
 כמה לרומא הוזעקו היום למחרת
 מן חולצות־שחורות של חכורות

 את לכיים כדי הסמוכות, העיירות
 רושם וליצור רומא״ על -״המיצעד

אלים. כיבוש •מל
 היתה מוסוליני של הראשונה הממשלה

 ממשלת־ליכוד- מעין — רחבה קואליציה
 כמה הפאשיסטים, לצד בה, היו לאומי.

 סוציאל- ליברלים, כמה משומשים, גנרלים
הד המיפלגה מאנשי וכמה אחד דמוקרט

הלאומית. תית
 כינון את קיבלה האיטלקית העיתונות

האנאר הקלה. של באנחה הזאת הממשלה
 הסדר את השיב מוסוליני נסתיימה. כיה
 .מאד, קלד. משימה — בדלילה כנו על

 הוא שלו. אנשיו היו שמפירי־הסדר מאחר
מי אנשיו היו שבו הפרלמנט, מן ביקש

 ונענה. לשנה. דיקטטורית סמכות קטן׳ עוט
 לביר- הסמכויות כל את העניק הפרלמנט

החוק. להפרת שנים במשך שהטיפו יונים,

!זיבשינסקי1ו״צמ
זכות מובן־מאליו. כמעט היה המשך ך*

הוא שבוע-העבודה בוטלה. השביתה 1 !1
 הסוציאליים השירותים הורד, השכר רך.

 חדשות. זכויות־יתר ניתנו לעשירים קוצצו.
 את תחילה הקטינה הפאשיססית הממשלה

 והמעמד במשק, הממלכתית המעורבות
מרוצה. היה הבינוני

 נתנו המעצמות שיגשג. המישטר
 שלא מה הפאשיסטית לאיטליה
הדמוק לאיטליה לתת הסכימו

 נכנעו המפוחדות השכנות רטית.
שיו על ויתרה יוגוסלביה לאיטליה.

ד׳אנונציו. של עיר־ההרפתקות מה,
 לשנות היה מוסוליני של הבא הצעד

 השיטה של המטרה שיטת־הבחירות. את
 המבטלת שיטה כל של כמו — החדשה

 לתת היתד. — היחסיות הבחירות את
 השיג מוסוליני רוב. של -מעמד למיעוט

 הוא וציני. ברוטלי חוק באמצעות זאת
 ביותר הגדולה המיפלגה כי בפשטות קבע
 של שלישים בשני — אוטומטית — זוכה

 המנדטים שאר וכי בפרלמנט, המנדאטים
האח המיפלגות בין יחסי באופן מתחלקים

 זקוק אף היה לא מוסוליני אולם רות•
 בעזרת הבאות, בבחירות כי זה, ל-שינוי
 650/ס השיג שלו, החדשה והיוקרה הטרור

 תחת הדמוקרטיות, המיפלגות הקולות. מן
הו הסאשיזם, מול אחת בחזית להתאחד

האחרון. לרגע עד זו עם זו לריב סיפו
 פאשיס־ ביריונים רצחו זה, ניצחון אחרי

 חבר־פרלמנט מאטאוטי, ז׳אקומו את טיים
 ה־ את לגנות שהעז אמיץ, סוציאליסטי

 כאילו נידמה קט לרגע החדש. מישטר
המש אבל הפאשיזם. נגד הארץ תתקומם

 המנהיג), (״הדוכס״, והדוצ׳ה חלף, בר
 המיפ־ כל גלוייה. דיקטטורה סוף־סוף כונן
פוזרו. האחרות לגות

 שעזרו ואנשי-המרכז, הליברלים
 יד לו ונתנו לשילטון לעלות לו

להת הספיקו הראשונה, בממשלתו
 כדמוקרטיה. בגידתם על חרט

לפאשיזם. קורבן נפלו מהם רכים
 על השתלטה הפאשיסטית הביורוקרטיה

 ״קורפורצ- בשלוש אורגן המשק המדינה.
 המעבידים המעסיקים, אירגוני — יות״

 על- נשלטת חטיבה כשכל — והממשלה
אמו היו ביחד והשלוש הפאשיסטים, ידי
 ה״קור- במי-שטר ההחלטות. את לקבל רות

בוט זכות־השביתה, חוסלה הזה פורטיבי״
 ״עשר באו ובמקום חרויות־האדם, כל לו

 העשירי הדיבר הפאשיזם״. של הדיברות
 תמיד.״ צודק ״מוסוליבי :והקובע

 האיטלקי הפאשיזם היה שנים באותן
 דמוקרטים העולם. ברחבי גם פופולרי

ב לתמיכה תירוצים לעצמם מצאו רבים
 את ייבש ״מוסוליני האלימה: דיקטטורה
 כנו,״ על הסדר את החזיר ״הוא הביצות.״

באי הרכבות מגיעות הראשונה ״בפעם
בדייקנות.״ טליה

 האידיאולוגיה גזען, היה לא מוסוליני
לאו תחייה של חזון היתד. שלו הרישמית

המ הרומאית האימפריה אל רכיבה מנית,
 השתלבו ויהודינדלמוחצה יהודים פוארת.

 מחוץ- נאורים יהודים גם שלו. במישטר
 היהודי־הגרמני הסופר אותו. העריכו לארץ
מעריצה. ביוגרפיה עליו כתב לודוויג אמיל

והת עימד נפגש וייצמן חיים
ש ז׳כוטינסקי, זאב לטובה. רשם
(הפסבדו באיטליה בנעוריו למד
איטל הוא ״אלטלינה״, שלו, נים
 ממנו התרשם נדנדה), ופירושו קי,

 שירי כי הטוענים יש עמוקות.
מה רק לא מושפעים ז׳כוטינסקי

 מהרומנ- גם אלא האיטלקית, שפה
ד׳אנונציו. של הלאומנית טיקה

 מוסוליני של סיפורו ניראה 30ה־ בשנות
 מבית בכל, הצליח הוא כסיפור־הצלחה.

הוצאתו־להודג לפני ,[,מוסול ו0י1ב האמת: וגעשל זו דרך ני הבינו מעטים רק ומחוץ.
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 להוביל, סוסה אלימה לאומנית הרפתקנות
השואה. אל בלתי־נמנע, הכרחי בתהליך

במילאנו מוות
 על להתחרט הספיק האיטלקי עם ך■׳

ביוקר. לז עלה הפאשיזם מעשיו. 1 1
 החדש המישטר הלך שנים כמה בנדשך

 רומאית אימפריה הקים חיל, אל מחיל
 אולם ואתיופיה. אלבאניה את סיפח חדשה,

 הקשר את ויותר יותר איבד מוסוליני
 המציא מנאומיו, השתכר הוא המציאות. עם

לפיה. ופעל דימיזנית מציאות לעצמו
 מילהמת־העולם לתוך נגרר כך

ה המעצמות כין ונשחק השנייה
 שדה-קרב, הפכה איטליה כבירות.

 והאנגלו־אמ■ הגרמנים כין נחרבה
 נהרגו, איטלקים מיליוני ריקאים.

כשבי. ונפלו נפצעו
לאיטליה האמריקאים התקרבו כאשר

 של מישטרו את והגנרלים המלך הפילו
 והוחזק נעצר, עצמו הדוצ׳ד. מוסוליני.

 במיבצע- ישוחרר הוא נידח. הררי בכפר
 אוטו הגרמני הס״ס קצין של נועז קומנדו

״רפוב הקים היטלר, אל הוטס סקורצני.
 תחת איטליה, בצפון פאשיסטית ליקה״

 אלא היה לא ימיו בסוף הגרמני. הכיבוש
ה השילטון בשירות בזוי קוויזלינג עוד

ארצו. את ולהחריב לדכא שעזר גרמני,
 בשעת נלכד הסופית ההתמוטטות בעת
 על־ידי שלו, המאהבת בחברת בריחה,

 ,1945 באפריל 28ב- איטלקיים. פרטיזנים
 היטלר, של התאבדותו לפני ימים כמה
 מת הוא אהובתו. עם יחד מוסוליני נורה

 הגוויות חייו. על מתחנן כשהוא כפחדן,
במילאנו. דלק בתחנת במהופך ניתלו

שהצ האיטלקים מיליוני כקרב
זו כימי לו ושהריעו כעדו ביעו
שהצ איש כימעט היה לא הרו,
מותו. על טער

ש כדי עצומים, סכומי-כסף אליו הזרימו
 פאשיסטים, של פרטי צבא להקים יוכל

אי את שהציפו שחורות, חולצות לובשי
הר שביתות, שברו במעשי־אלימות, טליה

הסוציא המיפלגד. מישרדי את ושרפו סו
מקו רשויות נגד טרור הפעילו ליסטית,

 התנקשו השמאל, בידי שהיו נבחרות מיות
העלי זרועות־השילטון העובדים. בעסקני

בפקו להם. סייעו ואף ממעשיהם עין מו
 המיש־ שמרה הדמוקרטית, הממשלה דת

 חופשית יד ונתנה ״נייטרליות״, על טרה
לביריונים.

 דמוקרטית ממשלה כעידוד כך,
 ה■ גדלו וחסרת־ישע, אוכדת-עצות

 החזק הכוח והפכו פאשיסטים
כמדינה. כיותר והיעיל

וול׳נוריס נגידת
 ואנארכיה, גסיסה של ארוך תהליך ך*

 לעיני הדמוקרטי המישטר התמוטט
 לתפקד. מסוגלת היתד. לא הממשלה כל.

להת מסוגלים היו לא הליברליים הכוחות
הסוצ הדמוקרטיה. על ההגנה למען אחד

בר להיאבק מסוגלים היו לא יאליסטים
 מסואבות היו המיקצועיות האגודות צינות.

 כימעט זו, אחר בזו ונשברו ומגוונות,
קרב. ללא

 בהריסת העיקרי התפקיד את
הלי כרגיל, מילאו, הדמוקרטיה

 הגישו הם פושעת כצורה ברלים.
מגש. על לפאשיסטים איטליה את

 הפאשים־ השיגו לא 1919 של בבחירות
 בבחי- בפרלמנט. אחד מנדאט אפילו טים
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ר ז־

אוכ״נית בפוזה ,!,מוסול
 מע־ הליברלים ביצעו 1921 מאי של רות

 את הקימו הם הרד,־תוצאות. שה־בגידה
הלי של משותף גוש־בחירות — הליכוד

 זכו לכך תודות הפאשיסטים. עם ברלים
ו בפרלמנט, מנדאטים 35ב־ הפאשיסטים

 מכובד. פרלמנטרי כוח לראשונה הפכו
כגמו לליברלים ד,ישיבו הם היום למחרת

 בגד אופוזיציה ויצרו מהם נפרדו הם : לם
נפלה. זו הליברלית. הממשלה
 עברה הדמוקרטיה של האחרונה השנה

 ונפלו. קמו ממשלות אינסופיים. בזעזועים
 :מעשי־ הרחוב. על השתלטו הפאשיסטים

החוק. שילטון את קיעקעו שלהם הטרור
הסוציאליס הכריזו אחרון נואש במאמץ

 מוצהרת במטרה כללית, שביתה על טים
 הביריונות נגד החוק שיליטון את לחזק

בצו התמוטטה השביתה אך הפאשיסטית.
 דמוקרטי כוח אין ששוב הוכח מגוחכת, רה

הפאשיסטים. מול לעמוד המסוגל במדינה
 כוחם היה מה יודע אינו איש

 כאותם הפאשיסטים של האמיתי
מי היו שהם לוודאי קרוב הימים.

מי היה זה אך כציבור. קטן עוט
כעצ ובוטח ממושמע קנאי, עוט
ומפולג. מפורר רוב עמד ומולו מו,

לב אחרון בסיון נעשה 1922 באוקטובר
 התכנסו הפאשיסטים כוחות־ההדס. את לום

 השילטון. את תבע מוסוליני בנאפולי.
 לדכא מוכן שהוא למלך הודיע הצבא

 למלך הציע ראש־הממשלד, מפירי־החוק, את
 מצב־וחירום. לכינון הכרזה על לחתום,

 ברגע בו הזר אך לחתום, עמד המלך
 למסור המלך מן תבע מוסוליני האחרון.

 לו. נענה והמלך ראשוודהממשלה, את לו
 ונסע לרומא הוזמן הפאשיסטי המנהיג

ברכבת. בקרון־שינד, לשם


