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ابراهيم األمين

 6أسباب لتأخير تأليف الحكومة

بيانات االتصاالت
ّ
بحسب معنيني بقطاع االت �ص��االت ،أن
مكتب املدعي العام يريد الحصول على
ن�س�خ��ة م��ن ال �ب �ي��ان��ات م �م �ه��ورة بتوقيع
وخ�ت��م امل �س��ؤول�ين اللبنانيني املعنيني،
ُوعلى إف��ادة تثبت أن البيانات املطلوبة
ّ
أخذت من مصدرها األصلي من دون أي
تعديل أو تحوير أو تغيير .والهدف من
ذل��ك ه��و تمكني مكتب امل��دع��ي ال�ع��ام من
تقديم هذه البيانات إلى املحكمة كدليل
أصلي.
ّ
وب � �م� ��ا أن ط� �ل ��ب م �ك �ت��ب ب� �ل� �م ��ار تطلب
الحصول على بيانات جميع املشتركني،
وبينهم الرؤساء وال��وزراء والنواب ،فإن
وزير االتصاالت شربل نحاس رفع األمر
إلى «مقام مجلس الوزراء» ،طالبًا اتخاذ
ّ
وبخاصة
ال �ق��رار امل�ن��اس��ب ف��ي امل�ج�ل��س،
أن ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ح�م��ي البيانات
ال �ه��ات �ف �ي��ة ال �خ��اص��ة ب �ه��وات��ف الرؤساء
والنواب والوزراء.
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ذل � ��ك ،دخ �ل ��ت ال� �ب�ل�اد في
«ع� �ط� �ل ��ة» ش� �ه ��ود ال � � � ��زور ،ث� ��م استقالة
الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف
أع�م��ال ،لكن ّ ال��رئ�ي��س ال�ح��ري��ري ،بحسب
م� �ص ��ادر م��ط �ل �ع��ة ع �ل��ى امل� �ل ��ف ،رد على
ن�ح��اس ب��رأي ي�ق��ول فيه إن��ه ي��واف��ق على
إعطاء مكتب املدعي العام كل ما يريده.
ً
وبناء على ذلك ،رد نحاس بما مفاده أنه
طلب ع��رض امللف على مجلس الوزراء،
ال على رئيسه .وب�ن� ً
�اء على ذل��ك ،ال تزال
القضية عالقة .فوزير االتصاالت شربل
نحاس يرفض تلبية طلب فيه مخالفة
ل �ل �ق ��ان ��ون ،وه � ��و ال ي� � ��زال ي �ن �ت �ظ��ر قرارًا
حكوميًا ب��ذل��ك ،ملعرفة كيفية التصرف
مع الطلبات األممية.
وذكرت مصادر معنية بامللف لـ«األخبار»
أن مسؤولني قضائيني ووزراء من فريق
 14آذار اتصلوا بالوزير شربل نحاس
«ناصحني» إياه بتلبية ما ورد في طلب
املدعي العام الدولي ،إال أن نحاس اعتذر
م �ن �ه��م .وب � �ن � ً
�اء ع �ل��ى ذل � ��ك ،ط �ل��ب رئيس
الجمهورية ميشال سليمان لقاء نحاس
اليوم ،للبحث معه في هذه القضية .فهل
يأخذ الرئيس على عاتقه هذه املخالفة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،أم سينتظر ان�ع�ق��اد مجلس
للوزراء كامل الصالحيات؟

مخالفة قانونية
ّ
ـــــ طلبات الخدمات الهاتفية التي تقدم بها
املشتركون مع تفاصيلها.

اتفاق ريفي فيلتمان

ً
إض ��اف ��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ف ��إن ب �ع��ض الطلبات
ّ
ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب �ه��ا م �ك �ت��ب امل ��دع ��ي العام
ّ
تتضمن
الدولي إلى السلطات اللبنانية
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ذات �ه��ا التي
كان األميركيون قد طلبوها من املديرية
�داخ� �ل ��ي ،وهي
ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األم� �ن ��ي ال � ً
ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي أث � ��ارت ج� ��دال واس �ع��ًا في
ل �ب �ن��ان ف ��ي آذار  ،2010ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ما
ب��ات ُيعرف بـ«اتفاق ريفي ـــــ فيلتمان»،
أي االت� �ف ��اق� �ي ��ة األم� �ن� �ي ��ة امل � �ع � �ق ��ودة بني
الحكومتني اللبنانية واألم�ي��رك�ي��ة عام
.2007
وت � �ت � �ض � ّ�م� ��ن ه � � ��ذه امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات جميع
امل�ع�ط�ي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م��واق��ع أع �م��دة بث
ال �ه��ات��ف ال �خ �ل��وي وت�ف��اص�ي�ل�ه��ا التقنية
ومواصفاتها ورم��وز التشفير الخاصة
بها.
وق �ب��ل اس �ت �ق��ال��ة ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س سعد
ال�ح��ري��ري ،وردت إل��ى وزارة االتصاالت
رس��ال��ة م��ن مكتب امل��دع��ي ال �ع��ام الدولي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا األخ � �ي� ��ر ال� �ح� �ص ��ول على
البيانات املذكورة أع�لاه ،واملسجلة منذ
بداية عام  ،2004على أن تكون معدة في
«نسخة ذهبية» (هكذا وردت في رسالة
بلمار التي تحمل الرقم التسلسلي /2010
 ،LEB/JoB/RFA0533على سبيل املثال).
وامل�ق�ص��ود بعبارة «النسخة الذهبية»،

يتضمن أحد طلبات
بلمار الحصول على
البيانات ذاتها التي
طلبتها السفارة
األميركية
كان المحققون
الدوليون يحصلون على
المعلومات من دون
إفادات تثبت صحتها

ثمة رأي قانوني وازن في لبنان يرى أن
تزويد مكتب املدعي العام الدولي كامل
ّ
ب �ي��ان��ات االت� �ص ��االت ُي �ع��د أّم � �رًا مخالفًا
ل�ل�ق��ان��ون وال��دس �ت��ور .ف �م��ذك��رة التفاهم
املوقعة بني وزير العدل اللبناني ومكتب
املدعي العام الدولي تنص على «ضمان
ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أن ي� �ك ��ون مكتب
ّ
املدعي العام ح�رًا من أي تدخالت خالل
َّ
قيامه بتحقيقاته في لبنان ،وأن تقدم كل
املساعدة الضرورية له من أجل تحقيق
تفويضه ،وذلك يشمل تقديم كل الوثائق
واإلف� � ��ادات وامل �ع �ل��وم��ات امل��ادي��ة واألدلة
ال �ت��ي ه ��ي ب� �ح ��وزة األج� �ه ��زة واإلدارات
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ف ��ي القضايا
التي لها صلة بتفويض املحكمة (.»)...
ّ
ورغ��م م��ا ت�ق��دم ف��إن قانونيني لبنانيني
يرون أن تسليم كامل بيانات االتصاالت
واملعلومات الخاصة بجميع اللبنانيني
املشتركني ف��ي الهاتف الخلوي يخالف
ال��دس�ت��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وال سيما مقدمته
التي تنص على صون الحريات العامة،
وال �ح �ق��وق األس��اس �ي��ة ل �ل �ف��رد ،وبخاصة
أن ق ��ان ��ون ال �ت �ن �ص��ت (ق ��ان ��ون اعتراض
امل � �خ� ��اب� ��رات) ي �م �ن��ح األج� � �ه � ��زة األمنية
ح ��ق ال �ت �ن �ص��ت ع �ل��ى م �خ��اب��رات محددة
قضايا
ب��إذن السلطات القضائية ،وف��ي
ّ
م� �ح ��ددة .وي� ��رى ه� ��ؤالء ال �ق��ان��ون� ّ�ي��ون أن
م��ا ي��وج��ب ال�ت�ش��دد ف��ي ه��ذه امل�س��أل��ة هو
أن التسريبات ال�ت��ي ُ حصلت م��ن مكتب
املدعي العام الدولي تظهر أنه «غير قادر
على حماية املعلومات التي في حوزته،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ،ي �ن �ب �غ��ي أن ي �ك ��ون الجانب
ّ
اللبناني َّ أكثر حرصًا على أي معلومة أو
دليل يسلم إليه».

تأخير
األسباب التي تقف خلف
ّ
ثمة تساؤالت كثيرة بشأن حقيقة ّ
إعالن الحكومة الجديدة ،بني قائل إن األمر يرتبط بخالفات تترك ّز
ب�ين الرئيس املكلف نجيب ميقاتي والعماد ميشال ع��ون ،أو ّأن
رئ�ي��س الجمهورية ميشال سليمان ي��ري��د حصة وإال فلن يوقع
م��رس��وم التأليف ،أو أن النائب ول�ي��د جنبالط مصر على حصة
تشمل ك��ل ال�ط��وائ��ف ،أو أن الرئيس نبيه ب��ري يصر على أسماء
معينة ال تناسب اآلخ��ري��ن ،م��رورًا بالكالم ع��ن أن فريق األكثرية
الجديدة ينتظر صدور القرار االتهامي حتى يعرف كيف ستكون
خطة العمل ،وبالتالي أي حكومة يجب أن تكون ،أو انتظار فريق
ينتهي من احتفاالته وبياناته وإعالن خططه وتنظيم
 14آذار حتى ً
حشده ،وصوال الى الكالم عن واقع إقليمي ودولي يحول اآلن دون
قيام مظلة خارجية اعتادتها الحكومات في لبنان ،وأن الجميع
ينتظر استئناف ال�ت��واص��ل ال �س��وري ـــــ ال�س�ع��ودي أو ال �س��وري ـــــ
األميركي ،أو انتظار ّما سترسو عليه الخريطة السياسية للنظام
العربي في ضوء املتغيرات القائمة واملفتوحة على احتماالت غير
محسوبة من جانب أحد.
ّ
ّ
املحصلة ،ثمة نتيجة واح��دة ،وه��ي أن الحكومة لم ت� َ�ر النور
في
بعد ،وأن النقاش القائم بني الجهات املعنية انتهى حتى أول من
أمس إلى اآلتي:
ً
ّ
أوال :ل��م يبت الرئيس املكلف حتى اآلن شكل الحكومة وعددها
لكنه بات اآلن ّ في أجواء مطالب جميع
وطريقة توزيع الحقائبً ،
األطراف ،وهو صار أكثر حرية بعدما تبلغ قبل أيام أن كل قوى 14
آذار ال تريد املشاركة في الحكومة ،بما في ذلك شخصيات كانت
تدرس األمر.
ثانيًا :ال يبدو أن الرئيس املكلف في وارد الكشف عن أوراقه اآلن،
ب��ل ه��و أق ��رب إل��ى تكتيك ي��دف�ع��ه إلى
رد األوراق صوب ص��دره ،واستخدام
عينيه ف��ي النظر إل��ى بقية الالعبني،
�ين ،أي العماد
علمًا ب��أن أب ��رز ال�لاع�ب ً
ع��ون ،ك��ان األكثر صراحة معه .ومنذ
االج�ت�م��اع األول بينهما ق��ال ل��ه :أنت
اآلن رئ�ي��س مكلف ت��أل�ي��ف الحكومة،
وأن � ��ا رئ �ي��س أك �ب��ر ك �ت �ل��ة ن �ي��اب �ي��ة من
ال� �ف ��ري ��ق ال� � ��ذي م �ن �ح��ك ال� �ث� �ق ��ة .تعال
نتحدث بصراحة عن كل ش��يء ،وأنا
س��أق��ول ل��ك م��وق�ف��ي ب��وض��وح ،وم��ن دون م��وارب��ة .ورغ ��م جلسات
الحوار التي جرت بني الرجلني ،أو مع موفد عون ،الوزير جبران
باسيل ،لم يعط الرئيس ميقاتي موقفًا نهائيًا من مسألة الحصة
التي يطالب بها عون وكذلك بشأن الحقائب.
ثالثًا :سمع الرئيس املكلف كالمًا واضحًا من الرئيس ب��ري ّ
عما
ي��ري��ده األخ �ي��ر .وت�ف��اه��م م�ع��ه ع�ل��ى ع ��دم االس�ت�ع�ج��ال ف��ي تسمية
املرشح ملنصب وزي��ر الخارجية ،وقد واف��ق ب� ّ�ري على ذل��ك ،بينما
ك��ان النائب جنبالط صريحًا ف��ي مطالبته بتوزير النائب عالء
الدين ترو الى جانب حصته من ال��دروز ،فيما ال يواجه الرئيس
املكلف أية مشكلة من هذا النوع مع حزب الله ،لكنه يحتاج إلى
الحزب في مفاوضاته مع عون ،وبشأن حصة رئيس الجمهورية.
والواضح أن قيادة حزب الله التي تدعم مطالب العماد عون ،لم
تدخل في نقاش حاسم مع أحد ،ال مع عون وال مع ميقاتي.
رابعًا :تسعى سوريا إلى إبراز موقف حيادي ،لكن الرئيس بشار
األس��د ،ال��ذي أبلغ من يهمه األم��ر أنه ليس في وارد الضغط على
أحد ،وخصوصًا على حليفيه الرئيسني حزب الله وعون ،لم يقل
املوضوع ،كأنه يعطي املفاوضات مداها ،حتى
كلمة حاسمة في ً
إذا تطلب األمر تدخال يأتي في اللحظة املناسبة.
خامسًا :سمع الرئيس ّاملكلف كالمًا واضحًا من قسم أساسي من
القيادة السعودية ،يتمنى له التوفيق ،وال يدعوه إلى االنسحاب،
حتى إن الرئيس سعد الحريري لم ّيقل كالمًا مخالفًا ،وإن كان
هو وآخ��رون من ق� ّ�ادة  14آذار ي��رون أن موقف اململكة النهائي لم
يتبلور بعد ،كما أن الرئيس املكلف بادر إلى تواصل تقليدي مع
جهات خارجية مثل فرنسا والواليات املتحدة األميركية .وزيارة
ابن أخيه عزمي طه ميقاتي الى الواليات املتحدة جرت باالتفاق
مع السفارة األميركية في ب�ي��روت ،وق��د تولت السفيرة كونيللي
تنسيق املواعيد ،لكن من ال��واض��ح أن الرئيس الفعلي لفريق 14
آذار ،السفير جيفري فيلتمان ،كان له موقفه من األمر ،فعمل على
ح�ص��ر ات �ص��االت ميقاتي امل��وف��د ،ث��م ت��ول��ى ه��و وف��ري��ق الحريري
ت�س��ري��ب م�ع�ل��وم��ات ال��ى ج��ري��دة «ال �ح � ّي��اة» م��ن ال �ن��وع ال ��ذي يشبه
أخبار صحف ّ
املنوعات ،مع العلم بأن في فرنسا مناخًا مختلفًا
عما يعتقده فريق  14آذار.
سادسًا :يهتم الرئيس املكلف بتأليف الحكومة وفق استراتيجية
قد يظهر فيها بعض التناقض مع آخرين من الفريق نفسه .وثمة
مساحة لم يتم تجسيرها بعد بني املنطق القائل باستغالل هذه
الفرصة املحلية والعربية والدولية والسير في حكومة تلغي لعبة
االبتزاز القائمة من فريق  14آذار ،ومنطق يدعو الى عدم التسرع
وإل��ى األخ��ذ باالعتبار حاجة الرئيس املكلف كما فريق األكثرية
الجديدة إلى آليات عمل لسحب جزء من البساط من تحت أقدام
سعد الحريري نفسه واآلخ��ري��ن م��ن ق��وى  14آذار ،وبالتالي فإن
نقاشًا إضافيًا يفترض أن يدور بني هذه القوى لبت هذا األمر ،وهو
ما قد يتطلب النظرة الى املسرح الخارجي ،حيث تبرز تقديرات
متفاوتة بشأن الحراك اإلقليمي والدولي الخاص بلبنان.
يبقى أن��ه ب�خ�لاف ت��وق�ع��ات ك�ث�ي��ري��ن ،ف��إن م�ل��ف املحكمة الدولية
والقرار االتهامي ليس نقطة نقاش بني هذه القوى ،وثمة تفاهم
واض��ح على آل�ي��ات عمل تتيح م��واج�ه��ة م��ا يخطط ل��ه ف��ي الهاي
ّ
وعواصم أخ��رى .وهي آليات ستسهل عمل الرئيس املكلف ،علمًا
في املفاوضات التي
بأن الحريري نفسه كان قد وفر عليه الكثير ّ
جرت في إطار املسعى السوري ـــــ السعودي املعطل.

المشترك بين
المعنيين هو عدم
ّ
االستعجال ولو ّأن
الكل صار يعرف
مطالب الكل
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