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مجتمع

تقرير

شركة لبنانية تدير احتكار  Beinالقطرية

الفقراء لن يشاهدوا كأس العالم

 150دوالرًا كلفة
اشتراك مع «سما» التي
توفر جهاز تشغيل لبث
القنوات الرياضية

فجأة اختفت القنوات .قناة «يتيمة» وحيدة متبقية .دوري اسباني ،وأحيانًا انكليزي ،وفي
أحيان أقل إيطالي« .فتات» الـ  Bein Sportsهو كل ما تبقى للمشاهد المشترك مع موزعي
ٍ
الستااليت .لم يعتد السكان األمر ،ولكن يبدو أن القصة «مرتبة» ،ومحضرة جيدًا ،على أبواب
كأس العالم في حزيران المقبل

حسن رمضان
ّ
«لـكــي ال نقطع الـبــث بشكل كــلــي عن
الجميع ،ونمنع الناس من املشاهدة
دف ـعــة واحـ ـ ــدة .تــرك ـنــا ق ـنــاة «ب ــي إن»
ّ
ليتعرف الناس على املشروع».
واحدة
هــذا مــا يقوله رئـيــس شــركــة «سـمــا»،
م ـح ـم ــد م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـح ــت،
م ـن ــذ أول كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
الــوك ـيــل ال ـح ـصــري ل ـق ـنــوات «ب ــي إيــن
سبورتس» .املشروع هو كالتالي :لن

يتمكن الـنــاس مــن املـشــاهــدة ،إال عبر
االشـتــراك مع «سـمــا»« ...ســواء ّ
أحبوا
ذلك أم لم ّ
يحبوه» ،كما يقول منصور.
يـتـحــدث مـنـصــور عــن شــركـتــه بــزهــو:
«مـصـ ّـدقــة فــي السجل الـتـجــاري ومن
ّ
القطرية» .لوقت طويل ،غاب
السفارة
ّ
الوكيل لهذه القنوات الرياضية عن
لبنان ،تقريبًا سنة وستة أشهر ،كما
يقول .في هذه الفترة كانت «الفوضى
سائدة» ولم يكن أمام الشركة القطرية
ّ
إال أن تـسـتـعــن بــوك ـيــل ي ـح ـفــظ لها

حقوقها ويسهر على معرفة ما الذي
يحدث وما هو قانوني وما هو غير
ذل ــك .وه ــذه رواي ــة مـنـصــور ،بطبيعة
الحال ،وليست رواية املشاهد العادي.
م ــا ي ـعــرفــه امل ـش ــاه ــد ،ه ــو أن مــوزعــي
ال ـ ـس ـ ـت ـ ــاالي ـ ــت فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان يـ ـبـ ـث ــون
ّ
الرياضية (بي إن) للجميع،
القنوات
م ـقــابــل ت ـعــرفــة ت ـت ـف ــاوت ب ــن ب ـيــروت
وضواحيها .كانت هناك آلية سائدة:
ي ـش ـت ــري ص ــاح ــب امل ـح ـط ــة (املـ ـ ـ ــوزع)
«جـ ـه ــاز ت ـش ـغ ـيــل» (ري ـس ـي ـف ــر )Bein

ّ
اآللية الجديدة
ستصبح
الوحيدة
للمشاهدة في
كل لبنان خالل
األشهر المقبلة
(بالل جاويش)

ّ
وي ــوزع مــن خالله إلــى كــل املشتركني
ض ـم ــن «م ـن ـط ـق ـت ــه» .الـ ـن ــاس سـعـيــدة
بــذلــك ول ـيــس فــي حـســابــاتـهــا أن هــذا
يــدخــل ف ــي إط ــار «س ـل ـط ــوي» ،بحيث
ي ـخ ـت ــار املـ ـ ـ ــوزع مـ ــا ي ـع ــرض ــه وم ـ ــا ال
ي ـ ـعـ ــرضـ ــه .ال ـ ـن ـ ــاس تـ ــريـ ــد مـ ـش ــاه ــدة
ليونيل مسي .هكذ ،اعتادوا مشاهدة
مــا ي ــري ــدون مـشــاهــدتــه مــن مـبــاريــات
ك ـ ــرة ق ـ ــدم وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ّـري ــاض ــات
األخ ــرى بـمـجـ ّـرد دفــع رســم اإلشـتــراك
ّ
ال ــذي يـخـصـ ّـصــه أص ـحــاب املـحــطــات،
وال ـ ــذي ع ـ ــادة ال ي ـت ـج ــاوز ال ـع ـشــريــن
ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،فـ ــي أب ـ ـعـ ــد تـ ـق ــدي ــر .اآلن
ت ـبـ ّـدلــت األمـ ـ ــور .وكـ ــأس ال ـعــالــم على
األبـ ــواب« ...يــا للصدفة»! الــرقــم ليس
كبيرًا .الـ 150دوالرًا (كلفة اشتراك مع
«سما» التي توفر جهاز تشغيل لبث
الـقـنــوات الــريــاضـيــة إل ــى جــانــب باقة
مــن ال ـق ـنــوات) رق ــم صـعــب عـلــى كثير
مــن ال ـنــاس ،نخبر مـنـصــور ،فيجيب:
«القانون قانون ويجب أن يسري على
ّ
الناس كلهم» .لديه حسابات «الوكالء
ال ـح ـص ــري ــن» .ي ـع ـت ـبــر أن م ــا يـقــدمــه
ه ــو ّال ـحــل «مل ـعــرفــة م ــن ال ـن ــاس يحب
وبفضل مشاهدة القنوات الرياضة».
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رئـ ـي ــس ش ــرك ــة «س ـم ــا»
اخ ـتــزال ـيــة .ي ـبــدو واث ـقــا مــن الناحية
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ل ـك ــن ه ــل ه ــو واث ـ ــق مــن
ق ـ ــدرة ال ـن ــاس ع ـلــى تـحـمــل الــدف ـعــات
الجديدة فوق أكتافهم؟ بهذه الوكالة
ً
ستصبح الشركة مسؤولة مباشرة
ع ــن أي ب ــث ل ـل ـق ـن ــوات ال ـق ـط ــري ــة فــي
لبنان ،وهي في األساس تحتكر البث
والعرض في الــدول العربية .بحسب
منصور« ،األمــر أكثر عدالة» .العدالة
ـره ،ه ــي غ ـيــر ال ـعــدالــة
م ــن وج ـهــة نـ ـظ ـ ِ
م ــن وج ـه ــة ن ـظــر اآلخـ ــريـ ــن .مـنـصــور
يــريــد حـصـتــه كــوكـيــل« :م ــن حـقــي أن
آخ ــذ نسبة ّ
معينة عــن كــل مــن تصل
إلى منزله إحدى هذه القنوات ،الحل
ب ــال ــدي ـج ـي ـت ــال» .م ــا ه ــو ط ــري ــف ،أنــه
بهذه الطريقة ،سيصبح لدى الشركة

«داتا» مفصلة ووافرة عن اللبنانيني.
مــن الـنــاحـيــة الـتـقـنـيــة« ،الــديـجـيـتــال»،
كـ ـم ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه مـ ـنـ ـص ــور ،ه ـ ــو ج ـه ــاز
تشغيل يشتريه املشترك من صاحب
مـحـطــة ال ـس ـتــااليــت ،ب ـهــدف مـشــاهــدة
قـنــوات املحطة القطرية الـتــي تحتكر
ب ــث املـ ـب ــاري ــات وال س ـي ـمــا م ـب ــاري ــات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم (الـ ـقـ ـص ــة الـ ـت ــي ت ـت ـكــرر
ّ
تتنوع هــذه األجـهــزة ،مــن الـ
سنويًا).
 cableVisionإلــى  digitecإلــى ecoNet
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن األج ـ ـه ـ ــزة «ال ـش ــرع ـي ــة
والقانونية» بحسب الشركة الكبرى
وال يـ ــوجـ ــد ع ـل ـي ـه ــا أي غ ـ ـبـ ــار .مـ ــاذا
عـ ــن الـ ـ ـ ـ homeSat؟ وه ـ ـ ــذا رائ ـ ـ ــج فــي
الـضــواحــي الجنوبية .يقول منصور
إن «الـ ـه ــوم سـ ــات ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املـقـبـلــة سـتـصـبــح ه ــي األخ ـ ــرى تحت
ال ـقــانــون» .بـتـفــاؤل شــديــد ،يعتقد أن
اآللـ ـ ّـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة «س ـت ـص ـب ــح اآلل ـي ــة
ال ــوح ـي ــدة ل ـل ـم ـشــاهــدة ف ــي ك ــل لـبـنــان
خالل األشهر املقبلة ( %70من لبنان
حـ ــالـ ـ ّـيـ ــا ب ـح ـس ــب م ـ ـن ـ ـصـ ــور) وت ـم ـن ــع
الـ ـق ــرصـ ـن ــة بـ ـك ــل أشـ ـك ــالـ ـه ــا .وبـ ـه ــذه
ّ
الطريقة« ...القانونية» ،تصبح «سما»
بمثابة «شرطة» تعمل لصالح القناة
ال ـق ـطــريــة .وتـصـيــر عـلــى درايـ ــة بـعــدد
ال ـنــاس الــذيــن إش ـتــروا ه ــذه األج ـهــزة.
«داتا مشاهدين» كاملة.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــوزعــن ،ش ــرك ــة «س ـمــا»
م ـ ـعـ ــروفـ ــة« :ال ي ـم ـك ــن ألي ش ـ ـ ــيء أن
يـحـصــل م ــن دون امل ـ ــرور ب ـه ــا» ،هـكــذا
ّ
ـوزعــن الــوضــع ،مـشـ ّ
ـددًا
يصف أحــد املـ
القرصنة نظريًا
إسمه.
ـر
على عــدم ذكـ
ّ
ف ـعــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي .ول ـك ــن ــه م ـ ــاذا عن
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون  150دوالر وثـمــن
دي ـج ـي ـتــال ومـ ــا إلـ ــى ذل ـ ــك ،وهـ ــم كـثــر؟
حـتــى اآلن ،ل ــدى ه ــؤالء طــرقـهــم .كثير
مــن امل ــوزع ــن ح ــول ضــواحــي بـيــروت،
«يستعيرون» بث القنوات األوروبـيــة
التي تنقل الـ ّ
ـدوريــات األوروب ـيــة لكرة
ال ـقــدم مــن دون الـحــاجــة إل ــى «ب ــي إن»
وإلــى غيرها(.)canal +/eleven sports
ي ـع ــرف ــون ج ـ ّـيـ ـدًا ط ــرق ــا عـ ــدة تـخـ ّـولـهــم
االلتفاف على ّ االحتكار.
األم ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـعـ ــقـ ــدة ألص ـ ـح ـ ــاب ال ــدخ ــل
امل ـح ــدود .ك ــأس الـعــالــم عـلــى األبـ ــواب.
ول ـكــن أبـ ــواب «س ـمــا» مقفلة فــي وجــه
ّ
هؤالء الناس .وال يمكن فتحها إال بدفع
ّ
ال ـ ّـرس ــوم «ال ـقــانــونـ ّـيــة» ال ـتــي تخولهم
امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة .اإلح ـ ـت ـ ـكـ ــار ال ـ ـ ــذي ت ـم ـلــؤه
الـشــركــة الـقـطــريــة «ب ــي إن» فــي العالم
العربي تتولى إدارات ــه شركة لبنانية
«خــاصــة»« .الـحـســرة عالفقير» ،يقول
موزع الستااليت .أما عن «الداتا» التي
ستجمعها «وكـيـلــة» الـقـنــاة القطرية،
فال نعرف أين ستذهب.

تقرير

مستوعب أسلحة ينبش ذاكرة الصوريين

ّ
«منظمة التحرير» مرت من هنا
دعاء دهيني
أكـثــر مــن خـمـســة وثــاثــن عــامــا مـ ّـرت
على خــروج التنظيمات الفلسطينية
املسلحة مــن لـبـنــان .راح ــت الـسـنــوات
ول ــم تنته الـقـ ّـصــة الـتــي نجحت لعبة
أط ـ ـفـ ــال ع ـل ــى ش ــاط ــئ م ــدي ـن ــة صـ ــور،
األسبوع املاضي ،في إزاحة الرمال عن
أحد فصولها.
ففي العشرين من الشهر الجاري ،عثر
ب ـعــض األطـ ـف ــال ع ـلــى بـنــدقـيــة قــديـمــة
على الشاطئ الجنوبي للمدينة ،قبالة
«حارة املسيحيني» .بعد إبالغ القوى
األمنية التي عملت على نقل القطعة
الى ثكنة الجيش اللبناني في صور،
ات ـخــذ قـ ــرار بــالـحـفــر ف ــي امل ـك ــان ال ــذي
وجدت فيه البندقية ،فكانت املفاجأة:
م ـس ـت ــوع ــب حـ ــديـ ــدي ك ـ ــان ي ـس ـت ـخــدم
مخزنًا ألسلحة املقاومة الفلسطينية.
فــي التفاصيل الـتــي وردت بـعــد تلك

ال ـع ـم ـل ـيــة ،أكـ ـ ــدت ب ـل ــدي ــة صـ ــور ال ـتــي
شــاركــت فــي أعـمــال الحفر أن مــا عثر
عـلـيــه ي ـع ــود إل ــى ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
املـ ــاضـ ــي .أمـ ــا ال ـح ـص ـي ـلــة؟ «ف ـب ـن ــادق
خفيفة ...وال وجود ألسلحة من النوع
الـثـقـيــل» .بقيت الـقـ ّـصــة رهينة الحي
القريب من مكان اكتشاف املستوعب.
لــم يـعــرف الكثير مــن سـكـ ّـان األحـيــاء
املـ ـج ــاورة بـمــا ح ـصــل .لـكــنـهــا ،كــانــت
مفتاح الــذاكــرة بالنسبة لكبار السن
الــذيــن سمعوا القصة بالتواتر .فهم
ع ــاش ــوا ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ال ـت ــي كــانــت
فيها «هــذه األسلحة ّ
فعالة» .سمعوا
أزيــزهــا ،ورأوا أصحابها يحملونها
قـ ـب ــل أن يـ ـلـ ـق ــوا بـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ج ــوان ــب
ال ـطــرقــات عـنــدمــا غ ـ ــادروا .يشير أبــو
مـحـمــد إل ــى ح ــائ ــط الـكـنـيـســة ال ـب ــارز
في الحي القديم ،ويقول «هنا وضع
امل ـقــات ـلــون أسـلـحـتـ ّهــم م ــع اإلج ـت ـيــاح
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي .صـ ــفـ ــوهـ ــا وخـ ــرجـ ــوا

قـ ـب ــل أن يـ ــأتـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي
ليتسلمها» .ال يستغرب أبــو محمد
الـعـثــور على مـخــازن أسـلـحــة .فبرأيه
«ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون كـ ــانـ ــوا ع ـل ــى يـقــن
بــانـهــم س ـي ـعــودون إل ــى ص ــور وأنـهــا
ستشهد معركتهم األخيرة».
يـتـحــدث أب ــو طــان ـيــوس ،الـ ــذي يعمل
إسكافيا في الحارة منذ عقود ،بأسف
عن السنوات التي كانت فيها شوارع
ص ـ ــور م ـل ـي ـئــة ب ـ ــ«امل ـ ـتـ ــاريـ ــس» ،حـيــث
لــم يـكــن هـنــاك «ال أعـ ــداء وال أصــدقــاء
دائ ـ ـمـ ــن» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن «ال ـق ــواع ــد
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ـم ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ك ــان ــت م ـع ــروف ــة خ ــاص ــة ب ــال ـق ــرب مــن
املخيمات ،إال أن املقاتلني إستخدموا
مخازن سرية وكان الشاطئ أحدها».
بالنسبة إلى أبو طانيوس فإن «هذه
األسـ ـلـ ـح ــة كـ ـم ــا ك ـ ــل الـ ـقـ ـص ــص ال ـت ــي
عاشتها املدينة بات مكانها املتاحف،
أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل ه ـ ــذا م ــا ن ــأمـ ـل ــه» .فــي

نحو أربعة عقود
بعد رحيل المقاومة
الفلسطينية وال تزال
قصص كثيرة
مطمورة تحت الرمال

الــواقــع ،ال يـعــرف سـكــان أحـيــاء صور
ال ـقــدي ـم ــة ال ـك ـث ـيــر ع ــن م ــا ت ــم ال ـع ـثــور
عليه على الشاطئ ،ولكنهم يتفقون
عـلــى أنـهــا «م ـعــدات صــدئــة ،معظمها
سوفياتي الصنع».

يتناقل سكان مدينة صور وقضائها
ّ
قصص األسلحة التي خلفتها املقاومة
الفلسطينية وراء ه ــا بعد إنسحابها
م ــع قــائــدهــا يــاســر ع ــرف ــات ف ــي ال ـعــام
 1982إلى تونس .بالنسبة ملريم ،فإن
األسلحة التي يعثر عليها في كل فترة
تؤكد أن «املقاومني الفاسطينيني لم
يريدوا يوما اإلستسالم» ،مشيرة إلى
أن والــدهــا خبأ لهم فــي منزله بعض
البنادق عندما بدأ الحديث عن إتفاق
يتضمن خروجهم من لبنان ،إال أنهم
«لــم ي ـعــودوا ،مــا دفـعــه إلــى تسليمها
الح ـقــا إل ــى فـصــائــل لـبـنــانـيــة حـتــى ال
يأكلها الصدأ».
ثالثة عقود مرت على خروج املقاتلني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن م ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .ث ــاث ــة
ع ـق ــود وك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـصــص ال زال ــت
مطمورة تحت الرمال ،كما هي بعض
م ـس ـتــودعــات األس ـل ـح ــة ال ـت ــي تــركـهــا
أصحابها ،تنتظر من يكشف عنها.

