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سياسة
قضية

«ستديو فيجن»:

سرقة أموال الدولة
بـ «العملة الصعبة»
تنتظر شركة «ستديو فيجن»
الجلسة الثانية من المحاكمة قبل
نهاية الشهر الجاري ،بعد نجاح الشركة
ورئيس مجلس إدارتها ميشال ّ
المر في
التهرب من التبليغ في الجلسة األولى.
هي ّ
في
القضاء
أمام
صعبة
ة
مهم
ّ
ّ
ظل الضغوط السياسية ،مع أن ملف
الدولة في القضية «ماكن» .فهل
ّ
تتجرأ على مالحقة الشركاء الدوليين
لـ«ستديو فيجن»؟
فراس الشوفي
ّ
ل ـع ــل ق ـض ـيــة ال ـت ـخ ــاب ــر غ ـي ــر ال ـشــرعــي
ل ـش ــرك ــة «سـ ـت ــدي ــو ف ـي ـج ــن» وح ــرم ــان
مواردها
الدولة اللبنانية ّ من أحد أهم
ّ
االقتصادية ،امللف األدســم بني ملفات
«فضيحة االت ـصــاالت» ،الـتــي فجرتها
لجنة االتـصــاالت النيابية في  21آذار
املاضي.
ّ
املحلية
تركيبة مـعـقــدة مــن الـعــاقــات
وال ــدول ـي ــة ،تـقـنـيــا ومــال ـيــاّ ،أم ـنــت على
م ــدى أعـ ــوام لـشــركــة «س ـتــديــو فيجن»
وامل ــؤس ـس ــات املـتـفــرعــة عـنـهــا كمحطة
«أم .ت ــي .ف ــي» الـتـلـفــزيــونـيــة ،مــداخـيــل
طــائ ـلــة م ــن األم ـ ـ ــوال ،ق ـ ّـدرت ـه ــا ال ــدول ــة
بحوالي  60مليون دوالر أميركي ،كان
من املفترض أن تكون جزءًا من األرباح
ال ـت ــي ي ـع ـ ّـول عـلـيـهــا ل ـب ـنــان ف ــي قـطــاع
االت ـص ــاالت ،لـسـ ّـد عـجــزه فــي قطاعات
أخـ ــرى .ل ـكــن ،ب ــدل ذل ــك ،كــانــت قرصنة
االتصاالت الدولية الواردة إلى لبنان،
رزق ال ينضب بالنسبة لـ«ستديو
باب ٍ
ف ـي ـج ــن» والـ ـق ــائـ ـم ــن ع ـل ـي ـه ــا ،وأش ـب ــه
ب ــ«ط ــاب ـع ــة م ــال ـي ــة» ل ــ«ع ـم ـلــة صـعـبــة»
ّ
محددة في سوق التجارة الدولية هي
ّ
ال ـ ــ« ،»SDRوال ـتــي تـشــكــل سرقتها من
خزينة الدولة جريمة أكبر من جريمة
سرقة املال العام بالليرة اللبنانية.
ت ـس ـعــة أش ـه ــر م ـ ـ ّـرت ع ـلــى الـفـضـيـحــة،
ّ
وستة على تقديم الدولة دعواها أمام
ّ
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة املــال ـيــة ض ــد الـشــركــة
ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ـي ـش ــال

غبريال املـ ّـر ،بتهمة استقبال مكاملات
غير شرعية وتمريرها إلى املشتركني
على الشبكة الوطنية وحرمان الدولة
مبالغ طائلة مــن امل ــال الـعــام .وتنتظر
الدعوى ،الجلسة الثانية أمام القاضي
الجزائي املنفرد في ّاملنت في  26كانون
الثاني ،بعد أن «تـعــذر» تبليغ املدعى
عليهما فــي الـجـلـســة األولـ ــى ،بتاريخ
 10تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي .وب ــن
الـضـغــوط الـسـيــاسـيــة وم ـح ــاوالت املـ ّـر
وشــركـتــه إيـجــاد الــذرائــع والـتـبــريــرات،
كتلك التي أدلى بها أمام النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم في جلسة
االس ـت ـمــاع األول ــى ول ــم تـقـنــع الـقــاضــي
املخضرمّ ،
مبررًا عمل خطوط الشركة
على مدى  24ساعة في اليوم بقيامها
ب ـ ــدراس ـ ــات إحـ ـص ــائـ ـي ــة ،ت ـض ــع لـجـنــة
االت ـص ــاالت الـنـيــابـيــة بــر ّئــاســة النائب
حـ ـس ــن فـ ـض ــل الـ ـل ــه امل ـ ـلـ ــف ال ـق ـض ــائ ــي
تحت املتابعة الدائمة مع بداية العام
الـجــديــد ،إص ــرارًا منها عـلــى الــوصــول
إل ــى مـحــاسـبــة املــرتـكـبــن وإعـ ــادة املــال
العام املهدور.

ّ
معدل حجم
االتصاالت الدولية ومن
لبنان واليه هو واحد
للخارج و 7للوارد

كيف قرصنت «ستديو فيجن»؟

تـعـ ّـد االت ـص ــاالت الــدولـيــة الـ ــواردة إلــى
ً
ل ـب ـنــان ،ث ـ ــروة بــالـنـسـبــة مل ـص ــادر دعــم
خــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة ،إذ ّأن الـ ـج ــزء األك ـبــر
مــن الـلـبـنــانـيــن ،يـتـلــقــى ات ـص ــاالت من
امل ـغ ـتــربــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،وك ــذل ــك األم ــر
بــال ـن ـس ـبــة ل ــأج ــان ــب امل ــوج ــودي ــن فــي
البالد .وإذا ما قورن حجم االتصاالت
ال ـخــارجــة م ــن لـبـنــان م ــع تـلــك الـ ــواردة

ُ
«فرق عملة» تغني «»STUDIO VISION
ّ
من حسن حظ شركات االتصال األجنبية (غالبيتها عاملية معروفة
وذلــك ٌ
ّ
شخص مثل السيد ميشال املـ ّـر وشركته
بحث آخــر) ،وجــود
ٍ
«ستديو فيجن» في لبنان .وبفضل ّ
املر ،تستطيع الشركات التي سبق
ّ
أن وقعت عقودًا مع لبنان (تتضمن إشارات واضحة لحصرية الدولة
اللبنانية في إدارة واستثمار االتصاالت الواردة ّوالخارجة) ،االلتفاف
على خزينة الدولة اللبنانية ،وحرمانها من حقها في نسبتها ً من
كلفة االتصاالت الدولية الواردة ،بدل أن تدفع للبنان ّ
حصته كاملة.
وتــدفــع الـشــركــات األجنبية ّلشركة امل ـ ّـر أسـعــارًا زهـيــدة ثمن دقائق
ّ
االتصال ّ ،مقارنة مع ما تضطر لدفعه للدولة اللبنانية ،لكنها بالنسبة
ّ
للمر تشكل أرباحًا طائلة ،باملقارنة مع ما يدفعه بدل اتصاالت على
شبكة االتصال املحلية الوطنية.
ويبلغ ّ
معدل كلفة االتـصــال الــدولــي التي يفترض أن يربحها لبنان
ّ
في حال تم االتصال بالطرق الشرعية حوالي  300ليرة لبنانية من
ّ
نحو  150ليرة،
الشركات األجنبية ،بينما تدفع هذه الشركات للمر ً
فيما يدفع األخير  40ليرة لبنانية للشبكة املحلية ،بــدال عن دقيقة
التخابر املحلية ،جانيًا بذلك أرباحًا طائلة من «فرق العملة» .فتكون
املعادلة :املـ ّـر والشركات األجنبية رابــح ـ ـ رابــح ،والــدولــة هي الخاسر
الوحيد.

إل ـي ــه ،ف ــإن املـ ـع ـ ّـدل ه ــو واحـ ــد لـلـخــارج
مـقــابـ ّـل  7لـ ـل ــوارد .وك ـمــا أن لـلـشــركــات
املـشــغـلــة ف ــي الـ ــدول األخـ ــر ،حـ ّـصــة من
االتـصــاالت الخارجة من لبنان إليها،
فإن للبنان أيضًاّ ،
حصة من االتصاالت
ّ
ال ـ ـ ـ ــواردة إلـ ـي ــه ،ت ـب ـلــغ م ــا م ـع ــدل ــه 260
مليون دقيقةّ ،
يتم تحويلها إلى عملة
الـ ــ« )SDR (Special Drawing Rateأو
«وحدة ّ
السحب الخاصة» ،وهي عملة
عاملية غير مطبوعة لها سعر يومي
فــي الـبــورصــة الـعــاملـيــة ،وتعتبر ثــروة
بشكل دائم.
لبنان في قطاع االتصاالت
ُ
عبر مـعـ ّـدات وأجـهــزة استقبال نشرت
ف ــي ق ـمــم ال ــزع ــرور وغ ـي ــره ــا ،وم ـح ـ ّـول
س ـن ـتــرال « »IPBXأو «International
 »Private Branch Exchangeمــوجــود
ـي مركز «ستديو فيجن» فــي منطقة
فـ ّ
ّ
ال ــنـ ـق ــاش ،ت ـم ــك ـن ــت ال ـش ــرك ــة م ــن فـتــح
« »International Gatewayأو «نــافــذة
ات ـص ــاالت عــامل ـيــة» السـتـقـبــال خـطــوط
االت ـصــال ال ــواردة إلــى لـبـنــان ،لحوالي
 450ألف مشترك في الشبكة الوطنية.
وهي بذلك قامت بتغيير «بلد املنشأ»
فـ ــي االت ـ ـص ـ ــاالت ال ــدولـ ـي ــة أو عـمـلـيــة
« .»REFILINGول ــم يـكــن بــاسـتـطــاعــة
ّ
العملية
بهذه
«ستديو فيجن» أن تقوم ّ
التقنية غير الشرعية واملعقدة ،من دون
شركاء دوليني أو وسطاء بينها وبني
شركات االتصاالت في الدول األجنبية،
بــاإلضــافــة إلــى مكاتب التنسيق التي
تملكها الـشــركــة فــي أكـثــر مــن عاصمة
عاملية .وما تقوم به الشركات الدولية
مــن تحويل لجزء مــن االتـصــاالت على
ّ
م ـحــطــات اسـتـقـبــال «س ـتــديــو فـيـجــن»،
ً
ب ـ ــدال م ــن ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى مـسـتـقـبــات
ّ
«أوجيرو» ،قد ال يخالف قوانني الدول
طــاع االت ـص ــاالت في
الـتــي ال تحصر قـ ّ
وطنية ،لكنه بالتأكيد يخالف
شركات ّ
العقود املوقعة بــن لبنان والشركات
ّ
تتضمن
الشريكة فــي ال ـخــارج ،والـتــي
الجهة
هي
بنودًا صريحة عن أن الدولة
ّ
الـحـصــريــة فــي لـبـنــان الـتــي تملك حــق
اسـتـقـبــال االت ـص ــاالت وتــوريــدهــا إلــى
ـف «سـتــديــو فيجن»
ال ـخــارج .ولــم تـكـتـ ِ
بما كــانــت تحصل عليه مــن الشركات
ال ــدول ـي ــة ب ـش ـكــل م ـبــاشــر ع ـبــر أج ـهــزة
االس ـت ـق ـبــال ،بــل ع ـمــدت إل ــى الـحـصــول
ّ
املحلية على
من شركات بيع االنترنت
خطوط انترنت « »E1دولية ،لتوسيع
قدرتها على استقبال اتصاالت أكثر.
ومن غير املعروف ،ما إذا كان القضاء
ّ
س ـي ـ ّ
ـوس ــع تـحـقـيـقــاتــه م ــع امل ــت ـ َـه ـ َـم ـ ْـن،
ّ
«سـ ـ ـت ـ ــدي ـ ــو ف ـ ـي ـ ـجـ ــن» واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،مل ـع ــرف ــة
شــركــائ ـه ـمــا ال ــدول ـي ــن ،وكـيـفـيــة عقد
ال ـص ـف ـقــات م ــع ال ـج ـه ــات ال ـخــارج ـيــة،
وم ــا إذا كــانــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة في
وارد مــاحـقــة ال ـشــركــاء أم ــام املحاكم
الدولية الستعادة الحقوق املهدورة،
ّ
مقاصات جديدة،
أم ستلجأ إلى إجراء
ّ
بتعهدات الشركات الدولية
واالكتفاء
بعدم تكرار التخابر غير الشرعي في
لبنان ّ
مجددًا.

ُ
كيف اكتشفت القرصنة؟

ب ـت ــاري ــخ  29آب  ،2012ت ــم تــأسـيــس
اش ـت ــراك م ــن هـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» بــاســم
«س ـت ــدي ــو ف ـي ـجــن» يـتـضـمــن خ ــط E1
رقمه  ،04526000إضافة إلى مجموعة

ّ
خـطــوط « »DDIمــؤلـفــة مــن مـئــة خــط،
تـبــدأ مــن  04526000إلــى .04526099
ّ
وبررت الشركة طلبها بأنها مؤسسة
ـدد كـبـيـ ٍـر من
ضخمة وتـحـتــاج إل ــى ع ـ ٍ
خ ـط ــوط االت ـ ـصـ ــال .وخـ ــط الـ ـ ـ  E1هــو
وحـ ـ ــدة قـ ـي ــاس ت ـ ـعـ ــادل مـ ــا مـجـمــوعــه
ّ
 30خ ــط ــا رق ـم ـي ــا ،س ـعــة ك ــل مـنـهــا 64
ك ـي ـلــوبــايــت ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خـطــوط
اتصال أخــرى كانت «ستديو فيجن»
ت ـم ـل ـك ـهــا ،وض ـم ـت ـهــا «أوج ـ ـيـ ــرو» إلــى
الـبــاقــة ال ـجــديــدة والـتـسـلـســل الجديد
ّ
لتحصيل سعة املئة خط.
وبني أيلول  2012وتشرين الثاني من
العام نفسه ،حرصت «ستديو فيجن»
ّ
على إبقاء الخط الجديد صامتًا ،وعدم
إثارة أي شبهة في وجهة االستعمال.
إذ تعتمد «أوج ـي ــرو» نظامًا تلقائيًا
ملراقبة فواتير الخطوط الجديدة في
األشهر الثالثة األولــى ،وتسقطها من
امل ــراق ـب ــة ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن ال شــيء
ّ
يثير الــريـبــة .إل أن عمليات التخابر
غـيــر الـشــرعــي ب ــدأت بـشـكــل ّأولـ ــي في
الشهر األخير من  ،2012لتقفز بعدها
إلى معدالت كبيرة في كانون الثاني
 ،2013وب ـق ـي ــت ك ــذل ــك ح ـت ــى ال ـش ـهــر
الرابع من العام املنصرم ،بعد أقل من
شهر على ا ّجـتـمــاع لجنة االتـصــاالت
الـنـيــابـيــة الــشـهـيــر فــي  21آذار ،2016

تقرير

البيت «المستقبلي» :الحريري العاقل والشباب المندفع
ميسم رزق
ع ــرف الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري كيف
ُينقذ سفينته التنظيمية من األمــواج
العاتية بأقل الخسائر .في أول تمرين
سـيــاســي بـعــد عــودتــه مــن ال ـخ ــارج ،لم
ُ
يـخــل مــن الـسـلـبـيــات ،فـتـ َـح ال ـبــاب أمــام
الجميع لخوض تجربة «ديمقراطية»،
أص ـ ّـر فيها عـلــى إب ــراز وج ــوه جــديــدة،
طــارحــا فـكــرة التغيير كبند أســاســي.
هذا العنوان ،وإن كان جذابًا للكثير من
الشباب الذين عانوا ركودًا طوال فترة
ّ
غياب الحريري ،ظل يفتقر إلى قواعد
تـحـقـيـقــه ،وف ــق م ــا ي ــرى مستقبليون.
وهـ ــو إن كـ ــان ق ــد أت ـ ــاح غ ـل ـبــة ال ـطــابــع

الشبابي على املكتب السياسي ،الذي
ّ
ظ ــل مـطـ ّـعـمــا بــالـطــاقــم األول ،ف ــإن ذلــك
ُ
يعني أن املـكـتــب يـمـكــن أن يـكــون أمــام
حالة صــراع بني جيلني :واحــد واقعي
ُي ــدرك أن املــرحـلــة ال تحتمل مــزايــدات
وال م ــراه ـن ــات وال تـ ـج ــارب ،وآخ ـ ــر لم
تسلبه هزائم فريقه السياسي فائض
االندفاع ،وال يزال يعيش داخليًا نشوة
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ع ــام  ،2005وكــأنـهــا
البارحة .وهذه ليست ّ
مجرد تكهنات،
بــل اس ـت ـنــادًا إل ــى االج ـت ـمــاع الـتـعــارفــي
األول ال ـ ــذي ع ـق ــده امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
ق ـبــل ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن .ل ــم يـتـضـ ّـمــن
ال ـل ـق ــاء أي س ـل ـب ـيــة وال ن ـق ــاشــا حـ ــادًا،
لكن األفكار التي طرحها الشباب ،في

أغلب األعضاء ليسوا
من أنصار التنازالت وال
يزالون يعيشون نشوة
 14آذار 2005
ّ
الشق السياسي ،وركزت على موضوع
الـتـعــامــل مــع ح ــزب ال ـلــه فــي الحكومة
وخارجها ،أظهرت للرئيس الحريري

والـجـيــل املـخـضــرم سـيــاسـيــا أن ــه أمــام
ّ
مهمة من نوع جديد ،أال وهي «عقلنة
أفكار الشباب ،وفرملة حماستهم في
بعض األمور»!
ّ
م ــا ي ــرب ــط ب ــن ال ـج ـي ـلــن ك ـث ـيــر ي ـع ــززه
إيمانهما بـخــط الـحــريــريــة السياسية
رغــم كــل «السقطات» .لكن مــا ّ
يفرقهما
ليس عرضيًا ،إذ يبدو جليًا من خالل
االط ــاع على قائمة األسـمــاء املنتخبة
ّ
واملعينة ،أن جزءًا كبيرًا منها ليس لديه
ً
تجربة سياسية تجعله مؤهال إلدارة
عــدد مــن امللفات ،خصوصًا أن املرحلة
املقبلة هــي مرحلة «قـيــامــة» التيار من
سـ ـم ــاء الـتــي
ج ـ ّـدي ــد .كــذلــك ف ــإن ه ــذه األ ُ
تمثل بنسبة عالية القاعدة املستقبلية،

ليست من مؤيدي املــراعــاة والتنازالت
التي ينتهجها رئيس تيار املستقبل،
بل ال تزال مقتنعة بأن «الربيع العربي»
ان ـط ـلــق م ــن ب ـي ــروت إل ــى امل ـح ـيــط ،وأن
مقارعة حزب الله يجب أن تكون هدفًا
أساسيًا ،وال ضير في تنفيذ تحركات
ضـ ّـده في الـشــارع ،أو تنظيم تظاهرات
ً
على بــاب السفارة السورية مثال! هذه
واحـ ــدة مــن األف ـك ــار ال ـتــي طــرحــت أمــام
الـ ـح ــري ــري ،وج ـع ـل ـتــه يـ ـق ــرأ ف ــي ع ـقــول
أكثرية املكتب الجديد أجندات مجتمع
مدني ال لغة حزبية تقليدية ،تناسب
ّ
أقله االستراتيجية التي رسمها لتياره
منذ عودته الى البالد.
ق ــد تـ ـك ــون ف ــوض ــى ال ـت ــرش ـي ـح ــات إل ــى

