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حبيب الشرتوني« :الرجل الخطير» عائد
أسعد أبو خليل*
حبيب الشرتونيَ :
أنت وحدك «الرجل الخطير»،
وال رج��ل خطيرًا غ�ي��رك ف��ي ه��ذه ال��رب��وع .هناك
ابطال ومقاومون ومقاومات ،لكنك من صنف
ّ
خ � ��اص ك ��ون ��ك خ ��رق ��ت ال ��زم ��ن ـ � �ـ ال ب ��ل ع��ط�ل�ت��ه
ً
تعطيال .ليس هناك من استحق اللقب واأللقاب
غيرك ،أو أكثر منك .أنت ّ
طوعت التاريخ بيديك،
ّل�اّ
وق��اوم��ت م��رت نْ�ْي� :االح �ت�ل�ال ،ث��م ج� دي��ك ال��ذي��ن
ّ
م��ا ط� ّ�وع��وا عقلك أو عزيمتك .سيشمئز أع��وان
إسرائيل في لبنان من الحراك الجاري من أجل
عودتك مشفوعًا بفعل البطولة وإرادة ّ
مؤيديك.
حبيب الشرتوني :أنا وغيري ّ
تحررنا من األسر
اإلس��رائ�ي�ل��ي بفضل س��اع��دي��ك (امل�ص�ن��وع�ين من
«حجر وزعتر») .حبيب الشرتوني :ليس هناك
من يستحق موطئ قدم في لبنان ،أكثر منك .في
بلد غير لبنان ،كان ُ
اسمك على جادات
سيطلق
ّ
وش � ��وارع وح � ��ارات وم ��راك ��ز ،ل�ك��ن�ه��م ينعتونك
على
بأوصاف القانون الجنائي أو ال يجرؤون ّ
لفظ اسمك .اعتذروا من حبيب الشرتوني ألنه
سيعود إل��ى بلد يضج ببشاعة تماثيل بشير
ّ
وصورهما.
الجميل ورفيق حريري
ّ
اعتذروا من حبيب الشرتوني ألنكم لم ترفعوا
ّ
ّ
العامة.
مرمرية له في الساحات
(بعد) تماثيل
لكن ملاذا ُيحدث اسم حبيب الشرتوني كل هذا
الهلع؟ اسمك زلزل ،يا حبيب ،وسيزلزل دعائم
ّ
ّ
اللبنانية
مقار القوات
كل بيوت الكتائب وكل
ّ
ف��ي مسخ ال��وط��ن .تهتز ج��دران بيوت الكتائب
عندما تقترب منها على بعد أميال ،يا حبيب.
تماثيل قادة الكتائب ترتعش لذكر اسمك.
ح �ب �ي��ب ال� �ش ��رت ��ون ��ي ح� �ص ��رم ��ة ب� �ع�ي�ن أع� � ��وان
إس��رائ�ي��ل ف��ي ل�ب�ن��ان ،وف��ي خ��ارج��ه .ب�ين ال�ع� ّ
�دو
اإلسرائيلي وحبيب الشرتوني حساب عسير.
ّ
للشرتوني فعل البطولة.
العدو
لم تغفر دول��ة
ّ
ّ
لكن الشرتوني لم يكن ليتوقع ان تتعمم عقيدة
ال �ت �ح��ال��ف م ��ع إس��رائ �ي��ل وأن ت�ع�ت�ن�ق�ه��ا ف�ئ��ات
عريضة من الشعب اللبناني .هناك في لبنان
م��ن ب��ات يعتبر أن خ��دم��ة ال �ع� ّ
�دو ه��ي ج��زء من
ّ
ّ
للهوية الطائفية (ه��ل كانت
التكريس الفعلي
ه��ي تلك ت�ب��ري��رات زي��اد الحمصي ال��ذي حظي
ّ
ّ
ّ
بدعم نقوال فتوش العلني ــ أي أن نقوال فتوش
ً
ي�س�ع��ى وراء ت��أي �ي��د أي ك ��ان ول ��و ك ��ان ع�م�ي�لا
محكوما إلسرائيل؟ ).
ماذا فعل حبيب الشرتوني؟ هو فعل فيما كان
غ�ي��ره ّنيامًا .ه��و ق��ام فيما ك��ان غ�ي��ره جالسني.
هو تحفز فيما كان غيره مصابًا بالخمول .هو
انتصب فيما استلقى غ�ي��ره .ه��و ص��رخ ،فيما
صمت اآلخرون .هو أطلق فيما امتنع اآلخرون.
هو طار فيما التصق اآلخرون باألرض الوعرة.
هو قفز فيما استكان الباقون .هو جابه وقاوم
فيما استنكف آخرون .حبيب الشرتوني رفض
ّ
زمن االحتالل اإلسرائيلي ورفض كل مترتباته
واس� �ت� �ه ��دف ح �ل �ي��ف إس ��رائ� �ي ��ل ال��ذي �ل��ي األك �ب��ر
فيما كان مجتمعًا مع أع��وان ومؤيدين آخرين
ّ
للعدو ف��ي بيت التعامل امل��رك��زي م��ع إسرائيل
ّ
في األشرفية .حبيب الشرتوني عنوان ملرحلة
ف��ي ل�ب�ن��ان :ه��ي م��رح�ل��ة االح �ت�ل�ال ف��ي م��واج�ه��ة
املقاومة .حبيب الشرتوني ّ
عجل في التاريخ،
ّ
وقدم مرحلة على أخرى.
القصة م�ع��روف��ة وال تحتاج إل��ى جهد ال�ش��رح.
اج� �ت ��اح ��ت إس� ��رائ � �ي� ��ل ل� �ب� �ن ��ان وك � �ك ��ل اج �ت �ي��اح
ّ
محليني من عمالء
احتاللي ،اعتمدت على أعوان
ّ
االح� �ت�ل�ال األج �ن �ب��ي وك� ��ان ب�ش�ي��ر ال �ج �م��ي��ل في
مقدمهم ،وق� ّ�رر نبيل العلم وحبيب الشرتوني
ً
(والحزب الذي بدال من أن يزهو بزهرته يخجل
ّ
ّ
بها) ان يتخلصوا من بشير الجميل ه��ذا .في
كل احتالل أجنبي تقوم حركة مقاومة االحتالل
ّ
ب��ال�ت�خ��ل��ص م��ن أع� ��وان االح �ت�ل�ال وع �م�لائ��ه .لم
ي �ف �ع��ل ال �ش��رت��ون��ي وال �ع �ل��م ك �م��ا ف �ع��ل م �ق��اوم��و
االح �ت�ل�ال ال �ن ��ازي ف��ي ف��رن�س��ا ض��د امل�ت�ع��ام�ل�ين
واملتعامالت .لم يقم حبيب الشرتوني بدوس
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نساء تعاونت مع االحتالل تحت األق��دام حتى
ّ
الفرنسية في باريس
املوت ،كما فعلت املقاومة
ّ
يقتص الشرتوني من نساء،
بعد التحرير .لم
ك�م��ا ف�ع�ل��ت امل �ق��اوم��ة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر
ّ
ُ(ي �ق� ّ�در ان ثلث امل��دن� ّ�ي�ين ال��ذي��ن ت�ع� ّ�رض��وا للقتل
ّ
ع�ل��ى ي��د امل�ق��اوم��ة ال�ف��رن�س��ي��ة ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر في
م �ق��اط �ع��ة «ب��ري �ت��ان��ي» ك ��ان ��وا م ��ن ال� �ن� �س ��اء) .ال،
حبيب ال�ش��رت��ون��ي ق�ص��د ان يقطع رأس أفعى
ّ
ّ
ّ
(وسجلي) أن محطة
سجل
العدو.
التعامل مع
«إم.تي.في» ،التي ال تنفك عن نقل دعاية العدوّ
ال�ص�ه�ي��ون��ي ب�ح��ذاف�ي��ره��ا ،ت��ري��د ان ت�ع�ث��ر على
ّ
ّ
وسجلي أن «إم.تي.في» تريد
حبيب الشرتوني.
ان تستخدم اإلنتربول ملعرفة مكان الشرتوني.
ّ
بوندية،
لتسهيل مهمة الـ«إم.تي.في» الجيمس
أت�ط� ّ�وع باملساعدة :حبيب الشرتوني موجود
ف��ي ال م�ك��ان ،وف��ي ك��ل م�ك��ان .حبيب الشرتوني
شوهد هنا وهناك .حبيب الشرتوني ،غادر ولم
ي�غ��ادر .حبيب الشرتوني ذه��ب وع��اد ث��م ذهب
موجود وغائب .هذا
ثم عاد .حبيب الشرتوني
ّ
ال يعني ان الـ«إم.تي.في» لن توفر جهدًا للعثور
ّ
ّ
الجميل ــ أسوأ
على حبيب الشرتوني ألن بشير
لبناني على اإلط�ل�اق ـ�ـ ه��و «ش�ه�ي��د» بنظرهم.
ُخ�ل��ت ال �ش �ه��ادة م��ن م�ع�ن��اه��ا ال�ح�ق�ي�ق��ي عندما
أس� ِ�ب �غ��ت ع �ل��ى أم �ث��ال رف �ي��ق ال �ح��ري��ري وب�ش�ي��ر
ّ
الجميل.
ّ
قد يأتي يوم تحتل فيه صورة حبيب الشرتوني
ّ
الرسمية في لبنان .قد يأتي
أغلفة كتب التاريخ
ي��وم ت��زدان فيه ش��وارع لبنان بتماثيل لحبيب
ال �ش ��رت ��ون ��ي ف �ي �م��ا ت �خ �ت �ف��ي م �ن��ه ص � ��ور ب�ش�ي��ر
ّ
الجميل ورفيق الحريري وتماثيلهما .قد يأتي
ّ
ّ
يوم تصدر فيه الدولة اللبنانية طوابع تذكارية
ع��ن ح�ب�ي��ب ال �ش��رت��ون��ي .ق��د ي��أت��ي ي ��وم يحفظ
فيه تالميذ امل��دارس أم�ث��والت عن حياة حبيب
الشرتوني ال��ذي طبع مرحلة كاملة بساعديه
لاّ
ّ
الصخريني .مثل حبيب الشتروني أمام ج ديه
ّ
وصبر وتحمل فيما لم يصبر ميشل عفلق في
ّأول امتحان إال ساعات ،وفيما يندر ان يصبر
منا على العذاب الذي لقيه الشرتوني من قتلة
ّ
ّ
اللبنانية.
القوات
حبيب الشرتوني على كل شفة ولسان (وعلى
صفحات الـ«فايسبوك») لكن اسمه ممنوع من
التداول في لبنان .حبيب الشرتوني هو مقاوم
أك �ب��ر (أو «س ��وب ��ر م � �ق� ��اوم») ف ��ي دول � ��ة تخجل
بمقاوميها .حبيب الشرتوني بعيد عن وطنه
(وإن ك ��ان ل��م ي �غ��ادره ق ��ط) .ل�ب�ن��ان م�م�ن��وع عن
ح�ب�ي��ب ال �ش��رت��ون��ي ال ��ذي س��اه��م ب �ت �ح��ري��ره ،أو
ّ
بعملية التحرير .ليس هناك
الذي أسهم بالبدء
ما يدعو إلى أن يعتذر عنه حبيب الشتروني.
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية
الجميل عنوانًا ملرحلة
شكل بشير
ّ
قاسية أذلت شعبًا بكاملهّ ،
وقرر الشرتوني ان
ال يقبل ف��رض األم ��ر ال��واق��ع اإلس��رائ�ي�ل��ي وه��و
ج��ال��س ع �ل��ى أري� �ك ��ة .ل �ي��س ه �ن��اك م ��ن م�ق��اوم��ة
اح� �ت�ل�ال ع �ب��ر ال� �ت ��اري ��خ ل ��م ت �ق �ت� ّ�ص م ��ن أع� ��وان
ّ
الجميل ك��ان ع�ن��وان املرحلة
االح �ت�ل�ال .بشير
ُ
ّ
ّ
اإلسرائيلية .بشير الجميل لم ُينتخب ملنصب
ّ
ف ��ي ت��اري �خ��ه (ال �ق �ص �ي ��ر) :ه ��و ن ��ص ��ب م ��ن ق�ب��ل
ال �ع� ّ
ّ
اللبنانية
�دو ف��ي أع�ل��ى منصب ف��ي ال��دول��ة
ّ
(قبل الطائف) .بني يوم انتخاب بشير الجميل
وي� ��وم اغ�ت�ي��ال��ه ّأي� ��ام ط��وي�ل��ة وث�ق�ي�ل��ة ش�ع��ر من
عاشها (وأن��ا منهم ومنهن) أنها أطول مرحلة
في تاريخ لبنان وأقساها (ص��ودف أنني كنت
أق��رأ وأع�ي��د ق��راءة دي��وان خليل ح��اوي ف��ي تلك
األي ��ام وأذك��ر ان ه��ذا البيت ل��ه ّ
ّ
عبر ع��ن معاناة
ّ
امل��رح�ل��ة« :وع��رف��ت كيف تمط أرجلها الدقائق،
كيف تجمد ،تستحيل إل��ى ع�ص��ور» .ي��ذك��ر من
ع ��اش ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ان ال �ج �م� ّ�ي��ل ه ��ذا (ن �م��وذج
ف ��اش ��ي ص �غ �ي��ر م� ��ن أدوات اح � �ت �ل�ال خ ��ارج ��ي
عاشته ب�ل��دان ع��دي��دة) ُس� ِّ�وق بنجاح ،وب��أم��وال
ّ
ّ
ّ
وسعودية (صائب سالم
وإسرائيلية
أميركية ُ ّ
واحد من املتلقني الباكرين للمال السعودي في
لبنان ،ساعده) .أذكر ان هناك في جنوب لبنان
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اعتصام
تضامني مع
الشرتوني
في بيروت
(مروان
طحطح)
ّ
ّ
الجميل هذا مخلصًا ،وأذكر
آن��ذاك من رأى في
ّ
ّ
ان وف �دًا (ول��و صغيرًا) م��ن البسطة ت��وج��ه إلى
ّ
اإلسرائيلية على تنصيبها
بكفيا لتهنئة األداة
(ل�ك��ن زع�ي��م ال��وف��د ،ف ��اروق ش�ه��اب ال��دي��ن ،على
ما أذك��رّ ،
تعرض لالغتيال في ما بعد) ،وكانت
املرحلة بني تنصيبه البشع واغتياله الجميل
مرحلة حبلى بالغضب والبراكني .يوم تنصيبه
(ال ��ذي أش��رف على هندسته ميشال امل� ّ�ر ال��ذي
ّ
اإلسرائيليني على دف��ع الرشى
عمل بجهد مع
ّ
ّ
للمترددين من ال�ن� ّ�واب ــ امل��ر ه��ذا أتقن التعاون

هو مقاوم أكبر (أو «سوبر
مقاوم») في دولة تخجل
بمقاوميها
يعود جعجع ويعود حبيقة
وال يعود الشرتوني؟
ّ
اإلسرائيليني كما أتقن في ما بعد التعاون
مع
ّ
مع النظام السوري) جلس الجميل إلى طاولة
ي�ت��اب��ع ال�ن�ت��ائ��ج ُم�ح��اط��ًا ب �ش��ارل م��ال��ك وفيصل
أرس �ل��ان (وك � ��ان األخ �ي ��ر ي�ح�ل��م ان ي�ج�ع��ل منه
ّ
الجميل زعيمًا مثل وال��ده في العشرينيات من
ّ
ّ
ع �م��ره) .انتظر الجميل النتائج وك ��أن املعركة
ّ
ّ
ّ
مسرحية لم تنطل.
حقيقية .كانت
ديموقراطية
ّ
في لبنان ،يتحدثون بصفاقة عن عودة عمالء
جيش لحد وإره��اب� ّ�ي�ي��ه إل��ى لبنان (وق��د لحظ
«ال �ت �ف��اه��م» ب�ي�ن ح� ��زب ال �ل��ه وال� �ت � ّ�ي ��ار ال��وط �ن��ي

ّ
الحر ه��ذا األم��ر) ،وال يجرؤ أح��د على الحديث
ّ
عن ع��ودة مظفرة لحبيب الشرتوني .سيعود،
وسيرحل من ال تعجبه عودة الشرتوني.
ق��د أك��ون مضطرًا ملخاطبة ال�ش��رت��ون��ي ب��األم��ر.
ق��د أج��دن��ي م �ض �ط� ّ�رًا أن أن�ح�ن��ي أم��ام��ه ش��اك �رًا.
ّ
ّ
خلصنا من ع��ذاب أكيد .صحيح ان
الشرتوني ّ ُ
ّ
أمني الجميل نصب من قبل إسرائيل بعده ،لكن
األخير لم يملك من ّ
مقومات الزعامة ما يجعله
الجميل للعدوّ
ّ
ّأداة ف� ّ�ع��ال��ة بيد االح �ت�لال .ق��ال
إنه سيعطيهم أكثر من أخيه ،وانتهى به األمر
ّ
ُمتسكعًا على أعتاب قصر املهاجرين يستجدي
النجدة والسماح والغفران.
م ��ا ال �خ �ط��ب؟ ح �ب �ي��ب ال �ش��رت��ون��ي ع ��ائ ��د ،تحت
إل �ح��اح ال �ج �م��اه �ي��ر .ه �ن��اك م��ن ك ��ان ف��ي ج�ي�ل��ه،
ومن كان في سن والديه ،ومن كان من جيل لم
ّ
يصر على عودته .يعود سمير جعجع
يعرفه،
الى سجن معراب ،ويعود إيلي حبيقة إلى سدة
ّ
السورية (وخادمها
الوزارة بأمر االستخبارات
األمني رفيق الحريري) ويبقى حبيب الشرتوني
ّ
مشرفة
بعودة
ممنوعًا؟ هناك حملة للمطالبة
ُ
لحبيب الشرتوني .جرائم حربهم غفرت لهم،
ّ
وأه�ل�ت�ه��م لفتح دك��اك�ين وق �ص��ور وأح� ��زاب ،وال
ُ
يجوز ان يعود مرتكب فعل البطولة؟ مجرمو
وال ي� �ع ��ود ح�ب�ي��ب
ال� �ح ��رب راك � �م� ��وا امل� �ل� �ي ��ارات ّ
الشرتوني إلى وطن ال يستحقه؟ بطرس حرب
وم� ��روان ح �م��ادة وول �ي��د ج�ن�ب�لاط وإل �ي��اس امل� ّ�ر
ح� ّ�رض��وا إس��رائ �ي��ل أث �ن��اء ال �ع��دوان ع�ل��ى لبنان
في  2006على ارتكاب املزيد من املجازر وعلى
ّ
تقدم ّ
قواتها في اجتياح لبنان ،ويبقى كل واحد
من هؤالء ّ
حرًا طليقًا ويبقى حبيب الشرتوني
ممنوعًا من زيارة لبنان؟ زياد الحمصي وفايز
ُ
ك��رم أطلقا من السجن بأمر سياسي وطائفي،
ويبقى الشرتوني بعيدًا عن مواطنيه؟ عدنان
داوود ي�ح��رص على تقديم ال�ش��اي إل��ى جنود

