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سياسة

ُ ّ
ّ
مرافق ريفي «يرقي» الضباط!
قضية اليوم

ّ
عمليًا ،تمكن مرافق الوزير أشرف ريفي من «ترقية»  166نقيبًا في قوى األمن الداخلي «بالجملة» ومن دون
ّ
يتضمن اسم مرافقه الذي ارتبط بما عرف
استثناءات ،بعدما ّلوح الوزير بعدم توقيع جدول الترقيات إن لم
نهاية  2014بـ «فضيحة المازوت»
األسبوع املاضي ،التأم مجلس قيادة
قــوى األم ــن الــداخـلــي إلنـجــاز مراسيم
ج ــداول تــرقـيــات ال ـضـ ّـبــاط .وقــد جــرت
العادة ُعرفًا في املديرية أن ُيستثنى
الـ ـض ـ ّـب ــاط الـ ــذيـ ــن ي ـت ـض ـ ّـم ــن سـجـلـهــم
العسكري عقوبات مسلكية بالحبس
ع ـشــريــن ي ــوم ــا أو أك ـث ــر م ــن الـتــرقـيــة.
ً
بناء عليه ،علمت «األخـبــار» ،أن قائد
وحــدة الخدمات االجتماعية العميد
غ ــاب ــي الـ ـخ ــوري اقـ ـت ــرح أن يستثنى
مــن الترقية النقيب محمد الــرفــاعــي،
املرافق الشخصي لوزير العدل اللواء
أشرف ريفي ،القتران اسمه بما ُعرف
بـ «فضيحة املازوت».
وت ـعــود الـقـصــة ال ــى نـهــايــة ع ــام 2014
عندما أوقف صاحب «شركة الصحراء
للمحروقات» ،علي ح ،.الذي كان يبيع
املحروقات للمديرية .وبالتحقيق معه
اعترف بأنه كــان يتالعب بالعدادات،
ّ
ويـ ـس ــل ــم ك ـم ـي ــة مـ ــن امل ـ ـحـ ــروقـ ــات أق ــل

فتح بازار األسماء المرشحة
لخالفة قائد جهاز أمن السفارات
بعد تقاعده
مما يتقاضى ثمنًا لها .وتـحـ ّـدث عن
مــوظ ـفــن وضـ ـب ــاط ي ـس ــاع ــدون ــه على
ال ـغــش ،لـقــاء مـبــالــغ مــالـيــة «يهديهم»
إي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا .ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـن ـق ـي ــب
ال ــرف ــاع ــي ،امل ــراف ــق الـشـخـصــي لريفي
(في األمن الداخلي وفي وزارة العدل)
وكــاتــم الكثير مــن أس ــراره .وقــد ادعــى
امل ــوق ــوف أن ــه دف ــع «ه ــدي ــة» لـلــرفــاعــي،
هي عبارة عن مبلغ  170مليون ليرة.
وبـعــدمــا استمع املحققون إلــى إفــادة
األخ ـيــر ،نفى ادع ــاء امل ـ ّ
ـورد .كــذلــك قال
علي ح .إنه دفع مبالغ طائلة لرئيس
املـكـتــب اإلداري فــي مصلحة اآللـيــات
املقدم أسامة بــدران الــذي نفى بــدوره
ادعاءات املشتبه فيه.
وبـحـســب مـســؤولــن أمـنـيــن معنيني
بامللف ،فإن شخصيات وزارية وعدلية
وأم ـن ـي ــة س ـع ــت ي ــوم ـه ــا إل ـ ــى إح ـب ــاط
التحقيق ،وحـصــر الشبهة بصاحب
ال ـشــركــة امل ـ ـ ـ ّ
ـوردة .وع ـلــى أسـ ــاس عــدم
ُ
وج ـ ــود دل ـي ــل ي ـث ـبــت ح ـص ــول أي من
الضابطني على رشى من ّ
املورد ،جرى
الـعـمــل وف ــق قــاعــدة أن إف ــادة املشتبه
فيه أضعف من إفادة الضابط .وبذلك،
أمر النائب العام املالي بترك الرفاعي

هدد ريفي بعدم توقيع جدول الترقيات اذا لم يتمن اسم مرافقه (هيثم الموسوي)

ب ـس ـن ــد إق ـ ــام ـ ــة ،وب ـ ـتـ ــرك ب ـ ـ ـ ــدران ره ــن
التحقيق ،أي إطالق سراح كل منهما،
وب ـ ـقـ ــي صـ ــاحـ ــب امل ــؤسـ ـس ــة م ــوق ــوف ــا
يــوم ـهــا بـ ـق ــرار ق ـض ــائ ــي .وف ـي ـمــا نقل
ب ــدران «تــأديـبـيــا» مــن مــركــزه للخدمة
فــي «ال ـفــوج الـسـ ّـيــار الـثــالــث» ،لــم يجر
املـ ـ ّـس بــالــرفــاعــي ،وال م ـســاء لــة وزي ــر
العدل ،الذي ُيعتبر في لبنان ،بالعرف
ال بــال ـقــانــون ،رأس الـنـيــابــات الـعــامــة
التي تحقق في امللف.
وبالعودة إلى اجتماع مجلس القيادة،

ف ـق ــد أثـ ـ ــار اق ـ ـتـ ــراح ال ـع ـم ـيــد الـ ـخ ــوري
ّ
انـقـســامــا ف ــي امل ـج ـلــس ،خـصــوصــا ّ أن
ري ـفــي هـ ـ ّـدد ب ــوض ــوح بــأنــه ل ــن يــوقــع
مراسيم الترقية إذا ما استثني اسم
الــرفــاعــي منها .وك ــان املـخــرج باتفاق
ال ـض ـبــاط املـجـتـمـعــن عـلــى تــرقـيــة كل
الـ ـضـ ـب ــاط مـ ــن رتـ ـب ــة ن ـق ـيــب مـ ــن دون
استثناء (عــددهــم  ،)166ومــن بينهم
م ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون ال ـت ــرق ـي ــة ل ــوج ــود
عقوبات بالسجن في سجالتهم تزيد
على خمسني يومًا أو يزيد.

وع ـ ـ ــن سـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ــض ال ـض ـب ــاط
طـ ـل ــب وزي ـ ـ ــر الـ ــوصـ ــايـ ــة ،خ ـصــوصــا
أن ري ـ ـفـ ــي كـ ـ ــان س ـي ـج ــد حـ ــرجـ ــا فــي
ال ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي وجـ ـ ــه مـ ـئ ــات ال ـن ـق ـبــاء
املستحقني لـلـتــرقـيــة ،قــالــت املـصــادر
إن ب ـعــض ض ـب ــاط ال ـق ـي ــادة ت ـ ّ
ـذرع ــوا
ب ـم ــوق ــف وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ودخ ـ ـلـ ــوا فــي
بازار إلمرار ضباط من «حصصهم»
ع ـلــى جـ ــدول ال ـتــرق ـيــة ،أسـ ــوة بــإمــرار
الرفاعي ،فكانت النتيجة إصدار قرار
باإلجماع بترقية الجميع.

ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،فـتـحــت إح ــال ــة قــائــد
جهاز أمن السفارات الحالي العميد
ن ـب ـيــل م ـظ ـلــوم إلـ ــى ال ـت ـقــاعــد ف ــي ٢٣
م ــن الـشـهــر املـقـبــل ال ـب ــاب أم ــام ب ــازار
ّ
خ ــا ّف ـت ــه .ورغ ـ ــم أن الئ ـح ــة ال ـض ـبــاط
امل ــرشـ ـح ــن ل ـخــاف ـتــه تـ ـط ــول ،إال أن
القرار لم يــرس بعد على اسـ ٍـم محدد
ّ
ب ــوصـ ـف ــه األوفـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ــظ ـ ــا .وف ـ ـ ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق ،يـبــرز ّ مــن األس ـمــاء الـعـمــداء
م ـح ـم ــود الـ ـع ــن ــان وع ـ ــدن ـ ــان ال ـش ـيــخ
علي وولـيــد جــوهــر وخليل الضيقة

جنود العدو ينامون خارج مواقعهم وفي األحراج
علي حيدر
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا دخ ـ ـل ـ ــت إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل م ــرح ـل ــة
انـتـظــار ّ
رد حــزب الـلــه ،دخـلــت الـقـيــادة
االســرائـيـلـيــة مــرحـلــة م ــن ال ـتــوتــر بعد
خ ـي ـب ــة كـ ــل ره ــان ــاتـ ـه ــا ع ـل ــى امل ـف ـع ــول
الردعي لكل رسائل التحذير والتهديد
ال ـتــي وجـهـتـهــا عـبــر وس ــائ ــل وق ـنــوات
مـتـعــددة .وعـلــى وقــع الـخـطــاب االخير
لالمني الـعــام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،قام رئيس أركان جيش العدو
غ ــادي ايــزن ـكــوت ،وم ـعــه قــائــد املنطقة
الشمالية اللواء افيف كوخافي ،وقائد
فــرقــة «ه ـب ـشــان» فــي ال ـج ــوالن العميد

ي ـن ـيــف عـ ـش ــور ،وق ــائ ــد ف ــرق ــة الـجـلـيــل
العميد امـيــر بــرعــام ،بجولة ميدانية.
وشملت الجولة عددًا من نقاط املراقبة
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا،
وتابعوا عن كثب التحديات الناجمة
عن الحرب الداخلية في سوريا ،إضافة
الى التدريبات في فرقة الجليل.
وفي االطار نفسه ،رأى معلق الشؤون
الـعـسـكــريــة فــي الـقـنــاة ال ـعــاشــرة ،الــون
ب ــن دي ـف ـيــد ،أن اس ــرائ ـي ــل ف ــي «مــرحـلــة
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ،وم ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــاهـ ــده ف ـ ــي االي ـ ـ ــام
االخـ ـي ــرة ه ــو نـتـيـجــة ح ــال ــة اسـتـنـفــار
تـ ـس ــود الـ ـجـ ـي ــش» .ولـ ـف ــت ال ـ ــى وج ــود
حالة توتر بفعل التسليم بحقيقة أن

حزب الله ألزم نفسه بالرد على اغتيال
الـشـهـيــد سـمـيــر ال ـق ـن ـطــار .وأكـ ــد أنـهــم
فــي إســرائـيــل ينصتون جـيـدًا لكلمات
األم ــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه ويــأخــذونـهــا
بمنتهى الـجــديــة .ولـفــت ال ــى أن حــزب
الـ ـل ــه ي ـب ـحــث ع ــن ّ
رد م ـ ـ ــدروس يـشـكــل
ردًا عـلــى اغ ـت ـيــال الـقـنـطــار ،وال يــؤدي
ال ــى ن ـشــوب ح ــرب .وتــوقــف بــن ديفيد
عند حــرص ايزنكوت ونتنياهو على
الــرد على االمــن الـعــام لحزب الـلــه ،ما
يعكس مستوى الجدية التي تعاملت
بها املستويات السياسية والعسكرية
واالس ـت ـخ ـبــاريــة م ــع امل ــواق ــف االخ ـيــرة
التي أعلنها السيد نصرالله .وهو ما

لفت اليه أيضًا معلق القناة العاشرة
بــالـقــول إنـهــم فــي إســرائـيــل يتعاملون
بجدية مع ما أعلنه نصرالله ،مشيرًا
ال ـ ــى أن ق ـ ــوات ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي
م ـس ـت ـع ــدة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
وتغير روتينها ،وعلى هذه
والجوالن
الخلفية ال ينامون دائمًا في مواقعهم
املعروفة ،وأحيانًا ينتقلون للنوم في
حرج مجاور.
الــى ذلــك ،شــدد بــن ديفيد على أنــه في
كل مستويات قيادة املنطقة الشمالية،
هناك إدراك بأن رد حزب الله سيأتي،
وكـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو خـ ـ ـ ــال أيـ ـ ـ ـ ــام أو خـ ــال
االسابيع املقبلة.

فــي السياق نفسه ،ذكــر موقع «والــا»
االخ ـ ـب ـ ــاري أن الـ ـجـ ـه ــات االمـ ـنـ ـي ــة فــي
اس ــرائ ـي ــل تـسـتـعــد إلم ـك ــان أن ي ـحــاول
حــزب الـلــه تنفيذ عملية ضــد الجنود
االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن عـ ـل ــى طـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود
ال ـش ـمــال ـيــة .ون ـق ــل امل ــوق ــع ع ــن مـصــدر
أم ـنــي رف ـيــع قــولــه «أن ــا ال أسـتـطـيــع أن
أبقى غير مبال بعد ما قاله نصرالله.
أن ــا أريـ ــد أن أب ـق ــى ح ـك ـي ـمــا» .وأوض ــح
املصدر أن الجيش االسرائيلي مستعد
لكل التطورات على الحدود السورية،
بـعــدمــا أعـلــن األم ــن ال ـعــام لـحــزب الله
أن االنتقام آت من البحر حتى حدود
الجوالن.

