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قطاع الخلوي :آلة الشفط الضخمة
ّ
اإلعالم
لجنة
تقرير
ن
يبي
ّ
المقدم
واالتصاالت النيابية
في  16أيلول /سبتمبر أن
كلفة االتصاالت الخلوية في
لبنان هي من األعلى في
العالم ،إذ تزيد أكثر من ُ4
أضعافّ عن الكلفة المترتبة
على كل ّمشترك في األردن
الذي يتمتع بخصائص
مشابهة .تستند اللجنة النيابية
استنتاجاتها إلى البيانات
في
ّ
التي قدمتها لها شركتا
تشغيل قطاع الخلوي في
إطار التحقيقات التي تجريها
حول واقع القطاع وأسباب
تراجع التحويالت التي تجبيها
الخزينة بنحو  %20.7بين
عامي  2010و ،2018على
من ارتفاع اإليرادات
الرغم
ّ
التي تحصلها الشركتان من
المشتركين بنحو %9.7

فيفيان عقيقي
اإلقــرار بــأن فاتورة الخلوي هي من األعلى
فــي الـعــالــم لـيــس بــاألمــر الـجــديــد ،فـهــو واقــع
ّ
وموثق في تقارير ّ
عدة ،من ضمنها
معروف
دراس ـ ــة أع ـ ّـده ــا وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت الـســابــق
نحاس في عام ّ 2010
شربل ّ
تبي أن ثلثي
ّ
ُ
فاتورة الخلوي التي يسددها املشترك هي
ضرائب ّ
ومكونات شبه ضريبية .باإلضافة
ّ
إلـ ــى دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة ع ــن ج ـم ـعــيــة حـمــايــة
املـسـتـهـلــك فــي ع ــام  2014ت ـبـ ّـن أن أسـعـ ّـار
خدمات الخلوي في لبنان تزيد بما ال يقل
مرات ّ
عن ّ 3
عما هي عليه في فرنسا ،على
الرغم من التفاوت في نوعية الخدمات.
االتصاالت هو
لكن الالفت في تقرير لجنة
ُ
اإلشارة الواضحة إلى أن اإليــرادات املرتفعة
التي ّ
تحصلها شركتا تشغيل الخلوي من
ّ
املشتركني ،ال يتم تحويلها إلى الخزينة كما
تفترض «سياسة أسعار الخلوي املرتفعة»
التي وضعتها الدولة اللبنانية لتغذية الخزينة
ّ
العامة بإيرادات سهلة ومضمونة ،بل يجرى
ّ
َ
إن ـفــاق ـهــا م ــن ِق ــب ــل ال ـشــرك ـتــن املـشــغـلـتــن
وبـمــوافـقــة وزي ــر االت ـص ــاالت بـطــريـقــة غير
ُم ّبررة وفاقعة على املحسوبيات والزبائنية
واالمتيازات.
ّ
يتكون سعر خدمة الخلوي فــي لبنان من
ّ
مكونني أساسيني وهما )1 :السعر التجاري
الـ ــذي ت ـن ــدرج ضـمـنــه ال ـن ـف ـقــات ُالتشغيلية
ّ
والرأسمالية وربحية الشركتني املشغلتني،

علمًا أنه من األغلى في العالم نتيجة الطبيعة
ً
االحـتـكــاريــة فــي قـطــاع الـخـلــوي فـضــا عن
ال ـه ــدر واإلنـ ـف ــاق غ ـيــر املـ ـج ــدي ،و )2سعر
ضــري ـبــي وش ـب ــه ضــري ـبــي ت ـفــرضــه ال ــدول ــة
لتغذية الخزينة ّ
استثنائيًا
العامة ،قد يكون
ّ
ّ
وال م ـث ـي ــل لـ ــه إل فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان امل ـت ـخــل ـفــة
تكنولوجيًا ،نـظـرًا لـتــأثـيــراتــه السلبية على
ّ
تطور االقتصاد واالستثمار في تكنولوجيا
االتصاالت واملعلوماتية.
ّ
تبي البيانات ال ــواردة من شركتي تشغيل
الـخـلــوي ب ــأن الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة ارتفعت
بنسبة  %332بــن عــامــي  2010و،2018
مــن  45.6مليون دوالر إلّــى  197.3مليون
دوالر .ووفقًا لبيانات منظمة ّ ،GSMA
تعد
هذه النفقات من األعلى في العالم ،إذ تزيد
نحو الضعف باملقارنة مع البلدان األوروبية،
وبـلـغــت  198مـلـيــون دوالر فــي ع ــام 2018
ف ــي م ـقــابــل  97م ـل ـيــون دوالر ك ـم ـتـ ّ
ـوســط
ّ
للنفقات الرأسمالية لدى  7مشغلي خلوي
في أوروبــاّ .أمــا وفقًا للمقارنة التي أجرتها
اللجنة النيابية بعد تعديل ّ
متوسط اإليرادات
ّ
املـحـ ّـصـلــة مــن ك ــل مـشـتــرك فــي لـبـنــان (32
دوالرًا شهريًا لدى تاتش و 24.8دوالر لدى
ألفا) إلى ما هو عليه في األردن ( 6.5دوالر
شهريًا) ،وبافتراض أن النفقات الرأسمالية
ّ
تـشــكــل  %14مــن اإلي ـ ــرادات وف ـقــا ملعايير
ّ
عاملية استندت إليها الشركتان املشغلتان
ّ
أعلى
لتبرير مصروفها العالي ،فيتبي أنها ّ
بنحو  166مـلـيــون دوالر ،وهــي ليست إل

ُ ّ
املشتركني
إي ـ ــرادات إضــافـيــة تـحــصــل مــن ّ ّ
ويفترض تحويلها إلــى الخزينة العامة ،إل
ُ
أ ُن ـهــا تـنـفــق بـحـ ّـجــة تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــات
ّ
املستعملة والـخــدمــات املـقــدمــة ،والـتــي تبقى
نوعيتها أدنى من األردن.
ّ
فيتبي أنها
ّأما لناحية النفقات التشغيلية،
ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  %90ب ــن ع ــام ــي 2010
و ،2018من  243.5مليون دوالر إلى 463.5
مليون دوالر .وقد أنفق أبرزها على رواتب
ّ
املوظفني التي ارتفعت من  38مليون دوالر
إل ــى  97م ـل ـيــون دوالر أي ب ــزي ــادة بنسبة
 ،%155الدعاية والــرعــايــة التي ارتفعت من
 4.9مليون دوالر إلــى  37مليون دوالر أي
ـادة بـنـسـبــة  ،%655إيـ ـج ــارات املـكــاتــب
ب ــزي ـ ّ
وامل ـحــطــات الـتــي ارتـفـعــت مــن  19.7مليون
دوالر إلى  41مليون دوالر أي بزيادة بنسبة
 ،%108وصيانة الشبكات التي ارتفعت من
 12.6مليون دوالر إلى  22.9مليون دوالر أي
بزيادة بنسبة .%82
إلــى ذلــكّ ،
تبي املقارنة التي أجرتها اللجنة
ّ
ال ُـن ـيــاب ـيــة ب ـعــد ّت ـعــديــل م ـت ــوس ــط اإلي ـ ـ ــرادات
امل ّ
حصلة من كل مشترك في لبنان إلى ما
ّ
هــو عليه فــي األردن ،أن الـفــاتــورة املحصلة
ف ــي ل ـب ـنــان تــزيــد بــأك ـثــر م ــن  1.187مـلـيــار
دوالر ّ
عما لو كانت األسعار مشابهة ملا هي
عليه في األردن .وفيما يفترض أن تستفيد
الخزينة من هــذه اإلي ــرادات ،على الرغم من
ّ
كـ ــل أضـ ــرارهـ ــا امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى االق ـت ـص ــاد،
نـجــدهــا تــراجـعــت فــي ال ــواق ــع ،إذ انخفضت

من  1.1مليار دوالر إلى  893مليون دوالر
بني عامي  2010و ،2018أي ُبنحو ،%20.7
على الــرغــم مــن أن اإليـ ــرادات املـحـ ّـصـلــة من
امل ـش ـتــركــن ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  %9.7خــال
الفترة نفسها من  1.416مليار دوالر إلى
ّ
 1.554مليار دوالر ،ويعود ذلك إلى تضخم
النفقات التي ارتفعت من  289مليون دوالر
فــي عــام  2010إلــى  660مليون دوالر في
عام  ،2018أي بزيادة بنسبة  .%128وبما
أن فاتورة الخلوي ّ
مقومة بالدوالر ،وهو إرث
حصلت عليه الــدولــة اللبنانية مــن شركتي
«س ـي ـل ـي ــس» و«ل ـي ـب ــان ـس ـي ــل» ال ـل ـت ــن كــان ـتــا
ّ
ـدوالر كضمانة
ت ـحــصــان فــواتـيــرهـمــا ب ــال ـ ّ
لحماية مصالحهما خوفًا من تقلبات سعر
ال ـص ــرف ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
وحافظت عليه الدولة بعد فسخ العقود مع
يلقي
الـشـ ًـركـتــن فــي ع ــام  ،2001ف ــإن ذل ــك ّ
أعباء إضافية على الدولة واالقتصاد في ظل
ّ
املستمر في العمالت
األزمة القائمة والنزف
ً
الصعبة ،إذ بدال من أن يكون قطاع الخلوي
ّ
م ـص ــدرًا لـ ـل ــدوالر ي ـغ ــذي ال ـخــزي ـنــة ال ـعـ ّـامــة،
ّ
تحول إلــى مصدر ّ
للم ال ــدوالرات من الناس
ّ
تـسـتـحــوذ عـلـيــه قــلــة م ــن املـسـتـفـيــديــن ،في
حني تضطر الدولة إلى رفع ّ
معدالت الفائدة
الستقطاب العمالت األجنبية مــن الـخــارج،
وال ـت ــي تـحـتــاجـهــا لـتـثـبـيــت س ـعــر ال ـصــرف
وت ــأم ــن احـتـيــاجــاتـهــا بــالـعـمــات الـصـعـبــة،
وهي (أي الفائدة املرتفعة) الــداء الــذي يقتل
االقتصاد ّ
برمته!

