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المشهد السياسي

قوى األمن بال نفقات سرية!

سالم :ال بد
من مساحة
للتفاهم
وانتخاب
الرئيس كي
نصبح في
وضع أفضل
(أ ف ب)

لضرب اإلرهاب وقلنا له إنه يعنينا،
ل ـك ــن مــوق ـع ـنــا دف ــاع ــي ألن ق ــدرات ـن ــا
م ـ ـحـ ــدودة ،ون ـح ـت ــاج إلـ ــى م ــزي ــد من
الدعم .هناك وضع سياسي له عالقة
مباشرة بعدم انتخاب الــرئـيــس ،ما
يـسـمــح بـمـســاحــة م ــن ع ــدم االت ـف ــاق،
وتــال ـيــا يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى عملنا
كـسـلـطــة إج ــرائ ـي ــة .نـسـعــى كحكومة
إلى مواكبة هذا الوضع واستيعابه.
أت ــوج ــه إلـ ــى ك ــل الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إلدراك مخاطر هــذا الوضع وتفادي
م ـح ــاذي ــر ف ــي غ ـنــى ع ـن ـهــا .ال ب ــد من
مساحة للتفاهم وانتخاب الرئيس
كي نصبح في وضــع أفضل ،وكذلك
ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة األخ ـ ــرى.
واجبنا منع االنهيار ،لكن ال يمكننا
أن ن ـحــل م ـحــل رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة.
لــذا ،من الـضــروري استعجال إنجاز
ه ــذا االسـتـحـقــاق .ال ـيــوم سمعت من
الرئيس هــوالنــد كــامــا مـبــاشـرًا ،هو

عدم استعداده للتدخل في الشؤون
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــان واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
الرئاسي ،إال إذا رغب اللبنانيون في
ذلك .ما أقوله هو أن علينا أن نحصن
أنفسنا من أي تدخل خارجي من أي
جهة أتى .إذا كانت لفرنسا نية طيبة
فــي الـتــدخــل ،ف ــإن ل ــدول أخ ــرى نيات
سيئة .ال أقصد دولة محددة ،وليس
فــي بــالــي دول ــة مــا ،بــل علينا تعزيز
حاجتنا إلــى التفاهم والتوحد ،ألن
ل ــدي ـن ــا عـ ـ ــدوًا رابـ ـض ــا ع ـن ــد الـ ـح ــدود
هــو إســرائـيــل ،وهــو لــن يــوفــر فرصة
لــاس ـت ـفــادة م ــن خــافــات ـنــا .إق ــول إن
علينا تفادي أن تعمد دولة إلى أذية
لبنان ،ألنه ال يؤذي أحدًا .يجب أن ال
يكون لدينا أعداء ،بل أصدقاء».
بـعــد الـظـهــر زار س ــام والــوفــد املــرافــق
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــان ــوي ــل فـ ــالـ ــس ،ثــم
استقبل فــي مقر إقــامـتــه وزي ــر الــدفــاع
جان إيف لودريان.

ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ان امل ــدي ــري ــة
الـعــامــة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي لم
ّ
تتمكن من صرف النفقات السرية
املـ ـ ـح ـ ــددة فـ ــي م ــوازنـ ـتـ ـه ــا خ ــال
الشهرين املاضيني ،بسبب خالف
بني مديرها العام اللواء ابراهيم
ب ـ ـص ـ ـبـ ــوص ،ورئـ ـ ـي ـ ــس إدارتـ ـ ـه ـ ــا
املركزية ،العميد أسعد الطفيلي.
وه ــذه الـنـفـقــات الـســريــة البالغة
ن ـحــو  9م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة سـنــويــا،
م ـن ـصــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ــوازن ــة
التي تحصل عليها املديرية من
املوازنة العامة ،إلنفاقها من دون
املرور بآليات الرقابة ُ االعتيادية.
وم ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض ان ت ـن ـف ــق ه ــذه
املبالغ لتمويل شبكات املخبرين،
او لشراء معدات خاصة من دون
إلزامية إجــراء مناقصات تكشف
ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه امل ـ ـعـ ــدات .هـ ــذا مــن
ال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظ ــري ــة؛ أمـ ــا عـمـلـيــا،
ّ
فتحولت النفقات السرية إلى ما
يشبه البدالت الشهرية اإلضافية
أو املـ ـك ــاف ــآت الـ ـت ــي ي ـت ـقــاضــاهــا
الضباط والرتباء املحظيون في
املــديــريــة ،وأول ـئ ــك الـعــامـلــون في
ف ــرع امل ـع ـلــومــات ،إضــافــة إل ــى ما
ينفقه املدير العام «على هــواه».
ومــا ينطبق على االمــن الداخلي
يسري على باقي األسالك األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــع ف ـ ــارق وح ـيــد
أن املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي هـ ــي الـ ـجـ ـه ـ ّـاز األم ـن ــي
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــث ــر أمـ ـ ــوره
فقدان القدرة
اإلداري ــة إلــى درجــة ُ ّ
على إنفاق أموال لها تمثل حافزًا
رئـيـسـيــا لـلـعـمــل األم ـن ــي ال ـجــدي
فيها.
ال ـف ـصــل ال ـجــديــد الـ ــذي تـشـهــده
ً
املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــاال
لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات داخ ـ ـ ـ ـ ــل م ـج ـل ــس
ق ـ ـيـ ــادت ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــي 2006
و ،2008كــان ـع ـكــاس َلــانـقـســام
ال ـس ـيــاســي ب ــن ف ــري ــق ــي  8و14
آذار .ك ــان ــت امل ـ ــوازن ـ ــة ال ـســريــة
ُ َ
تـنــفــق شـهــريــا ب ـقــرار مــن املــديــر
الـعــام ،يصدر إلــى أحــد املكاتب
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ ــإدارة امل ــرك ــزي ــة في
املديرية ،من دون املرور برئيس
اإلدارة امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة .واألخـ ـ ـي ـ ــر،
َ َ
«ن ـ ـ ــك ـ ـ ــش» قـ ـب ــل نـ ـح ــو ش ـه ــري ــن
الـ ـق ــان ــون وامل ــراسـ ـي ــم ال ـنــاظ ـمــة
ل ـع ـمــل امل ــدي ــري ــة ،ال ـت ــي تمنحه
الحق الحصري في إدارة أموال
املديرية واإلشراف على إنفاقها.

وملـ ــا قـ ــال ب ـص ـبــوص للطفيلي
إن هــذه النفقات ســريــة ،ويجب
ّ
ّ
أل ي ــط ـل ــع ع ـل ـي ـهــا اح ـ ــد س ــوى
املدير العام ،رد الطفيلي بعدم
وجود نص قانوني بذلك ،وبأن
س ـ ّـر ّي ــة ه ــذه امل ــوزان ــة تحجبها
عــن الـعـمــوم ،ال عــن الـشــريــك في
قيادة املديرية ،واملخول الوحيد
تنظيم ماليتها واإلشــراف على
واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا ون ـف ـق ــات ـه ــا .وبـ ـن ـ ً
ـاء
على ما تـقـ ّـدم ،توقف الطفيلي،
للشهر الثاني على التوالي ،عن
دفع النفقات السرية إلى املدير
العام ،مشترطًا توقيعه قرارات
صــرفـهــا وال ـشــراكــة فــي تحديد
أبـ ـ ـ ــواب إنـ ـف ــاقـ ـه ــا .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
يستغرب الضباط املحسوبون
على تيار املستقبل في املديرية

مسلحون مقربون من
تنظيم «داعش» ّ
وجهوا
تهديدات بالقتل إلى
الشيخ «أبوطاقية»
أداء ال ـط ـف ـي ـل ــي ،م ــؤك ــدي ــن ان ــه
ناتج عن قرار سياسي اتخذته
م ــرجـ ـعـ ـيـ ـت ــه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،أي
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،م ــن دون
ان ي ـح ــددوا ال ــداف ــع الـ ــذي يقف
خلف ذلــك .ويـقــولــون إن صرف
االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـج ـ ــري ب ــالـ ـط ــريـ ـق ــة
نـفـسـهــا مـنــذ ع ـق ــود ،ف ـمــاذا عــدا
م ـمــا بـ ــدا ك ــي ي ـب ـتــدع الـطـفـيـلــي
ب ــدع ــة ال ـت ــوق ـي ـع ــن؟ ال ـط ـف ـي ـلــي،
ف ــي امل ـقــابــل ،يـنـفــي لــزمــائــه أي
ّ
خلفية سياسية لـقــراره ،مذكرا
بــأن إنفاق أي مبلغ من االمــوال
العامة ،وفي أي إدارة من إدارات
ال ــدول ــة ،يـحـتــاج إل ــى ّ توقيعني
على األقل ،فلماذا تشذ املديرية
عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة؟ وي ـح ـظــى
الطفيلي بتأييد عدد من زمالئه
فـ ــي م ـج ـل ــس ق ـ ـيـ ــادة امل ــدي ــري ــة،
مـ ــن امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ق ـ ــوى 8
آذار والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر،
ل ـكــن ال ــاف ــت أن ق ــائ ــد ال ـشــرطــة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد ن ــاج ــي
املصري ،املحسوب على النائب

ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ي ــؤي ــد مــوقــف
رئيس اإلدارة املركزية.
ُي ــذك ــر أن جـ ـ ــزءًا م ــن امل ـص ــاري ــف
الـســريــة يــدفـعــه املــديــر ال ـعــام إلــى
أعضاء مجلس القيادة ،لينفقها
كــل منهم أيـضــا بحسب مــا يــراه
مناسبًا.

«داعش» و«أبوطاقية»
على صعيد آخــر ،لفتت مصادر
أمنية إلى أن مسلحني مقربني من
تنظيم «داعش» ّ
وجهوا تهديدات
بــال ـق ـتــل إل ــى ال ـش ـيــخ ال ـعــرســالــي
مـصـطـفــى ال ـج ـج ـي ــري ،امل ـع ــروف
ّ
وتحدثت املصادر
بـ«أبوطاقية».
عن أن هــذه التهديدات هي التي
دف ـعــت الـحـجـيــري إل ــى مهاجمة
على
املسلحني علنًا عبر صفحته ّ
موقع فايسبوك أمــس .فقد علق
الحجيري بالقول« :أنا ال أشك في
حبي وحــب أهــل عــرســال للثورة
وتــأيـيــدهــا ،لكني ب ــدأت أشــك في
ً
حب الثورة لنا» .وأضــاف قائال:
«ق ــد يـسـتـغــرب ال ـب ـعــض كــامــي،
لكن هــل مــا يقوم بــه البعض من
أفـ ـع ــال تـتـسـبــب ب ــإي ــذاء وإه ــان ــة
أهــل عــرســال وم ـصــادرة أموالهم
وحـصــارهــم وخطفهم ي ــدل على
ً
املـ ـحـ ـب ــة؟» ..وأردف ق ــائ ــا« :لـقــد
أراد البعض تحويل الـثــورة من
س ــاح ــات ال ــوغ ــى واالس ـت ـش ـه ــاد
إل ــى ثـ ــورة خ ـيــم وك ــرات ــن وأزق ــة
ـأل« :هـ ــل
ف ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ــال »..وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
سنصل إلــى الـيــوم ال ــذي نصبح
فـ ـي ــه م ـ ـهـ ــدديـ ــن م ـ ــن الـ ـلـ ـص ــوص
وق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـطـ ــرق وامل ـ ـجـ ــرمـ ــن؟»،
ث ــم قـ ــال« :ال ي ـهــولــن أح ــد علينا
ببغيه وإجــرامــه ،فــوالـلــه نحن ال
ن ـخــاف ـكــم» ،وخ ـتــم بــال ـقــول« :لـقــد
ب ــذل ــت مـ ــاء وج ـه ــي وف ـ ّـرط ــت في
كثير مــن حـقــوقــي إلط ـفــاء الـنــار،
ف ـصــرت هــدفــا لـجـمـيــع األطـ ــراف،
فإلى الله املشتكى ..بالفعل ظلم
مضاضة على
ذوي القربى أشــد
ّ
املرء من وقع الحسام املهند».
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،ع ـ ـ ـ ــاد ن ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ــر
خـ ــارج ـ ـيـ ــة روس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـي ـخ ــائ ـي ــل
ب ـ ــوغ ـ ــدان ـ ــوف إل ـ ـ ــى ب ـ ـي ـ ــروت مــن
دم ـش ــق ،وال ـت ـقــى الـنــائـبــن ولـيــد
ج ـن ـب ــاط وس ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــة،
ورئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية
سـ ـمـ ـي ــر ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ،وال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك
امل ــارون ــي ب ـشــارة ال ــراع ــي ،ووف ـدًا
من «اللقاء األرثوذكسي».

تقرير

ّ
ّ
عن جعفر الشهال« ...الجهادي غير المتشدد»
رضوان مرتضى
ّ
الشهال إلى الضوء
خرج اسم جعفر
ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي ال ـع ــام امل ــاض ــي.
ي ــوم ـه ــا ظ ـه ــر «املـ ـج ــاه ــد ال ـص ــاع ــد»
فــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـ ّيــة بـعــد عــودتــه
مــن ســوريــا ،كاشفًا أن ــه وصــل إليها
عبر تركيا .وهـنــاك قاتل إلــى جانب
ّ
مسلحي املعارضة السورية في حلب
ّ
الشهال الشاب
وريف حمص .لم يكن
الوحيد الذي التحق بركب الرحالت
الجهادية الـتــي انطلقت نحو أرض
ال ـشــام ،لـكــن كــونــه اب ــن الـشـيــخ داعــي
اإلس ــام الـشـ ّـهــال ،امل ـعــروف بمواقفه
املـ ـتـ ـش ــددة إع ــامـ ـي ــا ،ب ــرغ ــم اف ـت ـق ــاره
إلــى أي حيثية شعبية أو عسكرية،
جعل منه حدثًا في دائرة الضوء .لم
تلبث أخباره أن خفتت قبل أن تعود

ُمجددًا بعد انتشار تسجيل صوتي
ن ـســب إل ـيــهُ ،ي ـهــدد فـيــه اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ف ــي ال ـش ـم ــال ب ـع ــد تــوقـيــف
الجهادي
شقيقه زيــد .لم ُيسمع عن
ّ
الـطــرابـلـســي خـبــر بـعــدهــا ،بــرغــم أنــه
كــان صديقًا ّ
مقربًا ألسامة منصور،
املعروف بـ «أبو عمر منصور» ،أحد
أبرز قادة املحاور املتشددين في باب
ّ
التبانة.
ّ
ُ
بــالـتــأكـيــد ،ال يـشـبــه جـعـفــر الـشــهــال
وال ــده .نجل مؤسس التيار السلفي
ً
أكثر التزامًا باملنهج الجهادي ،فعال،
ً
ال قـ ــوال ف ـح ـســب ،ل ـكــن ل ــم ُي ــرص ــد له
أي دور في األحــداث األمنية الدائرة
ع ـل ــى أرض ل ـب ـن ــان .ي ــرت ـب ــط ال ـش ــاب
ال ـع ـشــري ـنــي أي ــدي ــول ــوج ـي ــا بـتـنـظـيــم
«جبهة النصرة» ،لكن ذلك لم يدفعه
إلى قطع صداقاته بقيادات وعناصر

ّ
الشهال
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
مــن دع ــاة تــوحـيــد ال ـصــف الـجـهــادي
ب ـ ــن «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» و«ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة» ،وال
ي ــؤم ــن بـ ـشـ ـع ــار الـ ــرجـ ــل ال ـ ـقـ ــوي فــي
«الــدولــة» أبــو علي األن ُـبــاري ،القائل
ّ
ردًا عـلــى سـ ــؤال ح ــول أفـ ــق ال ـصــراع
ّ
مــع تــوأمــه ال ـج ـهــادي« :إمـ ــا نبيدهم
أو ُي ـب ـي ــدون ـن ــا» .وب ــرغ ــم املـعـلــومــات
األمـنـيــة الـتــي تـحــدثــت عــن مبايعته
أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك
ّ
ال ـتــلــة ،ف ــإن ال ـشـ ّـهــال لــم يلتقه يــومــا.
شهدتها
األمنية التي
خالل األحداث ّ
ّ
طرابلس ،التزم الشهال منزله .خفف
تحركاته بعد معرفته عبر
كثيرًا من
ّ
أحد أصدقائه أنه بات مطلوبًا .حال
جعفر من حــال الكثيرين من شباب
طرابلس ،يأخذ على وسائل اإلعالم
«ش ـي ـط ـن ـت ـهــا» م ــدي ـن ـت ــه .ف ــي مـعـظــم

اللقاءات التي جرت معه ،كان يتحدث
عن «تضخيم غير ّ
مبرر ملا يجري من
أحداث في طرابلس» .يؤمن كالعديد
م ــن رف ــاق ــه ب ــأن ـه ــم أبـ ـن ــاء «ال ـطــائ ـفــة
ّ
امل ـظ ـل ــوم ــة» .ي ــواف ــق ع ـلــى م ـقــولــة أن
«الـسـلـفــي ُي ـسـ َّـمــن لـ ُـيــذبــح» ،ويعتقد
ب ــأن مـهـمــة الـتـسـمــن ه ــذه تضطلع
بها االستخبارات .ال يلقي بالالئمة
على أبناء باقي الطوائف إنما على
أبناء طائفته نفسها .ويضحك كثيرًا
عندما تصفه بـ«اإلرهابي».
بــرغــم الــرحــات الـجـهــاديــة املـتـعــددة
ّ
التي قام بها إلى سوريا ،فإن جعفر
ال ُيـقــارن بالجهاديني في تشددهم.
ّ
يصدقوا أنــه قد
ال يمكن عارفيه أن
يكون إرهــابـيــا ،برغم بعض الصور
وال ـش ـع ــارات ال ـت ــي يـضـعـهــا أحـيــانــا
عـلــى صـفـحـتــه الـفــايـسـبــوكـيــة .ليس

إلـغــائـيــا بــاملـطـلــق ،إن ـمــا ت ـجــده أكـثــر
ان ـف ـتــاحــا .تــربـطــه ع ــاق ــات صــداقــات
بــأشـخــاص مــن كــل ال ـطــوائــف .حتى
خطيبته التي كان منهمكًا باإلعداد
ل ــزواج ــه ب ـهــا خ ــال ش ـهــريــن ليست
م ـل ـت ــزم ــة دي ـن ـي ــا وال م ـح ـ ّـج ـب ــة .ك ــان
ج ـع ـف ــر ي ـح ـل ــم ب ـ ــأن يـ ـك ــون ري ــاض ـي ــا
م ـح ـت ــرف ــا .ي ـح ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ك ـث ـي ـرًا،
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول غ ـي ــر مـ ـ ــرة ال ـس ـف ــر إ ّل ــى
ال ـخ ــارج الحـتــرافـهــا ،لـكـنــه لــم يــوفــق
في الحصول على التأشيرة بسبب
شـبـهــة اإلره ـ ــاب ال ـتــي تـطـبــع وال ــده.
ولعه بالرياضة وعدم التزامه عمال
ثــاب ـتــا ،دف ـعــا ب ــه إل ــى ت ـمــريــر الــوقــت
ب ـم ـمــارســة ري ــاض ــة ك ـمــال األج ـس ــام.
منذ يومني ،أوقف جعفر عند حاجز
للجيش في منطقة الزاهرية ،لكن لم
ُ
تعرف بعد التهمة املوجهة إليه.

