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يف عام 2018م وصَفت صحيفُة »ذا جارديان« البريطانية حركَة »كازا باوند 
إيطاليا Casa Pound Italia (CPI)« بأنها »احلركة الفاشية التي أعادت 

أفكاَر موسوليني إلى الواجهة«. 
املتطرف  اليمني  سياسة   - إيطاليا  باوند  ''كازا  الكتاب:  هذا  يستعرض 
املعاصرة'' تاريَخ احلركة وأطوارها، وعقيدتها الفكرية، وهيكلها الداخلي، 
وُهويَّتها، وطرقها يف التعبئة والتحريك، وخططها اإلستراتيجية يف التواصل، 
وسياسّيًا.  وثقافّيًا  اجتماعّيًا  نطاق حضورها  توسيع  إلى  سعيها  ووسائل 
 ،(Caterina Froio) فرويو  كاترينا  من:  كلٌّ  ه  أعدَّ الذي  الكتاُب  ويضمُّ 
وبيترو كاستيلي جاتينارا (Pietro Castelli Gattinara)، وجورجيا 
بولي (Giorgia Bulli)، وماتيو ألبانيز (Matteo Albanese)؛ أكثَر 
من عشرين خريطًة وصورة ورسًما بيانّيًا باإلضافة إلى عدة مالحق، مما 

يُسهم يف بيان حقيقة هذه احلركة وأهدافها وغاياتها. 
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ُمجَمل الكتاب
ة بدراسات  نُشر هذا الكتاُب ضمن سلسلة كتب »روتليدج« املختصَّ
الفاشية واليمني املتطرف، وقد استُِهلَّ باستعراض نُبذة تاريخية 
عن حركة »كازا باوند إيطاليا«، مع سرد تفاصيَل دقيقة، وإيالء 
اهتماٍم خاصٍّ بالسياق، مما يجعل من قراءة الكتاب أكثر إمتاًعا 
د،  وفائدة. ويعدُّ الكتاب إسهاًما مستنيًرا ذا مغًزى واضح ومحدَّ
يوائم املفاهيم احلالية التي تتبنَّاها اجلماعاُت اليمينية املتطرفة، 
واملواقف  للمؤلفني،  قة  املتعمِّ البحثية  املرجعيَّات  عن  فضاًل 
وسياساته  املتطرف  اليمني  انحرافات  موضوعات  يف  البحثية 
واالنتماءات املؤسسية القوية، من أوسلو إلى برلني إلى فلورنسا، 

جتعل املناقشات يف الكتاب أكثر ثراًء. 

ح الكتاب أن هذه احلركَة الفاشية بدأت نشاطها يف عام  يوضِّ
2003م، وارتبط اسُمها وأصولها بحركة »الُقرُفصاء« أي حركة 
اإلسكان  أزمة  ت على  احتجَّ التي  واالحتجاجات  االعتصامات 
هاوس  »ذا  باسم:  ذلك  بعد  املجموعة  هذا  وُعرفت  روما.  يف 
 Casa باوند  »كازا  أو   »The House of Pound باوند  أوف 
 (Pound)و )منزل(،  تعني  إيطالية  كلمة   (casa)و Pound«؛ 
 (Ezra Pound) باوند  عزرا  األمريكي  الشاعر  إلى  تشير 
(1885-1972م) الذي انتقل إلى إيطاليا يف عام 1924م، ودعم 

موسوليني وتوجهاته. 

وكان »باوند« قد كتَب منشوراٍت عن حقوق اإلسكان وامللكية، 
ومن  األساسية،  اإلنسانية  االحتياجات  من  كليهما  أن  معتقًدا 

احلقوق الطبيعية البديهية.

وهذه الرواياُت ووجهات النظر يف منشوراته تَُعدُّ متثياًل رمزّيًا 
لتاريخ حركة »كازا باوند إيطاليا« وِقيَمها، التي اتخذت صورة 
حيَوان  فهي  رمزي؛  بُعٌد  عار  الشِّ ولهذا  لها،  شعاًرا  لَْحفاة  السُّ

يحمل منزله دوًما على ظهره.

حلركة  ومرتًعا  منطلًقا  االحتجاجية  »الُقرفصاء«  حركة  وتعدُّ 
ورؤاها،  إبراز أصولها،  التي عملت على  إيطاليا«  باوند  »كازا 
وقد  االنتخابية.  السياسة  نحو  مسارها  انحراف  من  بالرغم 
إلى  2013م  عام  من  ة  املدَّ يف  سريًعا  احلركة  جنم  بزوُغ  ى  أدَّ
»كازا  باسم حركة  وُعرفت محلّيًا  اسمها،  اشتهار  إلى  2018م 
انتشاًرا  انتشرت  التي   »CasaPound Italia إيطاليا  باوند 
أربعة  2019م  إلى  2014م  عام  من  ة  املدَّ يف  وافتتَحت  واسًعا 

َد مسارها  وتسعني فرًعا محلّيًا لها يف جميع أنحاء إيطاليا؛ لتؤكِّ
كونها  إلى  شعبية،  اجتماعية  احتجاجات  د  مجرَّ من  الصاعد 

منافًسا على الفوز يف االنتخابات الوطنية. 

حفيُّون على حركة »كازا باوند إيطاليا« لقَب »فاشيو  أطلق الصَّ
ى أعضاؤها هذا اللقَب بالتَّرحاب؛ لتصبَح  األلفية الثالثة«، وتلقَّ

حركًة فاشية كما أرادوا.

دي  »سيموني  احلركة،  رئيس  نائُب  قال  2012م  عام  ففي 
عن  قرأَت  قد  تكن  لم  »إذا   :»Simone di Stefano ستيفانو 
عقيدة الفاشية وأتيت إلى هنا إلى »كازا باوند إيطاليا«، فال 

أ...«.  مرحًبا بك، فإن الفاشية كلٌّ ال يتجزَّ

ك بقوة بجذورها الضاربة  ومن اجلدير بالذكر أن احلركة تتمسَّ
تؤمن  التقليدية؛ ألنها  التاريخية  الفاشية اإليطالية  يف أعماق 
 »Gianluca Iannone سها وقائدها »جيانلوكا إيانوني بأن مؤسِّ
ميثِّلها. ومع ذلك، فإن العقيدة الفكرية للحركة ليست متطرفة 
فهي  الدميقراطية،  مسار  عن  منفصلًة  ليست  ألنها  متاًما؛ 
املتطرف،  اليمني  أصولية  بني  يجمع  تصنيفه،  يصُعب  هجني 

ومواالة التيَّار الرئيس الدميقراطي. 

دعٌم  لها  ليس  اجتماعية،  أنها حركة  بدأت احلركُة على  وقد 
قانوني  بوضع  تتمتَّع  لكنها  الوطني،  املستوى  على  انتخابي 
االهتماَم  تواصل  إيطاليا،  للربح يف  غيَر هادفة  كونها منظمًة 
باحلركات االجتماعية وال سيَّما يف الفروع احمللِّية، فضاًل عن 

مشاركاتها الوطنية القوية يف ساحات السياسة االنتخابية.

احلركة،  رموز  يف  بوضوح  تتجلَّى  املختِلطة  املناهُج  وهذه 
التغييُر من شعار »االجتاه  وإستراتيجية اتصاالتها، ومن ذلك 
شعار  إلى  2013م،  يف  الوطنية  املهرجانات  سمة  الثوري« 
كثيًرا  املؤلفون  سرَد  وقد  2018م.  عام  البرملاني« يف  »االجتاه 
احلركُة  بها  ف  توظِّ التي  الكيفية  على  للداللة  التفاصيل  من 
الهجنَي؛ إلشراك  األخرى هذا  املتطرفة  اليمينية  واجلماعات 

اجلمهور واكتساب الشرعية.

هيكل الكتاب
ثالثة  ثمانية فصول موجزة، مقسمة على  من  الكتاُب  يتألف 
االهتمام  ومجاالت  والتاريخ،  مة،  املقدِّ هي:  رئيسة  أجزاٍء 

)خمسة مجاالت إستراتيجية(.   
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ن الفصل األول )هجني داخل اليمني املتطرف املعاصر(:  يتضمَّ
والنظري  »املفاهيمي«  لإلطار  باإلضافة  احلركة،  عن  مًة  مقدِّ
األساسي الذي متثله احلركة، مع استعراض احُلجج الرئيسة 
واملنهج املعتَمد. ويستعرض الفصُل الثاني )السياق التاريخي(: 
تاريَخ املنظمة. وتناقش الفصول من الثالث إلى السابع املناهَج 
اإلستراتيجية حلركة كازا باوند إيطاليا، وعناوينها على النحو 
اآلتي: الفصل الثالث )العقيدة الفكرية(. الفصل الرابع )الهيكل 
الفصل  اجلماعية(.  )الُهويَّة  اخلامس  الفصل  الداخلي(. 
)االتصاالت  السابع  الفصل  اخلارجية(.  )التعبئة  السادس 
أُسَس  )االستنتاجات(:  الثامن  الفصل  ص  ويلخِّ السياسية(. 
املناقشة الشاملة، ويقوِّم كيف تثري هذه املناهُج الهجينة املكانَة 
العالية التي اكتسبَتها احلركة على الصعيد احمللِّي يف إيطاليا، 
ويُختَم  املستقبل.  يف  البحوث  من  ملزيد  اقتراحات  تقدمي  مع 
وصورًة  خريطًة   20 من  أكثَر  ويضم  مالحَق  بأربعة  الكتاب 

ورسًما بيانّيًا، توثِّق املنهج والتحليل.

يعلو  جديد،  عصر  فجر  ببزوغ  باإلقرار  رحلته  الكتاُب  افتتَح 
فيه شأُن التطرف اليميني والسياسة اليمينية املتطرفة، التي 
دة من العالم على مدار عقود من  كانت من قبُل يف مواطَن محدَّ
الزمن، وبدأت تنتشر يف مواطَن أخرى بعدما امتزجت بغيرها 

من املفاهيم السائدة.

ويستكشف املؤلفون سعَة حيلة املجموعات الهامشية اجلديدة 
اكتساب  بوسائل  املتعلِّقِة  سيَّما  وال  ة،  اخلاصَّ وإستراتيجياتها 
مات  املجموعات الناشئة، مثل حركة »كازا باوند إيطاليا«، والسِّ
التيَّارات  على مشاركة وجهات نظرهم بشأن  العامَة، والقدرةَ 
من  الرغم  على  االنتخابية،  السياسيَة  واملناقشات  الرئيسة، 

غياب صور الدعم االنتخابي وإشاراته املتطرفة الصريحة. 

وعلى هذا النحو، فإن اهتمام املؤلفني باعتناء حركة »كازا باوند 
إيطاليا« باحلصول على ظهور إعالمي قوي؛ من أجل تطبيع 
يف  اإلسهام  ثم  العام،  السياق  يف  املتطرفة  اليمينية  أفكارها 
بالداخل  الصلة  وثيَق  يَُعدُّ إسهاًما  السائدة،  النقاشات  تطرف 

اإليطالي واألوروبي وخارجهما.

املجتمعات  ارتباط  كيفية  فهم  يف  الكتاب  هذا  يُسهم  كما 
الدميقراطية باليمني املتطرف، باعتماد مجموعة متنوعة من 
تستخدم  كيف  الكتاب  يستعرُض  املثال  سبيل  على  الوسائل؛ 
ب من الشباب  الفروع احمللِّية املشاركَة املجتمعية ملختِلف الطالَّ
احلركات  األخرى، يف  احمللِّي  املجتمع  وملجموعات  والشابات، 
واملوسيقية،  الرياضية  عات  والتجمُّ التطوُّع،  مثل:  االجتماعية، 
م  يقدِّ النهج،  هذا  على  وسيًرا  االحتجاجات.  إلى  إضافة 
املؤلفون نظرًة شاملة لكيفية تفاعل أعضاء احلركة بعِضهم مع 
أكبَر بطريقة  االنخراط يف مجتمع  إلى  يهِدفون  الذين  بعض، 
اليمني  التي تشمل معظَم مجموعات  النمطية  الصور  ى  تتحدَّ
املتطرف التقليدية. وطرح املؤلفون هذه التفاصيَل إلظهار أن 
لدراسة مجموعة فرعية  إطاًرا نظرّيًا  يكون  التهجني قد  نهج 
من مجموعات اليمني املتطرف، وهذا يدحُض مفهوم »التباين 
د« املفروض على املجموعات اليمينية املتطرفة التي جتعل  املعقَّ

من الصعب فهمها وحتليلها.

ظهور الحركة
هذه  جوانب  استعراض  يف  واملوضوعية  قَة  الدِّ املؤلفون  ى  حترَّ
حون أنهم على الرغم من كونهم مجموعًة  احلركة؛ فتراهم يوضِّ
املتطرف  اليمني  سياسات  بدراسة  صني  متخصِّ العلماء  من 
والتطرف اليميني، لم يسمعوا قطُّ بحركة »كازا باوند إيطاليا« 
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إال بعد أن هاجم أحُد أعضائها مقارَّهم يف فلورنسا عام 2011م، 
عندما دخل محاسٌب يبلغ من العمر 50 عاًما يدعم حركة »كازا 
باوند إيطاليا« إلى سوق فلورنسا، وأطلق النار على مجموعة من 

ار السوق السنغاليني، فقتل رجلني، ثم قتل نفسه.  جتَّ

اآلخرين  العلماء  بعَض  راودت  التي  املشاعر  من  الرغم  وعلى 
سبُب  يكن  لم  باحلادثة،  صلة  أيُّ  لها  يكن  لم  احلركة  بأن 
دراستهم للحركة نابًعا من اعتقاد أن الفاشية كانت على َوْشك 
الفوز يف االنتخابات، أو العودة إلى الساحة من جديد، ولكن 
انتخابي،  دعم  دون  مجموعٌة  تضطلع  كيف  استكشاَف  أرادوا 
ومستوحاة من األفكار القدمية التقليدية، بأدوارها السياسية، 
يف وقت يتالشى فيه دوُر العقائد الفكرية، واألمناط التقليدية 
للنشاط السياسي. ويف سياق الكشف عن هذه الرؤية املتواضعة 
تهم  لعدم إدراكهم حقيقَة حركة »كازا باوند«، فإنهم يوردون ُحجَّ
الهامشية  املجموعات  دراسات  تكثيف  إلى  احلاجة  سبب  يف 
احلركة  مناهج  مناقشة  إغفال  دون  من  احملتملة،  الصغيرة 

اإلستراتيجية يف هذا الكتاب. 

معظم  اهتمام  عن  ثاقبة  نظرةً  م  يقدِّ الكتاب  أن  هنا جند  من 
اليافعني  تشمل  التي  االستقطاب،  بطرق  اليمينية  املجموعات 
والشباَب والشابات يف زمننا املتصل عاملّيًا وتقنّيًًا؛ مما يجعل ُسبَل 
توصيل الرسائل واألفكار والُهويَّة أكثر انتشاًرا وثراًء؛ الستقطاب 

املزيد، واكتساب الَقبول والشرعية من أفواه اجلماهير.

يف  السياقي  الوعي  بأهمية  بالغة  عناية  الكتاب  أولى  وقد 
األملانية  الفاشية  بني  الفرق  توضيُح  ذلك  ومن  أجزائه؛  جميع 
واإليطالية. فالوعُي األساسي املكوِّن للسياق يرتبط باإلشارات 
املزَج  ر  تفسِّ التي  واجلذور  التاريخية،  الفكرية  العقيدة  إلى 
د بني اجلديد والقدمي، وبني كثير من املنظمات الهجينة  املعقَّ

دة.  اليوم ذات السياقات احملدَّ

لة لكلِّ نتيجة ومحور  م الكتاب أمثلًة توضيحية ومفصَّ كما يقدِّ
أساسي، مع توثيق البيانات املستفيضة والشاملة التي جمعها 

املؤلفون على مدى خمس سنوات.

البحث والبيانات
صات متعددة؛ فقد أبحرت  ت تخصُّ حِفَل الكتاُب بدراسٍة ضمَّ
والتاريخ  االجتماع،  وعلم  السياسية،  العلوم  مجاالت  يف 
جلمع  مختلفة  طرًقا  املؤلفون  واستخدم  وغيرها.  املعاصر، 
واستغرق  إيطاليا.  أنحاء  جميع  يف  البحث  بواسطة  البيانات 
ذلك شهوًرا من املتابعة واملراقبة العلنية واملقابالت الشخصية 
يف مقرِّ حركة »كازا باوند إيطاليا«، ويف املكتبات، واالعتصامات 
مع  العلمية من مصادر شتى  املوادِّ  واملظاهرات. وجرى جمُع 
ية.  التوثيق، وُحللت البيانات باستخدام املقاييس النوعية والكمِّ
م حركة  وقد كانت السنواُت اخلمس كافيًة للمؤلفني لرصد تقدُّ
ست يف ديسمبر 2003م، وإلى  »كازا باوند إيطاليا«، منذ أن أُسِّ

وهي  2018م،  مارس  يف  اإليطالية  ة  العامَّ االنتخابات  انعقاد 
االنتخاباُت األخيرة قبيل نشر هذا الكتاب يف مطلع 2020م. 

اهتمَّ املؤلفون يف هذا الكتاب بدراسة العقيدة الفكرية للحركة، 
والتحريك،  التعبئة  يف  وطرقها  وُهويَّتها،  الداخلي،  وهيكلها 

وإستراتيجياتها يف التواصل السياسي. 

باوند  »كازا  حلركة  السياسية  واملشاركة  التواصل  ولدراسة 
بتعزيز  احلركة  اهتمام  مدى  املؤلفون  استعرَض  إيطاليا«، 
الشرعية، وإثبات  الظهور  يف  والرغبة  اإلعالمي،   التواصل 

حف املشهورة السائرة.  وال سيَّما الظهور يف الصُّ

حلَّل  اخلارجية،  والتعبئة  واملشاركة  الداخلي  الهيكل  ولدراسة 
الرسميَة،  واحلَمالِت  احلزبيَة،  واألدبيات  البياناِت  املؤلفون 
واملوادَّ عبر اإلنترنت، والكتب، واملقابالت الشخصية، باإلضافة 
إلى مالحظات العمل امليداني. وبدأ جمُع البيانات لهذا الغرض 
ا إلى ما بعد مرحلة الدراسة الرئيسة  منذ عام 2012م، ممتّدً

التي دامت خمس سنوات. 

ن الكتاب أربعة مالحق َحَوت نسًخا عن بعض األدبيات  وتضمَّ
موادُّ  ومنها:  للمراجعة،  خضعت  التي  للحركة  الداخلية 
يف  حفية  الصَّ والبيانات  االنتخابية،  والبيانات  احلركة،  حملة 
ن  تضمَّ كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ومحتوى  اإلنترنت، 
مسؤولني  ثالثُة  فيها  شارك  شخصية،  مقابلة   17 تسجيل 
ثوا رسمّيًًا باسم احلركة واألمناء  وطنيني رفيعي املستوى، حتدَّ
البيانات  هذه  ُحلِّلت  وقد  اخلمسة.  اإلقليمية  للمقارِّ  احمللِّيني 
باستخدام التحليالت النصية النوعية، وباستخدام نهج حتليلي 
قياسي للمحتوى، مما سلَّط الضوَء على خمسة مجاالت مهمة 
الفكرية،  العقيدة  إيطاليا«، هي: تهجني  باوند  يف حركة »كازا 
اخلارجية،  والتعبئة  اجلماعية،  والُهويَّة  الداخلي،  والهيكل 
والتواصل السياسي. ونالحظ وجوَد شرح موجز لكلِّ مجاٍل من 
مجاالت االهتمام هذه، تعقبها مناقشٌة أكثر إسهاًبا يف الفصول 

من الثالث إلى السابع.

مات الفكرية السِّ
تهِدُف حركة »كازا باوند إيطاليا« إلى التهجني بني العقيدة الفكرية 
والتواصل  الشعبية،  الثقافة  رموز  مع  والعمل  املتطرف،  لليمني 
بالقول:  ذلك  املؤلفون  يشرح  اليساريني.  ميني  التقدُّ بني  املشترك 
فنا التهجني بأنه اإلستراتيجية التي جتمع بني أفكاٍر ورموز  »لقد عرَّ
مات التنظيمية،  مستوحاة من ثقافات سياسية مختلفة، وبني السِّ

وأنواع تعبئة األحزاب السياسية واحلركات االجتماعية«.

حركُة  تصبح  ووسائلها،  التهجني  إستراتيجيات  فبواسطة 
»كازا باوند إيطاليا« قادرًة على اجلمع بني األفكار واألساليب 
اجلمهور  جتذب  جتارية  عالمة  إلنشاء  واملعاصرة؛  التقليدية 
استثنائية  أهميًة  النهج  لهذا  أن  املؤلفون  ويوِضُح  املعاصر. 
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للحركة؛ من أجل العثور على املوارد، مثل: التمويل، والتوظيف، 
ة. ولهذا السبب،  واكتساب االعتراف والشرعية يف الساحة العامَّ
تشير احلركة إلى األصوليني اليمينيني املتطرفني واجلماعات 
الفرنسية  اليمينية  احلركة  مثل  األخرى،  املتطرفة  اليمينية 
االحتجاجاِت  احلركُة  فيه  ي  تغذِّ الذي  الوقت  يف  اجلديدة، 
االنتخابية، فضاًل  والسياسَة  الضرورة،  والعنيفة عند  العمليَة 
احمللِّية  املناظرات  مثل  والفكرية،  الثقافية  املشاركات  عن 

واحلَفالت املوسيقية. 

ثالَث سمات رئيسة للعقيدة الفكرية للحركة،  املؤلفون  ويُبرز 
وهي: النزعة الوطنية، الظلم واالستبداد، واملواقف االجتماعية 

واالقتصادية.

دية الِعرقية(:  1( النزعة الوطنية )مذهب الِفطرة املمزوج بالتعدُّ
دية  تعدُّ حركة »كازا باوند إيطاليا« مثااًل للوطنية التي تدمج التعدُّ
الِعرقية، وهو منط من أمناط مذهب الِفطرة الذي يصرُّ على 
اعتماد التقاليد املشتركة، وليس الشعوَر التقليدي باألهلية التي 
متيِّز املجموعات األصلية من غير األصلية فحسب. فإن احلركة 
تستند يف تقاليدها إلى اخلصائص الثقافية والِعرقية والدينية، 
وترى أن أزمة الهجرة تسبِّب مشكالت؛ ألنها متُزج بني تقاليد 
حالة  يف  ِقيَمهم  وتضع  وأعراقهم،  بأصولهم  املرتبطة  الناس 
صدام مع غيرها؛ بسبب متايز التقاليد على الصعيَدين الوطني 
واحمللِّي، فال يجوز أن تختلَط التقاليد الوطنية بعُضها ببعض 
د التقاليُد املختِلطة ثقافَة  يف موطن ما. فمن وجهة نظرهم تهدِّ

املهاجرين  على  تُفسد  حني  يف  وأمنها،  املستقبلة  املجتمعات 
ُهويَّتهم الوطنية والثقافية. 

تهديدات  من  املخاوُف  تظهر  بالسياسة،  األفكار  هذه  وبربط 
الهجرة القتصاد البلد املستضيف، وجُترى مناقشات ومباحثات 
مع املهاجرين بوصفهم وكالَء مسؤولني عن تدهور ظروف عمل 
عاملًة  أيادَي  يكونوا  أن  قبلوا  أنهم  وذلك  احمللِّيني،  ال  العمَّ
واإلسكان  االجتماعية  اخِلْدمات  من  االستفادة  مع  رخيصة، 
اليمينية  اجلماعات  من  كثير  خالف  وعلى  نفسه.  الوقت  يف 
املتطرفة يف أوروبا، فإن موقف حركة »كازا باوند إيطاليا« من 
له بنظرية هنتنجتون عن )صراع  أوروبا ال صلَة  املسلمني يف 
احلقُّ  لها  املسلمَة  اجلالياِت  أن  ترى  فاحلركُة  احلضارات(، 
يف احلفاظ على ُهويَّتها وعاداتها، شرَط أن يكون ذلك خارج 

إيطاليا وأوروبا. 

إيطاليا«  باوند  »كازا  حركة  إن  واالستبداد:  الظلم   )2
عزرا  األمريكي  والشاعر  موسوليني،  كتابات  من  مستوحاةٌ 
رين من اليمني املتطرف التاريخي  باوند، ونصوص أخرى ملفكِّ
 ،(Alessandro Pavolini) واملعاصر، مثل: أليساندرو بافوليني
بينويست دي  وآالن   (Julius Evola) إيفوال   وجوليوس 
(Alain de Benoist). وتشير احلركُة إلى فاشية ما بعد احلرب 
يف إيطاليا وأوروبا يف كثير من األحيان. وتصف الدميقراطيَة 
بأنها منوذج سياسي غيُر مناسب لالستجابة إلرادة املواطنني، 
األحزاِب  سيَّما  وال  الرئيسة،  السياسية  األحزاب  أن  وترى 

عزرا باوندموسوليني
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الوطنية.  السيادة  ِفقدان  يف  الرئيس  السبُب  هي  احلاكمة، 
وإن معارضة الدميقراطية، وانتقاد الدميقراطية التمثيلية من 
ح بانتظام لالنتخابات، رمبا  رؤية فاشستية ثورية، عند الترشُّ
يكون العنصَر األكثر أهميًة الذي تستعيره احلركة صراحًة من 

التقليد االستبدادي للفاشية التاريخية.

باوند  »كازا  املواقف االجتماعية واالقتصادية: ترى حركُة   )3
التكاتف  لتعزيز  ًسا  مقدَّ ا  حّقً يَُعدُّ  منزل  امتالك  أن  إيطاليا« 
األَُسري، وهذا حقٌّ جوهري لصون كرامة اإلنسان، وهو مؤتلف 
»باوند«  ألفكار  وَوفًقا  الراسخة.  وأصولها  املجموعة  اسم  مع 
َس الذي ال  الذي كان يعتقد أن اإليجار ينتهك حقَّ املرء املقدَّ
إلى تطبيق  للنقود، تدعو احلركُة  ة  آلة مدرَّ إلى  يجوز حتويله 
ة الفردية.  ط شراء منزل مدعوم لتشجيع امللكية اخلاصَّ مخطَّ
ومع ذلك، تناشد احلركة احلكومَة أن تُدير االقتصاد بتأميم 
االتصاالت،  وِخْدمات  إيطاليا،  مصرف  مثل:  القطاعات، 
والبريد، والنقل؛ من أجل حماية املواطنني اإليطاليني. وهذا من 
شأنه أن يحمَي رفاهية اإليطاليني وأعمالهم، وهذان األمران 
ينسجمان مع عقيدتهم الفكرية، ويوضحان مبدأ التهجني يف 

موقف احلركة من احلكومة.

الفكرية  للعقيدة  الرئيسة  الثالث  مات  السِّ هذه  عن  وفضاًل 
للحركة، فإن لعقيدة احلركة صلًة بأربعة عناصَر أقلَّ أهمية، 
وثانيها:  األوروبي.  االحتاد  ضدَّ  ولكن  أوروبا،  دعم  أولها: 
البيئة. وثالثها: النوُع االجتماعي. ورابعها: دعم اإلمبراطوريات 
االستعمارية. ونوقشت هذه العناصُر جميًعا بالتفصيل يف هذا 

الكتاب، وهي مثال آخُر على التهجني.

البنيان الداخلي
احلزب  بنيان  من  مزيٌج  إيطاليا«  باوند  »كازا  حركة  بنياُن 
من  كثير  ِغرار  فعلى  االجتماعية.  احلركات  وبنيان  السياسي 
م البنيان يف مقرِّ احلركة الرئيس يف  األحزاب السياسية، يُنظَّ
فرع على جناح  كلُّ  ويحتوي  له.  التابعة  والفروع احمللِّية  روما 
واجلمعيات  املشاريع،  على  القائمة  املنظمات  بجانب  شبابي 
يشمل  وهذا  دة.  محدَّ موضوعات  إلى  تستند  بقضايا  املعنية 
ب يف 53 فرًعا، وجمعيًة تهتم برياضة املشي،  جمعيات الطالَّ

والبيئة، والتطوُّع، واملساعدة الصحية. 

ويتولَّى اإلشراَف على املقرِّ الرئيِس املؤسُس حلركة »كازا باوند 
ميثِّل  الذي   ،Gianluca Iannone يانون  جيانلوكا  إيطاليا«، 
املجموعة مبا يتفق مع الفاشية التقليدية. ويشيع وصُف يانون 
بأنه »اجلندي واألخ والصديق«، وهو ذو سمعة طيبة ويحظى 
اجلماعية،  الترفيهية  األنشطة  يف  ملشاركته  اجلميع؛  باحترام 
والعمل التطوعي، والَعالقات العامة، نيابًة عن احلركة، بوصفه 

عضًوا رئيًسا يف »زيتا زيرو ألفا«. 

ة، فإنه حصل على دعم  َّا كان »يانون« يتولَّى القيادة من القمَّ وملـ
مجلس استشاري يُدير األنشطة األساسية وأفكار احلركة، مثل: 
الفعاليات واملظاهرات واحلَمالت يف  تدريب النشطاء، وإدارة 
الفروع احمللِّية. ويَُعدُّ إسهام »يانون« محورّيًًا يف جميع القرارات 
واختيار املوظفني. وهو يقود اخلطط اإلستراتيجية، والعمليات، 
وصنَع القرار، ويشرف على متاسك املجموعة. وقد نُشرت هذه 
األفكار اخلاصة باحلركة يف اإلنترنت والنسخ الورقية املطبوعة 
 )Il Primato Nazionale من صحيفة )إل برمياتو ناسيونالي

Gianluca Iannone جيانلوكا يانون
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واضحة،  غيُر  التمويل  أن مصادر  ومع  احلركة.  عن  الصادرة 
ى التبرُّعات واإلعفاءات احلكومية بسبب  ال تزال احلركُة تتلقَّ

وضعها غير الربحي.

لالنضمام  التسجيُل  أصبح  واملتعاطفني،  املتظاهرين  وجلذب 
وميسًرا  سهاًل  إيطاليا«  باوند  »كازا  تابعة حلركة  جمعية  إلى 
مواقع  يف  واالستفسار  التسجيُل  األفراد  مبقدرة  إذ  للغاية؛ 
يف  االجتماعية  األنشطة  إلى  االنضمام  أو  احمللِّية،  الفروع 
الصاالت الرياضية، أو املقاهي، أو املسارح وقاعات املوسيقا، 
أو محالِّ الوشم. وهذه األنشطُة االجتماعية تتجلَّى يف أعمال 

تطوعية، أو نشاطات رياضية.

ني اجلدد داعمني يف شبكة اإلنترنت،  وقد يصبح بعُض املنضمِّ
ون شخصّيًًا،  بدفع رسوم عضوية أقلَّ من أولئك الذين ينضمُّ
عبر  واالتصاالت  التسويق  طرَق  إلكترونّيًًا  الداعمون  ز  ويعزِّ
والصور،  واملنشورات  الرسائل  توزيع  بواسطة  اإلنترنت، 
والفعاليات  األنشطة  معظم  يف  اجلدد  األعضاءُ  يشارك  كما 

ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية.

ني إلى احلركة يَرونها جزًءا من ُهويَّتهم،  إن معظم األفراد املنضمِّ
ويتطلَّعون إلى أن يكونوا جزًءا من مجتمع يضمُّ أشخاًصا لهم 
مستوى التفكير نفسه، مع التطرق عادةً إلى مناقشة وجهات نظر 
شة. والدافع لهم إلى ذلك ثالثُة أمور؛ أواًل: دوافُع جوهرية:  مهمَّ
ر املشاركة يف احلركة بوصفها تعبيًرا عن الُهويَّة الشخصية  تفسِّ
للمجموعة. ثانًيا: دوافُع فكرية: تصف املشاركَة على أنها بحٌث 
ثالًثا: دوافُع إجرائية: ترى  عن معًنى لوجهات نظر الشخص. 

املشاركَة محاولًة صريحة لتغيير البيئة السياسية واالجتماعية.

وقد أنشأت احلركة جمعيًة للشباب الغرُض منها إدخاُل حركة 
وتتمثَّل  واجلامعات،  املدارس  حيِّز  يف  إيطاليا«  باوند  »كازا 
املدارس  يف  اإليطاليني  متثيل  زيادة  يف  الرئيسة  أهداُفها 
من  عدد  أثر  على  ولكن  املجاني،  العامِّ  والتعليم  واجلامعات 
انخفض  و2018م،   2006 عامي  بني  واملواجهة  العنف  أعمال 

عدُد أعضاء احلركة ومتثيلها احمللِّي.

جرى  معارضًة،  احلركُة  فيها  واجهت  التي  املدن  بعض  ويف 
القضايا  يف  احمللِّيني  ان  السكَّ إشراك  بواسطة  األفراد  حشُد 
االجتماعية؛ كتوزيع الطعام على العائالت )اإليطالية(، وتقدمي 
ال والعاطلني من العمل )اإليطاليني(، ومحاولة فتح  املشورة للعمَّ
صحية  ِخْدمات  إلى  للوصول  )اإليطاليني(؛  للكادحني  عيادة 

جيدة؛ لتحسني مكانة احلركة وصورتها بني السكان.

الُهوية الجماعية
ان احلَضر، يف  حلركة »كازا باوند إيطاليا« جاذبيٌة واضحة لسكَّ
حني يَُعدُّ حضورها ضعيًفا يف املراكز الريفية والقرى الصغيرة؛ 
ز بواسطة ترويج املعاني  لذلك تعِمُد إلى بناء ُهويَّة مشتركة تُعزَّ
وغيرها  واألغاني  املشتركة  والروايات  واملمارسات  والرموز 
الُهوية  لبناء  مجاالت  أربعة  املؤلفون  أبرز  وقد  املوارد.  من 
واجلماليات،  املالبس  وأسلوب  املرئية،  والرموز  الصور  هي: 
واملوسيقا، والعنف بُحسبانه طريقًة متوقعة ومتفًقا عليها بني 
التهجني؛  قضية  مناقشة  يف  »محورّيًًا«  هذا  ويَُعدُّ  النشطاء. 
َرِحم الصور  إيطاليا« من  باوند  ينبع االمتثاُل حلركة »كازا  إذ 
واملمارسات الهجينة املشتركة التي تؤدِّي إلى شبكة من َعالقات 
ر الُهوية اجلماعية للحركة  الثقة بني النشطاء. ومن ثَمَّ ال تُفسَّ
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التقليدية  والطقوس  الرموز  من  مبجموعة  االلتزام  بواسطة 
لليمني املتطرف وحسب؛ بل بواسطة مزيج أكثَر تعقيًدا أيًضا 
سياسية  ثقافات  بواسطة  رة  واملشفَّ املتطرفة  املراجع  من 
والثقافة  املتطرفة  اليمينية  املراجع  من  املزيُج  وهذا  مختلفة. 
احلركة  يف  األفراد  مشاركَة  يدعم  مي  التقدُّ واليسار  الشعبية 
بتعزيز الُهوية الداخلية للمجموعة، وضمان االعتراف العام بها.

ويتضح هذا يف املجاالت األربعة اآلنفة الذكر لبناء الُهوية، وهي:

للحركات  النموذجي  النمط  الكائنة يف  الرموز  إن  1( الصورة: 
السياسية اليسارية مبنزلة توقيع عن املجموعة، فالرموُز ذات 
الصلة بشخصية موسوليني تبثُّ مشاعر احلنني إلى املاضي، 
اإليطالية  املعمارية  واألساليب  التاريخية  الرموز  بني  ومتُزج 
السرعة  من  وتزيد  الشباب  قُدرات  من  ز  تعزِّ وهي  احلديثة، 
جذب  بهدف  اليساري  التمثيل  ُطبِّق  وقد  و)الديناميكية(. 
لضمان  واجلمهور  والسياسيني  اإلعالميني  من  ُكثْر  أعضاٍء 

سهولة معرفتهم.

لع التجارية والوشوم لترويج أسلوب  2( األسلوب: تُستخَدم السِّ
اليمني  أفراد  مييِّز  الذي  النَمطي  املظهر  من  بداًل  احلركة، 
شعر  ويحلقون  اجللدية،  ترات  السُّ يرتدون  الذين  املتطرف، 
إيطاليا«  باوند  »كازا  حركة  أعضاَء  أن  جند  لذا  رؤوسهم. 
يرتديَن  النساء  وكذلك  العادية،  والقمصان  )اجلينز(  يرتدون 
للبرهنة  التناسق؛  من  أقلَّ  وبقدر   ، خاصٍّ طابع  ذات  مالبَس 
على عضويتهن. وتضع احلركُة شعار (ZZA) وأعالَم القراصنة، 
مثل:  املالبس؛  من  متنوعة  مجموعة  على  أغانيها،  وكلمات 

يومّيًًا  يرتديها  التي  والقبَّعات،  الظهر،  وحقائب  الُقمصان، 
مبنزلة  وهي  للحركة،  التابعني  اإليطاليني  وغيُر  اإليطاليون 
بطاقة تعريفية ألعضاء املجموعة. فهي طريقة لترويج املنتجات 

املصنوعة يف إيطاليا. 

ومتتلك احلركُة َمتجًرا للَوْشم يف روما، حيث ميكُن لألعضاء 
احلصوُل على وشم شعار ُسلَْحفاة احلركة، واسم جولي روجر 
والرومانية  السلتية  الرموز  وبعض  القرَصنة،  إلى  يرمز  الذي 

القدمية، وغيرها من الرموز الفاشية التقليدية.

3( املوسيقا: تَُعدُّ أغاني زيتا زيرو ألفا ZetaZeroAlfa وكلماتها 
الشباب،  من  كبير  عدٍد  استقطاب  على  قادرة  مؤثِّرة،  طريقًة 
واحترام آرائهم؛ لنشر رسالة احلركة، وتثبيت مبدأ التضامن بني 
املستمعني. وترى احلركُة أنه ال يجوز التقليل من أثرها املوسيقي؛ 
فإن جذورها تعود إلى فرقة (ZZA) وكلمات األغاني من أواخر 

التسعينيات، على ما هو موضح تفصياًل يف الفصل الثاني.

4( العنف: هناك ثالثُة جوانَب للعنف:

أ- أنه جزءٌ أصيل من عمل حركة »كازا باوند إيطاليا« املعلن، 
ة دوًما له  فهو وسيلٌة للدفاع عن أهداف احلركة، وهي مستعدَّ

إذا لزم األمر.

ب- تأكيد خطابات العنف بني املناضلني؛ فالعنف وسيلٌة إلظهار 
القمع  مثل:  االجتماعية،  حركاتها  عن  للدفاع  ووسيلٌة  الوالء، 
والتهميش الذي تراه من النظام االقتصادي والعوملة واالستهالك. 

ردية يف موسيقاها أيًضا. وتدخل تلك املرويات السَّ
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النشطاء  معظُم  استخدم  وقد  عنيفة،  بلغة  الُهوية  بناء  ت- 
من  كثيًرا  ن  تتضمَّ اللهجة،  شديدة  لغًة  املؤلفون  قابلهم  الذين 
الكلمات والتعبيرات واملفاهيم املرتبطة بفكرة احلرب والصراع 
فون بطرق عنيفة  والنضال. ويُنظر إلى األشخاص الذين يتصرَّ
بهم  ويُحتفى  ُشجعان،  أنهم  على  ونضالهم،  ُهويتهم  حلماية 

لكونهم فرساًنا ورفقاء نضال.

التعبئة الخارجية
على ِغرار جميع عملياتها األساسية األخرى، جتمع حركة »كازا 
السياسية،  واملشاركة  االجتماعية  احلركة  بني  إيطاليا«  باوند 
بوصفها نهًجا هجيًنا لكسب الدعم اإلعالمي والشهرة. وبهذه 
األحداث  على  بناًء  الوقت،  مبرور  وسائلها  تتغيَّر  الطريقة 

اجلارية واملناقشات العامة.

اإلسكان  قضايا  مبعاجلة  السابق  اهتمامها  مع  وانسجاًما 
اإلجراءاُت  استُخدمت  فقد  االجتماعية،  والرعاية  واالقتصاد 
لتكون  واالعتصامات،  كاالحتجاجات  واالجتماعية؛  الشعبية 
احلني  ذلك  ومنذ  2011م.  عام  حتى  لها  ا  عاّمً تعبوّيًًا  أسلوًبا 
مستقلِّني  حني  مرشَّ لكونهم  ح  الترشُّ سباقات  األعضاءُ  خاض 
يف حتالفات ميني الوسط. ويف عام 2013م كان لدى احلركة 
مناِهضة  مبقترحات  مرتبٌط  أعمال  وجدوُل  انتخابية،  قائمٌة 
للهجرة ومخاوَف بشأن االحتاد األوروبي. وبرز هذا بوضوح يف 
شعارها االنتخابي يومئذ )االجتاه الثوري(، وصواًل عام 2018م 

إلى )االجتاه البرملاني(.

ويتغيَّر اهتمام احلركة بالتعبئة بحَسب القضايا احلالية، فعلى 
املتعلِّقة  املخاوف  أساس  على  احلركة  حشَدت  املثال:  سبيل 
املدنية،  واحلقوق  والنظام،  والقانون،  وأوروبا،  باالقتصاد، 
2014م، عندما منا  عام  لزيادةَ حضورها  والفاشية؛  والهجرة، 
اهتماُمها بالهجرة منّوًا كبيًرا مقارنًة باالهتمام التقليدي الكبير 

باالقتصاد والفاشية.

درجة  بحَسب  بيانّيًا  ورسًما  اًل  مفصَّ حتلياًل  املؤلفون  م  ويقدِّ
اهتمام حركة »كازا باوند إيطاليا« بالقضايا السياسية املختلفة. 
وإن قرابة 50% من محتواها يهتم بخمس قضايا رئيسة هي: 
والرعاية  واحلكومة،  والهجرة،  والتوظيف،  الكلِّي،  االقتصاد 
تاريخها  من  الرغم  وعلى  تنازلي(.  ترتيب  )َوفق  االجتماعية 
لَْحفاة، ال حتظى قضايا اإلسكان والقانون واجلرمية  ورمزها السُّ

بساحة نقاش واسعة اليوم، مقارنًة بغيرها من القضايا.

التواصل السياسي
بني  إيطاليا«  باوند  »كازا  الهجني حلركة  االتصال  نهُج  يجمع 
السياسية  واألحزاب  االجتماعية  للحركات  االتصال  أسلوب 
ومناهج وسائل اإلعالم املختلفة؛ للوصول إلى قاعدة جماهيرية 
عريضة. وتهِدُف دوًما إلى جذب انتباه وسائل اإلعالم، وتوسيع 

دائرتها، وإضفاء الشرعية على املجموعة، وتلبية االحتياجات 
ة ملشاركتها السياسية.  املستمرَّ

احلركة  تُصدر  الداخليني،  األعضاء  إلى  الوصول  أجل  ومن 
برمياتو  )إل  بعنوان:  إلكترونية  شهرية  إخبارية  صحيفًة 
الفكرية  تروِّج عقيدتَها   ،)Il Primato Nazionale ناسيونالي 
والشخصيات  املتطرف،  اليمني  قادة  إلى  اإلشارات  بواسطة 
السياسية املنسجمة مع جذورها الفاشية التاريخية، ووجهات 
نظر قادة احلزب الشيوعي الصيني، ومناقشة القضايا الرئيسة 

د. يف وقت محدَّ

ة،  املهمَّ بالقضايا  األعضاء  وتبصير  للتواصل،  طريقة  وهذه 
الوصول  أجل  ومن  آرائهم.  عن  الدفاع  وسائل  على  وتدريبهم 
احلركُة  تستخدم  واخلارجية،  الداخلية  اجلماهير  قاعدة  إلى 
الويب، وصَفحاتها  الويب، وتلفزة  الويب، وإذاعة  موقعها على 
ات تعريف الوسائط االجتماعية، وغيرها  على الفيسبوك، وملفَّ
ث  يُحدَّ ال  الويب  موقع  أن  يُذكر  اإلنترنت.  عبر  الوسائط  من 
ث يومّيًا. وهي جميًعا  باستمرار، إال أن الوسائط األخرى حُتدَّ
تنشر مقابالٍت مع مسؤولي حركة »كازا باوند إيطاليا« احمللِّيني 

والوطنيني، واحلَفالت املوسيقية، وجلَسات النقاش. 

الفيسبوك  على  احلركة  صفحة  فإن  املؤلفني،  لتحليل  وَوفًقا 
متطرفة  ميينية  أحزاب  أي  صفحة  من  أكبر  بشعبية  حتظى 
اإلعالم  وسائل  اهتمام  جذب  يف  رغبتُها  وساعدتها  أخرى. 
عالية اجلودة يف الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسَع، وإضفاء 

مزيد من الشرعية على أعمالها.

ص القراءة ملخَّ
دة املـُبيَّنة  م هذا الكتاب دراسًة أُشبعت بحًثا عن األفكار املعقَّ يقدِّ
ا. ويكشف املنهَج الذي تعوِّل  يف أوصاف واضحة وموجزة جّدً
عليه حركة »كازا باوند إيطاليا« يف استخدام التهجني؛ لتلبية 
أهدافها الرئيسة، املتمثِّلة يف احلصول على موارَد جديدة )مثل: 
املجنَّدين، والتمويل(، واالعتراف والتمييز يف وسط اجلماعات 

اليمينية املتطرفة والشعبية واملناهضة للمهاجرين. 

ع الدراسات املستقبلية  ويُسهم الكتاب يف البحث احلالي، ويشجِّ
الستكشاف العمل اجلماعي واحتجاج املواطنني، بوصفه نهًجا 
لألحزاب السياسية، وإعادة رسم العقائد الفكرية واملمارسات 

اليمينية املتطرفة؛ لتلبية احتياجات التيَّار الرئيس. 

ة بإجراء دراسات مستفيضة  ويف اخلتام، يوصي الكتاُب بشدَّ
ومتواصلة عن السياسات اليمينية املتطرفة غير االنتخابية 
الدميقراطية  القيم  فهم  حتوِّل  ألنها  العالم؛  مستوى  على 
املتطرف  اليمني  يتكيَّف  قد  التهجني،  فبواسطة  الليبرالية. 
السائدة  األفكار  جعل  بهدف  الليبرالية؛  الدميقراطية  مع 

أفكاًرا أصولية.
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