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سياسة

سياسة

ّ
«رنات» الخلوي ومسابقاته

5

على الغالف

المسابقات
ّعبر الهاتف:
«غش» للمشترك؟

كيف تربح الماليين من دون مجهود!

 60مليون دوالر ،هي قيمة إيرادات
الخدمات غير األساسية (أو خدمات
«القيمة المضافة») في قطاع
الهاتف الخلوي .أكثر من نصف
المبلغ (نحو  35مليون دوالر) يذهب
إلى الدولة .أما الجزء الثاني (نحو 25
مليون دوالر سنويًا) فتتقاسمه ثالث
شركات تكاد «تحتكر» السوق اللبنانية.
ُ َ
توصيف
الخدمات
هذه
على
ق
طل
ي
ّ
ُ
«خدمات القيمة المضافة» ،ولكنها
في الحقيقة «تكاليف ُمضافة» على
فاتورة ُ
المشترك بالخلوي ،غالبًا من
دون الحصول على موافقته
ليا القزي
«رصـ ـي ــدك ق ـل ـيــل .وض ـع ـنــا بـتـصـ ّـرفــك
 $3م ــن «زيـ ــد رصـ ـي ــدك» ،الت ـصــاالتــك
ّ
امل ـحــل ـيــة بـ ـ ـ ـ ــ /$0.325دق ـي ـقــة (ه ــي في
األص ــل  /$0.25دق ـي ـقــة) ،ولــإنـتــرنــت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ /$0.20مـ ـيـ ـغ ــابـ ـي ــت ،ولـ ـل ــرس ــائ ــل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ /$0.065رس ـ ــال ـ ــة (ه ـ ـ ــي ب ــاألص ــل
 .)$0.05إذا اخ ـ ـتـ ــرت ت ـس ـت ـع ـمــل مــن
هاملبلغ ،بينحسم  $3من رصيدك بس
ّ
تشرج .لتلغي هامليزة ،بعات  Dمجانًا
ع ــالـ ــ ،1331أو اط ـلــب  .»*13#ع ــدد من
أصـحــاب البطاقات الخلوية املسبقة

شقير:
سأراجع كل
الخدمات اإلضافية
في
ي ـقــول وزيـ ــر االتـ ـص ـ
ـاالت مـحـمــد شـقـيــر ّ
ّ
اتصال مع «األخبار» إنه ُيجري مراجعة كل
ُ
الـخــدمــات الـتــي ت ـقـ ّـدم فــي قـطــاع االت ـصــاالت،
«م ـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع حـ ـ ّـصـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـن ـه ــا».
فـبــالـنـسـبــة إل ــى شـقـيــر ،ثـمــة خــدمــات «يـجــب
أن ُتـلـغــى ّ
ألن مــردودهــا قـلـيــل .أمــا الـخــدمــات
األخ ــرى الـتــي تـ ّ
ـدر نسبة كبيرة مــن األرب ــاح،
ّ
فيجب أن ُت ّ
ُ
عدل حصة الدولة منها» ،مشددًا
على ّأنه «لن ّ
يتم إلحاق الظلم بأحد» .ثمة أمر
آخــر ُ
سيثيره وزيــر االتـصــاالت ،وهــو تفعيل
ال ـخــدمــات بـشـكــل تـلـقــائــي م ــن دون مــوافـقــة
ّ
ّ
املشترك .يؤكد شقير أنه «ممنوع إجبار أي
ٌ
أحرار في
مواطن على أي خدمة .املشتركون
تفعيل ع ــدد الـخــدمــات الـتــي ي ــري ــدون ،شــرط
ُ
أن ال تفرض عليهم» .ويقول في هذا اإلطار
ّإن «املشتركني الذين ُسحب منهم  ُ $ 4لقاء
االشـتــراك بـ«أنغامي» ،من دون إذنـهــم ،أعيد
ل ـهــم امل ـب ـل ــغ» .ه ــات ــان الـنـقـطـتــان سيبحثهما
شقير خــال «اجتماع ُيعقد نهاية األسبوع
الُـحــالــي ،بــن وزارة االت ـص ــاالت والـشــركـتــن
املشغلتني للخلوي».

الدفع ،املشتركني مع «ألفا» ،قرأوا هذه
ّ
الرسالة ُمسبقًا .وصلتهم كلما شارف
رصيدهم على االنتهاء ،أو لم يعودوا
يـمـلـكــون م ــا يـكـفــي م ــن «ا ُلـ ـ ـ ــدوالرات».
واض ـ ـ ٌـح م ـ ّـن ال ـل ـغــة ال ـتــي ن ـ ّ ّـص ــت فيها
الرسالة ،أنه ُي َ
بادر إلى ضخ دوالرات
إضافية في البطاقة الخلوية ،من دون
أن ي ـكــون امل ـش ـتــرك ق ــد اخ ـت ــار ذل ــك أو
اشترك بالخدمة (التي ُت ّ
قدمها شركة
«ُ )»LibanCallم ـس ـب ـقــا .األمـ ــر نفسه
ي ـت ـكـ ّـرر م ــع ش ــرك ــة «ت ــات ــش» ،بـخــدمــة
ُيطلق عليها اسم «»Advanced Credit
ُ
ُ(ت ّ
قدمها شركة « ،)»Numbaseوتشبه
ّ
إل ــى ح ــد كـبـيــر ال ـخــدمــة «امل ـفــروضــة»
على ُمستخدمي «ألفا» .لدى «تاتش»
ّخ ــدم ــة أخـ ــرى م ــن الـفـصـيـلــة نـفـسـهــا،
ُإنـمــا بـمـيــزات مختلفة .يـجــري إطــاع
املشترك «العزيز» ّعلى الرصيد الباقي
ُ َّ
و«يـ َـبــلــغ» بأنه مع خدمة «SOS
لديه،
ُ
ّ
( »Airtimeتقدمها شركة «،»Mobinext
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«ُ ،)»InMobilesي ـم ـك ـنــه
االس ـت ـف ــادة م ــن مـبـلــغ دوالريـ ـ ــن ُي ــزاد
ع ـلــى رصـ ـي ــده« ،الس ـت ــرج ــاع ــه مـجــانــا
عند إعادة شحن البطاقة .خدمة SOS
ُ ،Airtimeم ّ
فعلة تلقائيًا» .كما في حالة
ُ
«ألـ ـف ــا» ،ك ــذل ــك ُ م ــع «ت ــات ــش» ،ت ـف ـ َـرض
الخدمة ُعلى املشترك ،ولكن «األسوأ»
ّبحالة املشتركني مع الشركة الثانية،
َ
أن ــه ال ُيـعــلـمــون بكيفة إلـغــاء الـ ــ«SOS
 .»Airtimeفـحـتــى ل ــو كــانــت الـخــدمــة
ُم ـق ـ ّـدم ــة «م ـج ــان ــا» ،بـمـعـنــى ال يــوجــد
بــدل اشـتــراك فيهاُ ،
ويـعــاد استرجاع
ُ
الدوالرين من املشترك من ّدون فرض
ُ
فائدة عليهما ،ولكن من حقه أن ي ّ
قرر
وج ــود الـ ّخــدمــة عـلــى شــريـحـتــه أو ال،
خــاصــة أن ــه «إذا استخدمنا أكـثــر من
دوالرين ُ
فيسترد منا مبلغ الدين ،مع
ّ
فائدة» ،على حد قول أحد املشتركني
الـ ــذي اخ ـت ـبــر األمـ ـ ــر .ه ــذه ال ـخ ــدم ــات،
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد نـمـ ُـوذجــا عـ ّـمــا ُيـسـ ّـمــى «خــدمــات
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة» ف ــي ق ـطــاع الـهــاتــف
الخلوي ،أو ما ُيعرف بـ«Value Added
( »Servicesاخ ـت ـص ـ ّـارًا  ،)VASالـتــي
ُ ّ
ُيـنـظــر إلـيـهــا عـلــى أن ـه ــا ت ـشــكــل قيمة
إضــاف ـيــة ل ـل ـخــدمــات ُاألس ــاس ـي ــة الـتــي
تــوفــرهــا ال ـشــركــات املـشـغـلــة للهاتف
ّ
شـخــص حــامــل لجهاز
الـخـلــوي .فـكــل ٌ
هاتف ،هو «هــدف» ملقدمي الخدمات
اإلضافية غير األساسية ،تتدرج من
الــدفــع لـقــاء كشف هــويــة املـتـصــل ،إلى
وض ــع املــوسـيـقــى عـلــى ال ـهــاتــف ،بيع
الرسائل القصيرة بالجملة فتتحول
الـ ـه ــوات ــف إلـ ــى صـ ـن ــدوق ب ــري ــد ،بـيــع
ً
األرقام الرباعية ،وصوال إلى االشتراك
ب ـخــدمــة تـتـيــح أن يـتـصــل ب ــك ال ـنــاس
م ــن دون م ـعــرفــة رقـ ـم ــك .ال ـع ـ ّـدي ــد من
املشتركني ،فوجئوا بوجود رنــة على
ّ
هاتفهم يسمعها كل من يتصل بهم،
مــن دون أن يـسـبــق لـهــم طـلــب تفعيل
الخدمة .ويكون إنهاء االشـتــراك غير
ّ
املجاني ،أشبه بحل األحجية .وهناك
ّ
م ــن وج ــد نـفـســه ف ـجــأة ي ـت ـبــرع ملــراكــز
صـحـيــة أو يـتـكـ ّـبــد دوالرات إضــافـيــة
لـقــاء اتـصـ ُـالــه بــأحــد املـحــامــن ،بسبب
اشـ ـت ــراك امل ـت ـ َـص ــل ب ــه ب ـه ــذه ال ـخــدمــة.
خدمات إضافية أخرى ،يشكو العديد
مــن اللبنانيني مــن «تــوريـطـهــم» بها.
ّ
القصيرة التي يتلقاها
وألن الرسائل
ُ
الناس عن الخدمات املضافة تصلهم
َ
بــاســم شــركــتــي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» ،ال
ّ
معهم «العب
يعلمون بأن من يتواصل ُ
ث ــال ــث» ،ولـيــس الـشــركـتــن املشغلتني
للخلوي.
« ُيـ ـحـ ـتـ ـك ــر» قـ ـط ــاع خـ ــدمـ ــات ال ـق ـي ـمــة
امل ـض ــاف ــة ف ــي ل ـب ـنــان ثـ ــاث ش ــرك ــات:
« »LibanCallلنجيب أبــو حمزة (من

أوئــل العاملني في قطاع « »VASفي
ل ـب ـن ــان) »Numbase« ،ألي ـم ــن زكــريــا
ج ـم ـعــة (كـ ـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ــة أب ــو
ّ
حـمــزة قـبــل أن يـسـتـقــل فــي الـ ـ ــ،)2008
« »InMobilesل ـ ـه ـ ـشـ ــام ع ـي ـت ــان ــي
وش ــرب ــل ل ـي ـطــانــي وم ــوري ــس ال ـف ــرن.
ّ
كـ ــل واح ـ ـ ــدة م ــن الـ ـث ــاث م ـك ــون ــة مــن
ش ــرك ــات عـ ـ ـ ّـدة وم ـس ــاه ـم ــن آخ ــري ــن،
وفي بعض األحيان يكونون شركاء
مـ ـع ــا فـ ــي خـ ــدمـ ــات ُمـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،ك ـحــالــة
ن ـج ـي ــب أبـ ـ ــو ح ـ ـمـ ــزة وأي ـ ـمـ ــن جـمـعــة
(شــركــات «Arbooster International
 ،»/Holdings Limitedو«Numcall
 ،»Limitedو«،»Ringback Tone
ك ـمــا ورد ف ــي وث ــائ ــق ب ـن ـم ــا) .تــوجــد
ُ
شــركــات أخ ــرى ،تـقـ ّـدم الـخــدمــات غير
األســاسـيــة كــ«أنـغــامــي» للموسيقى،
ولـ ـك ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـثـ ــاث املـ ــذكـ ــورة
هــي األس ــاس فــي امل ـي ــدانُ ،مستفيدة
مــن «ام ـت ـيــاز» تـقــديــم ال ـخــدمــات غير
األس ــاس ـي ــة ،م ــن دون ال ـخ ـضــوع ّ
ألي
مـنــاقـصــة ،و ُبـ ُـم ـجـ ّـرد تــوقـيــع عـقــد مع
ال ـشــرك ـتــن امل ـش ـغ ـل ـتــن ،ع ـلــى الــرغــم
مــن أن الـعـقــود تمنحها ال ـقــدرة على
ت ـق ــاس ــم أرب ـ ـ ــاح األمـ ـ ـ ــوال الـ ـع ـ ّ
ـام ــة مــع
ال ــدول ــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يــزيــد أحــد
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع (م ـ ــن خـ ــارج
ّ
اللوبي الثالثي) أن «الخدمات التي
ُي ُـقـ ّـدم ـهــا ه ـ ــؤالء ،بــإم ـكــان الـشــركـتــن
املشغلتني أن ُت ّ
قدمها ،فتدخل حينئذ
كلفتها ف ــي ال ـف ــات ــورة ال ـتــي ندفعها
للدولة عبر «ألفا» و«تاتش» .فتكون
ال ـشــرك ـتــان ب ــذل ــك ،ق ــد اس ـت ـفــادتــا من
الخبرات البشرية لديها ،ولم تتشارك
داتا املشتركني مع فريق ثالث».

تـلـتـقــي « »Numbaseو«»InMobiles
على إنـكــار مــا ُيـقــال عــن خرقهما (مع
« )»Liban Callلبيانات املستخدمني
وم ــراق ـب ــة حــرك ـت ـهــم ،م ــن أج ــل مـعــرفــة
كـيـفـيــة تـفـعـيــل ال ـخ ــدم ــات ل ـهــم .يـقــول
ّ
عــام ـلــون ف ــي ال ـشــرك ـتــن إن دوره ـم ــا
يقتصر على «وضع الخادم (سيرفر)
في «ألفا» أو «تاتش» ،من أجل تشغيل
الخدمة ،ولكن ليس لدينا اطالع على
ال ــدات ــا» .تـمــامــا كـمــا يـنـفـيــان احـتـكــار
الشركات الثالث للسوق« ،بإمكان ٍّ
أي
ك ــان الـعـمــل ،ولـكــن الـقـصــة ال تقتصر
فقط على تقديم األف ـكــار .الـعــديــد من
الشركات الصغيرة تسقط في اختبار
األمـ ـ ـ ــان أو لـ ـع ــدم تـ ــوافـ ــر ال ـ ـشـ ــروط».
مل ــاذا ال ت ـجــري مـنــاقـصــات؟ ه ــذا غير
وارد بالنسبة إلــى ُمقدمي الخدمات
اإلضافية« .أيــن قيمة االبتكار؟ هناك
ب ــراءة اخ ـت ــراع ،وخــدمــات نـحــن نقوم
ب ـتــوف ـيــرهــا .ال ُي ـم ـكــن ق ـتــل اإلب ـ ـ ــداع»،
يـقــول مـســؤول فــي « .»Numbaseوفي
اإلط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ـ ّـه ،ي ـ ـقـ ــول م ـ ـسـ ــؤول فــي
« »InMobilesإنه حني «أبتكر ُمنتجًا،
مل ــاذا عـلـ ّـي أن أدخ ــل فــي مـنــاقـصــة مع
غ ـ ـيـ ــري؟ خ ــاف ــا لـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات
اإلضــافـيــة األخ ــرى العاملة فــي لبنان
ال ـتــي ت ـش ـتــري ال ـب ــرام ــج م ــن ال ـخ ــارج،
نـ ُحــن لــديـنــا  174مـهـنــدس برمجيات
ونطور برامجنا الخاصة» .ولكن أنتم
تستفيدون من األموال العامة من أجل
أرباح كبيرة؟ ال ينفي مسؤول
تحقيق
ٍ
فـ ّـي إح ــدى الـشــركــات ال ـثــاث« ،وجــود
غــش فــي الـقـطــاع ،واسـتـفــادة مــن املــال
ّ
العام ،تحديدًا منذ عام  .»2017إال أن
ّ
« »Numbaseو«ُ ،»InMobilesيدافع كل

ّ
منهما عــن نفسه ،ب ــأن شركتهما «ال
ّ
تمس باملال العام».
فــي ع ــدد «األخـ ـب ــار» ال ـص ــادر ي ــوم 11
ح ــزي ــران https://al-akhbar.( 2018
ّ
 ،)251876/com/Capitalورد أن أرقام
ُ
وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ت ـظ ـه ــر حـجــم
م ـب ـي ـع ــات الـ ـخ ــدم ــات اإلض ــافـ ـي ــة فــي
ا ّل ـخ ـطــوط املـسـبـقــة ال ــدف ــع« ،ف ــي حني
ُ ّ
أنـهــا تشكل  %16مــن مجمل إي ــرادات
ال ـخ ـط ــوط ال ـثــاب ـتــة .وه ــي ع ـب ــارة عن
مبالغ يدفعها املـسـتـخــدم» .وبحسب
مـصــادر فــي وزارة االت ـصــاالت ،بلغت
إي ـ ــرادات « »VASف ــي ع ــام  ،2018في
َ
شــركــتــي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» ،نـحــو 60
م ـل ـيــون دوالر ،ك ــان ــت ح ـصــة مـقــدمــي
الـخــدمــات غير األســاسـيــة منها نحو
 25مليون دوالر .تــوزيــع األرب ــاح بني
الدولة ُ
ومقدمي الخدمات اإلضافية،
ي ـت ـف ــاوت ب ــن خ ــدم ــةٍ وأخ ـ ـ ــرى ،ولـكــن
ً
هــي إج ـم ــاال نـحــو  %60لـلــدولــة (عبر
«أل ـ ـفـ ــا» أو «تـ ـ ــاتـ ـ ــش») ،ونـ ـح ــو %40
ملقدمي الـخــدمــات .وبحسب مسؤول
«سي َّ
فــي إحــدى الشركات الـثــاث ُ
غير
ُ
توزيع نسبة األرباح ،لتصبح 30 /70
ّ
ملصلحة الدولة» .ويكشف أن الحصة
األكبر «تتقاسمها شركتا نجيب أبو
حمزة وأيمن جمعة ،في حني ّأن ّ
حصة
شركة هشام عيتاني وشربل ليطاني
ال تـتـعـ ّـدى  .»%20حــاولــت «األخ ـبــار»
ســؤال الشركات الثالث عن اإلي ــرادات
الـتــي تجنيها مــن مبيعات الخدمات
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،»LibanCall« .رف ـضــت
ال ـحــديــث ع ــن امل ــوض ــوع م ــن أس ــاس ــه.
ّأم ــا م ـصــادر ال ـ ـ ـ ـ ــ« ،»Numbaseفـ ّ
ـادعــت
ّ
عدم املعرفة بقيمة املبيعُ ،مضيفة أن

ّ
كبيرة.
أرباح كل قطاع « »VASليست ّ
من جهتها ،كشفت « »InMobilesأنها
تـجـنــي « 23أل ــف دوالر /ال ـش ـهــر من
شركة ألفا ،و 175ألــف دوالر /الشهر
ّ
من تاتش» .علمًا أن خبراء في مجال
ّ
االتصاالت ،يؤكدون أن «أصغر خدمة
ُ
تــؤمــن أربــاحــا بقيمة  150ألــف دوالر
في الشهر الواحد».

ع ـلــى م ــا ب ــن  10و ٪15م ــن األرب ـ ــاح،
وه ــم ي ـت ـحــولــون إل ــى ش ــرك ــاء لـلــدولــة
ُ
في سعر دقيقة التخابر التي تصبح
ّ
أغ ـلــى ثـمـنــا .عـمـلـيــاُ ،يـســلـفــون الـنــاس
م ــن امل ـ ــال ال ـ ـعـ ــام» .ال ـش ــرك ـت ــان ال ـل ـتــان
ُ
ت ـق ـ ّـدم ــان ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ه ـمــا «Liban
 »Callف ــي «ألـ ـف ــا» ،و« »Numbaseفي
«ت ــات ــش» .تـنـفــي م ـصــادر األخ ـي ــرة ما

أموال بال مجهود

ُ
خدمات القيمة املضافة «سوق مفتوح
وقطاع ُمميز لجني نسبة كبيرة من
األرب ـ ـ ـ ــاح مـ ــن دون مـ ـجـ ـه ــود»ّ ،ي ـقــول
خـبــراء فــي مـجــال االت ـصــاالت فضلوا
ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــم .فطبيعة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة« ،وعـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ــود
تكاليف باهظةُ ،ت ّ
سهالن ذلــك .معظم
شــركــات ال ـ ـ ــ« ،»VASتـشـتــري الـ ّبــرامــج
م ــن م ــؤس ـس ــات أج ـن ـب ـيــة ،أي إنـ ـه ــا ال
تـخـتــرع املـنـصــات .والــدلـيــل عـل ُــى ذلــك
أنــه ال توجد خدمات للقيمة املضافة
ُ
ت ـقـ ّـدم فــي لـبـنــان ،وغـيــر مــوجــودة في
تطبيقها
الــدول األخــرى» .ال بل جرى
ّ
«ب ـط ــري ـق ــة س ـي ـئ ــة ،ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى غ ــش
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن» .فـ ـف ــي م ـع ـظ ــم الـ ـبـ ـل ــدان،
«ي ـل ـتــزم مـقــدمــو ال ـخــدمــات ُالـحـصــول
ع ـلــى مــواف ـقــة مـسـبـقــة م ــن املـسـتـخــدم
قـبــل تـفـعـيــل ال ـخــدمــة .وي ـل ـتــزم إعـطــاء
الحق للمشترك بإنهاء الخدمة ساعة
ـي لبنان،
يـشـ
ـاء» .ليست هــذه الـحــال فـ ُ
ُ
حـيــث ت ـفــرض الـخــدمــة عـلــى املـشـتــرك
وبـ ـع ــده ــا ُ
«ي ـ ـس ـ ـمـ ــح» ل ـ ــه ب ــإل ـغ ــائ ـه ــا،
كـمــوضــوع تسليف الـ ـ ــدوالرات .يقول
ّ
أح ــد الـخـبــراء فــي الـقـطــاع إن ُمقدمي
الخدمات في هذه الحالة« ،يحصلون

خدمات القيمة
ُ
المضافة «سوق
مفتوح لجني نسبة
كبيرة من األرباح
من دون مجهود»
ُ
ُتـ ـق ـ ّـدم« ،ف ـن ـحــن ن ــرس ــل إلـ ــى امل ـش ـتــرك
ّ
نـخـبــره أن رص ـيــده انـتـهــى وبإمكانه
االش ـت ــراك بــالـخــد ّمــة ،مــع ذك ــر السعر
بشفافية .كذلك فإننا أنشأنا حسابًا
م ـص ــرف ـ ُي ــا ،ل ـل ــدف ــع ل ـت ــات ــش فـ ــي ح ــال
ُّ
ّتخلف ُاملشترك عن تسديد املبلغ ،أي
ّ
إنـنــا ال نـكــلــف ال ــدول ــة» .ومـ ّـن جهتها،
تقول شركة « »InMobilesإنها أيضًا
أنشأت حسابًا للدفع لـ«تاتش» إذا لم
ّ ُ
ـرد املشترك املبلغ ،ولكن «الفرق ّبني
يـ
خدمة « »SOS Airtimeواآلخرين ،أننا
ال نقوم بإقراض رصيد لقاء فوائد ،بل

ُ
شغلة للخلوي
نشتري من الشركة امل ُ
الدوالرات ونضخها لدى املشترك من
دون بدل» .الخدمة الثانية التي تدور
حولها «الشبهات» ،هي الـ«Ringback
ُ »Toneأي ال ـن ـغ ـم ــة الـ ـت ــي يـسـمـعـهــا
ّ
املتصل باملشتركّ .الغالبية لم تعلم أن
الخدمة ُم ّ
فعلة ،أو أنه كان ُيقتطع منه
ٌ
مبلغ لقاء االشتراك .وقد أوقف الوزير
ال ـس ــاب ــق ب ـط ــرس حـ ــرب ال ـخ ــدم ــة فــي
الـ ،2015قبل أن يلغي قرار اإليقاف بعد
اتفاق مع نجيب أبو حمزة على وضع
رقم بخدمة املواطنني إللغائها ساعة
خدمتا ال ـ ـ ــ« »Araboosterأو
يـشــاؤون.
ّ
« ،»CashInال تشذان عن قاعدة سحب
املـ ــال م ــن ال ـن ــاس «بـ ــاإلكـ ــراه» .أس ــاس
الفكرة دفع مبلغ إضافي لقاء االتصال
ـام ،ب ـح ـجــة «اس ـت ـي ـف ــاء أت ـعــابــه
بـ ـمـ ـح ـ ٍ
االسـتـشــاريــة على الـهــاتــف» .ال ُيمكن
مشتركًا بالخط األرضــي أن يتواصل
مع محام ّ
فعل الخدمة« ،بعد أن فشلت
ٍ
وهيئة
املفاوضات بني ال ـ ــArabooster
ُّ
أوجـيــرو ألسـبــاب تقنية» .وقــد غلفت
الخدمة بطابع إنسانيُ ،
فعقد اتفاق

بــن الـشــركــة ومــركــز ســرطــان األطـفــال
(«س ـ ــان ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــود») .االتـ ـ ـص ـ ــال بــأحــد
املـشـتــركــن بــال ـخــدمــة ،يـعـنــي الـتـبـ ّـرع
ّ
ل ــ«س ــان ــت ج ـ ــود» .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
املـعـنـيــن فــي ال ـ ـ ـ ــ« »CashInيـنـفــون أي
ّ
اط ـ ــاع ع ـلــى دات ـ ــا امل ـع ـل ــوم ــات ،إال أن
م ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن ف ــي االتـ ـص ــاالت
ّ
الخدمة «تسمح بمعرفة
يــؤكــدون أن
ّ
ُبيانات الناس ،ألنها ال تقتصر على
املشتركني بها ،بل ّكل من ّ
يتصل بهم
ُ
وي ـس ـح ــب م ــن رصـ ـي ــده ث ـمــن إضــافــي
ُ
لالتصال» .تدافع الشركة عن نفسها

ّ
ّ
ب ــال ـق ــول إن ـ ــه «ال غـ ــش ل ـل ـم ــواط ــن ،إذ
ّ
بإمكانه قطع االتصال ما إن يسمع أن
كلفة الدقيقة ستكون أغلى».
يـجـمــع ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ب ــن كــونــه
م ــوردًا أســاسـيــا مــن إي ـ ــرادات الــدولــة،
ّ
وب ــاب ــا رئـيـسـيــا ل ـشــتــى امل ـل ـفــات الـتــي
ً
تـحــوم حولها شبهات فـســاد ،فضال
عن أنه عرضة لكل أنواع االختراقات.
الــوضــع الـسـ ّـيــئ ينعكس ُحـكـمــا على
امل ــواطـ ـن ــن ،ال ــذي ــن يـ ـج ــدون أنـفـسـهــم
ي ــدف ـع ــون واح ـ ـ ــدة م ــن أغ ـل ــى فــوات ـيــر
االتـ ـص ــاالت ف ــي املـنـطـقــة (ورب ـم ــا في
الـعــالــم) ّ ،لقاء خــدمــات دون املستوى.
وكـ ـم ــا أن ـ ـ ــه ال ي ـك ـف ـي ـهــم ذل ـ ـ ــك ،ل ـتــأتــي
ُ
خــدمــات «الـقـيـمــة اإلضــاف ـيــة» ،لتثقل
ك ُــاه ـل ـهــم أك ـث ــر ف ــأك ـث ــر .ح ــن اش ـتــرى
ّ
امل ـش ـتــرك شــريـ ّحــة ال ـخ ــط ،لــم يــوضــح
ل ــه ب ـش ـفــاف ـيــة أنـ ـ ــه ق ــد ي ــواج ــه أم ـ ــورًا
مشابهة ،فـلـمــاذا عليه أن يــدفــع لقاء
م ــا ل ــم ي ـط ـل ـبــه؟ م ــن يـحـمـيــه ف ــي هــذه
الحاالت؟ املفترض ،بحسب الخبراء،
أن «ت ـ ـ ــؤدي وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت دور
ال ـح ــام ــي» .ق ـطــاع ال ـ ـ ـ ــ«ُ »VASي ـضــاف
إل ــى غـيــره مــن الـقـطــاعــات ،حـيــث قـ ّـرر
أش ـخ ــاص «ب ـشــراك ـت ـهــم» م ــع الـقـطــاع
العام ،جني األربــاح الكثيرة من دون
ّ
ضوابط .سيقول هــؤالء إن الخدمات
ّ
غير األساسية موجودة في كل الدول،
ّ
ّ
وإن شركاتهم «عــاملـيــة» .صحيح أن
األم ـ ــر ل ـيــس اخ ـت ــراع ــا ل ـب ـنــان ـيــا ،لكن
ال ـف ــوض ــى امل ـح ـل ـيــة وغـ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة
اإلداري ـ ـ ــة وال ـتــدق ـيــق امل ــال ــي وحـمــايــة
ُ
م ـص ــال ــح ال ـ ـنـ ــاس ،ال ـت ـّـي تـ ــرافـ ــق ه ــذه
األع ـمــال ،تــدفــع إلــى دق الـنــاقــوس من
أجل تنظيمه.

شركات الخدمات
غير األساسية:
«أعدقاء الكار»

ّ
ال ينفي مسؤول في إحدى الشركات الثالث ،وجود غش واستفادة من المال العام (هيثم الموسوي)

أبرز الخدمات اإلضافية
ّ
«رنــات» التي ُت ّ
قدمها شركة
● خدمة
« »LibanCallملستخدمي «تــاتــش»،
ُ
وخ ــدم ــة «س ـ ّـم ـع ـن ــي» ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا
ش ــرك ــة « »Numbaseملـسـتـخــدمــي
«ألـفــا» .الخدمتان هما من فصيلة الـ
ُ ،RingBack Toneويمكن املستخدم
ّ
أن يختار الرنة التي يريد أن يسمعها
ُ
ّ
من يتصل به .فعلت هذه الخدمة على
ال ـشــرائــح م ــن دون عـلــم املـشـتــركــن،
وألنــه ال ُيمكن سماعها إال مــن قبل
ا ُمل ـت ـص ــل ،ل ــم ي ـع ـلــم ب ـه ــا ال ـع ــدي ــد مــن
املـ ـت ـ َـص ــل ب ـه ــم إال ص ــدف ــة .ال ـخــدمــة
ليست مجانية ،وإنهاء االشتراك بها
غير واض ــح لـلـنــاس .قيمة االشـتــراك
قرابة الـ ،$0.70في حني أنه يجب دفع
 $0.90إللغائها.
● خ ــدم ــة «أن ـ ـغـ ــامـ ــي» ل ـل ـمــوس ـي ـقــى،
ُ
وتـقــدم إلــى مستخدمي «ألـفــا» بكلفة
 $3.9ش ـهــريــا ،وملـشـتــركــي «تــاتــش»
ُ
الـتــي تـقــدم باقتني MB 200 :بكلفة
 /$1.5الشهر ،أو  GB 1بكلفة /$4.99
الـشـهــر .تصل رســالــة مــن «أنـغــامــي»
من أجل «االستفادة» من «MB 750
مجانًا مخصصة لالستماع وتنزيل

األغــانــي» ،من دون التوضيح كم هي
مــدة الــ«مـجــانــا» ،وكــم يــدفــع املشترك
لقاء االشتراك بالخدمة الحقًا.
 خــدمــة «زي ــد رص ـيــدك» ،مــن شركة« ،»LibanCallملـسـتـخــدمــي «أل ـفــا»،
قائم على وضع دوالرات في الخطوط
امل ـس ـب ـق ــة الـ ــدفـ ــع ،مـ ــن دون مــواف ـقــة
امل ـش ـت ــرك ،ب ـعــد أن ي ـكــون ق ــد انـتـهــى
الرصيد ،وبكلفة دقيقة أغلى .وبعد
أن يـعـيــد امل ـش ـتــرك «ت ـشــريــج» خـطــه،
ُي ـس ـح ــب م ـن ــه «الـ ـ ـ َّـديـ ـ ــن» ،م ــع ف ــائ ــدة.
ف ــي «ت ــات ــش» خــدمــة مـمــاثـلــة اسمها
ُ
 ،Advanced Creditتقدمها شركة
«.»Numbase
● خــدمــة  SOS Creditم ــن شــركــة
«ّ ،»Mobinext
مفعلة تلقائيًا ومجانًا
ملشتركي «تــاتــش» ،وهــي قائمة على
إق ــراض دوالرات للمشترك ،تسحب
مـنــه م ــن دون ف ــائ ــدة بـعــد أن ُيـشــرج
خطه.
● خـ ـ ــدمـ ـ ــة  CashInم ـ ـ ــن ش ــرك ــة
( Araboosterتــابـعــة لـ ـ ــ)Numbase

بـ ــدايـ ــة «ال ـ ـخـ ــدمـ ــات غ ـي ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــة» فــي
لـ ـبـ ـن ــان ك ـ ّـان ــت مـ ــع خ ــدم ــة األبـ ـ ـ ـ ــراج بـكـلـفــة
دوالر ل ـكــل ات ـص ــال« ،ك ــان ه ــذا أول VAS
ُيـ ـ ــدرج ع ـلــى ف ــات ــورة امل ـس ـت ـه ـلــك» ،بـحـســب
أحـ ــد امل ـس ـت ـش ــاري ــن ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي وزارة
االتـ ـص ــاالت .بـعــدهــا ب ــدأت تـتـطــور خــدمــات
 Ringbackمع
أخ ـ ــرى« ،ف ـكــانــت الـ ـ ـ ـ ــTone
نجيب أبــو حـمــزة» .عمل الشركات ُامل ّ
قدمة
للخدمات غير األســاسـيــة ،لــم ينحصر في
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ف ــأدخ ـل ــوا األلـ ـع ــاب أي ـض ــا إلــى
ال ـه ــات ــف« ،ه ـن ــاك امل ـس ــاب ـق ــات ،أو الــرســائــل
التي ُتـبــارك للمشترك ّ
ألن خطه فــاز بمبلغ
ما وعليه االتصال لتحصيله .املــردود هنا
كـبـيــر وغ ـيــر م ــراق ــب» .ف ــي الـ ـ ـ ــ ،2015ب ــدأت
لعبة «العب واربــح مع ألفا وتاتش» .الخدمة
ليست ُمـقـ ّـدمــة منهما مـبــاشــرة ،بــل ُمطورة
م ــن ال ـشــركــة ال ـخــاصــة « ،»Numbaseهي
ع ـب ــارة ع ــن إرس ـ ــال «رس ــال ــة ق ـص ـيــرة إلــى
**** م ــن دون أي كـلـفــة إضــاف ـيــة لــأيــام
بلد ُيعاني فيه املواطنون
الثالثة األولى» .في ٍ
مــن أزمــة اقتصادية ح ـ ّـادةُ ،ت ّ
عمق مــن عدم
قدرتهم على تأمني حاجاتهم األساسية ،لن
يكون صعبًا «إغــراؤهــم» باالشتراك بلعبة
ُ
تعطيهم فرصة الفوز بألف دوالر في اليوم
ُ
الواحد .الرسالة ال تفيد بأكثر من ذلك ،وال
تــوضــح لـلـنــاس كـلـفــة االش ـت ــراك بـعــد األي ــام
الـثــاثــة املـجــانـيــة .املـعـلــومــات مــوجــودة على
املــوقــع اإللـكـتــرونــي للعبة .لكن َمــن وصلته
رسالة على هاتفه تعطيه فرصة الفوز بألف
دوالر يومًا ،وفي زمن يريد فيه املواطن أن
يتلقى كل املعلومات بسهولة وسرعة ،فهل
ُ ّ
سيفكر في زيارة املوقع اإللكتروني ،حيث
يجب عليه النقر ثماني مرات قبل الوصول
خانة «األسئلة الشائعة»
إلى النقطة  28في ّ
حتى يعرف ّأن كلفة كل رسالة هي $1.30؟

وتقدم إلى مشتركي «ألفا» و«تاتش».
يدفع املتصل دوالرات إضافية لقاء
اتـصــالــه بــأحــد املـشـتــركــن بالخدمة،
كاملحامني ومركز سرطان األطفال.
●  Nametagمن شركة «»Numbase
ملستخدمي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» .يدفع
املشترك قرابة  $60من أجل الحصول
على اسم أو رقم ُيستخدم لالتصال
به إذا لم يرد إعطاء رقمه ألحد ما.
● ّ ،MegaPromoملشتركي «ألـفــا»
ُ
و«ت ــات ــش» ،ال ـتــي ت ـبــشــر املـشـتــركــن
بــأنـهــم أمـ ــام فــرصــة ال ـف ــوز ب ــ«واح ــد
من الشيكات ال ــ 120املذهلة» ،بآالف
الـ ــدوالرات يــومـيــاُ ...يــدعــى الشخص
إلــى إرســال رسالة قصيرة إلــى أحد
األرقـ ـ ـ ــام ال ــرب ــاع ـي ــة ل ــاشـ ـت ــراك «م ــن
دون أي كلفة إضافية لأليام الثالثة
األولـ ــى» .ال أح ــد ُيـخـبــر املـشـتــرك أنــه
مـجـ َـبــر عـلــى دف ــع  $0.16يــومـيــا ،وال
ي ــرد كيفية ال ـخــروج مــن الـخــدمــة إال
ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـخ ــاص
بالخدمة!

أك ـب ــر شــرك ـتــن ل ـل ـخــدمــات غ ـيــر األســاس ـيــة
(أو «خــدمــات القيمة امل ـضــافــة») فــي لبنان،
ُيـمـثـلـهـمــا نـجـيــب أب ــو ح ـمــزة وأي ـم ــن جمعة.
هما «ابنا الكار» منذ سنوات ،القادران على
فــرض شروطهما على الـســوقُ ،
«في ّ
قسمان
الخدمات والحصص بينهما» ،بحسب أحد
العاملني فــي قـطــاع االت ـص ــاالت .يضيف ّأن
الــرج ـلــن ح ـ ــاوال ،ف ــي ال ـ ـ ـ ــ« ،2017الـتـضـيـيــق
على عمل هـشــام عيتاني (الـشــريــك األكبر
ف ــي « )»InMobilesوعـ ــدم إب ـ ّـرام ــه ع ـقــودًا
َ
مــع شــركــتــي الـخـلــوي ،ولـكــن ُح ــل األم ــر بعد
ّ
تدخل من نادر الحريري»ُ .ي ّ
فسر ذلك حصة
عيتاني وشــربــل ليطاني غـيــر الـكـبـيــرة في
سوق « ،»VASعلمًا بأن شركتهما حاولت
أن تـعــرض عـلــى جمعة ش ــراء الـبــرامــج التي
ت ـط ــوره ــا ،ووضـ ــع «اس ـتـ ُـرات ـي ـج ـيــة م ــوح ــدة»
لفرضها على الشركتني املشغلتني للخلوي،
من دون نتيجة ،في حني ّأن مصادر أخرى،
تـعـتـبــر ّأن رف ــع جـمـعــة ال ـص ــوت م ــع «أل ـف ــا»
و«ت ــات ــش» ك ــان ال ـه ــدف م ـنــه «عـ ــدم تـشــويــه
صورة القطاع من خالل املمارسات الخاطئة.
ّ
فـهــو دائ ـم ــا م ــا ي ـقــول إنـ ــه مـسـتـعــد لتكليف
شــركــة حـســابــات إج ــراء تــدقـيــق فــي القطاع
واألرب ــاح التي تجنيها الـشــركــات» .يصدف
ّأن االستعداد للتدقيق في الحسابات ُي ّ
عبر
ع ـنــه م ـع ـظــم ال ـعــام ـلــن ف ــي «الـ ـخ ــدم ــات غير
األساسية».

