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ال شك يف أ ّن الكتابة يف موضوع يثري كث ًريا من العواطف لدى أوساط
فأي كلمة
اجتامعية وسياسية من األمور التي تكون غاي ًة يف الصعوبة؛ ّ
ت ُكتب فيه ستخضع لرقابة صحافية وقانونية ورشعية ال ترحم ،حتى
يف أوروبا ،عندما يتعلق األمر مبوضوع الزعيم األملاين النازي أدولف
هتلر ،واملرحلة النازية ،وهذا الكتاب الذي بني أيدينا يقع يف هذا
اإلطار.
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ويعود املؤلف إىل "صلح فرساي" الذي عقد عقب الحرب العاملية
الثانية وف َرض رشوطًا قاسي ًة عىل أملانيا ،وسلبها كث ًريا من أراضيها؛ إذ
تظهر بوضوح يف الخريطة املرفقة بالكتاب (ص  )113 - 112مناطق
ضُ َّمت إىل الدول املجاورة ،وأخرى حظرت عىل الدولة األملانية إقامة
أي تحص ٍني فيها؛ ما يسمح للدول املجاورة بغزوها بسبب عدم توافر
ّ
إمكانية الدفاع عنها .وتُضاف إىل ذلك التعويضات الهائلة التي فُرض
عىل أملانيا دف ُعها لجريانها.
لكن هل كان هتلر ،من البداية ،معاديًا لليهود؟ يطرح املؤلف هذا
املؤسسة الحاكمة
السؤال ،وهو من الصحافيني الذين يحظون باحرتام ّ
يف أملانيا ،مثلام طرحته دار النرش األملانية التي أصدرت الكتاب.

يقول الكاتب عىل ال ّرغم من النمطية السائدة عن هتلر من جهة أنه
معا ٍد لليهود من البداية ،فإ ّن الحقيقة تثبت أنه مل يكن كذلك ،بل إ ّن
رمبا تعلم فئة قليلة أ ّن كُتب هتلر ،ويف مقدمها "كفاحي – ،"1925
مناوئيه ومنتقديه كانوا ينعتونه حتى عام  1919بأنه عضو يف مجلس
محظور نرشها يف أملانيا ،ورمبا تعلم فئة قليلة ج ّدا أ ّن موظفي
الجنود الذي يسيطر عليه األملان اليهود.
سفارات أملانيا يجولون يف معارض الكتب يف البالد العربية باحثني عن
نسخة من الكتاب بالعربية ،يك يطالبوا النارشين أو الكتبيني ،يف أدب
أي مرجعية قانونية ،بسحبه من التداول.
ومن دون ّ
ألي حديث يف العهد النازي
هذا ،يف ظننا ،يعكس العصبية املرافقة ّ
وكبار رجاالته ،عىل ال ّرغم من أ ّن أملانيا تصدر العديد من الكتب
واألفالم عن تلك املرحلة ،بل إ ّن مانفريد رومل ،ابن القائد العسكري
النازي إرفني رومل ،انتُخب مر ٍ
رئيسا ملدينة شتتْغارت
ات عديد ًة ً
األملانية ،إذ يع ُّد والده من األبطال؛ ألنه شارك يف محاولة اغتيال هتلر،
وفضَّ ل ،عندما قُبض عليه االنتحار مع تأبني وطني وشعبي له ،عندما الكتاب ،إذن ،يبتعد عن الصور النمطية التي "ت ُشيطن" الزعيم النازي
خ ُِّي بني ذلك وبني القتل والتشهري.
منذ البداية ،ويذكر حقائق موث َّقة تستدعي إعادة النظر يف ما كُتب
وهذا يحدث يف الوقت الذي متنع رشوط استسالم أملانيا النازية عنه ،بحسب املؤرخني األملان .فاملؤلف يذكر أ ّن هتلر احتفظ بعالقات
استخدام االسم (بروسيا) ّ
ألي والية من واليات الدولة؛ ما يعكس صداقة شخصية بكثري من األملان اليهود ،عىل ال ّرغم من ادعائه ،أنه
حالة عدم االرتياح السائدة ،حتى بعد مرور نحو ستني عا ًما عىل كان يحاول إخفاءها؛ وذلك اعتام ًدا عىل ادعاء الزعيم األملاين النازي
انتهاء الحرب العاملية الثانية ،وهزمية أملانيا النازية ،واستسالمها غري أ ّن معاداة اليهود كانت تجري يف عروقه ،أو أنه كان معاديًا لليهود
املرشوط.
بالفطرة .ومن األمثلة التي يقدمها املؤلف أ ّن إدوارد بلوخ ،طبيب
ومن هذا املنظور اخرتنا هذا الكتاب الذي يتحدث عن شخصية هتلر والدة هتلر ،كان يهوديًّا ،وأنه س َّهل له الهجرة إىل الواليات املتحدة
وما رافقها من أحداث وجرائم ال ح ّد لها ،انطالقًا من ٍ
علمي ،قدر األمريكية عام  .1938ويضاف إىل هذه األمثلة ،أيضً ا ،رفيقه يف الفرقة
رأي ٍ
اإلمكان.
العسكرية غوغو غومتان الذي منحه هتلر وسا ًما عسكريًّا لبطوالته
الكتاب يبحث ،إذن ،يف والدة فكرة معاداة اليهود التي يشار إليها يف يف الحرب العاملية األوىل .وقد عمل أيضً ا عىل كسب عضوية الجيش
اآلداب السياسية العربية خطأً بـ "معادة السامية" ،وأسباب ما يس َّمى بدعمٍ من جمهورية املجالس البافارية الثورية التي كان األملان اليهود
يتحكمون فيها.
هوس معاداة هتلر والنازيني لليهود.
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انعكاسا للبلشفية اليهودية
هذه بعض الحقاق التي يذكرها الكتابُ ،مزي ًحا الستار عن أمور 3.3معاداة اليهود الراديكالية
ً
مه َّمة ،سحبت من التداول ألسباب معروفة ،وهي الخوف من
انعكاسا للرأساملية اليهودية
4.4سببية غري مريحة :معادة اليهود الراديكالية
ً
"أنسنة" النازية يف وقت تستمر فيه أملانيا يف شعورها بأنها خاضعة
البتزاز الصهيونية ،وهي يف غ ًنى عن فتْح أبواب جديدة تضطرها لدفْع 5.5الالمعقول :صاحب نظرية املؤامرة العاملية
املزيد من التعويضات.
6.6العواقب املتنازع عليها :نفعي أو ذرائعي حتى تدمري العامل
الكتاب ال يتعامل مع االنتقال الفكري للزعيم النازي فحسب ،بل
يضيف إىل ذلك سرية رجل عمل فنانًا مل ينجح ،وأضحى أقوى رجال
أي شهادة
أوروبا يف النصف األول من القرن املايض ،وهو من دون ّ
أكادميية.

ويلخص املؤلف أسباب كراهية هتلر لليهود يف نقاط رئيسة هي صلح
فرساي ،والتعويضات الهائلة التي فرضتها دول التحالف عىل بالده،
إضاف ًة إىل كراهيته لالشرتاكية؛ إذ َع َّد الحركة الشيوعية صناع ًة يهودي ًة
معادي ًة للرأساملية واملسيحية ،عىل أننا نشري يف هذا السياق إىل أ ّن
لينني عارض صلح فرساي ،ورفض املشاركة فيه ،وقال إنه وصفة لحرب
فعل.
عاملية ثانية .وهذا ما حصل ً
عب ستة فصول ذات عناوين
ويبحث الكتاب يف هذه املسائل وغريها ْ
دالة هي:

وعىل ال ّرغم من النقاط امله ّمة التي أوردها املؤلف ،وهي املرة األوىل
ناقصا من منظورنا؛ ألنه مل
التي تُطرح فيها يف أملانيا ،يبقى الكتاب ً
يأخذ يف الحسبان الرتاث املسيحي الطويل من معاداة اليهود عىل
الصعيد الشعبي ،عىل ال ّرغم من أ ّن عام الثورات يف أوروبا يف منتصف
القرن التاسع عرش ح ّول معظمها إىل دول مدنية .أ ّما األمر الثاين
الذي ينبغي اإلشارة إليه فهو إهامل ما كتب عن د ْعم الرأسامليني
األمريكيني اليهود لهتلر يف بداية صعوده ،ث ّم تخلّيهم عنه؛ ما قاد إىل
النتيجة املتداولة .وأ ّما األمر الثالث الذي نرى أ ّن املؤلف أهمله،
فهو تقليد تاريخية معاداة اليهود يف الديانة املسيحية ،الكاثوليكية
أو الربوتستانتية .فمن املعروف أ ّن كتاب املصلح الربوتستانتي مارتن
لوثر اشتمل عىل معاداة اليهود ،عىل نحو غري مسبوق ،من منطلق
الهويت خالص.

1.1التأريخ بدلً من األدلجة
هذه ،إذن ،هي املرة األوىل التي ت ُتناول فيها سرية هتلر الفكرية
2.2الحقائق املسكوت عنها :مجلس الجنود يف جمهورية املجالس والسياسية من هذا املنظور ،مع محاولة تقديم تلك الحقبة من تاريخ
اليهودية
أملانيا تقدميًا خاض ًعا للتعليل العقالين.

