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 السوق البيضاء لالتصاالت

 

ــة      ــر  عــاملي  عــن الســوق التجاري ــام إىل تقري ــل أي  كنــت اســتمع قب

يف بعــ  الــدول, وقــد كــان تركيــزه بالدرجــة األوىل    تلالتصــاال

مباليني الـدوالرات مـن    من أرباك  علح الشركات الغربية وما جتنيه

مـــن األجهـــزة  هـــذه الســـوق, فهـــي الوســـيلة الرئيســـية لعمـــل كـــثري 

ــة, واملؤسســات اخلاصــة والعامــة كمــا أن أهــم وســائل        احلكومي

وما ماثله, فاملؤسسات املالية االتصال االجتماعي عن طريل اهلاتف 

ح الــذي يعتمــد بــدوره علــ  رتعتمــد يف أعماهلــا علــح الكمبيــوت  مــثاًل

ــات       ــاتف, وكــذلك مؤسس ــح رأســها اهل ــات االتصــاالت وعل مؤسس

والفنـــادق وغريهـــا والـــيت ال  ناملعلومـــات العامـــة وشـــركات الطـــريا

تسـتغين عـن اهلـاتف بـ ي مــن األحـوال وال دقـائل معـدودة, وبالتــالي        

                                                           

 ــدة الــبالدقــال ُنشــر هــذا امل هـــ 1414مجــاد  األوىل 18, الثالثــاءجبري

 (.10710م, العدد)1993نوفمرب 2املوافل 

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

ويدفع من جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن  ددة وبشـل األنفـس   

ن الوضع كثرًيا ــ وهلل احلمـد  مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتس

ــــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال   

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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فهــي تصــب األمــوال الــيت ال حتصــح يف خزينــة الشــركات اهلاتفيــة   

امل, والــيت تعتــرب عملــها ومؤسســات االتصــاالت يف  تلــف دول العــ

نـــوع مـــن االســـتثمار الـــذي يـــدر األمـــوال علـــح مـــالكي مؤسســـات   

االتصاالت سواء كانت حكومـات أو شـركات خاصـة, أمـا حنـن      

عن هـذا   ــ مع األسف الشديدــ هنا فقد ختلت االتصاالت السعودية 

الدور وظهر عندنا ما يسمح بالسـوق السـوداء لالتصـاالت ف نـت إذا     

يف منطقـــة مـــن منـــاطل اململكـــة وخصوًصـــا يف املـــدن أردت هاتًفـــا 

ل النــاس يف البلــدان فعــنــك ال تــذهب إىل اهلــاتف كمــا يإالكــرب  ف

األخـر  إال إذا كنـت مـن أصــحاب التخطـيط املسـبل كمـا يقــال,       

ــة   بعــد أعــوام   أي إذا كنــت ال تريــد اهلــاتف إالَّ  فانــك يف هــذه احلال

قـيم فيهـا و لعـل أحـًدا     تتجه إىل مكتب االتصاالت يف املدينة الـيت ت 

مـن أبنائــك أن يعـيش لــري  تنفيـذ هــذا الطلـب, هــذا يف حـال وجــود      

ك أمـا إن كنـت ممـن يقيمـون يف منـاطل مل      اهلاتفية يف حيّـ  ةاخلدم

 واحلمـد هلل ـــ  تصلها اخلدمة اهلاتفية مع وجود كل اخلـدمات فيهـا   

ال تقبــل  ت, فــان طلبــك لــيس لــه  ــل وال يف األدراج ألن االتصــاالــــ

ستالم الطلب كما يفعلون بسكان حي القدس يف الرياض اجمرد 

الذين أضناهم التعب من كثرة ما يس لون ويستفسـرون عـن موعـد    

فضــت طلبــاتهم عــن عمــد  توصــيل اخلدمــة اهلاتفيــة إلــيهم والــذين رُ  

وسابل إصرار من اهلاتف حتـح ال حتتسـب تلـك الطلبـات الـيت تقـدر       
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مـن   تف واليت ال يعلـم عـددها إالَّ  باأللوف علح قوائم االنتظار يف اهلا

حيصيها وهي عشرات األلـوف مـن الطلبـات الـيت ال تـزال يف ثالجـة       

االتصاالت حتح إشعار  خر, ويبـدو أن العجـز عنـد االتصـاالت أد      

ث أن إىل فـتح الســوق الســوداء الــيت اعتربهــا بيضــاء يف نظــري, حيــ 

عليـه  أو حتح صـندوق بريـد ف   (بيجرمن أراد احلصول علح هاتف أو)

أن يتصفح اجلرائد اليومية ليبحث عن إعـالن مـن أحـد مـالك هـذه      

العزائـز واجلـواهر الفريــدة يف زمـن االتصــاالت, وهـذا واهلل حرينــي     

كثرًيا وخصوًصا صناديل الربيد اليت حاولت يف أكثر من مكتب 

بريــدي يف مدينــة الريــاض أن أحصــل علــح واحــدة منهــا بالطريقــة       

يـدلين علـح إعـالن يف أحـد الصـحف      الطبيعية ولكين فوجئت مبن 

ملـــن يريـــد أن يشـــرتي صـــندوق بريـــد, ومعلـــوم بســـاطة مـــا يكلـــف  

صــندوق الربيــد وجتهيــزه, ومــع هــذا فقــد أصــبحت تبــاع يف الســوق   

ــة      ــه حيل ــاج أن يشــرتي, ألن مــن ل ــح احملت البيضــاء ويف نظــري أن عل

فليحتـــال, أمـــا اهلـــاتف املنزلـــي العـــادي فهـــو غالًبـــا معـــروض عنـــد   

لعقارية ومكاتب اخلدمات العامة واملؤسسات الـيت تبيـع   املكاتب ا

معدات اهلاتف, أما عنـد االتصـاالت السـعودية فـال؟ وجهـاز اهلـاتف       

مــن خــالل صــفحات اجلرائــد,   الســيَّار ال وســيلة للحصــول عليــه إالَّ 

مـع  ـــ  وقد أصبحت هناك بورصة بيضاء لوسائل االتصاالت يف البلد 

مائة ا اليوم كالتـالي هـاتف سـيَّار)   هلذ , وأسعارهاــ األسف الشديد
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وبالطبع دون السيارة وليس معها, هاتف  ,ريال للرقم (وأربعني ألف

ريــال, وبــالطبع بيــع   (مثانيــة  الف( ريــال, بيجر)عشــرة  الف)عادي

تلك األرقـام يف السـوق البيضـاء يـتم بالتحايـل والواسـطة وغـري ذلـك         

لـبع  تسـمييت   من الطرق اليت يعرفهـا احملتـاجون, وقـد يسـتغرب ا    

وأقـول   السـوداء, تلك السوق البيضاء, بينما يسـميها النـاس السـوق    

)االتصــاالت الســعودية(, فهــي  نهــا واهلل أرحــم مــن مراجعــة اهلاتف  أ

أما الضعفاء أمثالنا  ,ر ة للمحتاج للهاتف ولو دفع أكثر من مثنه

سكان حي القدس بالرياض فال نستطيع أن نستفيد ال من السـوق  

ن احلــي مل تصـــله بعــد عـــروق    مـــن الســوق الســـوداء أل البيضــاء وال 

فشوارعه ال تزال ميتة مل تدب فيها بعد أسالك االتصاالت , اهلاتف

اليت ترف  جمرد التعقيب أو التعليل علح ما يكتبه سكان احلي 

من شكاو , وأعود من جديد ألقول إن االتصاالت يف كـل أحنـاء   

 عنـدنا فتحـت جمـاالً    تصااللالستثمار. وأن االت كبرٌي العامل جماٌل

للمستثمرين يف السوق البيضاء أو السوداء بتقصريها حيث أوجدت 

جديــدة تعمــل يف اجملتمــع بســبب هــذه املصــيبة    طريًقــا جديــًدا لفئــةٍ 

أعـــين تقصـــري االتصـــاالت وتطويلـــها يف هـــذا التقصـــري, وذكرتنـــا 

وأخشـح أن يغضـب    ,مبصداقية املثـل مصـائب قـوم عنـد قـوم فوائـد      

اب اجلرائد فيوقفوني عن الكتابة عن املوضوع, حتح ال علي أصح

تت ثر أسواق اإلعالنات لديهم, حيث أصبحت هـذه السـوق مصـدًرا    
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ــول       ــر حـ ــاء  خـ ــم لقـ ــي معكـ ــوا فلـ ــات وإن مل يفعلـ ــًدا لإلعالنـ جديـ

 واهلل املستعان. ,املوضوع نفسه

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


