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مجتمع وإقتصاد
تقرير

مغارة جعيتا :الفساد يربح في مسابقة عجائب
ّ
حذرت مؤسسة Wonders 7 New
( Foundationالسويسرية) من أنها
ستضطر الى استبعاد مغارة جعيتا من
المرحلة المقبلة من مسابقتها «الربحية»
الختيار عجائب الدنيا السبع الطبيعية
الجديدة ،وذلك على خلفية النزاع القائم
مع شركة ( Libavasاللبنانية) ،إذ ّادعت
المؤسسة المنظمة للمسابقة على
وسيطها المحلي أمام النيابة العامة
التمييزية بتهم «إساءة األمانة واالحتيال»،
بسبب امتناعه ،منذ عام  ،2011عن
تسديد حصتها من إيرادات التصويت عبر
الرسائل النصية على الهاتف الخلوي
رلى إبراهيم
ت ـقــدمــت مــؤس ـســة "wonders 7 New
 "Foundationبـشـكــوى م ـبــاشــرة لــدى
النيابة العامة االستئنافية في بعبدا،
بتاريخ  ،2017/3/9ضد زيــاد باسيم
بصفته الشخصية وبصفته ّ
املفوض
بالتوقيع عن شركة "ليبافاس ش.م.م.".
أمـ ــا نـ ــوع الـ ـج ــرم ف ـهــو "إس ـ ـ ــاءة أمــانــة
وم ــا ج ــرى م ـجــرى االح ـت ـيــال" .وتـقــول
املؤسسة في الوقائع التي ّ
دونتها في
شكواها إن "ليبافاس" قبضت بتاريخ
 ،2011/11/11ب ــواسـ ـط ــة املـ ـف ـ ّـوض
ً
بــال ـتــوق ـيــع ع ـن ـهــا ،أمـ ـ ـ ــواال م ــن زبــائــن
امل ــؤس ـســة املــدع ـي ــة م ــن دون أن تـقــوم
بتسديد الحصة املستحقة للمؤسسة
املدعية من إيرادات التصويت لصالح
مـغــارة جعيتا ،والـتــي قـ ّـدرتـهــا بنحو
أميركي ،وذلك
مليون و 233ألف دوالر ّ
خالفًا لبنود االتفاقية املوقعة بينهما.
ولغاية تاريخه ،يرفض املـ ّـدعــى عليه
تسليم االم ــوال الـتــي قبضها لصالح
املؤسسة املدعية ،التي تطلب التحقيق
م ــع ب ــاس ـي ــم ،وإح ــالـ ـت ــه أم ـ ــام امل ــراج ــع
الـجــزائـيــة املـخـتـصــة ،وإل ــزام ــه بــإعــادة
األموال التي استولى عليها.
ّ
يحذر مدير املؤسسة ،جان بول دو ال
فانتي ،من أن مؤسسته ،في حال عدم
حصولها عـلــى حصتها" ،ستضطر،
وف ـ ـق ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،الـ ــى
استبعاد مغارة جعيتا من املسابقة".
ويقول تعليقًا على هذا النزاع" :نريد
الـتــوضـيــح لـلـبـنــانـيــن أن الـقـصــة هي
قصة رجل فاسد احتال عليهم وعلينا،

مــع ثـقـتــي ب ــأن الـلـبـنــانـيــن الـصــادقــن
ّ
سيصححون الــوضــع لتبقى جعيتا
فــي املسابقة» .ويشير فــي اتـصــال مع
"األخ ـبــار" الــى أن "أم ــر مماثل سيضع
لبنان على الالئحة السوداء ،فشركتنا
ت ـعــام ـلــت م ــع أكـ ـث ــر م ــن  100ب ـل ــد مــن
دون مــواجـهــة أي مـشـكــات ســوى في
لـ ـبـ ـن ــان» ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه س ـي ـس ـلــك "كــل
الطرق القانونية والسياسية املمكنة
إلص ــاح ه ــذا الـخـلــل ،ألن ـنــا نــريــد حل
املوضوع إيجابيًا".

ما هي ّ
القصة؟

فــي عــام  ،2011دخلت مـغــارة جعيتا
ّ
ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة "ربـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة" ،نــظ ـم ـت ـهــا
شركة Wonders Foundation 7 New
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل اخـ ـتـ ـي ــار
ع ـجـ ّـائــب ال ــدن ـي ــا ال ـس ـبــع الـطـبـيـعـيــة.
تـجــنــدت وزارات الـسـيــاحــة واالع ــام
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وك ــل وس ــائ ــل االع ــام
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ومـ ـعـ ـظ ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــن
ومنظمات "املجتمع املدني" ،من أجل
ّ
حـ ــث الـ ـن ــاس ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت ل ـهــذا
امل ـع ـلــم ال ـط ـب ـي ـعــي .جـ ــرى تخصيص
الرقم  1070للتصويت املدفوع الثمن،
وتـ ـ ـ ـ ّـم ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن حـ ـص ــة شــرك ـتــي
الخلوي (اململوكتني من الــدولــة) من
ّ
بحجة تخفيض
إيــرادات التصويت،
الكلفة على املشاركني واجتذاب املزيد
لـلـتـصــويــت ل ــزي ــادة ح ـظ ــوظ امل ـغ ــارة
بـ ــال ـ ـفـ ــوز .فـ ــي ال ـح ـص ـي ـل ــة ،ح ـص ــدت
املـ ـغ ــارة  7م ــاي ــن و 611أل ـف ــا و551
ّ
صوتًا ،وحلت في املرتبة  14بني 27
موقعًا متنافسًا حول العالم ،وهو ما
ّ
أهلها للبقاء فــي املــراحــل املقبلة من
هذه املسابقة.
بـ ـحـ ـس ــب طـ ــري ـ ـقـ ــة ع ـ ـمـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة
امل ـن ـظ ـمــة لـلـمـســابـقــة ،ف ـهــي تستعني
بوسيط محلي في كل بلد للتنسيق
مع شركات الهاتف الخلوي وتأمني
ال ـت ـصــويــت ع ـبــر ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة،
وهي مصدر األرباح الرئيس .في حالة
لبنان ،لـجــأت املؤسسة السويسرية
إل ــى امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـشــركــة "م ــاب ــاس"،
نبيل حداد ،كون شركته تتولى إدارة
وتشغيل واسـتـثـمــار مـغــارة جعيتا،
وطلبت منه مساعدتها في التعاقد
مع وسيط بينها وبني شركتي "ألفا"
و"ت ــات ــش" ،فــأوصــى ح ــداد بالتعامل
ً
وبناء عليه،
مع شركة .Libavas s.a.r.l
جرى توقيع اتفاقية خدمات هاتفية
بني مدير املؤسسة السويسرية ،جان
ب ــول دو ال فــان ـتــي ،وامل ــدي ــر امل ـفـ ّـوض
بــالـتــوقـيــع لـشــركــة "ل ـي ـبــافــاس" ،زيــاد
باسيم ،في  25آب ّ ،2011
ونصت على

ّ
مسابقة «العربية» تسوق
ألحد أعضاء اللجنة!
نص مسابقة اللغة العربية «رحلة إلى الجنوب» للكاتبة وداد املقدسي
قرطاس ،املطروح في امتحانات الشهادة املتوسطة في يومها الثاني،
ترك أمس عالمات استفهام في صفوف أساتذة املادة ،وقالوا إنه نص
مألوف ووارد في قرص مدمج مرفق بكتاب تطبيقات بعنوان «نصوص
مسموعة» للصف الثامن أساسي ،ومتداول في بعض املدارس.
املفارقة التي يتحدث عنها األساتذة أن يكون صاحب هذا الكتاب هو
أحــد أعـضــاء اللجنة ،فــي حــن أن األعـضــاء يوقعون على تعهد بعدم
استخدام املسابقات والنصوص التي يقدمونها إلى بنك االسئلة في
صفوفهم وكتبهم وورش العمل التي ينظمونها .ولفت البعض إلى أن
األمر ال يحدث للمرة األولى ،بل بات يتكرر في أكثر من دورة .وتشير
املعلومات إلى أن أعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بأن النص متداول.
أسئلة عدة طرحها األساتذة :من ّقدم هذا النص إلى بنك األسئلة؟ هل
ً
فعال سحب من بنك األسئلة القديم أم هو نص جديد باعتبار أن هناك
توصيفًا جديدًا للمسابقة؟ وهل يأتي ذلك في إطار التسويق للكتاب
وصاحبه باعتبار أن النصوص التي يختارها تطرح في االمتحانات؟

تسعير الرسالة النصية (بريميوم)
املـ ــرس ـ ـلـ ــة م ـ ــن ال ـ ــرق ـ ــم  1070ب ـ ـ ـ ــ0.39
دوالر %10 ،مــن ه ــذا الـسـعــر لشركة
"لـيـبــافــاس" و 0.162دوالر ل ـ NOWC
(الشركة السويسرية) و %40لصالح
ّ
ّ
املشغل (أي كل من شركتي الخلوي).
ووردت مالحظة في أسفل االتفاقية
م ـف ــاده ــا أن ــه "ال يـسـمــح ال ـق ـي ــام بــأي
حسم إضافي من حصة اإليرادات ألي
سبب ك ــان" .وبحسب ش ــروط الــدفــع،
يفترض أن يكون الدفع مستحقًا في
غضون  15يومًا.

االمتناع عن الدفع
ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــوي ــت فــي
 11ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،2011طــال ـبــت
املؤسسة السويسرية بحصتها ،إال أن
ّ
"ليبافاس" تخلفت عن الدفع بحجة أن
شركتي "ألفا" و"تاتش" رفضتا تنفيذ
االتـفــاقـيــة ،ألن كلفة الــرســالــة النصية
مرتفعة وينبغي تخفيضها ،على ما
تـقــول مـصــادر املؤسسة السويسرية.
ً
الح ـ ـقـ ــا ،أج ـ ـ ــرت "لـ ـيـ ـب ــاف ــاس" ت ـع ــدي ــا
عـلــى االتـفــاقـيــة االســاس ـيــة ،وخفضت
بموجب هذا التعديل سعر الرسالة من
 0.39دوالر الى  0.19دوالر ،وأصبحت
حـصــة املــؤسـســة املـنـظـمــة  0.09دوالر
ً
بــدال من  0.162دوالر ،أو ما مجموعه
 685ألف دوالر مع احتساب الضرائب.
وافـ ـق ــت امل ــؤ ّس ـس ــة ال ـســوي ـســريــة على
التعديل ووقعته بتاريخ  26آذار 2012
وأرسلته عبر البريد اإللكتروني الى
ّ
"ليبافاس" ،لكن املساهمني الرئيسيني
ّ
فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة  Libavasوامل ـ ـفـ ــوضـ ــن
باسيم
بالتوقيع باسمها ،زياد رفول ّ
وبـ ـس ــام أح ـم ــد أرنـ ـ ـ ـ ــاؤوط ،ل ــم يــوق ـعــا
العقد ،تحت ذريعة عــدم دفــع شركتي
الخلوي لهما.
بعد عــام تقريبًاّ ،
وجــه سيمون كليغ،
املستشار القانوني لشركة "نيو أوبن
وونـ ــدرز" (املــالـكــة للمؤسسة املنظمة
ّ
للمسابقة) الى كل من باسيم وشركة
"لـيـبــافــاس" ومــديــر ع ــام الـشــركــة التي
ت ــدي ــر "ج ـع ـي ـت ــا" رسـ ــالـ ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
تتضمن إخطارًا قانونيا يقول فيه إن
"شركة االتصاالت (ليبافاس) قبضت
عـنــد انـتـهــاء الـتـصــويــت اإلي ـ ــرادات من
زبــائـنـهــا (…) .وي ـت ـعـ ّـن سـ ــداد املبلغ
املستحق في غضون  7أيام من تاريخ
اإلخـ ـ ـط ـ ــار» .وأبـ ـل ــغ ك ـل ـيــغ "ل ـي ـبــافــاس"
بــاح ـت ـفــاظــه ب ـحــق اتـ ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك "اإلع ـ ـ ــان
أن شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ق ـب ـض ــت مــن
زبائننا وحصلت على االم ــوال بدون
االل ـتــزام بحصة اإلي ـ ــرادات ،وبالتالي

حصول احتيال محتمل على الزبائن
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،الـ ـ ــذي ي ـت ـع ـ ّـن االب ـ ــاغ
عنه الــى الجهات املنظمة لالتصاالت
امل ـع ـم ــول ب ـه ــا ،واتـ ـخ ــاذ ج ـم ـيــع سـبــل
االنصاف القانونية في محاكم لبنان
وال ـس ـع ــودي ــة وغ ـيــرهــا م ــن الـسـلـطــات
القضائية السترداد املبالغ املستحقة
تعاقديًا وقانونيًا" .بعد أخذ ورد دام
ثالث سنوات ،تقدمت مؤسسة "7 New
 "wonders Foundationبشكوى مباشرة
لــدى النيابة العامة االستئنافية في
بـعـبــدا بـتــاريــخ  2017/3/9ضــد زيــاد
ّ
بــاس ـيــم تــتـه ـمــه ب ـ ــ"إسـ ــاءة أم ــان ــة ومــا
جرى مجرى االحتيال".

يعترف باسيم بأنه
تقاضى في عام 2011
نحو  670ألف دوالر

تحذر المؤسسة السويسرية من أنها «ستسبعد مغارة جعيتا من المسابقة» (أرشيف)

تقرير

مجلس الوزراء يخفض أسعار اإلنترنت
فيفيان عقيقي
خفض مجلس الـ ــوزراء ،أم ــس ،أسعار
خدمات اإلنترنت السريع  ،DSLبنسبة
ت ـتــراوح بــن  50و %60عـ ّـمــا هــي عليه
اآلن ،بـحـيــث أص ـبــح سـعــر ســرعــة الـ ـ 2
مـيـغــابــت بــاسـتـهــاك ش ـهــري مــن دون
سقف نحو  60ألف ليرة ،باملقارنة مع
 75ألف ليرة حاليًا ،وبات سعر سرعة
ال ـ ـ  4مـيـغــابــت بــاسـتـهــاك ش ـهــري من
دون سـقــف نـحــو  90ألــف لـيــرة بعدما
كــان  50ألــف ليرة باستهالك مـحـ ّـدد بـ
 50غيغابت .كما ّ
تم االتفاق على فتح
ّ
الدولية لجميع املستخدمني
السعات
ّ
ومقدمي املعلومات وموزعي اإلنترنت،
وخـفــض أسـعــار ال ـ  E1مــن  240دوالرًا
إلى  100ألف ليرة ،أي بنسبة  ،%300ما
سيسهم الحقًا في انخفاض أسعار الـ
 3Gوالـ  4Gعلى الخلوي أيضًا.

ت ــأت ــي هـ ــذه ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
اقـ ـ ـت ـ ــراح وزي ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ج ـم ــال
ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراج ،ب ـم ــوج ــب م ــرس ــوم «إط ـ ــاق
خـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلن ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ع ـ ـبـ ــر األلـ ـ ـي ـ ــاف
الـبـصـ ّ
ـريــة وتـعــديــل وتـخـفـيــض تعرفة
ورس ــوم خــدمــات اإلن ـتــرنــت ،وخــدمــات
ّ
الرقمية
خـطــوط اإلنـتــرنــت والـخـطــوط
الـتــأجـيـ ّ
ـريــة املـحـلـ ّـيــة وال ــدول ـ ّـي ــة» الــذي
ُع ـ ـ ــرض ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء أمـ ــس ،ول ــم يـسـتـطــع ُ ال ـج ـ ّـراح
ّ
األولية التي ن ّص بها.
إمراره بالصيغة
ّ
التخفيضات النسب التي
إذ تخطت ُ
اقترحها ،كما أخضع املرسوم لسلسلة
من التعديالت سبق أن نوقشت خالل
اج ـت ـمــاع لـجـنــة االتـ ـص ــاالت الـنـيــابـ ّـيــة
ّ
صالحية
أول من أمس ،وهي -1 :إبقاء
ت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـع ــات الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة ،وإط ـ ــاق
خ ــدم ــات االتـ ـص ــاالت وت ـس ـع ـيــرهــا من
ض ـم ــن ص ــاح ـ ّـي ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء

ّ
شرع مجلس الوزراء
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ال اإلدارة -2 .تـعــديــل امل ــادة الخامسة
ل ـنــاح ـيــة ت ـق ـل ـيــص فـ ــروقـ ــات األسـ ـع ــار
املـ ـقـ ـت ــرح ــة لـ ـخـ ـط ــوط ( E1الـ ـسـ ـع ــات
الــدول ـيــة) بحسب الـشـطــور مــن %112
ك ـمــا كـ ــان م ـق ـتــرحــا إلـ ــى  ،%50بحيث
أصـبـحــت ت ـتــراوح بــن  165ألـفــا و100
ً
أل ــف بــن الـشـطــر ّ
األول وال ـســابــع بــدال
من  165ألفًا و 75ألف ليرة ،بما يضمن
عنصر املنافسة بني الشركات الكبيرة

