشاب صورة هي للفايش السائدة الصورة تعد
صباًحا التاسعة الساعة من يعمل الذي املسئول واألب الزوج وإنما العواقب»، يخىش أن
هذه خالل إليطاليا. األطفال زوجته تنجب بينما جديدة، أمة بناء يف مساءً السادسة إىل
نسوية، مطالب لتحقيق وسيلة الفاشية رأوا الذين أولئك األمل خيبة أصابت السنوات
التاسع الفصلني (انظر كوربوراتي اقتصاد ظل يف العمالية النقابات استقالل لنيل أو

والعارش).
النظام يصبح ولم قط، كامًال تهميًشا الراديكاليون الفاشيون يلَق لم ذلك، رغم
أوروبا يف ا جدٍّ شائعة كانت التي امللكية البريوقراطية الديكتاتوريات عىل آخر مثال مجرد
كهذا، نظاًما قط يُِرد لم فموسوليني السادس)؛ الفصل (انظر العامليتني الحربني بني ما
كيانًا الحزب ظل املحافظني. ضد وسيلة الحزب الستخدام مضطرٍّا نفسه وجد ولهذا
إضافية مناصب — بتقلد لها سمح أو — تقلدت قياداته من فقط قليلة وقلة ، مستقالٍّ
الرعاية مجاالت عىل السيطرة يف رغبته عن قط يتخلَّ لم لكنه الحكومية، الدوائر يف

املستنَفرة. األمة هدف لتحقيق والرتفيه والتعليم االجتماعية
دعُمُه قلَّص فقد حاسًما؛ دوًرا ا عامٍّ أمينًا كان حينما فاريناتيش دور كان
عام ويف يقصد، أن دون املحليني الفاشيني الراديكاليني عمل حريَة املركزية للديكتاتورية
حينئذ. مختلًفا شكًال اتخذت الراديكالية لكن العشوائي. الفايش العنف توقف ١٩٢٦
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ويخلق للحكم، العادية البريوقراطية األساليب ليتجاوز الحزب استخدام فاريناتيش حاول
أوجوستو — خليفتيه لكن منصبه، من ُعزل أن فاريناتيش لبث ما جديدة. حاكمة طبقة
الحذر. من بمزيد لكن نفسها األهداف وراء السعي واصال — سرتاتيش وأكييل توراتي
أساسيٍّا رشًطا الحزب عضوية بطاقة وباتت متضخمة، موازية بريوقراطية الحزب وصار
الكالمي الوالء بإظهار الحكومة موظفو اكتفى ما غالبًا الحكومية. املناصب يف للرتقي
أهمية بقدر ا مهمٍّ كان األيديولوجي االمتثال أن هو األسايس األمر لكن الفاشية، للُمثُل
طالب ١٩٣٢ عام يف وتدريبهم. الفاشية البريوقراطيني اختيار يف املتبعة األساليب
عام أنشئت (التي السياسية» للعلوم الفاشية «األكاديمية خريجي بمنح موسوليني
أساًسا القواعد، ال املتعصب، القومي الفكر وبات الدولة، وظائف تقلُّد فرص (١٩٢٨

الدولة. إلدارة
كربيات جانب إىل الحزب، أصبح فقد الجمود؛ من نوع هناك كان الواقع، يف
مراكز عدة أحد واملؤسسات، الفاشية والنقابات والجيش والدولة والكنيسة الرشكات
كل بني واالرتباك التنافس من كبريًا قدًرا أثار وهذا الفاشية، إيطاليا يف مستقلة شبه قوى
نادي تُدعى الفاشيني للعمال ترفيهية مؤسسة بدأت املثال، سبيل فعىل األطراف؛ هذه
١٩٢٧ عام عليه استوىل الحزب لكن حكومية، كمؤسسة القومي الرتفيهي الفورو» «دوبو
دوبو ظل لكن العمال. عىل الفاشية النقابات تمارسه الذي التأثري لتقويض محاولة يف
الفاشية العمالية والنقابات الكاثوليكية املؤسسات مع للتنافس مضطرٍّا ذلك مع الفورو

مماثلة. رصاعات والشبابية النسائية املنظمات تاريخ شهد وقد العمال. بوالء للفوز
ص يتفحَّ وكان النزاعات، جميع يف الفصل الكلمة بيده تكون أن يريد «الدوتيش» كان
ثماني يرأس أحيانًا كان فهو الصباح، من األوىل الساعات حتى مكتبه يف الرسمية األوراق
التوصل يستطيع يكن لم أنه ويبدو اسمية، رئاسة كانت لكنها الوقت، نفس يف وزارات
هناك وكان الجيد، التدبري إىل تفتقر عشوائية، تدخالته كانت األمور. كل يف لقرارات
لسري رضوريٍّا موسوليني وجود كان ذلك ومع املبادرات. اتخاذ آلخرين يتيح كبري مجال
أكثر كان أنه عىل عالوة هائلة، — يمارسها أن أراد متى — سلطته كانت فقد النظام.
بمعارضة املجازفة شك دون منهم أيٌّ يستطع لم ثم ومن نوابه، من أيٍّ من بكثري شعبية
امليدان شكَّلت التي الخارجية، بالشئون يتعلق فيما سيما ال الفورية، الدوتيش إرادة
العرشين القرن ثالثينيات ويف عليه. يسيطر أن اختار موسوليني أن يبدو الذي الوحيد

النظام. عىل الراديكالية النزعة إضفاء من جديدة موجة للحرب الحماس ن دشَّ
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ثالثة؛ لعوامل ثمرة الخارجية الشئون صعيد عىل املغامرة موسوليني نزعة كانت
لحل وسيلة أفضل جديدة أراٍض عىل االستيالء أن يرون دائًما كانوا الفاشيني أن أوًال:
ثانيًا: لألمة. بالنسبة جوهره يف جيًدا أمًرا الحرب يعتربون وكانوا االقتصادية، املشاكل
ملغامرات املحافظة املعارضة تقلُّص إىل الخارجية وزارة عىل الفاشية السيطرة أدت
له سبق فقد — موسوليني عىل جديدة تكن لم الخارجية السياسة أن ورغم موسوليني.
فاشية. بأيديولوجية يمارسها بعد فيما صار فقد — الفاشية قبل ما فرتة يف مارسها أن
وبحاجة األمم، بني الرصاع عن داروين إليه ذهب بما يُربَّر كان مثًال العسكري فالتوسع
هتلر صعود سمح ثالثًا: سكاني. فائض من لديها ما لتوطني مكان عىل للعثور إيطاليا
يف النظر بإعادة — أخرى قوة أي من مساعدة دون الكفاية فيه بما القوية — إليطاليا
ألن وذلك األملاني، التوسع من وحذًرا قلًقا موسوليني كان األمر بادئ يف فرساي. معاهدة
يف نجح إذا باألملانية الناطقة أقلياتها ضم إىل هتلر انتباه يتحول أن تخىش كانت إيطاليا
األوروبية القارة يف العسكرية أملانيا قوة أن تبنيَّ ما رسعان لكن الرايخ، إىل النمسا ضم
هي اإليطايل النفوذ لزيادة الوحيدة الطريقة أن تدرك إيطاليا جعلت بدرجة ا جدٍّ كبرية
البحر يف والفرنسية الربيطانية املصالح حساب عىل ذلك كان وإن هتلر، مع التحالف
جانب إىل وحاربت ،١٩٣٥ عام الحبشة اإليطالية الجيوش فغزت وأفريقيا. املتوسط
واحتلت ،١٩٣٩ إىل ١٩٣٦ عام من اإلسبانية األهلية الحرب يف اليميني فرانكو تحالف
استسالم (قبيل فرنسا غزو يف إيطاليا شاركت التالية، السنة ويف .١٩٣٩ عام ألبانيا

مرص. نحو تتقدم وبدأت اليونان غزت ١٩٤١ عام ويف ألملانيا)، فرنسا
النظام راديكالية زيادة إىل االقتصادية، األزمة جانب إىل للحرب، األمة تهيئة أدَّت
ضاعف الجديدة. الحكومية واألجهزة الحزب تنظيمات لصالح مكوناته بني التوازن وقلب
التي القوانني زيادة ن تضمَّ الذي األمر االقتصادي، الذاتي االكتفاء لتحقيق جهوده النظام
األرز تناول عىل السكان الحكومة عت شجَّ فقد الخاصة. الحياة يف والتدخل االقتصاد تحكم
املولعة األمة بأن مرة ذات موسوليني ح ورصَّ املستوردة، املكرونة من بدًال محليٍّا املزروع
ذلك، عىل عالوة الرومانية. الحضارة استعادة أبًدا تستطيع لن «السباجيتي» بتناول
«مؤسسة هي حكومية، قابضة رشكة االقتصادي، الكساد فرتة خالل الحكومة، أنشأت
١٩٣٦ عام ويف الفاشلة، الرشكات عىل فعلية رقابة مارست التي الصناعة»، بناء إعادة
الكربى الرشكات لوجود تهديًدا التدابري هذه تشكِّل لم الكبرية. املصارف تأميم جرى
املنافسني حساب عىل جدٍّا كبرية عناية الرشكات هذه منحت الواقع يف بل ذاتها، حد يف
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وهو — الدولة فرضتها التي الضوابط ك َرشَ يف عالًقا بات التجاري العمل لكن األصغر.
الحكم. إىل الوصول عىل الفاشيني مساعدة خالل من تجنبه يف يأمل كان الذي األمر

أمني سرتاتيش، أكييل قيادة ظل ففي املواطنني؛ استنفار من ملزيد أيًضا الحرب أدت
من هائًال عدًدا فأدرج الجماهري»؛ نحو الحزب «تحول ،١٩٣٩ إىل ١٩٣١ عام من الحزب
الحركة من تبقى ما آخر استئصال جرى (وهكذا الحزب مجموعات يف ب والطالَّ النساء
موسوليني، تبجيل عن للتعبري حاشدة مظاهرات ستاراتيش نظَّم املستقلة). النسائية
عام ويف الفورو، دوبو خالل من للعمال الرتفيه تنظيم وراء من خاصة استفادة واستفاد
يف ثم الحبشة، يف أوًال معنى، من الكلمة تحمله ما بكل عنرصية القومية أصبحت ١٩٣٨

.١٩٣٨ عام للسامية املعادية القوانني صدرت حيث نفسها، إيطاليا
الواقع أرض عىل لكن رصيًحا، واضًحا التدابري هذه وراء من الشمويل الهدف كان
أية وعىل االرتباك. اعرتاه نحو عىل التدابري هذه تطبيق جرى فقد القليل، إال يتحقق لم
الحياة لتنظيم الالزمة الطبيعية واملوارد التحتية البنية تملك إيطاليا تكن لم ربما حال،
«التحول أن — النظام نظر وجهة من — ذلك من األسوأ فعليٍّا. تنظيًما االجتماعية
وامللك، والكنيسة الرشكات مثل النظام؛ داخل اإلقطاعية الكيانات أزعج الجماهري» نحو
وإنجازاته للنظام الدعائية الصورة بني الفجوة وأخذت الشعبي، االستياء أمارات وظهرت

املثقفني. بعض أمام واضحة تصبح الواقع أرض عىل الفعلية
لذا القتال؛ خوض يف الجماهري ترغب ولم هزيًال، اإليطايل الحربي املجهود كان
عام أفريقيا. شمال ويف اليونان يف موسوليني قوات إلنقاذ رضورية أملانيا مساعدة كانت
مؤامرة امللك مع األعىل» الفاشستي «املجلس ودبَّر إيطاليا، الحلفاء قوات احتلَّت ١٩٤٣
فيه كانت الذي الوقت يف حرب ساحة إىل إيطاليا وتحوَّلت منصبه، من موسوليني لعزل
أن األملانية القوات لبثت ما لكن الدوتيش، وُسجن الجنوب. والحلفاء الشمال تحتل أملانيا
أملانية سيطرة تحت تقع صورية لجمهورية رئيًسا الحرب نهاية حتى ظلَّ ثم أنقذته،
النضال يف املستميتون الفاشيون فيها حاول التي اإليطالية»، االشرتاكية «الجمهورية هي
ضد مسلح رصاع يف انخرطوا نفسه الوقت ويف «النقي»، شكلها يف الفاشية يطبقوا أن

شعبية. مقاومة حركة

هوامش

(1) © AKG London.
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العنرصية الدولة أملانيا:

أمًرا الفاشية مفهوم تطبيق لجعل يكفي ما والنازية الفاشية بني الشبه أوجه من يوجد
لخلق تسعى كانت حركٌة السلطَة توَّلت أن حدث وأملانيا إيطاليا ففي باالهتمام؛ جديًرا
أمة داخل الجنسني وكال الفئات جميع وإدماج الوطن أعداء قمع خالل من وطنية وحدة

مستحيل. تحقيقه لكن شموليٍّا، مرشوًعا هذا كان الدوام. عىل مستنَفرة
جرى املثايل الوطني املجتمع أن وأملانيا إيطاليا يف الذريع الشمولية فشل أسباب أحد
التي التنازالت من بكثري أقل التنازالت من قدًرا النخب تقديم تطلَّب نحو عىل تصوره
ما جانب إىل — الكاثوليكية والكنيسة امللك شكَّل إيطاليا، يف اليسار. من مطلوبة كانت
أملانيا، ويف الشمولية. طريق يف كئوًدا عقبة — الليربالية اإلنسانية أعراف من النخبة تبنته
أضعف الكاثوليكية وكانت فرساي، معاهدة بموجب الجيش أفراد عدد تخفيض جرى
األحزاب وكانت السلطة، بتفضيل عادة تحظى الربوتستانتية الكنائس وكانت حاًال،
ومع .١٩١٤ عام قبل الراديكايل اليمني أفكار من العديد بالفعل بت ترشَّ قد املحافظة

الفاشية. غري املحافظة عن تماًما النازي النظام تخىلَّ أن قطُّ يحدث لم ذلك،
واملؤسسات جهة من وفروعه الفايش الحزب بني دائًما تنافًسا البلدين كال شهد
لهتلر الشخيص الوالء أساس عىل تحددت حدود ضمن أخرى جهة من القائمة
كال يف عليه تُحسد ال وضع يف القائمة املؤسسات أصبحت ما ورسعان وموسوليني،
«شوتزشتافل» وحدات دمج يف هتلر، بموافقة هيملر، نجح حيث أملانيا، يف سيما ال البلدين،
أحد بذلك محقًقا الرشطة، قوات مع — الوقائية بالوحدة املعروفة الخاصة األمن قوات —
إعجاب ينال أن املميت التنافس هذا يف جانب كلُّ حاول اليهود. إلبادة الالزمة الرشوط
وهتلر، موسوليني من كلٍّ شعبية عزَّز الذي األمر منافسيه، ضد ليستخدمه الزعيم



الفاشية

فلورنسا، الفايش، الشهيد نصب عند التُِقطت وموسوليني هتلر تجمع صورة :1-5 شكل
1.١٩٣٨ أكتوبر ١٠

دولتيهما إقامة إعادة يف نجاحهما البعض اعتربه ما بفضل بالفعل هائلة كانت التي
عامليتني. قوتني إىل وتحويلهما

العظيم القائد نفسه هتلر اعترب العرشين، القرن عرشينيات منتصف من وبدءًا
أملانيا مهمة أن يؤمن كان املوت. أو النرص إىل أملانيا ستقود يسوعية رؤية يمتلك الذي
أن أيًضا وآمن البلشفية»، «اليهودية روسيا حساب عىل الرشق يف العيش مكان غزو هي
وذلك انحالل، من تعانيه ما عىل التغلب عىل متوقفة الهدف هذا تحقيق عىل أملانيا قدرة
وسيكون األخرى. األعراق من أعدائها من نفسها وتطهري الديمقراطية نبذ طريق عن
نقية جديدة أملانيا يف الناس لتوحيد الالزمة املوارد توفري املنشود العيش مكان شأن من

بعض. عىل بعضها يعتمد املحلية واألهداف الخارجية السياسة أهداف كانت عرقيٍّا.
انبعثت ألنها قوية كانت لكنها الكايف، النضج إىل ذاتها حد يف األفكار هذه افتقرت
االجتماعية، الداروينية األفكار من واستُمدت األملانية، الثقافة يف «الفاجنري» التيار من
«العلم» لباس يف متنكرة كانت والتي عرش، التاسع القرن يف والعنرصية واإلمربيالية،
الرامية املشاريع من كبرية بمجموعة أوعزت حيث واملهن، الجامعية الكليات بعض يف
يشاركون جميعهم النازيون حتى أو كله األملاني الشعب يكن لم قوي. مجتمع لهندسة
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بتنفيذ له سمحت الجارفة شعبيته لكن اليهود، بإبادة هوسه ذلك يف بما «هوسه»، هتلر
دعم سينال أنه من أيًضا، متأكًدا، كان فقد والعسكرية. الراديكالية العنرصية مخططاته

الشخيص. الوالء طرق عن به املرتبط النازي الهرمي الرتاتب
بنيجسامة مبارشة العالقة تكن لم الحكم؟ سدة إىل كهذه حركة تصل أن أمكن كيف
الحرب أعقبت التي االضطراب حالة أن رغم ألنه الفاشية؛ وانتصار االجتماعية األزمة
تستِفد لم وإيطاليا، أملانيا من كلٍّ يف الخطورة متساوية األقل عىل كانت األوىل العاملية
امللكي النظام انهيار إىل ١٩١٨ عام الهزيمة أدت فقد مبارشة؛ استفادة منها الفاشية
الجمهوريات إحدى وحكمت العمال، ومن الجنود من مجالس فتأسست االستبدادي،
كبرية امتيازات الجديدة فايمار» «جمهورية وقدمت وجيزة. لفرتة بافاريا السوفييتية
يف هائلة مكاسب االشرتاكية وحققت التصويت، حق املرأة ومنحت العمالية للنقابات

.١٩١٩ عام انتخابات
من كبرية مساحة برتت التي ١٩١٩ عام سالم معاهدة قسوة من القوميون ذُهل
غادرة طعنة هوا «وجَّ ألنهم واالشرتاكيني الديمقراطيني عىل بالالئمة وألقوا أملانيا، أرايض
الذي اليمني؛ جانب من فعل رد حدث إيطاليا، يف حدث وكما .١٩١٨ عام أملانيا» لظهر
الجرماني، لالتحاد واملنتمني الوقت، ذلك يف السائدين املحافظني ضم تحالف يف تمثَّل
قومية وحركات الحرة»، «الفيالق جماعة مثل الخدمة من املرسحني الجنود من وجماعات
هتلر. مها تزعَّ التي القوميون» «االشرتاكيون حركة منها كانت جديدة عسكرية شبه
حاول ،١٩٢٠ عام ففي األزمة؛ ظل يف مجدًدا الظهور الراديكايل القومي التعصب عاود
١٩٢٣ عام ويف برلني، يف انقالبًا يُحدث أن الجرماني»، «االتحاد من كاب، فولفجانج
ميونيخ، يف آخر عسكري انقالب إحداث لودندورف، الجنرال مع بالتحالف هتلر، حاول

هول». بري «انقالب باسم ُعرف
إيطاليا، اشرتاكيي مع حدث ما عكس وعىل املرة، تلك نجت فايمار جمهورية لكن
يف العامة اإلرضابات أحد ونجح اليميني، التيار من النظام عن األملان نظراؤهم دافع
حال بأي تسمحا لن وفرنسا بريطانيا بأن علم عىل الجيش كان كاب. انقالب إجهاض
الوقت. ذلك يف بالديمقراطية أيًضا هو َقِبل لذلك أملانيا، يف قومي نظام بقيام األحوال من
قد تأسيسها وقت فايمار جمهورية عن دافعوا ممن كثري كان ،١٩٣٣ عام وبحلول
فأكثر. أكثر ازديادهم لوقف سبيل هناك يكن لم الذين معارضيها صفوف إىل انضموا
االستقرار؛ من درجة بلغت فايمار جمهورية أن بدا العرشين القرن عرشينيات إبان
فرض يف الوسط ائتالفات نجحت وبالكاد ما، حد إىل االقتصادي، الوضع ن تحسَّ فقد
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يف األمل بعض حمل وبريطانيا فرنسا مع التقارب عودة أن عىل عالوة مستقرة. حكومة
الجمهورية لكن تقريبًا، السيايس العنف وخمد الرشقية. أراضيها أملانيا اسرتداد إمكانية
الربجوازية، الجمهورية هذه قط الشيوعي الحزب يتقبل لم اليسار تيار ففي هشة؛ ظلت
خت وترسَّ للَمَلكية. مواليًا األملاني الوطني الشعب حزب ظل اليمني تيار يف بينما
يف بقوة الفوالذية) الخوذة (أي «شتالهيلم» العسكرية شبه القدامى املحاربني جماعة
االجتماعية الديمقراطية ألنصار العداء وراكمت القروي، الربجوازي الربوتستانتي املجتمع
يف للنازية التصويت يف يرغبون من كان الواقع، يف القائم. اليمني ولتيار وللشيوعية
يف املتعصبة الشعبوية القومية سياسة بالفعل اعتنقوا قد العرشين القرن ثالثينيات
القومية األحزاب من ملجموعة صوتوا قد وكانوا ،١٩١٤ عام قبل وربما السالف العقد
نظام خضوع يستنكرون الناخبون هؤالء كان العرشين. القرن عرشينيات يف املنشقة
نفسه، الوقت ويف «قومية»، أكثر بسياسة وطالبوا األنانية االقتصادية للمصالح فايمار
السياسة وانحطَّت الخاصة. ملصالحهم فعالية أكثر بحماية طالبوا املفارقة، قبيل ومن
املنافسة املصالح جماعاِت فيه مصالح مجموعِة كلُّ تتهم للفوىض، مرتع إىل فايمار يف
من تمكنوا ألنهم النازيون وانترص القومية. املصلحة تغليب أوًال رفضت التي هي بأنها
املصالح بني والتوفيق الصدع رأب يستطيعون بأنهم الناخبني من واسعة قطاعات إقناع

األمة. ومصالح الفئوية
الهش، أملانيا مجتمع عىل خطري أثر ١٩٢٩ عام األمريكي االقتصاد النهيار كان
معدل يف هائل وارتفاع املزارعني، واستدانة الرشكات، انهيار إىل الركود أدى حيث
غري بأنهم املحافظني شعور مع رشعية من لها ما كل الجمهورية فقدت ثم البطالة.
الستة من كثري وأدار ولليهود. النسائية وللحركات للعمال تحيزها ل تحمُّ عىل قادرين
البؤس. سوى لهم يجلب لم أنه بدا الذي للنظام ظهورهم العمل عن عاطل ماليني
برملانية، حكومة تشكيل املستحيل من كان ثم ومن أصواتًا، والنازيون الشيوعيون ونال
وبدأ رئايس. مرسوم بموجب البالد شئون تتوىل أن ١٩٣٠ عام من الحكومات عىل وتعنيَّ
الديمقراطية كانت وهكذا السياسة. يف كثريًا يتدخل الحلفاء، يخىش يعد لم الذي الجيش،

السلطة. مقاليد هتلر تويل من كاٍف وقت قبل االحتضار طور يف األملانية
مقتنًعا بات ،١٩٢٣ عام انقالب يف ضلوعه بسبب السجن يف هتلر كان عندما
الدعاية استهدفت االقرتاع. صناديق طريق عن إال السلطة نيل يستطيع لن الحزب بأن
الحزب عن باالنفصال إقناعهم أمل عىل الصناعيني، العمال األول املقام يف االنتخابية
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من متوقعة غري مكاسب عن أسفرت ١٩٢٨ عام انتخابات لكن األملاني، الشيوعي
ذلك ومنذ الزراعية. األزمة جراء الرضر أشد ُروا ترضَّ الذين الربوتستانت، الفالحني
النازيون وحصد املحافظني، الناخبني تستهدف النازية الدعاية صارت تبعه وما الحني
الفرتة يف كان مما خطورة أقل بات اليسار أن ورغم املصدر. هذا من أصواتهم معظم
والشيوعيني االشرتاكيني ضد ترهيب حملة النازيون شنَّ مبارشة، الحرب أعقبت التي
النظام، استعادة عىل القادرة الوحيدة القوة أنهم عىل أنفسهم قدَّموا وبذلك والكاثوليك،
ممثلو هم أنهم ليُظهروا الحاكمة، للمؤسسة مناهًضا موقًفا نفسه الوقت يف واتخذوا

الشعب. تمثل ال بأنها املتعاقبة املحافظة الحكومات متَِّهمني الشعب،
السابقني املحافظني جذب االنتخابات يف استُخدم الذي الشعبوي الخطاب أن رغم
الحركة فازت فقد األخرى؛ األحزاب فعلت مما أكثر أصواتًا النازية حصدت تحديًدا،
إعجاب ونالت لليسار، تصوِّت أن املفرتض من كانت التي األصوات من كبرية بأقلية
العاملة الطبقة ربع من يقرب ما أن عىل عالوة تقريبًا. سواء حد عىل والنساء الرجال
األرجح عىل صوتت — الصغرية البلدات يف الصغرية الرشكات عمال سيما ال — األملانية

.١٩٣٢ يوليو انتخابات يف النازية للحركة
يوليو يف األصوات من ٪٣٧ النازيني ونيل للنازية، املنجذبني قاعدة زيادة ورغم
يُضاف الحكم. يتولوا ألن يكفي ما الربملانية املقاعد من ينالوا لم فإنهم ،١٩٣٢ عام
فاز فكيف نوفمرب. شهر يف ُعقدت جديدة انتخابات يف صوت مليوني خرسوا أنهم لهذا
مزيج خالل من ذلك من هتلر تمكَّن إيطاليا، حالة يف حدث مثلما إذن؟ بالسلطة هتلر
السياسيون كان الحال، بطبيعة الشوارع. من والضغط املحافظني مع التحالف من
يكنون — األرايض مالك من والنخب والعسكريني األعمال رجال مثل — املحافظون
بقمصان «بالشفة واعتربوهم النازيني يف واثقني يكونوا لم لكنهم للجمهورية، العداء
أن املشكلة لكن بأنفسهم، يديرونها استبدادية حكومة السلطة تتوىل أن لوا وفضَّ بنية»،
دعم دون من الصمود تستطيع حكومة من ما أنه — ً خطأ أو صوابًا — اعتقدت النخب
يف «الديمقراطية» افرتاضات به تغلغلت الذي املدى عىل أكد االقتناع وهذا جماهريي.
عجزه احتمال من الجيش مخاوف أيًضا وَعَكس الرجعي، اليمني حتى التيارات، جميع
حاول النظام. مع عداء يف والنازيني الشيوعيني كال بقاء حال النظام عىل الحفاظ عن
الراديكاليني وللنازيني العمالية النقابات لرؤساء فقدَّم املشكلة هذه حل شاليرش الجنرال
لعدم ونظًرا املحافظني، معظم أراده ما هذا يكن لم لكن مبتكرة، اقتصادي تعاٍف برامج

.١٩٣٣ عام يناير ٣٠ يف مستشاًرا هتلر املحافظون نصب بديلة، خيارات توافر
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لكن هتلر، تواله الذي املنصب إىل إضافة وزاريتني حقيبتني عىل النازيون حصل
لهم سمحا رئايس مرسوم بموجب الحكم يف حقهم جانب إىل الرشطة عىل سيطرتهم
األملاني الربملان مبنى حريق وكان اليساريني. استهدفت القمع من ملوجة العنان بإطالق
النقابي. التنظيم وحرية الصحافة حرية لتعطيل ذريعة فرباير ٢٧ يف «رايخستاج»
لكنهم مارس، شهر من الخامس انتخابات يف املتوقعة بالجودة النازيني أداء يكن لم
التمكني قانوُن ووضع األملاني، الوطني الشعب حزب من حلفائهم مع أغلبية عىل حصلوا
ُحظرت الالحقة األسابيع ففي للديكتاتورية؛ األساَس مارس ٢٣ يف الربملان مرره الذي
اإلجراءات أول أحد وكان نفسها، النازية غري اليمينية األحزاب وحلَّت العمال، نقابات

الرسمية. الوظائف من اليهود عزل النظام اتخذها التي
وطالب النظام، داخل السلطة عىل والراديكاليون املحافظون تنافس األثناء، هذه يف
ضد الحملة يقود قبل من وكان ثانية، بثورة العاصفة، كتيبة للنازيني، الباطش الجناح
كانت وقد موقعه. اغتصاب يف راغبة الكتيبة تكون أن من يخىش الجيش كان اليسار.
يف وإعدامهم الكتيبة قيادات العتقال هتلر دفعت التي األسباب أحد املحافظني ضغوط
يمكِّن لم هذا لكن الطويلة». السكاكني «ليلة عليها أُطلق فيما ١٩٣٤ عام يونيو ٣٠
أو الدولة بفعل يُنفذ يكن لم القمع ألن وذلك املفقود، النفوذ استعادة من املحافظني
إس «إس الوقائية الوحدة النازية: للحركة األخرى األجنحة أحد خالل من بل الجيش،

لهتلر. الوالء يمني قليلة أسابيع ميض بعد الجيش أقسم وهكذا شوتزشتافل».
عىل فالقضاء ا؛ خاصٍّ وضوًحا السيايس املجال يف واضحة النازية راديكالية كانت
يف السجن أو الهجمات بتوجيه القمع ممارسة فقط يعني يكن لم القانون سيادة
للحكومة الفعيل األساس تآكل أيًضا لذلك يضاف بل اإلعدام، أو االعتقال معسكرات
فيها املرغوب غري العنارص من التخلص جرى فقد للقانون. املستندة واإلدارة والعدالة
بمنزلة إس» «إس ووحدة الحزب مؤسسات وصارت الحكومية، الوظائف قطاع من
خالل من ال الحزب، وخدمة األيديولوجية أساس عىل أفرادها تجنيد يجري موازية إدارة
ذوي من األشخاص من العديد ى فرتقَّ الحكومة. موظفي تعيني يف املتبعة اإلجراءات
يعرفه الذي النحو عىل ثورة هذه تكن لم نفوذ. مواقع إىل التقليدية غري الشاذة الخلفيات

القائمة. السلطة لهياكل هدًما مثَّلت لكنها املاركسيون،
الراديكاليني أمل كبري حد إىل خاب إيطاليا، يف للحكم الفاشية وصول بعد حدث وكما
بعد املساواة من مزيًدا النساء النازية تمنح أن يأملون كانوا الذين وأولئك بالنقابات
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أكثر كانوا النازيني لكن والعارش). التاسع الفصلني (انظر السلطة إىل النازية وصول
املناهج لوا عدَّ فقد املجتمع؛ أوساط جميع يف عقيدتهم تتوغل أن يضمنوا أن يف نجاًحا
الجمعيات وحتى النسائية الجماعات من بدءًا املستقلة، الجمعيات جميع وحلوا املدرسية،
التي األملانية»، العمل «جبهة شاركت وقد نازية. تنظيمات يف دمجوها أو السينمائية،
العمال عن الرتفيه منظمة إىل إضافة الكوربوراتية، النازية مخططات عىل مثاًال كانت
اليوتوبيا هندسة يف كبرية مشاركة البهجة»، خالل من «القوة املخادع االسم حملت التي

النازية.
سمة تكن لم السامية معاداة أن ورغم هذا، لكل املوجه املبدأ هو العرق كان
نطاق عىل منتًرشا يكن لم للسامية البيولوجي العداء أن ورغم األملان، جميع لدى مشرتكة
العنرصية تشكِّل حركٌة السلطة عىل تستويل بأن فايمار جمهورية سقوط سمح واسع،
معاداة أن لذلك يضاف قياداتها. بني سيما ال راسخة، عقيدة لها بالنسبة البيولوجية
التي — الهائلة هتلر شعبية بسبب مخططاتها لتنفيذ الرضورية القوة اكتسبت السامية
عدم جانب إىل — الدولية أملانيا مكانة واستعادة الشيوعية سحق طريق عن اكتسبها
التي باألفكار بعيد حد إىل البعض ب وترشُّ اليهود بمصري القطاعات من كثري اكرتاث
الفصول يف التفصيل من بمزيد املوضوع هذا نتناول وسوف النظام. دعاية روجتها
السياسة، جوانب كل شابت الراديكالية االعتبارات إن نقول أن فيكفي اآلن أما التالية،

التعليمية. واملناهج الدبلوماسية إىل الطبية الرعاية وتوزيع األمهات حماية من
النازية، غري املؤسسات مساعدة دون من ذ لتُنفَّ النازية العنرصية السياسات تكن لم
النازية الراديكالية تأثري كان األكاديميني. واألساتذة الحكومية والدوائر الجيش سيما ال
من بيشء الوزارات وبعض والجيش الكربى الرشكات احتفاظ أتاح الذي األمر متفاوتًا،
كما تماًما والدولة، الحزب أجهزة وبني بينها التنافس من كبريًا قدًرا وأحدث االستقاللية،
خرست فقد إيطاليا؛ يف عنه أملانيا يف القوى ميزان اختلف ذلك، رغم إيطاليا. يف حدث
خضوعها زاد عندما جماعيٍّا تأثريًا الحكومة سياسات عىل التأثري عىل قدرتها الرشكات
هتلر وأصبح الجنراالت من كبري عدد أُقيل ١٩٣٨ عام ويف املنظمة. للقوانني فأكثر أكثر
قوتها هيملر، هاينريش بقيادة إس»، «إس وحدة وأسست املسلحة، للقوات العام القائد
كان فقد العنرصية، السياسة مجاالت جميع ليطول نطاقها وامتد الخاصة العسكرية

النازية. أساسيات من كانت الراديكالية السياسة ألن نظًرا هائًال؛ القمعي نفوذها
تقبًال أكثر كانوا األكاديميني واألساتذة الحكومية والدوائر األملاني الجيش ألن ونظًرا
تتفوق األملاني النظام عنارص شتى كانت فقد إيطاليا، يف نظرائهم من الفايش للخطاب
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كريشو إيان قال وقد الشاملة، الفوهرر أجندة لتحقيق سعيها يف البعض بعضها عىل
سياسة عليهم يميل ألن بحاجة هتلر يكن ولم الفوهرر». أجل «من يعملون كانوا إنهم
الشئون يف منهجيًا تدخًال للتدخل القدرة أو الطاقة فيها يملك ال حالة أي يف تفصيلية،
السلطات ارتباك أدى وقد الشمولية. إىل يتطلع لم النظام أن يعني ال هذا لكن الداخلية.
من ً مبدأ اليقني عدم وجعل والقانون، األخالق قيود من السيايس القرار صناع تحرر إىل

واليأس. بالعجز النظام ضحايا وأصاب الحكومة مبادئ
يعترب ما دائًما وكان شديًدا، ولًعا بالدبلوماسية مولًعا كموسوليني، هتلر، كان
رضوريَّنْي البلشفية وعىل العرقيني األعداء عىل والقضاء معييش» «حيز عىل االستحواذ
من تمكِّنه التي الكيفية عن واضحة فكرة لديه يكن ولم متآلف، أملاني مجتمع إلقامة
السياسات معظم وكانت عنرصية. لحرب أملانيا إعداد بدأ لكنه األهداف، هذه تحقيق
الزواج عىل النساء تشجيع فتدابري األولوية؛ بهذه بأخرى أو بطريقة ترتبط املحلية
وكان املستقبل، يف جنود وتوفري «األصحاء» السكان عدد لزيادة تهدف كانت واإلنجاب
العامة األشغال ملشاريع وكان السكان، نوعية تحسني يستهدف الصالحني» «غري تعقيم
وإحالل األسلحة إنتاج عىل ١٩٣٦ لعام الرباعية الخطة ركزت فقد عسكري؛ بُعٌد
منًحى اليهود مع التعامل سياسة تتخذ أن املصادفة قبيل من يكن ولم الواردات.
عىل القضاء يعتربون النازيون كان فقد الحرب، ذعر بتأثري ١٩٣٨ نوفمرب يف راديكاليٍّا
للحرب هدًفا — النازية السياسات نطاق بعُد دخلت قد اإلبادة تكن لم — اليهودي النفوذ

النجاح. لتحقيق رضوريٍّا ورشًطا
إذ األجل؛ متوسطة واضحة خطة من خطاها تسرتشد هتلر دبلوماسية تكن لم
عىل السيطرة حرية ألملانيا وترتك الحياد عىل بريطانيا تظل أن يف أمله خاب ما رسعان
حيز لتأمني حرب خوض من بد ال أنه ١٩٣٦ عام جنراالته أخرب هتلر لكن القارة،
تلوح فرصة أي يفوِّت لم التايل العام ويف تقدير، أقىص عىل ١٩٤٠ عام قبل معييش
إىل اهتمامه ل حوَّ ثم ،١٩٣٨ عام مارس يف الرايخ إىل النمسا فضمَّ الغرض؛ لهذا أمامه
ضد الحرب اندلعت وأخريًا سبتمرب. شهر يف تشيكوسلوفاكيا يف األملانية «السوديت» أقلية
مع تحالفه عىل متَّكًال بولندا، هتلر غزا عندما ١٩٣٩ عام سبتمرب يف وفرنسا بريطانيا
االتحاد لغزو يخطط بدأ حتى ١٩٤٠ عام فرنسا يهزم هتلر كاد وما السوفييتي. االتحاد

السوفييتي.
مسبوق؛ غري نحو عىل وحيش لرصاع العنان السوفييتي لالتحاد هتلر غزو أطلق
الرشقية األرايض يف األصلية للسلطة الكامل التدمري وراء من النازية املنظمات نالت فقد
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العنرصية الدولة أملانيا:

والتعذيب القتل إلعمال فرصًة أملانيا، داخل البريوقراطية تمثلها التي القيود وغياب املحتلة
هتلر نبوءات مع تماشيًا املهزومة البالد سكان عىل التجارب وإجراء والنهب واالستغالل
يهود بإفناء ستنتهي بأنها الحرب تبدأ أن قبل ح رصَّ قد هتلر كان فقد العالم. بنهاية

بالفعل. هذا حدث وقد أوروبا،
انهياًرا األملانية الجيوش انهيار رغم باقية الواقع عن البعيدة هتلر أوهام ظلت
التاروت بطاقات إىل جوبلز وجوزيف هو يتطلع بربلني، قبوه يف هتلر، وكان كامًال.
األملاني للشعب ترصيحاته آخر يف اللوم ه وجَّ وقد للوحي. طلبًا العظيم فريدريش وصور

خذله. ألنه

هوامش

(1) © Hulton Archive.
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السادس الفصل

يفمطلع واملحافظة الفاشية احلركات
العرشين القرن

األمريكتني ويف أوروبا أنحاء جميع يف واألملانية اإليطالية الفاشية تحاكي حركات ظهرت
بعضها أن الدقيق ص التفحُّ لنا ويكشف العامليتني، الحربني بني فصلت التي السنوات يف
املقلدة األجنبية الحركات فرست فقد املفرتضة؛ بنماذجه الشبه بالغ الواقع يف يكن لم
عىل يروا ولم أخرى، سمات يف وا وغريَّ السمات، بعض فاستعاروا ألهوائهم، وفًقا الفاشية
كانوا فاشيني أنفسهم عىل أطلقوا من كلُّ ليس ولذلك، املهمة. الجوانب بعض اإلطالق
تأسس الذي املكسيكي، الذهبية» «القمصان تنظيم فمثًال هنا؛ يعنينا الذي باملعنى كذلك
أقرب الواقع يف كانت قوميته لكن واألملاني، اإليطايل النموذجني يحاكي كان ،١٩٣٤ عام
بدرجة ذلك وينطبق .١٩١٤ عام قبل ما فرتة يف األوروبي الراديكايل اليمني قومية إىل
فقد العرشين؛ القرن ثالثينيات يف اليابان يف املتعصبة القومية الجماعات عىل كبرية
يف وبالتوسع الدولة وبعسكرة املؤسيس باإلصالح وطالبت النازية، ببعضجوانب أُعجبت
اإلمرباطور. حق يف جريمة الشعبية القومية الحركات تنظيم تعترب كانت لكنها الخارج،
التقاليد بقوة اتسمت التي البلدان يف حتى حقيقية؛ فاشية حركات أيًضا ظهرت لكن
ولو بحق، فاشية األملانية» األمريكية «الرابطة كانت املتحدة، الواليات ففي الديمقراطية؛

شعبيتها. أوج يف عضو آالف ٦ يتجاوز لم أعضائها عدد أن
منذ أمريكا يف شاعت التي األملان، معاملة إساءة عن جزئيٍّا الحركة هذه نجمت
«الفرانكفورتر» نقانق اسم فيها تغريَّ التي الفرتة هي (هذه األوىل العاملية الحرب دخولها
كانت كالن»، كلوكس «كو مع الروابط بعض عقدت الرابطة أن ورغم دوج»). «هوت إىل
الوطني «االتحاد كان «جرماني». هو ما لكل نفسه العداء هذا بسبب محدودة جاذبيتها



الفاشية

سكوير ماديسون قاعة األملانية»، األمريكية «الرابطة ألفراد حاشد اجتماع :1-6 شكل
النرس أعىل املعقوفة الصلبان الصورة يف الحظ .١٩٣٩ فرباير شهر يف نيويورك جاردن،

األمريكي.1

لكن عدًدا أكرب ١٩٣٤ عام كافلني إي تشارلز القس أسسه الذي االجتماعية» للعدالة
عام الرئاسية االنتخابات يف صوتًا ٨٨٢٤٧٩ حصد كافلني مرشح إن حتى تطرًفا؛ أقل
العمل حزب وزير ١٩٣٢ عام أسسه الذي الربيطاني»، الفاشيني «اتحاد وكان .١٩٣٦
الفاشية، الحركات نموذج رصاحة اتخذت حركة عىل مثاًال موزيل، أوزوالد السري األسبق
لفرتة إال الحركة هذه تزدهر لم الثاني. الفصل يف سابًقا ذكرناها التي املعايري واستوفت
الوصف ولعل نجمها. أفل ما رسعان ثم ميل»، «الدييل صحيفة رعاية ظل يف وجيزة
«القائد بأنه موزيل أختها زوج عىل تطلقه الحني ذلك منذ ميتفورد نانيس صارت الذي
يرصخ كصوت صار الذي موزيل وضع الحًقا إليه آل ما تماًما يلخص املسكني» العجوز

الربية. يف
الكولونيل زعيمها وكان الفاشية، تسمية فرنسا يف النار» «صليب حركة رفضت
عسكرية شبه جماهريية حركة م تزعَّ ذلك رغم لكنه ما، حد إىل مرتاخيًا رجًال روك ديال
الوحيدة بأنها القائمني السياسيني إقناع أمل عىل «الدفاعي» العنف بممارسة تهدد كانت
للشعب تجسيد أنها ترى الحركة هذه كانت ناجًحا. حكًما فرنسا حكم عىل القادرة
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التخلص أعقاب يف فرنسا إحياء ستعيد وأنها القدامى، املحاربني نخبة من وكوكبة
العاملة الطبقة زعامة القتناص الحركة وتطلعت التقليدية. واملحافظية الشيوعية من
للحركة التام عدائها ورغم كوربوراتي. نظام يف العمال وإلدماج اليساري، التيار من
تقديم ترفض كانت مسيَّسة ضخمة اجتماعية رعاية مؤسسة يف النساء حشدت النسائية،

فرنسا. يف املهاجرين الفقراء العمال ملاليني املساعدات
ولعل السلطة. من فرنسا أو بريطانيا أو املتحدة الواليات يف الفاشيون يقرتب لم
املتحدة الواليات يف الضعف شديدة تكون أن ينبغي كان الفاشية أن االستغراب يثري ما
«كو تنظيم عدد وصل ذلك (مع السائد الربوتستانتي الفكر يف العنرصية مدى إىل بالنظر
ماليني ثمانية إىل اثنني بني ما إىل العرشين القرن عرشينيات مطلع يف كالن» كلوكس
الجديدة» «الصفقة عىل املحافظني حنق وإىل االقتصادية، األزمة احتدام وإىل عضو)،
توريط ترفض التي االنعزالية املعارضة حجم وإىل روزفلت، الرئيس استحدثها التي
هناك الفاشية لفشل إقناًعا األكثر التفسري ولعل أوروبا. يف الفاشية ضد الرصاع يف أمريكا
املناهضة الشعبوية حولت الجديدة» «الصفقة تبنتها التي االجتماعية السياسات أن هو
إذا سيما ال ا، جدٍّ جائز وهذا املتطرف، اليمني من بدًال اليسار نحو الحاكمة للمؤسسة

أمريكا. يف حينئذ السائدين واليمني اليسار عن تَِغب لم العنرصية أن عرفنا
يف املنترص الجانب إىل كانت البالد أن فرغم التوتر، من أيًضا بريطانيا تخُل لم
الكثريون كان بينما اإلمرباطورية، يهدد املتمردة القومية خطر كان األوىل، العاملية الحرب
حق يهدد خطًرا يشكالن العمل حزب وصعود ١٩٢٦ لعام العام اإلرضاب أن يرون
توحًدا أكثر املوجودين املحافظني أن الربيطاني» الفاشيني «اتحاد رأى ذلك، رغم امِللكية.
تغنيهم بدرجة الربملان يف متينًا رسوًخا راسخون وأنهم اإليطاليني، أو األملان نظرائهم من
تقليد أن إىل — الرضا من كاٍف بقدر ربما — البعض ويذهب فايش. دعم أي عن
ولعل الفاشية. أمام حاجًزا يشكِّل كان نيابية حكومات بتنصيب األمد طويل بريطانيا
لصالح يصوِّت أن الناخب عىل الصعب من يجعل الذي الربيطاني االنتخابي النظام
من أهمية أكثر كان الربملان، يدخل السيايس خصمه يدع أن دون من املتطرفة األحزاب

بريطانيا. به تفردت والتسامح الحكمة من رصيد أي
من كبريًا عدًدا ألن للفاشيني؛ بالنسبة ما حد إىل إيجابية أكثر املوقف كان فرنسا، يف
تيار لكن هائًال، الشيوعية من الخوف وكان الربملاني، للنظام منتقدين كانوا املحافظني
يكادون والشيوعيون االشرتاكيون كان حيث أملانيا، دروس من استفاد الفرنيس اليسار
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الفاشية، ضد الفرنيس اليسار د فتوحَّ للنازيني. بغضهما بقدر بعًضا بعضهم يبغضون
األكثر اعتربهم الذين الناخبني سياساته واستهدفت الشوارع، يف القتال يف براعة وأثبت
العداء لقوة ونتيجة .١٩٣٦ عام انتخابات يف كبرية بأغلبية ففاز الفاشية، العتناق عرضة
واستسلمت باملخاطر، محفوف أمر الفاشية دعم أن املحافظني من العديد اقتنع للفاشية
«الحزب صورة يف الظهور عاودت لكنها ،١٩٣٦ عام يونيو يف لحلها النار» «صليب حركة
حتى فاشية، األكثر سماته تدريجيٍّا عنه نفض أن لبث ما الذي الفرنيس» االشرتاكي

.١٩٤٠ عام األملان قبل من فرنسا احتُلَّت عندما للديمقراطية بغضه مجدًدا اكتشف
عىل سيطروا ما ونادًرا الذاتية، بجهودهم السلطة مقاليد الفاشيون توىل ما نادًرا
يد «يف وسقطت الديمقراطيات فيها تعثرت التي الحاالت من كثري ففي الحكومات؛
رشق يف الغالب يف هذا حدث ذلك. من تستفيد املحافظة الديكتاتوريات كانت اليمني»،
كانت كربى فاشية حركات ظهرت أوروبا ففي الالتينية. أمريكا ويف وجنوبها، أوروبا
الحدوث. نادر أمًرا هذا كان الالتينية أمريكا يف بينما املحافظة، الديكتاتوريات تتحدى
كي للفاشية وضعناه الذي بالتعريف أنفسنا نذكِّر أن املهم من نكمل، أن قبل
التطورات فهم يف التعريفات) وضع من الغاية هي (فهذه استخدامه من نتمكن
تحكم االستبدادية املحافظية أن هي األساسية والنقطة نتناولها. التي الدول يف السياسية
واملحافظية ملكي. نظام خالل من وربما والجيش، الحكومية والدوائر الكنيسة خالل من
الجماهري، حشد تود ما وبقدر مستميتًا، دفاًعا التملك وحق األرسة عن تدافع االستبدادية
نخبة جلب إىل الفاشية تسعى املقابل، يف القائمة. السلطات قيادة تحت تنظمهم فإنها
أدنى واألرسة التملك حق عن الدفاع وتعترب املستنَفر، للشعب ممثلة السلطة إىل جديدة

املستنفرة. األمة احتياجات من مرتبة
عىل ممكنًا بينهما التعاون كان ولذلك األعداء، نفس لهم والفاشيني املحافظني لكن
الحربني بني ما فرتة يف أوروبا أن — بلينكهورن مارتن قال كما — والواقع الدوام.
األنظمة نهايتيه إحدى يف كانت الفاشية، إىل االستبدادية املحافظية من تدرًجا شهدت
ديكتاتورية مثل الفاشية، االتجاهات من قدر بأدنى اتسمت التي االستبدادية املحافظة
التي الفاشية واألنظمة الحركات كانت األخرى النهاية ويف الربتغال؛ يف ساالزار أنطونيو
وحتى عليها. مثال خري النازية تعد والتي املحافظية، مع التعاون من حد بأدنى اتسمت
وما الرصفة. الفاشية عىل األمثلة من تكن لم — بخاصة اإليطالية والفاشية — النازية
ما عىل الفاشية الحركات داخل استمرت التي النزاعات تلك هو تعقيًدا الوضع يزيد
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يف أما للفاشية. الرجعية الجوانب أم الراديكالية الجوانب عىل الرتكيز ينبغي كان إذا
من التقليدية املحافظية تبعث أن تريد عنارص توجد كانت ما فكثريًا املحافظة، األحزاب
للفاشية، الدقيقة الطبيعة فإن وبالتايل، الفاشية. من انتقائية باقتباسات تطعيمها خالل
من كبريًا تفاوتًا متفاوتة كانت بالسلطة الفوز يف وفرصها املحافظة، بالقوى وعالقتها

آخر. إىل بلد

إكلرييكية؟ فاشية هي هل

أنها عىل اإلسبانية فرانكو فرانسيسكو الجنرال ديكتاتورية إىل يُنظر األحيان بعض يف
وبحلول اإلسبانية، الجمهورية ضد عسكرية ثورة فرانكو م تزعَّ ١٩٣٦ عام ففي فاشية.
وفاته حتى قائمة ظلت ديكتاتورية أسس قد كان ذلك أعقبت التي األهلية الحرب نهاية
«الفالنخي» كتائب يف تمثَّل فاشيٍّا، عنًرصا فرانكو دعم الذي االئتالف ضم .١٩٧٥ عام
الذي النحو عىل الكتائب توسعت ريفريا. دي بريمو أنطونيو خوسيه بقيادة اإلسبانية
الكاثوليكية املحافظية حساب عىل رسيًعا توسًعا األخرى الحاالت يف مراًرا شهدناه
اليسار أمام انهزمت ثم ١٩٣٥ عام الحكومة من األخرية هذه ُطردت أن بعد الدستورية،
كل «الفالنخي» كتائب حملت وقد .١٩٣٦ عام فرباير يف أُجريت عامة انتخابات يف
— الكوربوراتية أشكال من شكًال التزامها يف أهمها تمثَّل للفاشية، التقليدية املالمح
يفوق بقدر والدولة األعمال رجال سيطرة من تتحرر أن منه ُقصد — القومية» «النقابية
وتأميم الزراعي باإلصالح مطالبتها هو آخر ملمح وثمة واألملاني، اإليطايل النموذجني
لكنها الفاشية، الحركات معظم من تدينًا أكثر «الفالنخي» كتائب كانت واالئتمان. البنوك
اليسار سحق يف ا مهمٍّ دوًرا ولعبت األمة. فوق الكاثوليكية «العاملية» تُعيل أن دون من

فرانكو. أتباع عليها سيطر التي املناطق داخل
كانوا واملحافظني الراديكاليني أن الفالنخي كتائب ميَّزت التي الفاشية املالمح ومن
املحافظون يخرج أن إسبانيا يف الظروف كفلت وقد داخلها. السلطة عىل يتنافسون
ثالثينيات قبل التسييس كان فقد مبينًا. نًرصا منترصين السباق هذا من االستبداديون
انهيار أدى ثم الفقر، من تعاني التي املناطق عىل إسبانيا يف مقتًرصا العرشين القرن
للكتائب، لالنضمام امللكيني وحتى املحافظني تدفق إىل ١٩٣٥ عام الدستورية املحافظية
لم القومي التعصب أن عىل عالوة اإلطالق. عىل فاشيني يكونوا لم منهم الكثري أن رغم
والكاتالونيني القشتاليني (تضم األعراق متعددة دولة ألنها سيما ال إسبانيا، يف قويٍّا يكن
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هذه ولكل األوىل. العاملية الحرب اضطرابات تشهد لم إسبانيا ألن وأيًضا والباسكيني).
بالسلطة، للفوز الجماهريي الحزب وسيلة استخدام عىل قادرة الكتائب تكن لم األسباب
القدر إال االستقاللية من تكتسب يجعلها لم الوسيلة هذه من االستفادة عن وعجزها
مع تتنافس أن الفالنخية الكتائب عىل كان فقد فرانكو، ائتالف داخل أما القليل.
صالتهم عززته نفوذًا اكتسبوا الذين امللكيني ومع واملحافظني، الكاثوليك «الكارليني»
مصداقيتها. الفالنخية الراديكالية أفقد الذي األمر الضباط، بفئة والطبقية العائلية
للجمهورية، العسكري الدفاع صالبة بسبب عنها غنى ال رضورة الجيش صار وبينما

الجمهوريني. يد عىل سجنوا أو الفالنخيني الناشطني من كبري عدد ُقتل
الكارليني مع ١٩٣٧ عام فرانكو دهم وحَّ عندما مقاومة «الفالنخيون» يُبِد لم
أن يف موسوليني نظام عن فرانكو نظام يختلف لم وهكذا واحدة. حركة يف وامللكيني
العنرص لكن واملحافظني، املتشددين الفاشيني بني جمع واحد حزب وجود ن تضمَّ كليهما
اشتدت وأملانيا، إيطاليا حالتَي يف حدث ما عكس وعىل إسبانيا، يف أضعف كان الفايش

الوقت. بمرور والحكومة والجيش الكنيسة شوكة
١٩٣٣ عام منذ قائمة ظلت التي الكوربوراتية)، (الدولة االتحادية النمسا دولة كانت
عم ابن أقرب شوشنج، فون كورت بعده من ثم دولفوس إنجلربت بقيادة ١٩٣٨ حتى
الحربني؛ بني ما أوروبا يف البريوقراطية العسكرية الكاثوليكية فرانكو لديكتاتورية
الفايش الوطن «حرس تنظيم شكل يف أيًضا النمسا يف ثانويٍّا الفايش العنرص كان فقد
كانت للسلطة. بديًال مصدًرا ال للحكومة حليًفا باعتباره يترصف كان لكنه النمساوي»،
النازية أملانيا مع القرابة بني مشتتًا كان أنه هو الوطن» «حرس ميَّزت التي السمات أهم
من كونفيدرالية شكل يف القومية فوق املجرية النمساوية اإلمرباطورية إحياء يف والرغبة
األساس هو الكاثوليكي املذهب وكان النمسا. بقيادة إليطاليا املؤيدة الكاثوليكية الدول
فيها تسود التي أملانيا مع االتحاد إغراء تقويض عىل قادرة نمساوية وطنية لهوية
«حرس تنظيم فاشية القومية فوق النزعة هذه خففت وقد كبري. حد إىل الربوتستانتية
الراديكالية شديد التنظيم أن االتحادية» النمسا «دولة قادة رأى ذلك، مع الوطن».
— هتلر أطاح ١٩٣٨ عام ويف .١٩٣٦ عام الحكومة فحلَّته للسامية، العداء وشديد
«رجعي»؛ نظام أنها بحجة االتحادية النمسا بدولة — النمساويني النازيني بمساندة

ما. بدرجة صائب رأي وهو
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دولفوس إنجلربت اليمني إىل اليسار من االستبدادية: واملحافظية الفاشية :2-6 شكل
يف الفايش شبه املجر وزراء رئيس جمبوش دوال وامليجور وموسوليني النمساوي، املستشار

اليابانية.1 الديكتاتورية عن ممثل اليمني إىل يقف .١٩٣٤ مارس ١٧ روما،

الرشقية أوروبا

التي الرشقية أوروبا ديمقراطيات تباًعا تساقطت الحربني بني ما سنوات خالل
أنقاض بني من خروجها بعد التفاؤل من موجة وسط حديثًا نشأت قد كانت
عديدة. جنسيات ضمت التي املجرية والنمساوية واألملانية الروسية اإلمرباطوريات
بني سقطت حتى عسكري، انقالب تفادي يف تفلح وحدها تشيكوسلوفاكيا كادت وما

.١٩٣٨-١٩٣٩ عامي بني النازيني براثن
دمار وأملانيا: إيطاليا عانتها التي املشاكل كل تعاني الناشئة الديمقراطيات كانت
والتوترات االقتصادية، والصعوبات واإلرضابات، الشعبية، واالضطرابات الحرب، زمن
الحاالت بعض يف تفاقم والذي البلشفية، من املتفيش الخوف نفس عىل عالوة العرقية،
يف أحقيته يدَّعي السوفييتي االتحاد كان البالشفة. ضد فعليٍّا الحرب لخوض نتيجة
التمرد حركات من موجة هناك وكانت الرشقية، أوروبا دول من العديد يف األقاليم بعض
طبقات أوساط لدى ليس بالضيم الشعور استغالل الشيوعيون حاول فقد الشيوعية.
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األرايض)، من مزيد عىل الحصول أرادوا (الذين الفالحني لدى أيًضا بل فحسب، العمال
أخلَّت الحرب بأن القناعة نفس الرشقية أوروبا يف نجد أيًضا. العرقية األقليات ولدى
املحافظون، دعا وإيطاليا، أملانيا يف الحال كانت وكما الجنسني. بني الطبيعي بالتوازن
النسائية والحركات الشيوعيني ضد رصامة أكثر تدابري التخاذ الوطنية، الوحدة باسم

العرقية. واألقليات
خالل الرشقية أوروبا يف العارمة العرقية الفوىض ِخَضمِّ يف قوية رسالة هذه كانت
تقرير أساس عىل قائمة السالم معاهدات تكون أن املفرتض وكان الحربني، بني ما فرتة
لم بحيث التعقيد من كان العرقية الجماعات وجود أماكن تشابك لكن الوطني، املصري
«القومية» الدول فشملت الدولية؛ الحدود معه تتطابق أن اإلطالق عىل املمكن من يكن
نسبة كانت — املثال سبيل عىل — فبولندا العدد؛ كبرية عرقية أقليات كلها الجديدة
أسياد إىل قبل من تابعة كانت التي القوميات أبناء ل وتحوَّ فقط. ٪٧٠ البولنديني سكانها
من إرثهم من يتجردون الظافرة القوميات أبناء كان ما وكثريًا جديدة، أخرى ألقليات
ومعادين متعصبني ويصريون حال) أية عىل األحيان بعض يف (سطحيٍّا اليسارية القومية

النسائية. وللحركة للشيوعية
ألن استعداد عىل العرقية املجموعات مختلف أن عىل الشواهد دلَّت األمر، بادئ يف
لكن األقليات، حقوق حماية فرضت السالم معاهدات ألن يعيش؛ غريها وتدع تعيش
باستخدام الحدودية املشاكل بعض تسوية وجرى حدودية، نزاعات نشأت ما رسعان
فقدها من مستاءة واملجر والنمسا وبلغاريا أملانيا كانت أْن ذلك، من أكثر هو ما القوة.
يكونوا لم الذين الدول، هذه مواطنو يملكها التي الثروات من بحساسية وتشعر أراضيها
أما بولندا. يف األملان أو رومانيا يف كاملجريني أخرى؛ دول يف تعيش أقليات سوى قبل من
يوغوسالفيا) صارت التي ورصبيا، (رومانيا التوسع خالل من مساحًة ازدادت التي الدول
أرادت فقد وتشيكوسلوفاكيا)، وليتوانيا والتفيا (إستونيا حديثًا تأسست قد كانت التي أو
الغرب، يف كما الرشقية، أوروبا ويف إقصاءها. أو األقليات عىل القومية» الصفة «إضفاء
التعددية حتى أو التسامح ال األغلبية، ديكتاتورية تعني الديمقراطية كانت ما كثريًا

الثقافية.
أولئك تعصب يهدئ ال الديمقراطي النظام داخل املتعصبة االتجاهات وجود كان
زائدة حرية واملرأة والعمال العرقية األقليات تمنح الديمقراطية بأن مقتنعني كانوا الذين
لت تنصَّ استبدادية أنظمة املحافظون ب نصَّ أن أخرى بعد دولة يف حدث فقد الحد. عن
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نيتها عن وكشفت الشيوعيني، واعتقلت لألقليات، حماية من املعاهدة إياها ألزمته مما
كانت الواقع ويف فاشية. األنظمة هذه يعترب ما غالبًا اليسار كان البيت. إىل املرأة إعادة
اكتسبت وهكذا قبل. من قائمة كانت التي املؤسسات خالل من تحكم األنظمة هذه
كريستيا مريون األرثوذكيس البطريرك أصبح رومانيا ففي النفوذ: من مزيًدا الكنائس
وظل بولندا، يف للحكومة الفقري العمود الجيش وأصبح ،١٩٣٨ عام للوزراء رئيًسا
فقد ويوغوسالفيا ورومانيا بلغاريا يف أما املجر. يف الغلبة أصحاب األرايض مالك أقطاب
ذوي الحكومة موظفو كان مكان كل ويف رصاحة، تحكم التي هي امللكية األنظمة كانت

ونفوذ. سلطة
عىل للحصول ُصممت منظمات بعضها أنشأ نخبوية، الديكتاتوريات هذه كانت وملا
الوطنية»، الوحدة «معسكر البولنديون «الُعقداء» أسس ١٩٣٥ عام ففي الشعبي؛ الدعم
للديكتاتورية شعبي دعم لتوفري يهدف اليوغوساليف» الراديكايل «االتحاد كان ومثله
الدعم أيًضا اليوغوساليف النظام َقِبل وقد خرضاء. قمصانًا يرتدون أعضاؤه وكان امللكية،
واالجتماعية التعليمية االتحاد أنشطة أن معتربًا اليوغوساليف»، النسائي «االتحاد من املقدم
الفاشية األحزاب تشبه تكن لم املنظمات هذه من أيٍّا لكن للملكية. الوالء لتشجيع وسيلة
الواقع، يف التنظيمات. تكوين تحتكر ولم القائمة، للسلطات أذعنت فقد الجماهريية؛
السياسية؛ الحرية من بقدر سمحت أنها الديكتاتوريات لهذه املميزة العالمات إحدى
والسجن، لالعتقال عرضة كانوا املعارضني أن صحيح كاملة؛ رقابة تمارس لم فهي
والتزوير، التالعب يد تطالها واالقرتاعات تُعدل، الدساتري وكانت استمر. وجودها لكن
قانونًا كان وإن يُحرتم، يزال ال القانون كان عام، بوجه تُجرى. ظلت االنتخابات لكن

ملحوظ. نحو عىل استبداديٍّا
يجب لكننا الديكتاتوريات، هذه يعارضون الفاشيون كان تحديًدا السبب ولهذا
كانت التي البلدان جميع يف تظهر لم الكربى الفاشية الحركات أن إىل ننتبه أن
تظهر أن املتوقع من كان ويوغوسالفيا تشيكوسلوفاكيا ففي فيها. مواتية تبدو الظروف
يف تفرط حكومته اعترب ربما فكالهما الرصبيني، أو التشيكيني بني الفاشية الحركات
لكن يسارية، وتحريضات اقتصادية مشاكل شهد البلدين وكال العرقية، األقليات ُمجاملة
عىل السيطرة احتكرت االشرتاكية ألن للفاشية؛ سيايس متسع أي عدمت تشيكوسلوفاكيا
من املزارعني غضب امتصاص يف ملحوًظا نجاًحا الحكومة ونجحت العاملة، الطبقة
من التشيكية القومية به اتسمت ما رغم أنه ذلك إىل يُضاف األسعار. دعم برنامج خالل
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سيما ال األملان، من واستنارة تسامًحا أكثر بكونهم يتباهون كانوا التشيكيني فإن عيوب،
العام الرأي تنامي بفضل «السوديت»، منطقة يف األملانية األقلية وسط نشأت الفاشية أن

أملانيا. مع لالتحاد املؤيد
لكنها الصغرية، الفاشية الحركات بعض ظهور شهدت يوغوسالفيا أن صحيح
فرغم اليوغوسالفية؛ الوطنية النزعة لضعف نتيجة املتطرفة، للقومية أساس أي عدمت
الكرواتية لألقليتني ا جدٍّ كثرية تنازالت قدمت الحكومة أن رأوا املهيمنني الرصب أن
أن إىل بالنظر واقعيٍّا خياًرا البالد «رصبنة» أجل من الضغط يكن لم والسلوفانية،
يبلغ لم ربما فقريًا، بلًدا يوغوسالفيا كانت حال أية وعىل أقلية. أنفسهم هم كانوا الرصب

الجماهريية. السياسية األحزاب لتنظيم الالزم التنمية مستوى
وسوف الرشقية، أوروبا يف نجاًحا الفاشية حركات أكثر ورومانيا املجر شهدت
(كما الرومانية السياسة يف الرئيسية القضايا إحدى كانت ذلك. عىل مثاًال رومانيا نتناول
صارت التي العدد، كبرية العرقية األقلية استيعاب كيفية هي األول) الفصل يف رأينا
القوميون كان الرومانية. القومية الدولة داخل ودمجها األوىل، العاملية الحرب بعد تضمها
اليهود كل وأن يهود الشيوعيني كل أن يظنون كانوا فقد الشيوعية؛ من أيًضا خائفني
الساحقة األغلبية يشكلون كانوا الذين الفالحني أن هي أخرى مشكلة وثمة شيوعيون.

األرايض. من أمالكهم زيادة أرادوا السكان من
السلطة، عىل الفالحني من حكومة استيالء دون ملكيٌّ انقالٌب حال ١٩٢٠ مايو منذ
الحكومات هذه كانت سلطوية. «ليربالية» حكومات تديرها سنوات لثماني رومانيا وظلت
تحديث سياسة وانتهجت والتعليم االقتصاد مجاَيل يف الرومانيني غري ضد التمييز تمارس
أتاح ١٩٢٨ عام يف الفالحني. عىل فرضتها التي الباهظة الرضائب من مولتها اقتصادي
رسمي أمر مع بالسلطة الوطني» الفالحني «حزب فوز ذلك عن الناجم الفالحني سخط
سوى الحزب هذا يحقق لم الواقع يف للفالحني. األرض ومنح الدستوري الحكم بإعادة
حني يف امللكي، النظام أيدي يف السلطة ارتدَّت فشل، قد الطرفني كال كان وملا القليل.
للنظام الرئييس املعارض هو الحديدي) (الحرس ميخائيل» املالئكة «رئيس فيلق كان

البالد. يف امللكي
كانوا الذين الفالحني دعم الفيلق نال أوًال: مصدرين؛ من الرومانية الفاشية نشأت
الحزب كان حال أية وعىل الوطني»، الفالحني «حزب أداء من األمل بخيبة يشعرون
كان الذين — املحبطني املثقفني من أفراًدا الحزب جنَّد ثانيًا: قويٍّا. فاشيٍّا عنًرصا يضم

رومانيا. أبناء عىل املهن تقترص أن أرادوا الذين — يمثلهم كودريانو
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الفالحني يمثل وأنه الشعب، من أنه زعم فقد الفاشية؛ سمات كل الفيلق حمل
للفالحني التزلف بني جمعت مزدوجة بميزة الرؤى هذه تميَّزت رومانيا. قلب باعتبارهم
عكس عىل — الفيلق لكن باملهن. «الحقيقيني» الرومانيني مطالبة عىل الرشعية وإضفاء
من العديد بدعم يحظى وكان غالبة، دينية لهجة لزم — الفاشيني حتى أو النازيني،
الرومانية األرثوذكسية العقيدة أن يرى كودريانو كان فقد األرثوذكس. الدين رجال
سكان من ألنهم الشعب من اليهود يعدُّ يكن لم ثم ومن الرومانية، للجنسية مرادف

أرثوذكسيني. ليسوا وألنهم الحرض
وثيًقا ارتباًطا ارتبطت فقد هرطقيٍّا؛ منًحى الفيلق عقيدة اتخذت ذلك ومع
طاملا والتي الرومانيني، دولة بعث لفكرة تذهب التي الرومانسية القومية باألسطورة
البعد كل ابتعدت غريبة طقوس خالل من دت وتجسَّ الفكرية، األوساط يف بشعبية حظيت
املوت فرق أعضاء كان إذ البشعة، املحاكاة أشكال من شكًال (عدا املنظمة العقيدة عن
كودريانو رفض بعض). دم بعضهم رشب يتضمن طقًسا يمارسون للفيلق املنتمون
مجال فالسياسة السيايس؛ السلوك تحكم أن ينبغي الدينية املبادئ بأن القائل املفهوم
للقتال أعضائه استعداد أن سيما ال العنف، شديدة منظمة والفيلق والحرب، للرصاع
أيًضا هم اعتنقوا الذين إس، إس وحدة جنود استعداد سوى يضارعه لم املوت حتى

للطبيعة. خارقة أفكاًرا
يف سببًا الحاكمة األرسة ال الشعب دها يجسِّ أن يجب األمة بأن «الفيلق» إيمان كان
تعامله الحكومة بدأت ما ورسعان امللكي، والنظام الكنيسة مراتب لدى شعبيته خسارة
يف األصوات من ٪١٦ عىل الفيلق حصل ١٩٣٧ عام لراديكاليته. نظًرا عدوٌّ أنه عىل
امللك من كان فما حسنًا، بالءً الوطني» الفالحني «حزب حليفه وأبىل العامة، االنتخابات
مريون األرثوذكيس البطريرك برئاسة رصيح نحو عىل ديكتاتورية حكومة شكَّل أن إال

كودريانو. وُقتل الفيلق ُحظر ١٩٣٨ عام ويف كريستيا.
املعنوية الروح دمرت فرنسا هزيمة ألن ١٩٤٠؛ عام مجدًدا الظهور «الفيلق» عاود
األرايض من واسعة مساحات هتلر منح ١٩٤٠ عام ويف لفرنسا. املنارصين للمحافظني
امللك عىل أُلقي بيسارابيا). عىل واستوىل أمره ستالني (وتدبَّر وبلغاريا للمجر الرومانية
قيادة تحت الحكومة يف أُدمج ثم «الفيلق»، ساحة وبُرئت األمة، خراب جراء باللوم
واليمني القديم اليمني بني للرصاع ا حدٍّ يضع لم هذا لكن أنتونيسكو. املحافظ الجنرال
تمادى الفيلق أن — استبداديٍّا محافًظا بوصفه — يعتقد أنتونيسكو كان فقد الجديد؛
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األقليات. من وغريهم اليهود يملكها التي واملنازل واملزارع الرشكات مصادرة يف كثريًا
أكثر حليًفا فيه رأوا النازيني ألن املنافسة؛ أنتونيسكو ربح ١٩٤١ عام من يناير ويف

املتعصب. القومي «الفيلق» من موثوقية
الفاشية نجاح عىل الضوء بعض يلقي رومانيا يف بالسلطة الفوز يف الفاشية فشل إن
أقوى شهدت التي وبولندا والتفيا املجر يف خاصة الرشقية، أوروبا دول من غريها يف
ألن الرشقية؛ أوروبا يف بالسلطة تَُفز لم الفاشية الحركات إن يُقال عادة الفاشية. تجليات
لكن الفاشيني. مع التحالف قبول عىل املحافظني يجرب بحيث كبريًا يكن لم اليسار تهديد
«الخوف» كان ضعيفة، كانت الشيوعية األحزاب أن فرغم مراجعة؛ إىل يحتاج القول هذا
الشعبي املفهوم وعىل اإلقليمية السوفييتي االتحاد طموحات عىل يتغذى الشيوعية من
من تعمل الشيوعية أن عموًما يُعتقد كان أنه عىل عالوة بالشيوعية، اليهود يربط الذي
األحزاب خفاء فإن وبالتايل الجماهريية. األحزاب خالل من ال والتآمر، الرسية خالل
أن علينا يجب أخرى، بعبارة الشيوعية. من الخوف يزيد كان ما تحديًدا هو الشيوعية
تاريخية عوامل إىل آراءً نعزو أن ال الوقت، ذلك يف سائدة كانت التي املعتقدات ندرس
كان موضوعنا، إىل وبالعودة الشيوعي. التهديد ملستوى الخاص تصورنا إىل مستندين
واملحافظني الفاشيني يدفع ألن كاٍف الشيوعية من الخوف من قدر باألساس، هناك،

املشرتك. للعمل أساًسا للشيوعية املشرتك العداء كان ما وكثريًا مًعا، للتعاون
وجود طول أن يبدو واملحافظني؟ الفاشيني بني آخر دائم تحالف يحدث لم إذن ملاذا
املحافظني كراهية رغم — وإيطاليا أملانيا يف لالنتخابات الشعب خروج وتكرار الربملان
تحظى أن يجب الحكومات بأن خاطئة، تكون ربما قناعة أقنعهم، قد — لهما الشديدة
دعم إىل للسعي اضطرارهم سبب هذا كان وبالتايل الشعبي. التأييد أشكال من بشكل
الربملان بتعطيل سعادة أيما يسعدون املحافظون كان الرشقية، أوروبا يف لكن الفاشية.

أغلبية. عىل للحصول رضوريٍّا يكون قد الفاشية مع التعاون أن لهم بدا كلما
أوروبا فاشية أن يف تمثَّلت بينهما التعاون دون حائًال وقفت أخرى عقبة ثمة
فقد إيطاليا؛ أو أملانيا فاشية من االجتماعي الصعيد عىل راديكالية أكثر كانت الرشقية
«األجانب» العمل أرباب ضد واإلرضابات اليهود أمالك بمصادرة املطالبة األصوات بدت
من وغريها اليهودية الطائفة كانت حيث الرشقية، أوروبا يف االختالف كل مختلفة
أْن ذلك، من أكثر هو ما الربجوازية. الطبقة من كبرية نسبة تشكِّل العرقية األقليات
دعم خالل من وطنهم بني من لألرايض املالكة النخب عىل مباًرشا هجوًما الفاشيون شنَّ
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تذكر فائدة يرون وأمثاله أنتونيسكو يكن ولم األرض. عىل بالحصول الفالحني مطالبات
الشيوعية. كالحركات التملك حق يف تعتقد ال حركات مع التحالف من

الفوز عن وعاجزين املحافظني دعم من محرومني الرشقية أوروبا فاشيو كان وملا
لم النازيني وألن النازيني. بمساندة إال بالسلطة الفوز من يتمكنوا لم االنتخابات، يف

دائًما. يتحقق الدعم هذا يكن لم الفاشيني، قومية تطرف من واثقني يكونوا

الالتينية أمريكا

بالفاشية معجبًا األنظمة بعض وكان الالتينية، أمريكا يف للديكتاتورية اللجوء تكرر
خصائص كل األنظمة هذه حملت أن قط يحدث لم لكن مالمحها، بعض واستنسخ
يف موسوليني. حركة من اإليطالية القومية بالجمعية أشبه الواقع يف كانت إنما الفاشية،
السياسية التعبئة مستويات ألن الالتينية؛ أمريكا يف الفاشية ازدهرت ما نادًرا الواقع،
أمريكا أن إىل إضافة االنخفاض، شديدة كانت الفقرية الالتينية أمريكا مجتمعات يف
ش توحُّ من عليها ترتب وما األوىل العاملية الحرب بجسامة شيئًا تشهد لم الالتينية
أن الالتينية أمريكا حكومات عىل السهل من كان العسكري. بالطابع واتسامها السياسة
الجيش. دعم بفضل — الفاشية ذلك يف بما — الشعبية املعارضة من نوع أي تقمع
الديكتاتوري الحكم عىل الناس واعتياد اليسار. لتيار وجود هناك يكن لم حال، أية وعىل
أن عليه سيتعني موسوليني خطى سيتبع كان شخص أي أن يعني تحديًدا كان هناك
تلك ويكتسب املسيطر، العسكري للحاكم املألوف النموذج عن نفسه يميز كي يكافح

للشعب. املنقذ املخلِّص تكتنف التي الهالة
«القديمة» فارجاسبالجمهورية جيتولو أطاح فقد لذلك؛ استثناءً كانت الربازيل لكن
يشكِّل الذي البن، أسعار انهيار عن الناجمة األزمة وقت يف ١٩٣٠ عام األوليجارشية
أعقب الذي واالجتماعي االقتصادي االضطراب وأِذَن الربازيل. لدخل الرئييس املصدر
وصل الذين الفاشيني «التكاملية» وأنصار الشيوعيني، بني االستقطاب من فرتة ببدء ذلك
التقليدية الربازيلية الليربالية يرفضون وكانوا األقل، عىل عضو ألف ٢٠٠ إىل عددهم
إلحداث يسعون «التكامليون» كان والشيوعية. السامية ومعاداة القومية عليها ويفضلون
تربطه واحًدا برازيليٍّا جنًسا لتشكل البالد يف املتنوعة العرقية االنتماءات بني لُحمة
املحاباة عىل القائم النظام محل يحلَّ أن يريدون وكانوا والثقافية، التاريخية الخصائص
خالل من املستنَفرة األمة بحلم أيًضا حلموا وقد وللنظام. لألمة والؤه يكون آخر نظاٌم
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يف خرضاء كانت (التي وقمصان عسكرية وتحايا طقوس من للفاشية املعتادة املظاهر
الحالة). هذه

ضد رصاًعا «التكامليون» خاض واملجر، رومانيا يف الفاشيني حالة يف حدث وكما
عىل استبدادية جديدة» «دولة ١٩٣٧ عام فارجاس أسس حينما ديكتاتورية؛ يزداد نظام
الحركة لكن الحرض. يف املتوسطة والطبقات البن زارعي نخبة مع بالتحالف رصيح نحو
املنافسة يف يصمد ألن يكفي بما كبري حزب تكوين عن عجزت فقد ُحلَّت؛ «التكاملية»
الرشقية أوروبا فاشية فعلت كما تفعل ولم واملحسوبية. للمحاباة فارجاس استغالل أمام
البن زارعي رحمة تحت ني مسرتَقِّ ظلوا الذين الريفية، املناطق فقراء دعم نيل يف وتنجح

الربازيل. يف
أمريكا شهدته الذي الوحيد النظام تمثل بريون ديكتاتورية كانت األرجنتني، يف
دول معظم من تقدًما أكثر األرجنتني كانت فاشيٍّا. نظاًما األحيان بعض يف ويُعدُّ الالتينية
إىل منها بجزء تدين التي الراديكالية اليمينية من طويًال تاريًخا وشهدت الالتينية، أمريكا
للعمل وزيًرا بريون دومينجو خوان بدأ وإسبانيا. فرنسا يف املحافظة الكاثوليكية القومية
الديكتاتوريات من أخرى ديكتاتورية أوريبورو؛ خوسيه للجنرال العسكري النظام يف
شعبي دعم لتوفري بريون محاولة ويف ،١٩٤٣ عام ويف وهتلر. بموسوليني تأثرت التي
وعقد العمال، نقابات إىل تحول لألثرياء، الجماعي بالدعم يحَظ لم الذي أوريبورو، لنظام
االجتماعية بالرعاية تتعلق مطالب العمالية للنقابات بموجبها الحكومة حققت صفقة
الدولية. السيادة لتحقيق بريون دعوة النقابات دعمت املقابل ويف الدخل، توزيع وإعادة
تنظيم ومحاولته بموسوليني بريون تأثر جانب إىل واالشرتاكية، القومية من املزيج هذا
فوز عدم لكن فايش. أنه عىل الفريد النظام لهذا ينظروا ألن الكثريين دفع واحد، حزب
تقويض محاوالت من أيٍّا يجد ال املرء يجعل جماهريي حزب رأس عىل بالسلطة بريون
النظام أن عىل عالوة الفاشية. سمات من مميزة سمة كان ما وهو القائمة، الدولة هياكل

فاشيٍّا. وال شموليٍّا يكن لم أنه يعني ما للمعارضة، املجال يتيح كان «البريوني»

هوامش

(1) © AKG London.
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الرماد؟ منحتت العنقاء ُتبعث هل

شك وال زيها. غري زي يف تظهر وأحيانًا بيننا، تزال ال األبدية» «الفاشية إن
وقال: الساحة عىل ظهر أحدهم أن لو لنا بالنسبة األسهل من سيكون أنه
السوداء القمصان ذوو ينظم أن أريد «أوشفيتز»، معسكر فتح إعادة «أريد
البساطة؛ بهذه ليس األمر لكن جديد.» من إيطاليا ساحات يف مسرياتهم
أن وواجبنا براءة، التنكر أشكال بأكثر متسرتة األبدية» «الفاشية تعود فقد
كل ويف يوم كل الجديدة، أشكالها من أي إىل باألصبع نشري وأن نفضحها

العالم. يف مكان

نيويورك ذا األبدية»، «الفاشية إيكو، أمربتو
١٩٩٥ يونيو ٢٢ بوكس، أوف ريفيو

تشكِّل ال لكنها الحرية، عن للمدافعني بالنسبة مؤثرة إيكو أمربتو كلمات تبدو قد
«زي يف الفاشية تظهر أن املمكن من كان فإذا املعارص. العالم يف الفاشية لفهم وسيلة
ال الذي الحركات عدد بني من الفاشية الحركات نميز أن يمكننا فكيف زيها»، غري
الفاشية، عن بفكرتنا شبًها الحركات أكثر إىل ننظر أن لنا ينبغي هل حولنا؟ من يُحىص

بها؟ شبًها أقلها إىل أو
مثمر تبادل وألي (بل األكاديمي للبحث األساسية القواعد أهم إحدى يخرق إيكو إن
«قابلة تكون أن يجب للباحثني فائدة ذات فرضية أي تكون فلكي األشخاص)؛ بني
ويف النظرية. الناحية من الرأي دحض يستطيع يشء هناك يكون أن بد ال أي للدحض»؛
حدث فإذا فاشية. كانت ما حركة بأن رأيه مع يتعارض أن يمكن دليل من ما إيكو حالة



الفاشية

الحركة يف موجودة ليست للفاشية األساسية السمات من وكذا كذا إن أحدهم قال أن
من النوع هذا نواياها!» تخفي ألنها هذا «آه! الرسيع: الرد سيكون فدائًما البحث، قيد
أي من تحصنها ُمغيظة مناعة من يميزها بما املؤامرة، نظريات كل وراء يحتمي املنطق

مضادة. حجة
املتطرف اليمني بتحليل تتعلق إشكالية عىل أصبعه يضع فإنه هذا إيكو وبقول
األحزاب من أيٌّ تمتع أن قط يحدث لم اإليطالية»، االشرتاكية «الحركة فباستثناء املعارص،
هذه عليها وجدت التي (بالصورة النازية أو الفاشية الدول إلعادة رصاحة تسعى التي
يف وجود الحركات هذه ملثل يكون لن السبب، لذلك انتخابية. بأهمية نظرهم) يف الدول
رفضت لكنها النجاح، من بقدر تمتعت التي األحزاب عىل منصبٌّ فاهتمامنا الفصل، هذا

فاشية. صفة تحمل أن
أحد تفتقر ما حركة عن الفاشية صفة ننزع أن املفيد من يكون تحديًدا متى
الناخبني خداع محاولة تتعمد ما حركة أن عىل دليًال نجد قد للفاشية؟ الرئيسية السمات
الحاالت يف وحتى دليل، أي نجد ال قد أخرى حاالت ويف سلطة، عىل الحصول بغرض
األشخاص من اآلالف مئات أن الحسبان يف نأخذ أن علينا يظل الدليل، هذا فيها نجد التي
فاشية أنها علموا لو وأنهم فاشية، ليست بأنها منهم اقتناًعا معينة ألحزاب يصوِّتون

لها. التصويت عىل ليُقِدموا كانوا ما ربما
فيه التعمق يمكن مفهوم أيُّ التعريف. ملسألة نعود أن علينا املشكلة نحل لكي
حاالت نُدرج أن أردنا فإذا املفهوم؛ هذا تحت إدراجها يف نرغب التي الحاالت بحسب
أن هي لهذا، تكلفة ثمة لكن قليًال. املفهوم نطاق ع سنوسِّ ببساطة فإننا هامشية،
بني الشبه أوجه سيربز للفاشية تعريفنا تركيز من والتخفيف ستتقلص. التعريف دقة
هامة سمات نسقط ألن سنضطر لكننا املعارص، املتطرف واليمني التاريخية الفاشية
الذي واملقابل العسكري. شبه والطابع االنتخابية، للديمقراطية العداء مثل تعريفنا، من
التاريخية، الفاشية تميُّز عىل اإلبقاء الصعب من سيصبح أنه هو هذا فعل نتيجة نتكبده

الوقت. ذلك يف أخرى حركات عن يفرقها ما سيما ال
املتطرف اليمني بإدراج الفاشية تعريف إضعاف تكلفة أن أرى نظري، وجهة من
«الفاشية مصطلح نستخدم أن هو لهذا، حل ويوجد ا. جدٍّ باهظة معها املعارص
أي األحيان من كثري يف بدقة ويكشف األلفة، بجمال يتسم املصطلح فهذا الجديدة»؛
بعض يُظهر أال يمكن أنه يعيبه لكن جديدة. بحاالت الفاشية لربط متعمدة محاولة

90



الرماد؟ تحت من العنقاء تُبعث هل

الفاشية ترى فبينما املعارصة. املتطرف اليمني وأشكال الفاشية بني الجوهرية االختالفات
املتطرف اليمني يحاول القومي، التعصب النتصار مسبق رشط الديمقراطية تقويض أن
املهيمنة للقومية بمميزاتها ويحتفظ عرقية بطريقة الديمقراطية يجانس أن املعارص
الفصل إىل أقرب املعارص املتطرف اليمني به يحلم الذي املجتمع يكون وبهذا فقط.
يف البيض االنفصاليون يتبنَّاها التي العليا امُلثُل إىل أو أفريقيا جنوب يف العنرصي
«شعبوية بمصطلح الحركات من الشكل هذا أصف أن ل أفضِّ وأنا املتحدة. الواليات

قومية».
رصيح نحو عىل ألهمتها التي الحركات من هائًال عدًدا هناك أن ينفي ال هذا
«الفيلق قائد هول، تشارلز مع أمريكي محقق أجراها محادثة فهناك والفاشية. النازية
يقول إذ الحركات؛ لهذه ينتمون من بسيكولوجية يتعلق ملمًحا كشفت األبيض»، اآلري

تشارلز:

يحمل ما دائًما … الحق القومي االشرتاكي الحق؛ األبيض االنفصايل تعلم، كما
وما الحديدي للصليب املعقوف، للصليب منجذبًا كان ما دائًما نفسه. املعنى
يكون أن ينبغي لكنه الرموز، أبغض املعقوف الصليب أن شك ال … ذلك إىل
معقوًفا صليبًا … ترتدي عندما فأنت … واإلعجاب بالحب تمتًعا الرموز أكثر
قد تكون بذلك فأنت صورته، عليه قميًصا ترتدي أو برشتك عىل ترسمه أو

السكان. من ٪٩٩٫٩ عن نفسك فصلت
وستيفاني دوبراتز إي بيتي كتاب من
أبيض: وكربياء بيضاء «قوة شانكس-مايل، إل
املتحدة» الواليات يف البيضاء االنفصالية الحركة

السائدة السياسة نبذ د تتعمَّ نراها الحركات، هذه عنف مدى عن النظر برصف
احتمال فإن الناس، غالبية اشمئزاز تثري النازية املظاهر كانت وملا القائم. واملجتمع
يَِزد لم املثال، سبيل عىل املتحدة الواليات ففي ضعيف؛ السيايس التيار يف اندماجهم
عضو. ألف ٢٠ إىل آالف ١٠ عىل علنًا العنرصية يتبنى الذي املتطرف اليمني أعضاء عدد
تلقاه وما الفاشية سمعة سوء عىل التغلب حاولت التي الحركات هي هنا تعنينا والتي

تهميش. من

91



الفاشية

القومية الشعبوية إىل الفاشية من

ضدها النضال وكان مصداقيتها، وفقدت بشدة الفاشية سمعة ساءت ١٩٤٥ عام يف
عىل والغربية الرشقية أوروبا (يف الحرب بعد ما أنظمة معظم استمدت التي الحجة هو
ديمقراطيون َحَكم وإيطاليا الغربية أملانيا ديمقراطيتَي يف منها. رشعيتها سواء) حد
الفاشية. مع التعاطف عن رصيح تعبري أي يرفضون كانوا واشرتاكيون مسيحيون
تحظى أن رصيحة فاشية أحزاب أي عىل تقريبًا املستحيل من كان كهذه ظروف يف
األشخاص من كبريًا عدًدا أن أظهرت أملانيا يف االستطالعات أن ورغم قدم، بموطئ
النازيون يحقق لم جيد، نحو عىل ذ تنفَّ لم لكنها جيدة فكرة كانت النازية أن يعتقدون
للديمقراطية، معادية أحزاب تكوين يحظر األملاني الدستور كان محليٍّا. نجاًحا إال الجدد
وطوال الفاشية. املنظمات لحظر استعداد عىل املسيحية الديمقراطية الحكومات وكانت
جانب إىل — أملانيا حققتها التي االقتصادية املعجزة كفلت الحرب، بعد ما سنوات
حزب أي السلطة موقع إىل يصل أال — محافظة مسيحية ديمقراطية حكومة وجود
عام مسيحية ديمقراطية إيطالية حكومة قبلت أن حدث وحينما املحظورات. هذه يلغي
اندلعت السلطة، يف البقاء من تتمكن كي جدد فاشيني لنواب املؤيدة األصوات ١٩٦٠
بعد إسبانيا يف (حتى منصبه. من االستقالة عىل الوزراء رئيس أجربت حاشدة مظاهرات
الفاشيني تهميش خالل من نفوذهم وامللكيون املسيحيون الديمقراطيون زاد ١٩٤٥ عام
ذلك إىل يُضاف الخارج.) استهجان من لخشيتهم نتيجة فرانكو نظام داخل املوجودين
عىل الصعب من كان القومي، بالتعصب الشعوب عقلية يف مرتبطة الفاشية كانت ملا أنه
الحزب يكون فقد اسمه؛ تغيري خالل من الشعبية الكراهية يتحايش أن املتطرف اليمني
القومي. التعصب نبذ إذا كذلك يكون ال لكنه الصفة، هذه اسمه يحمل لم لو حتى فاشيٍّا
املتطرف اليمني أحزاب أهم — اإليطالية» االشرتاكية «الحركة قصة لنا تفرس
عام الحركة تأسست الفاشيون. واجهها التي املشاكل — عقود مدى عىل األوروبي
فاشيون يديرها كان األمر بادئ ويف خجل، دون موسوليني عباءة وارتدت ،١٩٤٦
تملك تكن لم إيطاليا أن لوال البقاء لها ليكتب الحركة هذه تكن لم الخفاء. يف يعيشون
يدعمون املحافظني املصوتني معظم كان فقد بالثقة؛ جديًرا ديمقراطيٍّا محافًظا حزبًا
يف سببًا يميني حزب أي دعم يكون أن من لخوفهم املسيحيني الوسط ديمقراطيِّي
رفضوا الذين املحافظون أما الحكومة. الشيوعيني لدخول فرصة وإتاحة الوسط انقسام
الذين للملكيني أو اإليطالية، االشرتاكية للحركة صوتوا فقد املسيحيني الديمقراطيني تأييد

التهميش. من نفسه القدر يلَقْون كانوا
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تحظى املتطرف اليمني سياسة لكن ُسبَّة، الفاشية كلمة تزال ال الحايل وقتنا إىل
تأثريها عمق خرست الفاشية مناهضة ألن العدد؛ كبرية أقليات جانب من بتأييد مجدًدا
أمًرا الفاشية مناهضة مرجعية صارت األجيال تعاقب فمع السيايس. املشهد تشكيل يف
ال به املرتبطة األفكار لكن املحرمات، من يزال ال الفاشية مصطلح إن أي «ميكانيكيٍّا»؛
دون ١٩٦٨ عام الطالبية االنتفاضات عملت وقد الخطورة. من القدر هذا بنفس تحظى
يسخرون الراديكاليني من الطالب كان فقد أكثر؛ الفاشية مناهضة إضعاف عىل قصد
من الفاشية مناهضة ملسألة الكبار زعمائهم جانب من أناني استغالل أنه رأوا مما
فاشية، بأنها الوقت ذلك حكومات جزاًفا الطالب واتهم الخاصة. سلطتهم رشعنة أجل

مفيد. محتوى أي من املسمى تفريغ يف وساعدوا
املثقفني أن هو الجمهور، لدى املتطرف اليمني سياسة قبول زيادة يف الثاني والسبب
إىل التسامح وعدم األجانب كره حولوا فقد القومي؛ التعصب تعريف أعادوا اليمينيني
بينوا، دي آالن الفرنيس املفكر لعبه حاسم دور أيًضا يوجد ديمقراطية. ليربالية لغة
فعل ردَّ يمثل الجديد» «اليمني كان السبعينيات. يف ظهر الذي الجديد» «اليمني وتيار
األصول مزج بالفاشية) (كعهدنا لكنه ،١٩٦٨ عام نشطت التي الطالب لحركة ا مضادٍّ

اليساريني. املفكرين بعض أفكار مع اليمينية لألفكار التقليدية
يكن لم لكن الليربالية، للديمقراطية العاملية القيم يقوِّض الجديد» «اليمني راح
العلم من أحدث نسخة أنه مالحظة السهل من كان فقد الجديد، باليشء نتاجه معظم
الحتمي الرصاع (أفكار العامليتني الحربني بني ما فاشية منه استُلهمت الذي الزائف
العنرصي)، النقاء ووجوب األفراد، بني التفاوت ورضورة لألصلح، والبقاء األمم، بني
الراديكايل النازي السيايس ألن كذلك؛ يكون يكاد (أو بحق أصيلة سمة كان الذي األمر
لتربير املتساوية» «الحقوق دعوى استخدام هو مماثلة) أفكاًرا ينارص كان شرتارس أوتو
املزعوم التميُّز عىل الحفاظ أن رأوا فقد الدول؛ داخل تعيش التي األقليات ضد التمييز
«اليمني وشدد األغلبية. لهوية تهديًدا يشكلون إنهم قيل َمن حقوق تقييد يستلزم للدولة
التي العوملة نزعات مقابل األوروبية لألمم الروحي التفرد مزاعم عىل مجدًدا الجديد»
اليمني بمقدور صار الحني ذلك ومنذ األمريكيتني. الثقافية والتعددية الرأسمالية تتبناها
دولة كل منح أجل من إال نناضل «ال يقولون: فهم — عنرصيٍّا كونه ينكر أن املتطرف
وقد األقليات. ضد التمييز برضورة ينادي نفسه الوقت ويف — الوجود» يف متساويًا ا حقٍّ
«… لكنني عنرصيٍّا «لست املقولة: يف املتمثل باالتجاه االرتباط من املتطرف اليمني تمكَّن

املعارص. املجتمع يف ا جدٍّ الشائع
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ستؤتي القومي التعصب من املحدثة النسخة هذه أن حينئٍذ الواضح من يكن لم
فني املثقَّ من محدودة فئة سوى يعجب يكن لم الجديد» «اليمني ألن وهذا ثمارها،
حزب فيها اقتحم التي الظروف أن ذلك إىل يُضاف أوروبا). أنحاء يف منترشة (لكنها
كانت — ١٩٨٣-١٩٨٤ يف — الجماهريية السياسة غمار الفرنيس الوطنية» «الجبهة
ففي العامليتني. الحربني بني ما أوروبا يف الفاشية فيها ازدهرت التي الظروف تشبه
نيل من الفرنسيون «االشرتاكيون» تمكَّن عاملية، اقتصادية أزمة خضمِّ ويف ،١٩٨١ عام
يف يسارية. أغلبية عىل — اإلطالق عىل األوىل للمرة — كليٍّا تعتمد حكومة وشكَّلوا الرئاسة،
بعد، منها يخرج لم التي املتنازعة، الفصائل هوة إىل ينزلق بدأ قد اليمني كان األثناء، تلك
العمالية للنقابات تحيَّزت ألنها اليمينية الحكومات عىل اللوم املحافظني بعض وألقى
لذلك يُضاف اإلجهاض). إباحة خالل من صورها أبرز يف تجلَّت (التي التحرير وملبادئ
مواطني الحرب بعد تستهدف كانت سياسية، عنرصية بنزعة تتسم كانت فرنسا أن
فريسة بدورهم هم كانوا الذين واإلسبان اإليطاليني أحفاد يد عىل (غالبًا أفريقيا شمال
إمرباطوريتها من فرنسا انسحاب ذكرى وكانت للمهاجرين). الكراهية ملشاعر املايض يف
األمر العنرصية، النزعة هذه قوة من تزيد مريرة حرب بعد ١٩٦٣ عام أفريقيا شمال يف
أفريقيا شمال ملواطني لوبان الوطنية» «الجبهة زعيم تصوير شعبية من يزيد كان الذي

الفرنسية.» األرايض عىل يعسكر أجنبي «جيش أنهم عىل
الطبقة من نسبيٍّا يتألف الوطنية» «الجبهة ناخبي جمهور كان األمر، بادئ يف
برنامج كان فقد لالشرتاكية؛ واملعادين واملحافظني، والكاثوليك، السن، وكبار الربجوازية،
السوق إىل والعودة الحكومية القيود بتخفيف الناخبني هؤالء مطالبات يتماىشمع الحزب
لفئة رمًزا العرب وصار تاترش)، ومارجريت ريجان رونالد عقد هو هذا (كان الحرة
تعرب الجبهة كانت االجتماعية. الرعاية منافع عىل تطفًال يعيشون الذين الصالحني» «غري
زعمائهم عىل بالالئمة يُلقون الذين الساخطني الربجوازية الطبقة محافظي من حشد عن

الهجرة. زيادة ويف النسائية والحركة االشرتاكية تقدم يف
املجتمع، فئات كل تأييد يلقى بحزب أشبه الجبهة أصبحت الالحقة، السنوات يف
الطبقة ذكور بتأييد يحظى الذي «الحزب» أصبحت أنها النظر، يلفت ما أكثر ولعل
يف ويعيشون نسبيٍّا متعلمني وغري العمل عن عاطلني غالبًا كانوا الذين الشابة، العاملة
يف للجبهة صوتوا العاملني من ٪٣٠ أن واملدهش الكبرية. املدن يف الصناعية الضواحي
للشيوعيني. أو لالشرتاكيني صوتوا من عدد يفوق وهذا ،١٩٩٥ لعام الرئاسية االنتخابات
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أوروبا دول يف املتطرفة اليمينية األحزاب يف الوطنية» «الجبهة سمات رؤية ويمكن
األخرى.

شباب عىل البطالة من عقود مرور يف يتمثل الواضحة األسباب أحد حدث؟ ماذا
اختفت فقد يميزها؛ كان الذي التصنيَع الغربية االقتصادات لهجر نتيجة مهرة، غري
مهارة تتطلب ال مؤقتة وظائف محلها لتحل الغربية، االقتصادات من التقليدية الصناعة
انهيار (سابًقا) الرشقية وأملانيا روسيا شهدت أخرى، وألسباب النساء. تشغلها ما وغالبًا
يقدمان القطاعان وهذان الحرة، السوق إصالحات تأثري نتيجة والزراعة الثقيلة الصناعة
الشباب من للكثري ومكانة هوية يمنح العمل يَُعد ولم املتطرف. لليمني كبرية مساندة
تزيد كي أكرب ضغًطا تواجه املجتمعات هذه أن إىل وبالنظر الغربية. املجتمعات يف
يشعر الجنسية، بالجاذبية مرتبطة االستهالكية السلع وأن ملحوظ، نحو عىل استهالكها
مناطق وهناك املرأة. عمل ويبغضون األغنياء، فيكرهون مهَملون، بأنهم الفقراء الشباب
مواجهات فيها البيض الشباب يخوض «الجيتوهات» طابع تحمل الضواحي يف سكنية
«نسائهم». عىل االعتداءات وعن الجريمة عن مسئولني يعتربونهم الذين املهاجرين ضد
«األقليات» عن امُلدافع شكل تتخذ التي الشعبوية، القومية العنرصية تلقى ثم، ومن
البيض الفقراء أن وبما تحديًدا. املناطق هذه يف إعجابًا الثقافية، التعددية من املضطهدة
يحظون كذلك لكونهم فهم «املهيمنة»، العرقية للفئة تنتمي محرومة مجموعة يشكلون
فإن ذلك ومع املهاجرون. به يحظى ما يفوق والصحافة الرشطة تعاطف من بقدر

املسألة. هذه يف املهم العنرص هي األفراد يعتنقها التي املفاهيم
وحدهم هم الفقراء الحرضية «الجيتوهات» عمال تجعل ال بدرجة ا جدٍّ مهمة فهي
املورسين، العمال أيًضا إليهم تضم بل العنرصية، السياسة تأييد إىل يتحولون الذين
والنمسا، سويرسا، مثل غنية دول يف القومية الشعبوية أنصار عدد تزايد من يتضح وهذا
الربملان يف مقعًدا وعرشين باثنني كاسجورد بيا السياسية فيها فازت التي والدنمارك
من األوروبية الدول أقل الدنمارك أن رغم اإلسالمي، الغزو إدانتها خالل من ٢٠٠١ عام
بوجود مصحوبًا كان إذا حتى وحده، الفقر فإن لذا املسلمني؛ من السكان عدد حيث

القومية. الشعبوية صعود يربر ال مهاجرين،
القرن تسعينيات خالل نبذت وشيوعية اشرتاكية أحزابًا أن هو آخر، مهم أمر يوجد
اليسار بني االختالفات فجوة فتصاغرت السابقة، راديكاليتها من كبريًا قدًرا العرشين
التحول وراء من استفادوا الذين باسم عام بوجه تتحدث األحزاب كل وباتت واليمني،
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وراء سعيًا اليمني ناحية اليسار تحول ومع أحد. يمثلهم ال الخارسون وبقي االقتصادي،
لألجانب كارهة شعبوية تتبنى املحافظة األحزاب صارت ما كثريًا االنتخابات، يف النجاح
للناخبني يؤكد أن عىل حرص اليسار ينهزم ال ولكي اليسار. أحزاب عن نفسها تميِّز كي
املعادية السياسات صارت وهكذا املهاجرين. إزاء يتساهل ال اآلخر هو أنه عىل مجدًدا

مقبوًال. يبدو املتطرف لليمني القومي التعصب وبات باالحرتام، تحظى للمهاجرين
يقدَّم أن يمكن القومي التعصب ألن مىض؛ وقت أي من أكثر اآلن مهم التحول هذا
تدويل زيادة خالل من تربز التي «العوملة»، من الفريدة الوطنية للثقافات حماية أنه عىل
الكرة عىل بقعة كل يف كوال» «الكوكا مرشوب وشيوع املهاجرين موجات وتدفق لالقتصاد
يستغل املتطرف اليمني إن الجمركية. التعريفات من املزارعني إعفاء وإلغاء األرضية
اليمني يستنكر وموسكو جالسكو ففي العوملة؛ إىل مشاكلهم عزو يمكن من كلِّ قضايا
الغربية أوروبا ويف األفغان. املهاجرين ويهاجم «مكدونالدز» مطاعم وجود املتطرف
واحتمالية للعوملة. أداة بصفته حادة انتقادات األوروبي لالتحاد املتطرف اليمني يوجه
يعزز الرشقية أوروبا يف الجديدة الديمقراطيات له تنضم بأن األوروبي االتحاد سماح

الرشق. من املهاجرين من جديدة موجة تدفق من املخاوف
مضطرة كانت ما دائًما القومية فالدول الجديد، باألمر ليست العوملة أن والواقع
واالتصاالت التكنولوجي والتغريُّ الرأسمالية ميزت التي التدويل اتجاهات الستيعاب
سياساتهم يربروا كي بالعوملة آلخر آن من يستعينون الساسة فإن كذلك املتطورة،
دويل مستوى عىل التنافس من نتمكن لن وإال أقل أجوًرا «اقبلوا مثًال: (كقولهم
حركات جانب من العوملة ضد احتجاجية مواقف اتُّخذت وقد وظائفكم!») وستخرسون
القومي. التعصب حركات من باعتبارها الفاشية شملت السياسية، االنتماءات مختلف من
يعتربمرصف كان الراديكايل اليمني أن سنرى عرش، التاسع القرن ثمانينيات إىل وبالعودة
مال رأس يملكها التي للطبيعة الخارقة للقوة تجسيًدا روتشيلد اليهودي األعمال رجل
وللعمال الرشفاء الوطنيني األعمال لرجال تهديًدا اعترب الذي األمر وهو العاملي، التمويل
«عفويٍّا» فعل رد القومية الشعبوية نعترب أن نستطيع ال نحن لذا األفاضل. املحليني
تحديًدا. الوقت هذا يف مهمة تعترب العوملة أن يف السبب عن نسأل أن علينا بل للعوملة،
عن ناجمة مشاكل مع تتقاطع املتغري السيايس املشهد هذا يف العوملة أن هي واإلجابة
«اليمني فيه ل حوَّ وقت يف العرقية، والخصومات الهيكلية والبطالة التصنيع، تراجع
الجدد الفاشيني مكَّن «الهوية» عن فالدفاع سياسيٍّا. بها يستفيد أداة إىل العوملة الجديد»
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الفاشيني يؤيد كان الذي ذلك من واختالًطا تنوًعا أكثر مجتمعي ائتالف حشد من
العرشين. القرن ثالثينيات خالل ويدعمهم

بني ما فاشية أنتجت التي تلك عن القومية الشعبوية أنتجت التي الظروف واختالف
«تتوافر» أن فبمجرد األوىل، تلك عن الفاشية صفة بالرضورة تنفي ال العامليتني الحربني
يستطيع وقد الحاالت. شتى يف استخدامها املمكن من يكون ما، مكان يف فاشية فكرة
لكن الفاشية، فيها تنشأ أن يمكن التي الظروف تتوقع علمية تخمينات يحزر أن املرء
جماهريية. حركة إىل فيها الفاشية ستتحول التي املحددة بالظروف للتنبؤ مجال ال
والفاشية القومية الشعبوية بني التشابه مدى ما وهو: الرئييس سؤالنا عىل ولإلجابة

أيًضا. وأقواله املتطرف اليمني أفعال يف ننظر أن بد ال التاريخية؟

الفاشية بعد ما إىل القومية الشعبوية من إيطاليا:

تصارع وجودها من األوىل سنة الخمسني مدى عىل اإليطالية» االشرتاكية «الحركة ظلت
الكوربوراتية، تبنَّى الذي — االجتماعي برنامجها استمدت فقد الفايش؛ اإلرث تناقضات
جناح من — الرئيسية الصناعات بعض تأميم جانب إىل اإلدارة، يف العمال ومشاركة
رئاسيٍّا هيكًال ن وتضمَّ اعتداًال، أكثر السيايس برنامجها كان حني يف الراديكايل، الفاشية
إذا الكبت عواقب من الخوف من نابًعا الحرص هذا كان املتحدة. الواليات نموذج يشبه
التأكيد وينبغي الحزب. داخل املوجودين املحافظني تأثري ومن الرشعية، فقدان اكتنف
«الحركة بأن — الفايش اإلرث يرفضوا أن دون من — مقتنعني كانوا هؤالء أن عىل
عادة التقليديني. املحافظني مع تحالفت إذا أقىصنجاحاتها ستحقق اإليطالية» االشرتاكية
أفضل يحقق الحزب كان فقد الراديكاليني، خطر مواجهة يف ينجحون «املعتدلون» كان
انضموا قد كانوا الذين الجنوب محافظي نسل من املتحدرين بني االنتخابية نتائجه
وسبعينيات ستينيات خالل السلطة. عىل استيالئه عقب موسوليني لتأييد املايض يف
إرهابي. تحريض حملة يف وشاركوا املحبطني الراديكاليني بعض انفصل العرشين القرن
٪٩ من أكثر اإليطالية» االشرتاكية «الحركة تَنَل لم الغالب، الفصيل عن النظر وبغض

بكثري. هذا من أقل وعادة األصوات، إجمايل من تقريبًا
السبعني بالذكرى اإليطالية» االشرتاكية «الحركة احتفلت ١٩٩٢ عام أكتوبر يف
شهدت السنة تلك لكن واألغاني. الرومانية، والتحايا باملواكب، روما» عىل «الزحف ملسرية
الذي الشيوعية، انهيار كان التحول بهذا ل عجَّ ما أول الحركة؛ موقف يف جذريٍّا تحوًال
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ديمقراطية اشرتاكية حركة إىل نفسه ل يحوِّ ألن القوي اإليطايل» الشيوعي «الحزب دفع
حركة ١٩٩٢ عام ظهرت ثانيًا: الرئييس. عدوه من املتطرف اليمني حرم وبهذا معتدلة،
باستقالل للفوز نفسها الحركة هذه كرست وقد بويس، أمربتو بقيادة الشمال» «رابطة
االشرتاكية «الحركة جعل الذي التطلع وهو «األفريقي»، الجنوب عن «املنِتج» الشمال
حزب شهد ١٩٩٢-١٩٩٣ يف ثالثًا: تابع. ملحق لها إيطاليا دولة أن تكتشف اإليطالية»
وطء تحت داخليٍّا انهياًرا الحني ذلك حتى مهيمنًا كان الذي املسيحيني الديمقراطيني
مناهضة تعد ولم الحزب. رجال فيها تورَّط احتيال قضايا بشأن أجريت تحقيقات
الذي اليمني، أمام مفتوًحا االنتخابي املجال وصار السيايس، القبول معيار هي الفاشية

اإليطالية». االشرتاكية «الحركة له انضمت
عىل السيطرة استعاد قد فيني جيانفرانكو املعتدل السيايس كان الوقت ذلك بحلول
ال الذين الحزب مسئويل من جديد جيل القيادة ر فتصدَّ الراديكاليني، أيدي من الحزب
أكثر الحزب ألولويات تغيري من فيني أحدثه ما كان بالفاشية. شخصية روابط تربطهم
إشارات قدَّم فقد املعتدل؛ الرأي لتبني ترمي كانت التي السابقة الجهود من جوهرية
عديم باعتباره مرفوًضا قبُل من كان الذي املقاومة، تقليد مع التصالح عىل تدل رمزية
قيم، نظام باعتبارها الديمقراطية ويتقبل الديكتاتورية يرفض الحزب وصار القيمة.
اإليطالية» االشرتاكية «الحركة حزب وبوجود الفاشية. العنرصية الترشيعات من وتربأ
يميني كاثوليكي محافظ حزب قط: قبُل من به تحَظ لم بما إيطاليا حظيت إصالحه بعد

الجنوبيني. املحافظني لجذور عودة عن يعرب إنه أيًضا القول ويمكن بذاته. معتدٍّ
حوَّل بأن التغريات هذه اإليطالية» االشرتاكية «الحركة حزب أكد ١٩٩٥ عام ويف
حصلت قد الحركة كانت ذلك حدوث من عام قبل الوطني». «التحالف حزب إىل نفسه
لكن بريلسكوني، سيلفيو اإلعالمي اإلمرباطور حكومة ودخلت األصوات من ٪١٤ عىل
وفيني. بويس بني رصاعات لنشوب نتيجة جزئيٍّا وذلك الحكومة، هذه انهارت ما رسعان
الوطني» «التحالف فاز أن بعد الوزراء لرئيس نائبًا الحكومة إىل فيني عاد ٢٠٠١ عام يف

األصوات. من ٪١٢ بنسبة
تسمية فاستخدامه للفاشية، يدين الوطني» «التحالف حزب أن يف شك من ما
الراديكايل الجناح يزال وال بذلك، اإلقرار يعني كان نفسه لوصف الفايش» بعد «ما
بهمجية الشبيهة املتعصبة العنرصية للسياسات التأييد من قدًرا ويُظهر موجوًدا، للحزب
من بالثوريني — مكان كل يف الفاشيني شأن شأنه — ويستشهد القدم. كرة شغب
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تحديًدا الحالة هذه ويف أيديولوجيته، الستلهام مصدًرا باعتبارهم اليمني ومن اليسار
هاينريش من اإليطالية النسخة يمثل الذي جراميش أنطونيو بالشيوعي يستشهد كان
حذا الذي الفرنيس، الجديد» «اليمني بهما يستشِهد كانا اللذين إيفوال ويوليوس هيملر
متساوية، ليست األجناس بأن القائلة الفكرة يرفض وبات حذوه الوطني» «التحالف
املخاوف فيني بعث ٢٠٠١ عام يف الوطنية. للهوية تهديًدا الهجرة يعترب ظل لكنه
املاركيس» «التحيز من املدرسية الكتب لتطهري بلجنة طالب حينما الفاشية الرقابة من
«التحالف إن قيل وقد الجرم). هذا أشكال أحد الحربي موسوليني تاريخ تحريف (كان
إبداء من فاشيني يزالون ال الذين نشطاءه حرم بأن الفايش إرثه «تخطى» الوطني»

للنقد. الفاشية إخضاع من بدًال الحزب، شئون يف الرأي
تجعل بدرجة فضفاض تعريف يلزمنا فاشيٍّا الوطني» «التحالف نعترب لكي لكن
الفاشية بني التمييز عن ناهيك والفاشية، التقليدية املحافظية بني التمييز املستحيل من
هو بريلسكوني ائتالف يف تطرًفا العنارص أكثر كان الواقع يف املحافظة. والديكتاتوريات
أشخاص يديره األوروبي االتحاد أن يعتقد والذي الهجرة، بمشكلة املهووس بويس أمربتو
واملناهضة والنظام بالقانون يتعلق فيما فيني سياسات لكن بالغلمانية. مصابون

نفسه. بريلسكوني سياسات عىل قسوة تَِزد لم األوروبي ولالتحاد للمهاجرين

الفرنيس الوطنية الجبهة حزب

كمنظمة ١٩٧٢ عام تشكَّلت فقد تماًما؛ فمختلفة الفرنسية الوطنية» «الجبهة حالة أما
املنافسة يف الهجرة قضية استغالل أرادت تنظيمات عدة ضمت — جبهة — جامعة
يف مفرطة آراؤه كانت ربما الذي لوبان، ماري جان لزعامتها واختارت االنتخابية،
يجعل لم النسبي اعتداله لكن املتشددين. الفاشيني من لكثري بالنسبة قليًال املحافظية
بنسبة الحزب فاز عندما ،١٩٨٣ عام َحل أن إىل جماهريي حزب إىل تتحول الجبهة
التسعينيات منتصف وبحلول «درو». لبلدة البلدية االنتخابات يف األصوات من ٪١٧
من عدد قيادَة وتولَّت الوطنية، االنتخابات يف ٪١٥ من أكثر عىل تحصل الجبهة باتت
الجبهة تنتهي أن املراقبني بعض تنبَّأ ١٩٩٩ عام أوائل ويف املهمة. البلدية الحكومات
نجح لوبان لكن ميجريت، برونو املنتظر عهده وويل لوبان بني انقساًما شهدت أن بعد
متقدم أنه ٢٠٠١ لعام البلدية االنتخابات خالل من وأثبت الجبهة، اسم عىل الحفاظ يف
زيادة لوبان اكتسب ٢٠٠٢ عام من أبريل يف الرئاسية االنتخابات ويف ميجريت. عىل

99



الفاشية

اليمني حصل حني يف ،١٩٩٥ عام عددها عىل له املؤيدة األصوات عدد يف متواضعة
وبفضل األصوات. من ٪٢٠ عن يقل ال ما عىل ميجريت أصوات إضافة بعد املتطرف
الرئيس بعد الثاني الرتتيب يف لوضعه كافية كانت نتيجة لوبان حقق اليسار انقسام
االنتخابات. من الثانية الجولة يف األخري هذا مواجهة يف الحق وتُكسبه شرياك، جاك الحايل
القومية الجمعية مثل الفرنسية؟ الوطنية الجبهة تكون الحركات من نوع أي
أصحاب لدى املتطرف اليمني قبول زيادة محاولة الفرنسية الجبهة تتعمد اإليطالية،
تدل لفتات عىل فيني أقدم فبينما التشابه. ينتهي الحد هذا عند لكن «املعتدل»، الرأي
«التعديلية» للرؤية مؤيًدا كونه يف الشكوك لوبان أثار الفاشية، مناهيض مع التصالح عىل
اليمني حذو تحذو والجبهة تحدث). لم بأنها يقولون ملن مؤيًدا (أعني، للهولوكوست
حماية باسم ألوطانهم املهاجرين إعادة إىل تدعو لكنها العنرصية، من تتربأ حينما الجديد
الوطني»، «التفضيل مصطلح يف االجتماعية سياستها إجمال ويمكن الوطنية. الهوية
والتعليم. االجتماعية والرعاية اإلسكان خدمات يف الفرنيس للشعب األولوية منح ومعناه

للفاشية. اسرتجاعات هذه وكل
اعتنقت الثمانينيات، فخالل صعوبة؛ أكثر للجبهة االقتصادية السياسة وتقييم
الكوربوراتية ل تفضِّ ما عادة الفاشية بينما املتطرفة، الحرة السوق ليربالية الجبهة
اقتصاد موسوليني تبني إىل فاشية «الجبهة» يعتربون الذين أولئك يشري وقد والتنظيم.
موسوليني تبنَّى التي الفرتة أن ذلك، يؤكد وما الحكم. يف األوىل سنواته إبان الحرة السوق
املرحلة هذه يف أنه عىل ودليًال املحافظني مع للتواؤم نتيجة اعتبارها يمكن الليربالية فيها
الحرة السوق سياسة مع فالتجاوب الفاشية. عن البعد كل بعيًدا النظام كان تحديًدا
بقمع تسمح السوق تحرير فأيديولوجية الفاشية. حدة من كبرية بدرجة تخفيًفا يمثل
للمصلحة االقتصاد إخضاع يف الرغبة نبذ بذلك تقصد لكنها الحرة، العمالية النقابات
الغالب هو الحرة السوق اقتصاد كان وطاملا نتائج. من ذلك يستتبعه ما كل مع الوطنية،
— الحًقا تبني كما — لكن بحق. فاشية تكون أن يمكن فال الفرنسية» «الجبهة أداء عىل

التسعينيات. خالل «كوربوراتية» سياسات بالفعل «الجبهة» تبنَّت
أن يف تتمثل الفرنسية، الوطنية» «الجبهة بطبيعة تتعلق أخرى إشكالية ثمة
العكس، عىل بل الديمقراطية، تعارض ال — التاريخية الفاشية عكس عىل — «الجبهة»
االستفتاء آللية اللجوء خالل من الشعب سيادة تعزيز هو املعلن الحركة هدف كان
التنفيذية السلطة تكون الخامسة الجمهورية خالل فرنسا (يف الربملان سلطات واستعادة
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تقيِّد التي القبضة سرتخي اإلصالحات هذه إن يُقال الحقيقية). السلطة صاحب هي
بمراعاة وتسمح انتخاب، دون تعيينهم يجري الذين الدولة وسياسيِّي التكنوقراط سلطة
ويمكن الوطني». و«التفضيل اإلعدام وعقوبة بالهجرة يتعلق فيما الفعلية الشعب رغبات
الرائج للمفهوم استغالًال باألحرى، أو الديمقراطية، أشكال من شكًال الربنامج هذا اعتبار
الجبهة مفهوم فإن وبالتايل األغلبية. إلرادة املطلق التغليب باعتبارها للديمقراطية بشدة
تصل إن ما أنها تفرتض وهي العنرصي. مرشوعها من يتجزأ ال جزء الديمقراطية عن
لكنها، لربنامجها. الرئيسية البنود بشأن استفتاء أي يف الفوز من ستتمكَّن السلطة إىل
دليل من وما التنافسية، االنتخابات بإلغاء الجبهة تطالب ال التاريخية، للفاشية خالًفا

دائمة. ديكتاتورية إقامة تنوي أنها عىل
ي يرقِّ كي األحزاب تمارسه قد الذي العنف يستخدم أن لوبان أيًضا يحاول لم
إىل سعيها يف وموسوليني هتلر خطوات تتبع «الجبهة» أن يف والتفكري السلطة. إىل نفسه
اكتسبوا الديكتاتوريني الحكام هؤالء بأن الخاطئ االفرتاض إىل باألساس يستند سلطة
علنًا، الليربالية الديمقراطية هاجموا فقد ذلك؛ يفعلوا لم وهم مرشوعة. بطريقة السلطة
يؤيدون ال أنهم رغم — املحافظني إلجبار عنيفة عسكرية شبه حركات واستخدموا
الذي موسوليني فخطاب كرشكاء. معهم التحالف قبول عىل — ا تامٍّ تأييًدا الفاشية
الرتغيب بني يمزج الذي الفايش الخليط يمثل ١٩٢٢ عام نوفمرب ١٦ يف الربملان يف ألقاه

والرتهيب.
امتلكتها التي األجنحة يماثل كبري عسكري شبه جناح لها ليس الفرنسية الجبهة
يف الرغبة لديها الحزب داخل عنارص هناك أن املؤكد من لكن تاريخية، فاشية حركات
العنارص من وغريهم املتعصبني من العديد تضم فالجبهة النمط؛ هذا عىل حركة تكوين
الجبهة يف الغالب الرأي أن عىل دليل هناك ليس لكن العنف، إىل للجوء دائًما املستعدة
أحدهم يعرتض وقد العسكري. الطابع ذات الواحد الحزب لدولة نواة الحزب يعترب
الحديث املجتمع يف اإلطالق عىل مجال ال بأنه أقرَّت قد القومية الشعبوية إن قائًال
هذه لتحقق أخرى وسائل طورت وإنها الواحد، الحزب وحكم العسكرية شبه للقوات
باألمر ليس العسكرية شبه القوات نبذ أن عىل أؤكد أخرى مرة لكن نفسها. الغاية
ضغط عىل وموسوليني هتلر فاعتماد للفاشية؛ ثانوية خصيصة مجرد ليس ألنه الهني؛
كان فكم نظاميهما؛ تاريَخي يف حاسًما كان السلطة عىل لالستيالء املسلحني أتباعهما
أو السود»، القمصان «أصحاب موسوليني، أتباع أن لو مختلًفا سيصبح الفاشية تاريخ
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اختصاصات بعض تويل إىل يتطلعوا لم العاصفة»، وكتيبة إس إس «وحدة هتلر، أتباع
تحقيق يف الراديكاليون الفاشيون ينجح لم ربما والجيش! والرشطة الحكومية الدوائر
أيٍّا اعتربنا إذا صحيًحا فهًما الحربني بني ما أوروبا فاشية نفهم لن لكننا أهدافهم، كل

ثانوية. الخصائص هذه من
قبوًال، أكثر شكل يف الفاشية تقدم أن األمر بادئ يف الوطنية الجبهة نية كانت ربما
العسكري، شبه والطابع الواحد، الحزب وحكم الديكتاتورية، من جرَّدتها حينما لكنها
شكًال تمثل الجبهة أن أرى نظري، وجهة ومن ما. حد إىل مختلف يشء إىل حوَّلتها
الشعب تجتذب، أن تحاول أو تجتذب، وهي العنرصية. القومية الشعبوية أشكال من
إقصائية سياسات تنفذ كي الفاسدة، الحكومات بزمام املمسكني متجاوزة مبارشة،

ليربالية.

روسيا يف املتطرف اليمني

عىل عقود تسعة مرور بعد روسيا يف املتطرف اليمني يُبَعث أن املفاجئ من يكن لم
اإلصالحات وأثارت اليسار، انهيار روسيا شهدت السود». «املئات حركة ازدهار أوج
لدى عارًما سخًطا يلتسني بوريس ذها نفَّ التي الديمقراطية الليربالية االقتصادية
أفغانستان يف لإلذالل وتعرَّضت إمرباطوريتها، فقدت روسيا أن عىل عالوة الروسيني،
الحربني، بني ما فرتة يف واألملان اإليطاليني مع حدث وكما الغرب. رحمة تحت أنها وبدت

املجاورة. الجمهوريات يف مواطنيهم حال إليه آل ما لرؤيتهم بالقلق الروس شعر
قبيل من يحمل الذي جريينوفسكي، فالديمري حزب فاز ١٩٩٣ عام ديسمرب يف
يف املرجحة األصوات من ٪٢٥ من يقرب بما الديمقراطي»، الليربايل «الحزب اسم املفارقة
جزء لالهتمام، مسرتعية شخصية وجريينوفسكي الرويس). (الربملان «الدوما» انتخابات
النموذجية السمات يحمل وأسلوبه ب. متعصِّ قومي وجزء حالم وجزء استعرايض منها
بصوته يديل كان حينما األجانب للصحفيني ح رصَّ فقد الفاشية؛ الذكورية للشوفينية
الشعب أيها جميًعا أعدكم االنتعاظ. بداية واليوم وجود، السياسية للَّعنة يعد «لم قائًال:
رسالته كانت لقد القادم.» العام يف الرئاسية] [االنتخابات برعشة ستشعرون أنكم
وقد كبوتها، من روسيا إنهاض من سيتمكن وروًحا، شعبًا بالروس فبإيمانه واضحة؛

واليهود. األجانب وهاجم الروسية اإلمرباطورية باستعادة وعد
ففي جريينوفسكي؛ نجم أفول بداية ١٩٩٣ عام شهد للتوقعات، خالًفا لكن
فقد واضح؛ والسبب .٪١٠ إىل له املؤيدة األصوات نسبة تصل لم الالحقة االنتخابات
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الرويس» الشيوعي «الحزب هو لالهتمام إثارة أكثرها لعل سياساته؛ أخرى أحزاب اقتبست
حركة شكل عىل إحياؤه أعيد والذي زيوجانوف، جينادي بزعامة تأسيسه أعيد الذي
السوفييتية فالشيوعية كله، الشيوعي للتاريخ رافًضا ليس وزيوجانوف متطرفة. قومية
ألن وستالني؛ بلينني معجب وهو لألغنياء. قومية شعبوية كراهية تضمنت ما دائًما
الغزو من حماها والثاني األهلية، الحرب مواجهة يف الروسية الدولة عىل حافظ األول
املاركسية نبذ حزبه لكن الغرب. ضد جديد نضال إىل زيوجانوف ويدعو األجنبي،
التنازالت من الكثري قدَّمت أنها عليها يؤخذ فالشيوعية — الروحية القومية عليها مفضًال
يزعم الرويس. للتاريخ تجسيًدا باعتبارها األرثوذكسية الكنيسة ج وتوَّ — الغربية للمادية
القطط ضد املخلصني الحزب ونشطاء الرويس الشعب باسم يتحدث أنه زيوجانوف
«رويس إنه ويقول ويلتسني، جورباتشوف مثل األجانب سيطرة تحت الواقعة السمينة
طابع تحمل محادثة أجرى أن قط له يسبق لم بأنه ويتباهى وسيكولوجية»، وثقافة دًما
والشيوعية. القومية بني ق يوفِّ زيوجانوف أن إذن القول خالصة امرأة. أي مع الجدية

تحمل أنها شك فال ربما! قومية؟ اشرتاكية هذه تسمية عىل نُقِدم أن يمكننا هل
كان إذا ما لنا بالنسبة املؤكد غري من يزال ال وأنه خاصة بالفاشية، الشبه أوجه من الكثري
البالد. حكم يف دوره استعادة يف ا حقٍّ راغبًا قويٍّا يزال ال الذي الشيوعي» «الحزب جهاز
— فزيوجانوف روسيا. يف الديكتاتورية عودة إىل رصاحة الدعوة الصعب من ذلك، ومع
كامًال، نبذًا الديمقراطية أو السوق اقتصاد ينبذ أن يف راغبًا ليس — لوبان شأن شأنه
(ألسباب الربملان سلطات يزيد وأن الحزبية، التعددية نظام عىل يُبقي أن يريد وإنما

الربملان). يف سطوة لهم الوطنيني الشيوعيني أن أقلها ليس
يف السيايس النظام ارتباك ظل يف ممكن هذا (طاملا القوميون الشيوعيون فاز
يفلح لم القوي أداءهم أن ولو ،١٩٩٥ عام ديسمرب يف الربملانية االنتخابات يف روسيا)
الشيوعيون استوىل أن وبعد التايل. العام يف الرئاسية االنتخابات يف بيلتسني اإلطاحة يف
للوزراء رئيًسا صار الذي بوتني فالديمري هزمهم جريينوفسكي، ناخبي عىل القوميون
من معروًفا يكن لم الذي — بوتني اكتسب إذ ٢٠٠٠؛ عام للبالد رئيًسا ثم ١٩٩٩ عام
ومن الشيشان االنفصاليني ضد رشسة حرب خوض خالل من ضخمة شعبية — قبل
الحزام عىل الحاصل — بوتني أن ويذكر األقوال. ال األفعال رجل بمظهر ظهوره خالل
قميصه (مرتديًا األرض عىل مرة ذات به أُلقي أن حدث — الجودو رياضة يف األسود
اليابان. إىل له رسمية زيارة خالل استعراضية مباراة يف بذلته) وكامل عنقه وربطة
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فاشيٍّا، ليس وهو رويس.» ديمقراطي … «ديمقراطي بأنه نفسه بوتني يصف
التي هم»، مقابل «نحن سياسة الشعبوية، من رصيًدا روسيا يف أن يُظهر نجاحه لكن

اآلن. يتبنونها املتطرفون القوميون وبات املايض يف الشيوعية سخرتها

املتحدة الواليات يف املتطرف اليمني

املتطرف، اليمني إىل راسخة شعبوية أي تتحول أن فيه يمكن آخر بلد املتحدة الواليات
كان الرئيسيني. الحزبني كال من املحبطني صفوف يف منابعه عىل العثور يمكن ما وهو
الحكومات لعبته الذي الدور إزاء بالسخط شعروا قد البيض الجنوبيون الديمقراطيون
الفرتة هذه وخالل املدنية. الحقوق ترشيعات إنفاذ يف الستينيات خالل الديمقراطية
جورج أعضائه بعض ودعم مجدًدا، للتوسع كالن» كلوكس «كو تنظيم عاد نفسها
لالنتخابات ح ترشَّ حينما — بعنرصيته ح يرصِّ كان الذي الديمقراطي املنشق — واالس
١٩٨٠ عام املحبطون الجنوبيون املصوتون ل تحوَّ بعد، فيما .١٩٦٨ عام الرئاسية
الحزب يف اليمني تيار كان نفسه، الوقت يف ريجان. لرونالد مؤيدين جمهوريني ليكونوا
الجمهورية حكوماته استفادة عدم — أنه زعم ما — الخمسينيات منذ يستنكر الجمهوري
ليونة اعتربه وما الجديدة»، «الصفقة تضمنتها التي التدخلية االقتصادية السياسات من
دمية سوى ليس أيزنهاور الرئيس أن اعتقد (البعض الدولية الشيوعية إزاء منها
الليربايل الجناح هاجم السبعينيات، ومطلع الستينيات أواخر يف أخرى، مرة شيوعية).
يُفرتض التي االقتصادية سياساته بسبب نيكسون الرئيس الجمهوري للحزب املتطرف
الحركة من نفسه املتطرف الليربايل اليمني هذا تَقاَرب السبعينيات وخالل تدخلية. أنها
من لهجوم تتعرض املسيحية واملدارس األرسة أن ترى كانت التي املسيحية، األصولية
فأنصار اليمني؛ لتيار الثالثة املكونات هذه بني التناقضات بعض هناك كان الدولة. جانب
عىل ببذخ باإلنفاق الجنوبيني شغف يكرهون — املثال سبيل عىل — االقتصادية الليربالية
التيار سمات بعض يحمالن اللذان — األخريان التياران كان ذلك، ومع البيض. الناخبني

.(١٩٨٠–١٩٨٨) ريجان رونالد رئاسة فرتة خالل قوي بنفوذ يتمتعان — األول
يحظر لم فهو الراديكاليني؛ من مؤيديه رضاء ريجان يَنَل لم متوقع، هو كما ربما
استعداده من البعض استياء عىل عالوة املدارس، يف الصلوات أداء يُدِخل ولم اإلجهاض،
خالل من السخط حدة ليزيد بوش، جورج خليفته، جاء ثم جورباتشوف. مع للتفاوض
للفوز روبرتسون بات حملة مع اليمينية، من تطرًفا أكثر أشكال ظهرت الرضائب. رفع
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الحزب داخل الراديكالية اليمينية وظلت ،١٩٨٨ عام للرئاسة الجمهوري الحزب برتشيح
عام أمريكا» مع «عقد اسم حملت التي جينجريتش نيوت حملة يف متمثلة الجمهوري
و١٩٩٦. ١٩٩٢ عامي للرئاسة الحزب برتشيح للفوز بوكانان بات وحمالت ،١٩٩٤
إىل السخط حالة وانتقلت مجدًدا، تدور األمل وخيبة األمل دورة بدأت ما رسعان ثم
لعام الرئاسية االنتخابات يف اإلصالح» «حزب عن بوكانان وترشح القائم. اليمني خارج
ألداء والدعوة اإلجهاض مناهضة مثل التقليدية، اليمينية القضايا كل وتبنى ،٢٠٠٠
بحقوق تطالب التي وتلك النسائية الحركات استنكاره وأعلن املدارس، يف الصلوات
يف املتحدة الواليات لتورط القديمة اليمني معارضة يف الحياة بوكانان بعث املثليني.
خيانة الجديد» العاملي «النظام عليه أطلق ملا بوش إعالن أن يرى وكان العاملية، الشئون
التجارة حكومات واتهم العوملة، وأنصار الكربى الرشكات ملصلحة األمريكية للمصالح
سمات من بالكثري بوكانان حملة اتسمت األمريكيني. العمال مصالح بتجاهل الحرة
انتخابات يف األصوات من ٪٢١ عىل حصل وقد األوروبية، القومية الشعبوية الحركات

.١٩٩٦ عام التمهيدية الجمهوري الحزب
لالهتمام إثارة أكثر نتائج األوروبية بنظريتها األمريكية التجربة مقارنة تستجلب
فجأة ظهرت التي باتريوت» «حركة أو املليشيات، وهي أخرى؛ جديدة حركة تأملنا إذا
إثر ،١٩٩٣ عام فرباير شهر يف بتكساس، واكو، مدينة يف شخًصا ٧٦ وفاة أعقاب يف
امليليشيات تؤمن الدينية. الطوائف إحدى ملقر الفيدرالية التحقيقات دائرة قوات محارصة
الحكومة يمنع أن شأنه من الذي هو األمريكية» «الثورة غرار عىل املواطنني تسلُّح أنَّ
يحمل الذي املواطن وأن املستقبل، يف أخرى مرة الناس وتقتل تتوحش أن من الفيدرالية
حكومة من األمريكي للشعب األصيل الدستور عن الدفاع يستطيع الذي فقط هو السالح
املتحدة. األمم منظمة يف املتجسد الشامل، العاملي للنظام البالد تبيع أن عىل مة مصمِّ
الرتاب عىل تُشاهد باتت السوداء الهليكوبرت وطائراتها للقتال املتأهبة املتحدة األمم فقوات
يُقصد ولم وحدهم، البيض حق من األصيلة األمريكية الحريات أن عىل عالوة األمريكي،

قط. السود بها
تحرريون أنهم يف األوروبيني القوميني الشعبويني عن امليليشيات أعضاء يختلف
الشعب. عىل فرضرضائب أو القيادة رخص إصدار يف الحكومة حق ينكرون فهم بشدة؛
يقول اآلخر والبعض للدستور، الحقيقي املعنى تنتهك الحكومة أن إىل البعض ويذهب
يشكل الدستور ذلك وحتى األحرار، األمريكيني عىل مفروض عبء نفسه الدستور إن
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إن املتحدة. الواليات حكم يف الدويل، التمويل وحليفها، الربيطانية امللكية الستمرار غطاءً
موقف يشبه عرقيٍّا الدولة تنقية بدعوى للعوملة املؤيدة الفيدرالية للحكومة العداء هذا

األوروبي. االتحاد من األوروبيني القوميني الشعبويني

خاتمة

ما نادًرا رصيًحا اعتناًقا الفاشية إرث يعتنقون الذين أولئك أن درسناها التي الحاالت تُبنيِّ
املتطرف اليمني لجعل سعوا الذين وأن السائدة، السياسة معرتك يف االندماج من تمكَّنوا
فقد جذريٍّا؛ اختالًفا مختلفة اتجاهات يف تحرَّكوا ديمقراطي أنه يفرتض عرص يف مقبوًال
سياق يف حدث ذلك أن ولو ديمقراطي، محافظ حزب إىل الوطنية فيني جمعية تحوَّلت
النقيض طرف وعىل ملحوًظا. ازدياًدا األوروبية للمحافظية اليميني الطابع فيه ازداد
املتعصبني أعضائها عدد كرب مع — أملانيا يف املتطرف اليمني أحزاب كافحت اآلخر،
الشيوعية الحركة أما تأثري. ذات تظل كي — للمهاجرين املناهض العنف من وتاريخها
فقد الروسية) نظريتها من أكثر يسارية (وهي إصالحها جرى التي الرشقية أملانيا يف
وبينما الرشق، يف االقتصادية املشاكل ضد املوجهة االحتجاجات كبري حد إىل احتكرت
عام أواخر ففي أكثر. الجدد النازيني يخشون فإنهم املهاجرين، األملان من الكثري يكره

اإلرهاب. ممارسة إىل املحبطون الفاشيون يتحول أن يُخىش كان ،٢٠٠١
إىل أنفسهم حوَّلوا الفرنسية، الوطنية» «الجبهة مثل نجاًحا، الفاشية ورثة أكثر
رغم — ينطبق وهذا ديمقراطية. رشعية إطار يف تعمل وشعبوية عنرصية أحزاب
باملركز فاز الذي هايدر، يورج بزعامة الحرية» «حزب عىل — االختالفات بعض وجود
سياسات بني يجمع وهو .١٩٩٩ عام أكتوبر يف العامة النمساوية االنتخابات يف الثاني
يف (بما والنظام بالقانون يتعلق فيما الصارمة السياسات مع املتطرفة الحرة السوق
لحركة والعداء للمعلمني)، روتيني نحو عىل املخدرات تعاطي اختبارات إجراء ذلك
النمساويني، للمواطنني املنافع من وغريها األرسية اإلعانات تقديم عىل والرتكيز الهجرة،
لعقود. السلطة يحتكرون ظلوا الذين املسيحيني والديمقراطيني االشرتاكيني وكراهية
٪٢٢ عىل حصل والذي بلوخر، كريستوف بزعامة السويرسي» الشعب «حزب ويشرتك

النمساوي. الحرية» «حزب مع السمات من كثري يف ،١٩٩٩ عام األصوات من
من تنشأ أنها يف العامليتني الحربني بني ما فاشية عن األحزاب هذه كل تختلف
حزب تحوَّل روسيا ففي اليمني؛ يف تحول من تنشأ ما بقدر اليسار يف تحول حدوث

106
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أن يتوقع كان شباب إىل أقرب الحالة تبدو الغرب يف بينما املتطرف، اليمني إىل يساري
املتطرف. لليمني يصوتون ذلك من بدًال بهم فإذا لليسار يصوتوا

للبقاء قابلة وجعلها الفاشية، لتحديث واٍع جهد نتاج القومي الشعبوي واليمني
متطرفة (قومية الحقيقية االستمرارية أشكال بعض هي والنتيجة متغرية. ظروف يف
وعداء وشعبوية، ولالشرتاكية، النسائية للحركة ومعاداة العرقية، األقليات ضد وتمييز
مصحوبة الربملاني) وللنظام للرأسمالية ومناهضة القائمة، والسياسية االجتماعية للنخب
املمنهج، العسكري شبه والعنف الجماهريية، التعبئة (رفض نفسه بالقدر هامة بتغريات
تلك التحديد وجه عىل فهي الغائبة املالمح أما الواحد). الحزب دولة إقامة إىل والتطلُّع
التهليل يف الرغبة يف إجماله يمكن الذي الشمويل؛ طابعها الفاشية تمنح كانت التي
وهم، ملحوظة، بدرجة إرثهم القوميون الشعبويون عدَّل وقد وللنظام. للدولة املستمر
منها. التخلص من بدًال للديمقراطية العنرصية اإلمكانات الستغالل يسعون الواقع، يف
من ما نحو عىل خطورة»، «أقل أو ا»، رشٍّ «أقل القومية الشعبوية أن يعني ال هذا لكن

االختالف. كل مختلفة مسألة فهذه الفاشية.
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والعرق واألمة الفاشية

فالفاشيون خجل؛ دون عنرصية أيًضا فهي متعصبة، قومية أيديولوجية الفاشية كانت ملا
حقوق أصحاب برش أو مواطنون، أنهم عىل ما إقليم سكان جميع مع يتعاملون ال
الفرد مطابقة أساس عىل تُمنع أو تُمنح منافع من يصاحبها وما فاملواطنة متساوية.
ثقافية أو بيولوجية كانت سواء «قومية»، سمات أنها يُزعم لها امتالكه أو بعينها سمات
الفاشية، املمارسة جوانب جميع عىل والعنرصية القومية وتغلب سياسية. أو دينية أو
من يُعتربون الذين أما الدبلوماسية، إىل األرسة وسياسة االجتماعية الرعاية توفري من

األحوال. أسوأ يف اإلبادة لهم يحمل قد غامًضا، مستقبًال فيواجهون الوطن خارج
وكانوا بلدانهم، بتفوق الترصيح يف حرج أي يجدون ال املايض يف الفاشيون كان
القوميون الشعبويون أما خاطر، طيب عن «العرق» أساس عىل األشخاص يصنِّفون
ألن وذلك عنرصيون، بأنهم أنفسهم وصف يف الغضاضة من شيئًا فيجدون املعارصون
محرتم أنه يدَّعي شخص أي استطاعة يف يجعل ال حد إىل مذموًما وبات انحدر الوصف
أفريقيا، جنوب يف العنرصي» «الفصل نظام يفعل مثلما يفعلون هم ذلك، ومع يحمله. أن
الجنسني) شأن (شأنها األعراق بأن تقول التي الفكرة وراء األعمى تعصبهم فيسرتون
االختالفات هذه أن لنا تكشف رسيعة نظرة لكن بعضها». عن تختلف لكنها «متساوية

ومتشابكة. دة معقَّ تبقى والعنرصية الفاشية بني العالقة فإن ذلك ومع زائفة.

الثقافية والعنرصية البيولوجية العنرصية

العرق أن إىل يذهب جموًدا العنرصية أشكال أكثر الفروق. بعض نوضح أن علينا أوًال،
قومية يف ويندمج البيولوجي قدره املرء يغري أن املستحيل من إذ بيولوجيٍّا؛ يتحدد



الفاشية

مجتمعهم يف املندمجني اليهود أن يعتقدون النازيون كان الواقع، أرض وعىل أخرى.
تقسيم عىل أيًضا البيولوجية العنرصية تعمل الخفاء. يف فون يترصَّ ألنهم خطورة؛ أكثر
تُستخدم وقد العليا. الحيوانات رتبة عن تختلف ال تكاد والدنيا ودنيا، عليا إىل الشعوب

قتلهم. حتى يمكن أو العليا، األجناس مصلحة يحقق فيما «الدنيا» البرش
كان العرشين القرن أوائل ففي األحوال؛ كل يف بيولوجيٍّا القومية الهوية تتحدد ال
فالفرد والثقافة، التاريخ ناحيتي من العرق مفهوم يدركون عادة املثقفون األوروبيون
يؤدي أو القومية، لغتها يتحدث أو التاريخية، أراضيها يسكن كان إذا األمة إىل ينتمي
طريق عن «االندماج» يتيح ألنه تطرًفا؛ أقل العنرصية من النوع وهذا ديانتها. شعائر
تُعد بربامج مرتبًطا االندماج كان األحيان بعض ويف الديانة. تغيري أو القومية اللغة تعلُّم
كامل يكتسبون اليهود كان عرش التاسع القرن يف الليرباليتني واملجر فرنسا ففي تقدمية:
اليهود تسنَّم السوفييتية روسيا ويف علنًا. اختالفهم عن ون يعربِّ ال طاملا املدنية، الحقوق
عن للتعبري شكل أي عىل رحمة دون قىض النظام لكن الحكومية، الوظائف شجرة أعىل

اليهودية. الثقافة
مواطنًا يكون أن يمكن ال فاملرء عنرصية؛ افرتاضات عىل االندماج يتوقف ذلك، ومع
لألغلبية. املفرتضة الثقافية الخصائص عليه تنطبق لم ما متساوية بحقوق يتمتع
االرتباط وحتى بل والثقايف، واللغوي الديني التنوع يتقبل األصيل الليربايل واملوقف
سواء. الجميع عىل يطبَّق الذي بالقانون املقيم يلتزم أن رشط عىل أخرى، بدول العاطفي
عىل يعاَمل أحد فال نفسها؛ بالطريقة يُعامل القانون يخالف من كل أن ذلك، من األهم
يف الحق بنفس يتمتعون الجميع العرقية. أصوله بسبب جريمة الرتكاب ميًال أكثر أنه
األمة بتاريخ الدراية مثل والء» «اختبارات الليرباليون يستخدم وال العادلة»، «املحاكمة

الوطني. القدم كرة فريق دعم أو
إغالق مثل قمعية تدابري يتضمن حيثما خاص نحو عىل تمييزيٍّا االندماج ويكون
الحربني بني ما أوروبا يف كثرية أحوال يف حدث كما األقليات، بلغات تدرِّس التي املدارس
كي مروره من بد ال أنه يُفرتض الذي بالزمن كبرية بدرجة مرهون األمر العامليتني.
بوا ترشَّ الفالحني أن يعتقد باريه كان املثال، سبيل عىل املجتمع؛ يف الفرد إدماج يجري
اليهود أن يرى وكان الوطني، بالرتاب االرتباط من «قرون» عرب الفرنسية القومية
أن قط لها يسبق لم ألنها بالكامل؛ فرنسية تكون أن أبًدا يمكن ال حرضية كائنات
اليمني داخل واسع نطاق عىل سائدة كانت هذه والرتبة» «الدم وقومية الرتبة. حرثت

110



والعرق واألمة الفاشية

القومية هذه كانت وملا الحربني. بني ما سنوات خالل الفايش، وغري الفايش األوروبي،
إقصائية كانت القومي، انتمائهم لتغيري محدود مجال سوى العرقية لألقليات تتيح ال

النازية. العنرصية كانت مثلما
بفعل والتاريخية/الثقافية البيولوجية العنرصيتني بني االختالفات تواري ويزداد
من لألملان قريبة اعتربوها سكانية جماعات عىل النازيون ذه نفَّ الذي القرسي اإلدماج
بالقوة تعيد الشعبي» للرفاه الوطنية االشرتاكية «املنظمة كانت فقد العرقية. الناحية
وبلغ أملانيا، يف أملان آلباء أطفاًال أنجبن الالئي والنرويجيات الهولنديات األمهات توطني
«ألملنتهم» وتسعى البولندية، األيتام دور من األطفال تختطف كانت أنها األمر بها
النازيون «الخرباء» كان القرسي. والعمل االنضباط خالل من األملاني القالب يف وقولبتهم
العلمية، املجالت يف بعينها سكانية مجموعات إدماج قابلية مسألة بالنقاش يتناولون

سياساتهم. عىل العلمي االحرتام من مسحة يضفون وبذلك
القرسي، واإلدماج الليربايل، اإلدماج بني متسلسًال تدرًجا هناك أن نجد وهكذا
أو الهويات، تنوع مع تتسامح ال والفاشية اإلبادة. وعنرصية اإلقصائية والعنرصية
أي يعتنق نفسه الوقت ويف كمواطن بواجباته يفي أن يستطيع املرء بأن القائلة الفكرة

النطاق. هذا امتداد عىل نقطة أي يف تقع أن يمكن الفاشية لكن أخرى. هوية
اليمني أو اليمني عىل حكًرا قط تكن لم العنرصية أن يف يتمثل آخر تعقيد ثمة
األحيان بعض يف وُمعلنة مبارشة تكون التي — العنرصية فاالفرتاضات املتطرف؛
يقع ال أيًضا. وممارساته اليساري الفكر يف أثَّرت ما كثريًا — أخرى أحيان يف والواعية
العنرصية أن إىل اإلشارة تجدر لكن الكتاب، هذا نطاق ضمن اليسارية العنرصية تاريخ
إمكانية إزاء متفائًال عادة كان فاليسار هامة، جوانب يف الفاشية عن تختلف اليسارية
املجتمع. ألمراض شاٍف ناجع عالج العنرصية السياسة بأن يؤمن ما نادًرا وكان اإلدماج،

أهمية. العرق تفوق الطبقة بأن بطبيعتهم مؤمنون فاالشرتاكيون

النازية

استخدمها التي املناهج بعض تكن لم لو وضوًحا أكثر ستبدو النازية حالة كانت ربما
تقديم إىل يميلون كانوا فاملاركسيون النازية؛ يف العنرصية أهمية من هوَّنت قد أكاديميون
لبؤس الحقيقية األسباب إلخفاء الرأسماليون يستخدمها وسيلة باعتبارها السامية معاداة
الذي الحديث للعالم مالئم رمز اليهودي بأن يجادلون «الفيربية» أنصار وكان العمال.
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كانت العنرصية لكن باطلة، ليست التفسريات وهذه شديدة. كراهية الفاشيون يكرهه
أخرى. غايات لتحقيق تستخدم أداة مجرد من أكثر

جوانب جميع عىل طغت العرق مسألة أن للنازية حداثة أكثر تفسريات أظهرت وقد
صنف فقد املسيَّسة. البيولوجية العنرصية فرضيات لكل مؤيًدا كان نفسه فهتلر النازية؛
األعراق أن إىل وذهب قمته، اآلريون يحتل هرمي تراتب يف «كفاحي» كتابه يف األعراق
نفسه، تنقية يف برغبة يشعر عرق كل بأن وجادل الهيمنة، عىل داروينيٍّا رصاًعا تتصارع
سبيل يف بالنفس التضحية خالل من الكمال تحقق االجتماعية والفئات األفراد وأن

العرق. مصلحة
خاصة اآلري، الجنس لتقويض انقطاع بال يكافحون اليهود أن يرى هتلر وكان
«املتمتعة األمم بني الحرب وتشجيع العامليتني، وللشيوعية للرأسمالية الرتويج طريق عن
من اآلريني إلفساد اليهود يستخدمها وسيلة الدعارة يعترب أيًضا هتلر وكان بالصحة».
جميع نرش عن املسئولون هم اليهود إن قيل الواقع، يف لهم. الزهري مرض نقل خالل
املسألة مع التعامل يف يوجينية حلول تطبيق إىل دعوته ظهرت هنا ومن األمراضالوراثية،
التي الترشيعات وإصدار الصالحني»، «غري وتعقيم االنتقائي، االستيالد مثل: العرقية،
صحيحات النساء وتشجيع السكان، من «الصالحة» للعنارص االجتماعية الرعاية توفر
استخدمها التي اللغة مفردات لكن اإلبادة، مسألة يذكر لم أنه صحيح اإلنجاب. عىل البدن
كانت ربما — والطفيليات للدماء املاصة والديدان العصوية البكترييا — اليهود لوصف
واليوجينية السامية معاداة فإن وهكذا اإلبادة. عىل مرشوعية بالفعل، أضفت بل تضفي،

واحدة. لسياسة مختلفة أوجه سوى تكن لم والشيوعية الرأسمالية ومعاداة
من واحد فصيل سوى يكونوا لم اليهود أن إىل أشاروا حينما املؤرخون أصاب وقد
والشيوعيون والكاثوليك البولنديون أيًضا إليهم (يُضاف النازيون هاجمهم عديدين أعداء
املحافظني، دعم لنيل سعيهم من كجزء السلطة إىل صعودهم أثناء واالشرتاكيون)
لم وبالتايل عاجًال، تهديًدا يشكلون اليهود بأن يعتقدوا لم النازيني أن إىل أيًضا وأشاروا
مهووسني كانوا أتباعه وكبار هتلر لكن الوقت. ذلك يف الرئييس هدفهم يعتربونهم يكونوا
الوقت. طوال النازية الدعاية من ضمنيٍّا، كان وإن ا، هامٍّ جزءًا كانت التي السامية بمعاداة
العنرصي النضال إىل الحاجة عن يتحدث للفالحني املوجه ١٩٣١ عام برنامج كان فقد
الفالحني لحماية قانون بسن وطالب البلشفية) اليهودية عن (اقرأ الزاحف الرشق ضد
تصوير يجري أن التقليدي من كان األملاني». الشعب دماء تجدد «مصدر باعتبارهم
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وثيًقا ارتباًطا مرتبطة السامية معاداة وكانت كاريكاتورية، يهودية بمالمح الرأسماليني
لعام الرئاسية لالنتخابات الدعائية امللصقات أحد مثًال خذ أيًضا. الشيوعية بمعاداة
من متنوعة مجموعة امللصق من العلوي الجزء يف يظهر 8-1)؛ الشكل (انظر ١٩٣٢
«نحن العربانية: الكتابة تحاكي بحروف مكتوب عنوان تحت والشيوعيني االشرتاكيني
جرمانية بحروف عنوان تحت فتظهر األسفل يف التي الصور أما لهيندنربج!» سنصوت
ملصقات أيًضا هناك لهتلر. سيصوتون الذين النازيني القادة من عدًدا وتُظهر تقليدية،

آذانهم. يف يوسوسون اليهود والشياطني أبالسة صورة يف الشيوعيني تُظهر أخرى

1.١٩٣٢ لعام الرئاسية االنتخابات حملة من دعائي ملصق لهتلر.» سنصوت «نحن :1-8 شكل

لكن السلطة، عىل االستيالء وقت حتمية رضورة رضورية اليهود إبادة تكن لم
الفضل وكان بالسلطة. فازوا أن بمجرد العنرصية خططهم ذون ينفِّ بدءوا النازيني
يف الوطني البعث ومهندس الشيوعيني عىل املنترص بصفته لهتلر ينسب الذي الكبري
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التي األوىل التدابري بعُض حظرت فقد العنرصية؛ خططهم تنفيذ وملؤيديه له يتيح أملانيا
عام ويف املهن، وبعض الحكومية الدوائر يف اليهود عمَل التمكني» «قانون نهج اتخذت
معهم. جنسية عالقات يقيموا أو اآلريني من يتزوجوا أن اليهود عىل يحظر كان ١٩٣٥
أخرى ترشيعات هناك كانت مكشوف، نحو عىل العنرصية القوانني هذه إىل إضافة
التناسل» من وراثيٍّا العليلني «منع قانون أباح املثال، سبيل فعىل عنرصية؛ ألهداف ترمي
للمرأة حوافز منح وكان السكان، من معينة لفئات القرسي التعقيَم (١٩٣٣ (يوليو
املرغوبني السكان عدد زيادة إىل يهدف وللعائلة للمنزل نفسها تكريس عىل لتشجيعها
«من عن تُمنع الكبرية األرس وإعانات الزواج إتمام قروض كانت العرقية. الناحية من
الزواج يف يرغب من كل عىل كان ١٩٣٥ عام ففي العرقية»؛ املرتبة حيث من أدنى هم
تنفيذ بدأ قصري بوقت الحرب اندالع وقبل عرقيٍّا. بلياقته تفيد رسمية شهادة يقدم أن
إن وما رسمية. قانونية عقوبة أي دون من ذهنيٍّا، واملعاقني نفسيٍّا املرىض لقتل برنامج
املعتاد من بات حتى عنرصي، نحو عىل تكييفها يجري القوانني جميع أن مبدأ استقر
لسياسة جوانب التدابري هذه جميع كانت عنرصية. بنوًدا الالحقة الترشيعات تحوي أن
عىل الحرب لشن ومؤهل وعقليٍّا، بدنيٍّا وصحيح عرقيٍّا، نقي شعب خلق تستهدف واحدة

الرشق. يف معييش حيز عىل واالستيالء الدنيا األعراق
الجيتوهات. يف يُعزلوا أن اليهود مصري بأن رصاحة هتلر أعلن املرحلة، هذه عند
للهجرة، سيدفعهم مريحة غري حياة اليهود عيش أن عىل معقوًدا األمل كان الواقع، يف
الحكومات رفض عىل عالوة معهم، أموالهم بأخذ لليهود السماح الحكومة رفض لكن
تهافت جانب إىل النازيني الناشطني ضغط فأدى اآلمال. هذه أحبط استقبالهم، األجنبية
املكسور» الزجاج «ليلة باسم املعروفة املدبرة املذبحة إىل مبتغاه هتلر منح عىل جوبلز
اليهود. لثروات الدولة نهب ذلك أعقب .١٩٣٨ عام نوفمرب شهر من ١٠ ،٩ يومي يف
فيما السلطة من مزيًدا إس إس وحدة منح لكن األسايس، الهدف هي اليهود هجرة ظلت

أسوأ. هو بما ينذر كان اليهودية باملسألة يتعلق
كانت اليهود تجاه النازية للسياسة الختامي بالتطرف ل عجَّ ما أن عىل العلماء يتفق
البلشفية» «اليهودية ضد الحرب أن نتذكر أن بد ال لكن الرشق. يف اندلعت التي الحرب
التمويل نجح إذا أنه هتلر أعلن ١٩٣٩ عام يناير ففي النازيني؛ هدف دوًما كانت
الكرة «بلشفة» هي النتيجة تكون «فلن الحرب، أتون يف بأوروبا اإللقاء يف اليهودي
ظل النازيني بعض أوروبا.» يف اليهودي الجنس إبادة وإنما اليهود، وانتصار األرضية،

114



والعرق واألمة الفاشية

التهجري تقصد أنها آخرون ورأى للهجرة، إباحة أنها عىل الغاضبة الثورات هذه يفرس
وفاة ستستتبع مقبولة، كانت التي السياسات، وهذه بولندا؛ إىل أو مدغشقر إىل القرسي
املحتلة، بولندا يف اليهود قتل تبيح هتلر ترصيحات كانت كما الضحايا. من العديد
ديسمرب يف والطرد القرسي، والعمل الجيتوهات، يف العزل سياسة تنفيذ أن عىل عالوة
البرشي السلوك تحكم التي القواعد عن البعد كل ابتعدت كربى شطحة مثل ١٩٣٩
إس وحدة من خاصة لفرق تعليمات صدرت روسيا، لغزو واستعداًدا بعد، فيما عادة.
الشيوعيني املسئولني بقتل — «أينزاتسجروبن» املتنقلة اإلعدام كتائب اسمها — إس
الدولة، وظائف ويف الشيوعي الحزب يف املوجودين واليهود محدد، غري مستوى فوق
كتائب األوامر هذه منحت آخرين. وغريهم الدعاية، ووكالء واملخربني، والراديكاليني،
يحدد أن عمليٍّا الصعب من كان أنه سيما ال للتحرك، شاسعة مساحة املتنقلة اإلعدام

الشيوعي. وَمن اليهودي َمن بدقة املرء

يف اليهود من عدًدا تقتل «أينزاتسجروبن» املتنقلة اإلعدام كتائب من وحدة :2-8 شكل
2.١٩٤٣ مايو ١١ أوكرانيا)، يف اآلن (صارت ببولندا شنياتن

وبحلول محلية. «معارك» يف اليهود من اآلالف مئات املتنقلة اإلعدام كتائب قتلت
يعد لم ،١٩٣٩ عام يناير نبوءة تتحقق أن ومرءوسوه هتلر ع توقَّ مثلما العام، نهاية
سيقتلون؟ وكيف سيقتلون؟ أين بات: وإنما ا، حقٍّ سيُقتلون اليهود كان إذا عما السؤال
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حتى املعسكرات يف اليهود تشغيل يجري أن تقرر ١٩٤١ عام مطلع يف سيقتلون؟ ومتى
يهودي. ماليني ستة نحو هالك عن إجماًال األحداث هذه أسفرت مبارشة. قتلهم أو املوت
أهوال عن بالحديث الفاشية ملسألة ُخصص كتاب يفي أن يستحيل الواقع، يف
نفسه الوقت ويف هذا، نطاقنا بمحدودية نعرتف أن إال يسعنا ال لكن النازية، العنرصية

والعنرصية. الفاشية بني املتشابكة للعالقة دراستنا يف نتعمق

اإليطالية الفاشية مسألة

لم أنها األحيان من كثري يف يرتدد إذ إيطاليا؛ يف الفاشية مسألة إىل يقودنا للتو ذُكر ما
شغلوا هناك واليهود إيطاليا، يف قوية جذور له يكن لم للسامية فالعداء عنرصية؛ تكن
موسوليني عشيقات إحدى أن عىل عالوة الفاشيني، والنظام الحزب يف مرموقة مناصب
موسوليني سخر ١٩٣٠ عام شهرية مقابلة ويف يهودية، كانت — سارفاتي مارجريتا —
فرنسا يف اإليطايل االحتالل سلطات كانت الحرب، وخالل البيولوجية. العنرصية من
العنرصية القوانني تطبق لم إيطاليا إن ويُقال لألملان. اليهود تسليم ترفض وكرواتيا
إن يقال ما كثريًا وبالتايل للنازية. خاضًعا صار قد النظام ألن إال ١٩٣٨ عام األملانية
الهولوكوست. محرقة يف املشاركة ذنب من بريئة — واإليطاليني — اإليطالية الفاشية

عام أن فسنجد ككل، أوروبا إىل نظرنا فإذا تحقيق؛ إىل بحاجة الرأي هذا لكن
عن الناجم الذعر لحالة نتيجة القارة، أرجاء كل يف السامية ملعاداة تفشيًا شهد ١٩٣٨
وحدث وتشيكوسلوفاكيا. للنمسا أملانيا أعدتها التي املخططات بفعل تفاقم والذي الحرب
الحرب. يثريون بأنهم والبالشفَة اليهوَد اليميني العام الرأي اتهم أن البلدان من العديد يف
خاضعتني تكونا لم اللتني — وفرنسا بريطانيا يف مراًرا تظهر األوهام هذه كانت وملا
يف السامية معاداة أن يف نشك أن يمكن فإننا — إيطاليا يف الحال كما النازية لتأثري
الفكر رصيد كان الواقع، يف األملانية. نظريتها من سطحية نسخة مجرد تكن لم إيطاليا
العنرصية اتخذت وبينما العرشين. القرن أوائل يف األوروبية الدول بني مشرتًكا السيايس

مكان. كل يف للفاشيني «متاحة» كانت البلدان، مختلف يف مختلفة أشكاًال
والثقافية التاريخية العنرصيات بني الفصل الصعب من كان أنه ذلك إىل يُضاف
فقد القاعدة؛ لهذه استثناءً ليست وإيطاليا املتطرف. اليمني أطياف عىل والبيولوجية
ورغم إيطاليا، يف للفاشية بالنسبة أساسية موحد وطني مجتمع إقامة يف الرغبة كانت
النظام اعتنق املسعى، هذا لخدمة منهجيٍّا استخدامها يجِر لم البيولوجية العنرصية أن
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اإليطايل، العرق بها يتصف مزعومة عليا صفات عىل تقوم وطني تفوق أسطورة بالفعل
أن هو خاص، نحو عىل كاشف آخر أمر ثمة القديمة. روما أمجاد ستبعث أنها ويُزعم
ضمتها التي األملان، تريول ساوث لسكان قرسي إدماج برنامج نفذت الفاشية إيطاليا
تربر الوقت ذلك يف الليربالية الحكومات كانت األوىل. العاملية الحرب بعد إليها إيطاليا
قدًرا األملان وتمنح وعسكرية، اقتصادية بأسباب األقاليم يف األملانية لألغلبية حكمها
حجًجا يروج راح فقد مختلًفا؛ خطٍّا اتخذ الفايش النظام لكن االستقاللية. من كبريًا
مع الوحدة أنصار يروجها كان التي كتلك صحتها يف مشكوًكا وتاريخية أنثروبولوجية
يف «أمَلنتهم» جرت لكنهم األساس يف إيطاليون تريول ساوث سكان إن قائًال أملانيا،
قاسية لتدابري الرشعية منحت سند دون األفكار هذه هابسبورج. إمرباطورية حكم ظل
اإليطالية اللغة استخدام وفرض األملانية، الصحف ومنع العائالت، ألقاب «َطْليَنة» مثل
الذي — هتلر أحجم ذلك، إزاء الخاصة. األملانية املدارس وإغالق الحكومية، الدوائر يف
انتقاد عن — الرايخ خارج مكان أي يف األملان اضطهاد عن للدفاع يهبُّ كان ما عادة
األملان القوميني وأدان بل موسوليني، بصداقة االحتفاظ يف يرغب كان ألنه السياسة هذه
هتلر بدأ ١٩٣٨ عام يف برجوازية». وعنارص «يهود بأنهم ووصفهم تريول ساوث يف
تشبث موسوليني لكن الرايخ، أرايض داخل تريول ساوث سكان توطني إلعادة برنامًجا

التوطني. إعادة وقاوم وضعها التي «الطلينة» بخطة
برضورة اإليطايل «العرق» لتحسني اليوجيني برنامجه يربر أيًضا النظام كان
الريف سكان تمجيد السياسة هذه استتبعت واألصفر». البني «العرقني مع التنافس
هذا أهمية انكشفت وقد اإليطالية. الرتبة يف لقرون الضاربة الجذور ذوي األصحاء،
التي الجنسيات إيطاليا أسقطت عندما ،١٩٣٨ عام القومية للسيادة اإلقصائي التعريف
الفاشية العنرصية كانت الوقت ذلك فبحلول .١٩١٩ عام بعد لليهود منحتها قد كانت
الفتوحات أن خالله موسوليني أعلن الذي الحبشة، غزو خالل من وضوًحا أكثر باتت قد

العرقي». بالتفوق «اإليمان غياب يف مستحيلة اإلمرباطورية

أخرى بقاع يف الفاشية العنرصية

القومي التعصب أن تؤكد وإيطاليا أملانيا خارج الفاشية العنرصية عىل رسيعة نظرة إن
بالغة الكاثوليكية الكنيسة كانت حيث بولندا، ففي مختلفة؛ أشكاًال يتخذ أن يمكن
املذاهب يعتنقوا أن — آخر شخص أي أو — الفاشيني عىل الصعب من كان القوة،
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ألنهم اليهود كراهية إىل أكثر تستند كانت بولندا يف فالعنرصية العلمية. العنرصية
قيل عما الدفاع إىل أيًضا وتستند واالشرتاكية، والليربالية العلمانية وعمالء املسيح قتلة
بالقدر دينية كانت أيًضا الرومانية والفاشية الخالدة. البولندية الكاثوليكية الثقافة إنها
ذلك، ومع البيولوجية. العنرصية يرفضون األحيان بعض يف «الفيالق» جنود وكان نفسه،
السكان هم جنوده وأن «داتشيا»، إقليم فالحي من انبثاق أنه عىل نفسه «الفيلق» ر صوَّ
النخبة أن يُعتقد كان الروماني. الفتح قبل رومانيا عليه ستصبح كانت ملا األصليون
وأنها اليونانية، الرتكية أو الالتينية الرومانية االحتالل قوات من انحدرت الرومانية
ثالثينيات أواخر بحلول والفرنيس. اليهودي التأثريين تفضيلها خالل من البالد أفسدت
يف ا جدٍّ شائعة «اإلفنائية» السامية معاداة عن التعبري أشكال باتت العرشين القرن
مالحقتها يف الوحشية منتهى ستمارس روسيا يف الرومانية الجيوش كانت رومانيا.

اليهود.
عىل آخرون وغريهم فاشيون هناك كان ما عادة النازيون، احتلها التي البلدان يف
ومع اليهود، قتل يف النازيني ملساعدة أو الوحشية، األعمال عن الطرف لغض استعداد
حسبما الجماعية اإلبادة برامج ستبدأ كانت البلدان هذه من أيٍّا أن مرجًحا ليس ذلك،
كانت املحتلة. البلدان حكموا ما نادًرا الفاشيني أن أقلها ليس ألسباب وذلك ترتئي،
تقوم ما كثريًا السامية، معاداة إزاء املتضارب بموقفها االستبدادية، املحافظة األنظمة
الدينية، بالعاملية ارتباًطا أكثر املحافظة الديكتاتوريات أكانت وسواء النازيني. دعم عىل
فقد الفايش. العنرصي بالتطرف تؤمن ال عام بوجه فإنها اإلدماج، يف تعتقد تزال ال أو
البالد احتُلت أن إىل اليهود سكانه برتحيل النازيني مطالب يرفض املجري النظام ظل
أكثر املهاجرين اليهود عن للتخيل مستعدة فكانت الفرنسية الحكومة أما .١٩٤٤ عام

الفرنسيني. اليهود عن للتخيل استعدادها من

والعرق القومية الشعبوية

يزعمون فهم االحرتام؛ لنيل حملتهم من كجزء عنرصيتهم املعارصون الفاشيون ينكر
والتعددية العوملة مهندسو هم الحقيقيني العنرصيني أن — الجديد اليمني خطى عىل —
ليس أنه الربيطاني القومي الحزب فيؤكد الوطنية. االختالفات يقوِّضون الذين الثقافية،

ألن: عنرصيٍّا
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وال السود، «نكره» ال ونحن أخرى؛ عرقية جماعة «تكره» أن هي «العنرصية»
عليه، الرب خلقها ما بسبب عرقية جماعة أي نعارض وال اآلسيويني، «نكره»
ذلك، يف الحق نحن لنا ما بقدر الخاصة هويتهم لهم تكون أن حقهم من فهم
للشعب والثقافية العرقية الهوية عىل نحافظ أن هو نفعله أن نريد ما كل

… اآلخرين كل شأن شأننا اإلنسانية الحقوق نفس ننشد إننا الربيطاني.

www.bnp.org.uk/faq.html

«الجمعية — كالن» كلوكس «كو يف سابق عضو — ديوك ديفيد أسس وباملثل،
الرأي لدى قبوًال أكثر البيضاء القومية يجعل كي بالبيض» النهوض أجل من الوطنية
بما متساوية، وفرًصا حقوًقا ينالوا أن يجب «الجميع أن عىل الرابطة أكدت فقد العام؛

البيض.» فيهم
مذهب مثًال خذ القومية. الشعبوية افرتاضات عنرصية فضح الصعب من ليس

عنرصي: أساس عىل األمة يعرِّف أوًال: الربيطاني؛ القومي الحزب

الحجري، العرص قبل ما منذ الجزر هذه يف عاشوا الذين األصليون السكان
الساللة، نفس من تكون تكاد التي الشعوب من نسبيٍّا القليلة واألعداد
هنا إىل جاءوا الذين واأليرلنديني، والنورمانيني، والفايكينج السكسونيني مثل

األمة. يف واندمجوا

معارضته خالل من الربيطاني القومي الحزب لعنرصية البيولوجية األسس تتأكد
الكوكب هذا عىل الحياة يف واألجناس األنواع «كل أن منطلق من املختلطة، الزيجات
سعيهم رغم املعارصين الفاشيني أن املفارقة، قبيل ومن عليها.» املحافظة ويجب جميلة
إقصاءً. البيولوجية العنرصية أشكال أكثر إىل فكرهم من بالكثري يدينون االحرتام لنيل
تعزيز هو الدولة واجب وأن نقيٍّا، يكون أن يجب عرق كل أن املفرتض من ثانيًا:
الهجرة عىل صارمة قيود بفرض القومية الشعبوية أنصار وينادي الشعب. «تفرُّد»
العمل سوق يف أما كرًها. أو طوًعا األصلية أوطانهم إىل املهاجرين إعادة وبتشجيع
تُسرتد أن فيجب والصناعة التجارة مجاَيل يف بينما «األصليني»، للمواطنني فاألفضلية
يف يأملون النازيون كان كما — املنتظر من ربما «األم». للوطن وتعود املشاريع ملكية
ستدفعها بدرجة الصعوبة بالغة الحياة بأن العرقية األقليات تشعر أن — األمر بادئ
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املهاجرين اقتناع يف تأمل الفرنسية الوطنية» «الجبهة أن فيه شك ال ومما للرحيل.
تحكمها. التي البلدات بمغادرة

إنجاب معدل لرفع وحملة العنرصية بني القومية الشعبوية تربط ما كثريًا ثالثًا:
نفقات تقديم ل يفضِّ الربيطاني القومي الحزب أن الواضح من «األم». الوطن نساء
عىل اإلنفاق من بدًال الترصيح]» نص [حسب األول املقام يف «األصحاء عىل تنفق يوجينية

مزمنة». «أمراض من يعانون السن» يف طاعنني «ملرىض مكلفة عمليات إجراء
صورة محل املسلم الرجل صورة حلَّت القوميني، الشعبويني لبعض بالنسبة رابًعا:
طيارون فجر أن بعد ،٢٠٠١ عام سبتمرب يف لذلك، للرش. تجسيًدا باعتبارها اليهودي
(عدا الغربيون السياسيون بات نيويورك، يف العاملي التجارة مركز إرهابيون انتحاريون
املتعصبني. من واألقلية املسلمة األغلبية رأي بني التمييز عىل يحرصون بريلسكوني)
املسلمني كل ليس أن ثانية) نفسها الليربالية (باللغة أكد الربيطاني القومي الحزب لكن
يشنون اليهود أن يعتقد هتلر كان وكما خطر. نفسه اإلسالم «لكن» خطرين، متعصبني
اإلسالميني األصوليني أن يعتقد الوطني الحزب كذلك أملانيا، «تهويد» هدفها حملة
املدارس يف و«التلقني» الهجرة، وتدفق إنجابهم، معدالت ارتفاع خالل من — يسعون
بريطانيا تحويل إىل — الدينية) التعددية إزاء للتسامح يروج الذي الديني التعليم (أي
شعور فإن العامليتني، الحربني بني ما أملانيا يف حدث ومثلما إسالمية. جمهورية إىل
هو ذلك يؤكد وما للمسلمني، الفعيل الوجود عن متزايد نحو عىل ينفصل لإلسالم العداء
لكن االنتخابات. نتائج يف تقدم من لألجانب الكاره الدنماركي» الشعب «حزب حققه ما
النازيني من العديد رحب فقد لإلسالم؛ الكراهية هذه يكنون الجدد الفاشيني كل ليس
أمريكا؛ ضد سبتمرب من عرش الحادي يف اإلسالميني األصوليني بهجمات األملان الجدد

املشرتك. عدوهما
تساوي تفضل أنها أساس عىل للعنرصية» «مناهضة أنها القومية الشعبوية تدَّعي
الهجرة عىل عنرصية قواعد بتطبيق تطالب ذلك، ومع األجناس، لجميع املمنوحة الحقوق
العنرصية. الناحية من مرغوبني غري تعتربهم من رحيل ل وتفضِّ االجتماعية، والسياسة
عودة إىل الربيطاني القومي الحزب يدعو حيث مختلفة، أشكاًال ذلك يتخذ قد لكن
هم من كل رحيل ل يفضِّ بأنه يعرتف جريفني كان (وإن طواعية ألوطانهم املهاجرين
هايدر أما قًرسا. املهاجرين ترحيل فتفضل الفرنسية الوطنية» «الجبهة أما بيًضا). ليسوا
وكسبوا عاًما ٣٠ إىل ٢٠ طوال هنا عاشوا الذين أولئك ضد شيئًا يحمل «ال أنه فيزعم

جدًدا. آخرين وفوًدا يدرأ أن يريد فقط لكنه عيشهم»،
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أهم أحد الواقع. أرض عىل كهذه سياسات تنفيذ يمكن كيف الواضح غري من
الذين «املهاجرين» مع التعامل بها سيجري التي بالكيفية يتعلق الغامضة املواضيع
يلقاها التي املعاملة نفس سيلقون هل ألوطانهم. والعودة الرحيل عن سيحجمون
نشوب يتوقع أن املرء يستطيع االجتماعية؟ الرعاية ونظام العمل سوق يف املواطنون
من أن يف شك وال القومية. الشعبوية األحزاب داخل و«املعتدلني» املتشددين بني نزاعات
شعبوية حكومة وجود حال يف حياتية صعوبات سيواجهون أجنبي عرق من يُعتربون

قومية.
يصعب هدف العرقي التجانس تحقيق أن هي التاريخ من املستفادة العربة ولعل
عىل جذريٍّا وخروًجا اإلكراه من هائل قدر ممارسة ويتطلب الواقع، أرض عىل تحقيقه
متناقضة؛ كانت النازي النظام أعمال عنها أسفرت التي النتائج حتى الديمقراطية. القيم
كي الحني، ذلك يف املقبولة القيم لكل والتنكر هائلة موارد حشد إىل النازيون اضطر فقد
١٩٤٤ عام وقبل عرقيٍّا. متجانسة أملانيا جعل يف فشلوا كله، ذلك ومع اليهود. يبيدوا
والعبيد العمال من ماليني سبعة استقدام العاملة لأليدي الحرب آلة احتياج فرض
التصور، تفوق قسوة قاسية ملعاملة يتعرضون كانوا العمال هؤالء أن صحيح األجانب.
جنون كان وما واألجانب. األملان بني املحبة أوارص نشوء منع يستطع لم النظام لكن
إىل ليدفعه إال آثار من العنرصي االختالط عليه سيرتتب ما إزاء النظام لدى االرتياب

طائل. بال لكن الغلو، من مزيد
فما االعتباطية؛ طبيعته جرَّاء سوءًا يزداد العنرصية قمع أن أيًضا التاريخ يبني
دولتني يف يعيشون أناس بني الطفيفة الجينية االختالفات أن اآلن حتى أثبت أحد من
عميقة»، «بسيكولوجية عالقة لها الشعر أو البرشة لون مختلفي أناس بني أو متجاورتني
الشعوب بني الثقافية االختالفات أن أيًضا أحدهم يبنيِّ ولم اليومي! بالسلوك بالك فما
تسمح العنرصيني مبادئ غموض إن الواحد. الشعب أفراد بني فيما االختالفات من أكرب
العرشين القرن أوائل ففي يتبنوه؛ أن لهم يطيب غرض ألي عنرصيتهم بتكييف لهم
بات اآلن، لكن والالتينيني. لآلريني املميِّزة الجوهرية بالسمات االستشهاد املعتاد من كان
اإلنجليز أن يرى والبعض اإلسالم. ضد رصاع يف متحدون األوروبيني جميع إن يقال
هذه أن القول عن وغني ذلك. يؤيد ال والبعض جوهريٍّا، اختالًفا مختلفون واأليرلنديني
تحيًزا تشكل تزال ال فالعنرصية العلميني؛ والتقدم البحث نتائج من ليست الخالفات

نظام. أي ظل يف يظهر أن يمكن
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إخضاع إن العنرصية» «الدولة كتابهما يف ويربمان فولفجانج برييل مايكل يقول
جعلت هرمي عنرصي جديد نظام إقامة أجل من السياسات أشكال لجميع الثالث الرايخ
األنظمة جميع أن ولو — النازي النظام تفرُّد إنكار يف أرغب ال وأنا استثنائيٍّا. نظاًما منه
إىل أشري أن أود لكني — املقارن للتحليل إخضاعها باملثل ويمكن نوعها من فريدة تعد
سمة يشكل داخله، يف قوية عنرصية من عادة يتضمنه ما مع القومي، التعصب إعالء أن

الفاشية. واألنظمة الحركات جميع بني مشرتكة

هوامش

(1) German Propaganda Archive, Calvin College, Michigan.
(2) © AKG London.
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يتصورون كانوا أنهم إال العنرصية، القومية كانت الفاشيني لدى الفكرية األولوية أن رغم
يجسدها باألساس، ذكورية أيديولوجية الفاشية إن الواقع، ويف ذكوري. منظور من األمة
العامليتني الحربني بني ما لسنوات اللون موحدة القمصان مرتدو الشوارع مقاتلو
تعارض ما بقدر النسائية الحركة تعارض وهي الحديث. العرص يف والعنرصيون
إن يقولون عام بوجه التاريخ مر عىل الفاشيون كان وقد شديدة. معارضة االشرتاكية
بقولهم هذا إىل القوميون الشعبويون ويضيف ومنزلية. إنجابية للمرأة األساسية الوظيفة

مختلفان.» لكنهما «متساويان — األعراق مثل — الجنسني إن
العالقات أفسدت األوىل العاملية الحرب بأن مقتنعني األوروبيني من كثري كان
أنهن إليهن النظرة وكانت الرجال، وظائف النساء شغلت فقد الجنسني؛ بني الطبيعية
يف الجبهة. عىل الكابوس يواجهون الرجال كان بينما وعابثة مستقلة حياة يعشن كن
املنظمات إنشاء الحربي املجهود يف الضخمة النسائية املشاركة حفزت نفسه، الوقت
حق النساء اكتسبت الحرب وبعد املرأة، قضايا ينارص بعضها كان التي النسائية،
أبسط أشكال ارتداء عىل الربجوازية الطبقة نساء وأقبلت البلدان. من العديد يف التصويت
من تنتقص املوضة هذه أن رأى البعض أن ولو العمل، لحياة مالءمة وأكثر اللباس من
الذي الفرنيس، والروائي القديم املحارب — الروشيل دريو بيري عربَّ وقد املرأة. أنوثة
رجل بني فرق فيها يعد لم الحضارة «هذه قائًال: أسفه عن — بعد فيما الفاشية اعتنق

وامرأة.»
عالمة أنها عىل الجنسني بني العالقات أصابت أنها ُزعم التي األزمة إىل يُنظر كان
الوطنية األقليات أو الراديكاليني العمال أن البعض واعتقد شامل، اجتماعي انحالل عىل
لن املجتمع أحوال أن املحافظني من كثري وشعر «األنثوية». باملشاعر تأثَّروا قد املتمردة
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هذه كل اجتمعت ثم الصحيح. موقعها إىل املرأة تَُعد لم ما الصحيح النحو عىل تجري
َمن تعويض عىل تشجع كانت األوروبية البلدان معظم يف عامة حملة يف مًعا املخاوف
أن إىل أشارت «اإلنجابية» الحمالت هذه املواليد. عدد زيادة خالل من الحرب يف قضوا

األخرى. األدوار تقلُّد من منعها ينبغي ربما وأنه األول، املقام يف أمٌّ املرأة
بطبيعتهم وكانوا ذكورية، بقيم املجتمع إقامة إعادة رضورة عىل الفاشيون أجمع
اآلخرين هؤالء استبعدوا إنهم بل التقليديني، املحافظني من وراديكالية تطرًفا أكثر
ذخرية القدماء املحاربني يعتربون الفاشيون وكان الرجولة. إىل يفتقرون العتبارهم
الحرب خنادق يف الفرد خدمة كانت األمة. تجديد وأدوات الذكورية الوطنية الفكرة
والتضحية والبطولة كالشجاعة رجولية قيم من وإعالء األمة، سبيل يف تفانيه عىل دليًال
كان صفات كلها وهي — والطاعة العناء تحمل عىل والقدرة السالح ورفقة بالنفس
حربي بطل جديد، نوع من «بطل إىل كودريانو دعا ككل. املجتمع أفراد إىل بثها ينبغي
شتيفان الوسطى العصور ملك هو األعىل َمثَلُه وكان العمل.» يف وبطل مجتمعي وبطل
امُلثل هذه دت تجسَّ وقد عديدين. أطفاًال وإنجابه العسكرية ببسالته اشتهر الذي الكبري،
من مستوًحى ذكوريٍّا عسكريٍّا نظاًما تمثل كانت التي إس، إس وحدات يف ُغلوها يف

واليسوعيني. التيوتونيني، والفرسان اليابانيني، الساموراي
الجنس ذكور بعض رجولة وإنما ذاتها، حد يف الرجولة يقدِّرون الفاشيون يكن ولم
محرضني نظرهم يف الذكورية) ميولهم (رغم والشيوعيون االشرتاكيون كان فقد السائد.
النازيون وكان رجويل. بانضباط تتسم الفاشية الثورة بينما «األنثوي» االنفالت عىل
ال الخادعة باملؤامرات أهدافهما يحققان «أنثويني»، عرَقنْي والبولنديني اليهود يعتربون

الرجال. بمجاهرة
ويرى املثليني. يكرهون كانوا الفاشيني معظم أن نكتشف أن إذن املفاجئ من ليس
املثلية كبت من أنفسهم الفاشيني معاناة عن نََجَم هذا املثليني رهاب أن املراقبني بعض
حياتهم وأسلوب إس إس وحدات لباس إىل مثًال، باإلشارة، ذلك عىل ويدللون الجنسية،
الجنسية املثلية أن إىل األملان الجدد النازيني أحد ويذهب مثيل. شبق عن ان ينمَّ اللذين
بحالة ذلك عىل املرء يستشهد أن أيًضا يمكن الحقيقيني. الرجال بني الروابط تقوي
ندوب تيش نموذجيٍّا، نازيٍّا الرجل كان فقد النازية؛ العاصفة» «كتيبة قائد روم، إرنست
الصمت، النساء تلزم أن يتوقع كان الحرب. يف وشجاعته خدمته بذكرى الظاهرة وجهه
اليهود ويحظى رجولتها، مالمح اإلناث ثرثرة أفقدتها دولة فايمار جمهورية ويعترب
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الجنسية مثليته كانت الحقيقة، يف لكن الحد، عن زائد بنفوذ فيها املخنثون والشيوعيون
خالل من بالخنوثة اتهامه نفسه عن يدرأ أن يحاول وكان واسع، نطاق عىل معروفة

بالذكورة. مفعم سيايس مذهب اعتناق
بني منه أكثر الفاشيني بني جنسيٍّا املثليني عدد بأن لالعتقاد يدعو سبب من وما
عداءً يحملون الفاشيون كان ربما ذلك. من إثارة أقل ربما فالحقيقة الناس؛ بقية
الذكورية مجتمعاتهم تتهمهم أن من «يخشون» كانوا ألنهم جنسيٍّا للمثليني استثنائيٍّا
تكريسها يجب الجنسية الحياة أن يعتقدون كانوا أنهم ذلك إىل يُضاف الجنسية. باملثلية
اآلخر، الجنس مع العالقة تكون أن بالطبع يتضمن كان الذي األمر وهو العرق، لتكاثر

نفسه. الجنس مع ال
أن يربز النازي الهرم قمة الجنسية، بمثليته املعروف روم، بلوغ فإن ذلك، ومع
جميع من الراديكاليني تجتذب أن يمكن للربجوازية الكارهة الشعبوية الفاشية الروح
راديكاليٍّا روم يكن لم الواقع يف األوىل. أولويتهم لألمة الوالء يعتربون داموا ما األطياف،
أن ويأمل الربجوازية»، «أخالقيات ينتقد كان لكنه السيايس، أو االجتماعي الصعيد عىل
من كان الحال بطبيعة جديد. رجويل بنظام وتبرشِّ الربجوازيني رياء عىل النازية تقيض
بفرصة يحظوا ولم العدد، ضئيلة أقلية يشكلون النحو هذا عىل النازية الثورة فرسوا
وقف دعمت التي الذرائع أحد روم «شذوذ» كان وقد حقيقة. إىل أحالمهم لتحويل تُذكر
للمثليني اضطهادهم النازيون زاد الحني ذلك ومنذ .١٩٤٣ عام العاصفة» «كتيبة نشاط
أطباء «عالجهم» من عدد أو االعتقال، معسكرات يف قضوا من عدد يعلم أحد وال جنسيٍّا،

نازيون.
عىل أو جنسيٍّا، املثليني يزدرون ما بقدر النساء يزدرون الفاشيني من كثري كان
املفكر اشتهر وقد الصحيح». «موقعها يف تظل أن يجب املرأة أن يعتقدون كانوا األقل
حملة النازيني بعض وأطلق املرأة»، «يحتقر بأنه مارينيتي فيليبو اإليطايل املستقبيل
«الحرس صحيفة ونرشت العامة. األماكن يف التدخني أو الزينة وضع يف املرأة حق لسلب
يف تماًما عقيًما عنًرصا باتت «املفكرة» اليوم «امرأة أن ١٩٣٧ عام الرومانية الحديدي»
فقد املرأة؛ ضد القمعية التدابري من متعددة أشكاًال الفاشية األنظمة واتخذت املجتمع.»
وكان التعليم. عىل الحصول من تمكينهن وحظر العمل سوق من النساء استبعاد حاولت
املستقبل مواطني إنتاج إال النساء من يتوقع ال كرواتيا أو إيطاليا أو أملانيا يف النظام
الوطنية القيم النساء تغرس أن يفرتض وكان العرق. ستجددن الالتي واألمهات وجنوده
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االقتصادي الذاتي االكتفاء لتحقيق الفاشيني سعي كان نفسه، الوقت ويف أطفالهن، يف
مستهلكة. بصفتها أهمية ذات املرأة يجعل

أرادوا الفاشيني ألن التناقض؛ من شيئًا تحمل السياسات هذه كانت ذلك، ومع
مهام مجرد قبل من تُعترب كانت التي املهام سيَّسوا لكنهم املنزل، يف النساء تبقى أن
عىل عالوة وطنية. واجبات جميعها واالستهالك والتعليم اإلنجاب بات فقد «منزلية»،
تعليمهن أجل من بالحزب مرتبطة منظمات يف النساء يحشدون كانوا الفاشيني أن
ويف إليه! إعادتهن بهدف املنزل من النساء أخرجت الفاشية إن أي املنزلية؛ واجباتهن
وأحزاب الكاثوليكية األحزاب بعض (باستثناء فيه املحافظة املنظمات كانت الذي الوقت
كبرية قطاعات تضم الفاشية املنظمات معظم كانت اإلناث، عضوية ترفض الفالحني)
تشهد لم لكن ،١٩٢١ عام أنثى ألَفي نحو اإلناث الفاشيات عدد كان إيطاليا ففي منهن؛
الفرتة خالل االرتفاع عاودت ثم العرشينيات، من الحق وقت يف زيادة اإلناث عضوية
النازيون كان وعندما الثالثينيات. يف الجماهري» إىل «التوجه عىل النظام فيها عمل التي
عام يف .٪٨ نحو تشكل النازي الحزب يف النساء عضوية كانت السلطة، بزمام ممسكني
النسائية»، االشرتاكية الوطنية «الرابطة يف النسائية الحزب قطاعات ضم جرى ١٩٣١
النسائية الجمعيات كل عىل — السلطة عىل النازيني استيالء بعد — تسيطر باتت التي
ما إىل الرابطة هذه يف املوثقة الرسمية العضويات عدد وصل ١٩٣٨ عام بحلول الباقية.
خالل الفرنسية الفاشية املنظمات يف العضوات عدد كان بينما امرأة، املليوني عىل يزيد
يف بها االستشهاد يمكن التي األمثلة من املزيد وهناك أكثر. أو ألف ١٠٠ ازدهارها أوج

الصدد. هذا
املحافظية عن ملحوًظا اختالًفا النساء حشد يف نشاطها حيث من الفاشية اختلفت
تؤسس كانت ما وكثريًا النسائية، الحركة تناهض األخرية هذه كانت فقد االستبدادية؛
لها أتاح النسائية للجماعات مجاًال تركت ما عادة لكنها الخاصة، النسائية حركاتها
الفاشيون كان املقابل، يف املدني»). «املجتمع إطار (يف الدولة عن مستقل نحو عىل العمل
الحركات هذه تُعيل أن من لخشيتهم مستقلة؛ نسائية حركة ألي عميًقا بغًضا يكنُّون
املرأة إدماج املمكن غري من أن يعتقدون كانوا ذلك، ومع األمة. فوق النساء مصالح
املنظمات جعلوا فقد لذا الخاصة؛ ومصالحها بحاجاتها االعرتاف جرى إذا إال األمة يف
العمالية الحركة عىل سيطروا مثلما تماًما النظام، من أو الحزب من جزءًا النسائية

الفاشية. يف مغموًرا املدني املجتمع وصار الحزب. يف إدماجها وحاولوا
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موزيل.1 أوزوالد للسري التحية تؤدين الربيطاني الفاشيني باتحاد عضوات :1-9 شكل

الحركة أنصار من عدًدا جذبت الفاشية األحزاب معظم أن الدهشة يثري ومما
امتداًدا يمثل الربيطاني» الفاشيني «اتحاد إن تقول آلن ماري كانت فقد النسائية؛
أن يمكن رومانيا ويف التصويت. حق عىل املرأة حصول أجل من الحرب قبل ما لنضال
للمرأة األرثوذكسية الوطنية «الجمعية رئيس كونتاكوزينو، بألكساندرينا املرء يستشهد
تعتقد شهريًا، نقابيٍّا ناشًطا والدها كان التي البريوال، ترييزا كانت إيطاليا ويف الرومانية».
١٩٢٦ عام يف بذاتها. املضحية النسائية النخبة خالل من ستتجدد اإليطالية األمة أن
قبل الجنسني بني باملساواة يتسم كان الجرماني الجنس بأن هادليش إيما النازية قالت
يف بالدفاع مماثلة أفكار حظيت النازي النظام قام أن وبعد األجنبية. القيم تفسده أن

النازي». «املحارب اسمها دورية
يمنح أن يتوقعون ذكرهم السابق املضلَّلني النسائية الحركة أنصار بعض كان
ضمن إيطاليا يف األوىل الفاشية الربامج أدرجت فقد التصويت؛ حق النساء الفاشيون
بحق بالفعل فيها تتمتع النساء كانت التي البالد يف أما التصويت، حق املرأة منح أهدافها
األمل؛ بخيبة النسائية الحركة نصريات بعض أصيبت فقد بريطانيا، مثل التصويت،
عن الفاشية تعوضهن أن وأملن حقيقي، سيايس نفوذ نيل لهن يُتِح لم الحق هذا ألن
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متجاوب غري الليربايل النظام يعترب اإليطالية النسائية املنظمات من كبري عدد وكان هذا.
املعارضة لصفوف االنضمام تفضل املنظمات هذه جعل الذي األمر املرأة، شواغل مع
النسائية «الحركة عن أنصارها دافع الفاشية ازدهار سنوات خالل القومية. الشعبوية
حقوق وضعت التي والليربالية، االشرتاكية تنبذ نسائية حركة إنها قيل التي الالتينية»

والعرق. واألرسة التقاليد من أدنى مرتبة يف األفراد
«األرسيون» عليهم يطلق كان غالبًا — النسائية الحركة أنصار من آخر عدد كان
فقد امرأة؛ بصفتها املرأة بحماية اهتمامه قدر السياسية الحقوق بمسألة اهتماًما أقل —
وبإصالح الكحوليات، رشب الذكور إدمان تداعيات من لحمايتها تدابري باتخاذ طالبوا
عىل هؤالء كان وإن أيًضا، وعاملة ا أمٍّ بوصفها املرأة حقوق وبتحسني الطالق، قوانني
فهم لذلك)، استعداد عىل وكانوا حدث (إن تمثلهم ديمقراطية وجود عن للتخيل استعداد
املجتمع يف األرسة دور عىل أيًضا أكدوا ألنهم الفاشيني؛ سمات من سمة يحملون ربما

الوطني.
حركات أو سياسية لحركات ينتمني كن الالئي النساء دعم أيًضا الفاشيون اجتذب
عىل الفاشيني الرجال مع يتفقن النساء هؤالء كان فقد النسائية؛ للحركة مناهضة يمينية
الطبقة نساء من لكثري تقدِّم يشء، كل رغم األرسة، كانت فقد املنزل. هو املرأة مكان أن
األرسة إطار داخل باملنزل وخدم األطفال عىل كالسيطرة االمتيازات، بعض الربجوازية
املمكن من كنَّ فقد الرعاية» «مقدمة دور يؤدين الطبقة هذه نساء كانت وملا املمتدة.
وكان الحكومة. سياسة عىل تأثريًا بعضها يملك قد مهمة، خريية منظمات إىل ينتمني أن
والديمقراطية والليربالية االشرتاكية جانب إىل — النسائية الحركة يهاجمن النساء هؤالء
يقبل من وجود عدم يف ستتسبب وأنها واألرسة، الخريي النشاط تقوِّض أنها بحجة —
اعتقدن ما دائًما عميقة، محافظية من النسوة هؤالء به اتسم ما ورغم املنازل. يف الخدمة
الفقريات الريفيات كانت لألرسة. كافيًا اهتماًما تويل ال التقليدية املحافظة املنظمات أن
يعتربن كنَّ أنهن إىل جزئيٍّا يُعزى ربما وهذا أملانيا، يف للفاشية أصواتهن تمنحن أيًضا
اتباع سبيل عىل الربجوازية الطبقة نساء ترتديها اكسسوارات كأنها النسائية الحركة

املوضة.
النسائية للحركة املؤيدة النسائية، الجماعات من مجموعة دعم إذن الفاشية نالت
كان اشرتاكية. حتى أو محافظة، أو قبل، من ليربالية كانت التي الجماعات من وغريها،
باعتقادهن مقرتنة لليسار، عضواتها كراهية يف يتمثل الجماعات هذه بني املشرتك الرابط
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وتُلقي الصحيح. النحو عىل تمثلهن ال يسارية، أو يمينية كانت سواء القائمة، األحزاب أن
تتسم الفاشية أن عىل الضوء من مزيًدا الفاشية واألنظمة الحركات يف النساء مشاركة

نفسه. الوقت يف ورجعية راديكالية بطبيعة
بالءً يُبلني لم الفاشية واألنظمة للحركات املنضمني بني من راديكالية النساء أكثر
اعتنقوا قد كانوا بكثري) أكرب نفوذهم كان (الذين الذكور النشطاء ألن وذلك حسنًا،
فقد ما رسعان إذ الجنسني؛ بني «الطبيعية» العالقة إعادة يف لرغبتهم باألساس الفاشية
النسائية القطاعات تظل أن وحرص بل التصويت، حق النساء ملنح حماسه موسوليني
التي هادليش إيما آراء قوبلت أملانيا ويف الذكور. عليها يسيطر لفروع تابعة الحركة يف
القديم األملاني املجتمع أن أكد الذي روزنربج، ألفريد جانب من بالدحض سابًقا ذكرناها
ملعركة فيها مجال ال النازية أن النازيات النساء هتلر أبلغ ١٩٣٤ عام ويف أبويٍّا. كان
— األطفال بإنجاب النساء إقناع عىل حرًصا أكثر النظامني كال وبات الجنسني. بني
النضال النسائية»، االشرتاكية الوطنية «الرابطة زعيمة كلينك، شولتز جريترود تصدرت
واقترص العمل. سوق من وإخراجها التعليم من املرأة منع وحاوال — طفًال ١١ بإنجابها
مناسبة اعتربت أعمال عىل الفاشية الحركات داخل النساء من العظمى الغالبية نشاط

األول. املقام يف االجتماعية بالرعاية تعلقت لطبيعتهن،
كنَّ الالئي النساء فحتى الفاشية؛ يف سلبيٍّا دوًرا لعبن النساء أن يعني ال هذا لكن
كن للفقراء، الغذائية املواد جمع أو الجوارب حياكة مثل متواضعة، تبدو قد مهامَّ يؤدين
كبري حد إىل تخضع معقدة منظومة تحت تندرج املنزل خارج أخرى أنشطة يف يشاركن
الهرمي التسلسل أعىل يف نسائية أقسام هناك وكانت .(2-9 الشكل (انظر نسائية إلدارة
واملمرضات، الصحيات، الزائرات من صغرية جيوًشا تضم الفاشية واألنظمة للحركات
الفاشيني من الذكور كان ربما االجتماعية. الرعاية يف والعامالت املنزيل، التدبري ومعلمات
الرجال صارعن بل األمر، لهذا باًال يُلقني لم النساء لكن ثانوية، هذه املرأة مهام يعتربون
تضارع مهنهن عىل مكانة إضفاء وحاولن اختصاصاتهن، مجاالت يوسعن أن أجل من
االجتماعية الرعاية أنشطة أن يعتقدن وكن واملحامون. األطباء بها يتمتع التي املكانة
يف يرغبون كانوا الذكور الفاشيني أن ورغم وُمستنَفرة. متناغمة أمة إلقامة رضورية
الذي العمل بأن أيًضا يقرون كانوا لها، وضعوه الذي «النطاق» داخل النساء حرص
من شيئًا النساء اكتسبت ولذلك املستنَفرة. األمة هدف لتحقيق رضوري النساء تؤديه

الفاشية. واألنظمة الحركات داخل النفوذ

129



الفاشية

املجتمع»، لخدمة الرايخ «وكالة يف جديدة عضوة تفحص طبيبة اإلناث. من عالم :2-9 شكل
2.١٩٤٠ سبتمرب ٦

بمجموعة طالبت الفاشية الحركات أن صحيح باهظة. بتكلفة جاء النفوذ هذا لكن
وكأنه منها الكثري بدا — بالفعل الدولة نفذتها وقد — االجتماعية الرعاية تدابري من
تيسري وقروض األرسية، اإلعانات (مثل: النسائية الحركة إليها تطلعت طاملا رغبات يلبي
تكن لم التدابري هذه لكن ذلك)، إىل وما العمل، يف الصحية الرعاية وتحسني الزواج،
يف رأينا كما — تخدم كانت بل املرأة، أمام املتاحة الخيارات نطاق توسيع إىل تهدف
عدا امرأة من ما مثًال، أملانيا ففي والعرق؛ األمة احتياجات أنها ُزعم ما — الثامن الفصل
األم بدور للوفاء مؤهلة تكون بحيث الكفاية فيه بما «متطورة» تعترب كانت اآلرية املرأة

«صالحني». أطفال لحمل أو
أنها حد إىل هيملر، هاينريش قائدها من بتشجيع إس، إس وحدات تمادت وقد
الناحية من مقبوالت يعتربن ممن أنهن طاملا املتزوجات، غري األمهات تحمي كانت
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«صليب لحركة التابعة الكربى االجتماعية الرعاية منظمات كانت فرنسا، ويف العرقية.
ألرسهم. أو للمهاجرين املساعدة تقديم ترفض الفرنيس» االشرتاكي و«الحزب النار»

يحدث ولم ،١٩٣٨ عام قبل األقل عىل مفيًدا، يعترب األجناس اختالط كان إيطاليا، يف
السياسات هدف ظلت العرق مصلحة لكن «سلبية». يوجينية تدابري أجيزت أن قط
يف الديمقراطية الدول سياسات من استبداًدا أكثر اإليطالية السياسات وكانت اإلنجابية،
تحديد عىل التشجيع طريق عن اإليطايل» الشعب خصوبة «إعاقة كانت فقد الصدد، هذا
ع تُوزَّ كانت االجتماعية الرعاية خدمات أن ذلك، من األهم الدولة. بحق جريمة تعد النسل
أن ورغم للنظام. املوالني غري منها يستفيد ال بحيث رسمية، غري سياسية ملعايري وفًقا
السياسة كانت فقد النساء، بمعاملة يتعلق فيما كبرية اختالفات بينها الفاشية األنظمة
أكانت سواء الدوام، عىل ومستنفرة متجانسة أمة إقامة بغرض مستغلة الحاالت جميع يف

غريها. أو بيولوجية أسس عىل محددة األمة هذه
جان أوكل فقد ذلك؛ عن يختلف ال املعارصة القومية الشعبوية يف املرأة ووضع
املتمثلة املقدسة» «شبه املهمة للنساء الفرنسية، الوطنية» «الجبهة قائد لوبان، ماري
هو وها وإنارتها». وأحاسيسهم وعقولهم واملراهقني األطفال «قلوب يف الحياة بث يف
أجل من األطفال إنجاب عىل املرأة لتشجع مالية حوافز يطرح الربيطاني القومي الحزب
العائلة. ضد للتمييز حد ووضع املواليد، معدل يف انخفاضخطري أنه يفرتض ما مكافحة
القيمة سخية أطفال» «شيكات بتوزيع هايدر وعد ١٩٩٩ لعام العامة االنتخابات ويف
بالعنرصية، مرتبًطا اإلنجاب تشجيع يزال ال املايض، يف الحال كان وكما األمهات. عىل
استقدام خالل من العاملة األيدي النقصيف تعويض عن ستتوقف الدولة أن من فانطالًقا
ضمنيٍّا يعني وهذا األطفال، من املزيد إنجاب عليهن يتعني النساء فإن املهاجرين، العمال
الشعبوية وتتسم اإلنجاب. عىل تشجيعهن سيجري من هم فقط «الوطنيات» النساء أن
الفروسية بأن لوبان اعتقاد يف ذلك أَتَجىل سواء صارخ، ذكوري بطابع املعارصة القومية
كرة مشجعي من الشبيه املتعصبني عنف يف أو النسائية، الحركة عىل الرد هي الفرنسية

القدم.
بني ما سنوات درس من كل يألفه الذي الخوف، ذلك عن ناجمة سياسات هذه
التدخل إن لوبان يقول إذ تناسبهن؛ ال وظائف عىل النساء تستويل أن من الحربني،
والنساء نساء، إىل يتحولون «الرجال يجعل قد الجنسني عىل الطبيعي املهام توزيع يف
للبطالة نتيجة ضخامة املخاوف هذه تزداد املعارص، املجتمع يف رجال». إىل يتحولن
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بأن الرجال بعض القتناع ونتيجة املهارة، محدودي من العاملة الطبقة ذكور بني املزمنة
اليمني مخاوف تراجع ومع الذكور. ي ترقِّ يقوِّضفرص املرأة لصالح اإليجابي» «التمييز
بأدوار املتعلقة القضايا عىل السياسة اهتمام انصبَّ والشيوعية، االشرتاكية خطر من

الجنسية. والحياة واإلجهاض والطالق كالزواج الجنسني،
اآلن تختلف مكانتهن لكن لهم، ويصوِّتن القوميني للشعبويني نساء تنضم ذلك ومع
املوقف ألن وذلك املايض، يف الفاشية الحركات يف يشغلنها كنَّ التي تلك عن ما حد إىل
وبفضل املنال. بعيد أمًرا تزال ال املساواة أن ولو ن، تحسَّ قد للمرأة واالجتماعي السيايس
نطاق ازداد املتغرية، التعليم وطبيعة الدينية، املمارسات وتراجع والسينما، التليفزيون،
يرفضن النساء معظم أن صحيح أعىل. «تطلعاتها» وباتت املرأة أمام املتاحة الخيارات
الفتوحات إىل ينظرن لكنهن النسائية، للحركة منارصات باعتبارهن تصنيفهن يجري أن
الطبقة نساء عىل ينطبق وهذا املسلَّمات. ومن عاديٍّا أمًرا باعتبارها املرأة حققتها التي
ينطبق كما الجديدة الفاشية مرشحات لوائح عىل انتخابهن يجري الالئي الربجوازية
القوميني. للشعبويني أصواتهن يمنحن الالئي العاملة الطبقة شابات عىل نفسها بالدرجة
بعضهن شغل الالئي عائلته عضوات عىل السيطرة يف كبرية صعوبات لوبان واجه وقد
خالل من األرسة بشأن آرائه من سخرت السابقة فزوجته الحركة؛ داخل مهمة مناصب
قاطعته حني يف اإلباحية، بوي» «بالي بمجلة صور مجموعة يف خادمة صورة يف الظهور

سياسية. ترتيبات بسبب بناته إحدى
الحركات تَِعد أن الحربني، بني ما سنوات يف حدث كما األحيان، بعض يف يحدث قد
من سياسات إىل أيًضا تدعو لكنها املرأة، أحرزتها التي التقدم أوجه باحرتام الفاشية
الشد هذا سيجري كيف نتنبأ أن يمكننا وال املكتسبات. هذه بمعظم تطيح أن شأنها
اليمني سياسات تطبيق حال يف بأنه القول نستطيع لكننا الواقع، أرض عىل والجذب
الليربالية. الديمقراطية مع أخرى راديكالية قطيعة ذلك سيمثل النساء تجاه املتطرف

هوامش

(1) © Hulton Archive.
(2) © AKG London.
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كانت إذ بالطبقة؛ عالقتها أساس عىل بالكامل تُفرسَّ تكاد الفاشية كانت ما وقت يف
أو رجعية، الرأسمالية عنارص بأقىص تتسم ديكتاتورية للماركسيني بالنسبة الفاشية
مرتبة؛ أدنى صغرية برجوازية طبقة مع املسيطرين الرأسماليني تحالف عن تعبريًا
التقليدية» «النخب جانب من محاولة آخر تمثل الفاشية كانت للفيربيني وبالنسبة
جذورها — أخرى نظرية املرحلة هذه يف سنضيف ولعلنا «التحديث». من نفسها لحماية
الربجوازية عداء عن «باألساس» تعرب حركة الفاشية تعترب — الفيربية يف متأصلة أيًضا

العمالية. للتنظيمات عداءها يضارع الذي الكبري، املال لرأس الصغرية
الفاشية عن مسئولة يرونها التي الطبقة حول والفيربيني املاركسيني اختالف ورغم
ترصفات خالل من يكتشفا، ألن الفريقني كال يسعى للطبقة)، تعريفهم طريقة (ويف
التي للطبقات الكامنة» «املصالح عىل دليًال وكتاباتهم، وكلماتهم وحلفائهم الفاشيني
للمصلحة الفاشيني تمجيد أن املاركسيون يعترب قد وهكذا الصدد. هذا يف مهمة أنها يرون
مصالح بأن العمال إقناع االشرتاكيني محاوالت الرأسماليون بها يحارب وسيلة الوطنية
معاداة سياقات الفيربيون يفرس ربما وباملثل، األول. املقام يف تكون أن ينبغي الطبقة
أو اليهود، بشخص بربطها الحديث العالم صورة لشيطنة محاوالت أنها عىل السامية

الصغرية. الربجوازية معضالت عىل للتدليل
ينظر التي الطريقة بفهم نبدأ أن بد ال بأننا الشمولية منظِّرو يجادل املقابل، يف
قوتهم هو القومي التعصب أن أنفسهم الفاشيون ادعى فقد العالم؛ إىل الفاشيون بها
نسأل أن هي مهمتنا فإن لذا هدفهم؛ املستنفر الوطني املجتمع إقامة وأن املحركة،
واجهوها التي العقبات عىل التغلب ويف أهدافهم، تحقيق يف الفاشيني نجاح مدى عن
الشمويل. النهج يف تظهر ما فنادًرا الطبقة مصالح أما لتقديمها. اضطروا التي والتنازالت
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نجمل دعونا املتنافسة، النُُّهج يف والقوة الضعف نقاط لفرز نعود أن من وبدًال
السابقة: الفصول يف طرحتها التي النظر وجهة

النمط «عىل الوطنية، الوحدة تحقيق أن إىل الخاصة الفاشيني نظر وجهة ذهبت (١)
جوانب كل عىل األمة عن الفاشية الفكرة وطغت الرئييس. هدفهم هو عرفوه»، الذي

السياسة.
اعتربوا فالفاشيون األهمية، بالغة هدفهم تدعم التي حددوها» «كما واملربرات (٢)
أنواع كل من مبنية فكرة هي وإنما يشء، ال من مستمدة مجردة، فكرة ليست األمة أن

القائمة. التملك حق وعالقات األبوي األرسة لشكل النزوع فيها بما املسبقة، األفكار
بدت إذا إال العمل أرباب حقوق وعن األبوية األرسة عن يدافعوا لم الفاشيني لكن (٣)
ومن بالحماية. تتمتع فال «األجنبية» الرشكات أو األرس أما األمة، حقوق مع متماشية
حق أو األرسة عن مطلًقا دفاًعا يدافعون ال — للمحافظني خالًفا — الفاشيون كان ثمَّ،

التملك.
املذاهب كل يعارضون كانوا أنهم بد فال متعصبني، قوميني الفاشيون كان وملا (٤)
أو النوع يضعون بأنهم واالشرتاكيني النسائية الحركة أنصار اتهموا فقد األخرى؛
كال إدماج أرادوا الفاشيني أن بما لكن األمة. مرتبة من أعىل مرتبة يف اإلنسانية أو الطبقة
من معينة إصالحات يتقبلون كانوا فربما الواحدة، األمة يف الطبقات وجميع الجنسني
اإلصالحات هذه دامت «ما واالشرتاكيون، النسائية الحركة أنصار بها ينادي التي تلك

الفاشيون.» عرفها كما الوطنية للمصلحة تخضع

إىل اإلشارة تجب بالطبقة، الفاشية عالقة عىل آثار من هذا أحدثه ما ندرس أن قبل
بعينها؛ اجتماعية طبقة ألي ذاتها» حد «يف تروق يجعلها الفاشية يف يشء من ما أنه
الوحدة باسم العمالية الحركة لتدمري تسعى لحركة ينجذبون ربما األعمال فأصحاب
املطالب لبعض تذعن ألن مستعدة حركة يف يرتابون ربما العمل أرباب لكن الوطنية،
ألنها الفاشية العمال يعارض ربما وباملثل، التملك. حق عىل األمة وتقدِّم االشرتاكية،
عىل الوطنيني العمال مصالح بتقديم وعدها إليها يجذبهم ربما لكن االشرتاكية، تناهض

األجانب. العمال مصالح
دراسة خالل من إال ذلك وأسباب الواقع يف الفاشية َدَعم من نحدد أن نستطيع ولن
نفحص أن علينا أوًال: زاويتني؛ من املوقف إىل ننظر أن علينا سياقها». «داخل الفاشية
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عملت التي الطريقة نحلل أن علينا وثانيًا: ودوافعهم. الفاشية ملؤيدي االجتماعية البنية
جاذبية. من للفاشية ما تشكيل عىل ومواقفهم الفاشيني الناشطني اسرتاتيجيات بها

والناخبون الناشطون

عىل املؤرخني معظم يُجمع إذ كبريًا؛ تفاوتًا طبقة كل من الفاشية نالته الذي الدعم تفاوَت
سيما (ال الصغرية الربجوازية طبقة وأبناء الفالحني نسبة تقدير يف مبالغة هناك كانت أنه
يف اإلرشافيني) واملوظفني بالتجزئة، البيع يف والعاملني الحكوميني، واملوظفني الحرفيني،
بالهني ليس دعًما أيًضا اكتسبوا النازيني أن وعىل بحثًا، ُقتل الذي النازية، ناخبي جمهور
طبقات وسط قويٍّا كان النازي الحزب أن صحيح العليا. الطبقة وأفراد العمال من

الطبقات». «كل حزب كونه إىل منافسيه من أيٍّ من أقرب كان لكنه بعينها،
مقرونة واسعة، مماثلة شعبية الحربني بني ما سنوات يف الفرنسية الفاشية تُظهر
كثب عن نظرنا وإذا املتوسطة. الطبقة من املؤيدين نسبة تقدير يف بمبالغة أيًضا
ذوو العام القطاع موظفو ل فضَّ فبينما لالهتمام، املثرية االختالفات بعض فسنكتشف
إىل فرنسا يف نظراؤهم انجذب للنازيني، التصويت أملانيا يف واملعلمون البيضاء الياقات
العاملة الطبقة جانب من الفاشية دعم أن فسنجد املجر، إىل انتقلنا وإذا اليسار. تيار
يف تختلف القومية الشعبوية هي ها قوة. أكثر كان أرايض يملكون ال الذين والعمال
تجتذب أنها ونعرف الفرنسية، الوطنية» «الجبهة عن الكثري نعرف أخرى. تارة التوجه

الطبقات. جميع من متساويًا يكون يكاد املصوتني من عدًدا
فستصبح للفاشية، التصويت عىل أثرت أخرى تأثريات الحسبان يف أخذنا وإذا
الربوتستانتيني من الصغرية الصناعات عمال أن نجد أملانيا، ففي تعقيًدا؛ أكثر الصورة
«املركز لحزب يصوِّتون الكاثوليك العمال كان بينما للنازية، للتصويت ميالني كانوا
يصوِّتون الربوتستانتيني من الكبرية الصناعات وعمال للشيوعيني، أو الكاثوليكي»
الفرنسية املناطق يف الكاثوليك الربجوازيني أن سنكتشف فرنسا، ويف لالشرتاكيني.
الربجوازيني من الفاشية للمنظمات لالنضمام ميًال أكثر كانوا والحرضية الصناعية
الدين. رجال لهيمنة املناهضني املدن برجوازيِّي من أو الريفية املناطق يف الكاثوليك
للنقابات لالنضمام ميًال أقل كانوا الثقيلة الفرنسية الصناعات عمال أن أيًضا سنجد

النسيج. صناعة يف اإلناث العامالت من الفاشية
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والنقطة الحرية. من مزيد سوى أخرى أمثلة َسْوق وراء من نجني لن الواقع يف
التصويت يف التأثري يف الطبقة مع اشرتكت والدين والجغرافية النوع أن هي املهمة
بعينها، اجتماعية طبقة أي لدى استثنائية بشعبية تتمتع تكن لم فالفاشية للفاشية؛
حدة عىل بلد كل يف السياسية بالظروف تتعلق أموًرا لنا يبني أعاله املوصوف والتفاوت
السياسية املواقف ع تنوُّ أن نضيف أن يجدر ربما الفاشية. عن أموًرا لنا ح يوضِّ ما بقدر
الوجهة ماهية حول حتًما اختلفوا أعضاءها أن نفرتض يجعلنا الطبقات من طبقة أي يف

مصالحهم. تضمن التي
الناشطني. دور وهو: أال والطبقة، الفاشية مسألة من الثاني الجانب إىل يشري وهذا
«الكامنة»، االجتماعية للقوى ممثلني باعتبارهم الناشطني إىل يُنظر األحيان، من كثري ففي
إن ويقال العاملة، الطبقة باسم» «يتحدثون االشرتاكيني الناشطني إن يقال هذا عىل وبناءً
باسم» «يتحدثون بذلك) علم عىل يكونوا لم ولو (حتى الفاشيني أو املحافظني الناشطني
تماًما ليسوا أنهم سيدرك السياسيني الناشطني يعرف امرئ أيَّ لكن الربجوازية. الطبقة
موكَّلون وأنهم العالم، بمنظومة متميزة بصرية يملكون أنهم يشعرون فهم كبقيتنا؛
فحسب يعربِّ ال املثال سبيل عىل االشرتاكي فالناشط آرائهم. بصحة بقيتنا إقناع بمهمة
اعتناق يف تتحقق مصلحته بأن العامل «يقنع» أن يحاول فهو العمال، مشاعر عن
الكاثوليكية مذهب أو منافسة، اشرتاكية مدرسة مذهب ال الخاص، االشرتاكي مذهبه
الذين أولئك آراء فحسب يعكسون ال الناشطني فإن لذا الفاشية. حتى أو السياسية،
الناس يدرك التي الطريقة تشكيل يف كبريًا دوًرا أيًضا يلعبون وإنما لتمثيلهم، يسعون
إعداد عن مسئولني كانوا من الجد محمل عىل نأخذ أن أيًضا يجب «مصالحهم». بها

الدعاية. تستهدفها أن ينبغي التي الفئة تحديد وعن الحزبية، الدعاية
وسط خاصة بشعبية تتمتع كانت النازية أن رغم كمثال: النازية نأخذ دعونا
(كانت منافسيها شعبية تفوق شعبيتها كانت الصغرية، الربجوازية وأبناء الفالحني
العاطلني، للذكور تروق والشيوعية العاملة، الطبقة لذكور بخاصة تروق االشرتاكية
األخرية األحزاب هذه كانت حني ففي الكاثوليكية). لألقلية الكاثوليكي» «املركز وحزب
باعتبارهم املصوتني النازية جذبت الطائفة، أو الطبقة منظور من برامجها تعرض
أنهم وزعموا «الشعب»، عن ممثلني أنفسهم النازيون م قدَّ لقد الواحدة. األمة يف أعضاءً
أن يحتمل معارضة وهي فاسدة، أجنبية سياسية ملؤسسة شعبية معارضة عن ون يعربِّ
كراهية تحويل عىل قادرين النازيون كان الواقع. أرض عىل بالفعل كبري عدد تأييد تلقى
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الكثري تأييد ونالوا «اليهود»، املتاجر أصحاب عىل هجمات إىل املحال أصحاب صغار
الحمراء كاألعالم — يستخدمها اليسار كان التي الرموز دمجهم خالل من العمال من
العريضة االبتسامة ذي البدين الرأسمايل صورة أو املعقوف، الصليب عليها املضاف
كانوا للسامية. معاٍد قومي برنامج يف — السيجار ويدخن املرتفعة القبعة يرتدي الذي
امتاز وقد اليهودية. الرشكات يف وإنما الرشكات، يف يتمثل ال عدوهم أن العمال يخربون
العمل أرباب من للعديد بالنسبة نسبيٍّا جذابًا كان بأنه للرأسمالية القومي العداء هذا
من العمال يعانيه فيما األملان الرأسماليني عن اللوم يرفع أن املمكن من كان ألنه أيًضا؛

محن.
الفاشيني جميع حاول الذي الشكل إىل التحول يف نجح من أكثر هم النازيون كان
املعارضة الجماعات كل تدمج التي القومية، األحزاب شكل وهو أال إليه، يتحولوا أن
نجاًحا كهذه سياسة نجاح نعترب أن يجب ال ذلك، ورغم واحدة. حركة داخل األخرى
كله األمر إن بل الطبقة، شعبية تفوق بشعبية ذاتها حد يف تتمتع ال فالقومية تلقائيٍّا.
تحت واقًعا لألمة مثًال النازي املفهوم فكان والطبقة. األمة تعريف كيفية عىل يتوقف
أملانيا أن يعتربون النازيني من كبري عدد كان فقد واعية؛ وغري واعية «تحيزات» تأثري
جمهور من الكاثوليك تقيص كانت رؤية وهي وثنية، حتى أو بروتستانتية بطبيعتها
بصفتها األمة يعرِّفون وإسبانيا وإيطاليا فرنسا يف الفاشيون كان املقابل، يف ناخبيهم.
كان رومانيا، ويف الدين. رجال سيطرة مناهيض يستبعدون كانوا ثم، ومن كاثوليكية،
العقيدة أتباع يعد ال كان وبالتايل، لألمة، معادل الرومانية األرثوذكسية أن يرى كودريانو

الفيلق. من ويستبعدهم األمة، من «الوحدوية»
باعتبارها تناولها هي طبقة لكل بالنسبة جاذبية من للفاشية ما لفهم طريقة أفضل
ال تحيزات من لديهم (وما الفاشيني الناشطني اسرتاتيجيات بني تفاعل عن ناجمة
واختالف بها). تعرتف ال تحيزات من لديها (بما جماعة كل ظروف مع بها) يعرتفون
العكس، عىل بل مهم، غري للفاشية الطبقي الرتكيب أن يعني ال ذلك عن الناتجة األشكال
اختالًفا بعضها عن تختلف كانت الفاشية عىل آمالها علَّقت التي الفئات ألن ا؛ جدٍّ مهم هو
انعدام يف متساوية الطبقات جميع تكن لم إذ منها؛ لكل املتاحة السلطة حيث من شديًدا
خالل من هذا أوضح أن وأود املاركسيون. يقول كان كما البندقية، فوهة أمام حيلتها
والكوربوراتية. القومية االشرتاكية الفايش: املعجم يف رئيسيني ملصطلحني موجزة دراسة
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القومية االشرتاكية

إىل فبالعودة القومية؛ االشرتاكية مصطلح استخدموا الذين الوحيدين هم النازيون يكن لم
االشرتاكية الجمهورية «للجنة االنتخابي الربنامج قدَّم باريه موريس أن نجد ١٨٩٨ عام

ييل: كما نانيس مدينة يف القومية»

اشتهاء إال يحركها ال والتي األحقاد، إلرضاء إال تهدف ال التي السياسة ضد
هللتم التي و«االشرتاكية» «القومية» ألعارضاألفكار أخرى تارة جئت السلطة،

اليوم. منها تتربءوا لن والتي قبل، من لها
املعنوي الصعيدين وعىل املقاطعات، قلب ويف املجتمع، مراتب أعىل يف […]
حيث السفن، بناء أحواض يف وحتى والزراعة والصناعة التجارة يف واملادي،
طفيليات. وكأنهم أبداننا يسممون هم الفرنسيني، العمال مع األجانب يتنافس
هو الجديدة الفرنسية السياسة عليه تقوم أن ينبغي واحد مهم مبدأ ثمة
مذهب يتسبب ال كي الحذر ى تتوخَّ وأن الغزو، هذا من مواطنيها جميع حماية
دفاعات إضعاف يف للغاية، األملاني باألحرى أو للغاية، العاملي هذا االشرتاكية

البالد.

تهديًدا تشكل — املاركسية — العاملية االشرتاكية أن يرى هو باريه، نظر وجهة من
تكون اشرتاكية إىل ودعا «أملانية». أيديولوجية ألنها الفرنيس؛ للعرق بل الفرنسية، لألمة
الرتاب يف ضاربة جذور لهم الذين العمال إال تحمي أال رشطني: تلبيتها خالل من وطنية
منها كلٌّ تقدم أن تضمن بأن الوقت، ذلك يف املعارضة، الفئات مع تتصالح وأن الوطني،

الخاصة. مصالحها عىل الوطنية املصلحة
بني العالقات «روح» يف تغيري بإحداث وإنما التملك، حق بقمع باريه يناِد لم
اقرتح باريه لكن للرأسماليني. ترويًعا املاركسية من أقل كانت الصياغة هذه الطبقات.
إصالحات وهي األرباح، يف واملشاركة الدخول عىل تصاعدية فرضرضيبة مثل إصالحات
من — وهستريي بل — مطلق باعرتاض قوبلت لكنها اليوم، للقارئ مستأنسة تبدو قد
الحديد صناعة أقطاب تستهِو لم وباملثل، الوقت. ذلك يف السائد املحافظ الرأي جانب
برنامج أن هو حدث ما الرخيصة. األجنبية العمالة تدفق وقف يف باريه رغبة املحليني
يف املحافظية بمبادئ قانعني يعودوا لم الذين املحافظني بعض إعجاب بالفعل نال باريه

االنتخابات. يف لفوزه كافيًا يكن لم اإلعجاب هذا لكن «نانيس»،
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استثنائيٍّا قدًرا القايض منحه الذي — هتلر كان عاًما، وعرشين سبعة ميض بعد
يف لضلوعه محاكمته يف املحلفني هيئة يخاطب — متهم ألي يمنح ال الكالم حرية من

قائًال: هول» «بري انقالب

مبدأها جعلت العمال بحزب يُعرف كان ملا القومية االشرتاكية الحركة إن
الثورة أن وثانيًا النهاية، حتى باستماتة املاركسية الحركة تناضل أن الرئييس
تكن لم مسبوق، غري إجرامي ولعمل للماركسية نتيجة ،[١٩١٨ عام [ثورة
هي املشكلة أخرى. مرة قوميني األملانية الربجوازية أعضاء يصبح ألن تهدف
قوميني يصبحوا أن بد ال العريضة، الجماهري العاملة، الطبقة من األملان أن
نظرية، عالقة مجرد بالقومية عالقتهم تكون أن يعني ال وهذا أخرى، مرة
القومية يدمرون ظلوا من ضد فاعل نضال خوض يتطلب وإنما سلبية، أعني
يصبح أن يف نرغب أن للسخرية املثري من أنه ذلك، إىل يضاف اآلن. حتى
تقويضقوميته، عىل األطراف جميع من اآلالف مئات يعمل بينما قوميٍّا الشعب
وهكذا عرقنا. من حتى ليسوا الثورة، أشعلوا الذين اآلالف، من املئات وهؤالء
اليوم نواجهها التي املشاكل وأخطر بل عرق، مشكلة املاركسية املشكلة تصبح

تعقيًدا. وأكثرها

مشابهة فرضيات يطرح لكنه األدبية، باريه بمواهب يتمتع هتلر يكن لم ربما
يعاد أن يجب تُحاَرب ولكي األملاني، العرق عدو هي العاملية فاملاركسية لفرضياته؛

الطبقات. اسرتضاء عىل «القومية» االشرتاكية تعمل وأن األمة، يف العمال إدماج

الكوربوراتية

يرفضها التي — الكوربوراتية أن يرى مكان، كل يف الفاشيني شأن شأنه هتلر، كان
يعوقه ال الذي الرشكات كربيات نفوذ يغطي ستاًرا باعتبارها املعارصون الباحثون أحيانًا
فهي، بطبيعتها؛ فاشية ليست الكوربوراتية لكن االجتماعي، السالم مفاتيح أحد — عائق
تنظيمية كيانات بالسياسة املتعلقة القرارات اتخاذ تتوىل أن تعني صورها، أبسط يف
أرباب اتحادات أو عمالية نقابات — القرارات بهذه املعنيني املصالح أصحاب تمثل
أو الحكومة تتخذها أن من بدًال — إلخ … الفالح أو األرسة تمثل جماعات أو العمل
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بممارسة الغرب يف الحرب بعد ما ديمقراطيات معظم قامت آلخر وقت ومن الربملان.
السياسات. صياغة يف رأي العمل أرباب واتحادات للنقابات كان حيث الكوربوراتية،

عىل تقوم أنها يف التقليدية الكوربوراتية عن تختلف الفاشية الكوربوراتية لكن
منابع عىل القضاء بمجرد أنه تفرتض كانت ألنها القائمة؛ املؤسسات تطهري أو تدمري
لكل الطبيعية الوطنية جديد من ستظهر الوطنية غري «األجنبية» أو اليسارية التأثري
كانوا الذي االستغالل من العمال ستحمي الكوربوراتية أن تفرتضأيًضا وكانت الطبقات.
الرأسماليني. أهواء رحمة تحت فيها األجور كانت التي الحرة، السوق يف له يتعرضون

األمة. داخل انسجام لحدوث املجال سيفسح الطبقي الرصاع وأن
يجذبوا كي الرأسماليون يقدمها أن يتوقع التي التنازالت يكتنف الغموضظل لكن
االستقاللية قدر هو خاصة أهمية املهم األمر كان إذ الوطني؛ املجتمع إىل مجدًدا العمال
كان البلدان من كثري يف الكوربوراتي. النظام يف الفاشية للنقابات تُمنح أن يجب التي

«النقابيون». الحرية: درجات أقىص العمال نقابات بمنح ينادون من عىل يطلق
الراديكاليني الفاشيني مع اإليطالية» القومية «الجمعية ورثة اختلف إيطاليا، يف
الدولة سيطرة رضورة عىل الجمعية أكدت عامة، بصفة الكوربوراتية. طبيعة حول
من مزيًدا بوتاي بجوزيبي املحيطون التكنوقراط أراد بينما الكوربوراتية. الكيانات عىل
النقابيون — تعصبًا الراديكاليني أكثر أراد ومهندسيها. الكيانات هذه ملديري السلطة
أما االستقاللية، من مزيًدا العمالية النقابات تنال أن — الفاشية النقابات ونشطاء
عىل قيًدا باعتبارها القرسية للكوربوراتية شكل أي عام بوجه عارضت فقد الرشكات
لالتحادات قانونيٍّا دعًما تقدم أن الدولة من أيًضا وطلبت بل التنافس، يف الرشكات حرية

األسعار! لتثبيت يكوِّنونها التي االحتكارية
العاملة املصانع يف اإلرضابات من عدًدا الفاشية النقابات نظَّمت ١٩٢٥ عام يف
«قرص اتفاقية وبموجب النقابية، توجهاتها لفرض منها محاولة يف املعادن بمجال
الرشكات استياء أثار مما العمال، لتمثيل احتكار عىل حصلت ١٩٢٥ لعام فيدوني»
لكن االشرتاكية. الكيانات خطر خطرية تكون تكاد الفاشية النقابات أن ترى كانت التي
العمل أرباب اتحادات ملكتسبات مساوية مكتسبات عىل الحصول يف تفلح لم النقابات
املصالح أصحاب خرج الوقت. ذلك يف وضعه يتخذ بدأ الذي الكوربوراتي الهيكل يف
وكيل النقابات أن الدولة وأعلنت ُحظرت، اإلرضابات ألن فائزين هذا كل من التجارية
الحاسمة السلطة تكون ألن الرامي بوتاي سعي من خائفة الرشكات ظلت لكن عنها.
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كان .١٩٣٧ عام الفالنخي لكتائب عسكريٍّا استعراًضا يحيي إسباني عامل :1-10 شكل
مبتكًرا.1 كان للعمال برنامجهم بأن يتباهون الفالنخي

مؤيدي أن إلنكار مجال ال ذلك ومع الكربى، الرشكات ال واملهندسني، املديرين أيدي يف
غاياتهم. تحقيق يف يفلحوا لم الفاشية العمالية النقابات

املصنع خلية تنظيم شكل يف تمثَّل قويٍّا نقابيٍّا جناًحا أيًضا النازي الحزب ضم
قادة هدد ١٩٣٣ عام بعد القومي». االشرتاكي املصنع خلية «تنظيم باسم املعروف
إذا االعتقال بمعسكرات املديرين — يومهم اليوم أن يظنون كانوا الذين — التنظيم
والذي ،١٩٣٤ عام العاصفة» «كتيبة عىل هتلر قضاء كان العمال. أجور يرفعوا لم
املصنع» خلية «تنظيم وكان للراديكاليني. قوية رضبة املحافظني، ضغط إىل جزئيٍّا يعزى
الكوربوراتية. األملانية» العمل «جبهة يف ١٩٣٣ عام منذ بالفعل إدماجه جرى قد
جانب إىل اإلرضابات، وحظر اليسارية النقابات عىل القضاء كان الواقع، أرض عىل
جماعي، تمثيل عىل األملان العمال حصول بعدم كفيًال اإلدارة، يف املديرين حقوق إقرار
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ودعًما عمل فرص األملانية» العمل «جبهة قدَّمت األخرى، النازية الهيئات كحال لكن
التي «اإلقطاعيات» إحدى تشكل وباتت الفاشية، بأيديولوجية املؤمنني بالعمال للنهوض
االجتماعية الرعاية نظام من بكثري أيًضا النازيون احتفظ للدولة. القديم الرتاتب تقوض
ترفيه أوقات ينظموا كي البهجة» خالل من «القوة حركة ودشنوا فايمار، لجمهورية
تخدم االجتماعية الرعاية كانت واليوجينية. العرقية ملشاريعهم أخضعوها ولكن العمال،

عسكريٍّا. وقوي عرقيٍّا نقي وطني مجتمع يف الطبقات كل دمج هدف
واألملاني، اإليطايل الفاشيني، النظامني كال يف والحرفيني الفالحني نصيب كان
الفئات هذه وضع باستعادة والنازيني الفاشيني من كلٌّ وعد فقد العمال؛ لنصيب مماثًال
النظام وعود الرياح أدراج وراحت يذكر. شيئًا يحقق لم الواقع أرض عىل لكنه ومكانتها،
ملنع موسوليني حملة تفلح ولم الصغرية، الحيازات ذوي للفالحني أراٍض بمنح اإليطايل
نظامه. فرتة خالل روما سكان عدد تضاعف دون الحيلولة يف للحرض الريفيني هجرة
إال الترصف حرية النازية والحرفيني املحال أصحاب تنظيمات تَنَل فلم أملانيا، يف أما
الرشكات، كربيات استفادت بينما الكربى، املتاجر بإغالق الوعود وتبددت القليل، بالقدر
بإعانة عهودهم وفوا النازيني أن صحيح اليهودية. األمالك مصادرة من صغارها، ال
عدد انخفاض دون للحيلولة كافيًا يكن لم هذا أن بعد فيما تبنيَّ لكن املدينني، الفالحني

الريفية. املناطق سكان
كان فقد الدنيا، الطبقات لخداع أداة مجرد من أكثر الراديكالية الفاشية كانت
الفاشية لكن أهدافها. تحقيق أجل من مدى أبعد إىل للذهاب استعداد عىل الفاشيون
الكافية القوة تملك لم ألنها بل معنى، ذات غري كانت ألنها تفشل لم الراديكالية
«تهذِّب» بحيث الكفاية فيه بما قوية قط الوطنية املصلحة تكن ولم غاياتها. لتحقيق
أن يعتقدون كانوا الفاشيني من وكثريًا الرأسماليني وأن سيما ال املتوحشة، الرأسمالية
يعترب النظامني كال كان حال، أية وعىل الوطنية. املصلحة يف يصب قوية رأسمالية وجود
يف أولوية املؤسسات هذه ويمنح الحربي، اإلنتاج يف رضوريٍّا عنًرصا الكربى الرشكات

والعمالة. الخام املواد تخصيص
يكن لم (مثلما للرأسمالية تبعيتهم مجرد خالل من يتحدد لم العمال وضع لكن
يتحدد الفاشية االجتماعية الرعاية بمنظمات يعملن الالتي الربجوازيات النساء وضع
اليومية» «الحياة عىل مؤخًرا أُجريت التي األبحاث تشري إذ للرجال)؛ التبعية خالل من
كثريون أعاد بينما للنازية، معادين ظلوا تحديًدا سنٍّا األكرب العمال أن إىل النازية ظل يف
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هذا تمثل االشرتاكية األحزاب وكانت النازية، إىل تنظيًما أفضل بمجتمع أحالمهم توجيه
من بمأمن قط يكونوا لم يشء، كل رغم الديمقراطيون، فاالشرتاكيون قبل؛ من الحلم
بدا حتى ،١٩٣٢-١٩٣٣ الفرتة يف االشرتاكية فعالية عدم ثبت إن ما إذ القومي؛ الشعور
قبل. من اشرتاكيني كانوا الذين العمال تأييد كسب يف النجاح بعض يحققون النازيني أن
يف املشاركة يعتربون باتوا العاملة للطبقة املنتمني الجنود أن إىل يشري البعض إن حتى
ينتجونه كانوا الذي الجودة» عايل األملاني «للعمل امتداًدا الرشق يف العرقية النظام جرائم
بطبقة ارتباطاتهم عن تخليهم مقابل ينالون العمال كان الواقع، يف املصانع. يف قبل من
تسيَّد فقد األجنبية. الفتوحات منافع من ونصيبًا وطنية، نخبة يف ثانوية أدواًرا العمال
العبيد، العمال ماليني عىل — العاملية العمالية الحركة لقيم تحدٍّ يف — أملانيا يف العمال
عمال يحتل بحيث عنرصي، شبه نحو عىل يجري العمل تقسيم كان أيًضا، إيطاليا، ويف
شأنًا. أقل وظائف الجنوب عمال يشغل بينما مهارات، تتطلب التي الوظائف الشمال

والفاشية التجارية األعمال

بعض أشار كما «باألساس»، تجارية أيديولوجية كانت الفاشية أن هذا كل يعني هل
وإيطاليا أملانيا يف التجارية املصالح أصحاب بعض ألن نعم؛ أوًال: وال! نعم! املاركسيني؟
الرشكات باتت حتى السلطة إىل الفاشية وصلت إن وما الفاشية، للحركات وا انضمُّ

الرضا. بعني العمالية الحركة لتدمري وتنظر تدعمها، الكربى
سعداء البلدان من العديد يف الرأسماليون فيه كان الذي الوقت يف ألنه ال؛ ثانيًا:
إقامة يف بالفعل منهم يرغب من عدد كان اليسار، ملحاربة الفاشية العصابات باستخدام
السلطة، عىل لالستيالء الفاشيني سعي خالل إيطاليا، ففي نسبيٍّا. قليًال فاشية أنظمة
وليربالية اإليطالية» القومية «الجمعية السيايسبني والئهم يف منقسمني األعمال رجال ظل
لكن الديمقراطية، يقوِّضوا كي الكثري األعمال رجال كبار فعل فقد أملانيا، يف أما جوليتي.
بدعم محافظة، ديكتاتورية تقوم أن لون يفضِّ كانوا األعمال رجال من العظمى الغالبية
أكثر دوًرا الزراعية املصالح أصحاب لعب وقد هتلر. مها يتزعَّ حكومة من بدًال نازي،
املطاف. نهاية يف السلطة إىل بهتلر أتت التي املفاوضات يف الرشكات كربيات من فعالية
أن تبنيَّ فقد بالكثري، يخربنا ال رأسمايل نظام بأنها الفاشية وصف ألن ثانية، وال،
عالوة املبدأ. حيث من تعارضها أنظمة مع التكيف عىل هائلة قدرة تملك الكربى الرشكات
أو أملانيا رأسمالية لينقذ كان ما الفاشية إىل اللجوء بأن نقول أن املرجح من أنه عىل
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فاشية لحركات انضموا األعمال رجال بعض أن صحيح الحربني. بني ما فرتة يف إيطاليا
عىل كانوا بأنهم نعتقد يجعلنا وجيه سبب من ما لكن كذلك، األمر بأن منهم اعتقاًدا
الفاشية أن اعتقدوا «ربما» عامة بصفة األعمال رجال يكون أن املعقول غري فمن حق.
رجال غالبية إن نقول أن نستطيع لكن، الرأسمالية، بقاء لضمان املمكن الوحيد السبيل
لم ،١٩٣٣ عام وألملانيا ١٩٢٢ عام إليطاليا الخاصة التاريخية الظروف ظل يف األعمال،

النحو. هذا عىل األمر إىل ينظروا

اليهود أحد يملكه متجر عىل «اآلرية» الصبغة إضفاء الخاصة: وامللكية النازية :2-10 شكل
فايل» «جومي وبارسمان» «ستام الالفتة: عىل مكتوب تقريبًا. ١٩٣٨ عام فرانكفورت يف

سابًقا.2

ما بقدر اإلطالق، عىل التملك حق عن تدافع تكن لم الفاشية بأن يذكرنا وهذا
املصلحة حسب التجارية األعمال تنظم الفاشية األنظمة كانت األرسة. عن تدافع كانت

144



االجتماعية والطبقة الفاشية

كيانًا باعتبارها التدخل عىل قدرتها تدمر كانت بينما الحرب، ألغراض سيما ال الوطنية،
خالل قويٍّا مؤمًما ا عامٍّ قطاًعا أسس فقد اإليطايل النظام أما السيايس. القرار صنع يف
العام القطاع قوة لكن مزدهرة، ظلت الخاص القطاع صناعات أن صحيح الثالثينيات.
الدهشة يثري ما أكثر لكن الحرب. خالل النظام من املحافظني استبعاد عىل ساعدت
الفاشيون د هدَّ الرشقية، أوروبا ففي اليهودية؛ املمتلكات النازي النظام مصادرة كان
العرقية، الناحية من أجنبية أنها بحجة التجارية األعمال من كبرية قطاعات بمصادرة

املحافظني. جانب من رشسة معارضة أثار الذي األمر
األعمال، رجال فيهم بما الناس، من كثريًا بأن ذلك عىل املاركسيون يعرتض وقد
كان الفايش القومي التعصب وبأن للماركسية، عدائهم بسبب فاشية لحركات انضموا
لكن صحيح، كله وهذا العمالية. للطبقة العمال والء لتقويض متعمدة محاولة يمثل
تماًما؛ آخر أمر الرأسمالية عن للدفاع وسيلة «باألساس» كانت الفاشية بأن القول
الدوافع من ا جدٍّ كثريًا حوت الفاشية عليها قامت التي القومي التعصب أفكار ألن وذلك
تغلب وال قط، عنها تغيب الرأسمالية مسألة تكن لم التي األخرى، واألفكار واملفاهيم

أيًضا. عليها

هوامش

(1) © Mary Evans Picture Library.
(2) © AKG London.
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والتحديث الفاشية

حتى متطرفة متطابقة حركات من إرثًا خلَّفت الفاشية أن السابع الفصل يف رأينا
أن أود الفصل هذا يف نجاًحا. األكثر القومية الشعبوية الجماعات من وعدد اللحظة،
تمثل الفاشية كانت إذا ما حول الدائر الجدل مناقشة خالل من الفاشية إرث أستكشف
الستعادة فاشلة محاولة أو «الحديث»، العالم ظهور عىل قصد، دون ربما ساعدت، قوة
«الفئات عليها يُطلق من أن إىل يشريوا أن يمكن الثانية الرؤية أنصار «التقليدي». املجتمع
— األرستقراطيني الزراعية األرايض ومالك والفالحني الحرفيني — للحداثة» املناهضة
إىل كالعودة للحداثة، مناهضة الفاشية السياسات بعض اعتبار يمكن إذ الفاشية؛ دعمت
الريفي باللباس كودريانو ولع ولعل الفالح. صورة وتمجيد املدن، نمو وتقييد األرض،
سماتها من وكانت الريفية، الجذور إىل العودة يف الرومانية الفاشية رغبة عن عربَّ
ذلك تمثَّل حيث «حديثة»؛ كانت الفاشية أن إىل تشري أخرى أدلة ثمة لكن املميزة.
توزيع عند الكبرية الرشكات ومحاباة العسكرية، التكنولوجيا عبادة مثل: سياسات يف
الحركات يف النساء وإرشاك الجماهريية، والتعبئة وأملانيا، إيطاليا يف العسكرية العقود

جرٍّا. وهلم للرياضة، التجاري الشكل وترويج الفاشية،
للسؤال حل إىل نصل أن دون الرؤيتني من لرؤية الداعمة األدلة نعدد أن بمقدورنا
مفهوم يف ا حقٍّ تكمن املشكلة «ثانوية»). الصالحة غري األدلة أن أحدهم ادعى إذا (إال
اعتبارها يمكن التي التوجهات تزال ال «التحديث» من قرنني بعد ألنه نفسه؛ التحديث
وعىل دائًما. كانت كما الغربية املجتمعات يف متجذرة — مثًال كالعنرصية — عرصية غري
الليربايل املجتمع نحو اتجاًها «عادة» تتخذ التاريخ تحركات أن يف شك ثمة حال، أية
التي االتجاهات نتصور أن نستطيع أننا أو الصناعي، العقالني، العلماني، الديمقراطي،
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حداثة عىل للحكم املراقبون يميل املعرفة، هذه لغياب ونتيجة التاريخ. يسلكها أن بد ال
عالم يذهب فقد الشخصية. نظرهم وجهة من «تقدميٍّا» يعتربونه ما أساس عىل الفاشية
اإلدارية للوظائف وصولهم أن إىل للعمال بالنسبة مرغوبًا أمًرا االجتماعي الحراك يعترب
الحظ) (لحسن الباحثون كان وملا الفاشية. يف «التحديث» عىل يدل شاهد الفاشية ظل يف
للحداثة». «مناهضة أنها عىل الفاشية يفرسون فإنهم سلبية، نظرة الفاشية إىل ينظرون
مارتن مناشدة خالل من تمحيص دون التحديث مفهوم استخدام خطورة تجلت
النازية أملانيا لدراسة البحثية مناهجهم يجعلوا بأن ١٩٨٥ عام الباحثني بروستسات
دقة أكثر أسئلة يطرحوا أن لهم ينبغي املؤرخني إن بروستسات قال إذ «تاريخية»؛ مناهج
الحظ، لسوء لكن وحسب. أخالقيٍّا بها ينددوا أن من بدًال النازية، بشأن بحق وتاريخية
خالل من تحقيقه يمكن الهدف هذا بأن بروستسات قناعة املتعقل املقرتح هذا شاب
كبتها. يف أو األملاني املجتمع يف التحديث نحو التوجهات تشجيع يف النازية دور دراسة
«الطبيعي» باملسار متعلقة افرتاضات حول جدٌل «التحديث» مصطلح طرح واستتبع
الرعاية سياسات أن إىل ذهبت التي بروستسات، حجة كانت وهكذا للتاريخ. واملرغوب
االجتماعية للسياسات الطريق مهدت األملانية» العمل «جبهة اعتمدتها التي االجتماعية
أما إيجابية. صورة يف النازية بتقديم يتهموه أن للنقاد أتاح سببًا الحديثة، ألملانيا
أخرى جوانب عن األجل الطويلة التحديث عملية إبعاد د تعمَّ إنه فقالوا قليًال املنصفون
عنرصي طابع من النازية االجتماعية الرعاية يميز ما تجاهل وبالتايل النازية، جوانب من
كانت الي روبرت بزعامة األملانية» العمل «جبهة أن إىل آخرون مؤرخون وذهب جوهري.
قيمته أساس عىل االجتماعية الفرد مكانة فيه تتحدَّد «حداثة» أكثر مجتمع إقامة تنوي
األملانية النازية تقدمها كانت التي التنمية أن نسوا لكنهم معينة، جماعة إىل انتمائه ال

وعرقه. الفرد بجنس مرهونة كانت
البعض دقيًقا. تعريًفا تعريفه من بد ال مفيًدا، «التحديث» مصطلح يكون ولكي
ويستكشف، القائمة، االجتماعية البنى ت غريَّ قد الفاشية كانت إذا عما بالسؤال يكتفي
يصبح املهوِّن املنظور هذا من التحديث لكن والعمال، النساء وضع أخرى، أمور بني من
يغامر ال لكنه باالهتمام، جديرة أسئلة يولِّد فهو التغيري؛ عن للكناية تلطف مجرد

ا. حقٍّ «حديثًا» التغيري كان إذا ما بتوضيح
هل نسأل: بحيث بروستسات سؤال صياغة نعيد أن هو ممكن، آخر يشء ثمة
نطرح أن دون من خصائصها؟ تشكيل ويف الحقة أنظمة ظهور يف الفاشية ساهمت
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الرعاية ترشيعات أن سنجد وهكذا، للتاريخ. «الطبيعي» املسار بمسألة تتعلق افرتاضات
من الالحقة. األنظمة تلك يف جزئيٍّا أُدمجت وأملانيا إيطاليا من كلٍّ يف الفاشية االجتماعية
الطريق د مهَّ االجتماعية الرعاية إدارة يف املرأة لعبته الذي الدور يكون أن أيًضا املمكن
موزيل افتتان كان ربما حني يف الحرب، بعد العامة األنشطة يف اإلناث مشاركة لزيادة
الحرب. بعد ما فرتة يف االجتماعية الديمقراطية لظهور استباًقا «الكينزي» باالقتصاد
الطابع «إزالة عىل ساعدت قد الفاشية الرتفيه برامج تكون أن أيًضا املؤرخون اقرتح
الحرب. بعد الفرداني االستهالكي املجتمع لظهور الطريق وتمهيد للعمال الربوليتاري»
موجود «التحديث» نحو حتمي نزوع وجود عىل دليًال ليست املستمرة العمليات هذه لكن
بل — متوقعة وغري مقصودة غري تبعات األحداث هذه كانت وإنما األنظمة، جميع يف

الظروف. بتغري للتغري عرضة خاصة، تاريخية لظروف — عرضية وحتى
السياسة تشكَّلت فقد معقدة؛ مسألة االستمرارية مسألة أن ذلك إىل يُضاف
السيايس والتمييز القومي التعصب خالل من واٍع نحو عىل االجتماعية للرعاية الفاشية
التي االجتماعية الرعاية سياسة عن كبريًا اختالًفا اختلفت فقد وبالتايل والعنرصية.
حقوق وتقر عاملية مبادئ عامة بصفة تعتنق التي الليربالية الديمقراطيات تنتهجها
االجتماعية للسياسات التمييزية التوجهات جذور لكن املعاملة. يف املساواة يف األفراد جميع
خصبة تربة هذا نعترب أن يمكن وربما الحديثة، األنظمة سطح تحت حية تزال ال الفاشية

القوميون. الشعبويون له يفضِّ الذي الرصيح للتمييز
كيفية يدرس آخر ملنهج اللجوء يمكن ربما «حديث»، هو ما تحديد لصعوبة ونظًرا
باألساس). املنظور هذا من فكروا قد كانوا إذا وما (بل التحديث ملسألة الفاشيني «تصور»
أيًضا تعددت الطبقية، أو الوطنية املصالح تعنيه ما بشأن النظر وجهات تعددت ومثلما
رد إلبداء املمكنة السبل إحدى الفاشية وكانت الحداثة، تعنيه ما بشأن النظر وجهات

اضطرابات. من السابقان القرنان شهده ما إزاء فعل
آنذاك تعترب كانت رؤى من جزئيٍّا مستوحاة عاملية رؤية يعتنقون الفاشيون كان
باسم املعروفة الفرنسية ونظريتها االجتماعية الداروينية إىل استندوا فقد وعلمية؛ حديثة
ودراسات الحشود، وعلم االجتماعية، والبيولوجيا الجماعي، النفس وعلم «الالماركية»،
الشخصيات بشأن «علمية» افرتاضات يشكل مًعا العلوم هذه كل ربط كان األساطري.
ترى التي بالقناعة وثيًقا ارتباًطا «العلم» هذا ارتبط وقد كليهما. أو األعراق أو الوطنية
النزوع عىل تتغلب أن لها كان إذا داخلها، من ومتجانسة قوية تكون أن بد ال األمة أن
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األفكار تشكَّلت هنا ومن األممي. البقاء رصاع من حية والخروج االنحالل نحو الحتمي
إىل فيه يشء كل مظلًما مخيًفا مكانًا العالم تصورت فنية، حداثة خالل من الفاشية
يستخدمها التي الخاصة التقنيات خالل من تسخريه وحتى فهمه يمكن ربما لكنه فناء،

الفنان.
الطبقات وجميع الجنسني كال من عرقيٍّا املقبولة العنارص تسخري إىل الفاشيون دعا
داخل االقتصادي الذاتي االكتفاء تحقيق أجل من وللنضال القومي، الغرض لتحقيق
معظمهم آمن الفاشيني، توكيدات اختالف وبرغم إمرباطورية. أو قومي سلطة نطاق
سبيل عىل وذلك، القومية، والتقاليد الحديثة املتطلبات بني ق توفِّ أن يجب األمة بأن
النحو عىل علًما هذا يكن لم والحرض. الريف حاجات بني توازن إحداث خالل من املثال،
العالم ملواجهة رضوري فعل رد مرشوعهم أن رأوا الفاشيني من كثريًا لكن نعهده، الذي
أنه آخرون رأى بينما للتقاليد، رضورية عودة أنه عىل آخرون فرسه بينما الحديث،
ما إىل نواصل أن نستطيع ال نحن الغموض، هذا إزاء والحداثة. التقليد بني مصالحة
املتضاربة واملمارسات األيديولوجيات من متناقضة مجموعة فالفاشية ذلك؛ من أبعد هو
كالتقليد مبارشة، ثنائية أضداًدا تشكل باعتبارها تصنيفها يسهل ال التي واملتشابكة

مثًال. الحداثة مقابل

الفاشية ومناهضة الفاشية

الحالة يف مسبوق غري إبادي وطابع — وعنف تعصب من الفاشية به اتسمت ما هل
علينا هل آخر؟ موضوع أي من األخالقي املنظور من بالدراسة أوىل أنها يعني — النازية
عنها نكتب أن علينا وهل مبارشة؟ مناهضة مناهض موقف من كتاباتنا يف نتناولها أن

ثانية؟ حدوثها تكرار دون الحيلولة بنية
أكاديميٍّا الفاشية دراسة بني نفرق أن أوًال بد ال ليسسهًال. السابقة األسئلة عىل الرد
فهم يحاول كي الفاشية مفهوم يستخدم األكاديمي فالتناول أخالقيٍّا؛ عليها والحكم
ما وبفضل بها. تحققت التي و«الكيفية» الفاشية «أسباب» يفرس وكي املايضوالحارض،
يدعوا أن يستطيعون مهني، تدريب من والسياسة االجتماع وعلماء املؤرخون به يتمتع
األسئلة. من النوعية هذه عىل للرد تؤهلهم خاصة قدرة يملكون بأنهم يربره ما له ادعاءً
«يجب» أو «ينبغي» كان ما عن السؤال إجابة يحتكروا أن يملكون ال األكاديميني لكن
يستطيع بالطبع املايض. دراسة من استخالصها يمكن ال األخالقية واملواقف يحدث. أن
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الترصفات لكن لهم، يحلو كما شنيعة بأنها الفاشية ترصفات يصفوا أن املؤرخون
يشارك القارئ كان إذا إال «جرائم» باعتبارها إليها يُنظر لن — األسف مع — الفاشية

األخالق. عىل حكاًما ليسوا واألكاديميون األخالقي. منظوره املؤلف
أحكام إصدار عن األكاديميني إحجام يرون الذين أولئك سيحتجُّ الحال، بطبيعة
بحياد املهنيون األكاديميون يتحجج ألم لكن الباحث، واجب أداء يف تقصريًا أخالقية
يستخدم ألم ذلك، من األسوأ يعنيهم؟ أن يمكن ال الفاشية صعود أن يدعوا كي العلماء
لعلني لكن صحيح، هذا كل الفاشية؟ السياسات لتربير األكاديمية مهاراتهم األكاديميون
من تنصًال يمثل ال الكتاب هذا يف املطروح الفاشية تناول منهج أن عىل أؤكد أن أود

األخالقية. املسئولية
مواطنني بصفتهم واألكاديميون املجتمع. أفراد «جميع» يعني شأن األخالق أوًال:
العظيم الواجب بنفس ومطالبون الحكم يف الحق بنفس غريهم، شأن شأنهم يتمتعون،
قبيل من وسيكون مواطنني. بصفتهم يحكمون أنهم مدركون أنهم طاملا ذلك، نحو
كان ما عن األسئلة بشأن خاص تبرصُّ أي يملكون أنهم األكاديميون يدعي أن الغطرسة
مدى عىل الضوء يلقوا أن املؤرخون يستطيع تقدير، أفضل وعىل يحدث. أن «يجب»
يف دوًرا والسياسة االجتماع علماء يلعب ربما حني يف املايض، يف األخالقية الخيارات تعقد

الديمقراطي. الحكم ظل يف وذلك وتقييمها، الحكومة سياسة تصور
«العلمية» أساليبهم بأن واإليطاليني األملان األكاديميني قناعة كانت الواقع، ويف
اآلخرين حياة يف بالتدخل لهم سمحت التي هي العام بالصالح خاصة معرفة تمنحهم
هو األخالقية املسائل حسمت قد الطبية العلوم بأن واالعتقاد ملوافقتهم. انتظار دون
الفاشيون يخلط وباملثل، الهولوكوست. محرقة يف األطباء إرشاك أتاح الذي تحديًدا
بلد يف «عاشت» مثًال «س» الفئة أن بما أنه يدَّعون حينما واألخالق العلم بني وورثتهم
يف تعيش أن «ينبغي» التي وحدها هي الفئة هذه فإن القرون، من «ص» مدى عىل كذا

البلد. ذلك
النازية ساندوا الذين األكاديميون األساتذة استخدمها التي األساليب كانت ثانيًا:
امرئ أي يملك ال ومثلما هنا. نؤيدها التي األساليب عن جذريٍّا اختالًفا مختلفة والفاشية
يعتربوا لئال استطاعتهم، قدر املعارصون، األكاديميون يسعى نفسه، عن راضيًا يكون أن
ثم املنهجي، للنقد زمالئهم، وافرتاضات افرتاضاتهم، فيُخضعون املسلمات، من أمر أي
يف دوًما يحالفهم ال النجاح كان وإن عملهم، يف املعلنة غري التحيزات كشف يحاولون

ذلك.
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الفاشية مع تعاونوا الذين واألملان اإليطاليون األكاديميون األساتذة انطلق املقابل، يف
سبيل عىل الشك. تحتمل ال العالم لرؤية بعينها طرًقا ثمة بأن االفرتاض من والنازية
من إال الصحيح النحو عىل يُفهم لن التاريخ أن عىل اإليطاليون املؤرخون اتفق املثال،
الحفاظ يكون أن «يجب» جوهرية شخصية لها األمة وأن القومية، الدولة تطور منظور
مفهوم عىل التاريخية رؤاهم األملان العلماء س أسَّ وباملثل، الدولة. لسياسة هدًفا عليها
النازية. مع للتعاون مستعدين كانوا ثم، ومن عرقي، أساس عىل يصنف الذي «الشعب»
قدر أقل أمام تنهار متحيزة رؤية سوى ليست القومية الشخصية فكرة الواقع، ويف
وأي ما. نظام ظل يف نشأ أعمى تعصبًا كونه قليًال يتجاوز الفاشيني وعلم التدقيق. من
مع بارتياب يتعامل ألنه للفاشية؛ مناهض جوهره يف هو سليم وبحثي علمي أسلوب
البحث عن للدفاع يكفي ال هذا لكن انتقاد. محل ليست الفاشيون يعتربها التي األمور
أن لألكاديميني يرخص ربما ألنه عاجي»؛ «برج يف انعزاًال يرونه الذين أولئك من العلمي
أحدهم يردُّ قد حولهم. من ينهار العالم بينما األكاديمية املصالح وراء بالسعي يرضوا
فإنه لذا األخالقية؛ غاياتنا من جزئيٍّا مستوحاة املايض بشأن نسألها التي األسئلة بأن
يف فعالية األكثر كانت الوسائل أي نكتشف كي الفاشية ندرس أن تماًما املرشوع من
آخرون ثمة األسف، (مع املستقبل يف محاربتها عىل يساعدنا أن يمكن وما مكافحتها،
الفاشية دراسة ألن مطلوب؛ الحذر فإن ذلك، ومع إحيائها). بغرض الفاشية يدرسون

مكافحتها. باسرتاتيجيات تزودنا أن تستطيع ال فحسب
برؤية سوى يزودنا ال الفاشية مفهوم باستخدام االكتفاء البداية، يف أكدنا وكما أوًال:
تفسريها يتسنى لن خاصة بميزات ستتسم حدة عىل حركة كل ألن حالة؛ كل يف جزئية
فايش نموذج إيجاد قط املمكن من يكن لم ألنه ونظًرا الخاصة. ظروفها سياق يف إال
فاملشكلة الفاشية. مفهوم جانب إىل أخرى مفاهيم استخدام إىل بحاجة فإننا «بحت»،
سيعني فهذا املحلية، للظروف تبًعا «تتكيف» حركة الفاشية الحركة أن فقط ليست
بالسياق. مرتبطة ثانوية سمات إىل إضافة أسايس فايش جوهر لها حركة أي أن ضمنًا
كليهما ألن والعامة؛ املحلية للسمات النسبية األهمية نحدد أن الواقع يف املستحيل ومن
الستخدام سنحتاج حدة عىل حركة كل نفهم ولكي الحركة. لطبيعة بالنسبة حاسم
نشهد ما بقدر للفاشية مناهضة حركات سنشهد بأننا ندرك وأن املفاهيم، من مجموعة
التاريخية، الفاشية تحليل عىل كليٍّا تستند االسرتاتيجية كانت إذا أما فاشية. حركات
اليوم. املتطرف اليمني بها يتسم التي املستحدثة السمات االعتبار يف تأخذ لن حتًما فإنها
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تحليًال يتطلب ال بالتفصيل للفاشية مناهضة اسرتاتيجية أي تناول إن ثانيًا:
الكتاب، هذا نطاق خارج موضوع وهذا أيًضا. الفاشية ملناهضة وإنما فحسب، للفاشية
كان بعينه واحد أسلوب من ما أنه يكشف التاريخي البحث إن نقول أن يمكن لكننا
ناجًحا حالٍّ كان مثًال الفاشية املنظمات فحظر الفاشية؛ مكافحة يف الحاالت كل يف فعاًال
مالحقة كانت إذا ما لنا تبنيِّ سابقة من وما أخرى. أحيان يف وفاشًال األحيان، بعض يف
معهم التعاطف ستعزز أنها أم ملروجيها، رادًعا ستشكل قضائيٍّا العنرصية الدعاية
إلرضاء املحافظني جهود كانت أن الحاالت بعض يف وحدث «الظلم». ضحايا باعتبارهم
حاالت يف أيًضا حدث لكن الدعم، من الفاشيني تحرم الناخبني لدى العنرصية النزعة
نقدم أن يجب بوضوح، الفاشية. عىل الرشعية إضفاء عن الجهود هذه أسفرت أن أخرى
للتغلب إنسانية وأكثر أفضل بديلة وسيلة الفاشية يؤيدوا أن يُحتمل الذين لألشخاص
ثورية تكون أن بد ال البديلة الوسيلة هذه إن يقول شاهد من ما لكن مشاكلهم، عىل

ديمقراطية. أو املاركسيني)، بعض يدعي (كما
حيث من األخالقية، الخيارات عىل املختارة االسرتاتيجيات تعتمد املطاف، نهاية ويف
مثًال: املايض. يف حدث ما بشأن العلماء افرتاضات عىل تعتمد ما بقدر مقبولة، اعتبارها
هذا عنرصيتها؟ تبني طريق عن الفاشية نحارب أن أخالقيٍّا املقبول من سيكون هل

وحدهم. لألكاديميني وليس برمته، للمجتمع موجه سؤال
من نتعلمه أن لنا بد ال واحد يشء هناك كان إذا اليوم؟ الفاشية فرص هي ما
علنًا ترتدي حركة من ما اآلن، حتى لكن، باملخاطر. محفوف عمل التنبؤ أن فهو التاريخ،
يعزى ال الفشل هذا وتفسري سياسية. طفرة صنع من اقرتبت التاريخية الفاشية عباءة
ما مجتمع سمات من الكثري أن إىل أيًضا بل الناس، معظم ذعر تثري الفاشية أن إىل فقط
«اليوجينية»، يف الطب أهل اعتقاد املثال، سبيل عىل — الفاشية صنعت التي الحربني بني
واالكتفاء «املواطنني» السكان مواليد معدل زيادة عىل يتوقف القومي األمن بأن واالقتناع
وجود لها ليس — وباملسريات املوحدة األلبسة بارتداء الشباب وولع االقتصادي، الذاتي
الدول معظم يف جديدة نازية حركات هناك ذلك، ومع املعارص. املجتمع يف واضح
الفاشيني بأن لالفرتاض يدعو سبب من وما متاًحا»، «خياًرا الفاشية تزال وال الغربية،
املرتبطة تلك عن تماًما تختلف اآلن الظروف ألن السلطة إىل الوصول يستطيعون ال
الثقة من شبكة عىل يعتمد يشء، كل رغم الحديث، فاملجتمع الحربني. بني ما بسنوات

بسهولة. تنهار وقد هشة، تكون ربما والتفاوض
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الفاشية، فرص من كثريًا أفضل القومية الشعبوية فرص تبدو الحايل، الوقت يف
والواليات والنمسا والدنمارك وسويرسا فرنسا يف املتطرف اليمني صعود من واضح وهذا
والتخوف اإلسالم، وشيطنة الغرب، يف العنرصية انتشار أن عىل عالوة وروسيا، املتحدة
الهويات يهدمون املهاجرين بأن واالعتقاد القومية، الدول تآكل عىل العوملة تعمل أن من
أن إىل تشري شواهد كلها فاسدون، كلهم السياسيني بأن واالقتناع الضعيفة، الوطنية
نطمنئ أن يمكننا ال القومية. الشعبوية انتصارات من مزيًدا يخبئ ربما املستقبل
عىل املستحيل من تجعل بدرجة عميًقا متجذرة اآلن الديمقراطية بأن االفرتاض إىل
تمييزية. نزعات من تخلو ال نفسها فالديمقراطية بالسلطة، يفوز أن املتطرف اليمني
جميع بأن بالقناعة دائًما ترتبط ال لكنها «بالفعل»، بجذورها ضاربة والديمقراطية
هي ببساطة الديمقراطية بأن مقتنعون والكثريون متساوية. معاملة يستحقون البرش
استغالًال القناعة هذه القومية الشعبوية استغلت وقد تشاء، ما تفعل أن يف األغلبية حق

ناجًحا.
الرئاسة انتخابات من الثانية الجولة إىل الوصول يف لوبان ماري جان نجاح إن
يف معينة بلدان يف القومية الشعبوية العنرصية قوة ترسخ يُربز ٢٠٠٢ عام الفرنسية
املجتمع بقية معارضة حجم الثاني االقرتاع يف الساحقة هزيمته تبنيِّ حني يف أوروبا،
وحدود «االنتخابية» املتطرف اليمني اسرتاتيجية نجاح تكشف وهكذا املتطرف. لليمني
يوًما ستتمكن القومية الشعبوية كانت إذا ما حول مطروًحا السؤال ويبقى النجاح. هذا
االجتماعية املشاكل كل حل ا حقٍّ تستطيع بأنها الناس من أعرض قطاع إقناع من ما
لذلك، يضاف للمنزل. املرأة وإعادة الهجرة لتدفق حد وضع خالل من واالقتصادية
تتعرض ربما الديمقراطية منافع بأن اعتقادهم بسبب ينزعجون الناس من العديد أن
عىل للديمقراطية أهل» «غري يُعتربون أو مثلنا»، «ليسوا أشخاص جانب من للسطو
هذه عن للتخيل استعداًدا أقل أنفسهم املضطربون الناس هؤالء يكون ربما ما، نحو
وكيف العمل؟ سوق من الخروج عىل تجرب أنها رأت لو املرأة سترس هل إذ االمتيازات؛
العاملة األيدي يف نقص من املهاجرين رحيل عن حتًما سينجم ما مع التعامل يمكن
أن أيًضا املمكن ومن سلميٍّا، الحتمية املشاكل «حل» يمكن ربما الرشائية؟ للقوة وتراجع
الفاشية وحتى بل االستبدادية، تنشأ وأن املضاد، والعنف العنف من لدائرة العنان يُطلق

الكاملة.
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