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اإلسرائيلية؟
يتبنى المرحلة
المجلس العدلي ّ
ّ
أسعد أبو خليل *
كان
أينما َ
ُلهَ ،
لـ ــن ت ـ ـقـ ــوم ق ــائـ ـم ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ــوطـ ــن ـ ـ ـ املـ ـس ــخ.
ُ
أراده املـسـتـعـ ِـمــر قــاعــدة مـتـقـ ّـدمــة ملــؤامــراتــه
ّ
وظـهـيـرًا وس ـن ـدًا ّعـنـصــريــا لــدولــة االحـتــال
ّ
ّ
وتتزينون
الوطنية
اإلسرائيلي .تتصنعون
بــالـفــولـكـلــور وتــرق ـصــون الــدبـكــة عـلــى وقــع
ال ـحـ ّـمــص وال ـت ـ ّـب ــول ــة ،وت ــزه ــون بـمـعـجــزات
ّ
ّ
لبنانيني ،لكن لن يصبح
طبية ُملشعوذين
امل ـ ـسـ ــخ وط ـ ـنـ ــا .اقـ ـتـ ـن ــوا أعـ ــامـ ــا م ــزرك ـش ــة،
واصـ ـنـ ـع ــوا ت ـمــاث ـيــل ل ـف ــاس ــدي ــن ومــرت ـشــن
ومــرتـهـنــن م ــن تــاري ـخ ـكــم ،واق ـل ـبــوا وقــائــع
ّ
التاريخ رأسًا على عقب ،كل ذلك لن يجعل
من كيانكم وطنًا.
ه ـنـ ّـاك ن ـظــرتــان إل ــى قـ ــرار املـجـلــس الـعــدلــي
ب ـحــق املـ ـق ــاوم حـبـيــب ال ـشــرتــونــي :الـنـظــرة
ً
األولـ ــى ت ــرى ف ــي ال ـق ــرار أم ـ ـرًا مـنـفـصــا عن
املسار السياسي العام وأنه إجراء قضائي
النظرة تصلح لــو أن
ـ ـ إداري مـحــض .هــذه ّ
ل ـب ـنــان ه ــو ال ـس ــوي ــد ،ل ـكــنــه ل ـب ـنــان ونـعــرفــه
ُ
جـ ّـيـدًا .أي أن النظرة الثانية (املقابلة) هي
وح ــده ــا ال ـصــال ـحــة لـتـحـلـيــل الـ ـق ــرار :ليس
ه ـن ــاك ِم ــن م ـ ّ
ـؤس ـس ــات أو إدارات دولـ ــة أو
ّ
محاكم تعمل بمعزل عن القوى السياسية
الـنــافــذة وع ــن تـ ّ
ـوجـهــاتـهــا .هــي تــأمــر بفتح
ّ
مـلــفـ َـات وهــي تــأمــر بــإغــاقـهــا :ولـيــس هناك
َمــن خـ ِـبــر ذلــك أكـثــر مــن ميشال عــون نفسه
ّ
السياسية في مرحلة سابقة
إذ أن السلطة
فــي سـنــوات منفاه كانت تـقـ ّـرر استنسابيًاّ
ّ
إذا كــان هناك ضــرورة لفتح ملفه أو طويه
ّ
نـهــائـ ّـيــا .وإذا سلمنا أن ال ـقــرار هــو مرتبط
ب ــال ـق ــوى ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ً عهد
ّ
ّ
املسؤولية كاملة عن
يتحمل
ميشال عــون
هــذا ال ـقــرار .وال ـقــرار أتــى بعد أسابيع فقط
ّ
ّ
لبنانية بإخالء
عسكرية
مــن قــرار محكمة
ْ
سبيل ،ال بل تبرئة مخرج (عاملي ـ كوني،
بلسانه أنــه خرق
ّإيــاكــم أن تنسوا) اعترف
ِ
ال ـق ــان ــون ال ـل ـب ـنــانــي— أو أك ـث ــر م ــن قــانــون
ّ
لـبـنــانــي — بــاإلقــامــة فــي فلسطني املحتلة
والتعاون مع سلطة االحـتــال في تصوير
ّ
ّ
األمنية
العدو
فيلم يخضع ملوافقة سلطات
ّ
والعسكرية .لو أن الرجل أنكر التهمة ،لقلنا
نستطيع أن نتغابى وأن نزعم أنه لم يذهبْ.
ل ـك ـنــه أق ـ ـ ّـر وفـ ــاخـ ـ َـر .ث ــم جـ ــاء ق ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
العدلية .والقرار لم ينبع من طائفة :بل إن
الـقـضــاة يـنـتـمــون لـطــوائــف مختلفة (وهــم
يتبعون في بلد مثل لبنان لزعماء طوائف
ّ
زكوهم في مناصبهم).
وقرار املحكمة ال يرتقي إلى مرتبة نصوص
ّ
قانونية محترمة للمحاكم ،وتشوبه لغة
ً
ّ
ّ
الدعاية السياسية الفجة التي عادة تخلو
مـنـهــا قـ ـ ــرارات امل ـح ــاك ــم .ه ــذا الـ ـق ــرار ل ــه من
ّ
الــرصــانــة الـقــانــونـ ّـيــة أق ــل مـ ّـمــا ك ــان ملحكمة
ـداوي فــي ال ـع ــراق .ال بــل إن ــه بــاإلضــافــة
امل ـه ـ ّ
إل ــى تـبــنـيــه بــالـكــامــل ل ـلــروايــة الـكـتــائـبـ ّـيــة ـ
ّ
االسرائيلية عن الحرب ،فإنه يستشهد َ
بمن
كان ضالعًا بالحرب على أنه فقيه قانوني.
هــي أوردت مــرافـعــة لـنـ ّـعــوم ف ــرح ال ــذي كــان
ّ
الجميل ،والذي في مقابلة
مستشارًا لبشير
مــع صحيفة أمـيــركـ ّـيــة أج ــاب ب ــ«ال تعليق»
على ســؤال إذا كانت إسرائيل حليفة له ،1
َ
استنكر في مقابلة أخرى مع صحيفة
والذي
ّ
أميركية أخرى (بعد إلغاء اتفاق «ّ ١٧أيار»)
وإنجازات االجتياح اإلسرائيلي
زوال ِثمار َ
 ،2والذي عارض علنًا إقفال مكتب املوساد
َ
أورد نص
اإلســرائـيـلــي فــي ضبيه  .3م ــاذا
ق ــرار املـحـكـمــة عـ ّـن ف ــرح ه ــذا؟ أورد أن ــه قــال
عــن بشير إنــه مــثـ َـل «الــوقــوف بــوجــه الـعـ ّ
ـدو
اإلســرائ ـي ـلــي» وأن منطلقاته (ه ــذا الــرجــل
الـ ــذي س ـخــر م ــن ال ـع ــرب والـ ـع ــروب ــة) كــانــت
ّ
«عربية صرفة» .أما كان أجدر باملحكمة أن
َ
ّ
تستعني بشهادات من بقي حيًا من جيش
ّ
ّ
وطنية
العميل انطوان لحد كي يزكي على
ّ
الجميل أيضًا؟
بشير
ّ
لكن املحكمة بنت على تحقيقات «عدلية»
ّ
الجميل
سبقتها ،وقد أجراها في عهد أمني
الـقــاضــي سعيد م ـيــرزا .أي أن مـيــرزا جلس
أمـ ـ ــام ح ـب ـيــب ال ـش ــرت ــون ــي امل ـث ـخ ــن ّب ـج ــراج
ال ـت ـعــذيــب والـتـنـكـيــل الـ ــذي ل ــم ي ـتــوقــف كي
ُ
يأخذ شهادته .والشهادة التي تأخذ تحت
التعذيب تكون باطلة ،واملحامي الذي يقبل
ُ
ب ـش ـهــادة ت ـن ـتــزع ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب يَـجــب أن
َ
يخلع ثــوب املحاماة عــن جـســده .بــنــت هذه
املـحـكـمــة ق ـ َ
ـراره ــا ال ـبــاطــل ع ـلــى قـ ــرار بــاطــل
سبقها بعقود .ال ،وهي اعتمدت أيضًا على

فوتا على لبنان االستفادة من االجتياح اإلسرائيلي (مروان طحطح)
كأن المحكمة تقول إن الشرتوني والعلم مدانان ألنهما ّ

تحقيقات قــام بها أسعد جرمانوس ،الذي
بدأ تحقيقات في مجزرة صبرا وشاتيال في
عام  1982ولم ينتهِ منها عندما مات في عام
 .2007ولم تكترث املحكمة ألفراد من عائلة
الـشــرتــونــي قتلهم قـ ّـواتـ ْـيــون بعد تعذيبهم
ان ـت ـق ــام ــا ل ـب ـش ـيــر الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل .لـ ــم يـ ـ ـ ــردوا فــي
ّ
وتكرر
تعداد «الضحايا» في قرار املحكمة.
امل ـح ـك ـمــة أك ــذوب ــة «انـ ـتـ ـخ ــاب» ب ـش ـيـ ّـر فيما
املــراجــع الـغــربـ ّـيــة واالســرائـيـلـ ّـيــة تــوضــح أن
واحــدة من أهــداف االجتياح كانت تنصيب
مجرم الحرب الكتائبي في موقع الرئاسة،
ّ
العدو مبلغ  30مليون
وقد رصدت حكومة
دوالر م ــن أج ــل دع ــم تــرش ـي ـحــه ،بــاإلضــافــة
إل ــى م ــا نــالــه م ــن م ــال الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
وم ــال مـيـشــال امل ـ ّـر .وك ــان لـلـقـ ّـوات خـطــة ّمن
ّ
بالقوة في حال عدم توفر
أجل جلب نـ ّـواب
ّ
النصاب .وتشيد املحكمة في نــص قرارها
بــاالج ـت ـيــاح اإلســرائ ـي ـلــي الــوح ـشــي وتـقــول
عنه «بعدما كانت قد بدأت تحوم في األفق
ّ
ّ
واألمنية
السياسية
ب ــوادر حلحلة لــأزمــة
التي كانت تعصف بالبالد منذ عام .»1975
أي أن املـحـكـمــة ت ـقــول بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن
الشرتوني والعلم مدانان ألنهما ّ
فوتا على
لبنان االستفادة من االجتياح اإلسرائيلي.
إذا ك ــان ــت هـ ــذه جــري ـم ـت ـهــا ،فـلـيـفـخــر بهما
ّ
ويكرمهما فورًا.
الوطن
ومـ ــن م ـض ــام ــن ال ـخ ـط ــاب االنـ ـع ــزال ــي بـعــد
الحرب تسويغ جرائم اليمني تحت عنوان
أن «ال ـ ـكـ ـ ّـل» أجـ ـ ـ َ
ـرم ف ــي الـ ـح ــرب .ل ـكــن بشير
ّ
ّ
الجميل لم يكن مجرم حرب عاديًا حتى في
ّ
ّ
سياق الحرب األهلية .بشير الجميل امتاز
عن أقرانه من مجرمي الحرب ألسباب ّ
عدة:
ِ
 )١هو كــان ينتمي إلــى الفريق الــذي أشعل
ال ـ ـحـ ــرب األه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة :لـ ــم تـ ـب ــدأ كـ ــل األط ـ ـ ــراف
املـتـصــارعــة ال ـحـ َ
ـرب فــي وق ــت واح ــد .بــدأهــا
فريق (اليمني) ولم يكن أمــام الفريق اآلخر
ّ
الوطنية واملقاومة) إال الدفاع عن
(الحركة
النفس.
 )٢ارتبط حــزب «الكتائب» بعالقة تحالف
ذيـلــي مــع إســرائـيــل منذ الخمسينيات .كل
الذرائع عن الدفاع عن النفس باتت باطلة
ّ
ّ
وع ــن أن م ـخــطــط ال ـتــوطــن ت ـطــلــب مـعــونــة
ّ
إســرائ ـيــل .حـتــى الــوثــائــق األمـيــركــيــة باتت
صــريـحــة فــي أن الـعــاقــة بينه وب ــن الـعـ ّ
ـدو
سبقت الحرب بسنوات.
ّ
ّ
الجميل صعوده امليليشاوي
 )٣دشن بشير
ّ
ّ
بـمـجــزرة طــائـفــيــة جـمــاعــيــة ،ضــد املسلمني
في ما ُعرف بـ«السبت األسود» ،عندما قتل
م ـئــات مــن الـلـبـنــانـ ّـيــن عـلــى ال ـهـ ّ
ـويــة ،حتى
ٍ
ال ن ـن ـســى أن ح ـ ــروب ال ـي ـمــن ل ــم ت ـكــن ضد
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن وح ــده ــم ب ــل ض ــد املسلمني

وضـ ـ ــد ك ـ ــل م ـ ــن رفـ ـ ــض مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـه ـي ـم ـنــة
ّ
الطائفية لـ«الكتائب».
ّ
 )٤قاد بشير الجميل حروب تهجير طائفي
وإث ـن ــي جـمــاعــي م ــن املـنـطـقــة ال ـشــرقـ ّـيــة من
ُ
(ه ِّجر كل املسلمني من ّ
حي بيضون
بيروت
ف ــي األشـ ــرفـ ـ ّـيـ ــةّ ،
ودمـ ـ ـ ــرت م ـك ـت ـبــة ع ـبــدال ـلــه
العاليلي فيه) .وهذه الحروب لم تستهدف
ّ
الفلسطينيني بل استهدفت مسلمني
فقط
ّ
وأرمن.
معارضني
ني
ومسيحي
ّ
 )٥ج ـ ّـر تـحــالــف «ال ـك ـتــائــب» ك ــل ال ـتــدخــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة األجـ ـنـ ـب ـ ّـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـ ــدءًا
ّ
ب ــالـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي عـ ـ ــام  ١٩٧٦إل ــى
ّ
ّ
املتكررة إلى نشر
االسرائيلية
االجتياحات
ّ
ّ
ّ
أميركية وفرنسية وإيطالية
قـ ّـوات احتالل
في عام .١٩٨٢
 )٦ل ــم ت ـكــن وح ـشـ ّـيــة «ال ـ ـقـ ـ ّـوات الـلـبـنــانـ ّـيــة»
ّ
لوحشية باقي امليلشيات في لبنان.
مثيلة
ي ـع ـت ــرف أسـ ـع ــد ال ـش ـف ـت ــري أن م ـي ـل ـش ـيــات
اليمني كانت تعتمد على طقوس انضمام
من القتل والتعذيب والتنكيل .لم تكن هناك
طقوس مماثلة في أي من تنظيمات الحركة
ّ
ّ
الفلسطينية.
الوطنية أو املقاومة
ّ
ّ
 )٧ك ــان الـجـمــيــل عـنـصــريــا مـقـيـتــا يـصــارح
جمهوره بحقيقة مشاعره نحو العرب ،وقد
سخر فــي آخــر خـطــاب لــه بثقافة «الـ ِـجـمــال
ّ
والبدو واملتخلفني .»4
 )٨لم ْ
ّ
الجميل عن إيمانه بلبنان كبلد
يحد
ّ
ّ
طائفي للمسيحيني .وقــد منعت «الـقــوات»

ن ـش ــر آخـ ــر خ ـط ــاب ل ــه ألـ ـق ــاه ق ـب ــل اغ ـت ـيــالــه
بساعات في دير الصليب ،ألنه كان صريحًا
ّ
ّ
الطائفية البغيضة إذ قال:
في بث مكنوناته
ّ
«لـبـنــان وطــن للمسيحيني» لكنه استطرد
«ولغيرهم لو أراد»  — 5على طريقة تعبير
ّ
اليهودية
وعــد بلفور عن «الجماعات غير
في فلسطني».
ّ
الجميل
 )٩وه ـنــاك صـفــة فــريــدة اكتسبها
وه ــي فـتــح بـيــت دع ــارة إذ اسـتــدعــى قريبه
ومستشاره جورج فريحه ذات يوم وقال له:
«قـ ّـر ُ
رت أن أفتح كرخانة»  .6ويجب إضافة
هذه إلى سلسلة جرائمه القبيحة.
 )١٠ك ــان م ـجــرم ال ـح ــرب ه ــذا رائ ـ ـدًا ف ــي كل
ج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــربّ :أول م ــن ارتـ ـك ــب س ــرق ــات
بــالـجـمـلــة م ــن امل ــرف ــأ واألس ـ ـ ــواق ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
وأول من دشن عهد القصف العشوائي.
 )١١صاحب شعار  10452كلم مربع ناشد
س ـ ـ ّـرًا ب ــال ـق ــول« :خـ ـ ــذوا شــواط ـئ ـنــا،
أم ـي ــرك ــا ّ
خ ــذوا صــنــن ق ــواع ـ َـد لـكــم»  .7وامل ـفــارقــة أن
ّ
غربيني
الـكـتــب األجـنـبـ ّـيــة بــأقــام مــراسـلــن
ومــراســات فــي حينه (مثل هيلينا كوبان
وتابثا بــاتــران وجوناثان رانــدل وغيرهم)
ّ
وث ـق ــت ل ـجــرائــم بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل ودوره في

ال ـص ــراع ال ــدم ــوي ف ــي ل ـب ـنــان فـيـمــا ال ت ــزال
األكاذيب عنه منتشرة في لبنان.
ُ
وقــرار املحكمة تـ ِّـوج بــزيــارة جبران باسيل
الح ـت ـف ــال ح ــزب ــي ف ــي س ــاح ــة س ــاس ــن فــي
ّ
ّ
الجميل
األشرفية من أجل الترويج لبشير
واالحتفال بقرار املحكمة .لو كان هناك شكّ
ّ
السياسية لهذا القرار ،فإنه قد زال
بالرعاية
بهذه الزيارة (علمًا أن القواتيني الحاضرين
لم يرحبوا بــه) .لكن هناك ما هو أبعد .قد
يصعب قول ذلك بعد تفاهم مار مخايل لكن
ميشال عون كان ينتمي إلى صلب مشروع
ّ
الجميل .بــدأ عــون تعاونه مع بشير
بشير
ِّ
ّ
الـجـمـ ّـيــل مـبــكـرًا وه ــو أدار عـمـلــيــة القصف
امل ــدف ـع ــي ع ـل ــى م ـخ ـ ّ ّـي ــم ت ــل ال ــزعـ ـت ــر ،وال ـت ــي
ّ
عززت موقعه في صف اليمني .كان عون من
ّ
الجميل والذي
الفريق االستشاري
لبشير ّ
َ
ضـ ّـم أقــرب معاونيه .وقـبــل تبني سركيس
ّ
ّ
الجمهورية ،كان
الجميل لرئاسة
لترشيح
ّ
الـجـمـ ّـيــل يـخــطــط الن ـقــاب عـسـكــري يـقــوده
عــون ضد سركيس .وفــي آخــر اجتماع بني
الجميل وشــارون يشير ّ
ّ
األول إلــى تنسيق
ّ
ّ
عمليات جيش العدو مع عون.
ّ
طبعًا ،إن عــون غــيــر خـيــاراتــه بعد تفاهمه
َ
وصمد عون بوجه إغــراءات
مع حزب الله.
ّ
وضغوطات ّ
جمة في حرب تموز عام 2006
وب ـعــدهــا ،وص ـمــد ف ــي خ ـيــار م ـقــاومــةٍ ُيـعـ ّـد
الـ ـي ــوم أص ـع ــب خ ـي ــار ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي.
ك ـمــا أن خ ـط ــاب عـ ــون ع ــن إس ــرائ ـي ــل تـغـ ّـيــر
ك ـث ـي ـرًا ،وكـلـمـتــه أم ــام الــديـبـلــومــاسـ ّـيــن في
ّ
متقدمة في
مطلع هذه السنة كانت خطوة
الخطاب اللبناني الرسمي (املرتبك دومًا)
ّ
ّ
الصهيونية وإسرائيل (لكن لم يحتل
ضد
ُ
عاد
موقع قيادة الجيش أو الرئاسة رجل م ٍ
إلس ــرائ ـي ــل وال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ك ـمــا كـ ــان إمـيــل
ل ـ ّـح ــود) .يجهد ج ـبــران بــاسـيــل كــي يصبح
ّ
مسيحيًا ،وكي يرث عون وهو ّ
حي.
زعيمًا
ّ
وجـبــران (مثله مثل نديم الجميل وسامي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل) ي ـج ـتـ ّـر خ ـط ــاب ب ـش ـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل،
ّ
واألخـ ـ ـي ـ ــران يـ ـق ــل ــدان ن ـب ــرت ــه ف ــي ال ـخ ـط ــاب.
ّ
يتحدث عن املجتمع املسيحي وهو
وباسيل
ّ
يعتبر نفسه وزير خارجية لبنان املسيحي
— بـتـعــريــف بــاس ـيــل .وحــديــث بــاسـيــل عن
هـ ّ
ـوي ــة ل ـب ـن ــان ف ــي امل ــؤتـ ـم ــرات االغ ـت ــراب ـ ّـي ــة
ّ
ّ
يشذ عن اتفاق الطائف ويربط بني الهوية
ّ
ّ
ّ
املشرقية.
الهوية
الفينيقية وبني
لـكــن لـيــس الـعـهــد ال ـجــديــد وح ــده امل ـســؤول
عن هذا القرار .إن فريق املمانعة واملقاومة
م ـس ــؤول ع ــن ذلـ ــك أي ـض ــا .إن ال ـت ــراخ ــي في
م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع تـ ــركـ ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـ ــدأت ف ــي ص ـيــف ع ــام ،2000
ّ ّ
ُ
العدو بذل
بعدما انسحب ،أو طــرد ،جيش

