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مجتمع وإقتصاد
وثيقة

في  25كانون الثاني ّ ،2016
تقدم تجمع شركات مقدمي
خدمة االنترنت بشكوى الى وزارة االتصاالت ،يفضح فيها تنامي
«االنترنت غير الشرعي وكابالت األلياف الضوئية غير الشرعية
لنقل المعلومات» .الشكوى موقعة من  11شركة أعضاء في
ّ
التجمع ،وهي :إيباتيك ،تي أتش غلوبل فيجن ،ماسكو غروب،
تكنولوجي ،ويف نت ،ماتريكس،HSPL ،
 ،AHN، MTMنيو نت ّ
جيغابيت .ISP my ،وقد مثلت هذه الشكوى المستند الرئيس في
فتح هذا الملف ،اال أنها ،برغم مضي نحو  7أشهر على تقديمها ،ال
تزال ضائعة في مسارات التمييع ومحاوالت «الضبضبة» وتقاذف
المسؤوليات .إنطالقا من أهمية ما تضمنته هذه الشكوى من
معطيات وتفاصيل ،تعيد «االخبار» نشرها حرفيًا في سياق البحث

عن أذرع «االخطبوط» المسيطر على ريــوع قطاع االتصاالت.
الالفت في هذه الشكوى أنها ّ
مفصلة .توحي بأن كاتبها على
دراية واسعة بالسوق وبأدق التفاصيل ،من األشخاص إلى شبكة
التمديدات وآليات العمل وحجم األعمال والسيطرة على األحياء
والزواريب وأرقــام الهواتف ...أثير هذا األمر في إحدى جلسات
لجنة االتصاالت النيابية .بعض النواب ّ
وجه األصابع نحو المدير
العام لالستثمار والصيانة ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لهيئة أوجيرو ،عبد المنعم يوسف ،أنه يقف وراء هذه الشكوى.
نفى حــرب ويوسف ذلــك ،ما أثــار تساؤالت وشكوكًا إضافية؛
أليست المصيبة أكبر إذا كان يوسف وحرب غافلين عن الشبكة؟
كيف تنشأ شبكة ضخمة كهذه من دون علم «أوجيرو» ووزارة

االنترنت غير الشرعي :أذرع
سرقة  %30من السوق
«على عينك يا تاجر»
جـ ـ ــاء ف ـ ــي ش ـ ـكـ ــوى تـ ـج ـ ّـم ــع ش ــرك ــات
مـقــدمــي خــدمــة اإلنـتــرنــت إل ــى وزارة
االتصاالت املعطيات اآلتية:
ق ـطــاع ضـخــم ج ـدًا فــي لـبـنــان يعرف
"ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي" ،وه ــو
ي ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %30مــن
ســوق اإلنترنت ،وينتشر في جميع
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة "ع ـل ــى عـيـنــك يا
ت ــاج ــر" ،ف ــا األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ــردع

امل ـخ ــال ـف ــن ،وال وزارة االتـ ـص ــاالت
قــادرة على ضبطهم من دون تحرك
الـقـضــاء .عــدد مــن شــركــات اإلنترنت
غـ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي ي ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي ق ـط ــاع
اإلنترنت في لبنان ،وهذه الشركات
ال تـنـحـصــر ف ــي أشـ ـخ ــاص ي ــري ــدون
الـحـصــول عـلــى أربـ ــاح بـطــريـقــة غير
قــانــونـيــة ،بــل يـمـتـ ّـد األخ ـط ـبــوط إلــى
اإلدارات الــرسـمـيــة املـعـنـيــة وبـعــض

ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة ،ليصبح الجميع
مـتــواطـئــا فــي سـلــب امل ــال ال ـعــام وفــي
ً
جعل لبنان هدفًا سهال للتنصت من
ال ــدول امل ـج ــاورة .كــل ه ــذه املعطيات
تجعل سوق اإلنترنت غير الشرعي
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان م ـح ــط أنـ ـظ ــار وم ـتــاب ـعــة،
وت ـ ـطـ ــرح تـ ـ ـس ـ ــاؤالت عـ ــن آلـ ـي ــة عـمــل
هــذا القطاع واملحميات التي يدخل
فــي كنفها لتجعله بـعـيـدًا عــن أعــن

الشركات المعنية
وردت فــي شـكــوى تجمع شــركــات مقدمي خدمة
االنـتــرنــت الــى وزي ــر االت ـصــاالت اسـمــاء  12شركة
وشخصًا معنيني باالنترنت غير الشرعي ،هم:
 1ـ ـ فيرتشوال أي .أس .بي 2400 .ميغابيت/ثانية،
الدورة ـ ـ هاكوب تكه يان وباتريك ابراهاميان.
 2ـ ـ ـ نــديــم ول ـيــد حــويــس  4000مـيـغــابـيــت/ثــانـيــة،
السبتية ـ ـ وليد حويس.
 3ـ ـ رينو سماحة  1500يغابيت/ثانية ،النبعة.
 4ـ ـ خالد السمني وعـبــوده عــدرا  1900ميغابيت/
ثانية ،طرابلس.
 5ـ ـ  Liban Comـ ـ طوني ملحم  1000ميغابيت/
ثانية.

 6ـ ـ  Eagel Netـ ـ  1000ميغابيت/ثانية ،الحمرا،
حسن مرتضى وعلي التنوخي.
 7ـ ـ ـ  Citcoـ ـ ـ ـ  700مـيـغــابـيــت/ثــانـيــة هـيـثــم علوش
وطوني حداد.
 8ـ ـ مازن خوري ـ ـ  400ميغابيت/ثانية ـ ـ الشمال.
 9ـ ـ نديم عبود ـ ـ  350ميغابيت/ثانية ـ ـ القبيات.
 10ـ ـ أحمد حواش ـ ـ  800ميغابيت/ثانية ـ ـ طرابلس.
 11ـ ـ غرابلي  250ميغابيت/ثانية ـ ـ املينا طرابلس.
 12ـ ـ حسن عجم  360ميغابيت/ثانية ـ ـ طرابلس.
* مالحظة :جرى حذف ارقــام الهواتف الــواردة في
الشكوى

اإلرسال الهوائي
ب ـ ـعـ ــد اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـتـ ـ ــرددي
ِّ
اإلن ـتــرنــت فــي الـنـقــاط امل ــذك ــورةُ ،ركـ َـبــت
م ـ ـعـ ــدات إض ــافـ ـي ــة إلرس ـ ـ ـ ــال اإلن ـت ــرن ــت
إل ــى نـقـطــة وسـطـيــة ق ـ ــادرة عـلــى وصــل
النقاط املختلفة املــذكــورة أعــاه بمراكز
ال ـشــركــات ف ــي مـنــاطــق ع ــدة م ــن لـبـنــان،
وب ـم ــا أن مـنـطـقــة م ـع ــاد اسـتــراتـيـجـيــة
استؤج َرت مساحة على
لوصل النقاط،
ِ
برج وغرفة في منطقة معاد من السيد
ِّ
ش ــرب ــل ش ــدي ــاق ،ح ـيــث ُرك ـ َـب ــت امل ـع ــدات
الالزمة في املوقع ُ
وو ِّجه النطاق الترددي

لــإن ـتــرنــت بــات ـجــاه مـنـطـقــة األشــرف ـيــة،
حـيــث اس ـتــؤجـ َـرت مـســاحــة مــن السطح
ُ ِّ
ورك ـ َـب ــت م ـعــدات هــوائـيــة .وبـمــا أن برج
كــرم نقطة استراتيجية ومهمة لشركة
فـيــرتـشــوال أي.أس.بـ ـ ـ ــي ،ومـنـهــا تتمكن
الــوصــول إلــى مناطق ونـقــاط ع ــدة ،فقد
اس ـتــأجــرت الـطــابــق األول فــي ب ــرج كــرم
من السيدة كرم ،واستأجرت الطابق 21

من السيد شادي عجيل ،بموجب وكالة
من عائلة نون مالكة الطابق ُ ،21
وج ِّهز
الطابق  21ومساحة من السطح بمعدات
هوائية عالية اإلرس ــالُ ،
وجـ ِّـهــز الطابق
األول بخوادم حديثة النوع الستعمالها
ّ
كنقطة أساسية للبث املباشر لإلنترنت،
أو الوصل املباشر إلى عدة مناطق مثل
(ب ـيــروت ،الـحـمــرا ،الـجـنــوب ،بيت مــري،
البقاع والشمال) ،وتم وصل عدة مناطق
على النحو اآلتي:
ـ ـ تــم وصــل بــرج كــرم بمركز الشركة في
الدورة عبر (.)GHz 24 2Air Fiber
ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدورة ب ـب ـيــت م ـ ــري عبر
(امليكروويف .)GHZ 6&7
ـ ـ ـ ت ــم وصـ ــل م ــرك ــز ال ـشــركــة ب ـب ــرج فتقا
( )Fatkaعبر (امليكروويف .)GHz 6&7
ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ـ ــل ب ـي ــت م ـ ــري بـنـقـطــة ف ـ ــردان
( )Verdunعبر (.)GHz 6 Wireless

ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ــل  Verdunبـنـقـطــة ال ـغــازيــة ـ ـ
الجنوب عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصل الغازية ـ ـ الجنوب بنقطة ُجبل
صافي عبر (امليكروويف  ،)GHz 7وأزيل
الحقًا.
ـ ـ تم وصل برج كرم ببرج رزق عبر (Air
.)GHz 24 Fiber
ـ ـ تم وصل بيت مري بنقطة ترشيش عبر
(امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ ـ ت ــم وص ــل تــرشـيــش بنقطة السلطان
يعقوب عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصل ترشيش بنقطة تربل البقاع
عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصــل معاد بنقطة تربل ـ ـ الشمال
عبر (امليكروويف .)GHz 7

ألياف ضوئية
وبما أن "فيرتشوال" تشتري اإلنترنت

( )E1ب ـس ـع ــر م ـن ـخ ـف ــض 60 ،دوالرًا،
وبما أنها حصلت على "غوغل كاش"
فشعرت بأن بإمكانها السيطرة الكاملة
على السوق اللبناني بالطريقة اآلتية:
ـ ـ ـ ـ ت ــم ت ـمــديــد ك ــاب ــات ألـ ـي ــاف ضــوئـيــة
انـطــاقــا مــن مــركــز الـشــركــة فــي ال ــدورة
إل ــى الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،وذل ــك بمد
الكابل تحت جسر املشاة القاطع فوق
ال ـطــريــق ال ـســريــع ملـنـطـقــة الـ ـ ــدورة إلــى
الـجـهــة املـقــابـلــة م ـنــه ،وتـسـلـيــم الـكــابــل
إلى موزع اإلنترنت املحلي في منطقة
سد البوشرية والــدورة جــورج حبيقة
( )Xpertnetب ـم ـســاعــدة مـ ــوزع Cable
 dishفي املنطقة لتكملة تمديد الكبل
باملنطقة حتى الوصول به إلى حدود
ال ــدورة/ال ـن ـب ـع ــة ،حـيــث تـسـلـمــه م ــوزع
اإلنترنت املحلي إيلي مطر (.)Spidernet
َ
وأ َ
كمل تمديد الكابل على املباني حتى
حيث
وصـ ــل ب ــه إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـن ـب ـعــةّ ،
أنـ ـش ــأت ف ـي ــرت ـش ــوال وجـ ـ ّـهـ ــزت م ـعــقــد
لتوزيع اإلنترنت في محلة إيلي مطر،
وتم ربط شركات مثلCitco, Apertnet,:
 Spidernetوشركات أخــرى وإعطائهم
كميات كبيرة من "غوغل كاش" من دون
دفع أي رسوم ،وإذا لزم األمر إعطاء 3
مجانية ومن دون كلفة.
أشهر
ِّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـع ــد مـ ـع ــق ــد الـ ـنـ ـبـ ـع ــة اس ـت ـع ـم ـل ــت
فيرتشوال نفوذها ومالها مــع بلدية
برج حمود ،وأبرمت اتفاقًا مع البلدية
بتمديد الكابل على أعـمــدة الكهرباء،
قــاط ـعــة امل ـس ــاف ــة ح ـتــى ت ـخ ــوم منطقة
ّ
البدوي/األشرفية ،حيث تسلمه موزع
اإلنـتــرنــت املحلي و Cable Dishبرنار
كـســابـلــي ،وأك ـمــل تـمــديــد ال ـكــابــل على
امل ـب ــان ــي ،ح ـتــى وص ــل ب ــه إل ــى ِّمنطقة
ـان
الـجـعـيـتــاوي ،حـيــث أن ـشــئ مـعــقــد ثـ ٍ
ل ـت ــوزي ــع اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي م ـح ـلــة ب ــرن ــار
كسابلي ،وتم ربط شركات بإعطائهم 3
أشهر مجانية ومن دون كلفة إضافية
بهدف االنقضاض وإطاحة أكبر عدد
ّ
من الزبائن ،فربط برنار كسابلي موزع

انترنت محليًا في منطقة الجعيتاوي
وفسوح ،وبول ياسمني موزع إنترنت
محليًا في ّمنطقة البدوي.
ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد م ـع ــق ــد ال ـج ـع ـي ـت ــاوي اسـتـكـمــل
ت ـم ــدي ــد الـ ـك ــاب ــل ح ـت ــى وص ـ ــل بـ ــه إل ــى
مـنـطـقــة ال ــرم ـي ــل ،ح ـيــث تـسـلـمــه م ــوزع
اإلنترنت املحلي روي كريدي (،)PCnet
وأكمل تمديده على املباني حتى وصل
به إلى برج كرم ،وتم ربط شركة PCnet
وش ــرك ــات أخ ـ ــرى وإع ـط ــائ ـه ــم "غــوغــل
ك ــاش" ،وإذا لــزم األم ــر إعـطــاء  3أشهر
مجانية ّومن دون كلفة إضافية.
ـ ـ بعد معقد برج كــرم ،استكمل تمديد
الكابل حتى وصل إلى برج رزق ،ومن
ث ــم اس ـت ـك ـمــل ت ـم ــدي ــده إلـ ــى الـضــاحـيــة
الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ُرب ــط Pro Services
ُ
وأعـ ـ ـط ـ ــوا ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن "غ ــوغ ــل
كــاش" ،ومن ثم استكمل تمديد الكابل
ح ـتــى ال ــوص ــول ب ــه إلـ ــى ت ـلــة ال ـخ ـيــاط
ّ
بمساعدة موزع اإلنترنت املحلي وائل
ال ـت ـن ــي .وقـ ــد قـ ــام األخـ ـي ــر بــاسـتـئـجــار
بـ ـن ــاي ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـغ ـيــة
ت ــرك ـي ــب صـ ـح ــون إرس ـ ـ ــال م ـي ـكــروويــة
عبر (ميكروويف  )GHz 7إلــى منطقة
ال ـ ــزراري ـ ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ـغ ـيــة إرسـ ــال
ك ـم ـيــة ك ـب ـيــرة م ــن اإلن ـت ــرن ــت مل ـســانــدة
خط إرســال  Verdun to Ghaziyeبغية
االنـقـضــاض وإطــاحــة وأخــذ أكـبــر عدد
ممكن من الزبائن.
ـ ـ ـ ـ ب ـعــد ت ـمــديــد ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة
وتلة الخياط ،استكمل تمديد كابالت
األل ـ ـيـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة ب ـع ــدة ات ـج ــاه ــات
ً
مـخـتـلـفــة ،وصـ ــوال إل ــى ص ـيــدا جـنــوبــا،
ً
إل ـ ــى بـ ـش ــام ــون وعـ ــرمـ ــون ج ـ ـبـ ــا ،إل ــى
ً
ً
جونية ســاحــا ،إلــى بيت مــري جبال،
ً
إل ــى طــرابـلــس ش ـم ــاال ،م ــرورًا بمنطقة
جـبـيــل ،وذل ــك بغية الـسـيـطــرة الكاملة
ً
ً
ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق سـ ــاحـ ــا وج ـب ــا
وتشغيل مشروع  IP TVباالتحاد مع
شركة .SAMA

هناك شركات مرخصة
وغير مرخصة تحصل على سعات
دولية بطريقة غير شرعية

ً
ً
سيطرة كاملة ساحال وجبال

تـ ــورد ش ـكــوى تـجـ ّـمــع ش ــرك ــات مقدمي
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــائ ــع
واملـعـطـيــات التقنية عــن اإلنـتــرنــت غير
الشرعي وكابالت األلياف الضوئية غير
الشرعية لنقل املعلومات:
ِّ
تركب الشركات صحونًا هوائية عالية
َّ
عال في تركيا ،موجهة
اإلرسال على برج ٍ
إلى نقاط مختلفة في األراضي اللبنانية،
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ـن ــاط ــق جـ ـب ــل ص ـن ــن،
ال ــزع ــرور ،جــرد تنورين وج ــرد الضنية
مربنيُ ،
ويستقبل عرض النطاق الترددي
اإلن ـتــرنــت عـبــر ص ـحــون القـطــة هوائية
ُ َّ
تركب في النقاط املذكورة أعاله ،حيث تم
تجهيز بأبراج عالية لتركيب الصحون
الالقطة العالية اإلرسال ،وغرفة لتركيب
معدات خاصة ومولد كهربائي.

ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وع ـ ـص ـ ـيـ ــا ع ـلــى
التنظيم أو املالحقة.
ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ــروايـ ـ ــة بـ ـش ــرك ــات ص ـغ ـيــرة
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
اللبنانية ،غالبًا ما يكون أصحابها
م ـح ـم ـي ــن م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـسـيـطــرة عـلــى املـنـطـقــة ،وغــالـبــا ما
تـ ـك ــون ت ـح ــت أع ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـيــة
وال تتعرض ألي مـســاء لــة ،وتكتمل

الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ــآلـ ـي ــات ع ـم ــل ت ـج ـع ــل فــي
اإلمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـس ـع ــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ــإن ـ ـتـ ــرنـ ــت بـ ـ ـط ـ ــرق غ ـيــر
ش ــرع ـي ــة س ـه ـلــة وب ـس ـي ـط ــة ،م ـقــارنــة
بــال ـطــرق ال ـشــرع ـيــة .تـنـتـهــي ال ــرواي ــة
بقطاع ضخم جدًا يسلب من الدولة
م ــاي ــن الـ ـ ـ ــدوالرات ش ـهــريــاَ ،ويـلـجــأ
إلى شتى الوسائل ،حتى لو أ َت َ
احت
ل ـل ــدول املـ ـج ــاورة الـتـنـصــت عـلــى كل
امل ـع ـلــومــات ال ـ ـ ــواردة وال ـخ ــارج ــة من
لـبـنــان ،إذ مــن امل ـع ــروف أن الـسـعــات
الــدولـيــة لــإنـتــرنــت مــوجــودة بــوفــرة
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،خـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد تــوس ـعــة
ال ـكــابــل ال ـب ـحــري الـ ــذي يـصــل لـبـنــان
بالخارج والحصول على السعات.
إن القطاع غير الشرعي يحصل على
ال ـس ـعــات الــدول ـيــة م ــن خـ ــارج لـبـنــان

