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قضية اليوم

الذهبية» من
«النسخة
يطلب
بلمار
ّ
في وزارة االتصاالت ،ثمة رسالة صادرة عن مكتب املدعي العام الدولي
دانيال بلمار ،يطلب فيها تزويده نسخة عن بيانات االتصاالت الخاصة
بجميع اللبنانيني ،منذ عام  .2004الطلب فيه مخالفات قانونية ،ويراد
منه تغطية مخالفات لجنة التحقيق ومكتب بلمار .وزير االتصاالت شربل
نحاس يتعرض لضغوط تهدف إلى حمله على تلبية الطلب

حسن عليق
منذ بدء عملها في عام  ،2005كانت لجنة
ّ
تتصرف كحاكم مطلق
التحقيق الدولية
ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،ت �ح �ص��ل ع �ل��ى م ��ا ت� �ش ��اء من
املعلومات والبيانات عن جميع اللبنانيني،
م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء .ال �ي��وم ،وص�ل��ت األمور
إلى مرحلة جديدة مع تحول اللجنة إلى
مكتب للمدعي العام في املحكمة الدولية
ّ
ال �ت��ي ت �ع��د ن�ف�س�ه��ا ل�لان�ع�ق��اد ق��ري �ب��ًا .فما
كانت اللجنة ومكتب املدعي العام الدولي
ي �ح �ص�لان ع �ل �ي��ه ب� �ـ«امل ��ون ��ة» ،ب ��ات اليوم
ب�ح��اج��ة إل ��ى ت�ح��وي�ل��ه إل ��ى دل �ي��ل قانوني
يمكن تقديمه إل��ى املحكمة الدولية .ومن
أج ��ل ذل� ��ك ،ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ك��ون املسؤولون
اللبنانيون املعنيون ب�ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات قد
ّ
وقعوا إفادات تثبت أن ما سيقدمه مكتب
بلمار للمحكمة دليل أصلي .بكالم آخر،
يقول مصدر معني بالتحقيقات الدولية
إن م �ك �ت��ب ب �ل �م��ار ي� �ح ��اول ال� �ي ��وم إصالح
األخطاء التي ارتكبها مكتبه والعاملون
ف ��ي ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��دول �ي ��ة ،وأب � ��رز ما
يشغل بال املحققني الدوليني ،هو املعضلة
التي يواجهونها في بيانات االتصاالت.
ي� �ق ��ول م� �ص ��در م �ع �ن��ي ب��امل �ل��ف إن لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة ك��ان��ت ،وب �خ��اص��ة في
ع �ه��د رئ �ي �س �ه��ا األول دي �ت �ل �ي��ف ميليس،
ت �ح �ص��ل ع �ل ��ى م� ��ا ت� �ش ��اء م� ��ن معلومات
وم �ع �ط �ي��ات وم �ل �ف��ات م��ن دون امل � ��رور في
القنوات الرسمية ،أي ً السلطة القضائية.
وي� ��ورد امل �ص��در م �ث��اال ع�ل��ى م��ا ي �ق��ول ،ما
جرى عام  2005مع الشاهد هسام هسام،
ف �ك��ل م ��ا ي �ت �ص��ل ب �م �ل��ف ه �س��ام ج� ��رى في
قناة خاصة بني لجنة التحقيق الدولية
وف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،ول��م يكن امل��دع��ي العام
التمييزي القاضي سعيد ميرزا يدري بما
يجري .وعلى ه��ذا األس��اس ،رف��ض ميرزا
منح األجهزة األمنية إذنًا بتوقيف هسام،
بعدما توجه األخير إل��ى قناة «الجديد»
لكشف م��ا ج��رى معه ف��ي غ��رف التحقيق
الدولية واللبنانية.
وع�ل��ى امل �ن��وال ذات ��ه ،ك��ان محققو اللجنة
الدولية يجولون على اإلدارات الرسمية،
جهاز أمني إلى
من دائرة إلى وزارة ،ومن
ُ ّ
آخر ،يطلبون املعلومات التي تقدم إليهم

ّ
م��ن دون أي اع �ت��راض ،وم��ن دون طلبات
خطية في الكثير من األحيان .وقد استمر
األداء ذاته في عهد الرئيس الثاني للجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��دول �ي ��ة ،س �ي��رج براميرتس.
ك� ��ان األم� �ن� �ي ��ون وامل ��وظ� �ف ��ون الرسميون
اللبنانيون ،يطيعون بال تذمر ،سواء حمل
الطلب الدولي إشارة القضاء اللبناني أو
لم يحملها.
في ًقطاع االتصاالت ،لم يكن األمر أفضل
ح ��اال .ك��ان امل�ح�ق�ق��ون ال��دول�ي��ون يدخلون
شركتي الهاتف الخلوي ،ومكاتب هيئة
أوج �ي��رو« ،ك�م��ا ل��و أن�ه��م يملكون املكان»،
على حد قول أحد املعنيني بالقطاع ،فهم
من جهة كانوا يدخلون الشركات من دون
إذن القضاء في بعض األحيان ،ليعودوا
ويستجوبوا مسؤولني
ف��ي ال��وق��ت ّعينه ّ
لبنانيني م��دق�ق�ين ف��ي م��ا إذا كان
أمنيني
أول �ئ��ك امل �س��ؤول��ون ق��د ح�ص�ل��وا ع�ل��ى إذن
قضائي خالل حصولهم على معطيات من
ص��االت خ�لال الشهرين اللذين
قطاع االت� ً
تليا مباشرة عملية اغتيال الرئيس رفيق
الحريري (كذلك جرى مع الرئيس السابق
ل�ل�ف��رع ال�ت�ق�ن��ي ف��ي م��دي��ري��ة استخبارات
ال �ج �ي��ش ال�ع�ق�ي��د غ �س��ان ال�ط�ف�ي�ل��ي ،الذي
توصل في نيسان  2005إلى تحديد ّأرقام
الهاتف الخلوي التي ُيشتبه في أن منفذي
عملية االغتيال قد استخدموها).
ويؤكد مسؤول معني بقطاع االتصاالت
أن امل�ح�ق�ق�ين ال��دول �ي�ين ك��ان��وا ،ف��ي معظم
األح � �ي � ��ان ،ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى م� ��راده� ��م من
بيانات الهاتف الخلوي والثابت من دون
الحصول على تواقيع األشخاص املعنيني
في القطاع .وم��ن دون ه��ذه التواقيع ،فإن
البيانات التي حصل املحققون الدوليون
عليها ال ترقى إلى رتبة الدليل الذي يمكن
تقديمه إلى املحكمة.
األسباب الكامنة وراء أداء لجنة التحقيق
كشفتها وثائق
ال��دول�ي��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال
ّ
«وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ،ال �ت��ي أظ �ه��رت أن املدعي
ال� �ع ��ام ال� ��دول� ��ي ،دان � �ي ��ال ب �ل �م��ار ،اشتكى
للسفيرة األميركية السابقة ف��ي بيروت،
م�ي�ش��ال س�ي�س��ون (ف��ي ل �ق��اء ع�ق��د بينهما
 ،)2008من األجهزة األمنية
يوم  12أيلول ً
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ق��ائ�لا ل�ه��ا إن��ه إذا ط�ل��ب منها
إج � ��راء ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ن �ص��ت ،ف ��إن «أسماء

ُ
املستهدفني بالتنصت ستنشر في اليوم
التالي في الصحف» .ولهذا السبب ،كان
بلمار يسعى إل��ى إن�ش��اء جهاز للتنصت
خ��اص باللجنة ال��دول�ي��ة ،طالبًا مساعدة
«ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل األم �ي��رك��ي ل�ل�ت�ن�س�ي��ق بني
الوكاالت األمنية األميركية» ،في اجتماع
عقده مع ممثلني لهذا الفريق في الهاي
يوم  14آب .2008
وبقيت اللجنة تتصرفَ ب�لا حسيب وال
رقيب ،إلى أن أثار القضية ُ
وزير االتصاالت
ف ��ي ح �ي �ن��ه ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل (ع � ��ام )2008
ف�ب��ات��ت ط�ل�ب��ات ال�ل�ج�ن��ة ت�م��ر ف��ي القنوات
التي أقرها مجلس الوزراء عام ( 2009عبر
رئ��اس��ة مجلس ال� ��وزراء وال�ن�ي��اب��ة العامة
التمييزية ووزارة االتصاالت).
وخ�ل�ال األش�ه��ر الستة امل��اض�ي��ة ،وبعدما
دعا األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله املواطنني واملسؤولني اللبنانيني
إل��ى وق��ف ال�ت�ع��اون م��ع املحكمة ٌ الدولية،
واجهت ّاملحققني الدوليني مشكلة جديدة.
هم لم يكفوا عن طلب الحصول على كامل
ال �ب �ي��ان��ات ال�ه��ات�ف�ي��ة ال �ت��يّ ت �خ��ص جميع
امل��واط �ن�ين ف��ي ّل �ب �ن��ان ،ل �ك��ن ال�ع��ام�ل�ين في
الشركتني ّاملشغلتني للهاتف الخلوي لم
يعودوا يوقعون البيانات .صار املحققون
الدوليون يحضرون إلى مقري الشركتني،
ويحصلون على البيانات امل��ذك��ورة ،من
دون أن يحصلوا على توقيع يثبت أن هذه
البيانات َأصلية ول��م تتعرض للتالعب،
أخ��ذت من مصدرها األصلي .وفي
وأنها ِ
إحدى الشركتني ،دخل املحققون الدوليون
في مفاوضات مع موظفني ،طالبني منهم
ّ
االكتفاء لاّبختم املؤسسة من دون توقيع أي
موظف ،إ أن املوظفني املعنيني رفضوا
ذلك« ،رفعًا للمسؤولية عن كاهلنا».
وع� �ل ��ى ه � ��ذا األس� � � ��اس ،ت �ق��دم��ت املحكمة
ال� ��دول � �ي� ��ة ب ��أك� �ث ��ر م � ��ن ك � �ت� ��اب م � ��ن وزارة
االت � �ص� ��االت ،ت �ط �ل��ب ف �ي��ه ال �ح �ص��ول على
ب �ي��ان��ات ال �ه��ات��ف ال �خ �ل��وي امل �س �ج �ل��ة في
لبنان منذ ُاألول من كانون الثاني ،2004
إلى تاريخ تحدده املحكمة الدولية الحقًا.
وي�ت�ض�م��ن ه ��ذا ال �ط �ل��ب ج�م�ي��ع البيانات
امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى األراض� ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وفقًا
لآلتي:
ـــــ سجل االتصاالت الصادرة والواردة من

طلب بلمار من األميركيني مساعدته على إنشاء جهاز للتنصت (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
كل هاتف خلوي على األراضي اللبنانية.
ـــــ مدة كل اتصال.
ـــــ مضمون كل رسالة نصية ()SMS
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل شريحة
هاتف خلوي.
ـــــ ال��رق��م التسلسلي ال �خ��اص ب�ك��ل جهاز
هاتف خلوي.

ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك ��ل امل �ل �ف��ات امل� ��وج� ��ودة ف ��ي الشركتني
لجميع املشتركني (بطاقة الهوية ،إفادة
السكن ،رقم الحساب املصرفي).
ـــــ جميع امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ع��ن حركة
الحسابات املصرفية لجميع املشتركني.
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ط �ل �ب ��ات اس� �ت� �ب ��دال ش ��ري �ح ��ة الهاتف
الخلوي.

نماذج من طلبات مكتب بلمار
ف��ي م��ا ي��أت��ي ،ن �م��اذج م��ن ال�ط�ل�ب��ات امل �ق� ّ�دم��ة من
مكتب امل��دع��ي ال �ع��ام ال��دول��ي دان �ي��ال ب�ل�م��ار إلى
السلطات اللبنانية ،حصلت عليها «األخبار».
ف� ��ي ال� ��رس� ��ال� ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �م��ل ال� ��رق� ��م /2010
 ،LEB/Job/RFA0533يطلب بلمار الحصول
من شركة ألفا على جميع البيانات املسجلة
منذ األول من كانون الثاني  ،2004حتى 31
أيار  ،2010واملتعلقة بكل زبائن هذه الشركة.
البيانات تفاصيل االتصاالت
وتتضمن هذه ُ
واألم � ��اك � ��ن ال� �ت ��ي أج� ��ري� ��ت م �ن �ه��ا ومضمون
الرسائل النصية ،وك��ل الوثائق الثبوتية ً التي
تملكها الشركة ع��ن املشتركني ،إض��اف��ة إلى

حركة ًحساباتهم املصرفية.
وإضافة إلى جميع البيانات املسجلة ،طلب مكتب
بلمار املعلومات املتوافرة عن رقم خلوي ّ
محدد،
بني  23آذار  1999و 6أيلول  .2003كذلك طلب
بلمار الحصول على معلومات عن طريقة دفع
فواتير  29خطًا هاتفيًا خالل فترات مختلفة.
ومن غرائب الطلبات ّأن أحدها (يحمل الرقم
 )LEB/JoB/RFA0539/2010ص ��ادر عن
مكتب بلمار يوم  23آب  ،2010ويتضمن طلبًا
إلى املدعي العام اللبناني ُيسأل فيه موظفون
في شركة  MTCعن أرق��ام  13هاتفًا خلويًا
كانوا قد باعوها في الفترة املمتدة بني عامي

 2003و!2005
ُ
كذلك تظهر الرسائل التي بعث بها بلمار إلى
مكتب امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي أن امل��دع��ي العام
الدولي كان يطلب الحصول شهرًا بشهر على
جميع ب�ي��ان��ات ال �ه��وات��ف ال�خ�ل��وي��ة ال�ع��ام�ل��ة على
األراض��ي اللبنانية ،مع كل التفاصيل املتصلة
بها.
وف ��ي إح � ��دى ال��رس��ائ��ل (/RFA0220/2010
 )LEB/JoBاملوجهة إلى املدعي العام التمييزي
القاضي سعيد م�ي��رزا ،يطلب بلمار الحصول
على املعلومات التي كانت السفارة األميركية
ّ
املديرية العامة لقوى
قد طلبتها عام  2008من

األم��ن ال��داخ�ل��ي ،وه��و الطلب ال��ذي أث��ار حينذاك
خ�لاف��ًا س�ي��اس�ي��ًا ح� ��ادًا ف��ي ال �ب�ل�اد .وتتضمن
رسالة بلمار طلب الحصول على اآلتي:
اسم عمود اإلرسال ّ
وأي رقم تابع له
نوع البث
منطقة الخليةّ
هوية ّ
الخلية
ّ
تاريخ وضع الخلية قيد العمل
ّ
هوية القطاع
إحداثيات عمود اإلرسال
أجهزة ً تقوية البث مع مواقعها ونوعية تغطيتها
إضافة إلى تاريخ تثبيتها وإحداثيات بثها.

