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سياسة

سياسة
قضية اليوم

العقيدة األمنية لنتنياهو:

منع تشكل تهديد وجودي
وحماية الجبهة الداخلية

عادت
االصوات تعلو
في تل ابيب
من تهديد
اعادة بناء
قدرات الجيش
السوري
(أ ف ب)

تحييد أق ــوى جـيــش عــربــي عــن دائ ــرة
الـ ـ ـص ـ ــراع ،وت ـغ ـي ـي ــر مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـق ــوى
اإلقـلـيـمـيــة ملصلحة إســرائ ـيــل .ثــم أتــت
اتـ ـف ــاق ــات ال ـت ـس ــوي ــة ع ـل ــى ال ـســاح ـتــن
ً
األردنـ ـي ــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ،وصـ ــوال إلــى
ت ـح ـي ـيــد ت ـه ــدي ــد ال ـج ـي ـش ــن الـ ـس ــوري
والعراقي من خالل املخطط الذي أدارته
الواليات املتحدة وحلفاؤها في املنطقة.
وعادت األصوات تعلو من جديد في تل
أبيب من التهديد الكامن في إعادة بناء
قـ ــدرات الـجـيــش ال ـس ــوري وتـطــويــرهــا،
ومـ ـن ــع ت ـش ـك ــل ق ـ ـ ـ ــدرات اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ملحور املقاومة على الساحة السورية،
تــؤدي بحسب ما عبر نتنياهو السنة
امل ــاض ـي ــة ،إل ــى تـشـكـيــل ق ــوس شمالية
تستند إلى قدرات صاروخية دقيقة .مع
ذلك ،هناك حقائق أخرى ،تحضر بقوة
لــدى صناع الـقــرار السياسي واألمني،
ولها دور أساسي في بلورة تقديراتهم
وخياراتهم ،منها مــا نقلته «إسرائيل
اليوم» ( ،)2018/8/15عن نتنياهو بأنه
«بسبب مساحتنا الجغرافية الصغيرة
واك ـت ـظــاظ الـسـكــان وك ـثــرة الـتـهــديــدات
حولنا ،دائـمــا كانت الحاجات األمنية
اإلسرائيلية أكبر من حاجات أي دولة
بحجم مماثل».
فــي ضــوء هــذه الــرؤيــة ،يدعو نتنياهو
إلى «املحافظة على هذا الوضع» .وهو
م ــا ي ـع ـنــي أن ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل الـسـعــي
إل ــى مـنــع تشكل تـهــديــد وجـ ــودي على
مستوى املستقبل .وتحت هذا العنوان
ً
تخوض مواجهتها التي تأخذ أشكاال
وأســالـيــب متعددة مــع مـحــور املقاومة
ف ــي ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وف ــي مــواجـهــة
حـ ــزب ال ـل ــه وإيـ ـ ـ ــران .إلـ ــى ذل ـ ــك ،ينبغي
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى ح ـق ـي ـقــة أن إس ــرائ ـي ــل
ت ـس ـت ـب ـعــد الـ ـتـ ـه ــدي ــد الـ ـ ــوجـ ـ ــودي ،فــي

خطر الجيوش
النظامية العربية
المحيطة باسرائيل تم
تحييده على مراحل
وبوسائل مختلفة

«عقيدة» بن غوريون
آخر عقيدة أمنية شاملة إلسرائيل ،كتبها رئيس الوزراء املؤسس للكيان
اإلسرائيلي ،ديفيد بن غوريون ،وكانت املوافقة عليها من قبل الحكومة
َ
في عام  .1953منذ ذلك الحني ،لم ُيوافق على أي عقيدة أمنية أخرى ،على
رغم محاوالت عدة جادة لتحديثها .باملمارسة العملية ،أضافت إسرائيل
في العقود األخيرة مفهوم «الدفاع عن الجبهة
الداخلية» إلى النظرية (العقيدة) األمنية التي كتبها
بن غوريون .وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»
أنه في الصيف املاضي ،كشف رئيس وزراء العدو
بنيامني نتنياهو ،للمسؤولني املعتمدين النقاط
الرئيسية للنظرية األمنية التي كتبها شخصيًا
في السنوات األخيرة ،بمساعدة طاقم املوظفني
املقرب منه (السكرتاريا العسكرية ومجلس األمن
القومي) ،وبالتشاور مع العديد من الخبراء ،ولكن
معظم محتواها ال يزال سريًا.

علي حيدر
ليس مفاجئًا أن يـبــدو رئـيــس حكومة
الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،حــريـصــا
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون ل ــه ب ـص ـم ـتــه ال ـخــاصــة
على العقيدة األمنية إلسرائيل ،بعدما
أمضى نحو  13عامًا في الحكم ،حتى
اآلن ،كانت لــه فيها آث ــاره ال ـبــارزة على
امل ـس ـتــويــن ال ـس ـيــاســي واالق ـت ـص ــادي.
تـجــربــة نتنياهو فــي الـحـكــم مـنــذ عــام
( 2009وق ـب ـل ـه ــا بـ ــن  1996و)1999
ّ
تشكل مادة غنية يمكن االستناد إليها
الستقراء عقيدته األمنية ،وخصوصًا
أن الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي شـ ـه ــد تـ ـح ــوالت
اسـتــراتـيـجـيــة إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا ،كــانــت
لها مفاعيلها على تـقــديــرات إسرائيل
وخياراتها السياسية واألمـنـيــة .علمًا
أن طبيعة التحوالت وسرعتها فرضتا
على املؤسستني األمـنـيــة والسياسية
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات عـلــى
استراتيجية الجيش التي نشرت للمرة
األول ـ ــى ع ــام  2015ق ـبــل تـحــديـثـهــا في
نيسان  ،2018وعلى مستوى العقيدة
األمنية.

ص ـح ـي ـفــة «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـيـ ــوم» أش ـ ــارت
إلــى أنــه «بـعــد تسعة أشـهــر مــن انتهاء
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة م ــن ك ـتــابــة الـعـقـيــدة
األمنية الجديدة التي بلورها إلسرائيل
وعرضها فــي منتديات ع ــدة» ،وصلت
إليها بنود أخــرى من هــذه العقيدة لم
تـنـشــر ب ـعــد .وأش ـ ــارت إل ــى أن الــرئـيــس
الـســابــق لهيئة األم ــن الـقــومــي ،العميد
ً
ي ـع ـق ــوب نـ ـغ ــل ،س ـي ـن ـشــر ق ــري ـب ــا م ـق ــاال
«غ ـي ــر م ـص ـنــف س ـ ـ ــري» ،ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،يعرض فيه مبادئ من العقيدة
ال ـت ــي صــاغ ـهــا ن ـت ـن ـيــاهــو .ي ــأت ــي ذل ــك،
ُ
بعدما كشف العام املاضي عن عقيدة
نـتـنـيــاهــو األم ـن ـيــة  ،2030 -ب ـعــد عمل
استمر نحو سنتني ،وهــو ما يؤكد أن
ال ــداف ــع املــوضــوعــي األس ــاس ــي لـبـلــورة
هــذه العقيدة مرتبط فــي أحــد جوانبه
ً
األســاس ـيــة م ـبــاشــرة بــاالنـتـصــار الــذي
حققه محور املقاومة وما ترتب عن ذلك
اإلسرائيلي،
من تحديات لألمن القومي
ّ
إضافة إلى ما استجد من تطورات تمثل
فــرصــا استراتيجية إلســرائ ـيــل ،تظهر
بعض معاملها فــي االنــدفــاع الخليجي
لـلـتـطـبـيــع م ــع ك ـي ــان الـ ـع ــدو .وف ــي هــذا

السياق ،لفتت «إسرائيل اليوم» ،إلى أن
أهمية صياغة العقيدة األمنية بنحو
منظم ومـكـتــوب ،تنبع مــن كونها أداة
أساسية لالتجاهات املركزية في بناء
ال ـقــوة ،بـهــدف االسـتـعــداد للتعامل مع
الـتـهــديــدات األمـنـيــة وال ــرد فــي األزم ــات
األمنية.
ومـ ـ ــع أن ع ـق ـي ــدة ن ـت ـن ـي ــاه ــو تـتـضـمــن
جــوانــب سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة مهمة،
إال أن الصحيفة اإلسرائيلية اقتصرت
ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى ن ـق ــل جـ ــوانـ ــب أم ـن ـيــة
مـنـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن الـفــرضـيــة التي
تستند إليها «مــن ضمن أم ــور أخــرى،
أن إسرائيل ال تواجه اليوم أي تهديد
وج ـ ـ ـ ــودي» .وهـ ــي حـقـيـقــة ت ـح ـضــر في
كل املقاربات والــدراســات التي تتناول
البيئة االستراتيجية إلسرائيل ،وتشكل
منطلقًا فــي ب ـلــورة الـ ــرؤى وال ـخ ـيــارات
الـعـمــانـيــة والـسـيــاسـيــة ،اس ـت ـنــادًا الــى
أن خـطــر الـجـيــوش النظامية العربية
املحيطة بإسرائيل ُحـ ِّـيــد على مراحل،
وبوسائل مختلفة .التحول األساسي
في هــذا املجال تمثل بمعاهدة السالم
املـصــريــة  -اإلســرائـيـلـيــة الـتــي أدت إلى

ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات ،وال عــاقــة لهذا
التوصيف باملسارات املستقبلية .وعلى
ذل ــك ،فـهــي ال تعتبر إيـ ــران وحلفاءها
تهديدًا وجوديًا في املرحلة الحالية ،بل
تهديدًا استراتيجيًا ،يمكن أن يتحول
إل ـ ــى ت ـه ــدي ــد وجـ ـ ـ ــودي ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
وجــوهــر االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تتبعها
تــل أبيب تستند فــي أحــد أهــدافـهــا إلى
منع تطور هــذا التهديد إلــى املستوى
الوجودي.
ً
يـشـيــر ال ـكــاتــب ،ن ـقــا ع ــن ن ـغــل ،إل ــى أن
«هناك جانبًا آخر في النظرية األمنية،
هو الحاجة إلى حماية الجبهة الداخلية
والبنى التحتية واملؤسسات الحكومية
املهمة ،في ضوء تغيير عقيدة العدو».
مــن ال ــواض ــح أن ه ــذا امل ـبــدأ يـهــدف إلــى
التركيز على مواجهة مفاعيل التهديد
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي مل ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـلــى
«الـعـمــق االسـتــراتـيـجــي اإلســرائ ـي ـلــي».
وهــو مــا فــرض على تــل أبيب معادالت
ردع تـ ــركـ ــت ظ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة
امل ـم ـتــدة م ــن لـبـنــان إل ــى ط ـه ــران .ولفت
ال ـك ــات ــب إلـ ــى س ـبــب ج ــوه ــري لـلـتــوجــه
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يـتـمـثــل بـتـغـيـيــر عـقـيــدة
ال ـعــدو ،فــي إش ــارة إل ــى االستراتيجية
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة وال ــاتـ ـم ــاثـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
يـ ـعـ ـتـ ـم ــده ــا مـ ـ ـح ـ ــور امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة .وفـ ــي
مواجهة هذا التهديد ،تنتهج إسرائيل
استراتيجية مـتـعــددة امل ـس ــارات ،ومــن
ضمنها «املعركة بــن ال ـحــروب» ،وتــرد
أي ـض ــا ف ــي ع ـق ـيــدة نـتـنـيــاهــو األم ـن ـيــة،
ومن الواضح أن الساحة األبرز لتنفيذ
ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ه ـ ــي ال ـس ــاح ــة
السورية ،التي تهدف إلى عرقلة مسار
بـ ـن ــاء وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة
والـ ـص ــاروخـ ـي ــة مل ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،إل ــى
جانب «االستعداد للحروب التي تتميز
ب ـ ـ ـ ــدورات م ــن ال ـع ـن ــف ،ك ـم ــا ك ــان ــت فــي
السنوات األولى للدولة».
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في الواجهة

االنتخاب الفرعي في طرابلس :حلفاء بال ناخبين
مقدار ما تشي األرقام
النهائية لالنتخاب الفرعي
في طرابلس بالهزال ،تنطوي
دالالته السياسية على الكثير
من المعاني .قد يكون
أبسطها أن االئتالف العريض
لزعماء المدينة مع رئيس
الحكومة ،أفصح عن
حقيقة أن هؤالء ،منفردين
أو مجتمعين ،باتوا بال ناخبين
نقوال ناصيف
انتهى االنـتـخــاب الـفــرعــي فــي طرابلس
األحد إلى النتيجة املتوقعة سلفًا .حتى
عشيته ،التقت التقديرات على ترجيح
نـسـبــة مـشــاركــة ال تــزيــد عـلــى  .%10في
ال ـغــداة ،اسـتـقــرت النسبة ،رسـمـيــا ،على
 .%12لــوال منطقتا الـبــداوي والقلمون،
القتصرت مشاركة طرابلس على نسبة
 %6فقط .أما الفوز باملقعد الذي حصل
ع ـل ـيــه تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،فـ ـب ــدا غ ـي ــر ذي
أهمية في ظل التصويت األكثري الذي
ينيب ،في نهاية املطاف ،املرشح الحائز
العدد األكبر من األصــوات أيًا يكن عدد
األصوات ،بالعشرات حتى.
لــم يكن االنتخاب الفرعي فــي طرابلس
مـعــركــة سـيــاسـيــة ،ول ــم يخضها أي من
زعماء املدينة على أنها كذلك .وهــو ما
ّبرر انضمام أقطابها الحاليني (الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي وال ــوزي ــري ــن الـســابـقــن
م ـح ـمــد ال ـص ـف ــدي وأشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي) إلــى
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري،
الـصـيــداوي ،وإلــى مرشحته البيروتية.
ص ـ ّـح األم ــر كــذلــك عـلــى ال ــوزي ــر الـســابــق
فيصل كرامي الذي اختار املقاطعة.
فــي خــاصــة دالالت االن ـت ـخــاب الـفــرعــي
بضع مالحظات:
أول ـ ـهـ ــا ،شـ ــأن م ــا آلـ ــت إل ـي ــه ان ـت ـخــابــات
 2018ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ــأن أك ـ ــدت لــرئـيــس
ال ـح ـكــومــة أن ــه األول ف ـي ـهــا ،لـكـنــه ليس
زعـيـمـهــا الــوح ـيــد ،وكــذلــك فعلت صيدا
والبقاع الغربي ،أتى االنتخاب الفرعي
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس عـ ـل ــى غـ ـ ــرار ان ـت ـخ ــاب ــات
 2018يـكــرر لــه أنــه أحــد زعمائها .األول
ف ــي املــدي ـنــة ال ـثــان ـيــة .ب ـيــد أن ــه اآلن ،في
االنتخاب الفرعي ،األول بفضل حلفائه

ال ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــم .ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ه ــذا
االئـتــاف ،كـ ّـرس الـحــريــري اعـتــرافــه بهم
شركاءه واحـدًا واحـدًا .لكل منهم حصة
في إعــادة انتخاب ديما جمالي .مع كل
الـثـقــل الـسـيــاســي ال ــذي ّ
زودوه إي ــاه ،لم
يـمـنـحــوه األصـ ــوات الـتــي طـلـبـهــا .بذلك
استمد االنتخاب الفرعي مغزاه من هذا
االئتالف ال من نتائج االقتراع.
ثانيها ،رغم الحجة التي تسلح بها تيار
املستقبل وأفــرقــاء طرابلسيون آخــرون
لـلـقــول بــافـتـقــار االن ـت ـخــاب الـفــرعــي إلــى
جاذبية االستقطاب ،شــأن االنتخابات
العامة ،إال أن أكثر من استحقاق فرعي
ً
أعطى دلـيــا معاكسًا ،بتحميله أهمية
ك ــادت ت ــوازي االنـتـخــابــات الـعــامــة متى
خ ـي ــض االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـف ــرع ــي بـمـنــافـســة
جدية.
لعل االنتخابني الفرعيني عــامــي 2002
و ،2007لـلـمـفــارقــة فــي ال ــدائ ــرة نفسها،
املنت ،أسطع مثالني على جعل املواجهة
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ف ــرع ــي ف ــي ح ـج ــم مـعــركــة
سياسية وطنية.
االنتخاب الفرعي عام  2002في األصل
داخل العائلة الواحدة ،حينما تنافس
غبريال املــر مع ميرنا املــر ابنة شقيقه
الـ ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال امل ـ ــر وش ـق ـي ـق ــة وزيـ ــر
الداخلية إلياس املر .فإذا منافسة أهل
ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد أف ـض ــت إلـ ــى مــواج ـهــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـ ــن فـ ــريـ ــق قـ ــرنـ ــة شـ ـه ــوان
والسلطة ومن وراء هذه سورياُ ،
وع ّدت
نـتـيـجــة االن ـت ـخــاب تـغـلـيــب أح ــد هــذيــن
ال ـفــري ـقــن ع ـلــى اآلخ ـ ــر .ح ـي ـنــذاك قصد
ال ـنــائــب ف ــارس سـعـيــد رئ ـيــس املجلس
نـبـيــه بـ ـ ّـري ،وأخ ـط ــره بـتــوقــع اسـتـقــالــة
 7ن ــواب فــي قــرنــة ش ـهــوان مــا لــم يصر

إلـ ــى تــأك ـيــد فـ ــوز غ ـب ــري ــال امل ـ ــر .انـتـهــى
األمــر بإعالن وزيــر الداخلية فــوز ّ
عمه.
س ــارع ــت شـقـيـقـتــه املــرش ـحــة الـخــاســرة
ميرنا املــر إلــى الطعن فــي نيابته لدى
امل ـج ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،فـ ــأصـ ــدر ق ـ ــرارًا
فريدًا من نوعه وقتذاك ،قضى بإبطال
نـ ـي ــاب ــة غ ـ ـبـ ــريـ ــال دونـ ـ ـم ـ ــا إع ـ ـ ـ ــان ف ــوز
م ـيــرنــا ،وعـ ـ ّـد ثــالـثـهـمــا غ ـس ــان مخيبر
بـ ّـاألصــوات القليلة التي حــازهــا نائبًا.
مثل االنتخاب الفرعي ،في ظل وجود
ســوريــا فــي لـبـنــان وف ــي ذروة نفوذها
في عهد الرئيس إميل لحود ،مواجهة
سياسية غير مسبوقة أحالت التنافس
على مقعد نيابي إلى صــراع في حجم
خ ـي ــارات وط ـن ـيــة ،اسـتــراتـيـجـيــة كـبــرى
حتى.
ل ــم ي ـكــن االن ـت ـخ ــاب ال ـفــرعــي اآلخـ ــر عــام
 2007أقل أهمية ،مذ اتخذ منذ اللحظة
األول ـ ــى ُب ـعــد االش ـت ـب ــاك ال ـس ـيــاســي بني

في انتخابي 2002
تحول التنافس
وّ 2007
على مقعد إلى
معركة سياسية

ً
فريقي ّ 8و 14آذار ،استكماال النتخابات
 .2005ت ــرش ــح ال ــرئ ـي ــس أمـ ــن الـجـمـ ّـيــل
لخالفة نجله النائب والــوزيــر الشهيد
ب ـي ـ ّـار ال ـج ـمـ ّـيــل ،ف ـنــاف ـســه كـمـيــل خ ــوري
م ــرش ــح ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ـ ــون .لـلـفــور
ان ـت ـقــل ال ـت ـنــافــس ب ــن مــرش ـحــي حــزبــن
إلى صراع بني فريقي  8و 14آذار اللذين
يدعمان كليهما .في ذلك الوقت كان عون
قد أضحى حليفًا لحزب الله لسنة خلت،
بينما وقفت قوى  14آذار وراء الرئيس
السابق للجمهورية الستعادة مقعدها
مـنــذ انـتـخــابــات  .2005ش ــأن استحقاق
 2002طبع االنتخاب الفرعي صراع على
الخيارات السياسية والوطنية.
ثالثها ،لم يكن صراع تلك الخيارات بني
الفريقني الرئيسيني املتنافسني ،وحده
ال ــدالل ــة الـسـيــاسـيــة ،وال اقـتـصــر عليها
ّ
ـاز ح ـســاب ـيــة م ـه ـم ــة .ب ــل تـمــكــن
ب ــا مـ ـغ ـ ٍ
الـطــرفــان مــن إحــاطــة كــا االستحقاقني
بأوسع غطاء شعبي انخرط بــدوره في
املــواج ـهــة الـسـيــاسـيــة ،ك ـجــزء ال يـتـجــزأ
منها أكـثــر مـنــه االق ـتــراع فــي صـنــاديــق:
ُ
لم يخل استحقاق  2002من إبراز النزاع
م ــع س ــوري ــا أك ـثــر مـنــه ل ـحــود ورج ــاالت
عـهــده ،بينما التصويب فــي استحقاق
 2007ك ــان عـلــى ح ــزب الـلــه كـمــا ســوريــا
فــي مـعــرض خــوض معركة مــوازيــة هي
املحكمة الدولية.
فــي االنـتـخــاب الفرعي عــام  2002بلغت
نسبة املشاركة  ،%46فيما كانت %47,5
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام ــة ع ـ ــام .2000
ال ـق ـيــاس نـفـســه ف ــي االن ـت ـخ ــاب الـفــرعــي
عام  .2007بلغت نسبة املشاركة ،%47,8
بـيـنـمــا ك ــان ــت  %51,2ف ــي االن ـت ـخــابــات
العامة عام .2005

الحريري وحلفاؤه يجلسون على مقعد جمالي (هيثم الموسوي)

رد

نائب رياض سالمة :المستفيد من عمليات البيع المصرف وليس أنا
تعقيبًا على التقرير املنشور في «األخـبــار»
أمس تحت عنوان «عمليات بيع بني مصرف
ل ـب ـن ــان ون ــائ ــب الـ ـح ــاك ــم :ش ـب ـه ــات «امل ـن ـف ـعــة
الـخــاصــة»» ،جــاءنــا مــن نــائــب حــاكــم مصرف
لبنان هاروتيون ساموئليان الرد اآلتي:
جـ ــاء ال ـت ـف ـص ـيــل ف ــي ال ـت ـقــريــر امل ـن ـش ــور فــي
الصفحة الثالثة مــا خالصته أنني اشتريت
مــن م ـصــرف لـبـنــان  -وأن ــا نــائــب حــاكــم فيه
 أرب ـع ــة ع ـق ــارات خ ــال ث ــاث س ـن ــوات ،وأنذلــك ُي ّ
شتم منه رائـحــة أن «عــدم مشاكستي
لسعادة الحاكم «ليس ببالش»» وأنني حققت
م ـن ـف ـعــة ش ـخ ـص ـيــة وأن ،ب ـح ـســب «م ـص ــدر
قـضــائــي رفــض ذكــر أسـمــه» (ك ــذا!) تنطوي
هــذه العمليات األربــع على «تضارب مصالح
واضــح واستغالل للوظيفة» وأنـهــا ،ملا كانت
تمت بموافقة سعادة الحاكم ملصلحتي ،فإن
ذلك «يرتب عليها شبهة دفع وتلقي رشوة»
وأنها تشكل خرقًا للمواد  351و 353و364
مــن قــانــون العقوبات «وامل ــادة  19مــن قانون
الـنـفــوذ والـتـسـلـيــف» وه ــذه امل ــادة تـنــص على

الحاالت التي تجوز فيها إقالة الحاكم ونوابه
(من جملتها املواد السابق ذكرها.)...
نظرًا لالفتراءات التي تضمنها هذا «التقرير»
كـمــا هــو مـعـنــون فــي ال ـجــريــدة ،والتلميحات
املغرضة التي تندرج في سياق حملة معينة
م ـع ــروف ــة األهـ ـ ـ ــداف وامل ـ ــرام ـ ــي ،ض ــد س ـي ــادة
الـحــاكــم ونــوابــه واملـجـلــس امل ــرك ــزي ،ك ــان من
ً
ح ـق ــي ،ع ـم ــا ب ـحــق ال ـ ــرد ،وض ــع األم ـ ــور في
نصابها الصحيح.
ً
أوال :عيب اتـهــام نــواب حاكم مصرف لبنان
بــأن ـهــم «ل ـي ـســوا مـشــاكـســن ب ــل ال يــرفـعــون
أي اع ـتــراض فــي وج ــه ري ــاض ســامــة (ك ــذا)
ويــرددون كل جملة يقولها ما سمح لسالمة
بــات ـخــاذ الـكـثـيــر مــن الـ ـق ــرارات بـعـيـدًا مــن أي
رقابة ومساءلة ...إال أن هــذا السلوك املهاون
عار من
«ليس ببالش»» ،خاصة أن هذا الكالم ٍ
الصحة تمامًا ومخالف للواقع.
ثانيًا :بالنسبة إلى عمليات البيع املشار إليها:
أشتر أربعة عقارات ،بل أربعة أقسام
 -1أنا لم
ِ
مــن أح ــد األبـنـيــة الـقــائـمــة عـلــى الـعـقــار /232
الزلقا.

 - 2األق ـســام  38و 39و 40كــانــت معروضة
للبيع بــاسـتــدراج عــروض فــي الجرائد وعلى
صفحة املصرف املركزي اإللكترونية ،وكانت
املهلة القصوى لتقديم الـعــروض فــي  9أيــار
.2009
حتى عــام  2010لــم يكن القسمان  38و39
قــد بـيـعــا ،فاشتريتهما أن ــا بالثمن املطلوب
لهما من مصرف لبنان ،وبعد موافقة املجلس
املركزي حسب القانون.
وحتى عــام  2011لم يكن القسم  40قد بيع
هو أيضًا ،فاشتريته أنا بالثمن املطلوب من
مصرف لبنان ،وبعد موافقة املجلس املركزي
حسب القانون.
 - 3القسم  41كان معروضًا للبيع بالطريقة
ذاتها ،وكانت املهلة القصوى لتقديم عروض
في  17كانون األول .2011
حتى عام  2013لم يكن بعد قد بيع ،فاشتريته
بحسب القانون بعد موافقة املجلس املركزي.
ف ــأي ــن ي ـك ــون ت ـض ــارب امل ـصــالــح واس ـت ـغــال
الوظيفة ودفــع وقـبــض رشــوة املــزعــومــن في
املقال املشار إليه وموضوع هذا الرد؟

بــل يـمـكــن ال ـقــول إن املـسـتـفـيــد هــو مـصــرف
لبنان وليس أنا.
ثالثًا :إن هذا «التقرير» كما تسميه جريدتكم
ل ـيــس األول م ــن ن ــوع ــه ،وه ــو ي ـن ــدرج ضمن
سلسلة مقاالت أوردتـهــا صحيفتكم ضمن
حملة ممنهجة معروف من وراءها وما ترمي
إليه ،ولكنها أخطأت في تسديد هذه «الضربة»
ال ـتــي كــانــت تـظــن نفسها ســددت ـهــا لـسـعــادة
الحاكم واملجلس املركزي ولي شخصيًا.
لكل ما تقدم:
ً
أوال :نطلب منكم بموجب حق الرد ،نشر هذا
الكتاب في عددكم الذي سيصدر صباح الغد،
وف ــي نـفــس امل ـكــانــن (ال ـع ـنــوان فــي الصفحة
األولى والتفصيل في الثالثة).
ثانيًا :ندعوكم إلــى الكف عن هــذه املحاوالت
 الفاشلة  -إللحاق الضرر بمؤسسة ،لبنانال ـي ــوم أك ـثــر م ــن أي ي ــوم مـضــى بـحــاجــة إلــى
عملها الصائب واملحكم والذي أثبت فائدته.
محتفظًا بكافة حقوقي لناحية االدعاء عليكم
شخصيًا وعلى صحيفتكم
هاروتيون ساموئليان

