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فاد» وبع�ضهم ال يزالون حتى الآن وراء ق�ضبان ال�سجن مثل
«�سايي بافا» امل�صاب بال�شلل وامل�ضطر �إىل الكر�سي املتحرك.
وم��ا كانت جرميتهم �إال �أن ق��ام��وا بجنب الفقراء والب�ؤ�ساء
ال ��ذي ��ن ق��ام��ت احل �ك��وم��ة ب ��إخ�لائ �ه��م م ��ن م���س��اك�ن�ه��م ل�صالح
ال�شركات الكربى با�سم التنمية ال�شاملة بال متيز .وي�ضاف
�إليهم كثري من الأبرياء ال�شبان امل�سلمني املتهمني بالإرهاب
وهم فري�سة للكراهية الدينية .والظريف �أ َّن القانون الذي
يطبق ع�ل��ى ه� ��ؤالء ه��و ق��ان��ون مل�ق��اوم��ة حت��ري����ض ال�ف�تن �ضد
الدولة ( )Sediction Actالذي كان ي�ستخدمه اال�ستعمار
الربيطاين �ضد املنا�ضلني ال�ستقالل ال�ب�لاد وال��ذي و�صفه
غاندي العظيم �أنه �أمري القوانني التي تقوم بقمع احلريات
ال�ع��ام��ة .ال�ق��وى الهندو�سية ال ت�تردد �أن ت�ستعمل �أي �سالح
قانوين ولو كان عفا عليه الدهر لت�سليط عظمتهم الثقافية
على الآخ��ري��ن .القومية الثقافية اال�ستكبارية الهندو�سية
م �ت �ط��ورة ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س ال���س�ل�ط��ة ال ��ذك ��وري ��ة و «امل�ن�ل�ي�ث�ي��ة» (
 )Monolithicوه��ي يف احلقيقة �ضد التعددية والثقافة
احليوية والت�سامح الديني وق��وة ا�ستيعاب الآخ ��ر املتجذرة
يف ال�ت�راث ال�ه�ن��دي منذ ال�ق��دم .الهند ه��ذه ه��ي ال�ت��ي مثلها
غاندي العظيم الذي كان يفتخر دائماً «كهندو�سي حقيقي»
وكتب تف�سريا لكتاب الهندو�س املقد�س «بهغافاث غيثا»� .أما
الثقافة الهندو�سية اجلديدة التي حتكم الهند حالياً لي�س لها
عالقة قريبة وال بعيدة بهندو�سية غاندي العظيم الذي كان
يحرتمه �أي�ضاً قادة املُ�سلمني مثل موالنا �آزاد العامل اجلليل
ووزي ��ر ال�ترب�ي��ة الأ��س�ب��ق وم��والن��ا ��ش��وك��ت ع�ل��ي وحم�م��د علي
من رواد حركة اال�ستقالل .الثقافة الهندو�سية التي ميثلها
القوى الفا�شية اجلديدة هي ثقافة من قام باغتيال غاندي.
ويف الف�صل ال �ث��اين ي���ش��رح امل ��ؤل��ف ��ش��رح��ا واف �ي��ا ل�ي�برز كيف
تختلف الفا�شية الهندو�سية عن الديانة الهندو�سية احلقيقية
العريقة ويحاول �أن يثبت �أن الهندو�سية اجلديدة �إمن��ا هي
�صناعة ا�ستعمارية لعب وراءه ��ا م�ست�شرقون �أم�ث��ال ويليام
جونز وهينرتي ك��ول ب��روك و�شالز ويلكين�س .وه��ي �صنيعة
مبنية على القيم «الرباهمنية» الطبقة العليا يف الهندو�س.
وه��ي كما تقول امل��ؤرخ��ة الي�سارية امل�شهورة ��ص��ورة منحرفة
تختلف �أ�صال عن الديانة الهندو�سية التاريخية .وهي حتاول
ف��ر���ض فكرتها «املنليثية» على تعددية ال��دي��ان��ة الهندو�سية
ال �ت��ي يتبعها ال �� �س��واد الأع �ظ ��م يف ال�ه�ن��د م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة.
وم�صلح الديانة الهندو�سية املعروف «فيفيكانندا وال�شاعر
الكبري طاغور وغريهما كانوا ممن عار�ضوا القومية ال�ضيقة
وفكرة الدولة املبنية عليها .وهنا ينقل �أقوالهما عن القومية
تف�صيال من كتبهما كما ينقل �آراء «جرام�شي» عما يتعلق بهذا
املو�ضوع.
وما دام ال�شيء يذكر بال�شيء فمن املنا�سب مقارنة الفا�شية
ال�ه�ن��دو��س�ي��ة ب��ال�ف��ا��ش�ي��ة الأمل��ان �ي��ة وال �ن��ازي��ة الإي �ط��ال �ي��ة .وق��د
خ�ص�ص امل�ؤلف ف�ص ً
ال ليف�صل فيه التوافقات والتفاوتات بني
الفا�شية الأورب�ي��ة والفا�شية الهندو�سية ويقول �إن��ه لي�س يف
و�سعنا �أن نقاوم الفا�شية التي تطورت يف بيئة الهند ب�صورة
جيدة �إال �إذا ميزناها عن �صورتها الكال�سيكية التي ت�شكلت
بعد احل��رب العاملية يف البيئة الأوروب �ي��ة .وه��ذا ال يعني �أن��ه
ال توجد ت�شابهات بينهما .هنالك ت�شابهات جمة بني هاتني
الفا�شيتني .وينقل الكاتب بع�ض طبائع الفا�شية م��ن كتاب
«مقالة عن الفا�شية الأبدية» ()Eternal Fcism Essay
للمفكر « امربتو ايكو» .ومن هذه الطبائع الإعجاب ال�شديد
الأع �م ��ى ب��ال�ت�ق��ال�ي��د .وي �� �ض��اف �إل �ي��ه ال �ك��راه��ة حل��ري��ة الفكر
واملواقف العقالنية واحلداثة .وهي ال تت�سامح مع اختالفات
ال ��ر�أي .وه��ي مبنية على طقو�سات وت��ره��ات غ�ير عقالنية.
الفا�شية ترف�ض التعددية بال ه��وادة .وت�ستهدف املجتمعات
ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت ل ل��إح �ب ��اط .وم ��ن ط�ب��ائ�ع�ه��ا ال� �ع ��داوة ل�ل�ب�لاد
الأجنبية .وهي م�شغولة بامل�ؤامرات ومولعة ب�صناعة « الآخر «.
وترى احلياة ن�ضا ًال م�ستم ًرا ال�ستيعاد الع�صر الذهبي املفقود
وت��زدري امل��ر�أة والأقليات اجلن�سية وتعر�ض عن امل�ست�ضعفني

وتت�صف بال�سلطة الذكورية وتعد امل��وت �أحلى �أم��اين احلياة
وتعترب عبادة الأبطال فري�ضة وحتتقر امل�ؤ�س�سات الربملانية.
و�إذا حللنا الفا�شية الهندو�سية املعا�صرة يف �ضوء هذه الطبائع
ال�ت��ي ي�شري �إليها �أم�برت��و �إي�ك��و جن��ده��ا تتحقق فيها كاملة.
ه��ذه ه��ي الت�شابهات ال�ت��ي ت���ش�ترك فيها الفا�شية الأورب �ي��ة
والفا�شية الهندو�سية .و�أما كيف تختلف عن �أختها الأوربية؟
في�شري الكاتب �إىل �أن �أه��م اختالفها عن الفا�شية الأورب�ي��ة
هو الطبقات االجتماعية املوجودة فيها والتي جتعل النا�س
على مرتبات بع�ضها �أعالها والدة وبع�ضها الآخ��ر �أدن��اه��ا يف
�سلم احلياة حتى �أنهم حمرومون من الكرامة الإن�سانية ومن
�أب�سط الو�سائل املعي�شية .هذا النظام الطبقي االجتماعي (
 )Cast Systemهو ال��ذي تتميز به الفا�شية الهندو�سية
عن الفا�شية الأوربية� .أما الت�شابه فال ينح�صر على امل�ستوى
االجتماعي فقط بل ينت�شر �إىل الرتكيب ال�شخ�صي للقادة يف
احلركتني الفا�شيتني كلتيهما.
الفا�شية كما يعرفها « فيلهيم راي�ش ()Wilhelm Reich
ه��ي ت�صرفات غ�ير عقالنية ت�صدر م��ن نف�س غ�ير طبيعية،
وهي ما نراه الآن يف الهند ،ومل ت�سبق للمجتمع الهندي حالة
�سيطرت عليها �أفكار و�سيا�سات غري عقالنية تبنتها �أح��زاب
متطرفة مثلما �سيطرت عليها الآن .ق�ب��ل �أن ي�ت��وىل ح��زب
«بهارتييا جناتا» احلكم مل يتجر�أ �أي حزب �أن يظهر يف امل�شهد
العام ب�سيا�سات رعناء تف�سد قيم الت�سامح الديني والتعاي�ش
ال�سلمي القائمة يف الهند ط��وال تاريخها الفاخر .احلكومة
احلالية بقيادة احلزب املذكور �أعاله م�شغولة بتنفيذ قوانني
تلو قوانني تتعر�ض لها الأقلية امل�سلمة والطبقات املنبوذة
متا ًما مثل حزب هتلر الذي �سن قوانني عديدة ما بني فرتة
 1939- 1933ت�ستهدف اليهود يف �أملانيا وحتاول حمو �آثارهم
م��ن ال��دوائ��ر احل�ك��وم�ي��ة وامل�ع��اه��د العلمية وامل�لاه��ي العامة
والو�سائل الإعالمية حتى �أعلنت �أملانيا هتلر اليهود مواطنني
بدرجة ثانية مبوجب تلك القوانني املعروفة با�سم « قوانني
نرينربغ  .1933فنجد �سل�سلة من القوانني و�إجراءات تطبقها
احل�ك��وم��ة ال�ه�ن��دي��ة م�ث��ل م�ن��ع حل��وم ال�ب�ق��ر وح�ب����س موظفني
ق ��ام ��وا ب � � ��أداء احل �ل ��ف ب��ال�ل�غ��ة الأردوي � � ��ة وال �ت ��داخ ��ل يف عقد
ال��زواج بني هندو�سية وم�سلم و�إلقاء العراقيل حيال اعتناق
الهندو�سيني عقيدة الإ�سالم و�آخرها القانون اجلديد الذي
يجعل الطالق بالثالث جرمية بعقوبة حب�س وغرامة وميكن
ال�شرطة اتخاذ الإج��راءات مبا�شرة دون تلقي �شكاية من �أي
جهة وبدون �سماح كفالة �ضد من يقوم بذلك.
رغم �أن الكاتب ي�ساري و�أن كتابه هذا قامت بن�شره دار الفكر،

النا�شر الر�سمي للحزب ال�شيوعي يف ك�يراال فمن املالحظ
�أن ��ه مل ي�ت�ردد يف ن�ق��د �أخ �ط ��اء امل�ن�ظ��ر ال���ش�ي��وع��ي امل���ص��ري يف
حتليل الفا�شية اجلديدة يف كتابه «عودة الفا�شية يف ظل �أزمة
الر�أ�سمالية واالم�بري��ال�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة» .ويكتب �أن �سمري قد
�أخط�أ يف حتديد الفا�شية يف الهند كما �أنه قد خفف خطورة
الفا�شية بربطها بالأزمة الر�أ�سمالية .ويقول �إن عنوان كتاب
�سمري ذات ��ه ي��وح��ي ب ��أن ال�ف��ا��ش�ي��ة ظ��اه��رة �سيا�سية غ��اب��ت �أو
فقدت وجودها يف مرحلة من التاريخ حيث ت�ستطيع العودة
من جديد .ينقل امل��ؤل��ف ق��ول �سمري هكذا« :لي�س من قبيل
امل�صادفة �أن يربط ع�ن��وان ه��ذا امل�ق��ال ب�ين ع��ودة الفا�شية يف
امل�شهد ال�سيا�سي و�أزم��ة الر�أ�سمالية املعا�صرة» .وهذا العامل
االقت�صادي يف ب��ادئ البدء ح�سب قول الكاتب يرى الفا�شية
ا�ستجابة �سيا�سية معينة للتحديات ال�ت��ي ق��د ت��واج��ه �إدارة
املجتمع ال��ر�أ��س�م��ايل يف ظ��روف ُم ��ددة .وي�شري الكاتب �إىل
التباين ال��وا��ض��ح ب�ين موقف �سمري وم��وق��ف جرام�شي بهذا
ال�صدد .حني قام الأخري بتحليل الفا�شية الإيطالية مل ينظر
�إليها كق�ضية تتعلق ب�إدارة �سيا�سية �أو اقت�صادية مرتبطة ب�أزمة
الر�أ�سمالية .لأ َّن الفا�شية �إمن��ا ظهرت يف �إيطاليا يف �صورة
نظرية قومية بحتة .ويوجه الكاتب تهمة نحو �سمري ب�أنه
�إمن��ا يقوم بتقييم الق�ضايا ال�سيا�سية املعا�صرة وفقاً حلدود
االبي�ستمولوجيا ال�ت��ي �شكلتها احل��داث��ة الغربية الرئي�سية
و�أنه ي�أبى �أن يفتح عينيه �إىل قوة �سلطة ال�شعب الكامنة حيث
يلج�أ �إىل فكرة تنام يف الوعي العام ب��أن احلكومات هي التي
تدير ال�سلطة .وه��ذا املنظور ال��ذي يخفف الفا�شية كمجرد
ظاهرة �سيا�سية جم�سدة ( )Macro Phenomenonال
يكفي يف نظر الكاتب �أن يك�شف عن املمار�سات الأخطبوطية
الدقيقة وال�شاملة التي تقوم بها الفا�شية يف املجتمع .وهو
منظور �سطحي وجزئي يتم من خالله تقييم تاريخ �سيا�سة
العامل يف مرحلة احلداثة ومرحلة مابعد احلداثة باقتالعه
عن التاريخ الإن�ساين الدقيق املتعدد املتوتر ط��وال القرون
املا�ضية.
م��ا م��وق��ف احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي يف ه ��ذا ال �� �ص��دد؟ وه ��ذا � �س ��ؤال
مهم لأن اجل ��دل ال ي ��زال ج��اري�اً على م�ستوى ق�ي��ادة احل��زب
يف حتديد الطبيعة الفا�شية للحزب احلاكم يف الهند ،ويرى
�سكرتري احل ��زب ال�ع��ام ال���س��اب��ق «ب��راك��ا���ش ك ��ارات» �أن احل��زب
احلاكم احلايل لي�س فا�شيا يف معناه الدقيق ولو �أن االجتاهات
اال�ستبدادية تتغلب فيه .ويختلف عن هذا ال��ر�أي ال�سكرتري
العام احلايل «يا�شوري» حيث ي�ؤكد �أن لون الفا�شية وا�ضح يف
ممار�سات احلزب احلاكم لأنه لي�س �إال جناحا �سيا�سيا ل �آر ا�س
ا�س الفا�شي الذي ي�سيطر عليه كام ً
ال .بناء على هذا يطلب
«ي��ا��ش��وري» و�أت�ب��اع��ه يف والي��ة البنغال املغربي ��ض��رورة اتخاذ
موقف تعاون يف االنتخابات القادمة مع حزب امل�ؤمتر املعار�ض
�ضد احلزب احلاكم احلايل.
الأحزاب الي�سارية الرئي�سية ال تزال مرتددة يف اتخاذ موقف
� �ص��ارم يف ال �ت �ع��اون م��ع الأح� ��زاب امل�ع��ار��ض��ة الأخ� ��رى مل�ق��اوم��ة
احل� ��زب ال �ف��ا� �ش��ي احل ��اك ��م� .إن ال �ه �ن��د ت���س�ير الآن ب�ل�ا �شك
ب�ين تع�سر اقت�صادي وي��أ���س جماعي نحو جهة م��ا ال يعرف
الكثريون طبيعتها وال عنوانها على وجه الدقة .وبعد �إلغاء
بع�ض فئات ذات قيمة عالية من الأوراق النقدية وبعد تعديل
الرتكيبة ال�ضريبية بتنفيذ نظام �ضريبة التجارة واخلدمات
املعروف باالخت�صار الإجنليزي  G S Tيرى ال�شعب اخلراب
بعيونهم ويلم�سونه يف جيوبهم.
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السيكولوجية السياسية وراء الفاشية
للكاتب الهندي بي .بي .ساتيان

فيالبوراتو عبد الكبير *

م�ؤلف هذا الكتاب ي�ساري معروف يف كرياال وله ع�شرون كتابا تقريبا يف خمتلف املو�ضوعات .منها « �ألتو�سري وم�ستقبل ال�شيوعية» و»�شري نارايانا جورو» باين والية كرياال
احلديثة» و «تاريخ اجلن�س» و «امل�سرحيات الكال�سيكية العاملية» و «ما ذا ُيعنى بالدميوقراطة» بالإ�ضافة �إىل خم�سة ع�شر كتاب ًا مرتج ًما .وجدير بالذكر �أنَّ هذا الكاتب قد
حازت مقالته «الإ�سالم من وجهة نظري» على جائزة مركز الدرا�سات الإ�سالمية يف والية كرياال كما حازت درا�سته «الإ�سالم الذي �أعرفه» باللغة الإجنليزية جائزة على
م�ستوى عموم الهند.
�أما كتابه اجلديد «ال�سيكولوجية ال�سيا�سية وراء الفا�شية» فهي درا�سة عميقة عن الظاهرية واجتاهاتها على خلفية احلالة ال�سيا�سية الراهنة يف الهند بعد �صعود القوى
الفا�شية الهندو�سية املتطرفة وا�ستيالئها على �سدة احلكم.
يقول نا�شروا الكتاب �إن تكتيكات الفا�شية وو�سائلها تتغري ح�سبما يتغري الزمان و�إن املعرفة بالفا�شية الكال�سيكية فقط ال تكفي لإدراك لون وجه الفا�شية الذي يتغري ح�سب
الزمان واملكان .فالبد من التعمق يف امل�صطلحات اجلديدة التي تظهر �أمام �أعني القراء .ويدعي النا�شرون �أن هذا الكتاب ُي�ساعد القراء على فهم الأ�شكال املختلفة للفا�شية
التي ال تزال تتغري ح�سب الظروف الدولية التي تتغري با�ستمرار.
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يف ه��ذا العمل ،يناق�ش جيجك بوا�سطة «العيون» الهيجلية
ثالثة موا�ضيع رئي�سة خمتلفة :الأن�ط��ول��وج��ي :على �ضوء
االكت�شافات العلمية التي ُتظهر ب�شكل م�ستمر التناق�ضات
والنق�ص يف ت�صورات الإن�سان عن الكون ،واحلقيقة ،والذات،
واملقد�س...وغريها من املوا�ضيع ،كما يناق�ش اجل��زء الثاين
اجل��ان��ب اجل �م��ايل :وع�لاق�ت��ه ب��احل��داث��ة ،واجل �م��ال ،وال� ُق�ب��ح،
واجلانب املو�سيقي من املنظور الهيجلي ،يف حني �أن اجلانب
الثالث يناق�ش الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحوالت املختلفة
يف جوانب ال�سلطة ،وال�ع��ادات ،والعالقات االجتماعية .وهو
يف ذل��ك ُي �ع � ّرج ك�ع��ادت��ه على الكثري م��ن امل��وا��ض�ي��ع املتداخلة،
والأ� �س �م��اء ال�ت��ي ت�ب��دو م�ت�ب��اع��دة ،والتخ�ص�صات ال�ت��ي ُتعترب
تقليديا ب��دون رواب ��ط ،وه�ن��ا مكمن ق��وة و�أ��ص��ال��ة �أط��روح��ات
الفيل�سوف ال�سلوفيني« ،التي مل تبق ِ مو�ضوعا على الأر�ض
مل يكن قمحا ملطحنة جيجك الثقافية» كما ق��ال ذات يوم
الناقد االجنليزي ال�شهري تريي �إيجلتون .وبعد اال�ستقالل
م��ن ال�سلطة الربيطانية ح��دث��ت ت�غ�يرات هائلة يف املجتمع
ال �ه �ن��دي ت� ��أث ��رت ب �ه��ا امل� �ج ��االت االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية يف الهند .ويف مقدمة الكتاب يقول امل��ؤرخ الهندي
الدكتور « ك .ان .بانيكار «�إن التحوالت التي مرت بها الهند
بعد ف�ترة اال��س�ت�ق�لال ك��ان �أب��رزه��ا النمو االق�ت���ص��ادي ال��ذي
�أحرزته الطبقة الو�سطى يف املجتمع� .أما الطبقات الأخرى يف
هذه الفرتة فكانت ح�صتهم يف التقدم زهيدة جدًا حيث ظلوا
يعانون م��ن التخلف با�ستمرار  .و�إن ك��ان الد�ستور الهندي
مبنياً على �أ�س�س امل�ساواة والعلمانية واال�شرتاكية� ،إال �أنها يف
احلقيقة لي�ست �إال �صورا من بقرات داخ��ل �صفحات كتاب ال
ت�أكل الع�شب وال تدر احلليب».
تلعب الفا�شية يف املجتمع بدورها يف �صورتني� .أو ًال بتداخلها
يف ال �ق �� �ض��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة .وث ��ان �ي �اً ب�ت�ح�ك��م ق�ب���ض�ت�ه��ا على
امل�ؤ�س�سات احلكومية .ويف �أمل��ان�ي��ا و�إيطاليا ب�سطت الفا�شية
نفوذها با�ستخدام العن�صرية والكراهة الدينية .ويف الهند
�أي �� ً��ض��ا ن ��رى امل�ت�ع���ص�ب�ين ال�ه�ن��دو��س�ي�ين ي���س�ت�خ��دم��ون عظمة
الهند املا�ضية وج�ن��ون القومية العريقة وال�ك��راه��ة الدينية
ن�ح��و الأق�ل�ي��ة وخ��ا��ص��ة الأق�ل�ي��ة امل�سلمة لتحقيق �أغ��را��ض�ه��م
ال�سيا�سية .وهذا وا�ضح يف برامج و�سيا�سات «را�شرتييا �سويام
�سيفاك �سنجه» املعروف با�سمه املخت�صر «�آر ا�س ا�س» الذراع

اليمني الهندو�سي املتطرف الذي يدير احلزب احلاكم احلايل
«بهارتييا جاناتا» .وال �شك �أن «�آر ا�س ا�س « حزب فا�شي قل ًبا
وقال ًبا.
يقوم الكاتب يف ه��ذا الكتاب ب��درا��س��ة نقدية ج��ادة للفا�شية
املتع�صبة التي منت يف املجتمع الهندي على خلفية النظريات
واالجتاهات التي ترعرعت على م�سرح العامل منذ فرتة .ومن
هذه الناحية قلما جند حتليال دقيقا باللغة املاالياملية يتناول
هذا املو�ضوع بهذا العمق.
الكتاب يف ق�سمني ..يت�ضمن الق�سم الأول  13ع�ن��وان�اً ،وهي
كما ي�ل��ي :القومية ال��دمي��وق��راط�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة الهندو�سية،
وال �ه �ن��دو� �س �ي��ة وال �ه �ن��دو� �س��ي ال� �ق ��دمي ،وال �ف��ا� �ش �ي��ة الأورب� �ي ��ة
وال �ف��ا� �ش �ي��ة ال �ه �ن��دو� �س �ي��ة :امل �� �ش��اب �ه��ات وامل� �ف ��ارق ��ات ،امل�ج�ت�م��ع
ال���س�ي��ا��س��ي وامل�ج�ت�م��ع امل� ��دين ،ال�ف��ا��ش�ي��ة اجل ��دي ��دة وال���س�ل�ط��ة
احل�ي��وي��ة ،الفا�شية ال��دق�ي�ق��ة وال�ف��ا��ش�ي��ة امل ُ�ج���س��دة والفا�شية
التعددية ،نعوم ت�شوم�سكي والفا�شية اجل��دي��دة الأمريكية،
الدميوقراطية االنفتاحية ،الفا�شية االنفتاحية اجل��دي��دة،
مي�شيل ف��وك��و  -االن�ف�ت��اح�ي��ة اجل��دي��دة وال���س�ل�ط��ة احل�ي��وي��ة،
وجهات نظر �سمري �أمني تنتقد ،الفا�شية وال�سلطة ال�شاملة،
جرام�شي والفا�شية الإيطالية.
ويف ال�ق���س��م ال �ث ��اين ي�ن��اق����ش امل� ��ؤل ��ف امل ��و� �ض ��وع ��ات ال�ت��ال�ي��ة:
ال�سيكولوجية وراء اجتذاب احل�شود نحو الفا�شية ،الفا�شية
قراءة دقيقة�« ،أمبيدكار» والنظام الطبقي يف الهند ،اجلهود
املبذولة �ضد الفا�شية� ،صناعة الثقافة والو�سائل ال�شعبية.
عندما منر بهذه العناوين بهذا احلجم التف�صيلي ميكننا �أن
ندرك عمق املو�ضوع الذي يتناوله هذا الكتاب.
ويف ال�ف���ص��ل الأول ي�ح�ل��ل ال �ك��ات��ب امل �ف ��ارق ��ات ب�ي�ن ال�ق��وم�ي��ة
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ال�ف�ط��ري��ة وب�ين ال�ق��وم�ي��ة الهندو�سية التي
تتخذها الفا�شية الهندو�سية مبد�أها الأ�سا�سي .ويقارنها هنا
بالقومية ذات البعد ال��دويل التي ترفعها الفكرة املارك�سية
وي �ح��اول �أن يثبت ك�ي��ف تختلف قيمها م��ن الأخ ��وة العاملية
والإن���س��ان�ي��ة ال���س��ام�ي��ة ع��ن ال�ق��وم�ي��ة ال�ضيقة ال�ت��ي تتبناها
الأح� ��زاب الهندو�سية �أ��س��ا��س�اً لأف �ك��اره��ا ال�ف��ا��ش�ي��ة ،وي ��رى �أن
النظرية املارك�سية ال حتاول مثل القوى الفا�شية الهندو�سية
�أن ت�سلط على النا�س فكرة القومية املبنية على العن�صرية
واال�ستكبار وكراهة الآخر .ويقدم � ً
أي�ضا منوذج القومية الذي

ط ��وره لينني يف ال���س��وف�ي��ات ال�سابقة خ�لال ث ��ورة البال�شفة
حيث �سمح جلميع القوميات وخا�صة القوميات التي ت�سكن
يف املناطق الإ�سالمية يف �آ�سيا الو�سطى حق تقرير م�صريهم
وحكمهم ال��ذات��ي .وي�شري �إىل �أن احل��زب ال�شيوعي املوحد يف
الهند بناء على ه��ذا املبد�أ ق��ام بت�أييد حركة الباك�ستان �أي��ام
ن�ضال اال�ستقالل الهندي� .صحيح �أن فالدامري لينني كان
قد �أعلن خالل اندالع الثورة ال�شيوعية يف «خطاب موجه �إىل
اجلميع يف ال�شرق» حق االنف�صال من رو�سيا الكربى بعد حترر
ال�سوفيات ،ولكن احلقائق التاريخية �أثبتت فيما بعد �أن هذه
الوعود مل تكن �إال مواعيد عرقوب وجمرد حتركات تكتيكية.
ف�شهدنا فور �سقوط ال�سلطة القي�صرية ال�سلطات الكرملينية
اجل��دي��دة تبلع املناطق املُ�سلمة مثل ال�شي�شان وتارتار�ستان
وكازاخ�ستان و�أذرب�ي�ج��ان وداغ�ستان وب�خ��ارى وغ�يره��ا .حتى
بعد �سقوط ال�سوفيات �شهدنا كيف قامت رو�سيا بوتني بقمع
ث��ورة ج��وه��ر دوداي �ي��ف لتحرير ال�شي�شان ودم ��رت عا�صمتها
جرو�سني ب��واب��ل م��ن القنابل ال�ن��اري��ة ك�أنها بلد �أجنبي بعد
�أن رم��ت امل�ع��اه��دة ال�ت��ي مت��ت ب�ين ال��رو���س وال�شي�شان عر�ض
احل��ائ��ط .وكذلك بعد �سقوط ال�شيوعية يف يوغو�سالفيا ملا
انبعثت العن�صرية ال�صربية من جديد مب�شاركة ب��ارزة من
قبل الكني�سة الأرثوذك�سية �ضد البو�سناك امل�سلمة والكروات
امل�سيحية وجدنا الكني�سية الأرثوذك�سية يف رو�سيا وال�سلطات
الرو�سية تتعاون مع ال�صرب املجرم يف يوغو�سالفيا ال�سابقة.
ويف �ضوء هذه احلقائق الواقعية من ال�صعب �أن نعرتف كامال
مبزاعم الكاتب عن الأح��زاب ال�شيوعية بهذا ال�صدد ولو �أن
البال�شفة ك��ان لهم دور يف مقاومة الفا�شية الأمل��ان�ي��ة خالل
احلرب العاملية.
ي�سلط الكاتب يف هذا الف�صل �ضوءًا على بع�ض ميزات النظم
الفا�شية وال���س�ل�ط��ات ال���ش��ام�ل��ة ،منها �أن ه��ذه ال�ن�ظ��م تعترب
ال��دول��ة واحلكومة �سواء ب�سواء ،وتخلط بينهما حتى جتعل
ن�ق��د احل�ك��وم��ة ج��رمي��ة ��ض��د ال��دول��ة وت�ت�خ��ذ عليها �إج ��راءات
م�شددة .وهذا ما نرى الآن يف الهند .وهناك �آالف من الن�شطاء
البيئيني و�أع���ض��اء احل��رك��ات اخل���ض��راء وال�ع��ام�ل�ين املنتمني
حل��رك��ات احل�ق��وق الإن���س��ان�ي��ة يف ال�ه�ن��د ق��د �أ��ص�ب�ح��وا فري�سة
لإجراءات قمعية �أمثال الدكتور «بينايك �سني» والربوفو�سور
« �سايي بافا « والربوفو�سور «نيفيديتا مينون» و»تي�ستا �سيتيل

