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غ �م��وض ي�ك�ت�ن��ف ال �ع �ق��د امل ��ذك ��ور بني
غايته ف��ي ت��أم�ين م�ش��اه��دة امل��ون��دي��ال،
والوسائل املنصوص عليها فيه ،ألن
ال �ت �ف �س �ي��ر ي �خ ��رج ع ��ن ص�ل�اح �ي��ة ه��ذه
امل �ح �ك �م��ة ،م ��ا ي �س �ت��دع��ي إع �ل ��ان ع��دم
صالحيتها.
ّ
ـ�ـ وج��ود ن��زاع ج��دي ح��ول مفعول حق
ح �ص��ري��ة ال �ب��ث ع �ل��ى ض� ��وء ال�ع�ه��دي��ن
الدوليني للحقوق املدنية والسياسية
ول�ل�ح�ق��وق االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
جدل
والثقافية؛ ففي هذا املجال ،هناك ّ
عاملي حول مدى مشروعية إعطاء حق
ّ
حصري في ب��ث مباريات ك��أس العالم
أو أحداث أخرى ذات أهمية اجتماعية
أو ثقافية كبيرة .وق��د انتهت محكمة
ال � �ع ��دل األوروب� � �ي � ��ة إل � ��ى اع� �ت� �ب ��ار ه��ذه
املباريات حدثًا اجتماعيًا مهمًا يغلب
ب�ش� ّ�أن��ه ف��ي امل�ج�ت�م�ع��ات ال��دي�م�ق��راط�ي� ّ�ة
ح � ��ق ال �ج �م �ه��ور ب� ��االط�ل��اع ع �ل��ى ح��ق
التجارة وامللكية والتعاقد ...وقد ّ
بينت
ّ
ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا أن ح � ��ق االط� �ل ��اع ه��و
األسمى.
ـ �ـ أن إث �ب��ات ح��ق ال�ح�ص��ري��ة وم �ن��ع بث
ت �ل �ف��زي��ون ل �ب �ن��ان وف� ��ق ال �ع �ق��د امل��وق��ع
ب�ي�ن وزارة االت� �ص ��االت وش��رك��ة س�م��ا،
يظهران أن هناك تعسفًا في استعمال
الحق ،لكون املصلحة الوحيدة منه هي
املدعى عليه واللبنانيني.
اإلساءة إلى
ّ
ـ �ـ أن ال �ع �ق��د امل ��وق ��ع ب�ي�ن س �م��ا ووزارة
االتصاالت ينص على تأمني مشاهدة
ً
املباريات لكل الشعب اللبناني ،فضال
عن أن هذا النزاع التجاري ليس محله
في القضاء املستعجل.
م� ��ن دون أن ي �ع �ن��ي ذل� � ��ك ب � �ح ��ال م��ن
األح��وال منع نقل امل�ب��اري��ات بوسائط
أخ � ��رى .وه� ��ذا م�ث�ب��ت ب��ال��و ّق��ائ��ع .وأي
ق��ول معاكس يعني أن موقعي العقد
م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة وش��رك�ت��ي الخلوي
ق��د أس ��اؤوا استعمال امل��ال ال�ع��ام ،وأن
الشركة املمثل الحصري للمدعية قد
تواطأت معهم من أجل ذلك.
ــ إن اعتبار قيام تلفزيون لبنان ببث
م �ب��اري��ات ك ��أس ال�ع��ال��م ت�ع��دي��ًا ،ي��ؤدي
ع �م �ل �ي��ًا إل � ��ى ح ��رم ��ان ف �ئ��ة ك �ب �ي��رة م��ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين م ��ن ح ��ق م� �ش ��اه ��دة ه��ذه
يؤدي إلى انتهاك
املباريات ،وبالتالي
ّ
الجهة املدعية للعقد املوقع من وكيلها
الحصري في لبنان ،من خالل إخاللها
بواجب حسن النية والتعاون لضمان
حسن تنفيذ العقد وفقًا للغاية منه.
ّ
وه��ذا األم��ر يتيح لتلفزيون لبنان بث
امل �ب��اري��ات ض�م��ان��ًا ل�ح�ق��وق امل��واط�ن�ين.
وف ��ي ال �ح� ّ�د األدن � ��ى ،ف��إن��ه ال صالحية
مل�ح�ك�م��ة االس �ت �ع �ج��ال ف ��ي ت�ف�س�ي��ر أي

تلفزيون لبنان ليس وحيدًا
إذًا ،لم يكن تلفزيون لبنان وح��ده في
امل��واج�ه��ة القضائية م��ع ش��رك��ة BeIN
(الجزيرة الرياضية سابقًا) ،فقد انضم
ال�ي��ه امل�ح��ام��ي ن ��زار ص��اغ�ي��ة كمتدخل
بوكالته عن ثالثة مواطنني متضررين
م��ن ه��ذه امل �م��ارس��ات االح �ت �ك��اري��ة ،هم
امل �ح ��ام ��ي ن �ج �ي��ب ف ��رح ��ات امل �ق �ي��م ف��ي
برعشيت (قضاء بنت جبيل) ،والوزير
السابق شربل نحاس املقيم صيفًا في
اللقلوق (قضاء جبيل) ،وماهر صاغية
ً
املقيم ف��ي بينو (ق�ض��اء ع�ك��ار) ،فضال
عن نقابة العاملني في االع�لام املرئي
وامل� �س� �م ��وع م �م �ث �ل��ة ب��رئ �ي��س ال �ن �ق��اب��ة
رض��وان ح�م��زة .ه��ؤالء طلبوا التدخل
لكونهم يقيمون في مناطق نائية ليس
فيها ك��اب�لات للنقل التلفزيوني ،وال
فرصة أمامهم ملتابعة املباريات سوى
ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان امل �م �ل��وك م��ن ال��دول��ة،
وبالتالي هم يمثلون املتضررين من

أي تذرع باالحتكار لحرمانهم من حق
متابعة املباريات.
الدفوع التي ّ
املحامي صاغية
بها
تقدم
ّ
رأت أن ه � ��ذه ال � ��دع � ��وى ت �م ��ث ��ل إه ��ان ��ة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ك��ل م ��واط ��ن ل �ب �ن��ان��ي .ف��رغ��م

الحسنّ :بت دعوى الشركة
يتطلب ّبت نزاعات ال
المحتكرة ّ
تدخل في اختصاص محكمتها
أن امل �م �ث��ل ال �ح �ص��ري ل �ل �م��دع �ي��ة (س�م��ا
ش.م.م ).قد قبض من وزارة االتصاالت
ب��واس�ط��ة ش��رك�ت��ي ال�خ�ل��وي اململوكتني
بالكامل من الدولة مبالغ مالية لتمكني

«اللبنانيني» (ك��ل اللبنانيني م��ن دون
استثناء) م��ن مشاهدة م�ب��اري��ات كأس
ال �ع��ال��م ،ف ��إن امل��دع �ي��ة ( )BeINل��م تجد
حرجًا في االدع��اء على تلفزيون لبنان
على خلفية أن��ه ليس ل��ه ح��ق ال�ب��ث ،من
دون أن ت��دل��ي بكيفية ت��أم�ين ح��ق البث
لجميع اللبنانيني م��ن دون استثناء.
وك ��أن �ه ��ا ب ��ذل ��ك ت �س �ت��رد ب��ال �ي �س��رى م��ا
ك��ان يعطيه ممثلها ال�ح�ص��ري (س�م��ا)
باليمنى ل�ق��اء ب��دالت مرتفعة مقتطعة
من املال العام.
وق��ال صاغية أم��ام القاضية الحسن إن
ال�ط�ل��ب ال�ح��ال��ي ّال ��ذي ي�ت�ق��دم ب��ه طالبو
التدخل إنما يمثل دفاعًا ليس فقط عن
حقوقهم ،ب��ل أيضًا ع��ن قيم اجتماعية
ثالث بالغة األهمية:
ـ� �ـ األول� � � ��ى ،امل � �س� ��اواة ف ��ي ال �ح �ق ��وق ب�ين

قصة احتكار منبوذ
ال��وزي��ر السابق شربل نحاس ،وه��و أح��د االش�خ��اص املتدخلني في الدعوى
القضائية بصفته متضررًا ،واف��ق على وصف ق��رار القاضية الحسن بأنه
مهمة ألنها تكمن في «كون الفيفا ّ
«تاريخي» .في رأيه أن خلفية القرار ّ
حولت
نقل املباريات إلى عمل تجاري ،وهي منظمة ال تبغي الربح ،وتحوم حولها
شبهات في ما خص إقامة األل�ع��اب األوملبية في قطر» ،ويوضح أن الفيفا
«أعطت  beIN sportsالقطرية حقوق نقل وب��ث مباريات املونديال مقابل
 50مليون يورو ،وهذه األخيرة أعطت شركة سما حصرية بيع الرموز لبث
املباريات في لبنان» .وبالتالي ،فإن الجهة التي دفعت كل هذا املبلغ ُ«يفترض
أنها تسعى إلى تحصيله وتحقيق أرباح عليه ،بمعنى أنها ال تمتلك حق منع
بث املباريات ،بل إن اتفاقها مع الفيفا يمنحها حق التفاوض على تقاضي
قيمة مالية مقابل البث ...إال أن املفارقة أن هذه الشركة لم تستدرج أي عرض،
بل رفضت ال� ّ
�رد على مراسالت تلفزيون لبنان ووزارة الشباب والرياضة،
ّ
لتحصل أموالها» ،يقول نحاس.
علمًا بأن املنطق التجاري يفرض عليها البيع
إزاء هذا الواقع ،ذهبت الدولة اللبنانية في اتجاه رسم اتفاق مع الشركة التي
تحمل حقوق البث في لبنان ،أي شركة «سما» .ببساطة ،انتهى األمر بتوقيع
اتفاق بني وزارة االتصاالت و«سما» تحصل بموجبه على  3.3ماليني دوالر
مقابل حقوق ّ
البث «لكل الشعب اللبناني كما يرد في املادة الخامسة من هذا
العقد» ،وفق توضيحات املقدسي .عمليًا ،تذرعت الشركة املدعية بأن االتفاق
ينحصر بوسيلة نقل املباريات عبر الكابالت غير الشرعية ،إال أن الواقع
يفيد بأن هذه الكابالت ال تطال سوى  %40من الشعب اللبناني ،وبالتالي
ّ
ويصر
ف��إن  %60ليس لديهم فرصة مشاهدة املباريات» ،يقول املقدسي،
على أن العقد مع سما «رفع الضرر عن أصحاب الحقوق ،وبالتالي فإن ّ
بث
املباريات وإتمام هدف االتفاق هما أمر ضروري ال يكتمل إال ببث تلفزيون
لبنان للمباريات ،وهذا ما حصل».

اللبنانيني ،إذ ال يعقل أن تقوم شركات
مملوكة م��ن ال��دول��ة (ش��رك�ت��ا ال�خ�ل��وي)
بالتمييز ب�ين ه��ؤالء ف��ي أي ات�ف��اق يتم
ملصلحتهم.
ــ الثانية ،الحقوق األساسية للمواطنني
في االطالع على املعلومات وفي التمتع
ب��ال �ح �ق��وق ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وف � ��ق ال �ع �ه��دي��ن
الدوليني للحقوق املدنية والسياسية
ول�ل�ح�ق��وق االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية.
ـ �ـ ال�ث��ال�ث��ة ،دول ��ة ال�ق��ان��ون وال �ح��ق ،إذ ال
يعقل أن تستخدم وسيلة غير قانونية
(ال� �ك ��اب�ل�ات) ل �ت��أم�ين ح ��ق ال �ب��ث لقسم
م��ن املواطنني اللبنانيني ،فيما يحظر
اس �ت �خ��دام وس�ي�ل��ة ق��ان��ون�ي��ة (ت�ل�ف��زي��ون
ل � �ب � �ن ��ان) ل� �ت ��أم�ي�ن ح � ��ق ال � �ب� ��ث ل �ج �م �ي��ع
اللبنانيني .ففي ه��ذه ال�ح��ال��ة ال نكون
ف �ق��ط أم� ��ام ت�م�ي�ي��ز ،ول �ك��ن أم� ��ام تمييز
مل�ص�ل�ح��ة األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�خ��ال�ف��ون
ال� �ق ��ان ��ون .ف��إم��ا أن ال��وك �ي��ل ال �ح �ص��ري
تنازل عن حق البث لجميع اللبنانيني
ً
م �خ� ّ�وال إي��اه��م جميعًا االس �ت �ف��ادة منه
(وه��ذا ما نتمسك ب��ه) ،وإم��ا أن��ه تواطأ
مع الدولة وشركتي الخلوي الستعمال
املال العام لجزء من اللبنانيني ولتنفيع
كابالت غير شرعية ،وه��ذا ما نرفضه
ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن� ��ه ع �ب �ث��ي ،ون� �ك ��ون ف��ي
ه��ذه الحالة أم��ام عالقة فساد وإس��اءة
اس �ت �خ��دام ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام ،م��ا يستدعي
إحالة امللف على النيابة العامة املالية
ملالحقة القيمني على القطاع العام الى
ج��ان��ب ش��رك��ة س �م��ا امل �م �ث��ل ال�ح�ص��ري
لشركة  BeINصاحبة االحتكار.
م��ن ج�ه�ت��هّ ،
رح ��ب وزي ��ر اإلع �ل�ام رم��زي
ج ��ري ��ج ب� � � ّ
�رد ال� ��دع� ��وى ض ��د ت �ل �ف��زي��ون
لبنان ،وقال «إن حق املشاهد اللبناني
هو حق دستوري مستمد من املواثيق
الدولية التي التزم بها لبنان ،وإن هذا
ال �ح��دث ي��دخ��ل ض�م��ن م�ف�ه��وم االح ��داث
ذات األه�م�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة ،وإن ه��ذا الحق
الذي كرسه اجتهاد املحاكم االوروبية
في قضايا مماثلة يعلو ويتفوق على
أي ح��ق ب��ال �ح �ص��ري��ة ،ي�م�ك��ن اف �ت��راض��ًا
لشركة تجارية أن تتذرع به».
وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية ممثلة
ب�ه�ي�ئ��ة ال �ق �ض��اي��ا ف��ي وزارة ال �ع��دل قد
ت��دخ �ل��ت ف ��ي ال� ��دع� ��وى ت ��أي �ي �دًا مل��وق��ف
ت�ل�ف��زي��ون ل �ب �ن��ان ،ك�م��ا ت��دخ��ل للغرض
نفسه أش�خ��اص م��ن املجتمع امل��دن��ي».
وأم � ��ل «أن ي �ك��ون ب ��ث م �ب ��اري ��ات ك��أس
ال �ع��ال��م ع �ل��ى ش��اش��ة ت �ل �ف��زي��ون ل�ب�ن��ان
خ �ط��وة ف��ي درب االص�ل��اح امل��رج��و من
تلفزيون لبنان كي يصبح في طليعة
املؤسسات التلفزيونية في لبنان».

ما قل
ودل
املجازين؟ وماذا عن متطوعي الصليب
االح � �م� ��ر وال � ��دف � ��اع امل� ��دن� ��ي واالط � �ف� ��اء
واملسعفني واملمرضني؟ ماذا عن جميع
امل �ش �ت��رك�ين م��ن اي ف �ئ��ة اج�ت�م��اع�ي��ة او
مهنية؟ أال يستحقون املعاملة نفسها
بالتساوي؟
ال� � � �س � � ��ؤال االه� � � � � ��م ،ه� � ��ل ي � �ح� ��ق ل� ��وزي� ��ر
االتصاالت ان يوافق على هذا النوع من
العروض من دون العودة ال��ى مجلس
ال ��وزراء؟ وم��اذا ع��ن مبدأ امل�س��اواة بني
جميع املواطنني الذي يكفله الدستور
اللبناني؟
يعتبر وزير االتصاالت السابق شربل
ن�ح��اس ان التخفيضات ال�ت��ي ت�ط��اول
قطاعات ونقابات معينة تفتح املجال
امام البازارات .مذكرًا انه عندما تولى
ح �ق �ي �ب��ة االت� � �ص � ��االت ع �م��د ال � ��ى ال �غ��اء
ج �م �ي��ع ه� ��ذه ال �ت��داب �ي��ر االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة.
م�ش�ي�رًا ال��ى ان وزي ��ر ال �ع��دل ف��ي حينه
ابراهيم نجار ،أيده في موقفه القاضي
ب��إل�غ��اء جميع التخفيضات الخاصة
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�م� ّ�ي��ز ال�ق�ض��اة ع��ن غيرهم
من فئات املستهلكني.
معادلة نحاس بسيطة وواض�ح��ة ،اذا

شروط للتخفيضات عبر ربطها ببنية االسعار وطريقة بناء الكلفة واحتسابها (أرشيف)
كانت هناك وزارة (اي وزارة) تريد ان
تقدم تخفيضات على كلفة االتصاالت
لفئات معينة ،عليها ان تطلب ذلك عبر
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ،ول�ه��ا ال�ح��ق ف��ي ذل��ك،
ام��ا وزارة االت�ص��االت فمن واجبها ان
تصدر الفواتير بالكلفة الحقيقية النه
ال ي �ج��وز امل ��س ب��امل��ال ال �ع��ام م��ن دون
ت�ب�ي��ان حقيقة امل �ب��ال��غ ال �ت��ي خسرتها
الخزينة العامة وتحديد كيفية تغطية
ه��ذه الخسائر .وف��ي النهاية الخزينة
واح ��دة ،لكن طريقة تبيان واحتساب

ك�ل�ف��ة ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ام ��ر م�ف�ص�ل��ي في
إجراء من هذا النوع.
ولفت نحاس الى ان اي عرض تجاري
اذا ل��م ي �ك��ن ع�م��وم�ي��ًا وي� �ط ��اول جميع
املستهلكني فهو ليس عرضًا تجاريًا،
وف��ي جميع دول ال�ع��ال��م ه�ن��اك ش��روط
للتخفيضات وربطها ببنية االسعار
وطريقة بناء الكلفة واحتسابها ،ومن
خ�لال�ه��ا يمكن ان تنتج رزم ��ة ع��روض
تفاضلية على اس��اس حجم التكاليف
ال�ث��اب�ت��ة ،تلغي االستنسابية وتحقق

امل � �س� ��اواة ،وت �م �ن��ح ل �ك��ل م ��ن ي�س�ت��وف��ي
ش��روط �ه��ا ،واي ت�خ�ف�ي�ض��ات ت�ش��ذ عن
هذه القاعدة تخرج عن العمل التجاري.
وأك��د ن�ح��اس ان ال�ع��روض ال�ت��ي تقدم
م ��ن ق �ب��ل ال� �ش ��رك ��ات امل �ش �غ �ل��ة ل�ق�ط��اع
الخلوي وباشراف وزارة االتصاالت،
س ��واء ك��ان��ت للعسكريني او ال�ق�ض��اة
او املحامني او الصحافيني ال تحقق
املصلحة ال�ع��ام��ة ،الن��ه ال ي�ج��وز منح
ام �ت �ي��از م ��ن خ �ل�ال ت�خ�ف�ي��ض امل � ��ردود
ال �ت �ج��اري ،ب��ل ي�ج��ب ان ت�س�ج��ل كلفة
ال �خ��دم��ة/امل �ن �ح��ة ك��ام �ل��ة وأن ت�ت��ول��ى
ال��وزارة املسؤولة مثل وزارة العدل او
ال��دف��اع او االع�لام تغطية ه��ذه املنحة
من موازنتها لتبيان قيمتها .وحاليًا
ل�ي��س ه �ن��اك أي اث ��ر للكلفة م��ن خ�لال
ال�ت�خ�ف�ي��ض ال �ظ��اه��ري ل�ع�م��ل ت �ج��اري
م � ��زع � ��وم ،ب � �ه ��دف ت �س �ج �ي��ل ب� �ط ��والت
وه �م �ي��ة وت �ع��زي��ز امل �ن �ط��ق ال��زب��ائ �ن��ي،
األم ��ر ال ��ذي ي��وف��ر وس��ائ��ل االس �ت��زالم
ال �ت ��ي ت �ت �خ �ط��ى م �ض��اره��ا امل �ح��اس �ب��ة
العمومية ،بل تصل الى حدود تعميم
واستكمال التنظيم املافيوزي لبنية
الدولة.

لليوم السادس عشر ،يستمر
املوظف في وزارة الزراعة د .علي برو في
اإلضراب عن الطعام .حضر معه رسم
حنظلة ،شخصية الفنان الكاريكاتوري
الفلسطيني ناجي العلي ،كتب عليه
عبارة «إلى الصامتني على الظلم والفساد
«املتكلسني» .برو كان ينتظر من هيئة
التنسيق إعالن ساحة رياض الصلح مكانًا
ّ ّ
دائمًا لالعتصام ،إال أن ذلك لم يحصل حتى
اآلن ،وإن كانت الهيئة ستعقد اجتماعًا،
عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
ملناقشة ما آل إليه تحرك السلسلة.
الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة
العامة توقفت عند االعتصام الذي ينفذه
برو ،مستهجنة «تغاضي املسؤولني عن
هذه الظاهرة» .واعلنت األربعاء من كل
أسبوع موعدًا إلضراب عام وشامل ،ملوحة
بخطوات تصعيدية ،تتمنى «أال تضطر
إلى اللجوء إليها»! وأكدت الرابطة
التزامها كل ما تقرره هيئة التنسيق.

