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التطور التكنولوجي ّ
ّ
سهله لدول ومنظمات إرهابية

التنصت جريمة ...إالّ في حاالت يبيحها القانون
ّ

ايجابيات التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العامل خالل العقود االخرية ،تكاد ال تحىص يف كل املجاالت االجتامعية ،االقتصادية،
التواصل االلكرتوين وسواها .يف املقابل ،كان له العديد من السيئات عىل اكرث من صعيد ،منها متكن دول ومنظامت ارهابية متطورة
من مامرسة التنصت عرب االجهزة االلكرتونية التي تستخدمها يف شتى انواع التواصل

اقر ّ
املرشع اللبناين يف  27ترشين االول من
عام  1999تحت الرقم  140قانون صون
الحق يف رسية املخابرات الذي اكد ان الحق
يف رسية التخابر الجاري داخليا وخارجيا،
بأي وسيلة من وسائل االتصال السلكية او
الالسلكية كاالجهزة الهاتفية الثابتة ،الخليوية،
الفاكس ،الربيد االلكرتوين وسواها ،مصان يف
حمى القانون ،وال يخضع الي نوع من انواع
التنصت او املراقبة او االعرتاض او االفشاء ،اال
يف الحاالت التي ينص عليها هذا القانون .فام
هي هذه الحاالت؟
"االمن العام" التقت الناشط يف مجال حقوق
االنسان والحريات العامة املحامي شادي
البستاين الذي اعد دراسة قانونية عن التنصت
الرشعي.
■ ما هي االسباب التي دفعت امل ّ
رشع اىل اجازة
التنصت او اعرتاض مخابرات شخص ما يف بعض
الحاالت؟
□ امل ّ
رشع اللبناين اجاز ذلك يف بعض الحاالت
الحرصية الهداف تتصل مبصلحة امن املجتمع
واملواطنني ،ابرزها محاولة اكتشاف مرتكبي
الجرائم ،السيام الخطرة منها ،لتعقب املجرمني
ومالحقتهم ،السيام اولئك الذين ترجح املعطيات
االمنية انهم يحرضون الرتكاب جرائم منظمة
كالجرائم االرهابية وما يشبهها من حيث الخطورة.
■ من هي الجهات التي سمح لها القانون
اللبناين باتخاذ قرار التنصت ،اي اعرتاض
مخابرات شخص ما عىل اختالف انواعها؟
□ القانون اللبناين يسمح باجراء التنصت عىل
شخص محدد يف حالتني:
 -1بناء عىل قرار قضايئ تعود صالحية

اتخاذه اىل قايض التحقيق االول يف اي من
املحافظات اللبنانية.
 -2بناء عىل قرار اداري تعود صالحية اتخاذه
اىل كل من وزير الداخلية والبلديات او وزير
الدفاع الوطني.
يف هاتني الحالتني يجب اقرتان اي من القرارين
مبوافقة رئيس مجلس الوزراء يك يصبح نافذا
وقابال للتطبيق ،علام ان لكل من القرارين،
القضايئ واالداري ،رشوطا واصوال قانونية
خاصة به.
■ ما هي اصول ورشوط وضوابط اعرتاض
املخابرات بناء عىل قرار قضايئ؟
□ سمح القانون لقايض التحقيق االول يف كل
محافظة ،يف حالة الرضورة القصوى وبعد تعليل
االسباب املوجبة ،ان يصدر قرارا خطيا ،عفوا او
بناء عىل طلب خطي من احد قضاة التحقيق،
بالتنصت او اعرتاض مخابرات تجري بواسطة
اي وسيلة من وسائل االتصال الشخاص مالحقني
امام قضاة التحقيق بجرم يعاقب عليه القانون
بعقوبة الحبس التي ال تقل عن سنة .يكون القرار
الصادر غري قابل ألي طريق من طرق الطعن.
كام يجب ان يتضمن تحديد وسيلة االتصال
التي يتناولها االعرتاض ،ومدته التي يجب ان
ال تتجاوز الشهرين ،والتي تكون قابلة للتمديد
وفقا لالصول والرشوط القانونية نفسها .كذلك
يجب ان يتضمن تحديد الجرم موضوع املالحقة
القضائية .يتم اعرتاض املخابرات يف ارشاف
القايض الذي اصدر القرار ورقابته .كام ينبغي
عىل موظف الضابطة العدلية املكلف االعرتاض،
ان يسجل املخابرات ويضع محرضا مبضمونها.
عىل العاملني يف وسائل االتصال والتابعني
للقطاع العام والخاص واجب التعاون ومساعدة

موظف او موظفي الضابطة العدلية املكلفني
االعرتاض .بعد االنتهاء من التنصت او االعرتاض،
يتوجب عىل القايض الذي اصدر قرار االعرتاض
او موظف الضابطة العدلية املكلف االعرتاض
تنظيم محرض عام عن مراحل االعرتاض يتضمن
تاريخ وتوقيت بدئه وانتهائه وتسجيله .كذلك
يجب ان ينظم احدهام محرضا خاصا تنظم فيه
املعلومات ذات العالقة والصلة باملوضوع ،اي
املتعلقة بالجرم موضوع املالحقة ،والتي ميكن
ان تساعد القضاء يف التحقيق .ينبغي ايضا ،بعد
املحرضين املذكورين ،وضع التسجيل يف غالف
يقفل ويختم بخاتم القايض الذي اصدر قرار
االعرتاض .للنائب العام لدى محكمة التمييز
صالحية اصدار قرار بتلف التسجيل بعد انقضاء
مهلة مرور الزمن عىل دعوى الحق العام التي
مل تحرك .عند اتخاذ قرار التلف ،عىل الجهة
املكلفة تنفيذ قرار التلف ،تنظيم محرض بعملية
اتالف التسجيل.
■ ما هي اصول ورشوط وضوابط اعرتاض
املخابرات بناء عىل قرار اداري؟
□ لكل من وزيري الدفاع والداخلية اصدار قرار
اداري خطي ومعلل ،بعد موافقة رئيس مجلس
الوزراء ،عرب التنصت او اعرتاض املخابرات من
اجل جمع معلومات ترمي اىل مكافحة االرهاب،
الجرائم الواقعة عىل امن الدولة ،والجرائم
املنظمة .يجب ان يتضمن قرار االعرتاض وسيلة
االتصال موضوع االعرتاض ومدته عىل ان ال
تتجاوز الشهرين ،وميكن متديدها وفق االصول
نفسها املنصوص عليها الصدار قرار االعرتاض.
ينبغي ان يتضمن القرار تحديد املعلومات
التي يجب ضبطها خالل عملية االعرتاض .عىل
جميع العاملني يف اي وسيلة من وسائل االتصال
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يف القطاعني العام والخاص ،واجب التعاون
واملساعدة يف تنفيذ القرار االداري القايض
باالعرتاض .كذلك عىل االجهزة االمنية املكلفة
باالعرتاض تنظيم محرض عام يتضمن تاريخ
وتوقيت بدء االعرتاض وانتهائه وتسجيله ،ووضع
محرض خاص يتضمن كل املعلومات ذات الصلة
والعالقة مبوضوع االعرتاض والتنصت التي
اقتىض ضبطها .كام ينبغي عليها واجب ارسال
نسخة عن هذا املحرض اىل كل من رئيس مجلس
الوزراء والوزير املختص الذي اصدر القرار.
كذلك يتوجب اتالف التسجيل بعد انقضاء ثالثة
اشهر عىل تنظيم محرض باملعلومات الواردة فيه
يف حال مل يقرر الوزير اآلمر باالعرتاض ،االحتفاظ
بالتسجيل ملدة ثالثة اشهر اخرى ،مبوجب
قرار اداري خطي معلل وفق االصول نفسها
الصدار قرار االعرتاض .عىل االجهزة االمنية
املكلفة اتالف التسجيل ،تنظيم محرض بذلك.
كام ان القانون يوجب مسك سجل خاص تدون
فيه كل عملية اعرتاض وتاريخ بدئها وانتهائها
لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزاريت
الدفاع والداخلية.
■ هل تطبق هذه االحكام عىل جميع املواطنني
ام هناك بعض االشخاص مينع القانون اجراء اي
اعرتاض ملخابراتهم؟

□ منع القانون بعد صدور قرار املجلس
الدستوري يف  24ترشين الثاين  1999اعرتاض
املخابرات التي يجريها الرؤساء والوزراء والنواب
مبوجب قرار اداري ،يف حني اجاز االعرتاض
والتنصت عىل اي منهم مبوجب قرار قضايئ قد
يصدر يف معرض مالحقة قضائية وضمن ضامنات
ورشوط عدة ،كتوجيه االتهام من اعضاء مجلس
النواب بغالبية ثلثي اعضائه ،وكطلب رفع
الحصانة عن النواب وغريها من الضامنات.
كام ان االعرتاض يكون يف ارشاف ورقابة املرجع
القضايئ الذي اجازه .علام ان املحامي ال يجوز
اعرتاض املخابرات التي يجريها ،ال قضائيا و ال
اداريا ،لتمتعه بحصانة مهنية منحت له مبوجب
قانون تنظيم مهنة املحاماة والذي حدد االصول
لطلب االذن ملالحقة املحامي قضائيا واصول
استجوابه بعد منح االذن مبالحقته.
■ هل ميكن لجهة ما االعرتاض مثال عىل اجراء
اعرتاض مخابرات شخص ما؟
□ انشأ القانون هيئة مستقلة صالحيتها مراقبة
قرارات االعرتاض االدارية وليس القضائية ،من
خالل التأكد من قانونية االعرتاض واجراءاته.
هذه الهيئة مؤلفة من ثالثة قضاة :الرئيس
االول ملحكمة التمييز ،رئيس مجلس شورى
الدولة ،ورئيس ديوان املحاسبة ،عىل ان

يرتأسها القايض االعىل درجة .يجب ابالغ الهيئة
هذه القرارات االدارية خالل  48ساعة من
تاريخ صدورها يك تنظر يف قانونيتها وقانونية
االعرتاض خالل مهلة سبعة ايام من تاريخ
تبلغها القرار ،وهي تبلغ رأيها عند الرضورة اىل
كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير املختص.
كام تنظر الهيئة ،بناء عىل مراجعة كل من
له مصلحة وفق االصول نفسها الواردة اعاله
خالل مهلة  7ايام من تاريخ تقديم املراجعة،
يف قانونية قرارات االعرتاض االدارية .للهيئة او
ملن تنتدبه من اعضائها ،صالحيات واسعة يف
اجراء التحقيقات الالزمة مع كل من قام ويقوم
باالعرتاض من اجهزة امنية وادارية وفنية
واشخاص تابعني ملؤسسات القطاع الخاص .كام
ميكنها اجراء الكشف الحيس واالستعانة بكل
الخربات واالطالع عىل املعدات واملستندات
الالزمة مهام كانت درجة رسيتها .تضع الهيئة
تقريرا سنويا بخالصة اعاملها واقرتاحاتها ،ثم
ترفعه اىل كل من رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .تجدر
االشارة اىل ان القانون حرص اجراء مهمة
التنصت بوزارة الداخلية.
■ ما هي العقوبات التي تطاول اي شخص
يخالف تلك االحكام القانونية الخاصة باجراء
اعرتاض املخابرات؟
□ حدد القانون رقم  1999/140العقوبات التي
يحكم بها عىل كل من يخالف احكامه عندما
يعرتض اي مخابرة ،اذ يعاقب بالحبس من سنة
اىل ثالث سنوات وبالغرامة من  50اىل  100مليون
لرية لبنانية .كذلك كل من حرض او اشرتك او
تدخل يف الجرم ،او استنسخ او احتفظ او افىش
معلومات بسبب مهمته باعرتاض املخابرات ،او
كل من اعرتض املخابرات خالفا الحكام القانون.
حدد القانون تاريخ بدء مرور الزمن عىل تلك
الجرائم انطالقا من تاريخ اكتشافها وليس تاريخ
ارتكابها .كام ان املالحقة القضائية ال تسقط
عن املوظف او االجري او املستخدم مبجرد تركه
العمل الذي خالله وبسببه اعرتض املخابرات.
اخريا ،يعود اىل املحاكم العدلية صالحية النظر
يف كل تلك الجرائم.
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