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جهان حلو *
م ــن امل ـف ـيــد دومـ ــا إن ـع ــاش ال ــذاك ــرة .فمعرفة
تاريخنا واجب تجاه الوطن وتجاه األجيال
الصاعدة حتى ال نسمح للقوى الرجعية أو
الفاشية بالعبور إلــى ال ــرأي الـعــام ،عبر ما
يبدو أنه فكر أو فن أو إعالم ليبرالي شعبوي
بعضه ي ــروج لتبييض تــاريــخ وطـمــوحــات
بقايا الفاشية في لبنان .وتصبح الخطورة
أك ـ ـبـ ــر مـ ــع تـ ـص ــاع ــد امل ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـف ــاش ـي ــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة امل ـت ــراف ـق ــة م ــع ت ــواط ــؤ ودع ــم
الرجعيات العربية لها بشكل سافر ومعيب.
ما من شك أن الحكومات والحركات الفاشية
كــانــت امل ـحــرك أو الـعــامــل الــرئـيـســي للعديد
مــن ال ـحــروب األهـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة والعاملية
امل ــدمــرة واملـلـيـئــة ب ــاإلج ــرام والـبـشــاعــة .ومــا
علينا إال الرجوع إلى التاريخ الحديث :إلى
هـتـلــر ومــوســول ـي ـنــي وف ــران ـك ــو وبـيـنــوشـيــه
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــود .هـ ــذه
ال ـح ــرك ــات تـتـمـيــز بــالـعـنـصــريــة والـتـعـصــب
ال ــوط ـن ــي ال ـشــوف ـي ـنــي ،وت ـج ــد أن الـعـسـكــرة
والـحــرب الطريق األوحــد لضمان السيطرة
ع ـل ــى مـ ـق ــوم ــات ال ـب ـل ــد أو ع ـل ــى أم ـ ــم أخ ــرى
م ــن مـنـطـلــق ال ـب ـق ــاء ل ــأق ــوى ،ك ـمــا يـمـيــزهــا
االستسالم والخضوع لقائد متسلط قوي
الذي بإمكانه مواجهة «البعبع».
وتنشأ هذه الحركات الفاشية عــادة بسبب
الشعور (صحيح أو مختلق) باختالل في
مــوازيــن الـقــوى ملصلحة قــوى تقدمية تريد
ال ـس ـيــر بــامل ـج ـت ـمــع إلـ ــى األمـ ـ ــام أو ال ـش ـعــور
ب ــوج ــود ف ــرص ــة ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى الـسـلـطــة
وإخـ ـ ـض ـ ــاع اآلخ ـ ــري ـ ــن ب ــالـ ـق ــوة .وت ـس ـت ـخــدم
وسائل اإلعالم لشحن جمهورها وتضليله.
وي ـ ـبـ ــدو اإلعـ ـ ـ ــام م ـل ـت ـب ـســا أو ب ـل ـب ــاس نـيــو
ليبرالي عندما تـكــون مــوازيــن الـقــوى لغير
مصلحة القوى اليمينية الفاشية.

الفاشية والحرب األهلية في لبنان:
خلفية سريعة

أشعلت الفاشية اللبنانية ّ
وأججت الحرب
األهـلـيــة ،وكــانــت مـســؤولــة عــن معظم القتل
والدمار والتطهير العرقي الذي نجم عنها.
ول ـ ــدت ال ـفــاش ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن ق ـلــب حــزب
«ال ـك ـت ــائ ــب» ال ـ ــذي كـ ــان أحـ ــد أب ـ ــرز األح ـ ــزاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ف ــي بـ ــدايـ ــات ال ـح ــرب
األهليةّ .أسسه بيار الجميل كحركة قومية
ش ـبــاب ـيــة م ـس ـت ــوح ــاة م ــن الـ ـح ــزب ال ـفــاشــي
ّ
الجميل ألملانيا،
األملــانــي ،وذلــك بعد زي ــارة
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـن ــازي ــة .وت ـح ــول «الـكـتــائــب»
بعدها إلى حزب سياسي والعمود الفقري
ل ـل ـق ــوى ال ـف ــاش ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان وف ـ ــي تـكــويــن
«القوات اللبنانية» و«الجبهة اللبنانية».
وكان الحزب يمثل املارونية السياسية التي
لها املقعد الرئاسي األعلى في نظام الحكم
الطائفي اللبناني ،وكانت تؤجج الخطاب
ال ـع ـن ـصــري وال ـت ـخ ــوي ــف م ــن اآلخ ـ ــر األدنـ ــى
م ـقــامــا« ،ف ـهــي الــوح ـيــدة ال ـجــديــرة «بــإحـيــاء
مجد الوطن» ،كما كانت أقرب سياسيًا إلى
فرنسا «األم الـحـنــون» وال تــؤمــن باالنتماء
املشرقي العربي «املتخلف».
ك ــان ــت األسـ ـب ــاب امل ـع ـل ـنــة ل ـل ـحــرب الـفــاشـيــة
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي املـ ـسـ ـل ــح وب ـع ـب ــع

الـ ـت ــوط ــن ،وك ـل ـه ــا أسـ ـب ــاب مـخـتـلـقــة لـنـشــر
الخوف بني جماهير القوى الفاشية وتبرير
الـحــل الـعـسـكــري .وال ــواقــع غـيــر ذل ــك؛ فهدف
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة الــوح ـيــد ك ــان تحرير
فلسطني وال ترضى باملطلق بأي وطن بديل.
وك ــان ــت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة املـعـلـنــة أن ال ـث ــورة
ضرورية وبحاجة إلى قاعدة آمنة .فالكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي يـ ـه ــدد ك ــاف ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
وخ ــاص ــة دول الـ ـط ــوق ،وت ـح ــري ــر فلسطني
واجب قومي ،وعلينا رفض نتائج معاهدة
سايكس ،بيكو الهادفة إلى ترسيخ الوجود
االسـتـعـمــاري فــي املنطقة وسـلــب سيادتها
وثرواتها.
وكـ ـ ــان م ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن ت ـن ــاص ــر ال ـش ـعــوب
العربية وغالبية الشعب اللبناني بحماسة
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ألن ـهــا ج ـســدت األم ــل
ال ـع ــرب ــي ف ــي ال ـت ـح ــرر والـ ــوحـ ــدة وال ـك ــرام ــة،
وانضم املئات منهم إلى صفوفها مقاتلني.
وكــان هناك إجماع على الحق الفلسطيني
ف ــي امل ـق ــاوم ــة ،وأن فـلـسـطــن قـضـيــة ال ـعــرب
امل ــرك ــزي ــة .أمـ ــا ب ـع ـبــع «الـ ـت ــوط ــن» ،الـسـيــف
امل ـش ـه ــر فـ ــي وج ـ ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ل ـت ـبــريــر
قتلهم وإخـضــاعـهــم وحــرمــانـهــم حـتــى هــذا
اليوم الحد األدنى من حقوقهم املدنية ،فهو
حجة واهـيــة تستند إلــى املنطق العنصري
الفاشي .فلو أراد الفلسطينيون التوطني ،ملا
انضموا بحماسة إلــى الـثــورة الفلسطينية
وقدموا اآلالف واآلالف من الشهداء ،ولكانوا
قبلوا منذ سنني طويلة بــاملـغــريــات املالية
األميركية للتوطني والتنازل عن حق العودة.
أم ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،ف ـك ــان ــت ال ــدف ــاع
ع ـ ــن املـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات الـ ـط ــائـ ـف ـ ّـي ــة لـ ـلـ ـم ــارون ـ ّـي ــة
السياسية والقضاء على التحول التحرري
الــدي ـمــوقــراطــي الـ ــذي ب ــدأ يـنـتـشــر ف ــي لبنان
مهددًا البنية اإلقطاعية الطائفية والتبعية
ل ــاس ـت ـع ـم ــار ،ال ـ ــذي اتـ ـس ــع زخـ ـم ــه مـ ــع نـمــو
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وال ـن ـق ــاب ــي ومـ ــع ال ـتــاحــم
مــع ال ـثــورة الفلسطينية .ولـهــذا بــدأ اإلع ــداد
ل ـل ـحــرب األه ـل ـي ــة مل ـنــع ال ـت ـح ــول االج ـت ـمــاعــي
الديموقراطي التقدمي.
أم ــام ه ــذه املـعـطـيــات ،ب ــدأت ميليشيا حــزب
الكتائب االستعداد لفرض سيطرتها بالقوة،
وت ـحــال ـفــت م ــع األحـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة األخـ ــرى،
وقـ ــامـ ــت ع ـل ــى ع ـس ـك ــرة امل ـج ـت ـم ــع وت ــأج ـي ــج
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـط ــائ ـف ــي والـ ـعـ ـنـ ـص ــري .وع ـ ــززت
عالقاتها مع الغرب واألنظمة الرجعية ومع
العدو اإلسرائيلي ،وكانت عالقات الحزب مع
الكيان الصهيوني ترجع إلــى  1948ـ ،1951
وتجددت بقوة خالل الحرب األهلية .بعبارة
أخرى :بدأت العالقة مع إسرائيل قبل ظهور
«مـنـظـمــة الـتـحــريــر الفلسطينية» بـسـنــوات،
وق ـب ــل ظ ـه ــور ي ــاس ــر ع ــرف ــات ع ـل ــى ال ـســاحــة
اللبنانية أو على أي ساحة ،كما ذكر املؤرخ
اإلسرائيلي بني مورس في مقالة نشرت في
مجلة «دراسات في الصهيونية» عام .1984
كــانــت ال ـح ــرب كـكــل ال ـح ــروب األه ـل ـيــة بشعة
ومـ ــدمـ ــرة ب ـك ــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـم ــة ،دف ـ ــع ثـمـنـهــا
ال ـش ـع ـب ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .وم ــن
املـ ـ ــؤسـ ـ ــف أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب أخـ ـ ـ ـ ــذت أي ـض ــا
ال ـط ــاب ــع ال ـط ــائ ـف ــي ال ـب ـش ــع واس ـت ـه ــدف ــت كــل
الفلسطينيني وكــل املسلمني دون استثناء،
وكذلك املسيحيني الذين عارضوا مشروعها

ذروة الفيلم وما أراد دويري إبرازه تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن الحرب األهلية

ولدت الفاشية اللبنانية
من قلب «الكتائب» الذي
كان أحد أبرز األحزاب اليمينية
في بدايات الحرب األهلية

ّ
الجميل وحزب
الفاشي التدميري .كان بشير
«ال ـك ـت ــائ ــب» م ـس ــؤول ــن ع ــن أب ـش ــع ال ـجــرائــم
ال ـط ــائ ـف ـي ــة وع ـ ــن ج ــرائ ــم ال ـت ـط ـه ـيــر ال ـعــرقــي
للبنانيني املـسـلـمــن ،كـمــا ح ــدث فــي النبعة
وب ـ ــرج ح ـ ّـم ــود وال ـكــرن ـت ـي ـنــا وامل ـس ـل ــخ وحــي
بيضون .وفــي يــوم السبت األس ــود املـشــؤوم
وح ــده ،قتلت الـقــوات (الكتائبية /الفاشية)
 110مدنيني وخطفت حوالى  300شخص.
ســادت شريعة الغابة وشـ ّـرع القتل واإلبــادة

ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن ،فــاقـتـلـعــوا ب ـقــوة الـقـتــل
الهمجي والتدمير الكامل ملخيمات الالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ف ـ ــي مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم؛ ف ـح ـص ــار
وم ـج ــزرة مـخـيــم ت ــل الــزع ـتــر كــانــا م ــن أبـشــع
الجرائم اإلنسانية ،وراح ضحيتهما أكثر من
 4000شهيد ،كذلك دمــر مخيم جسر الباشا
بــالـكــامــل وال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن مـخـيــم ضبيه،
ولم يشفع لهذين املخيمني أن سكانهما من
الطائفة املسيحية التي ّ
ّ
الجميل
يدعي بشير
زورًا أنه وحركته الفاشية يدافعون عنها.
ّ
الجميل قــد صـ ّـرح بعد اجتياح
وكــان بشير
 1982ملجلة «تايم» أنه يفكر جديًا في تحويل
كـ ــل امل ـخ ـي ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ـ ــى ح ــدائ ــق
يستثن
للحيوانات أو إلى مالعب تنس! ولم
ِ
بـشـيــر والـفــاشـيــة الــدمــويــة ح ـل ـفــاءه ،فنفذت
قواته مجزرتني وحشيتني في إهدن والصفرا
طـ ــاولـ ــت ط ــون ــي ف ــرن ـج ـي ــة ودانـ ـ ـ ــي ش ـم ـعــون
وعائلتيهما ،بمن فيهما األط ـفــال .ولــم تكن
حرب اإللغاء بني املسيحيني أقل دموية .وملا
فـشــل ال ـفــاش ـيــون ،رغ ــم جــرائـمـهــم الــوحـشـيــة،
ف ــي ال ـق ـضــاء عـلــى أو حـتــى إض ـع ــاف ال ـثــورة
الفلسطينية وال ـحــركــة الــوطـنـيــة اللبنانية،
ال ـت ـقــت م ـصــال ـح ـهــم م ــع الـ ـع ــدو الـصـهـيــونــي

األكراد بعد عفرين
معتز حيسو *
َّ
إن جــان ـبــا م ــن اإلجـ ـح ــاف الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض له
ال ـســوريــون ،عــربــا وأكـ ـ ــرادًا ،يـعــود إل ــى أيــام
السلطنة الـعـثـمــانـيــة ،وأي ـضــا إل ــى مـقــررات
سايكس ـ بيكو التي فرضت تقسيمات جيو
سياسية ما زلنا نعاني من تداعياتها حتى
اللحظة .كــذلــك ،فــإن حلم األك ــراد بتأسيس
وطن قومي ،استنادًا إلى مخرجات معاهدة
سيفر ع ــام  ،1920حطمته نـتــائــج معاهدة
لــوزان  ،1923فاستمر وجــودهــم موزعًا في
غير دولة.
رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت مـ ــراه ـ ـنـ ــة األح ـ ـ ـ ــزاب
الكردية ،وتحديدًا القومية منها ،على دعم
دول ك ـب ــرى ل ـتــأس ـيــس دول ـت ـه ــم ال ـخ ــاصــة،
وخــاصــة فــي لحظات مفصلية كالتي تمر
بها مجتمعاتنا حاليًا ،مــا يثير جملة من
ّ
املتخيلة
الـتـســاؤالت حــول طبيعة دولتهم

وب ـن ـي ـت ـه ــا ،وم ـ ـ ــدى ان ـس ـج ــام ـه ــا مـ ــع امل ـي ــل
التطوري إلى نموذج الدولة الحديثة التي
ت ـ ـجـ ــاوزت ب ــأش ـك ــال ـه ــا ال ــراهـ ـن ــة وم ـس ـتــوى
تطورها األبـعــاد اإلثنية والعرقية ،وحــول
ط ـب ـي ـع ــة ع ــاق ـت ـه ــا م ـ ــع م ـح ـي ـط ـه ــا ال ـج ـي ــو
سياسي ،علمًا بــأن ربــط األك ــراد مصيرهم
السياسي بــاألوضــاع وال ـتــوازنــات الدولية
ّ
يحولهم إلــى وقــود ملشاريع دولـيــة ،ويعزز
دورهــم الوظيفي ،ويسهم أيضًا في ارتفاع
ّ
وترديها ،ويفاقم
وتيرة اضطراب أوضاعهم
تـ ـص ـ ّـدع ع ــاق ــات ـه ــم م ــع م ـك ــون ــات املـجـتـمــع
املحلي.
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،إن لفشل أنـظـمــة ال ــدول
الــوطـنـيــة الشمولية الكليانية ،بنسختها
العربية ،في تحقيق االستقرار االجتماعي
ملـ ـك ــون ــات امل ـج ـت ـم ــع ،وت ــزامـ ـن ــه ح ــال ـي ــا مــع
صراعات تحمل أبعادًا إقليمية ودولية في
غير دولة عربية وتحديدًا سوريا ،دورًا في

استمرت مراهنة
األحزاب الكردية على
دعم دول كبرى لتأسيس
دولتهم الخاصة

تحريض الذاكرة الكردية ،وارتماء أحزابها
القومية في أحضان دول كبرى بغية إقامة
دولتهم الخاصة.

من جانب آخر ،نشير إلى أن مفهوم الهوية
بتجلياته املتعددة واملختلفة ،يخضع على
ن ـحــو م ـل ـحــوظ ل ـتــأث ـي ــرات امل ـي ــول الـعــوملـيــة
امل ـض ـط ــرب ــة واملـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن امل ـيــل
العوملي إلى تشكيل هوية تستغرق الهويات
الـقــومـيــة والــوط ـن ـيــة واإلث ـن ـيــة يـتـعـثــر أم ــام
تحوالت العوملة النيو ليبرالية واالحتكارية
املتناقضة مــع املعايير الديمقراطية ،لكنه
يسهم فــي بلداننا خاصة فــي إع ــادة إنتاج
تلك الهويات ،وأيضًا البنى السلطوية من
م ـن ـظــور ي ـفــاقــم م ــن ال ـت ـم ـحــور حـ ــول الـ ــذات
اإلثـ ـنـ ـي ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـ ّـذه ـب ـي ــة س ـيــاس ـيــا.
ويـ ـت ــزام ــن ذل ـ ــك م ــع تـ ـج ــذر ظ ــاه ــرة ص ــراع
الـثـقــافــات ،مــا يـ ّ
ـؤســس فــي اللحظة العربية
الراهنة لخروجنا عن السياق العام لتطور
الــدولــة بمعانيها ومدلوالتها وتجلياتها
الحديثة.
إن مــا تـتـعــرض لــه مــديـنــة عـفــريــن مــن غــزو

