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سياسة
المشهد السياسي

«االتصاالت» أمام
الحكومة مجددًا...
و«زعيم أوجيرو» صامد!
ال ي ــزال عبدالمنعم يــوســف عصيًا على
التغيير .أقـصــى وزراء ات ـصــاالت بالجملة،
وبقي في موقعه .وحاليًا ،بقي صامدًا
فــي مــوقـ َـع ـيــه ،رغ ــم غـضــب رئ ـيــس تيار
المستقبل عليه .فالرئيس فؤاد السنيورة
ال يــزال يحميه ،وخصوم األخير يرفضون
تعيين بديل له
أهدر مجلس الوزراء أمس  4ساعات
من وقته ،من دون بت أي امر ذي قيمة.
اإليجابية الوحيدة تكمن في أن جهد
لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية لم
ً
هباء .فامللفات التي ناقشتها
يذهب
اللجنة منذ آذار الفائت ،باتت بندًا
إلزاميًا على طاولة مجلس ال ــوزراء.
وزير االتصاالت بطرس حرب عرض
أمـ ـ ــس م ـل ـف ــات ــه األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :االن ـت ــرن ــت
غير الـشــرعــي ،التخابر الــدولــي غير
الشرعي ،العقد بني وزارة االتصاالت
وهيئة أوجيرو ،واأللياف الضوئية.
النقاش ّ
تشعب أيضًا ليشمل تجديد
العقدين مع شركتي الخلوي إلدارة
شبكتي الهاتف الخلوي فــي لبنان.

كان ّند حرب وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل .لـكــن نتيجة الـنـقــاش كانت
«ل ـب ـنــان ـيــة» ل ـل ـغــا ّيــة .ف ــأح ــد الـ ـ ــوزراء
«ال ــوس ـط ـي ــن» ،ع ــل ــق ع ـلــى مـضـمــون
الجلسة لـ»األخبار» بالقول« :ال أفقه
االمـ ـ ــور ال ـت ـق ـنـيــة ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدث ــا بـهــا.
لكن ما ّقدمه بطرس كــان مقنعًا لي.
مـلـفــاتــه حــاضــرة ج ـي ـدًا ،وه ــو يعرف
مــا يـقــول ،ويـقـ ّـدمــه بطريقة مفهومة.
اقتنعت معه .وعندما ّ
تحدث جبران،
كــانــت ملفاته حــاضــرة ،وه ــو يعرف
مــا يـقــول ،ويـقـ ّـدمــه بطريقة مفهومة.
واقتنعت معه أيضًا»!
زبدة الجلسة كانت في مطالبة وزير
الصحة وائل بو فاعور بإقالة رئيس
هـيـئــة أوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم يــوســف.
فــي ه ــذا امل ـجــال ،يـقــول أح ــد الـ ــوزراء،
«بدا جليًا ان تيار املستقبل لم يرفع،
عـمـلـيــا ،ال ّـغـطــاء عــن يــوســف .فـلــو أن
ذل ــك ت ـح ــق ــق ،ل ـك ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ق ــد أص ــدر مــرســومــا بــإع ـفــاء يــوســف
م ــن مـهــامــه كـمــديــر لـهـيـئــة أوج ـي ــرو،
وكـمــديــر عــام للصيانة واالستثمار
فــي وزارة االت ـص ــاالت»ُ .ي ـضــاف إلــى
ذلــك ان وزراء حــزب الله وحــركــة امل
لم يشاركوا في الهجوم على «زعيم»

اوجـ ـ ـي ـ ــرو .إال أن مـ ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـيــة
بامللفات التي ُيشكى من اداء يوسف
ّ
ف ـي ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت أن قـ ـي ــادة امل ـس ـت ـق ـبــل،
وت ـح ــدي ـدًا الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
وفريق عمله ،لم تعد تريد االستمرار
فــي حماية يــوســف بسبب دوره في
إف ـش ــال ص ـف ـقــات ع ــائ ــدة مل ـقــربــن من
رئيس التيار االزرق .وتلفت املصادر
إلى أن يوسف ال يزال يحظى حصرًا
ّ
بدعم الرئيس فؤاد السنيورة .وأكدت
ان الحريري يريد اإلطاحة بيوسف،
شرط ان يتزامن قرار إعفائه مع قرار
ت ـع ـيــن ب ــدي ــل لـ ــه ،ي ـك ــون أحـ ــد رج ــال
املـسـتـقـبــل .وه ــذا مــا ال تــريــد ق ــوى 8
آذار تـقــديـمــه ل ـت ـيــار ال ـح ــري ــري على
طبق من فضة ،ألسباب عدة أبرزها
عدم تخليص رئيس «املستقبل» من
مشكلة في «بيته السياسي».
وب ـع ــدم ــا أصـ ـ ّـر ب ــو ف ــاع ــور وبــاسـيــل
ووزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــو صـعــب
ع ـل ــى م ـط ـل ــب إقـ ــالـ ــة يـ ــوسـ ــف ،تــولــى
ً
حــرب الــدفــاع عـنــه ،قــائــا إنــه يرفض
إقــالـتــه «طــاملــا أنــه يخضع للتحقيق
القضائي .وإذا صــدر حكم بإدانته،
ف ـم ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـق ـي ـلــه مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وأنـ ـ ـ ــا ل ـ ــن انـ ـتـ ـظ ــر ال ـح ـكــم

اعلن جورج عبدالله اإلضراب عن الطعام تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين (هيثم الموسوي)

الحريري مع
اعفاء يوسف
شرط تعيين بديل
«مستقبلي» فورا

ّ
القضائي .إذا صدر قرار ظني بحقه،
فسأطلب مــن مجلس ال ــوزراء إقالته
مـ ــن م ـن ـص ـب ـي ــه» .كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـع ــادت
الـجـلـســة الـنـقــاش «الـتـقـلـيــدي» حــول
أحقية يوسف بشغل منصبي رئيس
أوجـ ـ ـي ـ ــرو ومـ ــديـ ــر عـ ـ ــام االس ـت ـث ـم ــار
والصيانة في وزارة االتصاالت.

إضراب عبدالله
فــي مجال آخــر ،بــدأ األسـيــر اللبناني

تقرير

عين الحلوة :غضب لبناني على «فتح»
آمال خليل
مساء االربعاء ،اشتبك عناصر من
ق ــوات األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني
عند حاجز البركسات عند مدخل
(هيثم الموسوي)

عــن الـحـلــوة فــي مــا بينهم بسبب
«خالفات على شراء مواد مخدرة»
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة.
املشتبكون أطلقوا النار عشوائيًا
فــي كــل اإلت ـجــاهــات ،فــأصـيــب أحــد

مرافقي قائد قــوات األمــن الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي الـ ـل ــواء صـبـحــي أبــو
عرب ومراكز أمنية لقوى وفصائل
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـكـ ـت ــب ت ـ ــاب ـ ــع ل ـ ــ»ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
اإلصالحي» في فتح (الذي يقوده
العقيد محمود العيسى املعروف
بـ»اللينو») ،ما دفع حراس املكتب
الـ ــى ال ـ ــرد ع ـلــى مـ ـص ــادر ال ـن ـي ــران.
وب ـ ـعـ ــد اقـ ـ ــل م ـ ــن  ٢٤س ـ ــاع ـ ــة ،وق ــع
اشكال آخــر على خلفية شخصية
ب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــادر ،ب ـع ــدم ــا أط ـلــق
الفتحاوي حسني ميري النار على
قريب له يدعى عبد ابو سنان من
«التيار االصالحي» فأرداه.
تطور األمر وجرى تبادل للنار بني
عـنــاصــر فـتـحــاويــة واخ ــرى تابعة
لـ ـ «الـلـيـنــو» .الـقــاســم املـشـتــرك بني
االش ـكــالــن ان ابـطــالـهـمــا ينتمون
الى فتح .وبهدف تطويق االشكال
وم ـنــع اسـتـغــالــه سـيــاسـيــا ،جــرت
ات ـص ــاالت بــن الـلـيـنــو واب ــو عــرب،
أدت الــى تسليم ســريــع ملـيــري الى
األجهزة االمنية اللبنانية.
ورغم أن مثل هذه األحداث الفردية
تتكرر يوميًا فــي املـخـيــم ،إال أنها
أثارت توترًا كبيرًا .فعقب االشكال
األول انتشرت بسرعة شائعة بأن
مصدر النيران حاجز الجيش عند
مــدخــل عــن الـحـلــوة ،خصوصًا أن
ب ـع ــض سـ ـك ــان امل ـخ ـي ــم ي ـتــوق ـعــون
ً
عمال عسكريًا ما قد يحدث في أي
لحظة ،بعد اإلجراء ات املكثفة التي

يتلهى الفتحاويون
بصراعاتهم الداخلية
بدل مواجهة الجماعات
المتشددة

اتخذها الجيش في محيط املخيم
أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ـق ـبــل أي ـ ـ ــام ،جـ ــال ض ـ ّبــاط
على أطراف عني الحلوة ،وتفقدوا
الـ ـح ــواج ــز والـ ـنـ ـق ــاط امل ـح ـي ـطــة بــه
وأش ـغ ــال اس ـت ـحــداث دش ــم جــديــدة
تـ ـج ــري ب ــوتـ ـي ــرة م ـك ـث ـفــة وت ـعــزيــز
التحصينات الحالية.
الـ ـج ــول ــة أع ـق ـب ــت إعـ ـ ـ ــادة ان ـت ـش ــار
نفذه الجيش قبل نحو أسبوعني،
عـنــد حــاجــز مــدخــل حــي الـتـعـمـيــر
امل ــؤدي نـحــو حــي ال ـط ــوارئ الــذي
يـشـكــل م ـقــرًا ل ـق ـيــادات الـجـمــاعــات
املتشددة.
ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوى
الفلسطينية إجــراء ات الجيش في
خــانــة ال ــرس ــائ ــل ال ـجــديــة املــوجـهــة
ل ـ ـهـ ــا ولـ ـلـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
«بـ ـض ــرورة ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر عملية

مل ــواجـ ـه ــة تـ ـم ــدد ت ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات
وع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـج ـن ـيــد
ً
والـتــذخـيــر الـتــي تـقــوم بـهــا ،فضال
عـ ــن املـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ال ـق ـب ــض عـلــى
املطلوبني».
امــا اشـكــال ام ــس ،فقد اث ــار غضبا
واس ـع ــا ل ــدى املــرج ـع ـيــات االمـنـيــة
اللبنانية التي تخوفت مــن تلهي
الـفـتـحــاويــن بعضهم ببعض في
ظــل االخـطــار املحدقة باملخيم من
الجماعات املتشددة.
على صعيد متصل ،لفتت مصادر
أمنية فلسطينية الــى أن مشروع
الـتـعــديــل املـقـتــرح فــي ق ـيــادة قــوات
األمـ ــن الــوط ـنــي وال ـل ـج ـنــة األمـنـيــة
العليا في املخيمات تمت عرقلته
«بـ ـسـ ـب ــب ال ـف ـي ـت ــو ال ـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
مــرجـعـيــات لـبـنــانـيــة وفلسطينية
ع ـل ــى أسـ ـم ــاء ال ـض ـب ــاط امل ـق ـتــرحــة
لخالفة أبو عرب».
وعـ ـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ابـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــر «فـ ـت ــح
اإلس ـ ـ ــام» ال ـس ــاب ــق ع ـب ــد الــرح ـمــن
ع ـ ـ ـ ــوض ،مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـ ـ ــوض ،ال ـ ــذي
اوقـفـتــه اسـتـخـبــارات الـجـيــش قبل
أيام ،لفتت املصادر إلى أنه ال يزال
ق ـي ــد ال ـت ـح ـق ـيــق .وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن
عــوض البالغ  19عامًا واملقيم في
املخيم  ،ينتمي إلى «أهل الدعوة»
وي ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
اللبنانية وخــارج لبنان ،من دون
أن تـعــرف لــه صـلــة مــع الـجـمــاعــات
املتشددة.

