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سياسة

سياسة
قضية اليوم

الحريري يعرض نتائج «سيدر» :أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع
«شراكة لحماية النموذج اللبناني» .تلخص هذه العبارة التي قالها ،أمس ،رئيس الحكومة سعد الحريري أثناء عرض ُنتائج
مؤتمر «سيدر» ،كل ما يمكن أن يقال عن المؤتمر .فهذا النموذج الغارق بالفساد والزبائنية السياسية ،سقط مرارًا وانتشل
في مؤتمرات الدعم التي عقدت في باريس ،ورابعها «سيدر»
محمد وهبة
«ملصلحة املــواطــن اللبناني وجيبته
أخـضـعـنــا أنـفـسـنــا»« .ن ـقــوم بـمــا أنتم
ت ــري ــدون ــه»« .ن ـق ــوم بـمــا ُي ـخ ــرج البلد
مــن ه ــذه ال ـحــالــة ،ونـحــن نـعـتــرف بــأن
هناك فـســادًا» .بهذا الـكــام ّ
رد رئيس
مجلس ال ــوزراء سعد الـحــريــري على
مـ ـنـ ـتـ ـق ــدي م ــؤتـ ـم ــر «بـ ـ ــاريـ ـ ــس  »4أو
«س ـي ــدر» الــذيــن يـشـتـبـهــون فــي كونه
ّ
يشكل وصاية اقتصادية دولية على
ّ
لبنان .رده جــاء فــي مؤتمر صحافي
ع ـقــده ،أم ــس ،فــي الـســرايــا الحكومية
ً
لـعــرض نـتــائــج «س ـي ــدر» ،إال أن ــه بــدال
من نفي الشبهاتّ ،
كرسها موحيًا بأن
الــوصــايــة هــي رغـبــة اللبنانيني ،وأن
بيع األصول العامة في بازار املجتمع

حزب الله لم يعارض المؤتمر،
بل تحفظ وقال إنه يريد مناقشة
المشاريع ،وهذا حقه
ال ــدول ــي ه ــو وص ـفــة نــاج ـعــة ملكافحة
الفساد!
ف ــي ال ــواق ــع ،ورد ف ــي كـلـمــة الـحــريــري
قـبــل ب ــدء األسـئـلــة واألج ــوب ــة ّ
رد على
ه ــذه الـشـبـهــات أك ـثــر إق ـنــاعــا ،إذ قــال:
« CEDREه ــو ش ــراك ــة م ــا ب ــن لـبـنــان
واملـجـتـمــع ال ــدول ــي :شــراكــة السـتـقــرار
لبنان ،شراكة لتحقيق نمو مستدام،
ش ــراك ــة إلي ـج ــاد ف ــرص عـمــل للشباب
وشراكة لحماية النموذج اللبناني».
إذًا ،الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ي ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة
انتهاء
النموذج اللبناني القائم منذ
ّ
الـحــرب األهـلـيــة .هــذا الـنـمــوذج بشقه
االق ـت ـصــادي ،سـقــط أرب ــع م ـ ّـرات حتى
اآلن ،م ـ ــا اسـ ـت ــدع ــى إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذه ب ــأرب ــع
ّ
عـمـلـيــات ت ـسـ ّـول دول ـي ــةُ ،ع ـقــدت كلها

وس ّ
في باريسُ ،
ميت باسم العاصمة
ُ
الفرنسية ما عــدا آخرها الــذي سمي،
استدراكًا« ،سيدر».
وامل ــؤت ـم ــر ال ـبــاري ـســي األخـ ـي ــر ،قــوامــه
الشراكة مع املجتمع الدولي والشراكة
مــع القطاع الـخــاص .بــرأي الحريري،
ّ
ي ـشــكــل ه ــذا املــؤت ـمــر خـشـبــة خ ــاص.
فهو من جهة «بداية لعملية تحديث
اقتصادنا ،بداية إلعادة تأهيل بنيتنا
ال ـت ـح ـت ـي ــة ،بـ ــدايـ ــة إلط ـ ــاق إم ـك ــان ــات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وبـ ــدايـ ــة لـتـحـقـيــق
الـنـمــو امل ـس ـت ــدام» ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة،
ي ـت ـض ـمــن رؤيـ ـ ــة ش ــام ـل ــة ق ــائ ـم ــة عـلــى
أربــع ركائز متكاملة« :برنامج إنفاق
استثماري بالبنى التحتية ،إصــاح
م ــال ــي بـ ـمـ ـع ــدل  %1سـ ـن ــوي ــا (مـ ـع ــدل
خـ ـف ــض الـ ـعـ ـج ــز ن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجمالي) ،إصالحات هيكلية
لـتـحــديــث اإلدارة وم ـكــاف ـحــة الـفـســاد
وتـحــديــث الـتـشــريـعــات لعمل القطاع
الخاص وإصالحات قطاعية لتحقيق
ال ـفــائــدة ال ـق ـصــوى م ــن االس ـت ـث ـمــارات
بــال ـق ـطــاعــات ،اسـتــراتـيـجـيــة لـتـطــويــر
ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وزي ـ ــادة حجم
الصادرات».
ّ
يدافع الحريري عما يرتبه هذا املؤتمر
م ــن زي ـ ــادة مــديــون ـيــة ع ـلــى الـخــزيـنــة
بالقول إن القروض التي حصل عليها
من سيدر «هي ميسرة جدًا وبفائدة ال
تتعدى  %1.5مع فترات سماح تراوح
بني  7و 10سنني ،وآجال تتعدى الـ 25
سـنــة» .وهــذه الـقــروض «لــن تستعمل
إال لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ،لبنان
ب ــأم ـ ّـس ال ـحــاجــة إل ـي ـهــا ،وم ــن دون ـهــا
سيكون لبنان مضطرًا إلى االستدانة
بفائدة تتعدى  %7من األسواق».
ملـ ــاذا ت ـع ـ ّـد ه ــذه امل ـش ــاري ــع ض ــروري ــة؟
يـ ـق ــول الـ ـح ــري ــري إن ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع
سـتـطـلــق عـجـلــة ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـص ــادي،
وسـتـخـلــق ف ــرص ال ـع ـمــل ،وب ـمــا أنـهــا

ّ
ّ
التوافق السياسي يشكل مظلة «لالستحصال على اإلصالحات» (هيثم الموسوي)

«ممولة من البنك الدولي والصناديق
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،سـ ـتـ ـك ــون
خ ــاض ـع ــة ل ــرق ــاب ــة ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات،
وامل ـن ــاق ـص ــات وال ـت ـل ــزي ـم ــات سـتـكــون
وفقًا لقوانينها وإجراءاتها» ،أي إنها
ل ــن ت ـكــون مـحـكــومــة ب ـم ـســار ال ـف ـســاد.
ويـضـيــف ال ـحــريــري« :اسـتـقـصــدنــا أن
منبثقة
ت ـك ــون ه ـن ــاك لـجـنــة م ـتــاب ـعــة ّ
مــن الـ ــدول واملـنـظـمــات ال ـتــي حــضــرت
ّ
مل ــؤت ـم ــر «سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ألنـ ـن ــا نـ ـع ــرف أن
لــدي ـنــا مـشـكـلــة ف ــي م ــوض ــوع الـفـســاد
وغيره .لذلك أخضعنا أنفسنا لنريح

الجميع ،ولكي نقول للمجتمع املدني
وللجميع إننا نقوم بكل ما يلزم لكي
ال يكون هناك فساد».
لــم يـقــل ال ـحــريــري أي نـمـ ّـو سيحصل
بنتيجة هذه االستدانة ،ومن يستفيد
منها ،ومن يدفع ثمنها .اكتفى بالقول
إن هــذا األمــر يحصل فــي ظــل «توافق
سياسي لم يكن موجودًا في السابق»،
ّ
ّ
وإن هـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق يـ ـش ــك ــل م ـظ ــل ــة
«لالستحصال على اإلصالحات» ،إال
ّ
يتوسع في طبيعة اإلصالحات
أنه لم
امل ـنــوي تـنـفـيــذهــا وال ـت ــزام لـبـنــان بها

ّ
أم ــام املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،ب ــل رك ــز على
أن ـهــا سـتـكــون «ش ـفــافــة» وت ـهــدف إلــى
«إيـ ـج ــاد إدارة (ع ــام ــة) تـسـتـطـيــع أن
ت ــدي ــر هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ب ـش ـكــل أف ـضــل،
وتفعيل الهيئات القانونية لتحريك
االقـ ـتـ ـص ــاد ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء أو
االت ـصــاالت أو الـطـيــران املــدنــي أو كل
الهيئات التي أقمناها».
ب ـه ــذا الـ ـك ــام ي ـب ــدو الـ ـه ــدف واض ـح ــا
مــن خ ــال الـتــركـيــز عـلــى اإلدارة التي
ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ــدي ــر ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع.
ف ــال ــواض ــح أن تـنـفـيــذ ه ــذه امل ـشــاريــع

الحريري وحزب الله
و«سيدر»
كان الفتًا لالنتباه أسلوب تعاطي الرئيس
سعد الحريري مع االنتقادات التي ّ
وجهها
حــزب الله إلــى مؤتمرات الدعم ومناقشة
كــل م ـشــروع عـلــى ح ــدة .فـقــد ق ــال رئيس
الحكومة« :الحزب لم يعارض املؤتمر ،بل
تحفظ وقــال إنــه يريد مناقشة املشاريع،
وهــذا حقه ،لــم ال؟» ،لكنه قــال أيـضــا« :إذا
ارادوا مـنــاقـشــة كــل م ـشــروع عـلــى حــدة،
ف ــا مــانــع ل ــدي إذا كــانــت ه ــذه املـنــاقـشــة
س ـت ـك ــون ع ـل ـم ـيــة وتـ ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة
املــواطــن اللبناني ومنع الفساد .ولكن إذا
كنا سنناقش هــذه املواضيع من منطلق
سياسي ،فعندها ســأمــانــع» .كــذلــك عمل
ال ـحــريــري عـلــى تبسيط ان ـت ـقــادات حــزب
الله بالقول« :إذا كانت لدى ٍّأي كان حلول
أخرى في هذا املوضوع ،فليطرحها .أنا لم
أضع مشروعًا من تلقاء ذاتي ،بل شاركت
فيه الجميع ،وكل الكتل السياسية شاركت
في وضعه .الخالفات حول مؤتمر سيدر
تتمحور حول أولوية املشاريع».

سـ ـيـ ـك ــون مـ ـن ــوط ــا ب ـم ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلع ـم ــار ،ولـيــس بـ ــإدارة املـنــاقـصــات
أو أي إدارة لبنانية أخرى ،إذ إن هذه
اإلدارات س ـت ـكــون خــاض ـعــة لعملية
إع ـ ــادة هـيـكـلــة تـطـيــح ك ــل املـكـتـسـبــات
ال ـت ــي حـقـقـهــا ال ـعــام ـلــون ف ــي الـقـطــاع
ال ـع ــام ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
م ــن ت ـقــدي ـمــات اج ـت ـمــاع ـيــة وســاســل
رتـ ــب ورواتـ ـ ـ ــب وأن ـظ ـم ــة ت ـق ــاع ــد .أم ــا
ال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ـت ــي يـتـحــدث
عنها الـحــريــري ،فهي هيئات ناظمة
لـل ـق ـطــاعــات امل ــذك ــورة س ـت ـشــرف على
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ب ـع ــد خ ـص ـخ ـص ـت ـهــا عـبــر
الشراكة مع القطاع الخاص.
وردًا على سؤال عن النظام الضريبي،
قال الحريري إنه ُ
سي َ
عمل على إصالح
ّ
هــذا الـنـظــام ،مــن دون أن يـحــدد شكل
اإلصــاح وال أي شرائح يصيب .لكن
رؤي ــة ال ـحــريــري وفــريـقــه االقـتـصــادي
ال تبتعد كثيرًا عما طــرحــه صندوق
النقد الــدولــي لجهة زي ــادة الضريبة
على القيمة املضافة وزيادة الضريبة
على استهالك املحروقات.
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البنك الدولي:
شروط «باريس  »4لم تخضع للدراسة!
فيفيان عقيقي
عـلــى عـكــس مــا ُر ِّوج ل ــه ،تـبـلــغ القيمة
الفعلية ملجمل القروض الجديدة التي
ّ
تعهد البنك الدولي منحها للحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــي مــؤت ـمــر «ب ــاري ــس ،»4
ن ـح ــو  1.3م ـل ـي ــار دوالر مـ ــن أص ـ ــل 4
ّ
مخصصة لتنفيذ مشاريع
مـلـيــارات
ُفــي الـسـنــوات الخمس املقبلة .هــذا ما
وضح ،أمس ،في جلسة أقامها مكتب
أ ِ
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي بـ ـي ــروت ،ملـنــاقـشــة
ن ـت ــائ ــج م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» الـ ـ ــذي ُع ـقــد
نهاية األسبوع املاضي في العاصمة
الفرنسية باريس ،ومساهماته فيها.
هذا املبلغ يأتي مشروطًا بتنفيذ لبنان
س ـل ـس ـلــة م ــن االل ـ ـتـ ــزامـ ــات وال ـ ـشـ ــروط،
يصفها تقرير «التقييم االستراتيجي
لبرنامج االسـتـثـمــارات الـعـ ّ
ـامــة» الــذي
عــرضــه الـبـنــك ال ــدول ــي ،ب ــ«إصــاحــات
هيكلية وقـطــاعـيــة ض ــروري ــة لضمان
تحقيق األهــداف األساسية للبرنامج
ّ
وتتضمن «خفض الدين
الحكومي»،
العام وتحقيق نمو اقتصادي وخلق
فــرص عمل» .هــذه الـشــروط ّ
يقر البنك
الـ ــدولـ ــي ن ـف ـس ــه ،أن ـ ــه وض ـع ـه ــا ضـمــن
التقرير الذي ّ
أعده «بطلب من الحكومة
وم ــن دون إجـ ــراء أي دراسـ ــة ألث ــر هــذا
ال ـبــرنــامــج ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي ،أو
أي دراســة للتوقعات املحتملة لتطور
النمو االقتصادي وفرص العمل التي
ّ
س ـيــولــدهــا ال ـبــرنــامــج االس ـت ـث ـمــاري»،
باعتبار أن «مهمة إعداد هذه الدراسة
أوكلت إلى صندوق النقد الدولي».

كومار جاه ،عرض قيمة هذه القروض،
ّ
ّ
ليتبي أنها تتوزع بني « 3.5مليارات
ّ
كقروض ميسرة ،منها نحو  1.7مليار
دوالر م ـقـ ّـرة وي ـجــري تنفيذها راهـنــا
ّ
السنوية ،ونصف مليون
عبر البرامج
ّ
ستخصص لالستثمارات التي
دوالر
ّ
تنفذ عبر الـ ــ IFCال ــذراع املالية للبنك
الـ ــدولـ ــي» .وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن الـقـيـمــة
ال ـف ـع ـل ـيــة ل ـل ـت ـع ـ ّـه ــدات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حصل عليها لبنان من البنك الدولي
ف ــي مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر» ال ت ـت ـجــاوز 1.3
م ـل ـي ــار دوالر ،وذل ـ ــك إذا اسـتـثـنـيـنــا
املبالغ الجاري استعمالها راهنًا (أي
 1.7مليار) ،إضافة إلى أموال البرامج
السنوية لدعم الدول املضيفة لالجئني
(تبلغ مليار دوالر).

شروط مكلفة!

ُّ
يعد املبلغ اإلضافي الذي حصل ّعليه
لبنان من خارج البرامج التي ينفذها
البنك الــدولــي سنويًا زه ـي ـدًا ،مقارنة
بــال ـشــروط امل ـفــروضــة عـلـيــه فــي خــانــة
«اإلصـ ــاحـ ــات الـهـيـكـلـيــة والـقـطــاعـيــة

املطلوبة» ال ــواردة في تقرير «البنك».
وهـ ــي ش ـ ــروط ُم ـك ـل ـفــة ع ـلــى املـقـيـمــن،
ولم تخضع ألي دراســة ملعرفة آثارها
وانـعـكــاســاتـهــا عـلــى االق ـت ـصــاد الكلي
ب ـم ــا ي ـت ـض ـ ّـم ــن خ ـف ــض الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام،
وخلق فرص العمل وتحقيق النمو.
يـنـحـصــر الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقــي ،بحسب
مـ ـ ــا ورد فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـت ـق ـي ـي ـم ــي،
ب ــ«اس ـت ـق ـط ــاب ت ــدفـ ـق ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـتـ ـم ــوي ــل م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـب ـن ـيــة

القيمة الفعلية
ّ
لتعهدات البنك الدولي
الجديدة في «سيدر» ال
تتجاوز  1.3مليار دوالر

من أبرز شروط «سيدر» :تعزيز دور المجلس األعلى للخصخصة (أ ف ب)

قيمة القروض الجديدة الفعلية!

بعد أن ّ
عدت مساهمة البنك الدولي في
ّ
الـقــروض التي جــرى التعهد بمنحها
فــي مــؤتـمــر «س ـي ــدر» األك ـب ــر ،باعتبار
أن ّ
حصته مــن مجمل الـقــروض بلغت
نحو  ،%39.2وهــي بقيمة  4مليارات
ُدوالر أميركي من أصل  10.2مليارات،
علن عنها في ختام مؤتمر «سيدر»،
أ ِ
أعـ ــاد امل ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي ملـكـتــب ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ف ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي سـ ــاروج

الـتـحـتـيــة ،نـتـيـجــة املــديــون ـيــة الـعــالـيــة
ال ـت ــي يـ ـ ــرزح ت ـح ـت ـهــا ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى أن
تسترجع كلفة هذه االستثمارات ،وأن
ُ
تدفع كلفة خدمة الدين ،من اإليــرادات
التجارية (أي من مستخدمي الخدمات
املقدمة في هذه املشاريع) أو من خالل
إدراجها في املوازنة العامة وجبايتها
من الضرائب» .ويشير التقرير إلى أن
«قــدرات املصارف التجارية اللبنانية
لتمويل املشاريع محدودة ،على الرغم
من موجوداته الرأسمالية املرتفعة».
ويعيد ذلك إلى «ارتفاع نسبة القروض
املتعثرة في النظام املصرفي اللبناني
ّ
باطراد سنويًا».
ّأما أبرز هذه الشروط ،فتتمحور حول
تطبيق الـشــراكــة مــع الـقـطــاع الـخــاص
وتحسني ما يصفه بـ«بيئة األعمال»،
ّ
وتتضمن:
ـ ـ ـ ـ إق ـ ـ ــرار إطـ ـ ــار م ــال ــي ل ـخ ـفــض الـعـجــز
ونسبة الدين العام إلى الناتج املحلي
اإلجمالي ،عبر خفض الدعم املمنوح
إلــى مؤسسة كـهــربــاء لـبـنــان ،وتعديل
ت ـعــرفــة ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــالـ ـت ــوازي م ــع رفــع
اإلنتاج،
ـ ـ ـ إق ــرار حــزمــة تشريعية تكفل تنفيذ
مـشــاريــع البنية التحتية وحمايتها
ف ــي ح ـ ــاالت ت ـع ـثــر امل ـ ـشـ ــروع أو تـعـثــر
ً
أح ـ ـ ـ ــد أط ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــه ،ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن ضـ ـم ــان
اإلقـ ـ ــراض والـتـحـكـيــم ال ــدول ــي ،لـجــذب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة وال ـخ ــاص ــة
وتوسيع مروحتها،
ـ ـ ـ ـ وضـ ــع وزارة امل ــال ـي ــة اسـتــراتـيـجـيــة
إلدارة االلـتــزامــات املالية واملطلوبات
الطارئة ،بما يضمن قدرة الدولة على
سدادها وتأمني استمرارية املشاريع،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز دور املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
للخصخصة عبر زيــادة عدد موظفيه
وتمويله وتنظيم وظائفه،
ـ ـ ـ ت ـعــديــل ق ــان ــون امل ـش ـتــريــات ال ـعــامــة،
وت ـط ــوي ــر ن ـظ ــام إدارة االس ـت ـث ـم ــارات
ً
العامة ،فضال عــن إق ــرار استراتيجية
مل ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وت ــوح ـي ــد ح ـســاب
الخزينة ،وإقرار استراتيجية جمركية
جدية لتسهيل التبادالت ورقمنتها.

رفع تعرفة الكهرباء فورًا« :إصالح» غير قابل للتحقيق
يتطرق البند  27من جدول
أعمال جلسة مجلس الوزراء ،اليوم،
إلى «إنقاذ قطاع الكهرباء» .وتدعو
شروط باريس  4إلى رفع الدعم عن
الكهرباء من دون ربط ذلك بتحسن
التغذية .أين تكمن مصلحة لبنان؟
وهل يمكن رفع التعرفة في ظل
الواقع الحالي للكهرباء ،وهل بإمكان
الحكومة أن تسعى إلى إنقاذ القطاع،
عبر إعادة ترتيب لألولويات ليست
البواخر من ضمنها؟
إيلي الفرزلي
املطلوب بحسب االستعمار الدولي
املــالــي الـجــديــد للبنان «إصــاحــات»
اقتصادية ليتسنى له االستفادة من
خ ـيــرات الـجـهــات الــدائ ـنــة .ال يناقش
لبنان الرسمي بهذه اإلصالحات ،بل
يتبناها بالكامل ،متخطيًا املجتمع
ال ــدول ــي ف ــي ال ـح ـمــاســة ل ـه ــا ،بغض

الـنـظــر ع ــن مـصـلـحــة ل ـب ـنــان .األمـثـلــة
ك ـث ـي ــرة ،وش ـه ـيــة ال ـس ـل ـطــة مـفـتــوحــة
عـ ـل ــى ال ـخ ـص ـخ ـص ــة و«املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة»
بـ ـ ــن الـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص والـ ـ ـع ـ ــام
وم ــد ال ـي ــد ع ـلــى ح ـق ــوق املـتـقــاعــديــن
وزي ــادة الـضــرائــب وإلـغــاء الــدعــم عن
الكهرباء...
زيـ ـ ـ ــادة ت ـع ــرف ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء س ـب ــق أن
اق ـتــرح ـت ـهــا ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ف ــي عــام
 ،2014كـمــا عــرضـتـهــا وزارة الـطــاقــة
على مجلس ال ــوزراء فــي عــام ،2016
ث ــم ت ـك ــرر األمـ ــر م ــع ال ــوزي ــر الـحــالــي
سيزار أبو خليل عندما قدم «الخطة
اإلنقاذية» في آذار .2017
في خطته األخيرة ،ربط وزير الطاقة
بـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
وزيادة القدرات اإلنتاجية في معامل
اإلنتاج وبني زيادة ساعات التغذية
التي سوف يستفيد منها املواطنون.
وبـ ـم ــوج ــب الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــرقـ ــم  1ت ــاري ــخ
 ،2017/3/28واف ــق مجلس ال ــوزراء
عـلــى ه ــذه الـخـطــة املـتـضـمـنــة زي ــادة
ال ـت ـع ــرف ــة ب ـح ــوال ــى  %42.6كـمـعــدل
وس ـط ــي ،بـحـيــث يــرتـفــع سـعــر مبيع
الكيلوات /ساعة من  132.1إلى 188
ليرة.
ما رشح عن باريس  4من معلومات
حــول مسألة التعرفة تحديدًا ،تعيد

خـلــط األولـ ــويـ ــات .ثـمــة دف ــع بــاتـجــاه
َ
تزامن خطوتي زيــادة التعرفة وبدء
تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع زيـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج ،ال
ت ــدري ـج ـي ــا وربـ ـط ــا بـ ــزيـ ــادة اإلنـ ـت ــاج
وتـحـســن الـتـغــذيــة ،كـمــا اق ـتــرح وزيــر
الطاقة ،الذي اعتبر أن زيادة التعرفة
يجب أن تترافق مع تحسن ملموس
للتغذية بعد وضع املعامل الجديدة
عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ل ـي ــرت ـف ــع ب ــذل ــك ع ــدد

ســاعــات الـتـغــذيــة مــن  12ســاعــة إلــى
 22- 21ســاعــة ( 3ســاعــات مــن خــال
َ
معملي الذوق والجية و 7ساعات من
خالل البواخر).
س ـيــاق األمـ ــور يـشـيــر إل ــى أن صفقة
ال ـب ــواخ ــر ال ت ـ ــزال م ـت ـع ـثــرة ،ف ــي ظل
إص ـ ــرار وزارة ال ـطــاقــة ع ـلــى تخطي
ّ
ال ـقــانــون وت ـخــطــي مــاح ـظــات إدارة
املـنــاقـصــات ،وهــو األم ــر ال ــذي يحول
(مروان طحطح)

دون الـ ـسـ ـي ــر بـ ـه ــذا ال ـ ـحـ ــل ،املـ ـق ــدرة
تكلفته بـ  1.8مليار دوالر.
يشير البند رقم  27في جدول أعمال
جلسة مجلس ال ــوزراء التي ستعقد
اليوم في القصر الجمهوري ،إلى أن
وزارة الطاقة ستعرض «اإلج ــراءات
املـ ـت ــوج ــب ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا بـ ــأسـ ــرع وق ــت
ممكن إلن ـقــاذ قـطــاع ال ـك ـهــربــاء» .هل
ص ــار ل ـل ــوزارة تـصــور إن ـقــاذي بديل
لـ ـلـ ـب ــواخ ــر ،أم أن ال ـخ ـط ــة ال ـط ــارئ ــة
التي طرحتها في آذار  2017ال تزال
وحيدة في امليدان (البواخر وزيــادة
التعرفة)؟
ترتيب أولويات القطاع
ً
م ــن يــريــد إن ـق ــاذ ال ـق ـطــاع ف ـعــا عليه
أن يـعـيــد تــرتـيــب أول ــوي ــات ــه .بمعنى
آخــر ،يؤكد مصدر متابع أن البداية
ت ـكــون بــالـتـخـلــص م ــن ح ــل الـبــواخــر
ّ
ال ـبــاه ـظــة ال ـث ـمــن ،وال ـت ــي ت ـشــكــل في
ظ ــل ال ــواق ــع ال ـحــالــي م ـغــامــرة مــالـيــة
غ ـي ــر م ـح ـســوبــة ل ــن ت ـس ــاه ــم إال فــي
زيـ ــادة ال ـع ـجــز ،وخــاصــة أن أحـ ـدًا لم
يقدم تفسيرًا مقنعًا لكيفية التعاطي
مــع االن ـع ـكــاســات املــالـيــة الستئجار
ال ـب ــواخ ــر وت ــوف ـي ــر ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
لها خــال الـفـتــرة الـتــي تسبق ورود
تــدف ـقــات رف ــع ال ـت ـعــرفــة .وع ـل ـيــه ،فــإن

إنقاذ القطاع يبدأ بمعالجة مشاكله
العالقة ،ومنها الـخــاف على معمل
ديـ ــر عـ ـم ــار ،وت ــأه ـي ــل م ـع ـمــل الـ ــذوق
بـعــد س ـقــوط م ـش ــروع تــأهـيــل معمل
الجية ،إيجاد حل لوصلة املنصورية
املتعثرة منذ سنوات ،وكذلك معالجة
أوض ـ ـ ـ ــاع م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان
املالية واإلداريــة والتقنية .وقبل هذا
وذاك ،البحث في مسألة تمديد عقد
ال ـبــاخــرتــن ال ـحــال ـي ـتــن ،ب ـعــد إع ــادة
الـتـفــاوض عـلــى الـسـعــر ،إضــافــة إلــى
الـعـمــل عـلــى وض ــع ال ـح ـلــول الــدائـمــة
(املعامل) موضع التنفيذ.
لـكــن ،هــل يستجيب مجلس ال ــوزراء
للضغوط الــدولـيــة الـتــي تـشــدد على
أول ــوي ــة وق ــف ال ـه ــدر ع ـبــر تخفيض
ال ــدع ــم ع ــن ال ـك ـه ــرب ــاء؟ ه ــل يـحـتـمــل
ال ـل ـب ـنــان ـيــون زيـ ـ ــادة ت ـعــرفــة كـهــربــاء
لـبـنــان بــالـتــزامــن مــع دفـعـهــم فــاتــورة
امل ــول ــد الـ ـخ ــاص أيـ ـض ــا؟ ع ـل ـمــا بــأنــه
حـتــى مــع اف ـت ــراض تـحـ ّـســن التغذية
إل ـ ــى  22 – 20س ــاع ــة ،ه ــل ث ـم ــة مــن
ي ـض ـمــن ان ـخ ـف ــاض فـ ــاتـ ــورة امل ــول ــد،
فــالــواقــع يــؤكــد أن أصـحــاب املــولــدات
يـضـعــون س ـع ـرًا مـقـطــوعــا ال يرتبط
ب ـع ــدد س ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة ب ــل بحجم
االشـ ـ ـت ـ ــراك ،وهـ ـ ــذا ي ـع ـنــي أن تـعــرفــة
املولدات لن تنخفض بشكل ملحوظ،

هل «ينقذ» مجلس
الوزراء قطاع الكهرباء
ولو بنقض البواخر؟

في حال زيادة عدد ساعات التغذية
بالتيار.
من يتحمل مسؤولية الهدر والفساد؟
فـ ــي م ـط ـل ــق األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـ ــإن ال ـس ـعــي
إل ــى ت ــزام ــن زي ـ ــادة ال ـت ـعــرفــة م ــع بــدء
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات زي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـغ ــذي ــة ول ـيــس
اكـتـمــالـهــا ،ال ي ـبــدو مـمـكــن التنفيذ،
ح ـت ــى ل ــو ح ـل ــت م ـس ــأل ــة م ـع ـمــل دي ــر
ع ـ ـمـ ــار ،الـ ـت ــي ي ـ ـتـ ــردد أن ال ـح ـكــومــة
اللبنانية تفاوض الشركة اليونانية
مــن أجــل عــدم لجوئها إلــى مقاضاة
الــدولــة اللبنانية ،مــن خــال تحسني
ظ ــروف الـعـقــد ودف ــع الـضــريـبــة على
القيمة املضافة.
ك ــذل ــك ي ـت ـبــن أن ــه ل ـيــس كــاف ـيــا ربــط

زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ــرف ــة بـ ــزيـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج،
إذ إن األه ــم ه ــو رب ــط رف ــع الـتـعــرفــة
بــاس ـت ـقــرار زيـ ــادة س ــاع ــات الـتـغــذيــة
ب ـش ـكــل م ـق ـن ــع ،ي ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
ال ـق ــرار املـتـخــذ ب ــإزال ــة مـعـمــل الجية
ال ـ ـقـ ــديـ ــم ومـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة ش ـ ـ ـ ــروط ورقـ ـ ــة
س ـيــاســة ق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ،لـنــاحـيــة
عــدم املــس بـشــرائــح املستهلكني من
ذوي الــدخــل امل ـح ــدود ،وإل ـغ ــاء بــدل
الـتــأهـيــل امل ـع ـمــول ب ــه حــالـيــا بشكل
م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون (ال ـت ـعــرفــة تشمل
رس ــم ال ـعــداد وب ــدل الـتــأهـيــل وسعر
مبيع الطاقة).
ثم هل يعقل البدء برفع التعرفة من
دون احترام مبدأ العدالة ،أي هل يعقل
تحميل املواطن أعباء الهدر والفساد
وسوء اإلدارة املالية ملؤسسة كهرباء
لبنان وعجزها عــن ضبط مــواردهــا
واعتمادها على الشركات الخاصة
من دون توفير الجهاز الــازم ،حتى
لإلشراف على تنفيذ عقودها مع تلك
الشركات؟ إضافة إلى ذلــك ،أال يجب
تقديم تفسير مقنع لكيفية معالجة
ال ـهــدر غـيــر الـفـنــي الـنــاتــج مــن سرقة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وال ـ ـ ــذي ف ـش ـلــت ش ــرك ــات
م ـق ــدم ــي الـ ـخ ــدم ــات فـ ــي تـخـفـيـضــه،
وكذلك كيفية معالجة الهدر الناتج
مــن اسـتـهــاك ال ـنــازحــن الـســوريــن،

الذي يؤدي ،في الوضع الحالي وقبل
زي ــادة اإلن ـتــاج مــن طــريــق استئجار
بــواخــر جــديــدة ،إل ــى إه ــدار مــا يزيد
على  490ميغاواط تكلف الــدولــة ما
يزيد على  330مليون دوالر وحرمان
اللبنانيني من خمس ساعات تغذية،
وفقًا ألدبيات وزير الطاقة.
إلغاء القروض أفضل
بالرغم من أن اقتراح زيــادة التعرفة
ف ــي ال ـخ ـطــة اإلنـ ـق ــاذي ــة ال ـت ــي قــدمـهــا
وزي ــر الـطــاقــة ال يـتـحــدث عــن شمول
هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة امـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــوزي ــع،
ه ــل يـمـكــن رف ــع ال ـت ـعــرفــة واسـتـثـنــاء
ام ـت ـيــازات ال ـتــوزيــع ،فــي ض ــوء فشل
تـجــربــة رف ــع الـتـعــرفــة بـمــوجــب ق ــرار
مجلس الــوزراء الذي تمكن أصحاب
االمـتـيــازات مــن إبطاله لــدى مجلس
شورى الدولة؟
كـ ــل ذل ـ ــك ي ـع ـنــي أن ت ـخ ـف ـيــض عـجــز
الـكـهــربــاء ،ال ــذي يشكل أح ــد مطالب
ب ــاري ــس  4ل ـيــس مـمـكـنــا ف ــي الــوقــت
الراهن من خالل رفع التعرفة ،حتى
لــو كــانــت النتيجة تأخير الحصول
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـق ـطــاع
لسنة أو لسنتني ،أو حتى إلغاءها.
ربـمــا يـكــون ذلــك مــن مصلحة لبنان
أكثر.

ّآل ناصرالدين
يسلمون مطلوبًا
ّ
س ــل ـم ــت ع ـش ـي ــرة آل ن ــاص ــرال ــدي ــن
فــي الـهــرمــل إل ــى م ـخــابــرات الجيش
اللبناني ،أمس ،املدعو ع .ناصرالدين
املـطـلــوب للقضاء اللبناني بجرائم
قتل وخطف.
وأع ـل ـن ــت قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ـ ـ ـ مــديــريــة
ال ـتــوج ـيــه ،إح ــال ــة ن ــاص ــرال ــدي ــن على
ال ـق ـضــاء امل ـخ ـتــص ،م ـش ـيــرة إل ــى انــه
م ـط ـلــوب ب ـجــري ـم ـتــي ق ـتــل إحــداه ـمــا
ً
بـحــق زوج ـت ــه ،ف ـضــا عــن االشـتـبــاه
فــي إقــدامــه على اإلت ـجــار بــاملـخــدرات
وتعاطيها وسرقة سيارات ،باإلضافة
إلى االشتباه في قيامه أخيرًا بخطف
السوري عمر محمد كرمي الــذي تم
تحريره من قبل مديرية املخابرات.
(األخبار)

