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األنباء ـ خاص
في خضم موضـة إغالق القنـوات الفضائية حتت ذرائع 
متعددة ومع اختفاء الكثير من القنـوات الفضائية أو غيابها 
عن متابعيها لفترات متقطعة، وبعد اتهامات مجموعة قنوات 
اجلزيرة الرياضية لألردن بالتشويش على باقاتها خالل مباريات 
كأس الـعالم األخـيـرة في جنوب أفريقيا، انتـقلت احلرب 
ـ  الفضائية إلى الشركات املشغلة لألقمار االصطناعية  االعالمية 
التي تغطي البالد العربية ومنطقة الشرق األوسط، وطرفا النزاع 
هذه املرة هما شركة »نورسات« ، وشركة أقمار »عرب سات« 

اململوكة للدول العربية عن طريق وزراء االتصاالت العرب.
أما موضوع اخلالف فهو قنـوات مملوكة جلهات ايرانية 
تستخدم ترددات »اي بي 2« والقمر »عرب سات« لتبث برامجها 
على أراضيها ودول اخلليج العربي والشرق األوسط إضافة إلى 
آسيا الوسطى، في حني تقول شركة نورسات انها صاحبة احلق 
في هذه الترددات. لكن شركة عرب سات وبعد التعاقد مع 
هذه اجلهات على إضافة هذه احلزمة إلى قمرها اجلديد عرب 
سات 5، بدأت بالفعل البث منذ 18 يوليو املاضي على هذا 
التردد ما أدى الى حدوث تشويش على باقات شركة نورسات 
التي حتمل قنوات عربية وأجنبية إضافة الى شبكة اوربت وشو 

تامي وخدمات للحكومة األميركية وغيرها. 

في تفاصيل البث الفضائي العربي، 
يس���تخدم العال���م العربي موقعني 
مداريني للبث التلفزيوني الفضائي، 
حيث يوج���ه الغالبية العظمى من 
املشاهدين العرب هوائيات االستقبال 
في منازلهم ألحد أو كال املوقعني وهما 
على درجة 7 غرب ويستخدم من قبل 
شركة نايل سات املصرية ونورسات 
اململوك الحدى ال�دول اخلليجية و25 
� 26 درجة شرق حيث يستخدم من 

قبل عرب سات ونورسات.
ومتتلك كل من شركة نايل سات 
الفرنسية  املصرية ويوتل س���ات 
بنسبة أكبر حقوق استخدام الترددات 
على املوقع 7 غرب، كما تس���تأجر 
نورسات حقوق استخدام ترددات 

من شركة يوتل سات.
بينما متتلك عرب سات غالبية 
حقوق استخدام الترددات على املوقع 
26 درجة ش���رق، فيما عدا النطاق 
الترددي 14.00 � 14.50 غيغا هيرتز 
في الوصلة الصاعدة و10.95 � 11.2 
و11.45 � 11.70 غيغا هيرتز في الوصلة 
الهابطة، حيث تستخدم شركة يوتل 
 EB2 سات هذه الترددات على قمرها
من على املوقع 25.5 درجة شرق منذ 
عام 2000 وتستأجر نورسات حق 
استخدام الترددات املتوافرة على هذا 
القمر فوق املنطقة العربية حتى نهاية 

عمر القمر مع حق التجديد.
ويبدو إزاء ذلك ان استخدام شركة 
نورسات للترددات املستخدمة من 
قبل شركة يوتل سات وضعها في 

موضع تنافسي مع عرب سات.

إنذار خطي

وقد قامت عرب س���ات بتوجيه 
رس���الة خطية في 18 يوليو 2006 
الى العديد من زبائن نورسات تطلب 
منهم انزال قنواتهم التلفزيونية فورا 
وتعلمهم انها س���وف تقوم باتخاذ 
اإلجراءات الفنية والقانونية الالزمة 
لضم���ان حقها حملاس���بة األطراف 
التي تخل بذلك وتدعي بأن حقوق 
استخدام ترددات القمر EB2 تعود 
لعرب س���ات احملفوظة في املنظمة 
الدولية الت���ي تنظم حق الترددات 

.ITU العاملية
لك���ن يب���دو ان عرب س���ات ال 
متتلك حقوق استخدام التردد الذي 
تس���تخدمه شركة يوتل سات على 
قمرها EB2، ألنها قامت بالتعاقد مع 
جهات ايرانية، بحيث تقوم عرب سات 
بإضافة التردد املستخدم في القمر 
EB2 على قمرها عرب سات5 استنادا 
الدعاء اجلهات االيرانية بحقها في 
استخدام هذا التردد وبتغطية تشمل 
ايران والدول العربية اخلليجية حتى 
العراق وسورية ولبنان، باإلضافة الى 

افغانستان ودول آسيا املتوسط.

ان االتفاق املوقع بني عرب سات 
واجله����ات اإليرانية والذي يس����مح 
بامتالك حق استخدام هذه الترددات 
على قمر متلكه الدول العربية وتديره 
مؤسسة عرب سات ليشمل بتغطيته 
ليس فقط إيران، ولكن معظم الدول 
العربية اخلليجية والعراق وسورية 
ولبنان ودول أخرى، من موقع عرب 
سات على درجة 26 شرق، يتيح لهذه 
اجلهات بث عدد كبير جدا من البرامج 
التلفزيونية الفضائية دون أدنى قدرة 
على التحكم مبضمون هذه البرامج 
وايصالها فورا جلميع املش����اهدين 
العرب في مناطق التغطية مستفيدة 
من حجم مش����اهدة عربي كثيف مت 
جتميعه على مر سنوات عديدة دون 
أدنى جهد أو تكلفة، مما يحدث ثغرة 
كبيرة في ج����دار األمن القومي لهذه 
الدول في مجال اإلعالم، وبالتالي توفير 
امكانية نفاد محت����وى إعالمي قد ال 
يتفق بالضرورة مع جميع توجهات 
وسياسات وأهداف وقيم دول وشعوب 
املنطقة دون رقابة أو حتكم سواء من 
قبل اجلهة االيرانية أو اجلهات األخرى 
التي قد تس����مح لها بالبث على هذه 
القنوات املتعددة. كل ذلك عن طريق 
مؤسسة عربية مملوكة بالكامل للدول 
العربية ومتتلك دول اخلليج العربي 

أكثر من نصف أسهمها.

الخالصة

وف���ي حال أك���د االحت���اد الدولي 
لالتصاالت )ITU( على قراره السابق 
بع���دم أحقية اجله���ات االيرانية في 
الترددية،  اس���تخدام هذه احلزم���ة 
س���تضطر عرب سات قانونيا لوقف 
املنصة اإليرانية على قمرها، اما في 
حال حصول مفاجأة وتغيير في موقف 
اجله���ات األعلى في االحت���اد الدولي 
الراديو  لالتص���االت )ITU( ومؤمتر 
العاملي بحضور دول العالم، وهذا ما 
أكدته عرب سات على انها ستسعى 
لتحقيقه، فسيتوجب على الدول املعنية 
االطالع على االتفاقية املوقعة بني عرب 
س���ات واجلهات االيرانية من حيث 
االمكانيات املتاح���ة للرقابة والعمل 
مع اجلمعية العمومية لعرب س���ات 
اململوكة لل���دول العربية عن طريق 
وزراء االتصاالت ومجلس إدارة عرب 
سات التخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
وق���ف امتالك دول غي���ر عربية حق 
استخدام حيز وطيف ترددي بالكامل 
على األقمار العربية لتغطية دول عربية 
لم تسمح مبثل هذه التغطية أساسا 
ولم تنس���ق معها عرب سات، كدول 
معنية بالتغطية التلفزيونية للجهات  
اإليرانية، قبل توقيع االتفاق بغض 
النظر عن قرار مجلس إدارة عرب سات 
التجاري وال���ذي يفترض ان يراعي 
مصالح واستراتيجيات الدول األعضاء 

في مجال اإلعالم دون شك.

قنوات ايرانية توسع بثها في الفضاء العربي..
وقنوات عربية وأجنبية تغيب عن الشاشات

اتهامات متبادلة بين »عرب سات« و»نور سات« بالتشويش

دعوات إلدارة »عرب سـات« لمنع امتالك دول غير عربية حق استخدام أطياف ترددات على األقمار العربية

الصحون الالقطة تغزو اسطح املنازل كما تغزو الفضائيات سماءنا

سات بتاريخ 18 يوليو.

إيقاف مؤقت

كما أرس����لت عرب س����ات رسالة 
الى يوتل س����ات في 22 أغس����طس 
املاضي تؤكد ان البث من ايران على 
ه����ذه احلزمة الترددية يتم على قمر 
عرب س����ات )بدر 5( وان عرب سات 
س����توقف البث على بعض القنوات 
بشكل مؤقت ليتسنى لشركة اوربت 
وش����وتامي نقل خدماتهما لقمر آخر، 
وتؤكد عرب سات انها ستستمر في 
البث على القنوات األخرى وستعاود 
البث على القنوات التي أوقفتها مؤقتا 
وتؤكد على حق اجلهات االيرانية في 
االعتراض على قرار االحتاد الدولي 
لالتصاالت واالنتظ����ار لقرارات من 

جهات أعلى. 
وتؤكد عرب سات ان أي مطالبة 
بحقوق نتيجة لتعطيل خدمات القمر 
EB2 )التي تس����تخدمها نورس����ات 
لش����ركات عربية وأجنبية( يجب ان 

يحول الى اجلهات االيرانية. 
كما ادعت عرب سات في رسالتها 
ردا على رس����ائل شركة نورسات ان 
بعض خدماتها تعرض للتش����ويش 
في دائرة تقع ضمن أو قرب البحرين، 
علما بأن نورس����ات أكدت على فتح 
محطاتها للفح����ص والتدقيق طوال 

وفعال مت اطالق قمر عرب سات في 
شهر يونيو الفائت، وبدأ البث في 18 
يوليو املاضي محدثا تشويشا على 
بث القمر EB2 معطال خدمات نورسات 
احلاملة لقنوات تلفزيونية عربية 
وأجنبية وشبكة اوربت وشوتامي 

وخدمات احلكومة األميركية.
وق�������د خ�����اطبت نورس���ات 
مؤسس���ة ع����رب س���ات ف����ي 2 
أغسطس امل�������اضي بعد ان تأكدت 
ان مصدر التشويش هو قمر عرب 
س���ات )بدر 5( مطالبة بوقف البث 
حلني حل مس���ألة حقوق استخدام 
الدولية  ل���دى اجله���ات  الترددات 
املختص���ة )ITU( علما بأن االحتاد 
الدولي لالتصاالت )ITU( قد أكد في 
رسالته بتاريخ 20 يوليو على إلغاء 
حق اجلهات االيرانية في استخدام 
هذه الترددات لعدم اطالق قمر ايران 

)زهري( في املوعد احملدد.
لكن عرب س���ات ردت برس���الة 
مؤرخة في 22 أغس���طس بأن البث 
على ه���ذه احلزمة م���ن قبل عرب 
سات هو تأجير حيز فضائي للجهة 
االيرانية الستخدام تردداتها وليس 
ل� »عرب سات« دخل في ذلك، وان 
عرب سات ستواصل دعم هذا التوجه 
دون ت���ردد لتمس���كها باملضي في 
إجراءاتها التعاقدية للمحافظة على 
حقوقها، رغم ان في هذا ما يناقض 
أداء عرب س���ات بأن هذه احلقوق 
لصاحلها محفوظة في االحتاد الدولي 
لالتصاالت كما جاء في رسالة عرب 

الوقت، خاصة ان نورس����ات طلبت 
من عدة جهات عاملية وشركة يوتل 
سات مبراقبة التشويش على قمرها 

واثبات مصدره ومت ذلك.
وفعال قامت هيئ����ة تنظيم قطاع 
االتصاالت وهيئة االذاعة والتلفزيون 
في دولة خليجي����ة عربية بزيارتني 
بش����كل مفاجئ الى محطة نورسات 
العاملة عل����ى القمر EB2 واملتواجدة 
في مبنى هيئ����ة اإلذاعة والتلفزيون 
في نفس الدولة وأجرت الفحوصات 
والتدقيق الالزم بناء على طلب دولة 
خليجية عربية اخرى ودون أي تنسيق 
مسبق مع نورسات، في الوقت الذي 
كانت تؤكد عرب سات وجود التشويش 
على بعض خدماتها واتضح بش����كل 
كامل ان محطات نورسات وأوربت في 
تلك الدولة اخلليجية ليست مصدرا 
ألي تشويش وال يتوافر لدى احملطة 
أي امكانية فنية للبث خارج النطاق 
الترددي احملدد لها وهو 14.00 � 14.50 
غيغا هيرتز، علما بأن خدمات عرب 
س����ات تقع في النطاق 13.75 � 14 أو 
17 � 18 غيغ����ا هيرتز والذي يتطلب 
االرسال عليه توفير محطة مجهزة 
)إضافية غير متواف����رة لدى موقع 
البث في تلك الدولة(، علما بأن اإلدارة 
الفرنسية أيضا خاطبت احدى الدول 
اخلليجية حلثها على وقف عرب سات 
البث والتشويش  من االستمرار في 
على القمر EB2 وتعطيل خدماته حلني 
صدور القرار النهائي من قبل السلطات 

الدولية املختصة. 


