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حبيب الشرتوني في الحمرا:

ّ
هذا رأيي في اغتيال بشير الجميل
بدعوة من «هيئة دعم املقاومة ومناهضة التطبيع
والصهيونية» ،عقد أمس لقاء في فندق الكومودور في
الحمراّ ،
تحدث فيه النائب السابق نجاح واكيم واملحامية
بشرى الخليل (وكيلة حبيب الشرتوني) والعضو ّ
املؤسس
في «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» سماح إدريس،
غسان مرعي ّ
واملحامي ّ
(تيار النهضة) ،ورئيس «االتحاد

ّ
العاملي لعلماء املقاومة» الشيخ ماهر ّ
حمود .وعلق املشاركون
َ
املقاوم ْي الراحل نبيل العلم
على حكم اإلعدام الصادر بحق
ّ
وحبيب الشرتوني في تشرين األول املاضي بـ«جرم» اغتيال
ُ
ّ
الجميل .وتليت في اللقاء
رئيس الجمهورية السابق بشير
كلمة من املقاوم حبيب الشرتوني ،تنشر «األخبار» نصها
الكامل:
(مروان طحطح)

أعلم أن كلمتي هذه ليست من ضمن برنامج الكلمات ،ولم أكن حتى
علم بعقد هذا اللقاء .فقد ُيسأل بعضكم
أيام معدودة خلت على ٍ
ُ
عن مصدرها وكيف وصلت ،وقد يستدعى أيضًا للتحقيق كما حصل
حتى آخر
الصحافيين منذ أول حوار أجري معي ّ
من قبل مع بعض ُ
حوار ،ولو اعترى الصمت والغياب عقودًا من الزمن ،ليس إال ألن الحكم
في لبنان يخشى دائمًا قول الحقائق وإحصاء األرقام التي ّ
تعري سلوك
ّ
معظم أفراده المفعم بالفساد وقلة المعرفة واإلهمال ،وحتى
المكتنف عند البعض للتبعية إلى الخارج ،ما ّ
يؤدي في الحاالت الحرجة
إلى وضع ّ
معرف قانونًا بالعمالة وحتى الخيانة للوطنُ .
فأزالمه هؤالء
ٍ
يطلقون على أنفسهم صفة أهل الحكم والبيوت السياسية،
الذين ُ ً
التي ال نجد مثيال لها حول العالم ،يفعلون ذلك فقط لتجميل صورة
القبيحة ليس إال ،أما العابرون بمسؤولياته غير الدائمين كما
الواقع ّ
نظيفو الكف فليسوا معنيين بكالمنا هذا.
صدركم وعلى حضوركم على أمل اللقاء
وعليه أشكركم على رحابة ِ
بكم في أحد األيام.

رأي في قضية
ِّ
اغتيال بشير الجميل
من ّ املتعارف عليه بني مختلف الدول عدم
تـبــنــي إحــداهــا ألي ــة قضية اغـتـيــال وقعت
َّ
ضد أية شخصية سياسية ،حتى لو كان
ألية دولة من تلك الدول عالقة أو مصلحة
باالغتيال.
وم ــن امل ـعــروف بــالـتــالــي أن قضية اغتيال
ِّ
الجميل وقعت على عاتقي شخصيًا،
بشير
بحيث لم أنسبها إلى أية جهة رسمية أو
حزبية ،بل اقتصرت النتائج املترتبة عنها
ُ
ّ
أوعزت األمر بها
وعلي ،فيما
على عائلتي
مسؤولي الحزب املتواري منذ ذاك
إلى أحد
ّ
الحني واملتوفى في الوقت الحالي.
ُّ
وجلكم يعلم أنني لم أكن فردًا َ
منضبط
غير
ٍ
ّ
ُ
أعمل لحسابي ،بل رفيقًا عقائديًا نف ُ
ذت ما
ُ
طلب مني تنفيذه ،ما يحمل على االعتقاد
بعلمي بوجود قرار قومي ربما بالتنفيذ،
وعلميُّ بآلية عمل الحزب مع حلفائه ،كما
َيستشف ٌّ
أي كان من الواقع السياسي.
لكن لم يكن دوري وال في أي يوم التحقيق
ُ
أوضحت وجهة
في القضية بالطبع ،إنما
ن ـظــري مل ــرة واح ـ ــدة ردًا عـلــى تـصــريـحــات
وت ـه ــدي ــدات وإيـ ـح ــاءات مختلف الـجـهــات
السياسية خــال السنني الفائتة ،التي لم
يكن هناك مشكل في األســاس قائم بينها
حول هذه املسألة بالذات ،إنما تسوية على
حسابي.
فـقــد مـضــى عـلــى َ ذاك التنفيذ  36عــامــا لم
ّ
أكلف فيها الجهة االفتراضية التي طلبت
مني ذل ــك أي ثـمــن ،بسبب وعـيــي القومي
والـتـضـحـيــة الـكـبـيــرة ال ـتــي ّ
تحملتها مع
َ
َّ
ذوي ،إذ بلغ عــدد ضحايا أسرتي  ،6بمن
ُ
َ
ّ
فيهم أبــي وأمــي ،في الوقت الــذي لم يمس
فيه أي فــرد من أفــراد أســرة العلم املقيمني
في جبيل والعقيبة وبيروت ،ربما بسبب
الـتـفــاهـمــات ب ــن امل ـســؤولــن األم ـن ـيــن في
األحزاب.
ُ َّ
فقدت كل شيء ما عدا الحياة حتى اآلن،
وقد ً
ّ
الجميل
إلى ما ُسرق مني في عهد
إضافة
ٍّ
ضمن ملف سآتي على سيرته في ما بعد،
لقاء إنقاذ البالد من نتائج استمرار بشير
ِّ
الجميل ومشروعه في الحكم.

ُ
نقلت املنطقة بهذا
والجميع يعلم أنـنــي
أمد غير محدد في
العمل من الوقوع حتى ٍ
هيمنة املشروع اإلسرائيلي ـ األميركي إلى
ّ
الضفة املقابلة التي رست عليها بني 1982
ويومنا هذا.
ف ــال ـن ـه ــوض االقـ ـتـ ـص ــادي بـ ــدل ال ـح ـص ــار،
ْ
والورقة الدولية واإلقليمية التي ربحتها
سورية من خالل ّ
تصديها للهجمة الشرسة
في الثمانينيات حتى التسعينيات كعمق
اسـتــراتـيـجــي لـلـبـنــان ،وان ـط ــاق املـقــاومــة
ُ
حققته ،ثم انتصار املقاومة
الوطنية مع ما
اإلســام ـيــة ،والـعــاقــة الـســوريــة اللبنانية
املمتازة حتى عــام  ،2005وطبيعة النظام
َ
رشده وإلى الصف
اللبناني الذي عاد إلى ِ
ّ
ال ـع ــرب ــي ب ـع ــد سـ ـق ــوط مـ ـش ــروع ال ـج ـمــيــل
ورحـ ـي ــل أخـ ـي ــه ،وال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي ب ــدل
ُ
أيام أمني ،واملشاريع
املنحاز كما كان حاله ّ
ُكما األفكار الناجحة كافة ،بما فيها التي
أخذت في امللف املذكور أعاله ووقفت وراء
ّ
محلية وخــارجـ ّـيــة الفتة للنظر،
ـازات
إن ـجـ ٍ
ّ
قد حصلت جميعها عندما أزيح الجميل،
ول ــوال ذل ــك ألكـمـلــت إســرائ ـيــل اجـتـيــاح 82
مظلم ومبهم،
عصر
وأدخـلــت املنطقة فــي
ٍ
ٍ
نـشــاهـ ُـد فــي فلسطني ال ـيــوم وف ــي كــل يــوم
فصوله.
بعضًا من
ِ
ّ
ّ
ولوال تلك التضحية مني في سن الرابعة
ِّ
ّ
لتحملت ال ـبــاد تـبـعــات ال ــذل
والـعـشــريــن
ُ
والهزيمة ،فيما كنت انصرفت لبناء حياتي
الخاصة بنجاح ودون الحاجة ألحد.
ُّ
ـض ل ـهــذا الـ ـط ــرح ،يـصـ ُّـب
ـرح م ـنــاقـ ٍ
وأي طـ ـ ٍ
في خانةِ التنازل عن البطوالت واملواقف
ِّ
ذاتــه
املـشـ ّـرفــة وعــن كــل مــن يـقــد ُم شيئًا مــن ِ
ف ــي سـبـيــل األم ـ ــة ،تـحــت مـخـتـلــف الحجج
والــذرائــع التي ال تـخـ ُ
ـدم فــي املحصلة غير
مصالح سياسية ّ
فردية .وهذا ما الحظناه
من سلوك بعض املسؤولني الحزبيني الذين
أهملوني عمدًا أو أزعجوني بالتعاون مع
بعض األمنيني طوال سنوات ،أو خافوا أن
َ
أنافسهم على ّ
أي مكسب أو مــوقــع .وهــذا
ُ
يعكس واقعًا معيشًا
الكالم ال ًمبالغة فيهُ ،
دام طويال وما زالت بعض آثاره قائمة.

إذ كـيــف ُيـفـ َّـســر أن حبيب الـشــرتــونــي هو
ّ
الـشـخـ ُـص الــوحـيــد مــن بــن كــل اللبنانيني
الــذيــن اشـتــركــوا فــي حــرب لبنان ،مــا زالــت
ّ
قـضـيـتــه عــال ـقــة ،فـيـمــا ُح ــل ــت ك ــل الـقـضــايــا
املتعلقة بــالـحــرب مــن دون اسـتـثـنــاء ،بما
َ
جرائم دنيئة أو مجازر
فيها للذين ارتكبوا
ّ
بحق األبرياء أو للذين حاولوا قتل بشير
وقتلوا ابنته فيما تقع محاولة االغتيال
وفــق القانون الـصــادر تحت بند االغتيال
ذاته؟!
ُ
ف ــإذا ك ــان امل ـلــف امل ـص ــادر مـنــي والـ ــذي لم
يدخل في األصل دوائر القضاء في الدولة
هو السبب الواقف وراء ذلــك ،عندما باع
أمــن الـجـمـ ّـيــل مـحـتــواه الـقـ ِّـيــم إلــى أربــابــه
في الواليات املتحدة وإلى أكثر من جهة
مستفيدة ،ســواء فــي الــداخــل أو الـخــارج،
فأمست رغباته ُمستجابة ،فليعلم هؤالء

هل وقوع ما يزيد على
مئتي ألف ضحية نتيجة
حروبهم الطائفية لم
يكن إرهابًا؟!

أنه لم يكن يومًا عبقريًا ليبتكر مضمونه.
َ
َ
صدر قانون عفو عام  ،1990حمل
وعندما
َ
بنوده استثناء اغتيال ومحاولة اغتيال
في ِ
الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن ،ف ـت ـحـ ّـول إل ــى قــانــون
ـاف لـلــدسـتــور الـلـبـنــانــي امل ـس ــاوي بني
م ـن ـ ٍ
جميع املواطنني فــي الحقوق والواجبات
َ
وإلـ ـ ـ ــى قـ ــانـ ــون أع ـ ـفـ ــى مـ ــن ق ـ ـتـ ــل امل ــدن ـي ــن
واألبــريــاء من اللبنانيني وغير اللبنانيني
يعف من قتل أحد
بعشرات اآلالف ،فيما لم ِ
أمراء الحرب الذين أشعلوها وقادوها قبل

ُ
أن تخمد نيرانها في اتفاق الطائف.
وال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي واض ـ ــح ف ــي بـنــديــه
َ
للمتعامل مع العدو حتى اإلعدام،
املعاقبني
ُ
والجميع يعرف بالوقائع الثابتة كيف أن
ّ
ِّ
نظامية
الجميل ّأســس ميليشيات
بشير
َّ
مسمى الــوحــدات املركزية للمجلس
تحت
الحربي وتـعــدادهــا  22ألفًا بإمرته ،وأقــام
م ــؤسـ ـس ــات ع ــام ــة م ـس ـت ـق ـلــة فـ ــي م ـنــاطــق
نـ ـف ـ َّـوذه ع ـلــى ح ـس ــاب م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة،
وحفز إسرائيل مرارًا الجتياح لبنان حتى
َ
ّ
عشية انتخابات رئاسة الجمهورية ليكمل
بالتحالف معها .وقد
االنعزالي
مشروعه
ِ
ّأي ــدت ــه إدارة الــرئـيــس ريـغــن ال ـتــي أرسـلــت
ف ـي ـل ـيــب ح ـب ـيــب فـ ــي ذاك الـ ــوقـ ــت لـسـحــب
الـصــواريــخ السورية مــن البقاع قبيل بدء
االجتياح.
والـتـشــريـ ُ
دول
ـي
ـ
ف
كالتشريع
لبنان
ـي
ـ
ف
ـع
ٍ
َ
ـرد بالقيام
كثيرة حول العالم سمح ألي فـ ٍ
ومجتمعه
بــواجـبــه فــي الــدفــاع عــن وطـ ِـنــه
ِ
إذا عجزت الدولة عن ذلــك ،والذين عاشوا
تلك املرحلة يعرفون كيف أتوا بنواب األمة
لينتخبوا بشيرًا تحت السالح اإلسرائيلي
وفـ ــي ث ـك ـنــةٍ ع ـس ـكــريــةّ ،إم ـ ــا بــال ـت ـهــديــد أو
ب ــال ـت ــرغ ـي ــب ب ـب ـعــض األم ـ ـ ـ ــوال وامل ـك ــاس ــب
السياسية ،حتى إن بعضهم قــد استبيح
قتله ّبسبب معارضته الرضوخ.
ي ـص ــن ـف ــون ال ـع ـم ـل ـيــة ب ــاإلره ــابـ ـي ــة ألن ـهــا
ُأوقعت مدنيني أبرياء إلى جانب الشخص
توق ْع ُه
املستهدف ،فهل حضور الحرب بما ِ
مــن ضحايا ال عالقة لها بمجرياتها أمـ ٌـر
مستغرب وغير واقعي؟
وهل وقوع ما يزيد على مئتي ألف ضحية
م ــن الـلـبـنــانـيــن وح ــده ــم دون غـيــرهــم من
ال ـج ـن ـس ـيــات نـتـيـجــة ح ــروب ـه ــم الـطــائـفـيــة
التحريرية
واألهلية
املفتعلة ،كما حروبهم ُ
ّ
العبثية واجتياحاتهم املبرمجة
واإللغائية
وطـمــوحـهــم الع ـتــاء املـنــاصــب والـجـلــوس
ّ
الجميل وبعدها،
على الكراسي قبل مرحلة
لم يكن إرهابًا؟!
ُ
وهل الطبيب الذي يستأصل عضوًا من
ُ
الجسم بكامله ،أو
الجسم كي ال يموت

ُ
يقتل خاليا حميدة إلى جانب الخبيثة
جــة ،يـكــون قــد ارتـكـ َـب
منها أث ـنــاء املـعــالـ ً
ً
فعال جرميًا أو خطأ؟!
َّ
يعتره
وبما أن االغتيال السياسي هذا لم
َّ ِ َّ
ُّ
ـدف شخصي أو م ـ ّـادي ،وبما أن كل
أي ه ـّ ٍ
الـصــف الـقــومــي والــوطـنــي واإلســامــي قد
ّ
يهتم على األقــل بمن
استفاد منه ً دون أن
قام به نيابة عن الجميع ،وبما أن قوانني
ُ
عـفــو اســت ـصــدرت فــي مــا بـعــد عـلــى قياس
ج ــرائ ــم سـم ـيــر جـع ـجــع واألص ــولـ ـي ــن ،ما
ُ
ال عــاقــة لــه بـتــاريــخ الـقــوانــن الـتــي تشمل
حاالت وال ّ
َ
الجرائم بأسمائها.
تسمي
ومـ ـ ــا دام سـ ـيـ ـص ــدر قـ ــانـ ــون عـ ـف ــو جــديــد
ي ــوازي بني عمالء إسرائيل ّ
الفارين إليها
واملوقوفني اإلسالميني ومهربي املخدرات
ّ
ٌ
ٌ
ومروجيها ،ومــا دام قــد صـ َ
مبرم
حكم
ـدر
بـ ـ ــاإلعـ ـ ــدام عـ ـل ــى ح ـب ـي ــب الـ ـش ــرت ــون ــي مــن
ـوط وأوام ــر
أعـلــى سلطة قضائية وبـضـغـ ٍ
م ـب ــاش ــرة م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة  -كما
قــال الـقـضــاة بأنفسهم  -مــع مــا راف ــق ذلك
مــن مـغــالـطــات قــانــونـيــة فــادحــة وم ــن عــدم
احترام الستقاللية القضاءَ ،
بقي أن نحاول
ب ــاألس ــال ـي ــب امل ـم ـك ـنــة واملـ ـت ــاح ــة مـتــابـعــة
ه ــذه الـقـضـيــة حـتــى األخ ـي ــر م ــن ّدون كلل
أو تــراجــع ،فــي الــوقــت ال ــذي يتحضر فيه
امل ــرشـ ـح ــون ل ـت ـقــديــم ط ـل ـب ــات تــرشـيـح ّـهــم
النتخابات املجلس النيابي ،كما يتحضر
ّ
الناخبون الختيار ممثليهم من بينهم ،عل
ِّ ُ
ّ
ّ
الفردية املعاكسة
األنانية
بعضهم يقلل من
ُ
ملصلحة الـنــاس العامة وي ــدرج هــذا امللف
ضمن برنامج م ــدروس وصالح للتنفيذ،
َ
ليحسن اآلخـ ــرون االخـتـيــار ،فــا ّ
يكرسوا
بذلك تسمية الندوة البرملانية التي تضمُّ
ـاد
مــن بــن معانيها انضمام ه ــؤالء إلــى نـ ٍ
خ ــاص بـهــم وبــأربــابـهــم الــذيــن أوصـلــوهــم
إليها ،بــل يـبــدؤون بعملية نقل لبنان من
ّ
طــور التشرذم الطائفي والتخلف العلمي
واإلفالس االقتصادي والعجز اإلداري إلى
طور املواطنة والحداثة واالزده ــار ونظام
املؤسسات الديمقراطي.
حبيب الشرتوني

