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اإلستغرافيا األملانية وعقدة النازية
German Historiography and the Nazi Complex
كل ما يتعلــق مبراجعة الرواية الرســمية املتعلقة بالفــرة النازية ،ليس يف أملانيا فحســب،
مورســت رقابــة صارمــة ضد ّ
وإمنــا يف غالبيــة الدول األوروبية؛ فاملنعطف غــر املتوقع الذي اتخذه املجتمع الرأســايل األملاين ،وبالخصوص مع
كل الرشوخ والجروح
صعود النازية ،انتهى بكارثة الحرب الكونية الثانية وتجربة املحرقة املؤسســاتية التي تختزل بداخلها ّ
ورها ،ومتثَّل شكلها
املطبوعة بندوب ال متحي ،بوصفها تجربة ال سابق لها؛ فقد بلغ املوت مستويات قياسية ال ميكن تص ّ
األقىص باإلبادة الجامعية (الهولوكوست).
ن القضايــا املرتبطــة بفرتة النازيــة يف أملانيا خلقت الكثري مــن النقاش الداخيل بني مؤرخني متخصصني وفالســفة عىل
إ ّ
قــدر كبري من األهمية ،وتركَّز الجدل باألســاس حول قضايا من قبيل فرادة النازية وجرامئهــا .وإذا كان التقليد األملاين بعد
رســخ فكرة تج ّنب الخوض يف القضايا املرتبطة بهذه الحقبة من باب الشــعور بالذنب وتأنيب الضمري
الحرب العاملية الثانية ّ
ن عددًا مــن التوجهات التاريخية الجديدة اليوم ،يف أملانيــا ،فتح ملفات النازية والقضايا
الــذي الزم املؤرخني األملان ،فإ ّ
املرتبطة بها .ويف الوقت الذي ركز فيه بعض الدراسات البيوغرافية عىل الحياة الشخصية لهتلر وربط بينها وبني أدواره
ن دراسات أخرى ركزت ،عىل العكس من ذلك ،عىل
يف سياسة الحل النهايئ واملجال الحيوي إلثبات الخطيئة الفردية ،فإ ّ
إبراز العوامل املرتبطة بالسياق العام.
ميثّل تاريخ الحياة اليومية يف أملانيا اليوم أحد التوجهات الجديدة لإلستغرافيا األملانية التي استطاعت تجاوز التابوهات
املرتبطة مبرحلة ما بعد ســقوط الرايخ الثالث ،ومن هنا تأيت أهمية تناول هذا املوضوع الذي يســلّط الضوء عىل مســار
تجربة فريدة يف الكتابة التاريخية األوروبية.
كلامت مفتاحية :تاريخ الحياة اليومية ،التاريخ املفاهيمي ،أدولف هتلر ،التحليل النفيس التاريخي ،فولكر أولريش ،حنة آرندت

Since the Second World War, large parts of the Nazi past have been off limits to critical discussion in Germany
and across Europe. The unexpected turn taken by German capitalist society following the rise of the Nazis ended
with the catastrophe of World War II, and the institutionalization of mass slaughter. Issues connected with the
Nazi period in Germany have created considerable internal debate among major historians and philosophers
focused on questions such as the uniqueness of Nazism and its crimes, and whether the German tradition after
World War II enshrined an avoidance of dealing with issues linked to the Nazi period out of feelings of guilt and
self-reproach felt by German historians. However, a number of new directions in historical research in Germany
)have opened up the subject of the Nazis and related issues. The history of the everyday life (Alltagsgeschichte
forms one of the new avenues in German historiography that has been able to overcome the taboos around
the period following the fall of the Third Reich. An exploration of this topic could shed light on a previously
neglected, unique experience in European history.
Keywords: History of Everyday Life, Conceptual History, Adolph Hitler, Psychohistory, Volker Ullrich, Hannah Arendt
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مقدمة
عما وقع .إ ّنه
ّ
إن التجربة املرعبة للنازية جعلت املؤرخني األملان بعد الحرب غري قادرين عىل تجاوز الشعور بتأنيب الضمري واملسؤولية ّ

أن فرادة الجرائم
بأي حال ،بحكم االستثناء الذي ُتم ّثله فرادته .ذلك ّ
إحساس جماعي بالذنب غري القابل للتقادم ،والذي ال يمكن تربيره ّ
النازية أحدثت ما يشبه القطيعة يف االستمرارية الزمنية التي أصابت القومية األملانية منذ العهد الهتلري .ولذا كان أمام املؤرخني الحاليني،

تحدي الخروج من هذا الوسواس القهري املتوارث ،وإقامة تواصل جديد بني املايض والحارض
وعىل رأسهم مجموعة تاريخ الحياة اليوميةّ ،
من خالل تحرير اإلستغرافيا األملانية من هيمنة التيار القائل باستمرارية الكارثة بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ،إذ دافع املؤرخون الجدد
عن رضورة تجاوز عقدة الذنب من خالل فتح ملفات النازية بغرض الفهم دون التربئةَ ،ف َتحق ُُّق النسيان ال بد أن ُتوازيه قراءة ُم ْر ِضية للتاريخ
القريب ،تضع موضع املساءلة ّ
كل ما يتعلق بهذه الفرتة الشائكة من التاريخ.
إن فكرة املراجعة لهذه الحقبة تناولت باألساس سؤال من يتحمل مسؤولية الفاجعة؟ هل أولئك الذين ساهموا فيها مبارشة فحسب؟
ّ

فريدا من نوعه ،وغري
شعب بكامله؟ أين تبدأ املسؤولية الفردية وأين تنتهي؟ وهل بالفعل ُتم ِّثل جرائم اإلبادة النازية حدثًا ً
أم يتحمل ذلك ٌ
قابلة للمقارنة بغريها؟

لقد تصاعد الخالف بني التيار القصدي والتيار الوظيفي حول هذه املسائل يف أملانيا .وهو أمر ساهم يف تطوير النقاش النقدي الذي

ابتداء من سنوات الثمانينيات من القرن املايض ،وانتهى األمر يف
بلغ ذروته مع املشا َّدة القوية التي حدثت بني الفالسفة واملؤرخني األملان
ً
تدريجيا من فكرة
التسعينيات منه إىل تصالح أملانيا مع ذاتها ،ومع جزء من تاريخها ،وبالخصوص بعد انهيار الجدار ،حيث َت َّم التخلص
ً
املسلك الخاص األملاين املتفرد يف الكتابة التاريخية ،مما أعاد أملانيا من جديد إىل وضعها التاريخي الطبيعي.

السياق العام لربوز تاريخ الحياة اليومية
برز تاريخ الحياة اليومية األملاين واملسمى  Alltagsgeschichteيف ثمانينيات القرن املايض ،يف سياق إعادة االعتبار للتواريخ املحلية،

تحديدا ،ويمكن تشبيهه مجا ًزا بعملية "خصخصة للتاريخ الكبري" املرتامي األطراف املسمى التاريخ الشمويل ،من
ولتاريخ الزمن الحارض
ً

خالل تخفيض مقياس املالحظة(((.

يتوخى التاريخ اليومي األملاين مواجهة اإلنسان واملجتمع بمسؤولياتهما تجاه ما وقع يف املايض القريب ،ويف الوقت نفسه تحقيق هدف

تطهريي ،ويتمثل األمر بالتخلص من عقدة الذنب  Schuldgefühlالتي الزمت لفرتة طويلة املؤرخني األملان الذين أهملوا أحداث الحقبة

ً
كبريا ،وبالخصوص الفرتة املمتدة من وصول هتلر إىل الحكم وإىل غاية نهاية الحرب العاملية الثانية.
املعارصة
إهمال ً

إن تاريخ الحياة اليومية شبيه يف جوهره بالتاريخ املجهري  Mikrogeschichteاملعروف يف إيطاليا باسم "امليكروستوريا"((( ،وهو
ّ

ً
مدخل لإلجابة عن تساؤالت
رواد مدرسة الحوليات وجعلوا منه
مختلف يف املنظور والرؤية عن مفهوم تاريخ الحياة اليومية الذي وضعه َّ

التاريخ االقتصادي واالجتماعي.

جيوفاين ليفي" ،عن التاريخ املصغر" ،يف :نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية  ،2قاسم عبده قاسم (مقدم ومرتجم) ،سلسلة العلوم االجتماعية للباحثني ،عدد 1591
1
(القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2010 ،ص .141

أعاد التاريخ املجهري ،املعروف يف إيطاليا باسم  Microstoriaللفرادة وضعها االعتباري بعد تواريها ملدة طويلة ،إذ كان املؤرخ ّ
يركز قبلها فقط عىل املعدالت اإلحصائية
2
واالنتظامات التاريخية يف إطار كمي  Quantitativeوسالسيل  ،Serialانظر:
François Dosse, L'histoire ou le temps réfléchi, Collection dirigée par Jean-Michel Besnier (Paris : Hatier, 1999), p. 76.
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يسعى تاريخ الحياة اليومية إىل التوصيف املك َّثف للقضايا واملواضيع التي يتناولها((( .وقد ساد يف أوساط املؤرخني األملان الجدد الذين

رسميا باسم جامعة جورج أوغست Georg-
تيارا ومنهجا تاريخيا مختلفًا يف جامعة غوتنجن  ،Universität Göttingenاملعروفة
أسسوا ً
ً
تعد من بني أهم املراكز البحثية يف أملانيا عىل مستوى اإلنتاج العلمي .وقد ساهم يف انبثاق هذا املفهوم الجديد
 August Universitätالتي ّ

للتاريخ ٌ
كل من هانس مديك  ،Hans Medickاملؤرخ وأستاذ األنرثوبولوجيا التاريخية ،وعضو معهد ماكس بالنك للتاريخ بغوتنجن(((،
أيضا.
واولف لودتكه  Alf Luedtkeأستاذ التاريخ املعارص يف جامعة هانوفر ،والباحث يف املعهد نفسه ً

تيار آخر يتقاطع معه يف عدد من النقاط ،هو تيار املفاهيم الذي يعتمد مقاربة متعددة
تفرع عن تيار التاريخ اليومي لبسطاء الناس ٌ
وقد ّ

التخصصات ،ويطلق عىل هذا التوجه البحثي اسم  ، Begriffsgeschichteوهو يتناول بالتتبع والدراسة الدالالت التاريخية للمصطلحات
ً
مر الزمن ،و ُتم ِّثل اللغة بالنسبة إىل
واملفاهيم ،بوصفها تم ِّثل
مدخل بالغ األهمية لفهم تطور األفكار ونظم القيم واملمارسات الثقافية عىل ّ

التيار عرب تقليدين أكاديميني سابقني:
التيار املفاهيمي مؤرشا عىل الواقع املعطى ،بل هي عامل أسايس يف بناء الواقعة التاريخية.
َّ
ويرتسخ هذا َّ
َّ
يهتم األول بتاريخ األفكار السياسية والفلسفية ،والذي ينحدر من القرن الثامن عرش ،وبخاصة من مرشوع املعجم التاريخي للمفاهيم،
إن التاريخ املفاهيمي الذي
ويهتم الثاين بتاريخ املصطلحات واملفاهيم التي تطورت مع البحث الفيلولوجي انطال ًقا من القرن التاسع عرشّ .

ٍ
فعب املفاهيم والحقول
ابتداء من سنة  1950عرب
السابق َْي املختلف َْي يف أهدافهما ،ازدهر يف أملانيا
يرجع
َ
ً
مفهوم خاص ومختلف؛ ْ
للتقليد ْين َّ
ب ُهما يتمفصل املعيش التاريخي بوصفه تجربة ذاكراتية(((.
الداللية التي تؤطرها
يتحول املايض إىل تاريخَ ،
وع ْ َ
ّ

املستمدة من الفلسفة
نلمس يف كال التوجهني ،تيار الحياة اليومية وتيار التاريخ املفاهيمي ،اعتماد املؤرخني األملان عىل املفاهيم
َّ

أن هذه اإلستغرافيات قطعت عالقتها
ومن علم االجتماع ،مع استمداد كبري من ماكس فيرب Max Weber
ً
تحديدا .وال بد من اإلشارة إىل ّ

نهائيا مع املفهوم التقليدي للتاريخ امل َؤ ْرخَ ن (الوضعاين) الذي هيمن عىل حقل التاريخ يف أملانيا خالل القرن التاسع عرش وحتى أواسط
ً

القرن العرشين(((.

تيار جديد يف الكتابة التاريخية قريب
ّ
إن أول مركز بحث لتاريخ الحياة اليومية َّ
تأسس يف برلني مع بداية الثمانينيات ،حيث بدأ يرتعرع ٌ

أيضا مع ورشة عمل
جدا يف مناهجه وأسسه من التاريخ املجهري اإليطايل ،وقد ُس ِّجل ضمن تيار عاملي تطور يف إسكندنافيا ويف إنكلرتا ً
ً

التاريخ(((؛ فجاء النقد عميقًا سواء عىل مستوى املوضوع أو املنهج عىل أيدي املؤرخني املاركسيني اإلنكليز ،مسنودين يف ذلك بمجموعة تاريخ
ٍ
خروج رصيح وقطع نهايئ مع تقاليد املسلك
الحياة اليومية األملانية التي تب َّنت بدورها املقاربة من أسفل ،بحيث أفسحت املجال للفاعلني ،يف

كبل خالل املرحلة السابقة اإلستغرافيا األملانية(((.
املتفرد االستثنايئ الذي ّ

التوصيف املكثف :عبارة استعارها كليفورد غريتز  Clifford Geertzمن الفيلسوف جيلربت رايل  ،Gilbert Ryleوهي تستعمل لإلشارة إىل وصف السلوك اإلنساين
3
أن هذه املنهجية
غريتز
ويقرر
الظاهر،
السلوك
من
ا
واضح
يكون
ال
عليه
معنى
يضفي
ما
السلوك،
هذا
فيه
جرى
الذي
السياق
يرشح
بل
الظاهر
السلوك
بوصف
يكتفى
ال
حني
ّ
ً
هي التي يستخدمها يف دراساته اإلثنية ،وقد شاعت هذه املنهجية فيما بعد يف العلوم االجتماعية وسواها .كما ُتستعمل اليوم يف مدرسة النقد األديب املعروفة بــ"التاريخانية
الحديثة" ،انظر :كليفورد غريتز ،تأويل الثقافات ،محمد بدوي (مرتجم) (لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص .831
ماكس بالنك ) :Max Planck (1858 - 1947فيزيايئ أملاين ،وأستاذ الفيزياء النظرية يف كييل سنة  ،1885ثم يف برلني سنة  ،1889حاصل عىل شهادة نوبل يف عام
4
 ،1918وقد عني سكرتريا دائما ألكاديمية العلوم يف برلني من  1912إىل ّ ،1943
وترأس معهد القيرص فيلهيلم الذي يحمل اليوم اسم معهد ماكس بالنك ،انظر :كريستوف
بوميان ،نظام الزمان ،بدر الدين عروديك (مرتجم) (لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص ( 519الثبت التعريفي).

5
Hans-Jürgen Lüsebrink, Histoire conceptuelle (Begriffsgeschichte), Historiographies. I. Concepts et débats, Sous la direction de C.
Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Nicolas Offenstadt, Folio histoire (Paris : éditions Gallimard, 2010), pp. 177 - 197.

6

الهادي التيمومي ،املدارس التاريخية الحديثة (لبنان /تونس :دار التنوير ودار محمد عيل ،)2013 ،ص .229 ،228

Kott "Alltagsgeschichte," p. 25.

7

8
Kott, "Sonderweg," Historiographies. II. Concepts et débats, Sous la direction de C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Nicolas Offenstadt,
Folio histoire (Paris: éditions Gallimard, 2010), pp. 1239 - 1240.
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برتكيزها عىل األفراد من الفئات الدنيا يف التاريخ الكبري ،أدارت الحياة اليومية الظهر للخطابات التاريخية التي كانت ّ
تركز عىل

املؤسسات والبنيات الكربى .إ ّنه تصادم مع التاريخ االجتماعي الذي كان ُيهيمن يف أملانيا ،ومن ث ََّم يمكن تفسري الهجومات العنيفة التي

تعرض لها هذا النوع الجديد غري املرغوب فيه من الكتابة التاريخية ،بوصفه يستهدف تحطيم قلعة التاريخ االجتماعي.
َّ

بعد الثمانينيات ،تصاعدت أعمال هذه الورشات التاريخية بمساعدة ِفرق عمل تعددت وتكاثرت يف تيار سنوات التسعينيات،

تيارا استمر يف التطور ،وطالب رواده
واستقطبت يف مسارها العديد من املؤرخني وعلماء االجتماع واألنرثوبولوجيني الجامعيني ،وقد غدت ً

برضورة إنشاء جامعات ومراكز أبحاث خاصة به.

عد مقاربة جديدة لعبارة "التاريخ من أسفل" ،والعبارة نفسها ليست
إن هذه التجربة يف البحث املسماة تاريخ الحياة اليومية عند األملان ُت ّ
ّ

إن الحياة اليومية  La vie quotidienneكانت عنوا ًنا لسلسلة بدأها النارش الفرنيس  Hachetteيف ثالثينيات القرن العرشين ،لكن
جديدة ،إذ ّ

تم إضفاؤها عىل الحياة اليومية يف الكتابة التاريخية املعارصة(((؛ فالتاريخ التقليدي هو رؤية من فوق ،بمعنى
الجديد يتم ّثل باألهمية التي ّ
أ ّنه ّ
أي اهتمام بباقي فئات املجتمع ،يف حني اهتم املؤرخون الجدد بالتاريخ من
يركز عىل األعمال العظيمة للقادة الكبار ،ولم يكن هناك ّ
أسفل ،أي برأي الناس العاديني وتجربتهم ،بحيث ُيس ّلط هذا النوع من الكتابة الضوء عىل األحداث والوقائع الصغرية ،ويعطي األولوية
فإن
للثقافة وللشخصيات بوصفها كائنات اجتماعية نشيطة؛ فإذا كانت الحياة اليومية استبعدت يف املايض بوصفها تفاهات ال معنى لهاّ ،
مؤرخي اليوم  -عىل العكس تماما  -يرون فيها التاريخ الحقيقي.
تعددت األعمال التي كتبتها يف هذه الفرتة الورشات املحلية املهتمة بتاريخ الحياة اليومية ،واهتم أغلبها بالتاريخ املعارص ،وبالخصوص
َّ

ما يتعلق بفرتة النازية .إ ّنه مرشوع يستجيب لطموحات املواطنني األملان الذين أصبحوا يعملون بأنفسهم ألجل أنفسهم من أجل كتابة
أن األمر يتعلق بالجدل املرتبط باملايض القريب ،وبالرغبة يف الفهم من أجل مواجهة املستقبل
قصة ،وهي قصة كتابة تاريخ النازية .يبدو ّ

بصورة أفضل(.((1

عب فرناند
ّ
دائما ،بالنسبة إىل املؤرخني ،أمريكا لالستكشاف ،كما َّ
إن التاريخ هو موضوع متجدد كسائر العلوم اإلنسانية ،وسيبقى هناك ً

بروديل  .((1(Fernand Braudelوهذا ما يفرس حيوية َّتيار العودات إىل مواضيع سابقة .وهي عودات يشهدها باقي التخصصات الفكرية
األخرى ،وذلك بتطبيق منهج جديد عىل فكر قديم .وهذا ما يحدث اليوم ،بحيث نعيش زمن العودة إىل البيوغرافيا ،والعودة إىل الحدث،

حاليا؛ إذ ال
والعودة إىل الرسد ،وكذا إىل الراهن السيايس؛ فهذه األنماط أثبتت رشعيتها من جديد ،ووجدت مكانتها يف الكتابات التاريخية ً
يشء يمنع اليوم املؤرخني واألكاديميني الجامعيني من أن يتناولوا التاريخ من خالل الحدث أو من خالل تجربة الفاعلني االجتماعيني.

وفضل علماء االجتماع واألنرثبولوجيون بدورهم ،ويف
لقد انتهت حقبة الطابوهات التي فرضتها مدرسة الحوليات بأجيالها الثالثةَّ ،

ظل التحوالت الجديدة ،االهتمام بمواضيع اليومي ،والرتكيز بخاصة عىل التجارب كما واجهها معايشو الحدث ،وذلك من خالل إعادة
تركيب تجربة الفاعلني املشاركني وتوضيح دور األفراد وحقيقة الفعل ،مع األخذ يف الحسبان السياقات ذات الصلة.

فتح ملفات النازية بني التاريخ ودهم الذاكرة
إن الرغبة يف الفهم هي التي دفعت املؤرخني املنتمني لورشة التاريخ  Geschichtswerkstättenاملعروفة بالحياة اليومية إىل فتح ملفات
ّ

ميز هذه الفرتة من التاريخ األملاين ،وهو بذلك وجد نفسه
النازية من خالل دراسات نقدية؛ فهذا التوجه يف الكتابة يسعى إىل ملء الفراغ الذي َّ
9

بيرت بوريك" ،فاتحة التاريخ الجديد :ماضيه ومستقبله" ،يف :نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية  ،2ص .32

11

فرناند بروديل ،ديناميكية الرأسمالية ،سلسلة نصوص (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2008 ،ص .95
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Kott, "Alltagsgeschichte," pp. 25 - 26.
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دراســات

اإلستغرافيا األملانية وعقدة النازية

أيضا يف إطار التماهي مع الطلب الكبري
يف
خضم تجاذبات سياسية ،بسبب ما يفرضه من صالت معقَّدة بني الذاكرة والتاريخ .ويأيت ذلك ً
ّ
املنيس .وتتعدد الحوادث واملوضوعات التي
اليوم يف الجمهورية األملانية املوحدة السرتداد آثار املايض املفقود ،والذي كان جزءا من التاريخ
ّ

زمنيا ،والتي تطرح حساسيات مفرطة للدولة والجماعات واألفراد؛ فتاريخ حكومة فييش املتعاونة مع االحتالل
تنتمي إىل التاريخ القريبً ،
تعمدت الدولة الفرنسية تج ّنب تدريس هذه املرحلة إىل
النازي األملاين ،يف فرتة الحرب العاملية الثانية ،مثال لهذا الشكل من االلتباس؛ فقد َّ

حدود أواخر الثمانينيات.

لم يتناول التأريخ األكاديمي الفرنيس نظام فييش ،وال شخصية املاريشال بيتان  ،((1(Philippe Pétainبالبحث إال بعد انقضاء خمسة

عاما عىل نهايتهَّ .
تص ّدت لسنوات
ونظم رينيه ريمون  ،Rene Raymonيف  ،1970يف معهد العلوم السياسية ،الندوة األوىل التي َ
وعرشين ً
نظام بيتان .وتناولت موضوع "حكومة فييش والثورة الوطنية بني  ."1944 - 1940وقد أغفلت املداخالت ،مسؤولية نظام فييش عن ترحيل

اليهود الفرنسيني واحتجازهم يف املعتقالت النازية ،لحساسية املوضوع .ويف الثمانينيات حصل تطور مهم؛ فقد خرجت املحفوظات عن هذه
عاما" يخوض فيه
فكريا،
سياسيا
الفرتة املُحرجة ،إىل الوجود ،مما أثار احتقا ًنا
ً
شعبيا ً
كبريا .ويف سنة  ،1992أصبح نظام فييش "شأ ًنا ً
ً
واهتماما ً
ً

اضطرابا يف األوضاع الداخلية؛ فقد خرجت التظاهراتُ ،
يتم احتواء األحداث إال بعد تدخّ ل
الجميع؛ ما أنتج
ً
وكتبت بيانات يف املوضوع ،ولم ّ

أيضا سنة  1994إىل محاكمة
السلطة( .((1وقد أسفرت هذه األجواء املتوترة سنة  1991عن قضية رينيه بوسكيه  .((1(René Bousquetوأ ّدت ً

(((1
ً
مسؤول مبارشًا عن تسهيل تسفري
تمت سنة  1998محاكمة موريس بابون  ،Maurice Paponبوصفه
بول توفييه  . Paul Touvierكما َّ
عاما ملحافظة الجريوند .وقد ُأفرج عنه سنة  2002ألسباب صحية ،لكن االضطراب
اليهود إىل أملانيا يف عهد حكومة فييش ،عندما كان أمي ًنا ً
معارصا لجريمتهً ،
فبدل
تماما أ ّنه سيبقى حتى موته
الذي أثاره تحريره ،والذي يعود فقط إىل تطبيق إجراء جديد ورد يف القانون الفرنيسَّ ،
ً
بي ً
اص َطلح عليه هرني روسو " Henri Rousseauالزمن الذي
من أن يحمل الزمان النسيان ،أحيا الذاكرة ،وأعاد بناء الذكرى وفرضها ،وهذا ما ْ

معارصا لجريمته(.((1
ال يميض" ،حيث يبقى املجرم
ً

خصوصا االلتباس السيايس لنظام فييش ،أ ّدت إىل تب ّني ثلة من املؤرخني بعض
إن حقبة فرنسا التي َت َلت أعمال عنف 1945 - 1940
ّ
ً

مفاهيم التحليل النفيس التي سقطت يف حقل امليدان العام مثل الصدمة ،والكبت ،وعودة املكبوت .ولذلك فقد جازف هرني روسو مجازفة

إبستمولوجية وأحيا ًنا سياسية  -يف نظر بول ريكور  -حني أقام شبكة قراءة ألحداث فرتة فييش عىل أساس مفهوم الوسواس "وسواس
املايض" ،وتعبري "الزمن الذي ال يميض" ،الوارد سابقًا ،وهو مرادف للتعبري "وسواس" الذي نجده يف سجاالت املؤرخني األملان(.((1

 12فيليب بيتان ( :)1951 - 1856القائد العسكري الفرنيس البارز خالل الحرب العاملية األوىل ملساهمته الفعالة يف انتصار الفرنسيني عىل األملان ،وقد ترقّى نتيجة لذلك يف
املناصب العسكرية حتى صار "مارشال" ،غري أ ّنه بعد استسالم فرنسا يف املرحلة األوىل من الحرب العاملية الثانية ،وقَّع هدنة باسم بالده مع هتلر ،اعرتف بمقتضاها باحتالل
وشكل بعدها حكومة موالية لهم يف مدينة فييش .وبعد ّ
أملانيا ثالثة أرباع الرتاب الفرنيسّ ،
تمكن الحلفاء من تحرير فرنسا ،نُقل إىل أملانيا ،غري أ ّنه عاد برغبته إىل فرنسا عام ،1945
وقدم نفسه للمحاكمة ،إذ أدين بتهمة الخيانة العظمى ،وسط تشكيك كبري يف عدالة املحكمة التي أصدرت حكم اإلعدام عليه ،وتدخّ ل الرئيس ديغول Charles de Gaulle؛
ّ
رميا بالرصاص يف ترشين األول /أكتوبر .1945
فخفَّف عقوبته إىل املؤبد ،ومات بيتان يف السجن عام ّ .1951أما مساعده بيري الڤال  Pierre Lavalفقد ُنفِّذ فيه الحكم باإلعدام ً
13

انظر :هرني روسو" ،التاريخ املعارص يقرتب من املايض القريب وأصدائه يف الحارض الحار" ،منال نحاس (مرتجم) ،الحياة 13 ،شباط /فرباير .2013

 14رينيه بوسكيه :سيايس فرنيس شغل مناصب مهمة يف عهد فييش ،ثم عمل يف الصحافة ودعم فرانسوا ميرتان  François Mitterrandيف معركته االنتخابية ملنصب
رئيس الجمهورية ضد فالريي جيسكار ديستان  ،Valéry Giscard d'Estaingثم صار وميرتان صديقني عندما تم انتخاب هذا األخري رئيسا لجمهورية فرنسا ،لكن صداقتهما
حدا
أن اغتياله يف  8حزيران /يونيو عام  1993وضع ً
توقّفت حني اتهم بوسكيه بتسفري اليهود إىل أملانيا يف عهد فييش؛ وقد أقيمت الدعوى عليه لهذا السبب سنة  ،1991غري ّ
للدعوى وللحكم عليه ،انظر :فرانسوا هارتوغ ،تدابري التاريخانية ،الحارضية وتجارب الزمن ،بدر الدين عردويك (مرتجم) (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2010 ،
َّ
ص .341
 15بول توفييه :الرئيس السابق مليليشيا ليون ،عفا عنه الرئيس بومبيدو  Georges Pompidouسنة  ،1972والذي كان يريد من ناحيته "وضع الحجاب عىل الزمان الذي
كان فيه الفرنسيون ال يحب بعضهم البعض اآلخر؛ حكم عليه بعد  22عاما ،الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية ،انظر :هارتوغ ،ص .203 - 202
16

17

املرجع نفسه ،ص .202

بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان .جورج زينايت (مقدم ومرتجم ومعلق) (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2009 ،ص  ،650بما فيها الهامش.
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العقَد؛ "فذاكرة فييش تم ّثل يف فرنسا "املايض الذي ال يميض"؛
ّ
كافيا للنسيان وتجاوز ُ
إن مرور خمسني سنة عىل الحدث لم يكن ً
ُ
قدمناه؛ فقد أدين
فالجيل الذي عاىن ويالت املايض القريبُ ،تعطيه القوانني الحق يف فتح محاكمة دائمة ،وهو ما نلمسه يف املثال الذي ّ

البعض يف فرتة التسعينيات بتهم تتعلق بفرتة حكومة فييش ،استنا ًدا إىل املعطيات واألرسار الجديدة التي كشفتها املستندات املحررة

من الرقابة(.((1

تمت املبادرة إىل حجب املحفوظات ،وحظر
جراء دهم الذاكرة للحارض وتخييمها عليه؛ ولذا ّ
لقد أصبح التأريخ لهذه املرحلة أكرث صعوبة َّ

واضحا يف بيان رئيس مجلس الوزراء الذي صدر يف ترشين األول /أكتوبر  1997الذي يخفف من قواعد
مراجعتها عىل الجمهور ،وكان ذلك
ً
استشارة الوثائق الخاصة بفرتة  ،1945 - 1904إذ ّ
بأن "من واجب الجمهورية املحافظة عىل ذاكرة األحداث التي جرت خالل
يذكر البيان ّ
تلك الفرتة من الزمن"(.((1

تحدث الرئيس الفرنيس الجرنال شارل ديغول Charles de Gaulle
دوما وستظل باطلة وغري موجودة" ،بهذه العبارة ّ
"إن فييش كانت ً

طامسا بذلك خصوصية االحتالل النازي ،لك ّنه لم ينجح يف مهمة اإلخفاء ومعها تحقيق النسيان
الذي سعى إىل وضع نظام فييش بني قوسني
ً

معينة من
ميزت فرتات َّ
املرغوب فيه؛ إ ّنه لم يستطع منع الظهور ،فاالحتفاالت التذكارية وعودة ضحايا معسكرات االعتقال إىل الواجهة َّ

حقبة حكمه(.((2

إن الخطري يف عمليات االلتباس املتعلقة بجرائم النازية ،هو ذلك الخلط بني املسؤول ومنفّذ األوامر .ولذا انتقدت
بل ّ
حنة آرندت  Hannah Arendtما حدث يف محاكمة أدولف أيخمان  Adolf Eichmannأحد املسؤولني يف الرايخ الثالث والضابط يف القوات
رئيسا لجهاز البوليس الرسي
الخاصة األملانية أو ما يعرف بقوات العاصفة .وهو الذي كانت َت ُعود إليه مسؤولية الرتتيبات اللوجستية بوصفه ً

واإلدارة املكلفة بإعداد مستلزمات املدنيني يف معسكرات االعتقال وإبادتهم يف ما يعرف آنذاك بالحل النهايئ .وقد تعاون مع قيادات الجاليات
اليهودية قصد تهجري العديد من يهود املجر إىل سويرسا ً
بدل من إبادتهم يف أوشفيتز( ،((2ولك ّنه ساهم مع ذلك يف تنفيذ سياسة الحل النهايئ

التي انتهجها النظام النازي .وعند انتهاء الحرب العاملية الثانية ّ
تمكن أيخمان من الهرب والتخفّي يف األرجنتني باسم مستعار وشخصية
جديدة حتى سنة  ،1960حيث ّ
تمكن عمالء املوساد من إلقاء القبض عليه يف بوينس آيرس ،ونقلوه ،غري مبالني ال باملواثيق الدولية وال
بحرمة األرايض األرجنتينية ،إىل القدس ،حيث وقعت محاكمته ،وتمت إدانته ،وانتهى األمر بإعدامه شنقًا سنة ُ ،1962
وأ ْح ِر َق ْت جثته مبارشة
َّ
بعد ذلكُ ،
وأ ِلقي رمادها يف مياه البحر األبيض املتوسط(.((2
كثريا من دور وسائل اإلعالم املحلية واألوروبية التي اهتمت بفرتة النازية وبحياة أدولف هتلر
لقد استفاد تيار الحياة اليومية يف أملانيا ً

يوميا برامج وثائقية تتناول هذه الحقبة مع الرتكيز عىل سرية القائد النازي .وتزايدت البيوغرافيا التي
تحديدا؛ إذ ّ
ً
تبث قنوات التلفزة األملانية ً

اهتماما غري مسبوق بحياة أدولف هتلر يف أملانيا
تزايدا الف ًتا؛ بحيث نُرش عنه أزيد من ألف كتاب .وهو ما يعني
تتناول حياته منذ سنة ً 2012
ً
18
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تمت سنة  1964بمناسبة الذكرى العرشين للتحرير ،وتميزت بنقل رفات جان موالن الذي مات تحت التعذيب
 20من أشهر االحتفاالت التي أقيمت يف فرنسا تلك التي ّ
النازي إىل البانتيون املخصص للعظماء ،انظر :ريكور ،ص .652

ويقدر عدد من ماتوا فيه ما بني املليون واملليون ونصف بحسب الروايات
 21أوشفيتز :معسكر اعتقال شهري يف بولندا أقامته النازية خالل الحرب العاملية الثانية لليهودّ ،
الرسمية األملانية.
ًّ
ساديا ،مثلما حاول املدعي العام اإلرسائييل تصويره
تافها ،وأ ّنه لم يكن شاذا أو
أن أيخمان كان موظفًا
 22أبرزت حنة آرندت يف انتقاداتها املوجهة للمحاكمة ّ
صغرياً ،
ً
ًّ
كأي مواطن ال يمتلك القدرة عىل اتخاذ القرار ،وأ ّنه بدوره ضحية من ضحايا النظام التوتاليتاري ،وعليه ،لم
عاديا
وتقديمه ،بل كان
ترصف ّ
شخصا ً
ً
ومرعبا يف عاديته ،وأ ّنه ّ
ً
وعدت محاكمته مرسحية سياسية استغلها دافيد بن غوريون  David Ben-Gurionللحصول عىل املزيد من التعويضات املالية من أملانيا
تر آرندت يف ايخمان تجسيدا للرشّ ،
الغربية آنذاك ،انظر :نادرة السنويس" ،حنة آرندت وموقفها من النازية" ،يف :الفعل السيايس بوصفه ثورة ،دراسات يف جدل السلطة والعنف عند حنة آرندت ،عيل عبود
املحمداوي (مرشف ومنسق) ،محمد شوقي الزين (مقدم) (بريوت :الرابطة العربية األكاديمية للفلسفة؛ دار الفارايب ،)2013 ،ص .232 - 231
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منذ انتصار الحلفاء عليه يف الحرب العاملية الثانية .وقد عزا الباحثون هذا االهتمام املتزايد بالحقبة النازية إىل كون غالبية األملان اليوم لم

يعيشوا أهوال الحرب العاملية الثانية ،وال يشعرون بالذنب وال بالخجل من تلك الفرتة الحالكة من تاريخ بلدهم كما هو شأن الجيل الذي
اهتماما باالطالع عليها ،ومعرفة ما جرى خاللها.
سبقهم من اآلباء واألجداد الذين عايشوا أحداث تلك الفرتة عن قرب .ولذا َف ُه ْم أكرث
ً

أيضا ضمن موجة االهتمام بالراهن الذي أضحى رضورة بالنسبة إىل الكثري من املؤرخني.
ويتنزل هذا ً

تصدر كتاب كفاحي قائمة الكتب املتداولة يف أملانيا؛ فعىل الرغم
املعبة عن عودة االهتمام بالحقبة املحظورة يف أملانياّ ،
ومن العالمات ّ

جزءا من األملان اليوم
من ُمصادرة نسخه املطبوعة ،سمح الفضاء اإللكرتوين لألفراد باإلفالت من قيود رقابة الدولة ،فهل يمكن القول ّ
إن ً
أن األمر ال يعدو الفضول وحب االستطالع(((2؟
يستعيد ذاكرة هتلر َّ
مجد ًدا؟ أم ّ

أن ما كان ممنوعا باألمس
أمرا
ظلت الحرب العاملية الثانية من املواضيع
محظورا؛ إال ّ
املحرمة يف أملانيا ،حتى ّ
ً
إن بيع كتاب كفاحي ظل ً
ّ

دعمته الدولة النازية ،وطبعت منه
أضحى اليوم ،وبعد مرور حواىل سبعني سنة ،موضوعا لالهتمام؛ فهذا الكتاب السيايس املخيف الذي َّ

صارما من جانب الدولة األملانية منذ نهاية الحرب
حظرا
ً
ماليني النسخ عام َ ،1933و ُو ِّزع بصورة واسعة عىل أعضاء الحزب واألنصار ،يعرف ً
العاملية الثانية( .((2وعىل الرغم من الجهد الذي بذلته حكومة بافاريا يف هذا املجال ظل كتاب كفاحي ُيطبع ويباع يف مناطق عديدة من العالم؛
فهو متوافر يف عدد من املكتبات العامة يف ٍ
كل من اليونان ،والصني ،وبلغاريا ،واليابان ،وكرواتيا ،وروسيا ،ونيوزيالندا ،وكوريا الجنوبية،
وأسرتاليا ،وإيطاليا ،والهند ،وتركيا ،وفنلندا ،وإندونيسيا ،وكولومبيا ،وهولندا ،واملغرب ،والدنمارك ،واألرجنتني ،والربازيل ،وإسبانيا(.((2

إن إقبال القراء عىل اقتناء كتاب مذكرات الزعيم النازي يف العديد من البلدان تؤكده إحصاءات مبيعات الكتاب ،إذ يأيت ضمن قائمة
ّ

مبيعا يف جميع األزمنة ،ومن العالمات الفارقة اليوم ،اإلقبال الكبري الذي تالقيه الطبعة الرقمية منه يف البلدان التي
الكتب السياسية األكرث ً

تمنع تداوله.

تشهد أملانيا اليوم نقاشات داخلية حادة بشأن إعادة طبع الكتاب وتوزيعه يف األسواق الداخلية .وإذا كان "معهد التاريخ املعارص" التابع

فإن حكومة
لجامعة ميونخ قد أبدى رغبة حثيثة يف إتمام مرشوع إصدار نسخة جديدة من كتاب كفاحي املحظور مصحوبة بتعليقات نقديةّ ،

قرارا
عبت عن معارضتها الشديدة ،بوصفها الجهة التي تحتفظ
بافاريا ّ
قانونيا بحق ملكية الكتاب إىل غاية نهاية سنة  ،2015وأصدرت ً
ً
ً
أن الكتاب "تحرييض" ،وميلء بالكراهية واالحتقار ومعاداة السامية.
عاجل بوقف الدعم املايل للمرشوع بدعوى ّ
عب املؤرخ فولكر أولريش  ،Volker Ullrichعن
لقد أثار قرار وقف مرشوع معهد التاريخ حالة من االمتعاض يف صفوف الباحثني؛ فقد َّ

وثمن رغبتهم يف ّ
فك لغز مصادر كتاب
رفضه هذا القرار واصفًا إياه بالفضيحة ،وساند يف ترصيحاته جهد زمالئه املؤرخني يف معهد ميونيخَّ ،

نافيا يف الوقت نفسه فكرة
هتلر؛ فالتساؤل ّ
ملح بشأن األفكار الواردة فيه؛ هل هي مواقفه الخاصة؟ أم أ ّنه قام بتجميع معتقدات عرصه؟ ً
أي خطورة يف الراهن .ووافقه الرأي مدير معهد
التحريض عىل الكتاب بعد مرور عقود عىل الحرب واملحرقة،
ً
مؤكدا ّ
أن الكتاب ال يم ّثل ّ

أن صدور نسخة جديدة من الكتاب املمنوع مصحوبة بتعليقات توضيحية قد ينهي األسطورة التي
األبحاث التاريخية يف ميونيخ الذي رأى ّ
ونقدم هنا شهادة غادامري عن تلك الحقبة" :استخففنا بهتلر ومن
 23خالفت نتائج بعض الدراسات الحديثة ما كان ً
سائدا من فكرة كون كتاب كفاحي لم يكن يقرأ يف زمانهّ ،
لف لفّه ... ،لم يكن أحد م ّنا قرأ كتاب كفاحي ،انظر :هانز جورج غادامري  ،Hans-Georg Gadamerالتلمذة الفلسفية ،سرية ذاتية ،حسن ناظم وعيل حاكم صالح (مرتجمان)
ّ
(ليبيا :دار الكتاب الجديد ،)2013 ،ص .150
ً
كبريا يف
أن دراسات املؤرخني أظهرت العكس ،فالكتاب أثار
بأي اهتمام ،إال ّ
 24ظل االعتقاد السائد لسنوات ّ
أن كتاب هتلر كفاحي لم يكن يقرأ ،ولم يحظ ّ
فضول ً
وتمت ترجمته إىل العديد من اللغات.
الداخل والخارجّ ،
توج جهد القنصليات األملانية يف عدد من البلدان بمنع تداول كتاب كفاحي ،كما هي الحال بالنسبة إىل روسيا سنة  ،1992والربتغال سنة  ،1998وجمهورية التشيك
25
ّ
سنة  ،2000غري أ ّنها لم تستطع إيقاف زحف الكتاب يف عدد من البلدان األخرى ،انظر:

Antoine Vitkine, Mein Kampf: Histoire d'un livre (Paris : Flammarion, 2009), p. 235.
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فالتفهم يحتاج إىل البوح ال الصمت .ويف فرنسا قامت دار فيار بدورها بإصدار طبعة جديدة منه مع بداية هذه السنة (.)2016
تحوم حوله،
ُّ
وتعود أول طبعة للكتاب يف هذا البلد إىل سنة  ،1934وذلك قبل صدور قرار بتجريم نرشه بعد نهاية الحرب العاملية الثانية(.((2

ومن املظاهر األخرى التي توضح عودة االهتمام بفرتة النازية يف أملانيا اإلقبال الكبري الذي َت ْلقاه سري هتلر ،وانتشار موجة من الكتب

ص لهتلر سنة 2011
الجديدة التي تتناول الحقبة النازية اعتما ًدا عىل أرشيف العائالت وعىل الروايات الشفوية .كما جذب معرض خُ ِّص َ
حاليا.
عرشات اآلالف من األفراد ،وهو ما يوضح مدى حضور شخصية الديكتاتور يف ذاكرة أملانيا ً

يصعب التحرر من الضغوطات السياسية ك ّلما تع ّلق األمر بقضايا الزمن القريب؛ ففي أملانيا تطرح قضية الرقابة ،ك ّلما تع ّلق األمر

بالقضية الشائكة املرتبطة بإرث النازية؛ فهي تقمع ما ُينرش عنها ،وبالخصوص ما يتعلق بالتشكيك يف املحرقة ،بوصفها كتابات معادية
أن
للسامية .ولم تتجاوز أملانيا ،إىل اليوم ،عقدة الذنب املتعلقة بمسؤوليتها عن املحرقة اليهودية التي ارتكبت أيام حكم النازيني ،إىل درجة ّ

مواقفها السياسية إىل اليوم من قضايا الرشق األوسط ُم َك َّبلة بهذا الحدث الذي ُي َع ُّد أحد أسباب الصمت األملاين بشأن مجازر اإلرسائيليني

يف فلسطني.

الجدل بشأن شخصية هتلر بني القصديني والوظيفيني
إن مقاربة مفهوم الف ََرادة عىل صعيد الحكم التاريخي تخص بشكل انتقايئ النقاش التاريخي حول املحرقة والتي تعارضت فيها املدرسة
ّ

صبت اهتمامها
القصدية التي تهتم أكرث بأفعال الفريق الحاكم ،وبخاصة اتخاذ القرار الخاص بالحل النهايئ ،مع املدرسة الوظيفية التي َّ
يتحمل مسؤولية الجريمة؟
إن موضع رهان هذا النقاش يتناول سؤال من
أكرث عىل لعبة املؤسسات ،والقوى املغفلة ،وترصفات الناسّ .
َّ

سلسلة من الفاعلني؟ أم أحدهم فقط؟ أم مجموعة فقط؟ أم الشعب بكامله(((2؟

فإن الكتابات
أن القائد األوحد ألملانيا ارتكب جرائم خطرية ّ
تعد األكرث وحشية عىل اإلطالق يف التاريخ البرشي .ولذا ّ
ال أحد ينكر ّ

البيوغرافية األوىل التي اهتمت به ،انطلقت من باب االشمئزاز والرفض واإلدانة وتربئة الذات قبل ّ
كل يشء ،وهو األمر الذي نلمسه يف

ويوجهون تاريخ هذا النظام يف كليته بمقاصد
قدمها للحدث تيار القصديني الذين يحللون النازية يف صورتها الهتلرية
التفسريات التي َّ
ّ
الزعيم .وقد ّ
تغذى هذا التيار من بيوغرافيات عديدة ،وباألخص تلك التي أنجزها يواخيم فس  .Joachim Festووصلت املركزية الهتلرية إىل

(((2
والع َصابية لهتلر(.((2
قمتها يف سنوات السبعينيات مع علم النفس التاريخي ( الذي آل إىل تفسري الحرب وقتل اليهود بالشخصية املرضية ُ
َّ

26
27

خالد طحطح" ،نرش 'كفاحي' مطلع  2016هل تنبعث النازية من جديد!" ،مجلة الدوحة ،عدد  ،99كانون الثاين /يناير  ،2016ص .17 ،16

ريكور ،ص .491

 28علم النفس التاريخي عبارة استخدمت بكرثة خالل السبعينيات من القرن املايض ،ويمكن أن نورد هنا مثال عمل أركسون حول مارتن لوثر  ،Martin Lutherفتى
توجه ابنه للرهبنةْ ،
ويأس االبن من ذلك الرفض أساس
اإلصالح واالنشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية؛ فقد جعل املؤ ِّلف العالقة الرصاعية لهذا األخري مع أبيه ،ورفْض األب ّ
أن األعمال الفرويدية ساعدته
رأى
إذ
مقاربته،
يف
فرويد
املسلكية الربوتستانتية .وقد اعرتف املؤرخ إيمانويل لوروا الدوري  Emmanuel Le Roy Ladurieبتأثري مقوالت
ّ
عىل ٍ
فهم جيد لبعض الثورات الشعبية ،يف بحثه عن ّ
حمى التحوالت (هسترييا االنتقال من حال إىل حال) ،وعن الالشعور الجمعي،
فلحي الالنكدوك ،فهو يتحدث عن ّ
وعد
عرش،
الثامن
القرن
أوائل
يف
الفرنيس
امللك
قوات
عىل
التمرد
بالالنكدوك
املتعصبة
الدينية
الطوائف
حاولت
بحيث
النسل،
تحديد
إقرار
حني
الصدمة
أثناء
وبالخصوص
ّ
أن املؤرخَ ْي جورج دويب وروبرت ماندارو تحفّظا عىل استعمال املقوالت
موجه ضد السلطة ،غري ّ
العصاب يف حالتهم كب ًتا جنسيا مفروضا ،أفىض إىل حدوث تعصب دموي ّ
ُ
وضح ميشيل دوسريتو  Michel de Certeauاألمر سنة  1978بحيث أبرز الفوارق بني منطق التحليل النفيس ومنطق التاريخ ،للمزيد انظر:
الفرويدية يف التاريخ ،وقد َّ

Dosse, Histoire et Psychanalyse, Historiographies. 1. Concepts et débats, pp. 343 - 345.

François Dosse, Le Pari biographique. Écrire une vie (Paris : La découverte, 2005), p. 393.
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(((3
املدمرة
ُتق َِّد ُم السرية التي كتبها يواخيم فس سنة  ، 1973صورة كالسيكية عن رجل ،وأمة ،وحقبة .إ ّنه كتاب سرية يكشف شخصية هتلر ِّ
ٍ
نطاق غري مسبوق .لكن التفسري األكرب الذي انطلق من علم النفس التاريخي ،هو ذلك الذي أجراه ريدولف بينيون Rudolph Binion
عىل

بأمه وحادثة موتها؛
يف دراسته لحالة هتلر ،إذ رأى ّ
أن سياسته املعادية للسامية ترجع إىل حالة مرضية تتعلق باالرتباط غري املألوف للفتى هتلر ّ
فالطبيب اليهودي أدوارد بلوخ  Eduard Blochالذي كان يعالجها من رسطان الثدي حقنها بجرعات زائدة من مادة "ابودوفورم" مما أدى

أن هذا الحادث
تم الربط بني النزعة التدمريية الالمحدودة التي تسكن هتلر وعقدة االرتباط باألم؛ بحيث زعم بينيون ّ
إىل وفاتها .لقد ّ
يقدم مفتاح فهم سياسة الرايخ الثالث .((3(III Reich
أم هتلر ،بعد سبعة أسابيع قاسية من العالج ّ
الخاص املتعلق بوفاة ّ

لقد استوحت القراءة السابقة الذكر مفاهيمها مبارش ًة من قاموس التحليل النفيس لسيغموند فرويد  Sigmund Freudالذي قادته
العصابات
أسطورة أوديب اإلغريقية إىل أن يرى يف حب الطفل أحد والديه ،وكرهه اآلخر عقدة النزوات النفسية التي تؤدي الحقًا إىل ظهور ُ
 Neurosenواالختالالت املزاجية التي تدفع بعض األفراد يف النهاية إىل اإلرضار بمن حوله .هذا االكتشاف الفرويدي جعله صاحبه ً
قابل
للتطبيق عىل الجميع( ،((3ومن ثم أثارت محاولته إنجاز تاريخ نفيس ،كما هو األمر يف كتابه عن موىس والتوحيد ( ،)1939العديد من
ٍ
وجهه له ٌ
كل
بدءا من قصة أوديب نفسها ،لنقد عنيف ّ
وتعرضت قراءته التي أنجزها للميثولوجيا اإلغريقيةً ،
التساؤالت لدى املؤرخنيَّ .
(((3
عدد من
من جان بيار فرنان  ،Jean-Pierre Vernantوبيار فيدال -ناكيه  . Pierre Vidal-Naquetكما أثبت محدودية فاعلية نظرياته ٌ
املشتغلني بحقل التحليل النفيس الذين انتقدوا طريقته املعروفة بعلم النفس الدينامي  dynamische Psychologieالذي يحاول تفسري
ترصفات الفرد من خالل الغرائز الكامنة يف الالشعور(.((3
عد
تحرك الشخصية ،ويمكن ّ
ّ
يعد التحليل النفيس التاريخي طريقة يف البحث تتوخّ ى اإلجابة عن األسئلة الخاصة بالدوافع التي ّ
كتاب فرويد عن الرسام ليوناردو دافينيش  Leonardo da Vinciالذي نرشه سنة  1910النموذج األول الحقيقي ملا يمكن أن نطلق عليه اسم:

التحليل التاريخي  -النفساين .فهذا العمل يف نظر املؤرخ األمرييك دافيد ستانارد  David Stannardمن أفضل األمثلة التي توضح كيف أصبح
مثريا لالهتمام ومشو ًقا ،فهو يحتوي عىل بصرية نافذة ،ومعلومات جديدة ،ومشاعر حساسة ،غري أ ّنه يحتوي يف الوقت نفسه
التأريخ النفساين ً

نموذجا لتحليالته ونظرياته ،بل س َّلط الضوء يف مجال تفسري
عىل خيال واسع( .((3ولم يكن دافينيش الشخص الوحيد الذي اتخذه فرويد
ً
رائدا للتحليل
اإلبداع عىل شخصية األديب العبقري فيودور دوستويفسيك ً Fyodor Dostoyevsky
أيضا( ((3الذي برز يف أعماله املتأخرة ً
مر التاريخ الذين ّ
تمكنوا من النفاذ عميقًا إىل خوالج مكنونات النفس البرشية بتقلباتها املختلفة؛ إذ يمكن
النفيس،
ً
وواحدا من أبرز األدباء عىل ّ
تشد القارئ،
َع ُّد أعماله األساس للعديد من األفكار التي ُبنيت عليها مدارس التحليل النفيس الحقًا .فرواياته تتميز بقدرة كبرية عىل الرسد ّ
Joachim C. Fest, Hitler (Germany: Propyläen Hardcover, 1973).

30

Dosse, Le Pari biographique, p. 364.

31

 32دشَّ ن كتاب امليثة والفكر عند اليونانيني ،يف فرنسا ،بحوث علم النفس التاريخي يف اليونان ،والذي كان قد نُرش سنة  ،1965وأتبعه الحقًا مؤلفه جان بيار فرنان
 Jean-Pierre Vernantرفقة بيار فيدال ناكيه  Pierre Vidal-Naqueبكتاب عن أوديب وأساطريه ،توخَّ يا منه تحرير هذه الشخصية وإعتاقها من أرس التحليل النفيس الذي
أصابها بالتشوه والضمور ،من خالل إعادة أوديب إىل حقيقته ،إىل ما هو عليه من دون عقدة ،انظر بهذا الخصوص :جان بيار فرنان ،بيار فيدال ناكيه ،أوديب وأساطريه،
أيضا :جان بيار فرنان ،األسطورة
سمري ريشا (مرتجم) ،جورج سليمان (مراجع)(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة -مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص 21 ،7؛ انظر ً
والفكر عند اليونان ،دراسات يف علم النفس التاريخي ،جورج رزق (مرتجم) (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة -مركز دراسات الوحدة العربية ،)2012 ،ص .37
 33افلني باتالجني" ،تاريخ املتخيل" ،يف :التاريخ الجديد ،جاك لوغوف (مرشف) ،محمد الطاهر املنصوري (مرتجم ومقدم) ،عبد الحميد هنية (مراجع) (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص .520

 34عىل رأس الذين انتقدوا التحليل النفيس لفرويد من داخل التخصص هانز أيزينك  ،Hans Eysenckانظر :هانز أيزينك ،تدهور إمرباطورية فرويد وسقوطها ،عادل
نجيب برشى (مرتجم ومقدم) ،محمد نجيب الصبوة (مراجع) (القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2013 ،ص .318 ،19
35

املرجع نفسه ،ص .264 - 263

 36تناول فرويد يف هذا الكتاب شخصيتني من أبرز العبقريات يف تاريخ الفن واإلبداع األديب ،دافينيش عبقرى عرص النهضة العظيم ،الفنان ،واملعماري ،واملخرتع،
يعده بعض النقاد األب الحقيقي للتحليل النفيس ،فمن خالل هذين الشخصيتني ربط فرويد بني العبقرية الفنية واملرض
ودستويفسيك عبقري الرواية الروسية الفذ الذي ّ
العصايب ،راجع :التحليل النفيس والفن ،سمري كرم (مرتجم ومحقق) ،ط( 4بريوت :دار الطليعة.)2004 ،
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يقدم وصفًا لنفس املدمن ومشاعره ،وانسياقه املحموم ،وغري الواعي،
وبتعبريها
القوي عن دواخل النفس اإلنسانية ،ففي روايته املقامرّ ،
ّ
بحيث يصبح غري قادر عىل ترك لعبة القمار ،إال إذا انتهت اللعبة ،أو خرس ّ
كل فلس يف جيبه(ّ .((3أما روايته الجريمة والعقاب ،فقد عكست
(((3
يقربنا من مشاعر املجرمّ ،
ويركز عىل الدوافع الكامنة يف الالشعور ،ومنها دافع
بقوة النزاع بني الخري والرش يف دواخل النفس البرشية  ،فهو ّ

رئيسا وراء تنفيذ بطل الرواية جريمة نكراء ضد مرأة عجوزّ .أما رائعته اإلخوة كارامازوف التي كتبها قبيل وفاته،
سببا ً
التمرد عىل األخالق ً

عدها أعظم الروايات يف التاريخ عىل اإلطالق .وقد تناول فيها بعمق فكرة قتل األب املبنية عىل كره عنيف( ،((3بحيث اجتاحت البطل
فيمكن ُّ
ديمرتي االبن األكرب رغبة القتل بدافع مزدوج؛ املنافسة الجنسية مع والده فيودور بافلوفتش عىل امرأة شابة تدعى جروشينكا ،وحرمانه من

أن جريمة القتل ارتكبها يف النهاية ابن آخر غري رشعي لألب ،هو سمردياكوف ردة فعل عىل ديكتاتورية األب واستهتاره
إرث والدته ،غري ّ
تعد األساس الذي يستند عليه فرويد يف تحليالته النظرية(.((4
أن أسطورة قتل األب ّ
املشني .ومن املعلوم ّ

فست معاداة السامية  Judenhassعند هتلر بوصفها ردة فعل غري واعية محكومة بدوافع عقدة
ّ
إن بيوغرافيا التحليل النفيس التي َّ

نفسية تتأسس عىل الرغبة الطفولية يف قتل األب من خالل الرتكيز عىل خلفية رصاعه معه أو من خالل عقدة األم التي "تجعل الفعل

إن غياب
السفاحي ،يف حاالت معينة ،رم ًزا الستعادة الوطن السليب وطرد العدو والظفر بالحرية"( ،((4أبانت عن جهل كبري بالتاريخ نفسه ،إذ ّ
"الزمانيا".
شخصا
البعد االجتماعي التاريخي يف هذه الحالة يجعل من هتلر
ً
ً

مفصلة عند فرويد ،تبقى تفسريات اختزالية .وقد وقف
ّ
إن التفسريات السببية األحادية التي تعود جذورها إىل عقدة أوديب كما هي َّ

املؤرخ اإلرسائييل املختص يف النازية واملحرقة ،سول فرينديالندر  Saul Friedländerالذي درس العديد من بيوغرافيا علم النفس عىل
ثغرات متعددة وتناقضات كثرية فيها ،ولم يقبل بوجاهة التحليل النفيس إال يف حالة إبراز تقاطعاته وتمفصالته مع البعد التاريخي لجماعية

(((4
كبريا نقائص
املجتمعات التاريخية  .وهكذا تجاوزت البيوغرافية التي أنجزها هانز اولريش ويهلر  Hans-Ulrich Wehlerعن هتلر تجاو ًزا ً

فضل الرتكيز عىل العالقات بني الفاعلني من أجل االنتباه للمنطق الخاص الشتغال املؤسسات .واعتمد يان كرشاو Ian
التحليل النفيس؛ إذ َّ

ً
متسائل بنربة ال تخلو من ّ
فه ُمنا للوطنية االشرتاكية
وجهها أولريش لتيار القصديني
تهكم ،هل يخضع ْ
 Kershawاالنتقادات نفسها التي ّ
ية واحدة .يجيب :من َي ْدريّ ،
حقيقة لجوابنا عن سؤال ما إذا كان لهتلر ِخ ْص ٌ
يسهل
لعل الفوهرر ( Führerالزعيم) كان يملك ثالثًا وهذا لن ّ
أن قتل األب بعد إخصائه ،من املفاهيم ال َنفسية التي جرى ِ
أيضا لتأويل العذاب الذي س ّلطه
استخدامها ً
فهمنا لألوضاع(((4؟ ومن املعلوم ّ
هتلر عىل ماليني اليهود وتحليله .ويتعلق األمر هذه املرة بأسطورة كرونوس  Cronos oder Kronosيف امليثولوجيا اإلغريقية ،بحيث قام

حرضته عىل أن ُيخيص والده ،وأعطته املنجل
االبن األصغر لجايا ،املولود ً
رسا ،من زوجها أورانوس ملك التيتانيني ،بإنجاز مهمة صعبة ،إذ ّ

سببا يف تحرير إخوته الذين حبسهم والدهم أورانوس لكرهه لهم .غري أ ّنه ولخوفه الدائم من أن يقوم أحد أبنائه
للقيام بذلك ،وكان فعله هذا ً
بإخصائه كما فعل هو بوالده ،اضطر إىل أن يبتلع أوالده الخمسة عقب والدتهم .وحني أراد ابتالع زيوس أعطت زوجته ريا لكرونوس ً
بدل
37
38

فيودور دوستوفسيك ،املقامر ،سامي الدرويب (مرتجم) (لبنان :املركز الثقايف العريب.)2009 ،

فيودور دوستوفسيك ،الجريمة والعقاب ،سامي الدرويب (مرتجم) (لبنان :املركز الثقايف العريب.)2010 ،

 39من الرواية نقرأ ما ييل" :فإذا ٍ
بكره عنيف فظيع يغيل يف قلب ميتيا (ديميرتي) فجأة ،فيقول يف نفسه هذا هو ،هذا هو غريمي ،هذا هو جالدي ،هذا هو عدو حيايت"؛
جوابا عن سؤال اليوشا له:
أيام
أربعة
قبل
الجناح
يف
حديثهما
أثناء
التنبؤ
يشبه
بما
اليوشا
إىل
عنه
ث
تحد
الذي
االنتقام،
إىل
الظامئ
إنها سورة الحنق املباغت املسعور الحاقد
ّ
ً
"كيف يمكن أن يخطر ببالك أن تقتل أباك" ،لقد أجابه يومئذ ً
قائل" :ال أدري ،قد ال أقتل ،ولكن من املمكن أن أقتل ....إنني أكره جوزة عنقه ،وأنفه ،وعينيه ،وضحكته
الصغرية املستهرتة ،إنه يثري ّ
يف تقززا جسميا ،ذلك هو ما أخشاه خاصة ،قد ال أستطيع أن أكبح جماح نفيس" ،انظر :دوستويفسيك ،اإلخوة كارامازوف ،سامي الدرويب (مرتجم)
(لبنان :املركز الثقايف العريب ،)2010 ،ج  ،3ص .136 - 135
40
41

راجع أسطورة قتل األب عند فرويد :علم نفس الجماهري ،جورج طرابيش (مرتجم) (بريوت :دار الطليعة ،)2006 ،ص .127
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دراســات

اإلستغرافيا األملانية وعقدة النازية

ً
وخبأته يف مغارة جبلية يف جزيرة كريت؛ حيث ترعرع واستطاع الحقًا أن ينترص
حجرا
منه
ً
مقمطا كرضيع ليبتلعه دون أن ينتبه إىل خدعتهاّ ،
عىل والده ،وأجربه عىل إخراج إخوته من بطنه(.((4

عدتها الرحم الذي أنجب النظام النازي.
َّركزت دراسات قصدية أخرى عىل شخصية هتلر لكن هذ املرة من زاوية نظر أيديولوجيةّ ،

وأنجز هذه األعمال املؤرخ ورجل السياسة كارل ديرتيش برارش  Karl Dietrich Bracherالذي دافع عن األطروحة الكليانية Totalitär

أن
باح ًثا عن فهم كيف دانت الديمقراطية اللربالية وأسلمت نفسها للدكتاتورية ،ولسيادة نظام الحزب السيايس الواحد .وخلصت دراسته إىل ّ
معارصي هتلر لم يأخذوا أمره مأخذ الجد؛ ويشاطره هذا الرأي كالوس هيلدبراند  Klaus Hildebrandالذي ّ
أيضا مركزية "عامل هتلر"
أكد ً
بخاصة يف مجال السياسة الخارجية والعرقية ،بحيث أعطى يف تحليالته األهمية الكربى لألفراد وقراراتهم ،من خالل إبراز دور النظام

السيايس املتعصب الخاضع بصورة مطلقة لسيطرة ديكتاتور متعصب ومستبد(.((4

إن السرية التي كتبها املؤرخ اإلنكليزي إيان كريشاو  ،((4(Ian Kershawتتناول اإلجابة عن األسئلة الحاسمة بشأن طبيعة فرادة
ّ

عدت
التطرف النازي ،من خالل الر ّد عىل أطروحات القصديني بمختلف توجهاتهم ،فيغوص املؤلف يف تفسريات أحداث املحرقة .وقد ّ
كتاباته من أهم السري عن حياة الديكتاتور األملاين حتى اآلن .وتبدأ الحكاية عنده من الوالدة غري الرشعية لهتلر ،وتنتهي بانتحاره يف

معر ًجا عىل الهسترييا التي رافقت استيالءه عىل السلطة يف عام  ،1933وما قامت به قواته من هجمات وحشية،
الرسي يف برلنيّ ،
مخبئه ّ

معتمدا عىل العديد من املصادر غري املستخدمة سابقًا ،مثل يوميات بول جوزيف غوبلز Paul Joseph
وبالخصوص عىل اليهود والسالف،
ً

 Goebbelsوزير الدعاية يف عهد هتلر.

من أهم مميزات هذا الكتاب الضخم الذي أنجزه كريشاو بلغته األصلية ،إبرازه قيمة منطق املؤسسات ،وفوىض الدولة ،وقوة الحشود

مهتما يف املقام األول بالخلفيات االجتماعية التي َّبررت نشوء نظام هتلر ،بينما بقيت املعلومات املتعلقة
املتضادة داخل السلطة النازية،
ً
بالشخصية حارضة ،وهو ما أبرزه بوصفه أهم عمل خارجي اعتمده التيار الوظيفي األملاين ،عىل الرغم من استمرار بعض آثار الطرح القصدي
فيه وبصماته ،فالرتابط وثيق بني بناء مسار وفرادة سياق تاريخي؛ إذ أعاد كريشاو رشيط حياة هتلر ،ونقَّب يف طفولته ،وأبرز رصاعه الدائم

أن ّ
كل ما سبق ال يفرس عداءه للسامية الذي لم ينشأ لديه ّإل
بي ّ
تميز بال ّتهميش ،لك ّنه َّ
مع األبُ ،
وح َّبه املفرط ّ
ألمه ،وت َت َّبع فرتة شبابه الذي ّ

الجو البافاري املحافظ اإلمكان والرشط الذي خلق هتلر( .((4ولذا فقد ساهم هذا التحليل
سنة  ،1918أي بعد الحرب العاملية األوىلً ،
مانحا ّ
تحول أملانيا نحو
يف تسليط عدد من البحوث األخرى الضوء عىل قضية املناخ الفكري الذي َّ
مهد الطريق يف سنوات جمهورية فيمار إىل ّ

النازية( ،((4إذ ً
أول وقبل ّ
جزءا ال يتجزأ من بواعث القلق السيايس واالقتصادي
تم استحضار سيادة عقلية األزمة ،وهي حقيقة ُت ّ
عد ً
كل يشء ّ
يف السنوات األوىل لتلك الجمهورية(.((4

 44ايطالو كالفينو ،يف الكتابة األدبية ،ستة مقرتحات لأللفية الثالثة ،محمد مخطاري (مرتجم) ،محمد الوهايب (مراجع) ،سعيد يقطني (مقدم) ،سلسلة أعمال مرتجمة
رقم ( 11الرباط :جامعة محمد الخامس ،)2008 ،ص ( 143ثبت الشخصيات األسطورية).
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Dosse, Le Pari biographique, p. 396.

47

"إن اإلشاعات التي تقلقك ما هي
 48نلمس قضية املناخ الفكري املعادي لليهود من خالل رسالة بعثها مارتن هايدغر إىل حنة آرندت شتاء  ،1933 - 1932حيث كتب قائال ّ
إال قذف وتشهري ...وادعاء أ ّنه ال يحق يل تحية اليهود ما هو إال تشنيع يسء  ...الطالبان املمنوحان من جماعة اإلحسان ،وهما منحتان دافعت عنهما ..كانتا من نصيب هذين
الطالبني اليهوديني ،...إنني اليوم يف مشاكل الجامعة معاد للسامية كما كان األمر قبل عرش سنوات بماربوغ ،حيث وجدت مساعدة عىل هذه املعاداة من طرف يعقوبستال
أي عالقة بعالقتي الشخصية باليهود إطالقا (مثال كورسل ،وميش ،وكاسرير وآخرون) ال يجب أن يمس هذا
 Jacobsthalوفريدليندر . Friedländerليس لهذا األمر ّ
عالقتي بك ،"..انظر :حنة آرندت ،مارتن هايدغر ،رسائل حنة آرندت ومارتن هايدغر  ،1975 - 1925حميد لشهب (معرب ومقدم) (لبنان :جداول ،)2014 ،ص .105 - 104
49

ريتشارد وولني ،مقوالت النقد الثقايف :مدرسة فرانكفورت ،الوجودية ،ما بعد البنيوية ،محمد عناين (مرتجم) ،رقم ( 2664القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2019 ،ص .132
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فرعيا لفوىض مؤسساتية حقيقية لنظام متعدد
منتوجا
إن األطروحات الوظيفية جاءت بتصو ٍر مختلف عن نظام هتلر؛ فهي تراه
ّ
ً
ً

قدمها سابقا تيار القصديني( .((5وقد تكاثرت اليوم
الحكام ،تتجاذبه باستمرار قوى متناقضة ،وهو ما يتناقض
جذريا مع التفسريات التي َّ
ً
يف وسط الباحثني واملؤرخني األملان الدراسات التي ّ
تركز عىل إبراز دور املجتمع أثناء النبش يف حقيقة شخصية الزعيم النازي؛ بحيث أعيد
هذا الرجل إىل واجهة الضوء ثانية من خالل أبعاد تفسريية أخرى ّ
تركز عىل آليات اشتغال الدولة النازية التي لم تكن تخضع إلرادة هتلر،
ولكن لنمط ممارسته الحكم ،للسلطة التي كانت ترفض االنصياع للعالقات البريوقراطية ،ففي الواقع استطاع هتلر خلق سلطات متعددة

إن لعبة التضاد والتنافسية وفوىض الرتاتبيات ،جعلت السلطات متفرقة بني جهات متعددة ،لك ّنها كانت تعود يف النهاية إليه(.((5
ومتناقضةّ .

مجد ًدا ،يف سريته الحديثة التي خصصها للزعيم النازي(.((5
لقد تناول الصحايف واملؤرخ فولكر أولريش  Volker Ullrichشخصية هتلر ّ
تتبع سماته الشخصية،
تعقيدا
وهو ما ساهم يف طرح صورة جديدة أكرث
ً
ً
وتناقضا مع النظرة املألوفة عنه .إذ طرح طر ًقا مغايرة للفهم ،من خالل ّ

ساعيا إىل دحض الرؤية التوفيقية بني املقاربة القصدية واملقاربة الوظيفية التي تج َّلت يف عمل كريشاو ،من خالل إبراز التمايز بني الحياة
ً
الخاصة والحياة العامة ،بحيث انتهى يف األخري إىل تغليب الطرح الوظيفي ،من خالل توضيح طبيعة الحاكم هتلر والتفاعل الذي حصل

بينه وبني األملان ،بوصف هذا الزعيم لم يكن سوى إسقاط لألملان يف مرحلتهم.

إن املؤرخ أولريش فولكر يمنحنا صورة مخالفة عن الفوهرر؛ ففي مقابلة له مع موقع درشبيغل  Der Spiegelأفصح عن مضمون
ّ

سريته ،وأبرز اختالفاته عن اآلخرين ودوافعه لكتابة سرية حياة هتلر من جديد(.((5

عمن سبقه؛ فصورة الدكتاتور الدموي بجانبها صورة إنسان عادي ،فهو يف نظره لم يكن مجنو ًنا
لقد نحا فولكر يف كتابه ً
نحوا مختلفًا ّ

كما ذهب بعض الباحثني املتخصصني يف التاريخ النفيس ،ولذا فالفكرة التي ارتبطت يف األذهان بني ارتكاب الجرائم والخلل العقيل

لديه ،والتي كرستها السري السابقة ال تصمد أمام النقد .والالفت يف هتلر كما تناولته هذه السرية الحديثة ،موهبته الكبرية عىل االستيعاب
ُ
قادرا عىل أن يكون لطيفًا حتى مع من يكرهونه .واملثال الذي أورده لتأكيد
واإلنصات ،وهي ميزة أغفلت يف كثري من األحيان ،فهو كان ً
قدرته عىل كسب و ِّد اآلخرين ،عالقته مع الرئيس األملاين بول فون هندنبورغ  Paul von Hindenburgالذي كانت لديه يف البداية تحفظات
مستشاراّ ،
سجل غوبلز يف يومياته
شديدة إزاءه .لكن يف غضون أسابيع من تعيينه
تمكن هتلر من تحويل هندنبورغ إىل خاتم يف إصبعه .وقد َّ
ً
ٍ
أيضاّ .أما ثورات غضب
قادرا عىل تبادل أطراف الحديث
بلطف مع معارفه القريبني فحسب ،بل كان يجيد االستماع ً
ّ
أن الدكتاتور لم يكن ً
هتلر ألتفه األسباب ،فريى أولريش أ ّنها مفتعلة لرتهيب اآلخرين ،إذ يف غضون دقائق ،كان يعود إىل تمالك أعصابه.
محرض موهوب بإلقاء الخطب النارية؛ فليك
يف سرية حياة هتلر الجديدة يرى امل َؤ ِّلف ّ
أن أجواء ميونيخ يف عام  1920كانت ُمثىل لنجاح ّ

ديماغوجيا ،بل إ ّنه كان يصوغ خطاباته بعناية ،ثم يرشع يف تصعيد ال َّن ْبة وحركات
خطيبا ،علينا أن نأخذ يف الحسبان أ ّنه لم يكن
نفهم هتلر
ً
ً
ً
وصول إىل الذروة بعد مدة طويلة من اإللقاء الجذاب ،وهو ما يتناقض مع ما َب َّينته تسجيالت هتلر يف املجالس الخاصة ،حيث نربته
الجسم
جذريا عن نربته وقوة صوته يف املهرجانات الجماهريية.
الخطابية عادية ،وصوته هادئ ومختلف
ً

ّأما عداوته املفرطة لليهود ،فقضية تطرح بشأن خلفياتها ودوافعها أسئلة كثرية؛ فكاتب السرية فولكر كشف عن عالقات ودية نسجها

أن معاداة
ممن اشرتوا لوحاته بسعر محرتم كانوا من اليهود ،وهذا يعني ّ
هتلر مع أشخاص يهود يف فيينا سابقًا ،وقد بني ّ
أن غالبية تجار الفن ّ
السامية لم تنشأ لديه ّإل بعد الحرب العاملية األوىل ،يف إطار ظاهرة عامة ،ولم يكن األمر حالة فردية خاصة بهتلر.
Dosse, Le Pari biographique, p. 394.

50

Ibid., pp. 394 - 395.

51

Ullrich Volker, Adolf Hitler: Die Jahre des Aufstiegs 1889 - 1939 (Frankfurt: Fischer Verlag, 2013).

52

 53استقينا معظم املعلومات عن الكتاب من الحوار الذي خص به املؤرخ فولكر أولريش مجلة درشبيغل ،واملنشور عىل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت ،وقد قامت برتجمته
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دراســات

اإلستغرافيا األملانية وعقدة النازية

أيضا إىل الحياة الخاصة لهتلر؛ فقد أفرد فصال كامال لعالقاته مع النساء ،ودحض بعض الشائعات التي ُأطلقت
تطرقت سرية فولكر ً
ّ

بأن عالقة هتلر مع عشيقته إيفا براون كانت عالقة طبيعية .وهذا ّ
يشكك يف رواية يان كريشاو الذي
عب عن اقتناعه ّ
عنه يف هذا املجال ،فقد َّ

َّ
قوي
أكد ّ
أن هتلر كان يطفئ نار شهوته الجنسية برؤية انتشاء الجماهري به وبخطبه؛ فأولريش استبعد ذلك ،وأشار إىل عدم وجود دليل ّ
إن هتلر عىل الرغم من الرسية التي كان يحيط نفسه بها ،فإ ّنه عاش مع براون حياة اعتياديةّ .
ّ
ولعل هذا ما يفرس الهجومات
يؤكده ،وقال ّ
لتفس به أحداثًا ووقائع كربى(.((5
القوية التي ّ
تعرضت لها بعض البيوغرافيات التي َّركزت عىل جانب واحد من الشخصية ِّ

إن النقاش التاريخي حول النازية واملحرقة ،تعارضت فيه اآلراء بني من اهتم أكرث بأفعال الفريق الحاكم وبخاصة القرار املتعلق
ّ

أن أنصار التيار األول يتقاربون
صب اهتمامه أكرث عىل لعبة املؤسسات والقوى املغفلة وترصفات الناس .ومن املالحظ ّ
بالحل النهايئ ،ومن َّ
مع املقاربة الجزائية للمحاكم ،بينما عىل العكس بالنسبة إىل التيار الثاين( ((5الذي يسعى إىل الفهم أكرث فأكرث دون السقوط يف خطر اإلنكارية
أو التأويالت املتربئة.

مشاجرات املؤرخني والفالسفة بشأن فرادة املسلك الخاص األملاين
يستند اهتمام املؤرخني والفالسفة الحايل باملايض األملاين إىل تنامي الرغبة يف معرفة ما حدث يف أملانيا خالل الحقبة النازية وفهمه؛ فليك

يتعرف إىل تاريخ تلك السنوات ،عىل الجيل الجديد أن ّ
يطلع عىل الكتب املتخصصة والربامج الوثائقية ،وأن يستمع إىل شهادات الشهود،
أل ّنه جيل لم يعارص األحداث؛ ّ
فكل املآيس من القوانني العنرصية واملذابح التي حدثت يف تلك الفرتة تحتاج إىل دراسات عميقة.

إن القضايا املرتبطة بحقبة النازية يف أملانيا ما زالت تخلق الكثري من الجدل؛ فقد حصلت يف أملانيا مشا ّدات كربى ُعرفت باسم مشاجرة
ّ

املؤرخني ،بني متخصصني بالعهد النازي وفالسفة عىل قدر كبري من األهمية أبرزهم يورغن هابرماس  Jürgen Habermasحول قضايا من

قبيل فرادة النازية بوصفها حدثًا غري قابل للمقارنة بغريه ،وغري قابل للتقادم؛ فاالستعمال املرشوع للمقارنة عىل مستوى كتابة التاريخ أصبح

متعذرا وصعب التناول ،ومع ذلك نتلمس عند حنة آرندت  Hannah Arendtمقولة التوتاليتارية التي تب َّن ْتها إىل جانب آخرين ،والتي تعطينا
ً
بأن الغوالغ السوفيايت وأوشفيتز النازي متشابهان .وإننا
إمكانية مقارنة املحرقة بالستالينية أو بجرائم األنظمة الشمولية عامة( ،((5أي القول ّ

أيضا بني الجرائم املقرتفة من النازيني األملان وطرد األملانيني من املناطق الرشقية حتى لدى املؤرخ أندريان هيغلروبر
نجد مثل هذه املقارنة ً

جنبا إىل جنب آالم األملان سكان الجزء الرشقي من أملانيا عند انهيار الجبهة الروسية ومأساة
سنة 1986؛ ففي كتابه اإلبادة املزدوجة يضع ً
اليهود عند إبادتهم من دون تبيان التداخل املظلم لسلسل َتي األحداث( ،((5وهي املقارنة التي دفعت هربرت ماركوز  Herbert Marcuseسنة

فإن املؤرخ إدوارد كار  Edward Carrحني
فإن العوامل الشخصية ،كان لها تأثري يف األحداث ،ولك ّنها لم تكن األسباب األساسية ،ولذلك ّ
 54من دون شك ّ
فست الحدث بالغباء الشديد
التي
الشخصية
للعوامل
كربى
أهمية
يعط
لم
القيرصية،
روسيا
يف
1917
عام
أكتوبر
األول/
ترشين
ثورة
إىل
أدت
بحث عن األسباب التي
ّ
لنيقوال الثاين  Nicholas IIآخر قيارصة روسيا ،أو بالذكاء السيايس الكبري للينني  ،Vladimir Leninبل إ ّنه بحث يف أعماق املجتمع الرويس عن العوامل األكرث أهمية وذات
داللة أكرب من العوامل الشخصية البحتة ،انظر :حوار مع إدوارد كار ،عن أزمة التاريخ التقليدية ،يف :روبرت الفون ،التاريخ ،نادية القباين (مرتجم) ،رضا إبراهيم (مراجع)،
سلسلة قضايا الساعة (جنيف :رشكة ترادكسيم ،)1977 ،ص .14 ،13
55
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 56تناولت حنة آرندت يف كتابها أصول الكليانية الشكلني األكرث بروزا لألنظمة التوتاليتارية ،وهما النازية األملانية والستالينية الروسية ،وركزت بالخصوص عىل مالمح
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تسعى الحركات الكليانية إىل تنظيم الجماهري وتنجح يف ذلك .انظر :السنويس ،ص .230 ،227
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 1949إىل مؤاخذه مارتن هايدغر  Martin Heideggerالذي كان قد وضع سنة  1945األمور يف كفَّة واحدة ،بحيث تبدو إبادة اليهود نفسها

سيان(.((5
حدثًا مثل باقي األحداث ،وسواء ك ّنا أمام إبادة اليهود أو أمام طرد األملان من املناطق الرشقية ،فاألمر ّ

بدأ السجال بني املفكرين األملان سنة  1986حول "أحداث الكارثة" التي صدر بشأنها حكم إدانة عىل املستوى القضايئ والجزايئ ،يف

أن املالحقة القضائية استندت إىل مبدأ الذنب الفردي وحصل نتيجة ذلك تركيز االنتباه عىل عدد محدود من
محكمة نورنبريغ؛ ومن املعلوم ّ

الحد من النظرة؛ فهو يمد استقصاءه
فاعيل التاريخ ،وهم أولئك الذين يوجدون يف قمة الدولة ،ال يستطيع املؤرخ بالطبع أن يقبل مثل هذا ّ
ِ
كثريا
إىل عدد أكرب من الفاعلني ،وإىل املنفّذين يف املنطقة الثانية ،أولئك الواقفني وراء األحداث ،بل ولم ال أولئك الشهود الذين ظلوا سلبيني ً
أو ً
قليل وهم السكان الصامتون واملتواطئون(.((5
هناك وضع نزاعي بني املقاربة القضائية واملقاربة التاريخية لألحداث نفسها ،فلم تعرتف محكمة الجنايات سوى بمشاركني فرديني،

وهذا أمر يختلف عن االستقصاء التاريخي الذي لم يتوقف عن ربط الشخصيات بالجماهري وبالتيارات وبالقوى املغلقة ،وهذا ما َّ
شكل ُعقدة

أيضا وأن
ممن يخافون أن يصدر املؤرخون حكم تربئة ملن أدانهم القايض تحت برص الشعب الذي سبق له ً
لعدد من أنصار تيار القصدينيّ ،

يعد من بني العوامل املؤثّرة التي
يسمون باإلنكاريني الذين يشككون يف املحرقة ّ
ّأيد حكم اإلدانة( .((6كما ّ
أن الخوف من تصاعد صيت من ّ
ولعل هذا ما جعل التقليد الفكري األملاين يعادي ّ
استند عليها يورغن هابرماس وكارل ياسربس  Karl Jaspersوغريهماّ ،
كل من اش ُت ِبه يف
فأي شبهة مهما كانت بسيطة ّإل وتحولت إىل موضوع نقد صارم.
كونه يرغب يف التغطية عىل طبيعة النظام النازي؛ ّ

تفردت أملانيا عن العالم األورويب ك ّله ،لهذه األسباب وغريها ،يف ما يخص عالقتها بماضيها؛ إذ لها مسلكها الخاص املميز

بدءا من نهاية الحرب العاملية الثانية وإىل غاية
 ،Sonderwegوهو ذلك االنحراف الذي خرجت به هذه الدولة عن الطريق ،إذ تفردت به ً
الثمانينيات .وتبدو أهمية هذا املسلك بما يعقده من صالت معقدة بني الذاكرة والسياسة والتاريخ ،ويتجىل األمر بوضوح يف صعوبة االشتغال
عىل املايض الذي فرضه الحلفاء عىل املواطنني وبخاصة عىل املؤرخني األملانيني الذين يتحملون الشعور الجماعي بالذنب إزاء النازية(.((6

تعود جذور فكرة املسلك املتفرد ألملانيا إىل املفكرين املحافظني إبان فرتة تأسيس األمة األملانية والوطنية األملانية خالل النصف الثاين

أن
من القرن التاسع عرش ،عىل يد بسمارك  ،Bismarckويتعلق األمر بالتمجيد واإلعالء من قيمة ثقافة الشعب األملاين وروحه( ،((6ذلك ّ
ّ
املنحطة لألمم الغربية أ ّدت إىل تنامي النزعة املناهضة لآلخرين،
الصورة التي رسمتها أملانيا لنفسها بوصفها ّأمة مثقفة يف مقابل النزعة
وتميزها ،وشجعت عىل شيوع مقولة "تعايل الهوية األملانية" وتميزها عىل مستويني:
وساهمت يف الرتويج لفكرة العظمة التاريخية األملانية ّ
وفية ملثاليتها(،((6
يتأسس املستوى األول عىل الثقافة والفكر يف تناقض مع الحضارة الغربية التي تب ّنت فيما بعد القيم املادية ،بينما ظلت أملانيا ّ

ثم كان التصور الخاص بأمة أملانية ،عىل عكس األفكار الفرنسية عن املجتمع واملواطنة القائمة عىل اللغة والثقافة وليس عىل السياسة
ومن ّ
 58بتاريخ  13أيار /مايو  1949أجاب ماركوز عن رسالة كرر فيها هايدغر التأكيدات نفسها ،بقوله" :كيف يمكننا أن نضع يف املستوى نفسه ،من جهة ،تعذيب ماليني
بأن األعمال املشينة التي ذكرت لم تمارس يف حقهمّ ،إل بعض
األشخاص وتشويههم وإبادتهم ،ومن جهة أخرى الطرد اإلجباري لبعض املجموعات من السكان ،علما ّ
االستثناءات القليلة" ،انظر :يورغن هابرماس ،هايدغر والنازية ،التأويل الفلسفي وااللتزام السيايس ،عز الدين الخطيب (مرتجم) ،عبد الكريم غريب (مقدم) (الدار
البيضاء :منشورات عالم الرتبية ،)2005 ،ص .44 - 17
59
60

ريكور ،ص .482

املرجع نفسه ،ص .485 ،482

Kott, "Sonderweg," p. 1235.

61

أن الحجج القائلة بالتفوق الثقايف األملاين كانت قد انصهرت بيرس بالغ مع الحجج املعارصة الداعية إىل هيمنة األهداف الجيوسرتاتيجية ألملانيا يف القارة
 62يرينا التاريخ ّ
أن أيديولوجيا األساتذة األملان لم تكن تفصل بينها وبني األيديولوجيا الفاشية غري خطوة
األوروبية ،وهكذا كما يقول أحد النقاد رأينا ،يف ما يتعلق بساعة الصفر عام ّ ،1933
قصرية ،انظر :وولني ،ص .12
Kott, "Sonderweg," p. 1235.
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توحد أمنهم أكرب من فرنسا املركزية( .((6أما املستوى الثاين ،فيتجىل
فحسب؛ بل كان لدى األملان أسباب كثرية ليفكروا يف الخصائص التي ّ

دائما من فوق ،عكس باقي أوروبا ،حيث
سياسيا يف التمايز بني نموذجني ،األملاين املؤسس عىل "حكومة العقل" حيث انطلق اإلصالح ً
ً

ساد "حكم الالعقالنية" من خالل اإلصالح من تحت(ّ .((6
ممهدا لهتلر ،أي االنحراف عن
ولعل هذا التحليل يجعل حكومة فيمار طريقًا
ً
املسار ،والخروج عن التقليد األملاين( ،((6مما يعني تحميل وزر النازية ليس لجمهورية فيمار فحسب وإنما للحلفاء الذين فرضوها ،ولذلك

فهي ليست صنيعة خالصة للشعب األملاين(.((6

َّ
تركز اهتمام ُح َّراس قلعة فكرة الفرادة األملانية عىل تربئة األمة األملانية من العار الشامل الذي لحقها نتيجة النازية ،وجرى تحميل أكرث

عدت غريبة عن التقليد األملاين( .((6وقد وجد املؤرخون والفالسفة املحافظون يف
األحداث مأساوية يف التاريخ لجمهورية فيمار الهشة التي ّ
وتنص ًل من املسؤولية انطال ًقا من التشكيك يف الروابط والصالت التي جرى عقدها بني النازية والتقليد األملاين ،ذلك
هذا التأويل
ذاتيا ُّ
ً
تربيرا ً

بعيدا عن أسطورة الذاتية(.((6
أن البحث اتجه إىل تقديم رشح لنجاح النازية يف أملانيا يف فرتة الحربني ً
ّ

استمرت فكرة املسلك الخاص األملاين فارضة نفسها خالل حقبة الستينيات يف اإلستوغرافيا األملانية .لكن ستبدأ تصورات جديدة

قويا بسبب مقاربته النقدية
مختلفة يف الظهور مع تغري األجيال والسياق؛ فقد ظهرت أطروحة فريتز فيرش  Fritz Fischerالتي خلقت سجاال ً
للتقليد التاريخاين األملاين ،إذ أسس لنسق جديد منفتح عىل رؤى خارجية ،وسيقود التوجه النقدي نفسه خالل السبعينيات أنصار تاريخ العلوم

االجتماعية التي انتظمت بالخصوص يف جامعة بيلفيد مع أعمال هانز أولريش ويهلر( ،((7وهو ما سيفتح الطريق يف الثمانينيات ،لربوز النقد

توجه جديد يف الكتابة التاريخية ،تسندهم
موضوعا
العميق هذه املرة
ً
ً
ومنهجا عىل يد املؤرخني اإلنكليز من التيار املاركيس الذين بصموا عىل ّ

يف ذلك مجموعة تاريخ الحياة اليومية التي تب ّنت مقاربتهم ،بحيث فسحت املجال آلراء الفاعلني(.((7

أمرا متجاوزا
يف التسعينيات ،وبعد توحيد األملانيتني ،وانهيار جدار برلني ،ومع تحقق التطبيع الوطني غدت الفرادة أو املسلك الخاص ً

وذكرى؛ إذ استطاع مؤرخو الزمن الحارض تحرير أملانيا من عقدة النازية ومن هيمنة التيار املستمر للكارثة التاريخية ،فحتى هرنيش أوغست

فضل الحديث يف كتاباته ،مطلع األلفية
وينكلر  Heinrich August Winklerاملدافع عن هذا املسلك بقوة خالل مرحلة السبعينيات َّ
الجديدة ،عن الطريق الطويل نحو الغرب الذي قطعته أملانيا الديمقراطية يف مسارها ،وهذا الطريق هو الوضع الطبيعي الذي عادت إليه

أملانيا ،بعد نرجسية غري عادية ،جرى فيها تصالح أملانيا مع ذاتها ،وهو األمر الذي انتهى إىل نزع عباءة القومية املفرطة عن املذهب التاريخي
وع َّرف
كتابا بعنوان فلسفة أخرى للتاريخ ،وقد نادى بأسبقية العواطف واللغة َ
 64عىل سبيل املثال ،نرش جوتفريد غون هردر  Johann Gottfried Herderيف القرن ً ،18
بأن ّ
تم تشذيبه وتسييسه
كل شعب  Volkلديه قيمه وطقوسه ولغته وروحه الخاصةّ .
املجتمع بأ ّنه طائفة عميقة الجذور وأسطورية .لقد دفع ّ
إن مفهوم هردر عن الشعب ّ
أن
تحول عىل أيديهم إىل أداة للحركات القومية الناهضة التي انترشت يف أوروبا يف أعقاب حروب نابليون ،غري ّ
بمساعدة فالسفة الحقني بمن فيهم ،فيتشه وشيلنج ،بحيث ّ
مذهبا للنسبية الثقافية ،انظر :توماس هيالند إريكسن ،فني سيفرت نيلسن ،تاريخ األنرتبولوجيا ،عبده
املفهوم نفسه دخل الوسط األكاديمي يف القرن العرشين بوصفه
ً
الريس (مرتجم ومقدم) (القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،العدد  ،)2014 ،2152ص .33
Kott, "Sonderweg," p. 1236.
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حطاما سقط رغم أنف التيارات الكربى للقرن أل ّنها من دون جذور ،غريبة عن التقليد األملاين ومستمدة من الخارج ،انظر:
أن الوطنية األملانية كانت
 66رأى هابرماس ّ
ً
هابرماس ،ص .52 ،51
أن
أن األيديولوجيا النازية العنرصية تكتيك متنوع للتعمية والتضليل من خالل تغييب الحقيقة التي مؤداها ّ
 67نالحظ يف أعمال برشت املرسحية ما يحيل ضم ًنا إىل ّ
أغلب الرصاعات املهمة يف املجتمع لم تكن بني األعراق وإنما بني املستغلني ،انظر :خالد أمني ،ما بعد برشت ،عبد املنعم الشنتوف (مرتجم) ،املؤلف (مراجع ومقدم) ،سلسلة
دراسات الفرجة ،ط ( 2طنجة ،املغرب :منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة -الطوبريس للطباعة والنرش ،)2008 ،ص .55
Kott, "Sonderweg," p. 1236.
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وولني ،ص .43
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العدد 4

متـوز  /يوليـو 2016

ِّ
املتجذرة يف أعماق الرتاث والتقاليد األملانية االستعالئية
أن الثقافة التقليدية
والكتابة التاريخية األملانية املوغلة يف ُح َّمى التاريخانية .كما ّ
ّ
محل نقد
التي لم تكن محايدة أبدا ،غدت بدورها
قوي(.((7
وتهجم داخيل ّ
ّ

خامتة
نهائيا من املسلك املتفرد
لقد استطاع املؤرخون الشبان األملان املتأثرون بالتغريات التي عرفتها الكتابة التاريخية يف الخارج ،التخ ّلص ً

كبل املرحلة السابقة ،ويأيت عىل رأس هؤالء تيار الحياة اليومية الذي تب َّنى التقليد املغاير للتيار املحافظ.
يف الكتابة التاريخية الذي َّ

يسعى الباحثون الجدد يف أملانيا اليوم إىل فصل التاريخ عن الذاكرة يف النقاشات اليوم؛ فطريقة اشتغال هذه األخرية تشبه بطريقة أو
املجمد بحسب تعبري الروائية اإليطالية سوزانا تامارو  .Susanna Tamaroفما الذي يحدث ملّا نقوم بانتزاع ما بداخل
بأخرى طريقة اشتغال
ِّ
تدريجيا يف استعادة شكله ولونه ،ويمأل املطبخ برائحته .هكذا تقبع الذكريات الحزينة
املجمد من طعام مكث بداخله مدة طويلة؟ إ ّنه يبدأ
ً
يوما ما أن تعود إىل السطح ويعود من جديد
ملدة طويلة يف أحد الكهوف العديدة للذاكرة ،سنوات بل عرشات السنوات بأكملها ،ثم يحدث ً

تقدم البحوث والدراسات.
األلم الذي عانته يف يوم من األيام( .((7وهذا ما يعرفه التاريخ الحارض بأملانيا ،إ ّنه الخلط الذي يعيق بشكل أو بآخر ّ

أن الوقائع الكبرية لها ذيول ليست يف الحسبان ،وهذه الحجة ال
يتم
التذرع بفكرة عدم انقضاء الوقت الكايف عىل وقوع األحداث ،بما ّ
ّ
كما ّ

املؤرخني(.((7
ُتقْنع ً
أحدا اليوم وبالخصوص ّ

إن تاريخ الحياة اليومية هو أحد االتجاهات الحديثة يف التاريخ االجتماعي والثقايف األملاين ،بل هو الحقل األكرث إثارة بوصفه أحد
ّ

أهم ردود األفعال القوية التي استجابت للنقاشات تجاه أزمة الشك التي عرفها معنى التاريخ يف مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن
مرشوعا استهدف اسرتجاع معظم التفاصيل الغامضة من الحياة
العرشين يف أملانيا ،فقد أعاد الحيوية والنشاط إىل البحث التاريخي .وبوصفه
ً
خاصا بقضايا مرتبطة بها .وعىل سبيل املثال،
اليومية للجماهري يف الفرتة النازية ،فقد اكتسب شعبية كبرية بسبب ذلك ،كما أوىل اهتماما ً
جرى تناول العالقات التي كانت قائمة بني الطبقة العاملة األملانية النازية بالدراسة والتحليل ،والعالقات التي كانت قائمة خالل مرحلة
الثالثينيات من القرن العرشين بني الفالحني البافارييني الذين كانوا يتعاملون مع تجار املوايش من اليهود عىل الرغم من املساعي التي بذلها

النظام النازي لوقف هذه املعامالت.

وعىل الرغم من الزخم الذي راكمته هذه التجربة ،وبالخصوص ما يتعلق بخلق نقاشات حول مواضيع تنتمي لتاريخ الزمن الراهن،

وجهها مؤرخون جامعيون بوصفها تيارا مشوشا ،مما ح ّتم عىل مريدي هذا التيار الجديد وزعمائه تقديم
فإ ّنها لم تسلم من انتقادات قوية ّ
رشوحات أكرث دقة لتوجهاتهم الفكرية واملنهجية؛ فصدرت مقاالت وكتابات توضيحية ملؤرخني منخرطني يف ورشات تاريخ الحياة اليومية،
دخلوا يف مواجهات منذ أواسط الثمانينيات مع كثري من املؤرخني املهيمنني عىل الجامعة وبنيات البحث التاريخي يف الجامعات األملانية(.((7

Ibid., p. 1240.
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 73سوزانا تامارو ،اذهب حيث يقودك قلبك ،أماين فوزي حبيش (مرتجم) ،إبداعات عاملية (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،فرباير  ،)2014العدد
 ،399ص  ،116وهي رواية تطرح فيها الكاتبة اإليطالية عن طريق رسائل تكتبها عىل لسان مسنة إىل حفيدتها التي سافرت للدراسة يف أمريكا ،أحداثًا من حياتها وحياة
املجتمع الذي عاشت يف فرتة من فرتات تطوره ،ومن بينها بعض أحداث الفرتة الفاشية.
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