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مجتمع وإقتصاد
َ
ّ
تقرير
مناقصة تأهيل محطات توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية خمس سنوات من عمر
استهلكت
ّ
َ
المعملين ولم تلزم بعد .هذه الفترة كانت كافية لتحويل وحدات التوليد في ّ
الجية إلى «خردة» ال جدوى من
تأهيلها .أما في الذوق ،حيث التأهيل ال يزال خيارًا ،فهناك إصرار على تلزيمه لشركة «انسالدو ــ متكا» التي كانت
عارضًا وحيدًا في المناقصة وقدمت سعرًا مضاعفًا عن تقديرات االستشاري

مناقصة تأهيل الذوق:

اإلصرار على تلزيم تحالف انسالدو ـ متكا
محمد وهبة
َ
ّ
والجية.
 34سنة عمر معملي ال ــذوق
سنوات تتجاوز عمرهما االفتراضي.
التأهيل والتطوير كانا حاجة ّ
ملحة
فـ ــي ع ـ ــام  2010ع ـن ــدم ــا أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـ ــوزراء ورق ــة سـيــاســة الـكـهــربــاء .كــان
يمكن لعملية الـتــأهـيــل والـتـطــويــر أن
ت ــزي ــد ع ـم ــر امل ـع ـم ـل ــن ب ـض ــع س ـن ــوات
إضــا ّف ـيــة وتــزيــد قــدرتـهـمــا اإلنـتــاجـيــة
ً
وتـ ــوفـ ــر ح ـ ـلـ ــوال ب ـي ـئ ـيــة لــان ـب ـعــاثــات
ال ـ ـص ـ ــادرة ع ـن ـه ـم ــا .أم ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـقــد
أص ـب ـح ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات م ـخ ـت ـل ـفــة بـ ّعــد
مرور أكثر من ثالث سنوات على فض
ال ـ ـعـ ــروض م ــن دون ت ــرس ـي ــة ال ـت ـلــزيــم
وم ـبــاشــرة الـعـمــل بــامل ـشــروع .فــي عــام
ّ ،2014
ّ
الجية لم
تبي أن تأهيل معمل
يـعــد مـجــديــا ،وأن كلفة تــأهـيــل معمل
الـ ـ ــذوق ب ــات ــت ش ـبــه م ـس ــاوي ــة إلن ـشــاء
معمل جــديــد .رغــم ذل ــك ،سلكت وزارة
الـطــاقــة والـحـكــومــة (الـســابـقــة) ،طريق
استكمال تلزيم الذوق بكلفة مضاعفة
خالفًا ملا ورد في تقرير مجلس اإلنماء
واإلعمار لجهة إعادة املناقصة.

لجنة بنسخة ّ
محدثة!

فــي  2016/10/13أقـ ّـر مجلس الــوزراء
اآلتـ ـ ـ ـ ـ ــي« :تـ ـكـ ـلـ ـي ــف مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلعمار تشكيل لجنة مهمتها تقويم
املحدث ّ
ّ
املقدم من
العرض الفني واملالي
قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير

صرف النظر عن تأهيل
ّ
الجية بعدما تجاوز المعمل
عمره االفتراضي
مـعـمــل الـ ــذوق بـ ـم ــؤازرة االس ـت ـشــاري،
ع ـل ــى أن ت ـض ــم م ـم ـث ـلــن عـ ــن :مـجـلــس
اإلنماء واإلعمار ،وزارة الطاقة ،وزارة
امل ــال ومؤسسة كهرباء لبنان ،وعلى
أن ترفع تقريرها إلى مجلس الــوزراء
التخاذ القرار املناسب».
ـرار بـعــد أكـثــر مــن ثــاث
يــأتــي ه ــذا ال ـق ـ ّ
س ـنــوات عـلــى ف ــض ع ــروض مناقصة
َ
تلزيم تأهيل وتطوير معملي الــذوق
والجية .يومها ّ
ّ
تقدم تحالف شركتي
انـســالــدو اللبنانية ومتكا اليونانية
بـ ـع ــرض مل ـنــاق ـصــة الـ ـ ـ ــذوق ،وت ـق ـ ّـدم ــت
شــركــة الـخــرافــي نــاشـيــونــال الكويتية
بـ ـع ــرض مل ـنــاق ـصــة الـ ـج ـ ّـي ــة ،وت ـق ـ ّـدم ــت
ش ــرك ــة  CNEECال ـص ـي ـن ـي ــة ب ـع ــرض
للمناقصتني مـعــا .الـشــركــة الصينية
ل ــم تـ ـق ـ ّـدم ال ـك ـفــالــة امل ـصــرف ـيــة املــؤق ـتــة

شروط غير
مطابقة
فــي  2013/2/20ق ـ ّـرر مجلس ال ــوزراء
اآلتــي :اإلجــازة ملجلس اإلنماء واإلعمار
ف ـ ّـض ال ـعــرض الـفـنــي ـ ـ اإلداري واملــالــي
للمجموعة املندمجة «متكا ـ انسالدو»
ف ــي إطـ ــار مـنــاقـصــة امل ـج ـمــوعــة األول ــى
(معمل ال ــذوق) ...على أن يكون عرض
كــل شــركــة متوافقًا مــع دفـتــر ّالـشــروط
وأن ي ـكــون ال ـعــرض املــالــي ل ـكــل منهما
ال يـت ـجــاوز ال ـت ـقــديــرات املــوضــوعــة من
قبل االستشاري وعــرض النتائج على
مجلس الوزراء».

ّ
تبين أن العروض أعلى بكثير من تقديرات الشركة االستشارية (هيثم الموسوي)

امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـه ــا ،وأم ـه ـل ـه ــا مـجـلــس
لتقديمها .بعد هذه
ال ــوزراء أسبوعًا ّ
املهلة ،بدأت عملية فض العروض على
ثالث مراحل :األولى هي مرحلة دراسة
امل ـلــف ال ـعــائــد لـتــأهـيــل ال ـشــركــة لجهة
الـخـبــرة الـفـنـيــة وامل ــؤه ــات ،واملــرحـلــة
الـثــانـيــة تتعلق ب ــدراس ــة املـلــف الفني
اإلداري ،واملرحلة الثالثة هــي دراســة
العرض املالي.
ســرعــان مــا ّ
تبي أن الشركة الصينية
ّ
لــم تتأهل فــي املرحلة األول ــى ،مــا أثــار
شبهات حــول كــون الـشــركــة الصينية
م ـ ـجـ ـ ّـرد واج ـ ـهـ ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة الـ ـع ــروض
األخـ ـ ـ ــرى ،إذ إنـ ــه ل ــم ي ـب ــق ف ــي م ـي ــدان
امل ـن ــاف ـس ــة س ـ ــوى ش ــرك ــة واح ـ ـ ــدة لـكــل
ّ
مناقصة .ومــا عــزز هــذه الشبهات ،ما
ورد فــي دفـتــر ال ـشــروط حــول ضــرورة

إثبات الشركة العارضة قدرتها على
الـ ـقـ ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال ال ـت ــأه ـي ــل م ــن خ ــال
عالقتها مع الجهة الصانعة للمعمل.
أي أن ك ــل ع ــرض ال يـمـكـنــه اس ـت ـقــدام
ورقة من الجهة الصانعة يستبعد.

كوارث مالية وتقنية

ّ
ان ـت ـه ــت مـ ــراحـ ــل ف ـ ــض ال ـ ـعـ ــروض فــي
ّ
مـ ـطـ ـل ــع  .2013ت ـ ـبـ ــن أن ال ـ ـعـ ــروض
أعـ ـل ــى ب ـك ـث ـيــر م ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـشــركــة
االستشارية« .انسالدو ـ متكا» ّ
قدمت
عــرضــا لـتــأهـيــل مـعـمــل ال ـ ــذوق بقيمة
 298.8ماليني دوالر ،فيما ّ
قدمت شركة
«الخرافي» عرضًا لتأهيل معمل الجية
ّ
بـقـيـمــة  206.7م ـل ـيــون دوالر .شــكـلــت
هـ ــذه األسـ ـع ــار م ـف ــاج ــأة ،وخ ـصــوصــا
أن تقديرات االستشاري ،وهــي شركة

شروط الممولين

َ
ّ
والجية ّ
ممول من الصندوقني
إن مشروع تأهيل وتطوير معملي الــذوق
العربي والكويتي اللذين فرضا شروطهما على هذه املناقصة ولم يقوال
كلمتهما النهائية بشأن الخيارات التي اعتمدها مجلس الــوزراء ووزارة
ً
ـدال من إنشاء معمل جديد .وقد ّ
تبي
الطاقة لجهة تأهيل معمل الــذوق بـ
أن الصندوقني وافقا على مبدأ التفاوض مع شركة انسالدو ـ متكا من
دون إعطاء موافقة نهائية على النتيجة .الصندوقان اشترطا أن تكون
املـفــاوضــات خاضعة ملوافقتهما ،وأن يتم إدخ ــال تـعــديــات على قائمة
ً
البضائع َ املرفقة باالتفاقية من أجل تخصيص القرض ملعمل الذوق بدال
ّ
والجية معًا .وأفــاد الصندوقان بــأن عــرض انسالدو ـ
من معملي الــذوق
متكا سيخضع لتقويم من شركة استشارية اسمها Mott Macdonald
ويـقـ ّـدم لهما تقريرًا بذلك فــي أســرع وقــت ممكن .وهــذا يعني أن موافقة
املمولني املبدئية على التفاوض ال تعني موافقة نهائية.

 ،KEMAتشير إلى أن كلفة التأهيل ال
تتجاوز  250مليون دوالر للمعملني،
لـكــن مـجـمــوع ال ـعــرضــن يـبـلــغ 505.5
ماليني دوالر ،أي أكثر من التقديرات
بنسبة  .%102.2يومهاّ ،
تبي ملؤسسة
كهرباء لبنان أن تقديرات االستشاري
إلعادة تأهيل كل كيلو واط ساعة تبلغ
 170دوالرًا في الجية و 330دوالرًا في
الـ ــذوق ،لـكــن الـعــرضــن رفـعــا االسـعــار
إل ــى  1000دوالر و 500دوالر ،وذل ــك
بذريعة أن دفتر الشروط يفرض إعادة
املعامل إلى قدرتها االسمية األصلية،
على الرغم من أن عمر املعملني تجاوز
 32سنة.
أمـ ــا ف ــي ال ـش ــق ال ـت ـق ـنــي ،ف ـلــم يـتــوقــف
الـنـقــاش فــي تفاصيل املـنــاقـصــة التي
ج ــرى الـتـحـضـيــر لـهــا مـنــذ  2010إلــى
أن أف ـضــى إل ــى ثــاثــة خ ـي ــارات :إع ــادة
إج ــراء املـنــاقـصـتــن ،صــرف الـنـظــر عن
الـتــأهـيــل الـشــامــل وب ــدء الـتـحـضـيــرات
إلنشاء معملني جديدين ،املضي فورًا
باملناقصة الحالية.
نتائج اعتماد أي من الخيارات الثالثة
جاءت على الشكل اآلتي:
ـ ـ خـيــار إع ــادة املناقصة ال ــذي يتطلب
نـحــو سـنــة فــي الـحــد األدن ــى ،سينجم
عنه نقص حــاد فــي التغذية لسنتني،
ّ
وتحسن جزئي في السنتني التاليتني.
ـ ـ ـ ـ خـ ـ ـي ـ ــار إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـق ــديـ ـم ــة
واستبدالها بمعامل جديدة سينجم
ع ـنــه ن ـقــص حـ ــاد ف ــي ال ـت ـغــذيــة ألرب ــع
سـنــوات متتالية ،تـكــون واح ــدة منها
قاسية.
ـ خيار املضي بالتأهيل فورًا ،سينجم
عنه نقص حاد للتغذية خالل سنتني،
وتـحـ ّـســن مـلـحــوظ فــي الـتـغــذيــة خــال
السنتني التاليتني.

هـ ــذه ال ـخ ـي ــارات ك ــان ــت م ـط ــروح ــة في
حينه ،أي عند فــض ال ـعــروض ،كجزء
مــن مشاريع تهدف الــى زيــادة الطاقة
اإلنتاجية للكهرباء ،منها املحركات
العكسية فــي الــذوق والجية (املنجزة
وغـيــر املشغلة) الـتــي كــان يفترض أن
تضيف  272ميغا واط عـلــى الشبكة
فــي نـهــايــة  ،2015ومـحـطــة دي ــر عمار
ال ـجــديــدة ال ـتــي كــانــت سـتـضـيــف 525
ميغا واط على الشبكة في سنة ،2016
وإب ـق ــاء ال ـ ـ  270مـيـغــا واط اآلت ـي ــة من
الـبــواخــر عـلــى األق ــل حـتــى ع ــام ،2018
وإن ـج ــاز  1500مـيـغــا واط بــالـتـعــاون
مــع الـقـطــاع الـخــاص فــي نهاية ،2018
و 1000ميغا واط إضافية على االقــل
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
نهاية .2020

تقنين بال حلول
ال ـ ـصـ ــورة ك ــان ــت سـ ــوداويـ ــة إلـ ــى ه ــذه
ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــة .ك ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ت ـت ـط ـلــب
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات لـ ــم يـصــر
إل ــى تـحـقـيــق أي مـنـهــا إل ــى ال ـي ــوم ،ما
عــدا اإلبـقــاء على الـبــواخــر واملحركات
العكسية فــي ال ــذوق والـجـيــة .الخيار
ال ـ ــذي اع ـت ـم ــد ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت قـضــى
بصرف النظر عن تأهيل ّ
الجية بسبب
ع ــدم جـ ــدوى الـتــأهـيــل بـعــدمــا تـجــاوز
املـعـمــل ع ـمــره االف ـت ــراض ــي ،والـتــركـيــز
عـلــى تــأهـيــل الـ ــذوق .ج ــاء ه ــذا الخيار
ّ
بحجة أن إنشاء معمل بديل في الذوق
ـاس لفترة تصل
سيؤدي إلــى تقنني قـ ٍ
إلى أربع سنوات ،فيما يمكن أن يكون
التأهيل من دون إطفاء لكل مجموعات
الـتــولـيــد ،مــا يخفف مــن التقنني على
املواطنني.
الــافــت فــي مــا ج ــرى ،أن الـسـيــر بهذا

