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مجتمع وإقتصاد
متابعة استدعى النائب العام المالي ،القاضي علي ابراهيم ،مدير االستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت ورئيس هيئة أوجيرو
ّ
المقدم ضده من الحزب التقدمي االشتراكي ،والذي
ُومديرها العام ،عبد المنعم يوسف ،لبدء التحقيق معه في اإلخبار
أرفق بوثائق تتهمه بهدر واختالس أموال عامة واستغالل السلطة وصرف النفوذ « ...كل واحدة من هذه التهم هي إخبار
بذاته وتتطلب تدقيقًا واسعًا» ،يقول مصدر قضائي

عبد المنعم يوسف مطلوب إلى التحقيق
محمد وهبة
قـ ّـدمــت منظمة الـشـبــاب الـتـقــدمــي في
لـبـنــان ومـفــوضـيــة ال ـعــدل فــي الـحــزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ،إخـ ـب ــارًا بحق
املدير العام لالستثمار والصيانة في
وزارة االتصاالت عبد املنعم يوسف،
َ
منصبي
الذي يشغل في الوقت نفسه
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة هـيـئــة أوج ـيــرو
ومديرها العام .عنوان اإلخبار «هدر
واخـ ـ ـت ـ ــاس أم ـ ـ ـ ــوال ع ــام ــة فـ ــي هّـيـئــة
أوجيرو» ،أما مضمونه ّفهو ملخص
على ثالث صفحات وموثق بمجموعة
م ــاح ــق ت ـت ـض ـمــن م ـس ـت ـن ــدات تــدعــم
االت ـهــامــات الـتــي يوجهها املستدعي
ّ
ضد يوسف.

من السجال إلى القضاء

ّ
اإلخ ـ ـبـ ــار ب ـك ــام ــل م ـس ـت ـن ــدات ــه ،ي ـمــثــل
خـ ـط ــوة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه ن ـق ــل االتـ ـه ــام ــات
التي ّ
ّ
قياديي الحزب
وجهها عدد من
التقدمي االشتراكي من ساحة اإلعالم
ال ــى ســاحــة الـقـضــاء ،علمًا ب ــأن وزراء
التيار الوطني الـحــر سبق أن لجأوا
الى القضاء وأجهزة الرقابة من دون
ط ــائ ــل ب ـس ـبــب ال ـح ـم ــاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الفائقة التي يمتاز بها يوسف.
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـم ـل ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـتــراكــي ضــد يــوســف عـبــر أسئلة
طــرح ـهــا ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط عن
ّ
الـجـهــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـغــطــي هــذا
ّ
يسم عبد املنعم يوسف وال
املدير (لم
الجهة السياسية) ،واتهمه بحرمان
مناطق لبنانية من خدمات اإلنترنت
 ...ثم تلتها مواقف صــدرت عن وزير
الـصـحــة وائ ــل أب ــو فــاعــور فــي مؤتمر
ملنظمة الشباب التقدمي ،مشيرًا إلى
ع ـ ــدم تـ ـع ــاون ي ــوس ــف م ــع الـتـفـتـيــش
املــالــي فــي التفتيش املــركــزي .يومها،
صــدر عن يوسف بيان ينفي ما قاله
أب ــو ف ــاع ــور ،األم ــر ال ــذي دف ــع املفتش
العام املالي صالح الدنف إلى إصدار
ب ـي ــان ي ــؤك ــد ف ـيــه أن ي ــوس ــف يــرفــض
استقبال املفتشني منذ أكثر من سنة،
وأنـ ــه ي ــرف ــض تـسـلـيــم امل ـل ـفــات املــالـيــة
التي يطلبها للمفتشون! ّ
رد يوسف
عـ ـل ــى ال ـ ــدن ـ ــف ،وسـ ـع ــى الـ ـ ــى ت ـحــويــل
القضية الى سجال شخصي ،وتحدث
نيابة عن التفتيش املركزي ،نافيًا أن
يـكــون مــا صــدر عــن الــدنــف يمثل هذا
الجهاز الرقابي.
لـ ــم ي ـن ـت ــه الـ ـسـ ـج ــال عـ ـن ــدم ــا ع ــرض ــت
مفوضية الشباب التقدمي في مؤتمر
صـحــافــي املـخــالـفــات الـتــي تتهم عبد
امل ـن ـعــم ي ــوس ــف ب ـه ــا ،إذ إن ال ـس ـجــال
ّ
استمر وتــدخــل فيه وزيــر االتـصــاالت

بطرس حــرب ،مدافعًا عن «استقامة»
ي ــوس ــف ،ومـسـتـغــربــا ط ــرح مــوضــوع
مخالفات «مزعوم ارتكابها أمام الرأي
الـعــام مــن دون إبــاغــي كـمـســؤول عن
عـمــل هيئة أوج ـيــرو كسلطة وصــايــة
بمضمون الـشـكــاوى»ّ .
رد أبــو فاعور
أتــى ســريـعــا ،ق ــال« :غالبتني دموعي
فغلبتني وأن ــا أق ــرأ ع ـبــارات اإلش ــادة
التي سيقت في بيانه ،فاختلط األمر
ّ
علي .هل كان يتحدث عن عبد املنعم
يــوســف أم عــن يــوســف ال ـصـ ّـديــق؟ إذا
كان الوزير حرب يعلم خبايا وخفايا
ن ـ ـبـ ــي االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـحـ ــديـ ــث فـ ـه ــذه
مصيبة ،وإن كــان ال يعلم فاملصيبة
أكبر  ...وللحديث صلة».
تتمة السجال ،جاءت في اإلخبار الذي
قـ ّـدم ـتــه مـفــوضـيــة ال ـش ـبــاب الـتـقــدمــي
لدى النائب العام املالي القاضي علي
اب ــراهـ ـي ــم ،وأوض ـ ـ ــح م ـص ــدر قـضــائــي
لــ«االخـبــار» ،أن «األمــر يتطلب الكثير
من التحقيقات ،وال سيما أن امللفات
امل ــرف ـق ــة ب ــاإلخـ ـب ــار املـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،تـتـضـمــن
الئ ـحــة طــوي ـلــة م ــن االت ـه ــام ــات ،علمًا
ّ
بأن كل بند من هذه البنود هو إخبار
ّ
بحد ذاتــه يجب التحقيق فيه بشكل
مـ ـنـ ـفـ ـص ــل» .وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ــإن
ال ـقــاضــي اب ــراه ـي ــم اس ـتــدعــى يــوســف
ل ـل ـم ـثــول أم ــام ــه خـ ــال أي ـ ــام م ـع ــدودة
حيث ستعقد جلسة لالستماع إليه
وبدء التحقيقات.

وتــأمــن الـجـهــاز الفني املستقل الــذي
س ـي ـم ـن ــح ص ــاحـ ـي ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ح ـســن
تنفيذ العقد  ...هذا األمــر ّ
سهل الهدر
واالس ـت ـفــادة املــالـيــة ،فـلــم يـتــم تشكيل
وتجديد اإلدارة ولم تستبدل األجزاء
ـرى ت ـج ــدي ــد ال ـع ـقــد
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،بـ ــل ج ـ ـ َ
بحالته املشوبة واملعيبة من دون أي
ً
تعديل ،ما فـ ّـوت على الخزينة أمــواال
طائلة.
كذلك ،يتضمن اإلخبار بندًا عن رفض
َ
ي ــوس ــف طـ ـلـ ـب ــات ش ــرك ــت ــي ال ـخ ـل ــوي
بتحديث الشبكة واستعمال املعدات
ال ـح ــدي ـث ــة امل ـ ـش ـ ـتـ ــراة ،مـ ــا ف ـ ـ ـ ّـوت عـلــى
الخزينة أرباحًا وزاد الكلفة الواجبة
على املواطنني .ثم أجرى يوسف عقد

رفض يوسف طلبات
َ
شركتي الخلوي بتحديث
الشبكة واستعمال المعدات
الحديثة المشتراة

صيانة مبرمًا بــن وزارة االتـصــاالت
وه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو ،ف ــوق ــع ه ــو كممثل
ل ـل ـط ــرف ــن ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـع ـق ــد مــواف ـقــة
منه على طلب عقد النفقة ال ــذي فيه
ه ــدر لـلـمــال وأمـ ــور أخ ــرى تستوجب
التحقيق.
ويـ ــورد اإلخ ـب ــار أمـثـلــة عــن استعمال
يوسف نفوذه وسلطاته الواسعة في
حقل االتصاالت ،فهو يقوم بتوظيف
أب ـن ــاء وأق ــرب ــاء ك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن وأن ــه
ي ـ ـحـ ــرم م ــوظـ ـف ــن مـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ثــاب ـتــة
ومـكـتـسـبــة ل ـهــم وي ـج ــدد ال ـت ـعــاقــد مع
موظفني أحيلوا إلى التقاعد ويصرف
حــوافــز ومـكــافــآت لـعــدد مــن املوظفني
وف ـق ــا ل ــوالئ ـه ــم لـ ــه .وي ــذه ــب اإلخ ـب ــار
أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،ع ـنــدمــا يـشـيــر إل ــى أن
يــوســف يـمـلــك ج ـه ــازًا للتنصت على
كل املكاملات وفقًا لرغبته ومصلحته،
من دون أي ّ
مبرر قانوني ،وأنه وضع
جهازًا بتصرفه تعود ملكيته للدولة
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ي ـمــك ـنــه م ــن اعـ ـت ــراض أي
مكاملة والتنصت عليها.

ويقتطع يــوســف مبالغ مالية طائلة
ك ـب ــدل س ـفــر س ـن ــوي ــا ،م ــن دون إبـ ــراز
أي ــن وك ـيــف وملـ ــاذا صــرفــت وم ــن دون
أي رقابة أو مساءلة مسبقة والحقة.
ّ
وتبي للمفوضية أن وزارة االتصاالت
ّ
تـ ـح ــول م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة إلـ ــى أوجـ ـي ــرو،
وم ـن ـه ــا ب ـ ــدل ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ،لـكــن
«يوسف يقتطع هذه املبالغ ويحتفط
بـهــا لنفسه ،إذ يـتـبـ ّـن أن وزارة املــال
ال ت ـت ـس ـلــم م ـب ــال ــغ م ـن ــه ع ـل ــى ح ـســاب
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة امل ـح ـ ّـول ــة م ــن وزارة
االتصاالت».
ومــن أبــرز البنود املتعلقة بمخالفات
يــوســف ،هــي تـلــك املتعلقة بامتناعه
عمدًا عن تسهيل أي مراقبة على املال
العام في الهيئات التي يتوالها ،فهو
ال يجيز الرقابة الداخلية والخارجية
وي ـ ــرف ـ ــض تـ ـح ــدي ــث ن ـ ـظـ ــام الـ ـف ــوت ــرة
وخ ــدم ــة ال ـ ـ  DSLوال ـت ـخــابــر ال ــدول ــي،
ً
ما ّ
يفوت على الخزينة أمــواال طائلة،
ّ
أو على األقــل لم يتبي أوجــه صرفها
وكيفيتها وقيمة املبالغ املحصلة.

تفاصيل االتهامات
قــد ال يـكــون لـجــدول أعـمــال الجلسات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـعـ ـق ــده ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي اب ــراهـ ـي ــم
التسلسل نفسه الـ ــوارد فــي اإلخ ـبــار،
إال أنه سيشمل كل االتهامات ،بحسب
امل ـ ـصـ ــدر .أول هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات ،كـمــا
ورد فــي اإلخ ـبــار ،أن يــوســف يمارس
«ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام ورئ ـ ـيـ ــس
مجلس إدارة أوجيرو ،على الرغم من
انـتـهــاء والي ـتــه مـنــذ ع ــام  ،2007وهــو
يشغل في الوقت نفسه منصب املدير
العام لالستثمار والصيانة في وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت» .وي ـض ـيــف اإلخـ ـب ــار ،إن
يوسف استغل هذا األمر (االزدواج في
املواقع الوظيفية) «لكي يوقع عقودًا
وي ـب ــرم صـفـقــات لـنـفـســه ب ــن شــركــات
يديرها ومؤسسات يتولى رئاستها
وال ـتــي تـخــالــف ال ـق ــان ــون» .ويستعني
اإلخبار ،بمحاضر التفتيش املركزي،
ل ـي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ي ــوس ــف أق ـ ـ ــدم عـلــى
تجديد العقد مع أوجيرو على الرغم
مـ ــن ق ـ ـ ــرار ه ـي ـئ ــة ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي
القاضي برفض تعديل عقد الصيانة
أوجيرو لعدم ذكر التفاصيل
مع هيئة
ّ
ال ـف ـن ـي ــة ومـ ـ ــؤشـ ـ ــرات جـ ـ ــودة ال ـخــدمــة

صرف نفوذه
والتمس منفعة
وأهمل
لنفسه ً
ّ
وأخر أعماال كان
عليه القيام بها
(مروان بوحيدر)

تقرير

«طلعت ريحتكم» تعود إلى رياض الصلح

بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب مـ ـلـ ـح ــوظ ع ـ ــن ال ـ ـشـ ــارع
ق ـ ــررت ح ـم ـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» أن
تعود الى نقطة اإلنطالقة األولــى في
ساحة ريــاض الصلح بعد مراجعات
تـقـيـيـمـيــة لــأشـهــر امل ـن ـصــرمــة .ثــاثــة
ت ـ ـحـ ــركـ ــات س ـ ـت ـ ـقـ ــام هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع
للتأكيد على أن ال ـحــراك الشعبي لم
ينتهِ  .فــأزمــة النفايات ال ت ــزال قائمة
وع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــرق امل ـســرط ـنــة تـ ــزداد
يــومـيــا فــي ظــل تــراجــع جــدي للحراك
الـشـعـبــي ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة .ع ــودة
حملة «طلعت ريـحـتـكــم» ،باملشاركة
ّ
م ــع «ح ــل ــوا ع ـن ــا»« ،ح ـ ــراك ال ـج ـبــل» و

«ول ـقــاء الــدولــة املــدنـيــة» ،الــى الـشــارع
ـح حــددت
أتــى هــذه املــرة
ٍ
بمسار واض ـ ٍ
ف ـيــه رؤي ـت ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة وأهــداف ـهــا
اآلن ـي ــة ،كـمــا ع ــادت إل ــى م ـكــان ان ــدالع
املواجهات األولــى مع القوى األمنية:
ساحة رياض الصلح.
فـ ّقــد أعـلـنــت «طـلـعــت ريـحـتـكــم» أمــس
أنـ ـه ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة تـطــالــب
ً
ب ــأم ــري ــن أس ــاس ـي ــن :أوال ،ح ــل أزم ــة
ّ
ّ
صحية وبيئية ،مع
النفايات بطريقة
الـتــأكـيــد عـلــى سـحــب مـلــف الـنـفــايــات
من مجلس اإلنماء واإلعمار ووضعه
تـ ـح ــت سـ ـق ــف وزارة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة .ك ــذل ــك

ش ـ ّـددت عـلــى أن يـكــون الـحــل املقترح
خاضعا لدفتر شروط بيئي وصحي
ووفــق خطة مستدامة تلتزم املبادئ
الـبــديـهـيــة مـثــل الـتـخـفـيــف م ــن إنـتــاج
ال ـن ـف ــاي ــات ،الـ ـف ــرز وإع ـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر.
وامل ـط ــال ـب ــة ب ـم ـشــرفــن مـسـتـقـلــن من
أجـ ــل ت ـقــديــم ت ـق ــاري ــر دوريـ ـ ــة لـلـتــأكــد
م ــن سـيــر الـخـطــة واإللـ ـت ــزام ب ـهــا .أمــا
املطلب اآلني الثاني ،فتمثل باملطالبة
بـ ـق ــان ــون إن ـت ـخ ــاب ــي ن ـي ــاب ــي يـضـمــن
الـتـمـثـيــل الـ ـع ــادل ل ـكــل ال ـف ـئ ــات ،وهــو
القانون النسبي .لذلك ،دعت الحملة
إلــى سلسلة مــن التحركات تـبــدأ غدًا

عند الساعة الواحدة ظهرًا أمام قصر
العدل من أجــل مساءلة املدعي العام
املــالــي فــي مـلــف التحقيقات املتعلق
بـقـضـيــة ال ـن ـف ــاي ــات .ال ـت ـحــرك الـثــانــي
سـيـكــون ي ــوم الخميس فــي التوقيت
نفسه أمام وزارتي اإلتصاالت واملالية
م ــن أج ــل امل ـطــال ـبــة ب ــاإلف ــراج الـكــامــل
عــن أم ــوال البلديات لتسهيل عملها
فــي الـكـنــس والـج ـمــع وامل ـعــال ـجــة .أمــا
التحرك الكبير ،فسيكون نهار السبت
املـقـبــل ،إذ دعــت الحملة الــى تظاهرة
مركزية في ساحة رياض الصلح من
أجل مطالبة الحكومة باإلنعقاد فورًا

وإقـ ــرار املــراسـيــم وال ـق ــرارات املتعلقة
بحل أزمة النفايات ،وملطالبة املجلس
النيابي «وضع قانون انتخاب يضمن
الـتـمـثـيــل الـ ـع ــادل ل ـكــل ف ـئــات الـشـعــب
ويحتكم إل ــى الــدسـتــور مــع النسبية
لن
واإلصالحات» .أعلنت الحملة أنها ً
ترفع شعار «طلعت ريحتكم» داعية
الجمعيات واملجموعات األخــرى الى
ّ
التوحد في هذه األنشطة.
لــم تقتصر ع ــودة «طـلـعــت ريحتكم»
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـق ـ ــارب مــع
املجموعات في املرحلة الحالية ،إنما
أعلنت رؤيتها املستقبلية التي أتت

