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يوسف :مطاردة المقاومة
يشقها املدير العام لالستثمار والصيانة في
مسيرة طويلة ّ
وزارة االتصاالت ورئيس هيئة «أوجيرو» ،عبد املنعم يوسف.
وبينما تحوم حوله الشبهات في محاولته لنفي القرصنة
اإلسرائيلية على الهاتف ،يسعى إلى إعطاء لجنة التحقيق كل
ما تطلبه عن كوادر في املقاومة ...خالفًا للقوانني
فداء عيتاني
ُي� �س � َّ�ج ��ل ل �ع �ب��د امل �ن �ع��م ي ��وس ��ف ،امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لالستثمار وال�ص�ي��ان��ة ف��ي وزارة االت �ص��االت،
سابقة مخاطبة نفسه ،إذ خ��اط��ب عبد املنعم
ي��وس��ف رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة «أوج � �ي� ��رو» ،ع �ب��ر ك�ت��اب
رسمي.
هذه السابقة التي تختص فقط بضرورة اعتراف
موظفي «أوجيرو» بالخروق اإلسرائيلية التي
يعلمون بأمرها ،وكأنهم متهمون سلفًا بأنهم
يخفون م��ا يعلمون ،وبالتالي ف��ي ح��ال إق��رار
أحدهم بمعرفته خرقًا سابقًا سيجري التحقيق
معه ويحال على القضاء بتهمة أدناها إخفاء
معلومات.
ي � �ب� ��دو أن ال �ت �ع �م �ي��م ك� � ��ان ل �س �ب ��ب واح � � � ��د ،أال
وه ��و ح �ص��ول ع�ب��د امل�ن�ع��م ي��وس��ف ،ف��ي وزارة
االت �ص��االت ،م��ن ع�ب��د امل�ن�ع��م ي��وس��ف ف��ي هيئة
«أوجيرو» ،على تقارير تفيد بأن كل املوظفني
امل �خ �ت �ص�ي�ن ي � ��ؤك � ��دون ع� � ��دم ح � �ص� ��ول خ � ��روق
إسرائيلية سابقة.
الخطوة التالية ليوسف في وزارة االتصاالت
(باملشاركة مع «زميله» عبد املنعم يوسف في
أوج�ي��رو) هي تكذيب مؤتمر وزي��ر االتصاالت
شربل نحاس ،والنائب حسن فضل الله ،الذي
ك �ش��ف ع �م��ق االخ � �ت� ��راق اإلس��رائ �ي �ل��ي وإم �ك��ان
تعديل داتا املعلومات بكل ما يتعلق بشبكات
�ص��ت ع�ل��ى ال�خ�ط��وط الهاتفية
ال �ه��ات��ف ،وال�ت�ن� ّ
وت��وأم �ت �ه��ا ،واع �ت �ب��ار ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات م�ج��رد
خ��راف��ة ،علمًا ب��أن يوسف (ال� ��وزارة) ال يعترف
ب�ق��رار االت �ح��اد ال��دول��ي ل�لات�ص��االت ال ��ذي أدان
القرصنة اإلسرائيلية على الشبكات الهاتفية
اللبنانية.

مسيرة طويلة
األم��ر أب�ع��د مما يمكن أن يثيره م��ن ابتسامة،
يشقها يوسف من دون
فهو خطوة في مسيرة ّ
تعب.
يوسف قضى ردحًا من عمره في لعبة الوزارة
يشكون
و«أجيرو» ،حتى أصبح املوظفون لديه ّ
يفضلون دائمًا
في أنه سيأتي يوم ويرحل ،وهم ّ
عدم مواجهته نظرًا إلى الدعم السياسي الكبير
الذي يحصل عليه من أكثر من طرف .فللرجل
أفضاله على العديد م��ن األط ��راف السياسية،
فمن يرد خدمة هاتفية فسيجد يوسف يقدمها
بأقصى سرعة ،ومن يرد رقمًا مميزًا فلن يجد
إال يوسف ،ومن يرغب في تسيير أعماله على
شبكات خطوط ول��و ببعض املخالفة وبأزهد
األث � �م� ��ان ،ف �س �ي �ك��ون ي ��وس ��ف ح ��اض� �رًا ل�ت�ل�ب�ي��ة
متطلباته.
ال ي �ق��ف األم� ��ر ع �ن��د ه ��ذا ال �ح��د ،ب��ل إن ي��وس��ف
نفسه يتطوع لتقديم معلومات دقيقة لبعض
م��ن ي�س��ان��دون امل�ق��اوم��ة ،حفاظًا على املقاومة
وأمنها ،لكن هذه املعلومات ستكون غيضًا من
فيض ما لديه .وبعد أن يبدأ بعض املسؤولني
ف��ي امل�ق��اوم��ة ف��ي اع�ت�ب��ار ي��وس��ف أح��د م�ص��ادر
املعلومات التي يفترض االعتناء بها ،يكتشفون
أن الرجل نفسه هو من ق��ام ب��ال��دور األكبر في
عملية رصد شبكة اتصاالت املقاومة السلكية
ّ
وتتبعها وفضحها ،وهو من وقف خلف الوزير
مروان حمادة في تزويده بكل املعلومات ،وهو
من أرس��ل أح��د موظفي ال��وزارة للكشف (س�رًا)
على كابل قرب السفارة الفرنسية ،قبل أن يطلب
من حزب الله نزع الكابل ،وتنطلق أزمة شبكة
االتصاالت التي انفجرت في ق��رارات الحكومة
في الخامس من أيار والرد األمني ـــ العسكري

في السابع منه عام .2008
ثم لن يلبث أن يكتشف من خدمهم يوسف أنهم
ال يمكنهم توجيه اللوم له على قراراته اإلدارية
في «أوجيرو» ولو طاولت املئات من املوظفني،
وس �ي �ج��د ي��وس��ف م ��ن ي��دع �م��ه ف ��ي وج� ��ه وزي ��ر
االت �ص��االت ،س ��واء أك ��ان اس�م��ه ج �ب��ران باسيل
أم ش��رب��ل ن �ح��اس ،وم��ن ب�ين أط ��راف امل�ع��ارض��ة
نفسها.

اختراق املوظفني
الذين يعرفون يوسف يتحدثون عن شخصية
إداري��ة قاسية ،لكنه في الوقت عينه قادر على
املقنعة ب�ين موظفيه ،للحفاظ
تعميم ال��رش��ى ّ
ع�ل��ى والئ �ه��م ل��ه ،وه��و خ�ل�ال م��رح�ل��ة عمله في
ال ��وزارة ك��ان ي�ط��ارد م��ن يحملون ال��والء لهيئة
«أوجيرو» ،وبعدها حني أصبح رئيسًا مطلقًا
(وإمبراطورًا بحسب البعض) ألوجيرو أصبح
يطالب املوظفني بالوالء لـ«أوجيرو» وحدها.
واخ � �ت � ��رق ي ��وس ��ف ال �ت��رك �ي �ب��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف��ي
«أوج � � �ي � ��رو» ،وت �م � ّ�ك ��ن م ��ن اخ � �ت� ��راق ال �ح��واج��ز
املذهبية فيها ،وكذلك الحاجز السياسي بني
ق��وى  8آذار وق��وى  14منه ،وك� ّ�ون حوله فريقًا
خاصًاّ ،
يشبهه من يعرفون أوضاع «أوجيرو»

�ول��ي أخ�ط��ر امللفات،
بالعصابة ال �ق��ادرة على ت� ّ
�وال إلى
�
ص
و
الرتب،
وتشمل موظفني من أدن��ى
ً
م��دي��ري��ن .وه� ��م ي �ع �م �ل��ون ح �ص �رًا ب�ت��وج�ي�ه��ات
يوسف ،وال أحد آخر.
وارت � ��اح ي��وس��ف ل�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ًا ل �ـ«أوج �ي��رو»
بعدما أمسك بها بالكامل خالل «عهد» الرئيس
ف � ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،ح�ي�ن ت��ول��ى ال ��وزي ��ر م� ��روان

وجد الحريري أن خير
من يمكنه أن يخدم معركته
بوجه نحاس هو يوسف
حمادة وزارة االتصاالت ،وكان السنيورة نفسه
الحامي الفعلي ليوسف.
الجلى للسنيورة
الخدمات
ورد
ّ
وع��اد يوسف ّ
في عدة مناسبات ،وخاصة خالل االنتخابات،
ح � �ت� ��ى إن ج� �م� �ع� �ي ��ة م� ��راق � �ب� ��ة دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
تعد قريبة من فريق  14آذار
االنتخابات التي ّ
ل��م ت�ت�م�ك��ن م��ن ع ��دم إي� ��راد اس �ت �خ��دام أوج �ي��رو
لسياراتها وموظفيها دعمًا ملرشح السنيورة
ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي ص� �ي ��دا م�ح�م��د
السعودي.
إال أن األيام الجميلة تكاد تنقضي بالنسبة إلى
يوسف ،فمن جهة بات وحيدًا ،ومن جهة أخرى
يتكشف ،ال على صعيد فضح شبكة
بات دوره
ّ
ات� �ص ��االت امل �ق��اوم��ة ف �ق��ط ،ب��ل أي �ض��ًا ب�ت�ع��اون��ه
م��ع ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة خ�لاف��ًا ل�ل�ق��وان�ين
واألنظمة.
فقد خرج السنيورة من السلطة ،وأتى الرئيس
سعد الحريري ،ويبدو أنه في األعوام العشرة
امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ح�ك��م امل �ع��ارض��ة ي��ده��ا ع�ل��ى وزارة
االت � �ص� ��االت ،وال وزي� ��ر ي��دع��م ي��وس��ف وال من
يغطي عمله ،بل على العكس ،هناك من يتابعه
عن كثب ويلغي مفاعيل ألغامه ،بينما يطالب
ّ
املشجع لـ«التحقيق الدولي كيفما اتفق»
الفريق
يوسف بإعطاء املزيد من التسهيالت وتدمير
ملف االخ �ت��راق اإلس��رائ�ي�ل��ي ل��دات��ا االت �ص��االت،

منعًا النهيار القرار االتهامي للمحكمة الدولية
املبني على هذه املعطيات الرقمية.

مشكالت يوسف
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �ح��ال��ي ال ي �ع� ّ�د ي��وس��ف من
فريقه األص�ي��ل ،وم��ن ناحية أخ��رى ف��إن بعض
مستعدون لفعل أي
مساعدي سعد الحريري
ّ
شيء لضرب موقع يوسف ،ومنهم مهندسون
وت �ق �ن� ّ�ي��ون وس �ي��اس �ي��ون .وه � ��ؤالء ن�ج �ح��وا في

م�ح��اص��رة ال�ك�ث�ي��ر م��ن رج ��ال ف��ري��ق ال�س�ن�ي��ورة
داخل بيت الوسط التجاري.
م � ��ن م� �ش� �ك�ل�ات ي� ��وس� ��ف ال � �ت� ��ي ب� � � ��رزت أخ� �ي� �رًا
ه��ي ت��رك�ي�ب��ة امل��وظ �ف�ين ف��ي أوج� �ي ��رو ،فمعظم
املوظفني من صيدا ،وهناك جزء أقل شأنًا من
ّ
بيروت ،بينما هو من الشمال ،ومسؤول تيار
املستقبل في «أوج�ي��رو» من صيدا ،ويتعامل
بندية مع يوسف بصفته أعلى كعبًا منه في
ّ
ال�ت�ي��ار وف��ي االن�ت�م��اء السياسي والتنظيمي،
وألن� ��ه ي� �ح ��اول دائ� �م ��ًا إح� �ك ��ام ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى

«أوج �ي��رو» فهو يتعمد ع��دم إع�ط��اء املوظفني
م��ن األص� ��ول ال �ص �ي��داوي��ة ك��ام��ل ح�ق��وق�ه��م ،أو
مساواتهم باآلخرين في توزيعاته للعطاء ات،
ف ��ي م �ح��اول��ة إلخ �ض ��اع أب �ن ��اء ص �ي��دا إلدارت� ��ه
امل� �ب ��اش ��رة وف �ص �ل �ه��م ع ��ن م �ن� ّ�س��ق ال �ت �ي ��ار ف��ي
املؤسسة.
وأتت الطامة الكبرى بالنسبة إلى يوسف مع
تسلم نحاس وزارة االت�ص��االت ،فلم يجد من
حوله إال فرع املعلومات ليستنجد به ،كصلة
وص��ل ض��ام�ن��ة ل��ه ،س�ي��اس�ي��ًا وأم�ن�ي��ًا ،وأص�ب��ح
�ردد بعض ض�ب��اط ال�ف��رع على ال ��وزارة أكثر
ت� ّ
ك�ث��اف��ة وت��وات �رًا م��ن ق �ب��ل ،وف�ت�ح��ت ل�ه��م أب��واب
كانت مغلقة في السابق.
وم��ع اك�ت�ش��اف ال�ح��ري��ري أن ن�ح��اس يسبب له
وملشاريعه وجعًا دائمًا كألم األسنان ،وجد أن
خير من يمكنه أن يخدم معركته بوجه نحاس
ه��و ي��وس��ف نفسه ،وم�ن��ذ نهايات شهر تموز
أصبح دور ف��رع املعلومات ويوسف أكبر في
عملية مواجهة نحاس في «أوجيرو».

يشكون في أن يومًا سيأتي ويرحل يوسف (أرشيف ــ مروان بوحيدر)
أصبح املوظفون في «أوجيرو» ّ

