
 

 مالذي يعنيه هتلر لألملان يف أيامنا هذه؟
 سبعون سنة مضت عىل وفاة أدولف هتلر، كيف تغ�ت نظرة األملان له؟

 
 ترجمة: أث� الوابل

 

حقوق النرش بعد وفاة الكاتب بسبعة قرون و وينطبق يف أملانيا و كمثيالتها من الدول األوروبية، تنتهي صالحية      
بحقوق نرش الكتاب بنسخته  جمهورية بافاريام احتفظت ١٩٤٥األمر نفسه عىل هتلر وكتابه "كفاحي" فمنذ عام 

األملانية و لطاملا رفضت الس�ح بإعادة نرشه. تحتفظ املكتبات األملانية بنسخ قد�ة و هي نسخ تُباع و تُشرتى و لكن 
 تداء من األول من يناير القادم  لن تكون هناك حاجة للحصول عىل إذن بإعادة طباعته.إب

قد   يدرك من ه  اار  أملانيا أهمية هذه اللحظة فرتجمة كتاب "كفاحي" متوفرة دائاً واآلن متوفرة بضغطة زر      
و جد ً يف األوساط األملانية والسؤال الذي  عىل اإلنرتنت، لكن بالنسبة لألملان، إنتهاء صالحية حقوق النرش سبب قلقاً 

 يُطرح مع بداية السنة الجديدة ليس حول داول كفاحي امللكية العامة بل مالذي يعنيه هتلر لألملان اليوم؟

كفاحي هو مزيج من الس�ة الذاتية أو      
بيان بدأ هتلر بكتابته االل فرتة سجنه 
بعد محاولة اإلنقالب التي فشلت عام 

م. نُرش الكتاب أول مرة يف مجلدين ١٩٢٣
م. يعا� هتلر من ١٩٢٦و  ١٩٢٥عام 

ضعف يف تركيب الجملة و القواعد و 
األسلوب. وسخر أحد النقاد املعارصين 

" Mein Krampfواصفاً عنوان الكتاب "
" تتشنجات). جزء كب� My Crampب"

من الكتاب ممل و غ� مفهوم يف أيامنا 
لب محاكاة هذه و بعض العبارات تتط

ساارة مثل "يحيط ببيض كولومبوس 
 مئات املالي� لكن الكولومبسيون قليالً مايجتمعون."

 قت كتابات هتلر حول الدارونية اإلجت�عية البحتة و معاداة السامية أصداًء حتى اار  أملانيا، إضافة إىل ذلك     
إىل الغاز السام يف بريطانيا كتب هتلر معلقاً "إذا أظهر كتابه تلميحات عن شخصيته اإلجرامية فبعد تعريض اليهود 

أذعن بعض اليهود مفسدي األمة للغاز السام الذي ك� حدث ملئات األلوف من ا�ة الع�ل األملان فإن تضحية 
 املالي� لن تذهب سدى."



لسلطة، أصبح الكتاب م عندما تسل  هتلر مقاليد ا١٩٣٣ل يُعرف عدد من قرأ الكتاب من األملان لكن بعد عام      
م أهدت بعض البلديات العروس� الكتاب بعد إنتهاء مراس  الزفاف و بنهاية ١٩٣٦من الكتب األعىل مبيعاً فمن عام 

  مليون نسخة. ١٣الحرب العاملية الثانية طبعت أكث من من 

يف ميونخ أصبح تحت بعد الحرب توجب عىل األمريكي� تقرير مص� الكتاب ألن آار عنوان سكني  لهتلر      
م لذا منح األمريكيون حقوق نرش ١٩٤٩سيطرته . إنحل الرايخ الثال  و ل تنشأ جمهورية أملانيا الفيدرالية إ  يف عام 

 الكتاب لحكومة بافاريا التي بدورها منعت ترجمة الكتاب.

 

مع كل مايف شأنه أن يعيد األملان إنعكس منهج مرحلة مابعد الحرب عىل نظرة األملان إلرث هتلر، كانت الفكرة ق     
إىل زمانه فانتهج الحلفاء والحكومة األملانية الجديدة سياسة "إجتثاث النازية" حي  ُمنع النازيون من املناصب املهمة 
ولكن عندما تجلت الحرب الباردة، احتاجت أملانيا حليفاً و لعدم توفر البديل قامت الوزارات و املحاك  واملدارس 

 لنازيي� السابقي� مرة أارى.بتوظيف ا

تجنب األملان الحدي  عن هتلر يف أواار األربعينيات و الخمسينيات فالعديد من الرجال عادوا من األرس و     
تعرضت العديد من النساء لإلغتصاب وترشد العديد أو تيتموا أو ترملوا. كان األملان الجناة والضحية و   توجد كلمة 

فقد تعر  العديد منه  للصدمات ول يتمكنوا من تحمل الحدي  عن مامروا به ووجدوا أن  مناسبة  لوصف حاله 
بعد الحرب أسهل نفسياً ويرفض العديد من األملان تقبل  باملعجزة اإلقتصادية األملانية العيش يف الحارض و اإلنشغال

وهو عبارة عن س�ة حديثة، أظهر  رواية الهولوكوست كاملًة ووفقاً لتوماس ساندكهل� مؤلف كتاب "أدولف هـ"
استفتاء أجري يف الخمسينيات أن نصف سكان أملانيا الغربية يرون أن هتلر قد يكون "واحداً من أعظ  قادة أملانيا" 

 لو  اعالنه للحرب.

كمته أيخ�ن ومحا أدولفبدأت مرحلة جديدة يف السيتينيات وذلك بعد أن قبض اإلرسائيليون عىل القائد النازي      
ح ذلك للعامة تفاصيل أكث عن الهولوكوست. بداية من عام  ، اضع أكث إثنا وعرشون عنرصاً ١٩٦٣و اعدامه، وضح

يف فرانكورت للمحاكمة عىل جرائه  يف أوشفيتز، اهت  األملان بهذه القضايا شوتزشتافل) سابقاً من الوحدة الوقائية ت
ورت وألول مرة بدأت األرس بنقاش مفهوم ت"التكيف مع شخص جلسات املحكمة يف فرانكف ٢٠,٠٠٠حي  حرض 

 املايض") وانقسموا حوله.

اته  األبناء والبنات آبائه  و أساتذته  بالتواطؤ و تردوا يف بيوته  و يف الحرم الجامعي، تراجع اآلباء عن      
يف التحليل النفيس وه�  حكاياته  الطاهرة عن ماقاموا به أو ماتعرضوا له االل الحرب. أطلق زوجان مختصان

الكساندر و مارجريت ميتش�ليتش يف عىل هذا املر  "انعدام القدرة عىل الحزن" يف كتابه� الذي نرش تحت هذا 
 م، وذكرا أن هذا املر  أغرق األملان يف أزمة أاالقية و نفسية مستمرة.١٩٦٧ا س  عام 

ة تقول بأن الشيوعي� الصالح� قاوموا "الفاشي�" دائاً. يف الواقع   وجدت أملانيا ردحين، تنبت أملانيا الرشقية رواي     
يستهان أبداً باملايض لكن أملانيا الغربية تقلبت ذنبها وكفرت عنه علناً. أصبح املجتمع األملا� مجتمعاً سلمياً و يسمى 

ح أيضاً مجتمع "مابعد الوطنية" فنادراً ما غالباً بجتمع "مابعد البطولية" فه  مناقض� لثقافة املحارب� الحلفاء و أصب
لوحح األملانيون الغربيون بالعل  و بالكاد يهمسون بنشيده  الوطني يف املناسبات الرياضية. سعى الشباب لهوية إما 

 وطنية فرعية تكالشوابي� و البافاري� عىل سبيل املثال) أو مافوق الوطنية كأوروبي� صالح�.



لسبعينيات بدأ ا نبهار املكتبوت بهتلر بالظهور مجدداً فصدرت س�تان و ُعر  فيل  وثائقي ويف لكن مع بداية ا     
م ب  التلفزيون األملا� املسلسل التلفيزيو� األمريك "هولوكوست" الذي صدم األملان يف جولته  الجديدة ١٩٧٩عام 

كر الذي أصبح في� بعد رئيساً ألملانيا الغربية يف للبح  عن الروح. غ�ح الكث� نظرته  ك� وصف ريتشارد فون فايتس
م ١٩٤٥م بناسبة الذكرى األربع�  ستسالم أملانيا التي قال فيها "الثامن من شهر مايو عام ١٩٨٥اطبته التاريخية عام 

 ليس يوم اسارة أملانيا و دمارها بل يوم تحريرها."

 

، أصبح املجتمع األملا� متعطشاً ملزيد من -ية لعرص مابعد الحربالنهاية الرسم-م ١٩٩٠بعد توحيد أملانيا عام      
دير شبيغل وهي مجلة اابارية أسبوعية صورة هتلر يف غالفها ستة عرش مرة االل األبحاث. عرضت مجلة 

ون"  التسعينيات و قى كتاب املؤر  األمريك دانيال جولدهايجن الذي جادل فيه بأن األملان ه  "جالدوا هتلر املستعد
جنوداً عادي� توليس  -الجيش األملا� وقت الحرب-أصداء واسعة. وصوحر معر  عن قوة الدفاع األملانية الف�ماات 

مجرد الوحدة الوقائية شوتزشتافل) مشارك� يف محرقة الهولوكوست وقد اصطف األملان طواب�اً طويلة لداول 
 املعر .

 

 

اباحية هتلر" و "فن هتلر الهابط"، أصبح هتلر آداة تسويقية وبدأ هذا كان هناك توجه مواٍز يسميه األملان "     
التوجه يف الث�نينيات عندما نرشت مجلة سرتن ماتزع  بأنها مذكرات هتلر التي أتضح في� بعد أنها مزيفة و منذ 

إما عن نساء هتلر أو أتباعه  التسعينيات عرضت القناة التاريخية يف التلفزيون األملا� مايقارب من تسع� فيل�ً وثائقياً 
أو أيامه األا�ة أو أمراضه أو أثاثه الفيض أو كلبه. أي لقطة تتضمن رجالً صغ�اً بشارب يشبه فرشاة األسنان تكسب 

 جمهوراً وبهذه الطريقة أصبح هتلر كالجنس والعنف: طُع�ً لبيع النسخ أو لجذب اإلنتباه. 

ه جديد فليس لغالب الجمهور اآلن اتصا ً مبارشاً بهتلر وهذا يفرس نوعاً آار: هذا ا نبهار يش� أيضاً إىل توج     
السخرية. االل حياة هتلر كان أعداء أملانيا ه  الذين يسخرون من هتلر و فيل  تشاريل شابلن "الديكتاتور العظي " 



احاً كب�اً يف فكاهية "أدولف، م، أصبح والرت مورس أول كاتب ساار أملا� يسجل نج١٩٩٨مثال عىل ذلك، لكن يف عام 
 الخنزير النازي" و أطلق ُمنتج الفكاهية عىل الشخصية "أعظ  شخصية شعبية صنعناها."

 

يف أحدث الكتب األكث مبيعاً "أنظروا من عاد" ملؤلفه تيمر ف�مس الذي ترج  لإلنجليزية هذه السنة، يستيقض      
ي . مشوشاً يف البداية و يسك كل من يقابله با فيه  العامل الرتك يف هتلر يف برل� الحديثة بالقرب من مخبئه القد

املغسلة الذي بدأ يف مهنته ككوميدي و يبدو أن زمالؤه مقتنعون بإنه من ممثك الطراز األول "ميسيد إكتا" تاملصطلح 
 ل اإلعالم الحديثة. الربليني اإلنجليزي لألداء التمثيك املنهجي) الذي يقدم نقداً  ذعاً للثقافة ووسائ

بالنسبة للشباب األملان، أصبح هتلر بعيداً كل البعد من كونه شخصية مث�ة بل هو مجرد شخصية غريبة شاذة،      
ففي كتاب "أنظروا من عاد" يتفوه هتلر بعبارات من "كفاحي" مثل: "يسعى ط� القرقف لط� القرقف و الحسون 

 فأر الحقل.." لكن هذه العبارات وهذا األسلوب ليس لها تأث� سوى الضحك.للحسون واللقلق للقلق و فأر الحقل ل

 ٢٠٠٦مرة تلو األارى بدأت ُمحرمات بعد الحرب املتعلقة بهتلر باإلاتفاء وتلويح العل  مثال عىل ذلك، ففي عام      
األحمر و األصفر يف كل مكان عندما استضافت أملانيا كأس العال ألول مرة منذ الحرب، انرشت ألوان العل  األسود و 

يف الرشفات و عربات األطفال و السيارات و حتى يف مالبس السباحة للنساء وينطبق هذا األمر عىل أعالم الدول 
 الزائرة و تحولت أملانيا إىل احتفال كب� ماتع للمستضيف� والزوار.

رز ما تُعرف به أملانيا. فازت رشكة فلكس واجن ُسِؤل األملان يف استطالع أجرته مؤسسة يوجوف هذه السنة عن أب     
باملركز األول تعىل الرغ  من فضيحة الغش األا�ة). بعد ذلك جاء اس  معهد جوته و املستشارة األملانية أنجليال 
م�كل جنباً إىل جنب مع النشيد الوطني ث  املنتخب األملا� لكرة القدم بعد ذلك جاء اس  املستشار السابق فيك 

٪ ٧٠٪ من األملان بدولته  و يرى ٧٠٪ ويف نفس اإلستفتاء يفخر ٢٥انت. جاء ترتيب هتلر يف املرتبة السابعة بنسبة بر 
 أيضاً أن أملانيا مثال للتسامح والد�وقراطية وأنه حان الوقت للتوقف عن الشعور بالذنب والعار.

 غ� طبيعية لألبد
 

هتلر تعني أن أملانيا   �كن أن تصبح دولة "طبيعية" و يجب أن تلعب ٪ يف ا ستطالع أيضاً أن جرائ  ٧٥ذكر      
"دوراً دولياً ااصاً"، هذا يعني أن الكث� من األملان بطريقة أو بأارى يجمعون ب� الشعور بالفخر والرغبة يف التكف� 

ً كب�اً من الثقافة األملانية اليوم حتى وإن كان املوضوع  عن الذنب. تُشكل محاو ت حل هذا الرصاع الدااك جزءا
 ليس له عالقة بهتلر.

بداية بالخطاب السيايس األملا� وعىل النقيض من الفرنسي� و الربيطاني� و األمريكي� يقلق األملان كث�اً من      
لرسية مراقبة الحكومات سواء كانت حكومات أجنبية أو الحكومة األملانية. ينبع هذا القلق من ذكرى جهاز الرشطة ا

األملانية الجيستبو تو جهاز أمن الدولة يف أملانيا الرشقية مؤاراً).  هناك أيضاً اج�ع واسع أن لدى أملانيا مسؤلية ااصة 
 تجاه ارسائيل فمبدأ السل  يرسي عىل كل األحزاب السياسية الرئيسية.

هي تنادي بالحق بد ً من القوة وبالتايل يف الواقع تنزعج أملانيا من القوة ااصة قوتها، ففي الوطن أو اارجه ف     
يظهر هوسها بالقواعد الذي يسخط رشكائها تأزمة اليورو مثال عىل ذلك). لذا فهي أيضاً مرتددة من الترصف بطابع 



"الهيمنة" التي يطالب حلفائها به. أجاب املتحدث باس  املستشارة األملانية م�كل عن سؤال حول كون م�كل أقوى 
 إلتحاد األوروب بسخط: "  نفكر يف هذه التصنيفات".شخصية يف ا

ويف أسلوبها السيايس أيضاً يبدو أن أملانيا تسعى باستمرار إىل اثبات تعافيها من هتلر. توافد األملان لس�ع اطاب       
يدة. لكن األملان يف م وكانت هذه الزيارة جزء من اطابات املزا٢٠٠٨باراك أوباما عند زيارته برل� مرشحاً للرئاسة عام 

املقابل   �كن أن يتقبلوا هذا النوع من الخطب البالغية من ساسته  فهي تذكره  بكاريزما هتلر الغوغائية. يقول 
املختص بالدراسات الثقافية األملانية يف جامعة أكسفورد تيموث جارتون آش: "تستخدم الطبقة السياسية األملانية 

املكعبات املُصفاة فهي عبارات جاهزة مصنوعة من بالستيك أجوف مركبة معاً، بسبب  بقيادة م�كل نوعاً من لغة
د."  هتلر أصبحت بالغة الخطابات السياسية األملانية ضيقة و حذرة و مملة بتعمح

صبح م بإعتباره رداً عىل نظرية هتلر وأ ١٩٤٩تخضع الحياة األرسية األملانية لدستور مابعد الحرب الذي أعتمد عام       
هذا الدستور مصدراً للوطنية اليوم. تنص مادته األوىل عىل أن "الكرامة اإلنسانية مصونة." وهذا يعني أن م�رسات 
الرشطة حساسة جداً. تشبه سجون أملانيا الفنادق ذات امليزانيات املنخفضة و تعد أملانيا واحدة من أكث الدول 

 ن الضغوط التي واجهتها يف أزمة الالجئ� الحالية.األوروبية ترحيباً بطالبي اللجوء عىل الرغ  م

يقول عال النفس األملا� ستيفن جرينيوالد يف كتابه "أملانيا عىل األريكة": "بسبب هتلر ل يعد يجرؤ األملان عىل      
ك اتخذ تطوير الرؤى الكربى فه  يقاومون ح�سه  حول األفكار الكربى اشية أن يخضعوا لبعض الهوس، بد ً من ذل

مثل اطة الحكومة للتحول -األملان أسلوب "الالمبالة" يف جو سيايس محبط، ه  عىل استعداد لدع  اإلصالحات الكب�ة
عندما   يكون هناك غمو  أاالقي. مازال جزء منه  يتوق لدور املدمر التاريخي للعال بد ً  -إىل الطاقة املتجددة
 من منقذ العال".

هتلر جعل من األملان شعباً ممالً ف� زال العال يرى يف األملان فضائل كا نضباط و املوثوقية ولكن هذا   يعني أن      
ماوراء هذا "الدرع الواقي" ك� يقول عل�ء النفس يف رشكة األبحاث التسويقية يف كلونيا تبنى العديد من األملان �ط 

تى الجنس وعىل النقيض من الصورة النمطية فاألملان حياة يتس  بالخصوصية يف كل نواحي الحياة من الهويات ح
 غالباً غريبوا األطوار.

 األل والخوف الخفيحان

مازال هناك أثر عميق سببه هتلر يف نفس كبار السن ومتوسطي العمر األملان: عقوله . هناك جيل ولد ب� عام       
يسمى بجيل "أحفاد  ١٩٧٠و  ١٩٥٥د ماب� م يسمى بجيل "أطفال الحرب" والجيل اآلار الذي ول١٩٤٧م و ١٩٢٨

الحرب". هذان املصطلحان جاء به� األاصا  النفيس هيلمت راديبولد الذي يبل  من العمر ثانون عاماً اليوم. كطفل 
عاش الحرب ار  راديبولد من برل� عندما تعرضت للقصف ث  "سيطر عليها الروس"، ويف الليل كانت والدته تقوم 

  كومة القش حتى ينام فيه هيملت الصغ� و  يجده أحد فيغتصبه.بصنع تجويف يف

االل الث�نينيات عالج راديبولد أبناء جيله من مختلف األمرا  النفسية. تدريجياً بدا له أن معظ  هذه األمرا       
ئباً و أبك أحياناً و لها عالقة بالحرب ألن "أطفال الحرب" ل يسمح له  بالحزن وأكد راديبولد "أصبحت أنا نفيس مكت

 استمر املايض معي" عندها بدأ بتأليف الكتب حول هذه الظاهرة.

يقول راديبولد أن األمور الغريبة التي يقوم بها كبار السن األملان ذو الذكريات املكبوتة. ملاذا يخبىء هؤ ء الناس      
اإلنذار؟ ملاذا تتنحب بعض النساء يف دور النقاهة الطعام وسط الكث�؟ ملاذا يخافون من األلعاب النارية أو صفارات 



بصورة غ� مسيطر عليها عندما يقوم مقدموا الرعاية الذكور بتغي� حفائضهن ليالً؟ ماهي إ  أثر الصدمات القد�ة 
 لدى جيل "أطفال الحرب".

ياً. تقول سابني بود مؤلفة لدى أبنائه  "أحفاد الحرب" مشاكل مختلفة. فعند نشئته  كان والديه  جامدون عاطف     
كتاب عن هذا املوضوع أن كبار السن األملان ارجوا من الحرب يف حالة تخدير أو ادر وهذا من شأنه سبب يف 

 -مثل إبنة راديبولد-ااتالل عالقته  مع أبنائه  الذين ورثوا صدمة آبائه .  حقاً عند بلوغ هؤ ء األبناء طرحوا أسئلة 
 أبداً بشاكلنا الصغ�ة؟ وملاذا نحل  بكوابيس عن قنابل نارية تعرضت  أنت  لها؟ مثل: ملاذا ل تهتموا

٪ فقط من األملان ٤٠يقول راديبولد أنه يف السنوات األا�ة ُوجدت مجموعات الدع  ألحفاد الحرب. يعا� حوايل      
طي و الرغبة يف النظام و اإلستقرار يف متوسط العمر من صدمة "عابرة األجيال" لكن مصدر أغلب القلق األملا� النم

 ناجمة من الداال و تعتقد بود أن العديد من "أحفاد الحرب" اليوم �لكون "طاقة الحياة الدنيا".

بين� يخرس "كفاحي" حقوق نرشه اليوم فإن املجتمع األملا� أكث تعقيداً م� مىض. واحد من امسة أملان اليوم      
لذا   يوجد ارتباط عائك بزمن هتلر. كث� من الشباب يعرف القليل عن التاريخ و هتلر  تعود جذوره إىل املهاجرين

يف  Sieg heilهتفوا التحية النازية  -أغلبه  سكان أملانيا الرشقية سابقا-بالنسبة له كائن فضا  مث� لإلهت�م. القليل 
 هزح الحكومة. البعض اآلار يتميزون بشاعر حفالت فرقة النازييون الجدد للروك ألنه  يعلمون بتأث� هتلر عىل

مختلطة معقدة فه  حريصون عىل فعل الخ� بساعدة الالجئ� عىل سبيل املثل ولكن مازالوا اائف� من أنفسه  و 
 من أبناء جلدته .

تحادية تنع ترايص لذا  تزال أملانيا يقضة هذا إذا ل تكن تعا� من جنون اإلرتياب إىل حد ما فكل الو يات اإل      
فهي تثل "هايل هتلر" وهناك محاولة ملنع الحزب النازي  HH88لوحات السيارات التي تحتوي عىل تركيب مثل 

 .٢٠١٤٪ يف اإلنتخابات األوروبية عام ١الجديد إن ب دي عىل الرغ  من فوزه بجرد 

بافاريا اجت�عاً ب� ممثلوي اليهود والغجر يف  عقدت ٢٠١٢لن يكون اصدار "كفاحي" للعامة سهالً أبداً ففي عام       
نورمربغ و اتفقوا عىل أنه يجب عىل بافاريا تويل طبعة علمية للتخلص من طبعات اليم� املتطرف الجديدة يف 
السوق و إزالة الغمو  من الكتاب. وافق الربملان عىل هذه الخطة با ج�ع. أُات� معهد أبحاث للقيام بهذه املهمة 

ن  حقاً يف نفس السنة زار رئيس وزراء بافاريا هورست سيهوفر ارسائيل حي  عارضت بعض مجموعات الضحايا ولك
 الخطة.

سحبت بافاريا املرشوع  ٢٠١٣ويف مواجهة هذه املواقف املتضاربة، تلك الخوف املسؤول� البلفاري� ففي عام       
قال وزراء العدل يف الدولة اإلتحادية أنه  سيستمرون يف  العلمي وهو مستمر اآلن دون دع  رسمي ويف غضون ذلك

 محاكمة كل من يبيع الكتاب بهدف "تحريض الشعب".

إذا توجب علينا ذكر دولة عظيمة فأملانيا اليوم هي الجواب. فاألملان يعلمون أن العديد يحملون مشاعر غضب      
ديد منه  سئموا من "ابتزازه " ك� عربت الصحيفة تجاهه  لكنه  س�سمون شارب هتلر عىل صور مستشارته  فالع

الشعبية الرائدة "بيلد" هذا الربيع عن سئمها عندما طرحت اليونان بشكل غ� متوقع  تعويضات الحرب عىل طاولة 
ا مفاوضات اطة اإلنقاذ يف أزمة اليورو، األملان اآلارون قلقون حيال "مابعد بعد القومية" الجديدة، حي  تتبنى أملاني

 مبدئياً املصلحة الذاتية يف الخار  وبالنسبة ملعظ  البلدان يبدو هذا األمر اعتيادياً لكنه يبقى معقداً لألملان.

 


