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 قانون

 حصرّي. أصل قضّیة كریم زاز
 

KARIM ZAZ, EX PARTON DE WANA CORPORATE. (PH. AIC PRESS) 

 إیمان عزمي وعمر الراضي

 7 مارس 2013 (6 مارس 2014)

 تحقیق. ما زال كریم زاز و 11 شخصا آخرین رهن االحتجاز لدى الشرطة. ولم ُیصدر المّدعي العام
 بالمحكمة االبتدائیة بالدار البیضاء قراره. فلقد تّم تأجیل الجلسة إلى یوم الخمیس 6 مارس إلجراء مزید من

 التحقیقات.

 من المتوّقع أن تقوم اإلدارات المعنیة بتقییم النقص في العمالت األجنبیة. عودًة إلى أصل القضیة.

 بدأت القصة بتشویش هاتفي على أسالك وانا في أحد أحیاء الدار البیضاء.

  موظفو وانا (Wana) ممنوعون من التدّخل بحكم أّن المنطقة تقع تحت سیطرة الوكالة الوطنیة لتقنین
 االتصاالت (ANRT). أرسلت الوكالة فّنیین بمعّدات عالیة التقنیة إلى مكان الحادث مصحوبین بعناصر من

 الشرطة القضائیة.

 بمجرد اكتشاف نقطة البّث، ُطلب من المّدعي العام إصدار أوامر بالتفتیش. فشقق إحدى المباني تحتوي على
 معّدات متطورة. ُتعّد هذه المقّرات بمثابة شركات تعود إحداها إلى اثنین من الموظفین السابقین لكریم زاز الّلذان
 عمال في شركتي Maroc Connect و Wana Corporate حّتى منتصف عام 2013، وهما نور ربیع

 وأحمد الناصري.
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 كالهما اآلن في نزاع قضائي مع شركة وانا بسبب الطرد التعسفي. منّذاك لم یعودا مسّیري الشركتین، فرجل
 ثالث یتكّلف بتسییرهما اآلن.

 لنُعد إلى محّققي الوكالة الوطنیة لتقنین االتصاالت. هؤالء وجدوا تجهیًزا هو حلقة رادیو محلیة (BLR) تتیح
 ولوج إنترنت بصبیب عالي جًدا. ال شيء استثنائي في األمر، فیمكن ألّي شخص الحصول على  تجهیز كهذا

 عند إنشاء شركة، إذ یكفي االشتراك في إنترنت عالیة الصبیب.

 أّكد مصدر قریب من مشّغل هاتفي أّنه "تحت ذریعة فتح مركز اتصال تّم اقتناء أطباق أقمار صناعیة قوّیة
 جّدا"، وأضاف: "عملیة االقتناء هذه تّمت في الخارج وُأدخلت بطریقة مشبوهة ".

 تبع ذلك شكوى قضائیة ُوضعت كما یجب في یونیو 2013 عند المّدعي العام للملك في الدار البیضاء، تّم
 تقدیمها من قبل وانا، المشّغل الهاتفي الرئیسي المتضّرر من تحویل اّتجاه المكالمات الدولیة الموجهة عبر

 التجهیز المذكور أعاله.

 یجب التذكیر أّن هذه لیست الشكوى األولى، وأّن تجهیزات مماثلة، محّلیة الصنع إلى حد ما، قد تّم تفكیكها
 سابًقا، ال سیما بعد شكاوى من اتصاالت المغرب، مّما أّدى إلى إدانة العدید من األشخاص بعقوبات وصلت إلى

 عام ونصف في السجن.

 زد على ذلك، فإّن تحویل سیر الموجهة إلى أرقام وانا أّدى إلى حبس 3 أشخاص آخرین، ألماني ومغربیان،
 أدینوا مؤخًرا بالسجن لمّدة عامین في مراكش وسال خالل عام 2013.

 

 
 (رسم بیاني: میدیا24)



 كیف یعمل التحویل الهاتفي لالّتجاه؟
 یتّم توجیه المكالمات الهاتفیة القادمة من الخارج نحو المغرب من قبل المشّغل الهاتفي األجنبي إلى أجهزة

 المشّغل الهاتفي المغربیة قبل الوصول إلى متلّقي االتصال.

 أثناء االتصال العادي، یدفع المشّغل الهاتفي األجنبي التي یستفید من ثمن االّتصال جزًءا من السعر إلى المشّغل
 الهاتفي الذي یتلّقاه. في حالة التحویل الهاتفي لالّتجاه، یّتم التقاط االتصاالت الواردة من الخارج عبر حلقة رادیو

 محلیة (BLR) التي تقوم بإجراء المكالمة من خالل بوابة أرقام محّلیة، كما لو كانت المكالمة محّلیة.

 تحقیقات الشرطة التي تّم فتحها بشكل عاجل بعد تنبیه وانا إلى مخاطر أمن الدولة لم تَطْل كریم زاز في السنة
 األولى. الشيء نفسه ینطبق على التدقیق الداخلي الذي تم إجراؤه في وانا.

 لم ُیذكر اسم كریم زاز إّال من خالل مقارنة الرسائل النّصیة والتنّصتات على الهاتف بأمر من المدعي العام في
 یونیو 2013، ومن َثّم اعتقاله في بدایة األسبوع.

 سنعود إلى هذا الموضوع بمزید من التفاصیل في مقاالت الحقة.


