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سياسة

ُ
هل ترك حبيب الشرتوني وحيدًا؟
تقرير

ليا القزي

ـ القومي بني مسؤول شعبة األمن في
ال ـح ــزب ال ـقــومــي ال ــراح ــل نـبـيــل الـعـلــم
ورئيس الحزب السابق النائب أسعد
ُ
حردان .وهنا ل ّب القضية.
كان حبيب طانيوس الشرتوني منفذ
عـمـلـيــة تـفـجـيــر ب ـيــت حـ ــزب الـكـتــائــب
ُ
فــي األشــرفـيــة .التخطيط ت ــرك للرجل
األمني نبيل العلم .تحول الشرتوني
إل ـ ــى رم ـ ــز م ــن رمـ ـ ــوز مـ ـق ــاوم ــة ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،ومثاال أعلى لدى األفــراد
الـ ـق ــومـ ـي ــن ،تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ه ـ ــي س ـن ــاء
ً
محيدلي وخــالــد عـلــوان مـثــا .إال أنــه،
ب ـعــد ع ــام ( 1990ت ــاري ــخ خ ــروج ــه من
السجن) انكفأ عــن أي نـشــاط إعالمي
وحزبي .وبعيدًا عن حماسة الحزبيني،
لم يجد تنظيمًا يتبنى قضيته .حتى
ّ
ف ــي ظ ــل ال ــوج ــود ال ـس ــوري ف ــي لبنان
وال ـن ـف ــوذ ال ـ ــذي كـ ــان يـتـمـتــع ب ــه على

فــي  25تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،الـتــأم
امل ـج ـل ــس ال ـع ــدل ــي ل ـل ـب ـحــث م ــن جــديــد
فــي الــدعــوى املـحــالــة أمــامــه فــي قضية
اغتيال الرئيس بشير الجميل ورفاقه
عــام  .1982ورثــة الجميل وسياسيون
أصــدقــاء لهم كــانــوا حاضرين فــي تلك
الجلسة .محامو الفريق املدعي اتخذوا
أماكنهم للدفاع عن رئيس للجمهورية
اشتهر بعالقاته مع العدو اإلسرائيلي
الـ ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي إي ـص ــال ــه إلـ ــى س ـ ّـدة
ال ــرئ ــاس ــة ،ب ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن حـجــج
الـجـمـيــل والـجـبـهــة الـلـبـنــانـيــة لتبرير
هــذه الـعــاقــة .أمــا املــدعــى عليه حبيب
الـشــرتــونــي ،فـلــم يـجــد شـخـصــا واح ـدًا
ي ـق ــف خـ ـ ــارج ال ـق ــاع ــة ي ـح ـمــل ص ــورت ــه
ويهتف باسمه ،معلنًا تضامنه معه.
ال ـحــزب ال ـســوري الـقــومــي اإلجتماعي
الــذي انتمى إليه وحمل عقيدته ،التي
دفـعـتــه إل ــى تنفيذ الـعـمـلـيــة ،غ ــاب عن
جـلـســة امل ـج ـلــس ال ـعــدلــي ول ــم يحضر
أي م ـح ــام ق ــوم ــي ي ـت ـحــدث ع ــن دواف ــع
ّ
تنفيذ العملية ُ
وي ـطــالــب بفتح املــلــف
ُ
الـكــامــل لـلـحــرب األهـلـيــة وإال فلتختم
ّ
ك ــل فـصــولــه وف ـقــا للصيغة اللبنانية
«ال غ ــال ــب وال م ـغ ـل ــوب» .ولـ ـك ــن ،حني
ّ
يتعلق األم ــر بالجميل تصبح مجرد
ُ
اإلشارة إلى تاريخ الرجل أمرا محرمًا.
يـخــرج مــؤيــدوه ليشنوا هجومًا على
أي مـن ـتـقــد ،م ـبــرريــن ل ــه ك ــل خ ـطــايــاه.
ُ
ت ـج ــاه ــد الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة واألفـ ـ ــراد
لعدم «استفزاز» مشاعر هؤالء .اللعبة
السياسية تقتضي تـقــديــم الـتـنــازالت
ربما ،حتى ولــو كــان ذلــك على حساب
ال ـتــاريــخ وال ـح ـقــائــق .ال أح ــد يـعـلــم كم
ع ــدد مــؤيــدي الـجـمـيــل .يكفي أن يلوذ
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر بــال ـص ـمــت« ،م ــذع ــورًا»
حتى يوحي البشيريون بأنهم أكثرية!
ُ
حرجًا
من بعيد ،يبدو الحزب ّ القومي م ّ
أيضًا من تناول هذا امللف ،في حني أنه
«فخورًا» بمقاوم
من املفترض أن يكون ً
مــن صـفــوفــه س ـ ّـدد ضــربــة قــاضـيــة في
مــرمــى الـخـصــم ،فــي إط ــار ال ـحــرب بني
مشروعني متناقضني .قد يعيد البعض
السبب إلى الدور السياسي للحزب في
النظام اللبناني وعدم رغبته في إثارة
مـلــف حـســاس يستفز بقية املـكــونــات.
فــأحــد أب ــرز حـلـفــاء الـقــومــي هــو التيار
الــوطـنــي ال ـحــر ال ــذي يـنـظــر بإيجابية
ّ
إلــى الجميل .والبعض اآلخــر ،يــرى أن
السبب يعود إلى زمن الخالف القومي

املستويات كافة ،لم يحصل الشرتوني
عفو على عكس كثير من العبي
على ٍ
الـحــرب اآلخــريــن الــذيــن شغلوا فــي ما
بعد مناصب في الدولة .قوى املقاومة
جميعها تجاهلت ملفه ،إلــى أن اعيد
ت ـحــريــك امل ـلــف عــدل ـيــا ،فــدعــا التجمع
اللبناني العربي إلــى وقفة تضامنية
م ــع ال ـشــرتــونــي ي ــوم عـيــد االس ـت ـقــال.
وحـضــر الـلـقــاء جمع مــن ممثلي قوى
ُ
تـحـســب ضـمــن فــريــق  8آذار ،أبــرزهــم
عضو املكتب السياسي في حزب الله
محمود قماطي .ونفى رئيس التجمع
عـصــام طنانة أي صلة لـحــزب حبيب
الشرتوني بالتجمع.
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة لـ ــه مـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ــام
( 2012ال ـعــدد  ،)١٧٦٣ق ــال الشرتوني
ّ
إن «الـحــزب اعتبرني منذ  1982عبئًا
ّ
ّ
عليه وتـنــكــر لــي إال مــن بــاب التباهي
ب ــال ـب ـط ــول ــة اآلتـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ـكـ ــذا م ـ ــن خـلــف
الضباب والسحاب وعلم الغيب .بينما
كان هاجسي حمايته وعدم تعريضه

فــي شــأن هــذا املــوضــوع .مــا لديها من
ّ
معلومات فــي هــذا الـشــأن ،يتعلق بما
بـعــد اإلن ـت ـخــابــات الــداخ ـل ـيــة ف ــي تـيــار
املـسـتـقـبــل ،حـيــث «أوكـ ــل األمـ ــن الـعــام
أح ـمــد ال ـحــريــري بــاملـلــف الـطــرابـلـســي،
دون ــا عــن بقية ن ــواب الـشـمــال ،إلرســاء
تهدئة لم يعرف ما إذا كانت لها عالقة
بــريـفــي م ـبــاشــرة» ،لـكــن الـنـتــائــج التي
ّ
أفرزتها اإلنتخابات
تؤكد «إيــاء هذا
ال ـجــانــب أه ـم ـيــة» ،حـيــث إن «املـمـثـلــن
الــذيــن انـتـخـبــوا فــي املـكـتــب السياسي
ّ
عــن طــرابـلــس ال يشكلون أي استفزاز
لريفي ،وهذا ّ
بحد ذاته خطوة جيدة».
من جهتها ،أشــارت مصادر ريفي الى
أن «ال ـع ــاق ــة م ــع ت ـيــار املـسـتـقـبــل منذ
ـزال كما هــي .على
استقالة الــوزيــر ال تـ ُ
الرغم من أن فرصة قد أهدرت للتحالف
فــي اإلنتخابات البلدية بسبب رفض
املستقبل ،وق ــراره التحالف مــع باقي
القوى الطرابلسية ومنها بعض قوى
 8آذار» .ورأت املصادر أن «بعض سعاة
الخير يتحركون بني ريفي واملستقبل،

مـنــذ أن وق ــع ال ـخــاف الـسـيــاســي ،لكن
ال ُيمكن اعتبار ذلــك بمثابة مـبــادرات
جـ ّـديــة ،ألنـهــا تـجــري بمسعى ف ــردي».
وأشــارت إلــى أن «مــا حصل بني اللواء
ريفي والرئيس الحريري ليس خالفًا
ش ـخ ـص ـي ــا ،بـ ــل اخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي ال ــرؤي ــة
السياسية وطريقة مقاربات األزمــات،
ّ
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بـكـيـفـيــة
إدارة امل ــواج ـه ــة م ــع ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي
امل ـت ـم ـ ّـدد ف ــي ل ـب ـن ــان» .وأك ـ ــد امل ـص ــادر
أن «ري ـ ـفـ ــي ي ــرف ــض اإلن ـ ـق ـ ـسـ ــام ،وه ــو
منفتح على كل ما ّ
يؤمن اإللتقاء على
الثوابت التي يفترض أن تجمع ّالقوى
الـسـيــاديــة ،وه ــذا اإللـتـقــاء إن تحقق ال
يحتاج إلــى م ـبــادرات وال مصالحات،
بل إعــادة تقييم املرحلة املاضية ،وما
ارت ـكــب فيها مــن أخ ـطــاء ،واإلسـتـعــداد
للمرحلة املقبلة التي تتطلب توفير كل
عـنــاصــر الـصـمــود فــي وج ــه مـحــاوالت
اإلنقضاض على الــدولــة واملؤسسات،
واإلستمرار بتوريط لبنان في أزمات
املنطقة».

يعيد البعض صمت
القومي تجاه الشرتوني
إلى الخالف بين نبيل
العلم وأسعد حردان

أو تعريض أي فرد من أفراده ألي أذى.
ومع الوقت اقتنع الناس بأنني فتحت
بـطــولــة عـلــى حـســابــي ،وه ــذا التعبير
الساخر لسعيد ميرزا ( )...بعد ثالثني
عــامــا مــن الـسـجــن والـتـعــذيــب والـنـفــي
وخـ ـ ـس ـ ــارة أهـ ـل ــي وأربـ ـ ـع ـ ــة أفـ ـ ـ ــراد مــن
عائلتي وكل ما أملك ،وعدم تكبيدهم
أي خسارة ،انزعج ّخاطرهم من تعبير
ُ
صغير قلت فيه :نــفــذت مــا طلب مني
ُ
تنفيذه»! ّمن الطبيعي أن تعلن قيادة
القومي أنها لم تتخذ ّقرارًا بالعملية.
ولـ ـك ــن مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن ـ ـ ــه فـ ــي مـعـظــم
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـت ــي ت ـت ــأل ــف م ــن جـنــاحــن
سياسي وعسكري ،يتخذ هذا األخير
طابعًا سريًا منعًا ألي خرق .تحت هذه
الحجة يجد الشرتوني نفسه «يتيمًا».
بالنسبة إلى مقربني منه« ،من يرد أن
يتبنى حبيب ،فعليه أن يتبنى قائده
أمني العلم ،الذي تتنكر له القيادة».
ال ـح ــزب ال ـق ــوم ــي ل ــم ُي ـص ــدر أي بـيــان
إعادة محاكمة الشرتوني،
رسمي عن
ُ
م ـك ـت ـف ـي ــا بـ ـم ــا ن ـ ـشـ ــر ف ـ ــي ال ـص ـح ـي ـفــة
الناطقة باسمه «الـبـنــاء» .يــرى عميد
ّ
اإلع ـ ـ ــام ف ــي الـ ـح ــزب م ـع ــن ح ـم ـيــة أن
م ــا ي ـح ـصــل ه ــو ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة ضد
ّ
«الرد على ورثة
الشرتوني ،وبالتالي،
ُي ـح ــاول ــون تـبـيـيــض صـفـحــة شخص
أتى على ظهر دبابة اسرائيلية يكون
ف ــي ج ــري ــدة ال ـب ـن ــاء»ُ .يـ ـح ــاول إخ ــراج
امل ـل ــف م ــن إطـ ـ ــاره ال ـح ــزب ــي وإعـ ـط ــاءه
بعدًا وطنيًا« ،فمسؤولية الجميع أن
يرفعوا الصوت ويقولوا إن من املعيب
محاكمة حبيب بـهــذه الـطــريـقــة ،وهو

ّ
الذي تبنته ّ
عدة قوى وكل اللبنانيني
باستثناء ورثة العمالة» .ولكن كحزب،
«نـ ـح ــن ل ـس ـنــا بـ ـص ــدد الـ ـقـ ـي ــام ب ـشــيء
باملعنى الحقيقي ،طــاملــا حبيب غير
ّ
مــوجــود فــي لـبـنــان» .حتى عــن مسألة
محام للمدعى عليه« ،فهو ليس
تعيني
ٍ
يعط وكالة ألحد».
ولم
البلد
في
ِ
القصة في اغتيال الجميل هي «وجود
عميل اسرائيلي رأى حبيب أنه يجب
أن يقوم بفعل معني تجاه هذه املسألة.
فــي مرحلة اإلجـتـيــاح كــان كــل مواطن
ي ـت ـصــرف ح ـســب دوافـ ـع ــه الــوط ـن ـيــة».
ي ـت ـكــرر الـ ـس ــؤال ع ـلــى حـمـيــة أك ـثــر من

م ـ ّـرة :هــل تتبنون الـشــرتــونــي؟ ولكنه
ُ
ـواب واح ـ ــد« :إذا انـتــي
ي ـص ــر ع ـلــى ج ـ ـ ٍ
بتعمليها منتبناكي!» .يرى حمية أن
من الخطأ الربط بني الصمت الحزبي
فــي قضية الـشــرتــونــي والـحـفــاظ على
تمثيل القومي فــي الــدولــة .أمــا فــي أن
يـكــون الـسـبــب انـتـمــاء الـشــرتــونــي إلــى
ّ
جبهة واح ــدة مــع الـعـلــم ،فيجيب بــأن
«هذه املقاربة خطأ .التاريخ ال ُيجتزأ
ُ
واملسائل ال تصنف بــوجــود عالقة أم
ال مــع ال ـق ـيــادة» .طيب هــل طلب منكم
الـشــرتــونــي عــدم الـتــدخــل؟ يــرد حمية:
«ما عندي جواب».

يبدو القومي
ُمحرجًا
من ملف
الشرتوني،
فيما يتوقع
كثيرون
أن يكون
«فخورًا»
بمقاوم من
صفوفه
(مروان
طحطح)

جهاد أزعور مديراً لـMCD
أرفع منصب عريب يف صندوق النقد الدويل
ــن وزيــر املــال اللبنــاين الســابق الدكتــور
ُع ّ
جهــاد أزعــور مديـرا ً لدائــرة الــرق األوســط
وآســيا الوســطى ( )MCDيف صنــدوق النقــد
الــدويل ،وهــو منصــب مل يســبق ان احتلــه
أي عــريب منــذ تأســيس الصنــدوق عــام .1944
وتغطــي هــذه الدائــرة  31بلــدا ً ،وتتعامــل مع
واحــدة مــن أكــر املناطــق صعوبــة وتحديــا
يف مجــاالت السياســة واالقتصــاد حــول العــامل،
ال ســيام يف هــذا التوقيــت تحديــدا ،حيــث
تواجــه الــدول املصــدرة للنفــط مجموعــة كبــرة مــن التحديــات
الصعبــة ج ـراء تراجــع األســعار ،وحاجتهــا إىل زيــادة معــدالت
النمــو وتحقيــق االصالحــات االقتصاديــة املطلوبــة ،إضافــة إىل
خلــق فــرص عمــل ،وكل ذلــك يف ظــل احتــدام الـراع الســيايس
والعســكري يف املنطقــة.
وقــد شــغل أزعــور منصــب املديــر والرشيــك يف رشكــة ،Inventis
وهــي رشكــة استشــارات ماليــة تنشــط يف منطقــة الــرق
األوســط وأوروبــا وأفريقيــا ،ومنصــب نائــب الرئيــس وكبــر
املستشــارين التنفيذيــن يف رشكــة بــوز العاملــة يف مجــال
االستشــارات للحكومــات واملصــارف املركزيــة والقطــاع املــايل
وكربيــات املؤسســات املاليــة واالســتثامرية حــول العــامل .وهــو،
منــذ عــام  ،2009عضــو يف الفريــق االستشــاري يف صنــدوق النقــد
الــدويل ملنطقــة الــرق األوســط  .MEAGويف  2013ع ّينــه
رئيــس البنــك الــدويل عضــوا يف فريــق الخـراء املســتقل ملراجعــة
مجموعــة واســعة مــن القضايــا حــول مامرســة أنشــطة األعــال
والتنافســية العامليــة .كــا تــرأس ،بــن  2006و ،2008املجموعــة
الوزاريــة  MENA-G8التــي تضــم وزراء املاليــة ومحافظــي
البنــوك املركزيــة لــدول  G8ودول الــرق األوســط .وتــوىل
منصــب وزيــر املاليــة يف لبنــان لثــاث ســنوات (،)2008 - 2005
وهنــدس برنامــج التحديــث واإلصــاح الشــامل يف الــوزارة
الــذي حــاز عــام  2007عــى "جائــزة األمــم املتحــدة للخدمــة
العامــة" .كذلــك تــوىل عــددا ً مــن املناصــب الرفيعــة يف الحكومــة
والبنــك الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،ويف عــدد مــن
الــركات الرائــدة يف القطــاع الخــاص (ماكينــزي ورشكاه ،رشكــة

بــوز ألــن هاملتــون ،وكومبــاين دي ســان
جوبــان) .وعمــل مستشــارا لصنــدوق النقــد
الــدويل والبنــك الــدويل واالتحــاد األورويب،
ونــر أكــر مــن خمســة كتــب ،وعــددا ً مــن
املقــاالت حــول القضايــا االقتصاديــة واملاليــة
يف عــدد مــن املنشــورات الدوليــة واملجــات
األكادمييــة ،ولــه بــاع طويــل يف التعليــم
الجامعــي يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت.
وهــو عضــو يف العديــد مــن مجالــس إدارة
مجموعــة مــن الــركات والجامعــات واملؤسســات االجتامعيــة،
منهــا هيئــة الســوق املاليــة التابعــة لرشكــة ( CGMثالــث أكــر
رشكــة للنقــل البحــري يف العــامل) ،جامعــة كارنيجــي ،مركــز الرشق
األوســط (عضــو املجلــس االستشــاري) ،عضــو لجنــة االســتثامر
يف صنــدوق "برييتيــك" املــايل املخصــص لقطــاع التكنولوجيــا،
رئيــس مجلــس املستشــارين الدوليــن وعضــو مجلــس األمنــاء يف
الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة.
حائــز عــى شــهادة الزمالــة يف الدكتــوراه يف التمويــل الــدويل
مــن جامعــة هارفــارد األمريكيــة ،ومعهــد الدراســات السياســية
يف باريــس ،ويحمــل دكتــوراه يف التمويــل الــدويل مــن جامعــة
 IEPالفرنســية؛ وماجســتري يف االقتصــاد التطبيقــي مــن جامعــة
باريــس ـــــــ دوفــن ،فرنســا.
وعــن اختيــاره لهــذا املنصــب ،يقــول أزعــور إن "هــذا املوقــع
ليــس لبلــد معــن ،ولــن يكــون هنــاك تأثــر مبــارش لألمــر عــى
برامــج الصنــدوق يف البلــد ،باعتبــار أن العالقــة بــن صنــدوق
النقــد ولبنــان هــي عالقــة بــن مؤسســة دوليــة ودولــة .لكــن
مــن خــال موقعــي وخــريت ســيكون التأثــر إيجابي ـاً حك ـاً".
ويضيــف" :سأســعى إىل خلــق مســاحة أوســع بــن دول املنطقــة
والصنــدوق ،ألننــي أرى أن هنــاك إمكانيــة كبــرة لــدول املنطقــة
يف هــذا الوقــت التــي تقــف فيــه عــى مفــرق طــرق ،لالســتفادة
مــن الخــرات والقــدرات التــي يوفرهــا الصنــدوق لتحقيــق
اآلمــال املنشــودة .وسأســعى جاهــدا لتأكيــد حضــور الشــباب
العــريب يف مؤسســة دوليــة بهــذا الحجــم ،وإعطائهــم اإلمكانيــات
لتقديــم مــا ميلكونــه".

