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سياسة
تقرير

قراءة في الملف الكهربائي الرئاسي :أرقام غير دقيقة

معارضو صفقة البواخر:
عودوا إلى إدارة المناقصات

ّ
أقر مجلس الوزراء ،أمس ،مشروع قانون الموازنة العامة لعام  .2018قطاع الكهرباء يثقل العجز بـ 2100مليار ليرة من دون وجود إرادة حقيقية لتخفيضه.
رئيس الجمهورية ميشال عون يرى في دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء أن استئجار الطاقة من البواخر وحده الكفيل بتخفيض العجز وزيادة إنتاج الطاقة معًا.
ورئيس الحكومة يوافقه الرأي ،لكن بحسب متابعين للملف ،تبدو الدراسة متفائلة جدًا ،وأرقامها ال تتطابق مع الواقع
إيلي الفرزلي
ّ
مـ ـن ــذ أن وزع رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ــون ع ـل ــى أع ـض ــاء
مجلس ال ــوزراء دراســة تتعلق بملف
الكهرباء ،وأرقامها تخضع للتدقيق
مــن مــراجــع ع ــدةّ .
رد الـفـعــل ّ
األول ــي ال
ّ
يختلف كثيرًا عن رد الفعل الذي تبع
اتـ ـه ــام عـ ــون ل ـل ـح ـكــومــة بــال ـع ـجــز عن
ُمعالجة ملف الكهرباء .في الحالتني،
ق ــرئ ــت «ان ـت ـفــاضــة ال ــرئ ــاس ــة األولـ ــى»
بوصفها تعويمًا لسعي وزارة الطاقة
لتوقيع عقد شراء الطاقة من البواخر.
ال ــدراس ــة مـتـفــائـلــة جـ ـدًا وت ـش ـيــر إلــى
أن عجز الكهرباء (مـقـ ّـدر فــي مــوزانــة
ع ــام  2018بـ ــ 1.4مـلـيــار دوالر) يمكن
أن يتبخر خــال ثــاث سـنــوات فقط.
لكن الخطة املـقــدمــة تــربــط ّ
أي إنجاز
باستئجار الطاقة من البواخر،
ممكن ّ
أو مــا يـفــضــل وزي ــر الـطــاقــة تسميته
ب ـشــراء الـطــاقــة مــن املـعــامــل الـعــائـمــة،
بوصفه الحل «األوحد» لتأمني حاجة
االستهالك بشكل فوري.
ه ــل يـعـقــل أن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة لم
ت ـك ـت ـشــف خ ـ ــال ع ـ ــام ك ــام ــل ّ
أي حــل
بديل لحل البواخر ،املطروح منذ آذار
 ،2017بــذري ـعــة ال ـحــاجــة إل ــى الـطــاقــة

السعر الواقعي للكيلواط  /ساعة
هو  15سنتًا ...وكلفة البواخر في
العام مليار دوالر
بـشـكــل ط ـ ــارئ؟ وه ــل يـعـقــل أن يـعــاد
طرح الحل نفسه ،أيضًا بوصفه الحل
ال ــوح ـي ــد ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـك ـهــربــاء
«ب ـش ـك ــل ط ـ ـ ـ ــارئ»؟ ل ـك ــن مـ ـ ــاذا حـصــل
خ ــال ه ــذه ال ـس ـنــة ،ومل ـ ــاذا ل ــم تنجح
املناقصتان اللتان أجريتا في صيف
وخ ــري ــف 2017؟ ثـ ــم ،أال ي ـج ــب ،قبل
إع ــادة الـبــواخــر إلــى الـنـقــاش ،انتظار
القرار النهائي ملجلس شورى الدولة،
الذي أصدر ،في األول من آذار الحالي،
قرارًا إعداديًا ثانيًا ،في الدعوى التي
ت ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا ش ــرك ــة «م ـ ـيـ ــدل إي ـســت
ب ــاور» إلـغــاء املناقصة وإل ــزام الدولة
باستبدال النصوص التي ال تراعي
مبدأي املناصفة واملـســاواة في دفتر
الشروط.
ق ـض ــى ال ـ ـقـ ــرار ّ
األول ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـصـ ــادر فــي
نهاية تشرين الثاني  ،2017بتجميد
املـنــاقـصــة والـطـلــب مــن وزارة الطاقة
إبـ ـ ــراز ك ــام ــل امل ـل ــف اإلداري وال ـف ـنــي
ال ـعــائــد السـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ،خــال
أسبوع ،وهــا هو القرار الثاني يعيد
التأكيد على القرار األول الذي يطلب
مــن وزارة الـطــاقــة «إبـ ــراز نـسـخــة عن
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص بــاس ـتــدراج
العروض ضمن مهلة خمسة أيام من
تاريخ التبليغ» (انتهت املهلة أمس).
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن سـ ـب ــب م ـمــاط ـلــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـط ـلــب
القضائي ،إال أن ذلك ال يلغي أن امللف
عالق فــي القضاء ،وبالتالي ،فــإن أي
خطة تستعني بالبواخر إنما تستبق
ً
حكم القضاء ،وتفترض حال ال يمكن،

اإلبقاء على الواقع الكهربائي الحالي واستبدال الفيول أويل بالغاز يعنيان تلقائيًا توفير  %40من الفاتورة النفطية (هيثم الموسوي)

قانونًا ،الركون إليه بعد.
أم ــا سـيــاسـيــا ،وب ـعــد كــل اإلشـكــالـيــات
ال ـت ــي رافـ ـق ــت امل ـنــاق ـصــة واالت ـه ــام ــات
ب ـت ـف ـص ـي ـل ـهــا عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــاس الـ ـب ــواخ ــر
ال ـتــرك ـيــة ،ل ــم ي ـعــد أمـ ــام ال ـســاعــن إلــى
تمرير العقد سوى االتفاق بالتراضي
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء .وه ــو أم ــر يـبــدو
شبه مستحيل لسببني؛ األول ،إعالن
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـن ــذ ن ـح ــو ع ــام
رفضه لالتفاقات بالتراضي .وثانيًا،
ألن ال ـف ــري ــق الـ ـ ـ ــوزاري ال ـ ــذي س ـبــق أن
أصـ ّـر على تنفيذ املناقصة عبر إدارة
املناقصات ،ال يــزال على موقفه ،على
ما يؤكد مصدر وزاري .هذا يعني أن
خيار البواخر ليس مرفوضًا باملطلق،
إنـمــا املــرفــوض هــو تــوجـيــه املناقصة
نـ ـح ــو عـ ـ ـ ــارض وح ـ ـيـ ــد .لـ ــذلـ ــك ،ي ــؤك ــد
املـ ـص ــدر أن ال ح ــل سـ ــوى بـمـنــاقـصــة
شفافة تراعي املنافسة العادلة.

بحسب الــدراســة املقدمة إلــى مجلس
الوزراء ،فإن استقدام البواخر هو ألف
ً
باء تخفيض عجز الكهرباء ،وصوال
إلـ ــى إل ـغ ــائ ــه .ب ـعــد ق ــراء ت ــه ل ـلــدراســة
املـ ـع ـ ّـدة ،يـخـلــص م ـص ــدر وزاري إلــى
اعـتـبــار أن زي ــادة  850مـيـغــاواط قبل
ح ــل امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـطــاع،
س ـت ـكــون نـتـيـجـتـهــا زي ـ ــادة ال ـع ـجــز ال
تـخـفـيـضــه .ي ــرب ــط امل ـص ــدر خــاصـتــه
بعوامل عدة ،أهمها:
* ال ـه ــدر ال ـف ـنــي وغ ـيــر ال ـف ـنــي ،ال ــذي
يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  15ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة وي ـ ـ ــؤدي
اسـ ـتـ ـم ــراره ،رب ـط ــا ب ــزي ــادة الـتـغــذيــة
بالتيار ،إلى زيادة العجز املرتبط به
ال العكس.
* ع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى إي ـص ــال الـطــاقــة
إلــى كل املناطق اللبنانية ،وال سيما
مناطق الجنوب والبقاع وعكار ،ربطًا
بعدم تطوير شبكة النقل والتوزيع

التي تعمل اليوم بطاقتها القصوى.
* ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع أسـ ـع ــار
الطاقة فــي كــل املـنــاطــق ،طــاملــا أنــه لن
ي ـكــون بــاإلم ـكــان زيـ ــادة حـصـتـهــا من
الـتـغــذيــة بــالـكـهــربــاء ،ألس ـبــاب تقنية
تتعلق بعدم جاهزية شبكات النقل
والتوزيع.
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة تـ ـنـ ـف ــي أي احـ ـتـ ـم ــال
ل ـتــأمــن ال ـط ــاق ــة م ــن مـ ـص ــادر أخ ــرى
غير البواخر ،إلى حني بناء املعامل
ال ـ ـب ـ ــري ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج ،ب ـح ـس ــب
ال ــدراس ــة ،إل ــى ث ــاث س ـن ــوات .كــذلــك،
تدخل الدراسة في مواجهة مع اقتراح
أحـ ــد ال ـس ـيــاس ـيــن ت ــرك ـي ــب م ــول ــدات
على البر ذات قدرة إنتاج أصغر من
امل ـعــامــل الـحــالـيــة بـحـجــة تــأثـيــراتـهــا
البيئية وحاجتها إلــى بنية تحتية
ّ
معقدة ،علمًا بأن مطلعني على ملف

الكهرباء سبق أن أكدوا أن باإلمكان
خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن س ـن ــة الـ ـب ــدء ب ــزي ــادة
إنتاج الطاقة ،خاصة أن ثمة شركات
قـ ــادرة ع ـلــى تــأمــن ال ـطــاقــة ب ـقــوة ما
بــن  300و 500مـيـغــاواط خــال عــام،
أي إنــه كــان بــاإلمـكــان ،لــو بــدأ العمل
على بناء املعامل الثابتة منذ إطالق
م ـنــاق ـصــة الـ ـب ــواخ ــر ،الـ ـب ــدء بــإن ـتــاج
الـطــاقــة بشكل تــدريـجــي ،بـقــدرة 125
ميغاواط لكل توربني ينجز تركيبه،
عـلــى أن يـتــم الـعـمــل فــي ه ــذه األثـنــاء
عـلــى تـحــويــل ه ــذه الـتــوربـيـنــات إلــى
ال ـع ـم ــل ب ـن ـظ ــام ال ـح ـل ـقــة املـ ــزودجـ ــة (
 ،) Combined Cycleالذي يزيد قدرة
هذه التوربينات بنحو  40في املئة.
وأح ــد الـحـلــول امل ـطــروحــة أي ـضــا هو
إعـطــاء الشركات الخاصة تراخيص
لـبـنــاء مـعــامــل ،تـشـتــري منها الــدولــة
امليغاواط ساعة بقيمة  30دوالرًا في

