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مجتمع وإقتصاد

االتصاالت؟ ألم ّ
تمدد كابالت األلياف الضوئية على األمالك العامة
في وضح النهار؟ تكشف هذه الشكوى عن وجــود منافسة
ّ
سواء كانوا المرخصين أو غير
االنترنت،
خدمات
مقدمي
بين
ة
قوي
ّ
المرخصين .وتشير إلى أن الشركات المرخصة تستعمل االنترنت غير
الشرعي لتقديم الخدمات المدفوعة للزبائن ،وأن الشركات غير
المرخصة تستعمل االنترنت غير الشرعي أيضًا .وال بدمن اإلشارة إلى
أن تكرار ورود «غوغل كاش» كأداة تستخدمها الشركات لتوزيع
المنافع على موزعي االنترنت المحليين ،أمر يثير الريبة ،وال سيما
أن المعروف أن «غوغل كاش» يخفف من كلفة االنترنت على
شركات مقدمي الخدمات ،لكنه ال يفيد المستهلك .ومن األمور
الالفتة أيضًا ،أن الموقوفين في قضية االنترنت غير الشرعي هم

ثالثة بينهم أحد مقدمي هذه الشكوى .هذا ال يلغي أو يؤكد
ّ
تورطه ،لكنه يكشف عن قصور القضاء ووزارة االتصاالت وهيئة
أوجيرو والسياسيين عن وضع ّ
حد لهذا التالعب بقطاع االتصاالت
وتركه منفعة لمن يريد أن يغرف من المال العام .االنترنت ال يزال
خدمة عامة ّ
تقدمها الدولة لكنها متروكة للفوضى وللسرقة.
الواضح أنه إلى جانب الشبكة الرسمية ،هناك شبكة رديفة بعضها
يستعمل خطوط الدولة ،وبعضها يستعمل خطوطا مسروقة
سياسية
من الدول المجاورة ،لكنهم محميون جميعًا من قوى ُ
وحزبية وأمنيين وعصابات ،إذ إن التحقيقات بعد  7أشهر لم تفض
إلى تفكيك هذه الشبكة وال القبض على أعضائها وحماتها .إنه
أخطبوط االنترنت

إعداد محمد وهبة

«األخطبوط» في كل مكان
بأسعار أقل من مصادرها الشرعية
وبـ ــوسـ ــائـ ــل س ـه ـل ــة ج ـ ـ ـ ـدًا .وي ـن ـق ـســم
ال ـق ـطــاع غـيــر ال ـشــرعــي إل ــى جــزء يــن:
األول ه ــو ال ـش ــرك ــات غ ـيــر املــرخـصــة
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ــى سـ ـع ــات دول ـي ــة
بـطــريـقــة غ ـيــر قــانــون ـيــة وت ـع ـمــل من
دون اإلفصاح عن أرباحها وال تدفع
أي مترتبات للدولة .أما الثاني ،فهو
شركات مرخصة ،تعمل على زيــادة
زبــائ ـن ـهــا ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام األســال ـيــب
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
السعات الدولية.
الـ ـش ــرك ــات امل ــرخـ ـص ــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان تـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــوضـ ــى
القائمة ،أما الشركات غير املرخصة،
ف ـت ـت ـم ـيــز ب ــوج ـه ــن ف ــي آلـ ـي ــة الـعـمــل
غـيــر ال ـشــرعــي :األول ه ــو الـحـصــول

على الـسـعــات الــدولـيــة بطريقة غير
ش ــرع ـي ــة ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر شـ ـ ــراء س ـعــات
م ــن ش ــرك ــات خ ــارج ـي ــة وال ـح ـص ــول
ع ـل ـي ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـصـ ـح ــن الـ ــاقـ ــط مــن
خ ــال األق ـم ــار االصـطـنــاعـيــة (وه ــذا
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـكـ ـل ــف نـ ـسـ ـبـ ـي ــا) ،أو مــن
خ ــال ش ــراء ال ـس ـعــات م ــن الـشــركــات
املرخصة العاملة فــي لبنان ،والتي
ت ـش ـك ــو هـ ــي ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـش ــرك ــات
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة .أم ــا امل ـح ــور الـثــانــي
لـلـعـمــل غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ،ف ـي ـقــوم على
ال ـح ـصــول ع ـلــى س ـعــات دول ـي ــة غير
شرعية ،وهــذه الطريقة سهلة جـدًا،
إذ يجري تصويب الـ ـ "مايكروويف"
فـ ــي ل ـب ـن ــان ن ـح ــو املـ ــراكـ ــز الــوط ـن ـيــة
ل ــإنـ ـت ــرن ــت امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
املحيطة بلبنان ،أي تركيا وقبرص،

ب ـح ـي ــث ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـق ــاط الـ ـسـ ـع ــات،
وه ـك ــذا يـحـصــل امل ـش ـتــرك الـلـبـنــانــي
ً
على اإلنترنت الــذي يكون موصوال
مباشرة بمراكز اإلنترنت ()NODE
ف ــي الـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة ،وه ـ ــذه الـ ــدول
ق ـ ــادرة ع ـلــى الـتـجـســس ع ـلــى ك ــل ما
ّ
يمر ( )Traficمن لبنان إلى مركزها.
وهـنــا تصبح الـشــركــة غـيــر شرعية،
ل ـك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ــرخـ ـص ــة ،وت ـح ـصــل
على سعات غير شرعية فــي الوقت
ذاته ،وتمنح الدول املحيطة سهولة
التجسس على لبنان .إن الحصول
ع ـل ــى ال ـس ـع ــات ال ــدولـ ـي ــة م ــن تــركـيــا
ه ــو ال ـطــري ـقــة األسـ ـه ــل ،أم ــا ق ـبــرص،
ُ
ف ـهــي ت ـع ـ ّـد األب ـع ــد ج ـغــراف ـيــا ،إال أن
ّ
املتطورة تسمح
اإلمكانات التقنية
بــال ـت ـقــاط ال ـس ـع ــات .هـ ــذه ال ـشــركــات

 15جيغا بيت/ثانية
من تركيا وقبرص
جاء في خالصة الشكوى التي ّ
تقدم
ب ـهــا تـجـمــع ش ــرك ــات م ـقــدمــي خــدمــة
االنترنت"
ب ـمــا أن ال ـش ــرك ــات تـسـتـحـصــل على
س ـ ـعـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج وزارة
االتصاالت بأسعار متدنية من تركيا
و/أو قـ ـب ــرص ع ـب ــر ح ـل ـق ــات وص ــل
غير شرعية ،الــذي سبب الكثير من
التسويق غير املشروع وغير العادل.
وبـ ـم ــا أن االنـ ـت ــرن ــت غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي
يسيطر على أكثر من  %30من سوق
االنترنت وينتشر في جميع املناطق
اللبنانية على عينك يا تاجر من دون
أي محاسبة أو ردع املخالفني .وبما
أن الشركات تستحصل على السعات
الدولية لالنترنت بطرق غير شرعية
س ـه ـلــة وب ـس ـي ـط ــة مـ ـق ــارن ــة بــال ـطــرق
الشرعية ما يسلب من الدولة ماليني
الــدوالرات شهريًا .وبما أن الشركات
تلجأ إل ــى شـتــى الــوســائــل ،حـتــى لو
أتاحت للدول املجاورة التنصت على
كل املعلومات الواردة والخارجة من
لـبـنــان ،إذ مــن امل ـع ــروف أن الـسـعــات
الــدولـيــة مــوجــودة بــوفــرة حــالـيــا من
وزارة االتصاالتّ .وبما أن االنترنت
غ ـيــر ال ـشــرعــي ي ــؤث ــر سـلـبــا ف ــي عــدد
الزبائن ،وأن  %30من سوق االنترنت
في لبنان يعمل بطريقة غير شرعية
وه ــذا يــؤثــر سلبًا فــي سمعة خدمة
االنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ل ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات غ ـيــر
ال ـشــرع ـيــة ت ـق ــدم خ ــدم ــة رديـ ـئ ــة ،كما
تـخـلــق ه ــذه ال ـشــركــات مـنــافـســة غير
مـ ـش ــروع ــة وغ ـ ـيـ ــر م ـت ـك ــاف ـئ ــة .وب ـم ــا

أن ك ـل ـف ــة الـ ـسـ ـع ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة تـمـثــل
نـحــو  %40مــن مـصــاريــف الـشــركــات
الـشــرعـيــة ال ـخــاصــة ،فـيـمــا الـشــركــات
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ت ـح ـص ــل ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـسـ ـع ــات ب ــأسـ ـع ــار زه ـ ـيـ ــدة وت ـق ــدم
تنافسية .وبما أن
الخدمات بأسعار
ّ
الشركات الجديدة املرخصة حديثًا
قد حصلت على السعات الالزمة من
وزارة االت ـصــاالت بــأسـعــار قانونية
لـتـقــديــم خــدمــة االن ـتــرنــت بالطريقة

االنترنت غير
يجعل ّلبنان
الشرعي ً
هدفًا سهال للتنصت
املثلى وفق املعايير العاملية للتشغيل
ولجعلها ق ــادرة عـلــى الـتـنــافــس في
قـ ـط ــاع خـ ــدمـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .وب ـمــا
أن ه ــذا الــواقــع املــريــر يلحق الـضــرر
ّ
ويشوه صورة
بشركاتنا وبزبائننا
الـخــدمــة أم ــام املستثمرين الحاليني
واملحليني.
ل ــذل ــك ،نـطـلــب م ــن وزيـ ــر االت ـص ــاالت
ال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـنــا ألن ـنــا بـصــدد
االفـ ـ ـ ّـاس ب ـعــدمــا ان ـش ــأن ــا شــركــاتـنــا
امل ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي وص ـ ـل ـ ــت ق ـي ـمــة
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أص ــولـ ـه ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة إلـ ـ ــى نـ ـح ــو 400
ألــف دوالر وأك ـثــر ،ونــدفــع الضريبة
لـلــدولــة ،ونـشـتــري الـسـعــات الــدولـيــة
مــن وزارة االتـصــاالت/أوجـيــرو ،وأن
غـ ـي ــرن ــا ق ـ ــد حـ ـص ــل عـ ـل ــى تــرخ ـيــص
وي ـع ـمــل ب ــاالن ـت ــرن ــت غ ـيــر ال ـشــرعــي،
وكـمــا تعلم معاليكم بــأن هــذه اآلفــة
ق ــد ت ـه ــدد ن ـحــو  40ش ــرك ــة مــرخـصــة
ح ــديـ ـث ــا م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ون ـل ـف ــت
حضرتكم أن االنترنت غير الشرعي
ً
يجعل لـبـنــان هــدفــا سـهــا للتنصت
م ــن الـ ـ ــدول املـ ـج ــاورة وغ ـي ــر خــاضــع
للرقابة األمنية ومنافسة غير عادلة
وفوضى .راجــن من معاليكم العمل
على إنهاء هذا العمل غير الشرعي،
كـمــا نلفت حـضــرتـكــم أي ـضــا ،إل ــى أن
السعات الدولية املستقدمة من تركيا
و/أو قـبــرص تبلغ  15جيغا بيت/
ُ
ثــانـيــة ،وأن ــه لــو اشــتــريــت مــن لبنان
فسيضخ نحو  3.166.800.000ليرة
لـبـنــانـيــة ش ـهــريــا م ــا ع ــدا ال ـضــرائــب
واليد العاملة.

إن القطاع غير
الشرعي يحصل
على السعات
الدولية من خارج
لبنان بأسعار أقل من
مصادرها الشرعية
وبوسائل سهلة جدًا
(وائل الالدقي)

تحتاج إلــى أماكن مرتفعة لتسهيل
عملية الـتـقــاط الـسـعــات وتوزيعها.
إن السوق غير الشرعية في اإلنترنت
تــؤثــر سلبًا فــي ع ــدد الــزبــائــن .نحو
 %30مــن ســوق اإلنـتــرنــت فــي لبنان
يـعـمــل بـطــريـقــة غـيــر شــرع ـيــة .وه ــذا
مـ ــا ي ــؤث ــر س ـل ـب ــا فـ ــي س ـم ـع ــة خــدمــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـشـ ــركـ ــات غ ـيــر

الـشــرعـيــة تـقــدم خــدمــة ردي ـئــة ،كذلك
تخلق ه ــذه الـشــركــات مـنــافـســة غير
م ـشــروعــة وغ ـيــر مـتـكــافـئــة .إن كلفة
السعات الدولية تمثل نحو  %40من
م ـصــارف ال ـشــركــات ال ـخــاصــة ،فيما
الشركات غير الشرعية تحصل على
هذه السعات بأسعار زهيدة ،وتقدم
الخدمات بأسعار تنافسية.

