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 تتآكل" أوجيرو" :وقف الدعم يهدد االتصاالت واالنترنت

 معن البرازي
ومن أهم هذه . ليرة 5151ألة شاملة لجميع قطاعات الخدمات التي تعمل بدوالر مدعوم على ت هذه المسأصبح. فقط قطاعات المأكوالت واألغذية دعم لن يطاليبدو أن ترشيد ال

وزيادة استخدام الداتا وبروز المشتركين  بفعل عدم إجراء أي إصالحات أو تلزيمات جديدة، على الرغم من زيادة" يتآكل"القطاعات، قطاع االتصاالت، الذي أفادت مصادره أنه 
 .ت بموازاة جائحة كورونادة لالنترنآفاق جدي

ليرة، وتشمل جميع الصيانات المطلوبة في عام  5151وهي محسوبة على دوالر . مليار ليرة كموازنة تشغيلية 24في تآكل موازنة أوجيرو تلكوم، تفيد مصادرها بأن لديها فقط 
المطلوبة ألوجيرو، من دون احتساب الزيادات الطارئة على بعض السلع التي تحتاجها العتمادات ومة من حساب مصرف لبنان، الذي يوّفر الموازنة مدعوبالطبع، هذه ا. 4245

 .المؤسسة، وأهمها البنزين والديزيل، المطلوبان بشكل أساسي لفرق الصيانة، ولتشغيل محطات الربط ومحطات شبكات السنتراالت
 

 
 ال صيانة ال سيولة كافية

إلجراء د تكفي الكاهي بو  Fiber Optics، هي أيضًا ال تكفي لمتابعة خطة تلزيم الـ4252و 4242على أي حال، فإن هذه الموازنة، والتي شهدت اقتطاعين كبيرين في 
أصبحت متأخرة سنتين  Fiber opticsأن شبكة الـ" للمدن"وتفيد مصادر أوجيرو . ارئة على الشبكة، ولألعطال التي تتطلبها خدمة الزبائنالصيانات المطلوبة لألعطال الط

 %.02ين ولم ينّفذ منها إاّل ز السنتيناهما  وهي قد تأخرت فعلياً . وهي في أي حال من األحوال لن تسّلم في الوقت التي حددت له. ونيف
و إلجراء التلزيمات الضرورية لى هذه المعضلة، تقول المصادر، أنه ال يوجد سيولة كافية في المؤسسة حتى الجراء صيانة خدمة الزبائن، أو لمتابعة برامج االعتمادات أوزيادة ع
كسعر لفواتيرها، ناهيك عن  5151نها ترفض القبول بدوالر ولوجيا، التي كانت تعمل مع أوجيرو، كو ت التكنشركاين و وهذه التلزيمات يهرب منها اليوم جميع المورد. المطلوبة

 .وأيضًا تعاني أعمال الصيانة من عدم توفر األدوات والقطع الالزمة لها. التأخير الدائم في فتح االعتمادات والحصول على الموافقات لها
 بكة اتصاالته أو بقطع شبكة االنترنت؟بقطع ش ددا  ح مهفهل هذا يعني أن لبنان أصب

مليون دوالر المطلوبة فقط لتلبية التشغيل اليومي ستؤمن بأي طريقة كانت، ألن  22تجيب المصادر أنها ال تتوقع أن ُيحجم مصرف لبنان عن قطع موازنة أوجيرو نهائيًا، وأن الـ
ن كانت اليوم رصاصة الرحاع االتى قطة علقطع هذه الخدمة الحيوية يعني إطالق رصاصة الرحم مة قد أطلقت فعليًا على توسيع الشبكة أو الولوج بها إلى صاالت ككل، وا 

أو الفيديو، أو حتى تقنيات الذكاء االصطناعي أو  streamingاآلفاق المطلوبة ألي شركة أو ألي مصرف وألي من الشركات الناشئة، التي تعّول على استخدام تقنيات الـ
Block chain  سرعة من األداء على الشبكةأي نوع من الخدمات التي هي بحاجة إلى أو. 

 ما هو الخوف األكبر اليوم في قطاع االتصاالت؟
مع نهاية  وعليه، .4244نة تقّر مواز تجيب المصادر أن هذه الموازنة التشغيلية ال يمكن أن تكفي في المستقبل القريب جدًا ثمن للديزل فقط، وخصوصًا في نهاية العام، عندما 

فهل هذا يشمل أيضًا الرواتب لموظفي أوجيرو تلكوم؟ تجيب المصادر بالنفي، فالرواتب مؤمنة إاّل أنها تآكلت بفعل عدم . كة ال وسيلة إلصالحهالعام أي عطل طارئ على الشب
 .إمكان تلزيم ساعات إضافية للوصول إلى جميع األعطال

 

 



 زيادة األستهالك
وتراجع اإلنفاق  4252و  4242بين % 2.1مليار ليرة أي بتراجع نسبته  042هي   4242أن الواردات التي ُأصدرت بفواتير في " المدن"وتفيد األرقام التي حصلت إليها 

 مليار ليرة 450صل إلى لي% 0.7
فقد تراجع . ويبدو أن بند الصيانة هو الذي تأثر%. 4.2، بزيادة قدرها 4242في مليار  277لربحية الصافية ألوجيرو تلكوم التي وصلت إلى هذه األرقام لم تؤثر على ا

 .4242صيانة في كمؤشر لل% 1.72، ليصل إلى 4250و 4257بين % 00.02، و4257و 4252بين % 01.51، و4252و 4242بين % 44.00
% 2.8بنسبة  4252و 4257مشتركًا، بعد أن كان تراجع بين  774182صل إلى ، لي%2.2زاد  4242و 4252أرقام المشتركين في الشبكة بين وتجدر اإلشارة إلى أن 

شارة أيضًا إلى أن مستخدمي الداتا زادوا . 4257مشتركًا في  772027مشتركًا و 702280ليسّجل   400022إلى  4242ليصلوا في نهاية  4242و 4252بين % 4.0وا 
 .4257مستخدمًا في  400250و 4252مستخدمًا في  405228مستخدمين، مقارنة مع 

 
  

عدد المشتركين في لبنان، فعدد المشتركين في لبنان الموزعين من قبل شركات اإلنترنت  من% 12أي خدمة اإلنترنت، فهم أكثر من أوجيرو نت، أما المشتركون في خدمة 
 %.81أي ما يزيد عن  4000.2مشتركًا، ألوجيرو منهم حصة  244454وصل إلى 

في  721GBمقارنة بـ 5572GBة أي بمعدل وهي زيادة تاريخية الستعمال الشبك%. 04.7  ،4242 ا أوجيرو تلكوم زادت فيإشارة أيضًا إلى أن سعة الداتا التي توزعه
4252. 

 
 كيف بلغت األمور هذا الحد؟ وأين االحتياط؟

باألعمال التي تكلفها بها وزارة لهيئة تقوم فا. موازنة وعقد نهائي أما الطامة الكبرى فهو كّم الدعاوى والمناكفات التي تواجهها أوجيرو تلكوم، وأهمها مشروعية تسيير المرفق بال
وسندًا لهذا المرسوم تقوم المديرية العامة لالستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت بإعداد مشروع عقد مع هيئة أوجيرو . 52/8/4257تاريخ  0482االت بناء للمرسوم رقم االتص

رو وتنفيذًا للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة لذلك كانت هيئة أوجي. المديرية العامةرصودة لهذه هاتفية من الموازنة الملصيانة وتشغيل المنشآت والشبكة ال
بعد  االتصاالت، ثمار والصيانة في وزارةأما المرجع الصالح لتوقيع هذه العقود وتجديدها فهي المديرية العامة لالست. االتصاالت، تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام

 .وفي حال عدم توفر هذين الشرطين ال يمكن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد. وتوافر االعتمادات الالزمة أن يتم إقرار موازنة هذه الوزارة



 

 
 05/0/4252مما حال دون توقيع العقد قبل تاريخ  05/0/4252صدرت بتاريخ  4252ثني عشرية، فموازنة العام خرى هي قضية اإلنفاق على القاعدة األوالقضية األ

مرفقا بمشروع عقد لهذه  4252شغيل للعام لى وزير االتصاالت إلبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتإ 0518بتوجيه كتاب رقم  5/7/4252لذلك قامت هيئة أوجيرو بتاريخ 
 .ال أن اللجنة النيابية لم تقتنع بهذه الوقائع إ. الغاية

 
 ماذا في الوقائع؟

عقد العام  تصاالت، مستندًا علىإن االستمرار بتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة االتصاالت، كلفت به هيئة أوجيرو بموجب كتاب من وزير اال
نشآت وتجهيزات الشبكة الثابتة العائدة لوزارة ، القاضي بتكليف هيئة أوجيرو بأعمال صيانة وتشغيل م( 52/8/4257ريخ تا)  0482وبناء على المرسوم رقم  4252

 .االتصاالت، بموجب عقد اتفاق رضائي يجدد سنويًا يعقد ما بين الوزارة وهيئة أوجيرو
وذلك ريثما يتم  4252للعام  اقدية العائدة لعقد االتفاق الرضائي لتنظيم أعمال الصيانة والتشغيلعمال وتقديم الخدمات بذات الشروط التعبتنفيذ األ االستمرار"وطلب الكتاب 

 ".وبغية تأمين استمرارية عمل مرفق االتصاالت.. 4242استكمال إجراءات تجديد عقد الصيانة والتشغيل للعام 
 

 ثقل القطاعالمصالح السياسية ت
فقضية الصالحيات القانونية . د تطفو إلى السطح في أي وقتوقضية الصيانة في الهيئة ق. وهي تنبئ باشتباك للمصالح قريباً . عددةالمصالح السياسية التي تثقل القطاع مت

 .ومشروعية عقد الصيانة والتشغيل ما زالت أمام القضاء
 ع؟فهل المطلوب إطالق رصاصة الرحمة على القطا

 
 

 


