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سياسة
على الغالف

ّ
«المستقبل» يتخلى عن عبد المنعم يوسف
ليس عبد المنعم يوسف سوى حلقة في سلسلة طويلة من الموظفين الممسكين بالمفاصل المالية واإلدارية للدولة
اللبنانية ،نيابة عن تيار المستقبل .لكنه بعد الشح الذي أصاب الكثير من مؤسسات الدولةّ ،
تحول إلى حارس لمغارة يغرف
منها أركان النظام السياسي ،على رأسهم «المستقبل» الذي كان له نصيب األسد .يبدو أن هذا التيار قرر التخلي عن حارس
المغارة
إبراهيم األمين
كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ»األخ ـب ــار»
أن تيار «املستقبل» وافــق على إعفاء
رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو ع ـب ــد املـنـعــم
يـ ــوسـ ــف م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات ــه ،وب ـ ــاش ـ ــر فــي
إعـ ــداد تــرشـيـحــات ل ـبــدالء ل ــه .وقــالــت
ّ
إن ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري اط ـل ــع
م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة على
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات تـ ــرفـ ــع نـ ـسـ ـب ــة االشـ ـتـ ـب ــاه
بتورط يوسف في مخالفات كثيرة،
من بينها ما يتعلق بملف اإلنترنت
غير الشرعي.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن «املـسـتـقـبــل»
كان قد رفض البحث في األمر «تحت
الـ ـضـ ـغ ــط» ،وأن رئ ـي ــس ك ـت ـلــة ن ــواب
التيار الرئيس فــؤاد السنيورة ،كان
أبرز املتشددين في الدفاع عن يوسف،
ليتبني الحـقــا أن حــرصــه لـيــس على
يوسف نفسه ،بل بهدف التوصل إلى

ّ
ينف رئيس الحكومة احتمال بت
لم ِ
مجلس الوزراء قريبًا بملف تعيينات
جديدة في قطاع االتصاالت
اتفاق مع بقية األطــراف على مرشح
ب ــدي ــل يـ ـخـ ـت ــاره «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وأنـ ــه
ّ
يحبذ ترشيح أحد مستشاريه ،نبيل
يموت ،لهذا املنصب.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن مـســؤولــن
فــي «املـسـتـقـبــل» أجـ ــروا ج ـ ّـس نبض
لقوى سياسية ب ــارزة حــول ترشيح
يـ ـم ــوت ،ل ـك ـن ـهــم واج ـ ـهـ ــوا اع ـت ــراض ــا
ح ـ ــازم ـ ــا ،مـ ــا دفـ ـ ــع إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث عــن
ُ
في هذا السياق
أسماء جديدة .وعلم ّ
أن «ب ـيــت ال ــوس ــط» تـلــقــى ف ــي األي ــام
املــاضـيــة ِسـ َـي ـرًا ذاتـيــة عــدة ملرشحني
محتملنيُ ،
وعلم أن قـيــادات شمالية
ّ
في التيار تصر على أن يكون بديل

معالجة ملف «أوجيرو» لن تقف عند إعفاء يوسف من مهماته (مروان بوحيدر)

يــوســف مــن الـشـمــال ،بعد تسريبات
ب ــأن ال ـحــريــري قــد يـسـ ّـمــي للمنصب
مهندس اتصاالت من إقليم الخروب.
امل ـع ـلــومــات ع ــن ي ــوس ــف ال ـت ــي اطـلــع
عليها الحريري ُعرضت أيضًا على
أكـ ـث ــر م ــن جـ ـه ــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا رئ ـيــس

املجلس النيابي نبيه بري والنائب
وليد جنبالط .لكن املـصــادر أشــارت
إل ـ ـ ــى أن «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» واف ـ ـ ـ ــق ع ـلــى
إع ـف ــاء يــوســف ش ــرط ع ــدم مالحقته
قـ ـض ــائـ ـي ــا ،عـ ـب ــر تـ ـس ــوي ــة ت ـت ـضـ ّـمــن
االك ـت ـف ــاء بــالـتـحـقـيـقــات ال ـت ــي جــرت

ف ــي م ـلــف اإلن ـت ــرن ــت غ ـيــر ال ـشــرعــي،
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوسـ ــع نـ ـح ــو مـ ـلـ ـف ــات قــد
تـسـ ّـبــب مـشـكــات قــانــونـيــة ليوسف
وألصحاب تلفزيون «املر .تي .في».
لكن امل ـصــادر نفسها قــالــت إن وزيــر
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـط ــرس حـ ـ ــرب ،يــرفــض

أي ت ـس ــوي ــة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وأن ــه
أبـ ـل ــغ ال ـج ـه ــات ك ــاف ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
النيابة العامة ،إصراره على متابعة
ال ـت ـح ـق ـي ــق حـ ـت ــى الـ ـنـ ـه ــاي ــة ب ـص ــرف
ال ـن ـظــر ع ــن ه ــوي ــة املـ ـت ــورط ــن ،وأن ــه
سـيـمـنــح إذنـ ــا بـمــاحـقــة أي مــوظــف

تقرير

نحو «لجنة تحقيق برلمانية» في اإلنترنت غير الشرعي؟
ميسم رزق
ال تــزال قضية اإلنترنت غير الشرعي
وم ـت ـف ــرع ــات ـه ــا ت ـش ـغــل ل ـج ـنــة اإلع ـ ــام
واالت ـصــاالت ومعها األج ـهــزة األمنية
وال ـق ـض ــائ ـي ــة امل ـع ـن ـيــة بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات.
م ــع ك ــل جـلـســة ج ــدي ــدة ي ـت ـبـ ّـن تــداخــل
ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،وي ـت ـب ـ ّـن مـعـهــا امل ــزي ــد من
غموض املعلومات وعــدم توافر األدلة
ال ــازم ــة لـتـسـمـيــة األمـ ـ ــور بــأسـمــائـهــا
وم ـح ــاك ـم ــة املـ ـت ــورط ــن ال ـف ـع ـل ـيــن فــي
ُ
ال ـق ـض ـي ــة .إلـ ــى ج ــان ــب ك ــل ذل ـ ــك ،ت ـث ــار
شبهات إضافية حــول «أدوار» املدير
الـ ـع ــام ألوجـ ـي ــرو ع ـبــد امل ـن ـعــم يــوســف
ال ـ ــذي ي ـتــولــى ث ــاث ــة م ــواق ــع حـســاســة
فــي قطاع االتـصــاالت فــي آن واحــد ،ما
يشكل مخالفة قانونية مستمرة منذ
سنوات .وفي ظل تأكيد رئيس اللجنة
ال ـنــائــب حـســن فـضــل ال ـلــه «ال ـس ـيــر في
ه ــذا املـلــف حـتــى الـنـهــايــة وع ــدم لفلفة

ال ـق ـض ـي ــة» ،ت ـش ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات إلـ ــى أن
«ثـ ّـمــة طرفًا يسعى إلــى إرس ــاء تسوية
ش ــام ـل ــة ت ـس ـحــب املـ ـت ــورط ــن وت ـح ــول
دون م ـحــاس ـب ـت ـهــم م ـق ــاب ــل تـعـيـيـنــات
جــديــدة فــي املــواقــع ال ـثــاثــة ،لــن يكون
ليوسف مكان فيها ،علمًا أن االنقسام
املستقبلي حوله ال يزال قائمًا ،ويظهر
بوضوح خالل الجلسات التي تعقدها
لجنة اإلعالم واالتصاالت.
جلسة اللجنة أمــس تـمـ ّـيــزت بحضور
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
اللواء إبراهيم بصبوص ،الذي أكد أن
«التحقيق الــذي أجــراه فرع املعلومات
ّ
يؤكد أن ما من شيء يستدعي التحقيق
م ــع ال ـض ـب ــاط وال ــرتـ ـب ــاء ال ــذي ــن ج ــرى
تركيب األجهزة غير الشرعية في أعالي
الجبال ضمن نطاقهم اإلقليمي» .وقال
إن ــه «إذا وج ــد مــدعــي ع ــام التمييز أن
التحقيق غير مكتمل يحق له التحقيق
م ــع أي م ـن ـهــم م ــن دون أن أعـ ـط ــي لــه
اإلذن بــذلــك» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فقد

ثبت أمام اللجنة أن «مديرية الجمارك
ل ــم تـسـتـجــب لــاسـت ـنــابــات الـقـضــائـيــة
ّ
املقدمة بحق بعض مسؤولي املديرية،
ب ـس ـبــب االشـ ـتـ ـب ــاه ف ــي «تـخـلـيـصـهــم»
معامالت استيراد املعدات املستخدمة
فــي مـحـطــات اإلن ـتــرنــت غـيــر الـشــرعــي.
ِّ
وب ـم ــا أن االس ـت ـن ــاب ــات ُسـ ــطـ ـ َـرت مـنــذ
شهرين ،منح وزيــر املالية علي حسن
خليل اإلذن باالستماع إلــى مسؤولي
الـ ـجـ ـم ــارك ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية .وفيما كانت اللجنة
ق ــد نــاق ـشــت ك ــاف ــة مـ ـس ــارات الـقـضـيــة،
لفتت املصادر في شــأن املسار األمني
والتجسس اإلسرائيلي إلى أن «امللف
شــائــك ج ـ ـدًا» ،وأن مشكلته تـكـمــن في
«عدم ثبوت التجسس نتيجة التالعب
ال ــذي حصل بــالــداتــا ،وبعدما اتخذت
جهة معينة قرارًا بفك املعدات ،ومسح
«ال ــرق ــم ال ـت ـس ـل ـس ـلــي» ،ح ـتــى ال تـعــود
هناك قــدرة على معرفة الوجهة التي
ّ
تشغلها».

«الجمارك» لم تستجب
لالستنابات القضائية
بالمسؤولية
المتعلقة
ّ
عن إدخال معدات
اإلنترنت غير الشرعي

يجمع أكثر من نائب على أن «الجهات
التنفيذية والقضائية ال تريد التعاون،
وك ــل ط ــرف يــريــد أن يــرمــي املسؤولية
ع ـلــى الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ...ف ــي الـجـلـســات
ن ــدخ ــل م ــن زاروب ونـ ـخ ــرج م ــن آخ ــر،
وال نـحـصــل عـلــى ج ــواب واح ــد ملـئــات

األس ـئ ـلــة املـتـعـلـقــة بــامل ـســاريــن األم ـنــي
أو اإلداري» .وقــد عكست تصريحات
الـ ـن ــواب ه ــذا ال ـج ــو ب ـعــد الـ ـخ ــروج من
ال ـج ـل ـســة ،إذ أش ـ ــار ال ــوزي ــر وائ ـ ــل أبــو
فاعور إلــى أن «ال أجوبة ومــا زلنا في
الــدوامــة نفسها ،ومــن األنسب الذهاب
ب ــاتـ ـج ــاه طـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ــري
تشكيل لجنة تحقيق نـيــابـيــة ملعرفة
م ــا ح ـص ــل» .فـيـمــا أش ــار وزي ــر الــدفــاع
سمير مقبل إلــى أن «الـقــانــون واضــح
والجمارك مسؤولة عن أي شيء يدخل
الى البلد أو يخرج منه ،هذه مسؤولية
الجمارك وليست مسؤولية الجيش».
أما وزير االتصاالت بطرس حرب ،فقد
ّ
باملهمة ،إذ «تـ ّـم إطالع
وصف الجلسة
الحاضرين على ما استجد في عملية
التحقيقات التي تحصل وفي ما اتخذ
مــن تدابير مــا يتعلق باإلنترنت غير
الشرعي والغوغل كاش».
وأع ـ ــاد رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب حسن
ف ـضــل ال ـل ــه ال ـتــذك ـيــر ب ــامل ـس ــارات الـتــي

