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ع�ل��ى ه��ام����ش ال�ي�م�ين وال�ي���س��ار وي �غ��ذي ك�لا اجلانبني
بوعود راديكالية ثورية.
ي��و� �ض��ح ال �ك �ت��اب ك �ي��ف ت �ت��وغ��ل ال�ف��ا��ش�ي��ة ع ��ن ع �م��د يف
قلب اجل�سد ال�سيا�سي ،ع��ن طريقني :الأول الت�سلل
�إىل احل ��رك ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ي �� �س��اري��ة ،وا� �س �ت �غ�لال
الف�ضاء الأي��دي��ول��وج��ي امل�شرتك بينها وب�ين الي�سار،
ف��الأخ�ير يعترب امل �� �س��اواة �سمة مم�ي��زة ل��ه ،والفا�شية
�أي���ض��ا ل�ه��ا ج��وان��ب اجتماعية مم��ا ع��زا �إىل اعتبارها
م ��ن ح ��رك ��ات ال �ي �� �س��ار ،وه� ��ذا اخل �ل��ط واالرت� �ب ��اك بني
املجموعات اليمينية وال�ي���س��اري��ة ،ه��و تكتيك متعمد
من قبل الفا�شيني لنزع ال�شرعية عن الي�سار ،الفا�شية
جمموعة من املتطرفني متيل �إىل الرجعية� ،إ ّنها قطعا
لي�ست ت�ي��ارا ي�ساريا ،فعندما يتع ّر�ض ال�شعب لأزم��ة
اقت�صادية ،وحتدث تناق�ضات داخل الطبقة احلاكمة
وال��دول��ة تخلق ع��دم اال�ستقرار واال�ضطرابات ،تعمل
الفا�شية كجندي امل�شاة للر�أ�سمالية تتمثل مهمتها
يف ت�ع�ط�ي��ل وت ��دم�ي�ر ال �ط �ب �ق��ة ال �ع��ام �ل��ة واجل �م��اه�ير
امل�ضطهدة ملنعهم من التنظيم �ضد ظروفهم البائ�سة.
الطريق الثاين :ت�ستفيد الفا�شية يف زحفها من اليمني
�أي�ضا ،فالفا�شيون ي�سعون �إىل ال�سيطرة على اخلطاب
ال�ع��ام ،وال�ت��أث�ير عليه كو�سيلة �أ�سا�سية للو�صول �إىل
ال�سلطة وممار�ستها ،وحماولة ال�سيطرة على ال�شارع
وخمتلف �أج�ه��زة ال��دول��ة .الفا�شيون ال ينخرطون يف
��ص��راع ،بل ي�ه��ددون النا�س من �أج��ل ت�أكيد هيمنتهم،
وي ��أت��ي م�ن��ازع��و الفا�شية ل�ي�ق��ودوا ن��زاع��ا حا�سما بني
جماعات متناف�سة على الأر�ض ونطاق النفوذ ،ويفقد
الفا�شيون قدرتهم يف ال�سيطرة على اخلطاب ال�شعبي
نتيجة حل�شد مناه�ضي الفا�شية� .أه��م ا�سرتاتيجية
للفا�شية ما قدمه الباحث �ستيفن �شينفيلد :االنقالب
التدريجي �أو ال��زاح��ف ع��ن طريق االخ�ت�راق امل�ستمر
للهياكل االجتماعية وال��وط�ن�ي��ة ،وت��راك��م الإم�ك��ان��ات
الع�سكرية واالقت�صادية ،و�إيجاد خطوط م�شرتكة بني
اليمني والي�سار.
�سلط «رو� ��س» ال���ض��وء ع�ل��ى ت �ي��ارات �أق ��ل ��ش�ه��رة داخ��ل
احلركة الفا�شية ،وكيف تتميز عن الأح��زاب ال�شعبية
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة ال �ت��ي ت�ك�ت���س��ب م�ك��ان��ة يف ال�ع��امل
احلديث ،فهي موجودة يف كل مكان يف �أ�شكال و�أحجام
خم�ت�ل�ف��ة ،ه �ن��اك ف��و� �ض��وي��ون ،ووط �ن �ي��ون ،وق��وم �ي��ون،
وم���س�ت�ق�ل��ون ،وان�ف���ص��ال�ي��ون ،ان�ع�ك���س��ت ع�ل��ى اجت��اه��ات
ع��دة مثل «الفردية العاملية»« ،واجل�ن��ود ال�سيا�سيني»،
«ال �ق ��وم �ي ��ة امل �ت �ك ��ام �ل ��ة» ،و«ال ��روح ��ان� �ي ��ة ال �ب��اط �ن �ي��ة»،
و«العدمية»� .أدى الف�شل املبكر للأحزاب اال�شرتاكية
يف الوفاء بوعودها يف هزمية التق�شف لنجاح احلركات
التي تدمج الي�سار باليمني ،يف حماوالتها للإطاحة
بالهياكل الليربالية اجلديدة التي دجمت اال�شرتاكية
ن�ف���س�ه��ا ف �ي �ه��ا .وت �خ��اط��ب ال���ش�ع�ب��وي��ة رغ �ب ��ات ال�ن��ا���س
و�إحباطاتهم ،وتدعو �إىل الوحدة �ضد بع�ض اخل�صوم
املخيفة» «املهاجرين وامل�سلمني» ،وتعتمد يف ذلك على
وعود غام�ضة ،و�إثارة الذعر والقلق .ت�شويه الفا�شية
وال�ي�م�ين ال��رادي�ك��ايل للحقيقة ي�شكل ت�ه��دي�دًا كبريا

للعامل ،ولي�س الهجرة �أو الأ�سلمة فح�سب ،على الرغم
من �أنّ الفا�شية لها جذور يف املثل ال�سيا�سية ال�شمولية
التي انبثقت من التنوير ،وتعتمد بقوة على تقاليده،
وتعتمد على ال�ن��داءات الأ�سا�سية يف ممار�سة احلرية
وامل�ساواة� ،إال �أنّ الفا�شية حقيقة تنتهي لعدم امل�ساواة
والوح�شية �ضد الأج��ان��ب والأع ��داء الداخليني ،رغم
ادع��اء الفا�شيني تبني قيم الطبقة العاملة والت�أكيد
على الت�ضامن العرقي.
ت�شري ال �ق��وة امل �ت��زاي��دة ل ل��أح ��زاب ال�شعبية اليمينية
ال��رادي �ك��ال �ي��ة يف �أوروب� � ��ا �إىل ان �ح ��راف اال��ش�تراك�ي�ين
والليربالني واملحافظني �إىل الفا�شية ،وم�ث��ال لهذه
الأح ��زاب «الأَخ ��وان يف �إيطاليا» و «اجلبهة الفرن�سية
الوطنية» ،و«ح ��زب احل��ري��ة النم�ساوي» ،والأوك ��راين
«�سفو بودا» .وهناك قلق من �أن تعود تلك االجتاهات،
عند حتقيقها �سلطة ف��ري��دة �إىل امل��واق��ف الفا�شية �أو
على الأقل تقدم الدعم املادي املعزز للفا�شية .العالقة
بني احلركة الفا�شية واليمني الراديكايل ال�شعبوي،
داع �م��ة ودي�ن��ام�ي�ك�ي��ة لكنّها �أح�ي��ان��ا مق�سمة وم�ع�ق��دة،
وال�ف�ك��ر ال�ف��ا��ش��ي ل�ي����س دائ �م��ا ��ش�ف��ا ًف��ا وي�ح�ي��ط نف�سه
باخلطابة امل�ضللة املحيطة بدولة �إ�سرائيل ،والإ�سالم،
وال�ت�ع��ددي��ة الثقافية ،ومي�ي��ل �إىل �إخ�ف��اء العن�صرية.
ه ��ذا ال�ف���ض��اء م��ن اال��س�ت�ق�لال الن�سبي ب�ين الأح ��زاب
ال�شعبية ال��رادي �ك��ال �ي��ة ،واجل �ن��اح اليميني ل�ل�أح��زاب
ال�شعبية الأ��ص�غ��ر حجما ك� ّر���س للجماعات الفا�شية،
ال�ت��ي ت�ستطيع �أي��ً��ض��ا ج��ذب �أف ��راد م��ن الي�سار بوعود
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وج ��ذب �أف � ��راد م ��ن اجل�م�ه��ور
الذين يرغبون يف التحول املعادي للم�ؤ�س�سات حتى لو
كانت تلك املجموعات ال�صغرية تتداخل ب�شكل كبري
مع املجموعات اليمنية الأكرب ،واجلذرية والتقليدية
من خالل قنوات غري ر�سمية �أو و�سيطة.
ي�شري م�صطلح الزحف الفا�شي كما ا�ستخدمه الكاتب
�إىل احل��دود اله�شة بني الرجعية اليمينية والفا�شية،
وال� ��ذي ت �ك��ون ال�ف��ا��ش�ي��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى اخ�ت�راق ��ه .ك�شف

كتاب «�ضد الزحف الفا�شي» عن كيفية عمل الفا�شية
يف املا�ضي وكيف تظهر اليوم ،وانتهى �إىل �أنّ الفا�شية
ه ��ي «� �ش �ك��ل ��ش�ع�ب��ي م ��ن ال �ن��زع��ة ال �ق��وم �ي��ة ال �ق��دمي��ة،
و�أي��دي��ول��وج �ي��ة م��وغ�ل��ة يف ال �ق��دم ح�ت��ى يف الأ��س��اط�ير
العرقية» .قدم الفا�شية باعتبارها حتالفا عرب الطبقة
بني الطبقة الربجوازية ال�صغرية والطبقة احلاكمة
بهدف تدمري طليعة الربوليتاريا ،وي�أمل الفا�شيون
يف �إنتاج نوع جديد من الأ�سا�س املنطقي الذي يت�صور
م �� �ص�يرا م �� �ش�ترك��ا مي �ك��ن �أن ي �ح��ل حم ��ل احل �� �ض��ارة
احلديثة.
رب��ط الكتاب ب�ين �أق�صى ح��رك��ات الي�سار والي�ساريني
املتخفني الذين يظهرون كفو�ضويني �أو ا�شرتاكيني
 ولكنهم لي�سوا هكذا على احلقيقة -وب�ين الزحفالفا�شي .تتبع رو�س �أي�ضا �أ�شكاال مت�شددة من التطرف
اليميني عرب العقود املختلفة ،وعرب املعمورة ،لإظهار
كيفية ت�سلل «الفا�شية» �إليه عرب برنامج واع و�سري،
وت�ك��ون جم�م��وع��ات فا�شية ج��دي��دة ت�سعى �إىل اقتالع
وت�ق��وي����ض امل��ؤ��س���س��ات ال�ي���س��اري��ة ال��رئ�ي���س��ة م��ن �أج��ل
ال �ف��وز يف االن �ت �خ��اب��ات ،وات �خ ��اذ ال���س�ل�ط��ة ال�سيا�سية،
وخ�ل��ق جمتمع عن�صري وا��س�ت�ب��دادي ج��دي��د .يك�شف
رو� ��س �شعبية ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف يف ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية ،وحركة الوطنيني وعالقتها بامليلي�شيات
وال �� �س �ي��ادة ال �ب �ي �� �ض��اء ،وي��و� �ض��ح ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ك��ام��ل بني
امل�ؤ�س�سات العن�صرية وتبادلها العديد من العالقات
م ��ع ال �ك �ت��اب وامل�ن�ظ�م�ين وال���س�ي��ا��س�ي�ين وق� ��ادة احل ��زب
اجلمهوري� .إنّ عملية «زح��ف الفا�شية» ميكن �أن تتم
يف حزب �أو جماعة �سيا�سية ،كما هو احلال مع احلزب
النازي بعد م�سرية بينيتو مو�سوليني يف روما ،وميكن
�أي�ضا �أن ينظر �إليها على �أ ّنها حركة ثقافية واجتماعية
و�سيا�سية عامة.
مكافحة الفا�شية تتطلب �شجاعة ودع �م��ا للحقائق
ومعرفة وتعليما ح��ول ال�سيا�سة ،وتخفيف التحامل
على الهجرة ،والإ� �س�لام ،واليهودية ،لذلك ه��و يرى
�أن مناه�ضة الفا�شية ت�ك��ون بت�شكيل منظمات على
م�ستوى الطبقة العاملة قادرة على الدفاع عن نف�سها
�ضد الفا�شيني يف ال�شوارع ،واملحاكم ،والقفز عليها.
---------------------امل�ؤلف� :ألك�سندر ريد رو�س -حما�ضر يف جامعة والية
بورتالند� ،صحفي م�ستقل ،وحمرر.
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ضد الزحف الفاشي
أللكسندر ريد روس

فينان نبيل *

متثل الفا�شية و�صفا تاريخي ًا لتجارب حركات قومية �أو وطنية ،ونظم �أ�س�ستها تلك احلركات ،تبلورت عرب جتارب �سيا�سية خا�ضتها عدد من
بلدان �أوروبا يف فرتة ما بني احلربني العامليتني لت�صل �إىل �شكل �أيديولوجي واع بذاته� ،سعت احلركات الفا�شية لتوحيد الأمة التي ينتمون
لها عرب الدولة ال�شمولية ،ومت ّيزت بحركات تهدف �إىل �إعادة تنظيم املجتمع وفقا ملبادئ مت�سقة مع الأيديولوجية الفا�شية .تتميز احلركات
الفا�شية مبالمح م�شرتكة تت�ضمن تبجيل وهيبة الدولة ،واحلب ال�شديد لقائد قوي ،والت�شديد على التع�صب الوطني والع�سكرة .ترى الفا�شية
يف العنف ال�سيا�سي واحلرب وال�سطوة على �أمم �أخرى طرق ًا للو�صول لبعث ونه�ضة وطنية .ويقر الفا�شيون بر�ؤيتهم �أن الأمم الأقوى لها احلق
يف مد نفوذها ب�إزاحة الأمم الأ�ضعف.
ق ��دم رو� ��س يف ك�ت��اب��ه «��ض��د زح ��ف ال�ف��ا��ش�ي��ة» خمططا
هائال لبع�ض ال�شخ�صيات واملجموعات والأيديوجليات
وال�ت�ك�ت�ي�ك��ات ،واحل ��رك ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وامل�ي�ل�ي���ش�ي��ات
ال �ف��ا� �ش �ي��ة ال��رئ �ي �� �س��ة ،يف ال �� �س �ي��اق��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة عرب
الدميوقراطيات الغربية يف �أوروبا والواليات املتحدة
الأمريكية .ت�ساءل رو�س حول �أ�صول االرتفاع احلايل
للفا�شية يف الواليات املتحدة وحول العامل ،وما الرابط
بينها وب�ي�ن دون��ال��د ت��رام��ب ،و��س�ت�ي��ف ب��ان��ون ،وجيف
�سي�سيون�س ،وكري�س كوبا�ش ،وكني بالكويل ،وغريهم
يف الإدارة الأمريكية اجل��دي��دة ،وي��رى �أن االنتخابات
التي �أتت برتامب تت�سم «بالفا�شية» من حيث قوميتها
البي�ضاء وانتمائها لليمني املتطرف� .إن �صعود اليمني
ال��وط�ن��ي امل�ت�ط��رف يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب � ��ا هو
ام �ت��داد ل�ت��اري��خ ال�ف��ا��ش�ي��ة ول�ي����س م���ص��ادف��ة ،ف�ق��د ن��ال
احل ��زب ال �ن��ازي  1933م��ا ي�ق�ترب م��ن ن�صف امل�ق��اع��د،
ك�م��ا �أي ��د ال���ش�ع��ب «ه�ت�ل��ر» ع�ن��دم��ا �أع �ل��ن ن�ظ��ام احل��زب
ال��واح��د ،ف�ع��ار��ض��ه �أق ��ل م��ن ُع���ش��ر ال�ن��اخ�ب�ين ،وح�صل
مو�سوليني  1929ع�ل��ى  98,8م��ن �أ� �ص��وات الناخبني،
�إذا فالفا�شية مي�ك��ن ان�ت�خ��اب�ه��ا ،ومي�ك��ن �أن تهاجمنا
ب��ال��دمي��وق��راط�ي��ة ذات �ه ��ا ،و�أق� ��رب م �ث��ال ه��و «ت��رام��ب»
و«ن�ت�ي�ن�ي��اه��و» ،ال �سيما �أنّ ال�ن��اخ�ب�ين الأم��ري�ك�ي�ين مل
يكتفوا بالت�صويت لرتامب فقط بل انتخبوا جمل�سا
للنواب مدججا باليمينني والعن�صريني ،وهنا تكمن
خ�ط��ورة الفا�شية فقد اعتربتها اجلماهري يف حلظة
تاريخية معينة ح ً
ال ناجعا ملواجهة الك�ساد وال�ضعف
االقت�صادي وه�شا�شة القيم والهجرة ،وو�سيلة للبحث
عن ث��روات و�أ��س��واق جديدة ،فنجد �أن التاريخ ينبئنا
كيف حظرت الواليات املتحدة  1882دخول ال�صينيني
ثم الآ�سيويني جميعا ،والآن يربرون حظر املك�سيكيني،
ودع� � ��وات ك� ��ارل ه �ن �ل��ي» �أب � ��رز داع �م ��ي ت ��رام ��ب ل��و��ض��ع
امل�سلمني يف م��راك��ز االحتجاز واخ�ضاعهم لإج ��راءات
دق�ي�ق��ة ،ك�م��ا ال مي�ك��ن جت��اه��ل ت�صاعد ال�ف�ك��ر امل�ع��ادي
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لكل ماهو �أجنبي وخا�صة �أ�صحاب الب�شرة املختلفة
منذ �أح ��داث �سبتمرب ،واالع�ت�ق��االت الوا�سعة لل�شرق
�أو�سطيني ا�ستنادا للأ�صل العرقي ،كما يف�سر يف �ضوء
ذلك العدوانية الأمريكية املت�صاعدة وهو�س الت�سلح،
ال �شك �أنّ اليمني املتطرف الأمريكي يتبنى اال�ستبعاد
والتمييز العن�صري واال�ضطهاد العرقي.
يرى رو�س �أنّ املجتمع الأمريكي ي�شعر بالر�ضا عندما
يتعلق الأم ��ر ب��ارت�ف��اع االجت ��اه ��ات ال�ف��ا��ش�ي��ة ،فعندما
قتل «ديالن روف» ت�سعة من الرعايا ال�سود يف كني�سة
«�شارل�ستون «عالج الإعالم الأمر ب�سطحية ،وارتفعت
�أع� �ل��ام امل �ن �ظ �م��ات ال �ت ��ي �أل �ه �م ��ت ع �م��ل «روف» ال ��ذي
�أع �ل��ن �أم ��ام ال���ش��رط��ة �أن ��ه «�أراد ب ��دء ح ��رب عن�صرية»
وظ �ه��رت ع�لاق��ة ت�ل��ك االجت ��اه ��ات ب��ال���س�ي��ا��س�ي�ين على
امل�ستويات املحلية والفيدرالية ،تكمن حتت �سطح هذه
اجلماعات ،واملجموعات الطليعية التي �أ�س�سها مفكرو
الأيديولوجية الفا�شية� ،شبكة من العالقات املعقدة
وم�ستويات �أكرث قتامة من الفا�شية والكراهية .ع ّرف
«رو�س» الفا�شية يف كتابه على «�أنها االعتقاد يف املجتمع
الوطني كوحدة ع�ضوية م�ؤ�س�سة على نظرية العرق
البيولوجي� ،أو الثقايف واللغوي» .ويبدو هذا التعريف
دق �ي �ق��ا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ظ��اه��ري��ة ،يف ح�ي�ن �أن� ��ه �أه �م��ل
الأ�سا�س املادي للفا�شية.
يعر�ض الكتاب نهج «روب��رت �أوباك�ستون» لفهم �صعود
العمليات الفا�شية من خالل عر�ض املراحل التي متر
ب�ه��ا ال�ف��ا��ش�ي��ة ،وح��دده��ا ن�ظ��ري��ا يف خ �ط��وات ه��ي :بناء
قاعدة للحركة من �أج��ل خلق «نظام جديد» ،وعملية
ت�أ�صيل يف النظام ال�سيا�سي» واال�ستيالء على ال�سلطة،
وممار�سة ال�سلطة ،ويف املرحلة الأخرية �إما انخفا�ض
�أو تنازالت� ،أو تطرف من اجلماعات الفا�شية املت�شددة
الذين يدعون �إىل ثورة ثانية ،ت�شكل فيها املجموعات
الفا�شية ت� ��آزرا للتحالف ب�ين الي�سار وال�ي�م�ين ،هذه
ال �ت �� �ش �ك �ي�لات امل �ب �ك ��رة مت �ي ��ل �إىل ك ��راه �ي ��ة الأج ��ان ��ب

وامل�ح��اف�ظ�ين ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين ،وامل���س�ي�ح�ين الأ��ص��ول�ي�ين.
حتافظ اجلماعات الفا�شية «الزاحفة» بني ال�شعبويني
ال�ي�م�ي�ن�ين امل �ت �ط ��رف�ي�ن» ع �ل��ى م ��وق ��ف ث � ��وري وح��رك��ة
ج �م��اه�يري��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ف�ت�ق��ر �إىل ال�ت�م��ا��س��ك لتنظيم
الآخ��ري��ن على م�ستوى ث ��وري ح�ق��ا ،وق��د ي��أت��ي زعيم
فا�شي يوحد كل تلك الطوائف املختلفة وغري املنظمة،
وت��رت�ف��ع ال �ق��درة ال�ق�ي��ادي��ة للعنا�صر ال�ف��ا��ش�ي��ة داخ��ل
اليمني الراديكايل ،ويف هذه املرحلة يكت�سب الفا�شيون
�شعبية ،وهيبة على نحو متزايد مما يجعلهم ي�سعون
لفتح جمال للتو�سع داخل ال�سلطة.
ت �ت �ب��ع رو�� � ��س ع � ��دة خ� �ط ��وط مل �ع ��رف ��ة ب �ن �ي��ة ال �ف��ا� �ش �ي��ة
و�أيديولوجيتها منذ حزب مو�سوليني «احلزب الفا�شي
الوطني» ،وح��زب هتلر «العمال اال�شرتاكي الوطني»
الذي ظهر يف �أملانيا يف الفرتة التي انت�شر فيها العديد
م��ن الفا�شيني يف ال�ع��امل لن�شر ب��ذور ال�ك��راه�ي��ة ،وهو
يرى �أنّ الفا�شية املوجودة يف �أوروبا ،والواليات املتحدة
منذ  1950حتى يومنا هذا تتقا�سم �أ�صوال م�شرتكة مع
الزحف الفا�شي احلديث.
ت�ع�م��ق ال�ف��ا��ش�ي��ة م ��ن الإم�بري��ال �ي��ة ف�ق��د ارت �ب ��ط غ��زو
جيو�ش «هتلر» لبولندا ثم رو�سيا يف مرحلة الحقة،
وغ� ��زو الأرا�� �ض ��ي ال���س�لاف�ي��ة ب��رغ �ب��ة يف خ �ل��ق م�ف�ه��وم
مرتبط بالأيديولوجية النازية يفرت�ض «�أن احلرب
�أمر ال مفر منه» وذلك فهم م�شو�ش لنظرية امل�ساحات
اجل�غ��راف�ي��ة ال�ك�ب�يرة ،والعن�صرية ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،كما
ارتبطت الفا�شية الإيطالية بالتو�سع اال�ستعماري يف
�أفريقيا ،و�أ�ص ّر الفا�شيون على �أنّ غزو ليبيا من �ش�أنه
متكني الطبقة العاملة بطرق ال ميكن �أن حتلم بها
اال��ش�تراك�ي��ة ،الفا�شية ك�أيديولوجية �سيا�سية ب��د�أت
م��ن خ�ل�ال ال��دم��ج ب�ين ال�ي�م�ين وال�ي���س��ار ،ث��م حتولت
لديكتاتورية تقتل املقاومني واملعار�ضني ،وت�ستخدم
ال �ق �م��ع م ��ن �أج � ��ل حت �ق �ي��ق �أه � � ��داف ��ش �خ ���ص�ي��ة .ي�برر
الكابو�س الفا�شي �إعادة بناء �أنقا�ضه من خالل الزحف

