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نصراهلل لبوغدانوف :ال حل إال تحت سقف الرئيس (هيثم الموسوي)

ال ترقيات استثنائية
هذا العام
لـ ــن ت ـم ـض ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري
م ــن دون أزمـ ـ ــة ت ـن ـشــب ع ـل ــى خـلـفـيــة
الـ ِقـ َـدم االستثنائي لترقية (الترقيات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة) ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط الـ ـجـ ـي ــش
ُواألَج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االم ـ ـن ـ ـيـ ــة .هـ ـ ــذه املـ ـك ــاف ــأة
تـمــنــح لضباط مـحــدديــن ،لتتيح لهم
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ــرق ـي ــة إل ـ ــى رت ـبــة
أع ـل ــى م ــن ت ـل ــك ال ـت ــي ه ــم ف ـي ـه ــا ،قـبــل
امل ــوع ــد ال ــرس ـم ــي .ب ــدأ الـتـعـطـيــل هــذا
ال ـ ـعـ ــام مـ ــن م ـج ـل ــس ق ـ ـيـ ــادة امل ــدي ــري ــة
ال ـع ــامــة ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،على
خلفية رفــض منح القدم االستثنائي
ل ـض ـب ــاط مـ ــن ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات وم ــن
قـطـعــات أخـ ــرى ،لـيـتـحــول ال ـن ــزاع إلــى
مذهبي وطائفي .وبعد عجز مجلس
قـ ـي ــادة األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ع ــن االتـ ـف ــاق،
ق ـ ـ ّـرر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وف ــري ــق تـيــار
املستقبل في مجلس ال ــوزراء تعطيل
مــراسـيــم ال ـقــدم االسـتـثـنــائــي لضباط
الجيش واألمــن العام .في الجيش ،ال
يــزال املعنيون «يغضون الطرف» عن
العرقلة الحكومية من خالل القول إن
الـلـجـنــة املـخـتـصــة بـمـكــافــأة الـضـبــاط
في املؤسسة العسكرية لم تنهِ عملها
بعد .لكن الــواقــع أن الـقــرار السياسي
ّ
ي ـعــطــل إص ـ ــدار أي م ــرس ــوم ف ــي هــذا
ال ـخ ـص ــوص ،إال إذا ت ـس ــاوى ضـبــاط
جميع األجهزة .وبذلك ،اقتصر توقيع
امل ــراسـ ـي ــم ع ـل ــى ال ـت ــرق ـي ــات ال ـع ــادي ــة،
بعدما التزمت كل األجـهــزة ما قررته
ق ـي ــادة الـجـيــش لـنــاحـيــة اع ـت ـمــاد مــدة
 4سـنــوات و 6أشهر لترقية الضباط
مـ ـ ــن رتـ ـ ـب ـ ــة مـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى رتـ ـ ـب ـ ــة ع ـق ـيــد
(الـقــانــون ينص على قضاء الضابط
 4سـنــوات كحد أدن ــى فــي رتـبــة مقدم
قبل ترشيحه للترقية إلى رتبة عقيد،
فارتأت قيادة الجيش إضافة  6أشهر
على الحد األدنــى بهدف خفض عدد
ضباط الرتب العالية).
األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ت ـع ــود
إل ــى ع ــام  .2006ض ـبــاط ف ــي املــديــريــة
(غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم ف ـ ــي ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)
يدفعون ثمن الـنــزاع السياسي الــذي
ّ
يتحكم بقيادة املديرية .والحديث هنا
َ
ليس عن كبار الضباط (رتبتي عقيد
وع ـم ـيــد) الــذيــن بــإم ـكــان املــديــر الـعــام
وحده اقتراح منحهم قدمًا استثنائيًا
وترشيحهم للترقية ،بل عن الضباط
ذوي الرتب املتوسطة والدنيا ،الذين

يـتــولــون الـعـمــل األم ـنــي الحقيقي في
مـجــال مكافحة اإلرهـ ــاب ،أو مكافحة
ً
ابتداء من عام
التجسس اإلسرائيلي
 .2009وال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــؤالء يـقــومــون
بعملهم من دون أن تكون لهم أي صلة
بالتبعية السياسية لقيادة املديرية
أو لرئيس فــرع املعلومات .وبعضهم
ً
ابتداء
تولى تفكيك شبكات إرهابية،
م ــن نـهــايــة ع ــام ( 2005م ــن مجموعة
ال ـ ـ ـ ــ 13وع ـ ــن ع ـل ــق والـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ـتــي
ّ
تولت تفجير عبوات ناسفة بدوريات
اليونيفيل ومجموعات إقليم الخروب
ً
ومجموعة عبد الغني جوهر ،وصوال
إلى مالحقة خاطفي االستونيني عام
 ،2011ثم مالحقة جزء من املجموعات
الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات

سالم والمستقبل
يرفضان مكافأة ضباط
الجيش واألمن العام من
دون األمن الداخلي

تفجير ال ـعــام امل ــاض ــي) .لـكــن مجلس
الـ ـقـ ـي ــادة ان ـق ـس ــم طــائ ـف ـيــا وس ـيــاس ـيــا
حـ ـي ــال ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،فـ ـج ــرت امل ـطــال ـبــة
ب ــامل ـس ــاواة املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة بني
ُ
الـضـبــاط امل ـنــوي مـكــافــأتـهــم ،واقــتــرح
يكون عــدد الضباط متساويًا بني
أن ّ
ال ـســنــة وال ـش ـي ـعــة وامل ـس ـي ـح ـيــن ،قبل
أن ي ـع ـتــرض ب ـعــض أعـ ـض ــاء مجلس
القيادة على هذه القسمة التي تثبت
برأيهم نوعًا من «املثالثة» ،وطالبوا
ب ــأن ت ـكــون امل ـنــاص ـفــة م ـع ـيــارًا عــدديــا
في هــذا امللف .وفــي النهاية ،لم يتفق
مـجـلــس ال ـق ـيــادة ع ـلــى الئ ـحــة واح ــدة
يرفعها إلى وزارة الداخلية ،فتعطلت
مراسيم «املكافأة» في الجيش واألمن
العام أيضًا .مــاذا يعني ذلــك؟ ال شيء
س ــوى أن ال ــدول ــة تـعـجــز ع ــن مـكــافــأة
ضابط من األمن العام كاد يدفع حياته
ث ـم ـن ــا مل ـح ــاول ـت ــه ت ــوق ـي ــف ان ـت ـح ــاري
فــي ف ـنــدق «دو روي» ،أو ض ـبــاط من
ال ـج ـي ــش شـ ــارفـ ــوا ع ـل ــى االس ـت ـش ـهــاد
وهم يقاتلون اإلرهاب في عرسال ،أو
ضـبــاط مــن األم ــن الــداخـلــي ال يــزالــون
يعانون إلــى الـيــوم مــن الـجــروح التي
أصيبوا بها في مواجهة اإلرهابيني
ف ــي شـ ــارع «امل ـئ ـت ــن» ب ـطــراب ـلــس عــام
 ،2007أو خ ــال مالحقتهم لخاطفي
االستونيني قبل  3سنوات.
(هيثم الموسوي)

ومنازلة صعبة مع حزب اهلل
جــانـبــي الـ ـح ــدود ،ف ــي ش ـمــال ال ـعــراق
وشرق سوريا».
ومـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،تـضـيــف
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ،عـ ـم ــد ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ــى
اس ـت ـحــداث م ــواق ــع عـسـكــريــة دفــاعـيــة
على طول الحدود بني لبنان وسوريا،
ونشر فيها نحوًا من الف مقاتل ملنع
املـسـلـحــن وام ــداداتـ ـه ــم م ــن ال ــدخ ــول
م ــن س ــوري ــا ال ــى داخ ــل ل ـب ـنــان .و«ف ــي
خ ــط دف ــاع ــي ي ـن ـت ـشــر م ـقــات ـلــو ح ــزب
ال ـلــه ض ـمــن دوريـ ـ ــات وام ــاك ــن ثــابـتــة،
ويلحظ الجيش االسرائيلي تحسنًا
ف ــي امل ـس ـتــوى الـتـنـفـيــذي ل ـحــزب الـلــه
عـلــى ط ــول ال ـح ــدود ،نتيجة للخبرة
ال ـتــي اكـتـسـبـهــا مـقــاتـلــوه فــي الـحــرب
السورية».

الحرب السورية ،بحسب التقديرات
نفسها« ،تسببت في تراجع حاد في
مستوى التهديد التقليدي باتجاه
اســرائـيــل انـطــاقــا مــن ســوريــا ،اذ ان
اكثر مــن  80فــي املئة مــن الصواريخ
ومـخــازن ســاح املدفعية اطلقت في
اتـ ـج ــاه م ــواق ــع لـلـمـسـلـحــن ف ــي هــذا
البلد ،ولــم يبق في الـجــوالن مخازن
او مستودعات مخصصة السرائيل
ّ
وموجهة اليها ،كما ان قدرة املناورة
ل ــدى الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى خــوض
مواجهة مع اسرائيل تراجعت وربما
هي غير قائمة حاليًا ،كما ان التهديد
الكيميائي ازي ــل بسبب تفكيكه ،ما
يعني تغييرًا كبيرًا ج ـدًا فــي ميزان
ال ـقــوى مــع ال ــدول ــة الـتــي ع ـ ّـدت عــدوة

السرائيل طوال اربعني عاما مضت».
مـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ان الـ ـقـ ـل ــق ال ي ـ ــزال
موجودًا جراء عمل ما قد يقدم عليه
حزب الله ،وتحديدًا في املناطق التي
ال يـ ـ ــزال ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري يـسـيـطــر
عليها في الجوالن ،اضافة الى خشية
من نــوع آخــر من مناطق اخــرى على
الـ ـح ــدود ،يـسـيـطــر عـلـيـهــا «املـعـسـكــر
املـ ـتـ ـش ــدد فـ ــي امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـس ــوري ــة
والتنظيمات املتطرفة ،التي تنتمي
الى تنظيم القاعدة».
ويــرى التقدير االسرائيلي بأن حزب
الله «أنهى بناء شبكات مسلحة في
املناطق القريبة من الـحــدود ،وسبق
ل ـهــا ان اط ـل ـقــت ص ــواري ــخ ف ــي ات ـجــاه

اســرائـيــل انـطــاقــا مــن ال ـجــوالن خالل
الـ ـح ــرب االخ ـ ـيـ ــرة ض ــد ق ـط ــاع غـ ــزة»،
و«يقدرون في اسرائيل بان حزب الله،
مع رضا من االسد ،سيستغل املنطقة
امل ــوج ــودة تـحــت سـيـطــرة الـنـظــام في
ش ـمــال الـ ـج ــوالن ،ل ـل ـم ـبــادرة ال ــى شن
عمليات ضــد اســرائـيــل ،كما فعل في
املاضي القريب في اعقاب الضربات
الجوية املنسوبة السرائيل في كل من
لبنان وسوريا».
الـتـقــديــر ي ــرى تغييرًا كـبـيـرًا ج ـدًا في
الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان،
اذ «رغـ ــم ان االسـ ــد ب ـقــي ص ــام ـدًا في
الحرب االهلية الفظيعة في سوريا ،اال
انــه حــدث تحول في مقاربة اسرائيل
لهذه الجبهة .فقبل عقدين من الزمن

كـ ــان ق ـل ــق اس ــرائـ ـي ــل وق ـ ـ ــادة املـنـطـقــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،ك ـع ـم ـي ــرام
ليفني وغابي اشكنازي ،تتركز حول
الخشية من عملية ينفذها حزب الله
وتتسبب بــانــدالع حــرب مــع ســوريــا،
امــا اآلن فــاالمــور بــاتــت على نقيض:
االح ـ ـت ـ ـمـ ــال االك ـ ـثـ ــر اقـ ــاقـ ــا لـلـجـيــش
االسرائيلي هو ان عملية تنطلق من
ســوريــا قــد تتسبب بـحــرب مــع حــزب
ال ـلــه» .وبحسب «هــآرتــس» فــان قائد
املنطقة الشمالية الحالي ،اللواء أفيف
كوخافيّ ،
«عبر عن قلق من عمليات
محتملة في الجوالن ،في الوقت الذي
يستعد فـيــه ملــواجـهــة مستقبلية مع
عــدو صعب جــدا ،وهــو حــزب الله في
لبنان».

