
 2006/3/23 بتاريخ  اإلسرائيلي،  العدو 
تضمنت ما يأتي:

 23  am today  10:30  Watch tv almanar
march

)ش���اه���د ت��ل��ف��زي��ون امل���ن���ار ال��س��اع��ة 10:30 
اليوم 23 آذار(.

 أن الرقم 
نّ

بنتيجة املتابعة والتحليل تبي
اللبناني 03729009 الذي أرسل الرسالة 
إل�����ى رق�����م االس����ت����خ����ب����ارات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
مستخدم من قبل املدعو فايز وجيه كرم.

أن   
نّ

تبي البيانات،  قاعدة  على  ب��االط��اع 
الرسالة  أرس��ل   03729009 الرقم  صاحب 
ن���ف���س���ه���ا إل������ى ع������دد ك���ب���ي���ر م�����ن م���ع���ارف���ه، 
م���ع اخ���ت���اف ف���ي ن���ص ال���رس���ال���ة، بحيث 
 Fayez karam on ��ت��ه:  ح��رف��ينّ م��ا  تضمنت 
 am, today, march  10:30  ,tv almanar
التي أرسلها إلى  23، باستثناء الرسالة 
العائد   436766823019 النمسوي  الرقم 
والتي  اإلسرائيلي،  ال��ع��دو  الستخبارات 
لم تأت على ذكر اسم فايز كرم في نصها 
امل����ذك����ور أع������اه. ك��م��ا ت���ب���ينّ أن ف���اي���ز ك��رم 
ل��ق��اًء ح��واري��ًا على تلفزيون املنار  أج��رى 
في التاريخ والساعة نفسيهما املذكورين 

في الرسالة.
العامل  ال��ن��م��س��وي  األم��ن��ي  ال��رق��م  تحليل 
 أن حركته 

نّ
في لبنان 432766823015 بي

الرقم  لحركة  تمامًا  مطابقة  الجغرافية 
ال���ذي   03729009 ال��ش��خ��ص��ي  ال��ل��ب��ن��ان��ي 

يستعمله املدعو فايز كرم.
 491608126050 األمل���ان���ي  ال���رق���م   ����� ث��ان��ي��ًا 
امل��س��ت��خ��دم م���ن ق��ب��ل اس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��دو 
اإلس����رائ����ل����ي����ي ت�����واص�����ل ح����ص����رًا م�����ع رق���م 
أمل���ان���ي ع��م��ل ف���ي ل��ب��ن��ان »روم���ي���ن���غ« وه��و 
 2007/1/15 ت��اري��خ  م��ن   491608126057
بنتيجة  ت��ب��ينّ   .2007/5/2 ت��اري��خ  ل��غ��اي��ة 
التحليل وجود تطابق تام في الحركة بي 
الرقم األملاني والرقم اللبناني 03729009 

الذي يستخدمه املدعو فايز كرم.
 32487939914 البلجيكي  ال��رق��م   ������� ث��ال��ث��ًا 
امل��س��ت��خ��دم م���ن ق��ب��ل اس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��دو 
اإلس����رائ����ل����ي����ي ت�����واص�����ل ح����ص����رًا م�����ع رق���م 
»رومينغ« وهو  لبنان  في  بلجيكي عمل 
الرقم 32487939917 بتاريخ 2007/9/19. 
تطابق  وج���ود  ت��ب��ينّ  التحليل،  وبنتيجة 
ت����ام ف���ي ال���ح���رك���ة ال��ج��غ��راف��ي��ة ب���ي ال��رق��م 
األملاني والرقم اللبناني 03729009 الذي 

يستخدمه املدعو فايز كرم.
الهواتف  أج��ه��زة  ��� بنتيجة دراس���ة  راب��ع��ًا 
ال���خ���ل���وي���ة ال����ت����ي ي���س���ت���خ���دم���ه���ا ص���اح���ب 
األرقام الدولية الثاثة العاملة في لبنان 

 ما يأتي:
نّ

واملذكورة سابقًا، تبي
�� استخدام جهاز خلوي نوع نوكيا 2610 
يحمل الرقم التسلسلي 35277101541059 
الرقم األملاني 491608126057  الستعمال 
وال���رق���م  و2007/5/2   2007/1/15 ب���ي 
 32487939917 البلجيكي  األمني  الدولي 

بتاريخ 2007/9/19.
�� من خال تحليل ودراسة الجهاز املذكور، 
 أن��ه تم استخدام ع��دة أرق��ام هاتفية 

نّ
تبي

عليه، وهي بحسب التسلسل الزمني كما 
يأتي:

 )0332XXXX( اللبناني  الخلوي  الرقم   ��
مسجل باسم )...( أحد أفراد عائلة فايز كرم. 
و2009/6/8،   2008/10/24 بي  استخدم 

وبي 2009/6/19 و2009/7/1
 )7060XXXX( اللبناني  الخلوي  الرقم   ��
��ل ب���اس���م ف���اي���ز ك����رم اس���ت���خ���دم بي  م��س��جنّ
ي��وم��ي  وب���ي  و2009/6/15،   2009/6/3

2009/6/17 و2009/6/18.
 )0305XXXX( اللبناني  الخلوي  الرقم   ��
)...( أح���د أف����راد ع��ائ��ل��ة ف��اي��ز ك��رم،  ع��ائ��د ل������

بتاريخ 2009/6/16.
�� الرقم الخلوي الفرنسي رقم 3660637714 

حسن عليق

األول،  العسكري  التحقيق  أص��در قاضي 
رياض أبو غيدا، أمس قراره االتهامي في 
قضية املوقوف العميد املتقاعد فايز كرم، 
إياه بالتواصل مع االستخبارات  متهمًا 
على  بناًء  محاكمته  طالبًا  اإلسرائيلية، 
امل������ادة 278 م���ن ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي 
تنصنّ على إنزال عقوبة األشغال الشاقة 
امل���ؤق���ت���ة ب����ه )ب�����ي ث�����اث س����ن����وات وع��ش��ر 
العسكرية  املحكمة  أثبتت  إذا  س��ن��وات(، 

هة إليه.  التهمة املوجنّ
م��ن��ذ ت��وق��ي��ف��ه، أث������ارت ق��ض��ي��ة ف���اي���ز ك��رم 
واإلع��ام��ي  السياسي  اللغط  م��ن  الكثير 
واألمني. ولن يحسم أمرها سوى صدور 

حكم مبرئ، إما ببراءته، أو بإدانته. 
ابتداًء من اليوم، تنشر »األخبار« محضر 
التحقيق األولي الذي أجري معه في فرع 
املعلومات )املحضر رقم 302/448، تاريخ 
2010/8/3(، محاولة التقيد قدر اإلمكان 

ة املحضر، وفقًا لآلتي: بحرفينّ
ف����ي ال���س���اع���ة ال���ت���اس���ع���ة ع���ش���رة م����ن ي���وم 
ال���ث���اث���اء امل����واف����ق ل��ل��ث��ال��ث م���ن ش��ه��ر آب 
رق��م 91222  أول  امل���ازم  ع��ام 2010، نحن 
ف���رع  م����ن ض���ب���اط  رق�����م 91382،  وامل��������ازم 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���اب���ع ل��ش��ع��ب��ة امل���ع���ل���وم���ات، 
بناًء  أنه  املدني، نثبت  اللباس  ومرتدين 
ع��ل��ى أوام�����ر وت��وج��ي��ه��ات ال��ع��ق��ي��د رئ��ي��س 
ال��خ��اص��ة في  امل��ع��ل��وم��ات للخلية  ش��ع��ب��ة 
ال���ش���ع���ب���ة، ل��ت��ت��ب��ع ع���م���اء االس���ت���خ���ب���ارات 
هوياتهم  وكشف  لبنان  في  اإلسرائيلية 
وم���راج���ع���ة ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة 
ل��ت��وق��ي��ف��ه��م وال���ت���ح���ق���ي���ق م���ع���ه���م، ع��ل��ي��ه، 
وب��ن��ت��ي��ج��ة ال����دراس����ة وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ت��ق��ن��ي 
املشتبه في استخدامها  الدولية  لألرقام 
اإلسرائيلي  ال��ع��دو  استخبارات  قبل  م��ن 
في التواصل مع عمائه داخ��ل األراض��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ت���م ال���ت���وص���ل إل����ى م��ع��ط��ي��ات 
م���ؤك���دة ح����ول ع����دد م���ن األرق������ام ال��دول��ي��ة 
 بنتيجة تحقيقات سابقة 

نّ
املشبوهة، تبي

أن���ه���ا م��س��ت��خ��دم��ة م���ن ق��ب��ل اس��ت��خ��ب��ارات 
العدو اإلسرائيلي. وتم بنتيجة دراستها 
ت��ح��دي��د أرق����ام ه��ات��ف��ي��ة ع��م��ل��ت ف��ي لبنان 
وت����واص����ل����ت م���ع���ه���ا ح�����ص�����رًا. وب��ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ت���ق���ن���ي امل���ك���ث���ف، ت����م ت��ح��دي��د 
الهاتفية  األرق���ام  ع��دد كبير من أصحاب 
والتحقيق  وتوقيفهم  لبنان  في  العاملة 
معهم، حيث تبي أنهم يعملون ملصلحة 
اس���ت���خ���ب���ارات ال���ع���دو اإلس���رائ���ي���ل���ي. وق��د 
اع���ت���رف���وا ب���ذل���ك وأح���ي���ل���وا ع��ل��ى ال��ق��ض��اء 

املختص.
عليه، وف��ي إط���ار املتابعة مل��ا ذك��ر أع��اه، 
ت����م ال���ت���وص���ل إل�����ى ت���ح���دي���د ث���اث���ة أرق�����ام 
لجهة  م��ؤك��د  دول��ي��ة مشبوهة على نحو 
العدو  استخبارات  قبل  من  استخدامها 
اإلسرائيلي لتشغيل عمائها في لبنان، 

وهي:
الرقم النمسوي: 436766823019

الرقم األملاني: 49160812105

الرقم البلجيكي: 32487939914
وب���ن���ت���ي���ج���ة ال���ت���ح���ل���ي���ل ال���ت���ق���ن���ي ل����ألرق����ام 
 

نّ
تبي عملها،  وطبيعة  امل��ذك��ورة،  الدولية 
أن��ه��ا ت��واص��ل��ت ح��ص��رًا م���ع أرق�����ام دول��ي��ة 
أمنية عملت في لبنان على الشكل اآلتي:

 436766823019 ال����ن����م����س����وي  ال�����رق�����م   �������
امل��س��ت��خ��دم م���ن ق��ب��ل اس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��دو 
اإلس����رائ����ي����ل����ي ت����واص����ل ح����ص����رًا م����ع رق���م 
»رومينغ« وهو  لبنان  نمسوي عمل في 

436766823015 بي تاريخي 2006/3/2 
و2006/6/13.

�� الرقم األملاني 491608126050 املستخدم 
اإلسرائيلي  ال��ع��دو  استخبارات  قبل  م��ن 
ت��واص��ل ح��ص��رًا م��ع رق���م أمل��ان��ي ع��م��ل في 
 491608126057 وه��و  »روم��ي��ن��غ«  لبنان 

بي تاريخي 2007/1/15 و2007/5/2.
�� الرقم البلجيكي 32487939914 املستخدم 
اإلسرائيلي  ال��ع��دو  استخبارات  قبل  م��ن 
ت��واص��ل ح��ص��رًا م��ع رق���م أمل��ان��ي ع��م��ل في 
 32487939917 ه����و  »روم����ي����ن����غ«  ل���ب���ن���ان 

بتاريخ 2007/9/19. 
وب���ن���ت���ي���ج���ة ال���ت���ح���ل���ي���ل ال���ت���ق���ن���ي وال���ع���م���ل 
إلى  التوصل  بغية  ف  املكثنّ االستعامي 
الدولية  األرق����ام  مستخدم  ه��وي��ة  معرفة 
امل��ش��ب��وه��ة ف���ي ل��ب��ن��ان، ت���م ال��ت��وص��ل إل��ى 

املعطيات اآلتية:
ال�����ن�����م�����س�����وي  األم���������ن���������ي  ال���������رق���������م  أواًل: 
م��ع  ح����ص����رًا  ت����واص����ل   436766823019
ال����رق����م األم����ن����ي ال���ن���م���س���وي ال���ع���ام���ل ع��ل��ى 
من   432766823015 ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ة 
 ،2006/6/13 ل��غ��اي��ة   2006/3/2 ت���اري���خ 
ية أرسلت من الرقم  باستثناء رسالة نصنّ
اللبناني 03729009 إلى الرقم النمسوي 
الس��ت��خ��ب��ارات  ال��ع��ائ��د   436766823019

وال����ذي ت��ب��ينّ أن���ه رق���م ش��خ��ص غ��ي��ر أمني 
لغاية  ك��رم من 2009/9/9  فايز  استعمله 

.2009/9/10
املذكورة،  املعطيات  كل  عليه، وبناًء على 
س���اب���ق���ًا، ج�����رى ال���ت���أك���د ب����ص����ورة ق��اط��ع��ة 
وح����اس����م����ة ب�������أن امل�����دع�����و ف����اي����ز ك�������رم ه��و 
امل���س���ت���خ���دم ال���ف���ع���ل���ي ل������ألرق������ام ال���دول���ي���ة 
استخبارات  م��ع  ال��ت��واص��ل  ف��ي  املشبوهة 

العدو اإلسرائيلي. )...(
وبتاريخ 2010/8/3، وبعد اطاع النائب 
العام لدى محكمة القاضي سعيد ميرزا 
ع��ل��ى ك���ل امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ض��ي��ة، 
وامل�����ذك�����ورة س���اب���ق���ًا، أش�����ار ب��ال��ع��م��ل على 
توقيف فايز كرم والتحقيق معه ووضع 

منزله تحت املراقبة ومخابرته تباعًا.
ع��ل��ي��ه، وف���ي ال��س��اع��ة ال��ع��ش��ري��ن وال��دق��ي��ق��ة 
الثاثي من تاريخ 2010/8/3، ونظرًا الى 
حساسية وضع املدعو فايز كرم، وحرصًا 
التحقيق  ب��داي��ة  ف��ي  املطلقة  السرية  على 
األول����������ي، ن����ف����ذت ع��م��ل��ي��ة أم���ن���ي���ة وس���ري���ة 
وخاطفة تم بنتيجتها توقيف املدعو فايز 
كرم في محيط منزله، واقتيد إلى مركزنا 
على  العثور  وع��دم  تفتيشه جسديًا  بعد 
أي ممنوع في حوزته. وباشرنا إجراءات 
هذا التحقيق بإشراف الرائد رئيس الفرع 
ل  واملؤهنّ  18791 رق��م  املؤهل  ا  ننّ

عينّ بعدما 
على  وذل��ك  املحضر،  لهذا  كاتبي   25410

الشكل اآلتي:
إفادة املدعو فايز كرم:

اسمي فايز بن وجيه كرم )...( تولد زغرتا 
عام 1948، )...( عميد متقاعد في الجيش 
اللبناني رقم هاتفي الحالي 70/605040 

لبنانينّ الجنسية 
ب����ع����دم����ا ت����ل����وت����م ع�����ل�����ينّ ك�����ام�����ل ح���ق���وق���ي 
املنصوص عليها في املادة 47 من قانون 
أص�����ول امل��ح��اك��م��ات ال���ج���زائ���ي���ة، ف��إن��ن��ي ال 

أرغب في االستفادة من أينّ منها.

س: م���ا ه���ي األرق�������ام ال��خ��ل��وي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ت��ي 
تستخدمها غير الرقم 70/605040 الذي ذكرته 

لنا؟ 
� إنني أملك الرقم 03/729009 أيضًا والذي 
اس��ت��خ��دم��ه م��ن��ذ ع���ام 2005 وق���ت ع��ودت��ي 
الى لبنان قادمًا من فرنسا، وال��ذي كانت 
سابقًا تستخدمه زوجتي منذ عام 2000 

تقريبًا. 

س: لدينا معلوما مؤكدة عن قيامك باالتصال 
هاتفيًا باستخبارات العدو اإلسرائيلي. أخبرنا 

بالتفصيل عن علمك بهذا املوضوع؟ 
أف���ي���دك���م ص���راح���ة أن����ه خ����ال ع����ام 1982، 
وب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت ب��رت��ب��ة ن��ق��ي��ب ف��ي الجيش 
ال���ل���ب���ن���ان���ي، ح���ص���ل خ�����اف ب���ي���ن���ي وب���ي 
ع��ن��اص��ر ح���اج���ز إس��رائ��ي��ل��ي ف���ي منطقة 
ب����ح����م����دون، ج������رى ع���ل���ى أث�������ره ت��وق��ي��ف��ي 
ون��ق��ل��ي ال���ى م��رك��ز ت��اب��ع ل��ه��م ف��ي ع��ال��ي��ه، 
وهناك قابلت ضابطًا من االستخبارات 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ي���دع���ى م����وس����ى. وب��ع��دم��ا 
ع��ل��م ب��أن��ن��ي ض��اب��ط ف���ي االس��ت��خ��ب��ارات، 
م���رك���زي ق���اع���دة ري�����اق، أخ����ذ ي���ت���ودد إل���ينّ 
وأع����ط����ان����ي ورق��������ة ت���س���ه���ي���ل م��������رور ول���م 
أره ث��ان��ي��ة م���ن ح��ي��ن��ه��ا. ل��ك��ن��ه خ���ال ع��ام 
2005، وب��ع��د ع��ودت��ي ال��ى ل��ب��ن��ان، اتصل 
ب��ي أح��د األش��خ��اص م��ن رق��م دول���ي على 
أن���ه صديق  وأخ��ب��رن��ي  اللبناني  ه��ات��ف��ي 
م��وس��ى، وق���ال إن��ه ي��ري��د لقائي فقلت له 
إنني أستطيع مقابلته في فرنسا وهذا 
م��ا ح��ص��ل. إذ إن��ه خ��ال ع��ام 2006، وأن��ا 
ذاه����ب إل���ى ف��رن��س��ا، ال��ت��ق��ي��ت بالشخص 
الذي تحدث معي على الهاتف وتناقشنا 
في املوقف السياسي اللبناني داخل أحد 
املقاهي. وبعد عودتي الى لبنان استمر 

سياسة4

سلكت قضية توقيف العميد املتقاعد فايز 
كرم طريقها في األطر القضائية، بعدما صدر 
اليوم،  من  ابتداًء  بحّقه.  االتهامي  القرار  أمس 
تنشر »األخبار« محضر التحقيق األولي الذي أجري 
مع  بالتعامل  اعترافه  يتضمن  وال��ذي  معه، 

ضابط من االستخبارات اإلسرائيلية في فرنسا

اليوم قضية 

»شاهدوني على المنار«...  عـبارة أوقعت كرم

 أعطاني عنصر 
االستخبارات اإلسرائيلية 
مواصفاته. إنه قصير 
وممتلئ البنية، كي 

أتمكن من التعرف إليه 
داخل المقهى 

 إن السبب الحقيقي 
وراء طلب االستخبارات 
اإلسرائيلية لقائي في 

باريس هو تجنيدي للعمل 
لمصلحتهم 

واحدة من الخرائط التي كان العمالء يستخدمونها )أرشيف ــ هيثم املوسوي(
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»األخبار« تنشر محضر التحقيق بعد صدور القرار   الظني


