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امتياز كهرباء زحلة :صراع أصحاب الرساميل

المناقصة الثالثة للبواخر :دفتر شروط مخالف
ال حل سوى في البواخر .هذه هي الحال منذ عام  .2012وقبل تحوله إلى تصريف األعمال ،أبى مجلس الوزراء إال أن يحيي مناقصة
الـ 850ميغاواط ،لكن مع التسليم بمالحظات إدارة المناقصات .منذ ذلك التاريخ ،لم يحصل تقدم كبيرّ .
أعدت وزارة الطاقة دفتر
ّ
شروط جديدًا ،لكن التدقيق فيه أظهر عدم التزامه بكل المالحظات ،وبالتالي عدم تطابقه مع قرار مجلس الوزراء
إيلي الفرزلي
ي ـش ـي ــر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي الـ ـق ــرار
ال ــرق ــم  84ت ــاري ــخ  21أيـ ــار  2018إلــى
«إطـ ــاق مـنــاقـصــة جــديــدة عـبــر إدارة
املناقصات لشراء طاقة بقدرة حوالى
 850م ـي ـغ ــاواط ط ــارئ ــة ومـسـتـعـجـلــة
ف ــي مــوق ـعــي ديـ ــر ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي،
وف ـت ــح الـ ـخـ ـي ــارات (اسـ ـتـ ـق ــدام مـعــامــل
عــائـمــة أو عـلــى ال ـبــر ـ ـ ـ االس ـت ـجــرار ـ ـ ـ
التكنولوجيات ـ ـ ـ أنواع املحروقات).»...
بـمـعــزل عــن الـنـقــاش املـتـعـلــق بكيفية
ّ
ق ـيــام حـكــومــة ب ــإق ــرار م ـش ــروع يكلف
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة نـ ـح ــو مـ ـلـ ـي ــار دوالر ق ـبــل
سـ ــاعـ ــات مـ ــن ت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ح ـكــومــة
تصريف أعمال ،فإن املناقصة تحولت
ن ـظــريــا إل ــى أم ــر واق ـ ــع .وق ــد س ـبــق أن
أش ــار ال ـقــرار الحكومي بــوضــوح إلى
أن املناقصة ،التي ّ
تقر للمرة الثالثة،
ي ـجــب أن تـسـتـنــد إل ــى اقـ ـت ــراح وزارة
الطاقة بتمديد مهل تقديم العروض
إلــى  10أسابيع ومهل تسليم الطاقة
إل ـ ــى حـ ـ ـ ــدود ت ـس ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،وك ــذل ــك
األخ ـ ـ ـ ــذ بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ــاح ـظ ــات
إدارة املـنــاقـصــات (عـلــى دفـتــر شــروط
املناقصة األولــى) .وهــذا يعني عمليًا
التسليم بــأن إدارة املـنــاقـصــات ،التي
خ ــاض ــت م ــواج ـهــة قــاس ـيــة م ــع وزارة

دفتر الشروط يعطي
األفضلية للبواخر على
حساب معامل البر
الطاقة ومن خلفها رئاسة الحكومة،
إلث ـبــات ع ــدم قــانــونـيــة دفـتــر الـشــروط
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ب ـس ـب ــب ت ـض ـي ـي ــق ه ــام ــش
املـنــافـســة ،كــانــت عـلــى ح ــق .لـكــن مــاذا
بعد؟
تشير املعلومات إلى أن وزارة الطاقة
قد ّ
أعدت دفتر الشروط ،ملتزمة بقرار
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ال ــداع ــي إل ــى األخ ــذ
بمالحظات إدارة املناقصات (قدمت
اإلدارة مالحظاتها إلى وزارة الطاقة
فــي كتابني منفصلني فــي شـهــري آب
وأيـلــول  .)2017لكن التدقيق فــي هذا
الدفتر يظهر أنه لم يراع كل مالحظات
«املناقصات» ،وإن أخذ باألهم منها،
أي زيـ ــادة مـهـلــة تـقــديــم ال ـع ــروض من
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع إل ــى ع ـش ــرة أســاب ـيــع،
وزيادة مدة التنفيذ من «ما بني ثالثة
وستة أشهر» إلى تسعة أشهر (نص

قــرار مجلس ال ــوزراء عليهما) .وهما
كانا العنصرين األبرز اللذين أسهما
في إلغاء املنافسة وتوجيه املناقصة
نحو عارض وحيد.
في دفتر الشروط الجديد ،الــذي جاء
مطابقًا لــدفـتــر ال ـشــروط الـســابــق إلــى
ُحـ ـ ّـد ك ـب ـيــر ،صـح ـيــح أن امل ـنــاف ـســة قد
فتحت نظريًا ،إال أنها ظلت محصورة
َ
بخيار الـبـحــر ،بحيث لــم ُيـعــط خيار
ال ـب ــر ،ال ــذي ت ـطــرق إل ـيــه ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أي ف ــرص ــة فـعـلـيــة ملـنــافـســة
خ ـيــار الـبـحــر ،ن ـظ ـرًا إل ــى حــاجـتــه إلــى
املزيد من الوقت لتنفيذه .وحتى مع
فتح املنافسة فــي خـيــار الـبــواخــر ،إال
أن ــه ال نـقــاش فــي أن األفـضـلـيــة بقيت
لشركة كارادينيز التي تقوم بصناعة
أكثر من باخرة حاليًا (يشير موقعها
اإللكتروني إلى وجود  18باخرة قيد
اإلنـشــاء بـقــدرة  5000مـيـغــاواط) ،لكن
مــع ذل ــك ف ــإن إمـكــانـيــة دخ ــول منافس
ج ــدي خ ــال فـتــرة األش ـهــر الـتـسـعــة ال
يــزال متاحًا أمــام أي عــارض يمكن أن
يتقدم إلى املناقصة ،إذ تشير مصادر
تـقـنـيــة إلـ ــى أنـ ــه ي ـم ـكــن عـمـلـيــا إعـ ــداد
بــاخــرة وتـجـهـيــزهــا بــاملــولــدات خــال
هذه الفترة.
أم ــا ب ـشــأن خ ـيــار ال ـب ــر ،فـيـشـيــر دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط إل ـ ــى أن «اقـ ـ ـت ـ ــراح م ـن ـشــآت
األرض مـقـبــول ...على أن تتوفر فيها
الـشــروط الفنية املالئمة وفقًا لتقدير
وزير الطاقة واملياه ،وفي حال اقتراح
منشآت على أرض خــاصــة تستوفي
الـشــروط املــذكــورة آنـفــا ،ســوف يطلب
مــن مجلس الـ ــوزراء تــأمــن استعمال
هذه األرض».
ف ــي ال ـن ــص ال ـس ــاب ــق ،يـتـبــن أن خـيــار
املعامل على األرض محاصر بشروط
وقيود غير موضوعية ،أبرزها «تقدير
وزي ــر الـطــاقــة وامل ـي ــاه» ،مــا يعني أن ال
معيار واضـحــا يضعه دفـتــر الـشــروط
لكل العارضني الذين يتقدمون لخيار
الـبــر ،بـخــاف خـيــار البحر املـحــدد في
ال ــزه ــران ــي ودي ـ ــر عـ ـم ــار ،ال ـ ــذي ارتـ ــأت
الـ ـ ـ ــوزارة أو ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أنـهـمــا
األنسب لوصل البواخر .وبالتالي ،فإن
ال ــوزارة ،وفــي سياق احترامها لعدالة
الفرص وصحة املنافسة ،كان يفترض
بها أن تحدد مكان معامل البر تمامًا
ك ـمــا ح ـ ــددت م ـك ــان امل ـع ــام ــل ال ـعــائ ـمــة.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـق ــدي ــر وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة،
فــإن خيار البر ّ
مقيد بموافقة مجلس
الـ ــوزراء ،مــا يعني أنــه ال يمكن إطــاق
املناقصة في ظل وجود عرض يعتمد
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على خيار البر قبل تشكيل الحكومة.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن دف ـتــر ال ـشــروط
يـتـعــامــل مــع خ ـيــار اس ـت ـجــرار الـطــاقــة
كما لو أنــه غير مــوجــود ،إذ ال إشــارة
إلـيــه ،تمامًا كما ال يــوجــد إش ــارة إلى
خيار تشغيل املعامل بالغاز املسال،
ب ــل اك ـت ـفــاء ب ـخ ـيــاري ال ـف ـيــول الـثـقـيــل
والديزل .وحتى مع افتراض أن هذين
الـخـيــاريــن هـمــا املـعـتـمــدان حــالـيــا ،إال
أن الـجـمـيــع ي ــدرك أن الـخـيــار األمـثــل،
أي الغاز املسال (األوفــر واألقــل ضررًا
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة) ه ــو ال ـغ ــاي ــة امل ـن ـشــودة
وال ـت ــوج ــه االس ـت ــرات ـي ـج ــي لـلـحـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة .وب ــال ـت ــال ــي ،فــإن ــه ال شــيء
يمنع ّ
أي عارض من تأمني الغاز على
م ـســؤول ـي ـتــه ،وهـ ــو أمـ ــر ل ـيــس صعبًا
ع ـم ـل ـي ــا ،ومـ ـمـ ـك ــن مـ ــن خـ ـ ــال ب ــواخ ــر
مجهزة لهذه الغاية.

مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـ ـب ـ ــق إلدارة
امل ـن ــاق ـص ــات أن دعـ ــت إلـ ــى تـخـفـيــض
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان املـ ـ ـ ــؤقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــدفـ ـع ــه
العارضون املتقدمون إلــى املناقصة،
إذ إن مـبـلــغ الـخـمـســن مـلـيــون دوالر
املخصص لكل موقع هــو مبلغ كبير
ويـحـ ّـد مــن املنافسة ،خاصة أن حجز
هذا املبلغ ليس باألمر اليسير ،أضف
إل ــى أن كلفته مــرتـفـعــة ،وال ـعــارضــون
ال ـســاب ـقــون دف ـع ــوا م ــا ي ـق ــارب نصف
مـلـيــون دوالر ثـمـنــا لـحـجــز الـضـمــان،
ال ــذي أف ــرج عـنــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء في
الـجـلـســة األخـ ـي ــرة ،أي ب ـعــد أك ـثــر من
ع ــام عـلــى ح ـجــزه .وعـلـيــه ،ف ــإن إش ــارة
مجلس ال ــوزراء في قــراره إلــى وجوب
األخ ــذ بمالحظات إدارة املناقصات،
كان يفترض تخفيض قيمة الضمان،
ال سـيـمــا أن «امل ـن ــاق ـص ــات» س ـبــق أن

اقترحت تخفيضه إلى نحو  20مليون
دوالر عن كل موقع ،انطالقًا من كونه
ً
مبلغًا ع ــادال ويـتـنــاســب مــع املعايير
الدولية.
وللتذكير ،فقد أتى قرار مجلس الوزراء
املتعلق بتأمني طاقة إضافية بقدرة
 850مـيـغــاواط معاكسًا لــاقـتــراحــات
التي تضمنها كتاب وزير الطاقة إلى
مجلس ال ــوزراء؛ فالوزير سـيــزار أبي
خـلـيــل ك ــان اق ـت ـ ّـرح أن ي ـب ــادر مجلس
ال ـ ـ ــوزراء إل ــى ف ــض عـ ــروض ال ـبــواخــر
التي سبق أن رفضت إدارة املناقصات
السير بها والتفاوض مع العارضني،
ً
وصوال إلى توقيع العقد مع العارض
األن ـســب ،أو تكليف مؤسسة كهرباء
لبنان إجــراء اسـتــدراج عــروض جديد
وفقًا ألنظمتها ولدفتر شروط جديد.
لــم يكن بــن اقـتــراحــات أبــي خليل أي

تعليق

كريدية وإرث يوسف
مبتسمًا ،يتحدث رئيس هيئة أوجيرو
ع ـم ــاد كــريــديــة ع ــن الـتـلـفـيــق املـتـعـ ّـمــد
واالستهداف ألوجيرو ،وهو يــدرك أن
«األخ ـب ــار» تملك كــل املـسـتـنــدات التي
تــدعــم ك ــل ح ــرف ك ـتــب ع ــن أوج ـي ــرو.
م ــع ذلـ ـ ــك ،قـ ــرر ال ــرج ــل أن ال ي ـصــاب
باليأس .وهــذه املــرة لم يكتف بظهوره
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ش ـخ ـص ـيــا ،ع ـب ــر ق ـن ــاة «أم ت ــي ف ــي»،
ليدحض كــل االف ـتــراءات التي تطاوله،
ب ــل اس ـت ـعــان بـمــديــر امل ـ ــوارد الـبـشــريــة
بسام جرادي ليدعمه في حملته ضد
املتضررين «من استعادة دور أوجيرو
في االقتصاد اللبناني».
تحدث جرادي عن التعويضات املختلفة

واحتساب املفعول الرجعي والدرجات
األربــع التي أعطيت للموظفني تطبيقًا
لسلسلة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ،كــأسـبــاب
الرتـفــاع الــراتــب فــي نهاية أيــار ،2018
وهذا صحيح (هذه العوامل لم تساهم
في رفــع رواتــب كل املوظفني من دون
اسـتـثـنــاء ،بــل هنالك مــن تــراجــع راتبه

بعد خفض عــدد الـســاعــات اإلضافية
فــي شكل استنسابي) .لكن مــا ليس
صحيحًا هو قوله أن راتبه عن شهر
أيار «يا دوب وصل للـ 19مليون ليرة».
فاملستند الرسمي الـصــادر عن هيئة
أوج ـيــرو ،وتـحــديـدًا عــن قـطــاع الــرواتــب
ال ـتــابــع ملــديــريــة امل ـ ــوارد الـبـشــريــة التي

يــديــرهــا ج ـ ــرادي ن ـف ـســه ،ب ـتــاريــخ 29
أيار  ،2018يثبت أنه قبض  31مليونًا
و 450ألفًا و 500ليرة تمامًا وليس 19
مليونًا.
وعـلـيــه ،ال بــد مــن س ــؤال جـ ــرادي عن
سبب إخفائه للحقيقة عن الرأي العام،
طاملا أنــه أراد أن يكون «شفافًا» على

اقـ ـت ــراح ي ـش ـيــر إلـ ــى إج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ج ــدي ــدة ع ـبــر إدارة امل ـنــاق ـصــات ومــع
األخـ ـ ــذ ب ـمــاح ـظــات ـهــا .ولـ ــذلـ ــك ،رب ـمــا
ي ـ ـكـ ــون مـ ـفـ ـه ــوم ــا ع ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـقـ ـي ــد ب ـكــل
مالحظات إدارة املناقصات ،لكن في
املقابل ،فإن عدم سير إدارة املناقصات
ب ــأي دفـتــر ش ــروط ال ت ــراه ي ـتــاءم مع
مالحظاتها ،سيعني عمليًا تجميد
امللف تمامًا ،إلى حني تشكيل حكومة
ج ــدي ــدة وعـ ــودة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء إلــى
االنعقاد ،بحيث يتمكن وزيــر الطاقة
مــن رفــع املـســألــة إلــى املجلس التخاذ
القرار بشأنها.
أما في حال ّ
عدلت وزارة الطاقة دفتر
الشروط وسارت به إدارة املناقصات،
فهذا يعني عــدم الحاجة إلــى العودة
إل ــى مجلس الـ ــوزراء للموافقة عليه،
كما حصل في املناقصة السابقة ،ما
ي ــؤدي بــالـتــالــي إل ــى إع ــان املناقصة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن لـ ـع ــروضـ ـه ــم،
ّ
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى فـ ـ ــض هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض
وإعـ ـ ـ ــان الـ ـف ــائ ــزي ــن .لـ ـك ــن ،ع ـن ــد ه ــذه
املرحلة فقط ،يصبح لزامًا العودة إلى
ّ
ليصدق على نتيجة
مجلس ال ــوزراء
املناقصة وتوقيع العقد مع الفائز .إال
أن األه ــم أن مجلس الـ ــوزراء سيكون
ملزمًا بإيجاد حل ملسألة عدم توفير
اعتماد للصفقة ،والذي درجت العادة
على تأمينه قبل إطالقها ،علمًا بأنه
ل ــم ي ـعــد أم ــام ــه س ــوى ف ـتــح االع ـت ـمــاد
وامل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ف ــي الـجـلـســة
نفسها ،أو ربما تكرار تجربة التعاقد
م ــع ال ـشــركــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي ع ــام .2012
حينذاك ،اعتمدت آلية قضت بموافقة
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ( )2012/6/27على
ع ـق ــد الـ ـب ــواخ ــر الـ ـ ــذي ت ـض ـمــن تــأمــن
سلفة من وزارة املالية لتغطية الفترة
املتبقية من .2012
ه ـ ــذا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا أن امل ـن ــاق ـص ــة أو
نتيجتها لن تبصر النور قبل تشكيل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ب ــال ـت ــال ــي
إعــادة فتح النقاش الكهربائي تقنيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا .وإذ س ـب ــق أن اع ـت ــرض
وزراء حــركــة أم ــل عـلــى بـنــد الـبــواخــر
في الجلسة األخيرة ،حيث أعلن وزير
امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل حـيـنـهــا أنــه
«فــي البواخر كما كنا بقينا رافضني
ال ـص ـف ـق ــة ومـ ـ ــا ي ـ ـ ــدور ح ــولـ ـه ــا ،ول ـنــا
الـ ـش ــرف أن ـن ــا ص ـ ّـوت ـن ــا ض ــده ــا» ،فــا
حــاجــة إل ــى ال ـســؤال عــن تـبــدل املــوقــف
أو ثـبــاتــه .اإلجــابــة كــانــت واضـحــة في
تعامل حــركــة أمــل مــع الـبــاخــرة «Ersa
 »Sultanمنذ أيام ورفضها ّ
رسوها في
الــزهــرانــي .فهل تكرر «الـحــركــة» األمــر
ن ـف ـســه م ــع ال ـب ــاخ ــرت ــن ال ـل ـتــن يشير
قــرار مجلس الــوزراء إلــى أن إحداهما
سترسو قبالة معمل الزهراني أيضًا؟

حــد قــولــه؟ فـهــل يعقل أن يـخــرج على
الناس ليوضح حقيقة راتبه من دون
أن يعرف قيمة املبلغ املالي الذي دخل
إلــى حسابه املصرفي ،وعلى رغــم أن
قطاع الرواتب يتبع له وهو الذي يحيل
ال ــروات ــب إل ــى املــديــريــة املــالـيــة وللمدير
العام للموافقة وإعطاء أمر الدفع؟
أم ــا بــالـنـسـبــة لــرئـيــس أوجـ ـي ــرو ،ال ــذي
أعطى جرادي اإلذن بالظهور إعالميًا،
وقد ظهر معه في املقابلة نفسها ،فهل
يعلم أن األخـيــر أعطى أرقــامــا خاطئة
ل ـلــرأي ال ـع ــام؟ وإن ك ــان ي ـعــرف الــرقــم
الـصـحـيــح ،فـكـيــف يـتــركــه ي ـكــذب على

أسكتت االنتخابات النيابية
«الصراع الكهربائي» بين
التيار الوطني ّ
الحر وأسعد
ُنكد في زحلة .ولكن ،ما إن
أقفلت الصناديق االنتخابية،
واقتربت ّ
كهرباء
امتياز
ة
مد
ُ
زحلة من االنتهاء ،حتى أعيد
تأجيج الصراع بين الطرفين،
اللذين يأخذان الناس رهائن
مصالحهما
ليا القزي
ّ
يستحوذ ملف الكهرباء ،حاليًا ،على
غ ـي ــره م ــن االه ـت ـم ــام ــات ف ــي زح ـل ــة .ال
ّ
ّ
ـاش
ي ـهــم امل ــواط ــن ال ــزح ــاوي ك ــل الـنـقـ ّ
الـ ـق ــان ــون ــي ،ح ـ ــول مـ ــا إذا ك ـ ــان ي ـحــق
كهرباء زحلة إنـتــاج الكهرباء
لشركة ّ
ّ
ّ
أو ال ،أو أن ـه ــا ت ـحــولــت إل ــى «م ــول ـ ّـد»
كـبـيــر يحتكر س ــوق امل ــول ــدات ،أو أنــه
ـور ٍة واح ــدة
ي ــدف ــع ف ــات ــورت ــن ف ــي ف ــات ـ ً
وهــي مرتفعة الثمنُ ،مقارنة بالسعر
الذي تشتري فيه كهرباء زحلة الطاقة
من كهرباء لبنان.
وبـ ـع ــد أن أث ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــواب س ـل ـي ــم ع ــون
وس ـي ــزار امل ـع ـلــوف وم ـي ـشــال الـضــاهــر
مـ ــوضـ ــوع ت ـس ـع ـي ــرة ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة ال ـتــي
يدفعها املواطن الزحالوي في اإلعالم،
ّ
وشنوا هجومًا على الشركة املحلية،
ن ـج ــح املـ ــديـ ــر الـ ـعـ ــام ل ـش ــرك ــة ك ـهــربــاء
زحلة املهندس أسعد نكد ،في أن ّ
يجر
النقاش إلــى مـكــان آخــر ،ويـ ّ
ـؤجــج قلق
ٍ
ال ــزح ــا ل ـن ــة م ــن أن تـنـخـفــض الـتـغــذيــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة (ع ـم ـل ـي ــا ،ال ـك ـه ــرب ــاء فــي
ّ
زح ـلــة تـنـقـطــع ،ول ـكــن ألن ن ـكــد يلعب
دور املــولــدات الكهربائية ،ال ينعكس
ال ـ ـش ـ ـعـ ــور ب ــانـ ـقـ ـط ــاع الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ع ـلــى
يوميات الناس).
ّ
ـود»
ـ
ق
«و
إلى
زحلة
أهالي
تحول
هكذا
ٍ
فـ ــي مـ ـع ــرك ــة ظ ــاه ــره ــا إن ـ ـمـ ــائـ ــي ،أم ــا
باطنها فسياسي ـ ـ مــالــي ،يخوضها
ّ
الحر وميشال
طرفان (التيار الوطني
الضاهر من جهة ،وأسعد نكد من جهة
أخرى) كانا قبل أشهر قليلة حليفني،
ُمـتـعــاونــن فــي االنـتـخــابــات النيابية،
وقد أتى ذلك بعد سنوات من املعارك
بينهما عـلــى خـلـفـيــة ام ـ ّت ـيــاز كـهــربــاء
ّ
زح ـل ــة .ك ــان ن ـكــد ي ـظــن أنـ ــه بــالـشــراكــة
االنتخابية مع التيار العوني ،يحفظ
رأسه في كهرباء زحلة ،فلم يكن له ما
أراد.
فــي أي ــار امل ــاض ــي ،ك ــان نـكــد «شخصًا
ن ــاجـ ـح ــا» (عـ ـل ــى ح ـ ـ ّـد وص ـ ــف ال ــوزي ــر
جـبــران بــاسـيــل) ،وكــان الـهــدف تعميم
ّ
ن ـج ــاح ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة ف ــي كــل
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ك ـم ــا ق ــال ــت ،فــي
حينه ،مستشارة رئيس الجمهورية،

الرأي العام؟ أما إن كان ال يعرف ،على
رغــم أن الــرواتــب تحتاج إلــى موافقته
ّ
قبل صرفها ،فهل ثمة من وقع وأعطى
األمر بالصرف نيابة عنه؟
وإذا كـ ـ ــان ي ـح ـل ــو لـ ـك ــري ــدي ــة تـ ـك ــرار
ّ
االت ـ ـهـ ــام إلـ ــى «مـ ــن كـ ــان يـ ـح ــل مـحــل
أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ،ق ـ ــاص ـ ـدًا طـ ـبـ ـع ــا س ـل ـفــه
ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ي ــوس ــف ،ب ــال ـت ــآم ــر عـلــى
مصلحة أوجـيــرو أو هــدر املــال العام
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،ف ـل ـمــاذا ل ــم يـتـقــدم بــأي
دعوى ضده ،أو ملاذا لم يكشف للرأي
الـعــام أي وثيقة تدينه ،خصوصًا أن
واجباته ومسؤولياته تفرض عليه أن

م ـ ـي ـ ــراي ع ـ ـ ــون ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم) .فـ ـه ــل ك ــان
«الـ ـتـ ـي ــار» ُيـ ـح ــاول إيـ ـص ــال رجـ ــل إلــى
ال ـنــدوة البرملانية ُ
«مـتـ ّـهــم» بالتالعب
بأرقام الفاتورة الكهربائية ،عبر إقناع
باالقتراع له (تمامًا كحالة
الناخبني
ُ
ّ
الضاهر الذي ق ّدم إخبار بحقه يتعلق
بشبهات تــورطــه بالتعامل التجاري
مــع إســرائـيـلـيــن ،ثــم ات ـهــام ُم ـق ـ ّـدم من
رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال س ــام ــر ال ـج ـم ـي ــل ل ــدى
النيابة العامة املالية ،بتهمة اختالس
أم ــوال ــه امل ــودع ــة ل ــدى شــركــة ضــاهــر)؟
انطالقًا من هناُ ،يصبح هجوم التيار
العوني والضاهر على نكد «مشكوكًا
بـ ــه» .حـتــى ان ـض ـمــام س ـي ــزار املـعـلــوف
إل ـي ـه ـمــا ،ال تـفـصـلــه مـ ـص ــادر ُمـطـلـعــة
ف ــي زح ـل ــة ،ع ــن «الـ ـص ــراع االنـتـخــابــي
حـ ــول امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي ب ــن نـكــد
وامل ـع ـلــوف ،ال ــذي ف ــاز بــاملـقـعــد بسبب
حاصل الالئحة االنتخابي ،على رغم
ّ
تقدم نكد باألرقام».
ّ
ّ
إال أن ذل ـ ــك ،ال ي ـل ـغــي الـ ــواقـ ــع ال ـش ــاذ
ّ
وتحول
المتيازات الكهرباء في لبنان،
األمـ ــر إل ــى «ف ـي ــدرال ـي ــة» مـنــاطـقـيــة مع
ت ـس ـل ـيــم الـ ــدولـ ــة أم ــره ــا إلـ ــى ش ــرك ــات
خ ــاص ــة ،وف ـ ــرض ال ـخ ـص ـخ ـصــة تـحــت
ّ ّ
حجة أن الدولة غير قادرة على تأمني
ّ
الخدمات للمواطنني .شــركــات تعدت
على دورهــا في توزيع الكهرباء ،إلى
إن ـت ــاج ـه ــا م ــن دون أي قـ ـ ــرار أو إذن
بــذلــك مــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان .ففي
عام  ،2014بدأت كهرباء زحلة تركيب
مــولــدات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ،لـتـنـطـلــق مطلع
الـ ــ 2015فــي احتكار تــوزيــع الكهرباء،
ّ
على رغــم أن الــدولــة أق ـ ّـرت منذ أواخــر

الستينيات حصرية إنـتــاج الكهرباء
بمؤسسة الدولة.
نتيجة اإلجـ ـ ــراءات فــي حـيـنــه ،أصبح
امل ـ ــواط ـ ــن الـ ـ ــزحـ ـ ــاوي ي ــدف ــع ف ــات ــورة
كـهــربــائـيــة ُمقسمة إل ــى قـسـمــن :كلفة
استهالك الطاقة املنتجة عبر مؤسسة
كهرباء لبنان واملــدعــومــة مــن الــدولــة،
ّ
وك ـل ـف ــة املـ ــولـ ــد .ت ـب ـيــع ك ـه ــرب ــاء زح ـلــة
الكهرباء «بسعر يـتــراوح ما بني 135
ل ـي ــرة ل ـل ـك ـي ـلــواط س ــاع ــة ع ـلــى الـشـطــر
األول مـ ــن صـ ـف ــر إلـ ـ ــى  100ك ـي ـل ــواط
ســاعــة ...ليصل إلــى  327ليرة للشطر
الــذي يزيد على  500كيلواط ساعة...
في املقابل ،تتراوح التعرفة الرسمية
م ــا ب ــن  35ل ـيــرة لـلـشـطــر األول و200
ليرة للشطر األخير» («األخبار» عدد
الخميس  2آذار  .)2017أسعار كهرباء
زحلة تزيد ما بني  %160و %380على
األسعار الرسمية ،ومع ذلك يقول نكد
ّ
هي
ل
ـ«األخبار» إن الفاتورة في زحلة ّ
ّ
«أقل بـ %30من بقية املناطق ،كما أنه
يحق للمواطن أن ال يشترك في خدمة

أسعار كهرباء زحلة تزيد
ما بين  %160و %380عن
األسعار الرسمية

تنتشر في زحلة أخبار عن رغبة الضاهر في الحصول على امتياز الكهرباء (هيثم الموسوي)

ﻻ يكتفي باﻹشارة والتلميح الشفهي
واﻹعــامــي إلــى املخالفات والفضائح
الـتــي اكتشفها أو يكتشفها ،بــل إن
من واجبه توثيقها وتفنيدها وإعالم
اﻷجهزة الرقابية املختصة والنيابات
الـ ـع ــام ــة ف ــي ش ــأن ـه ــا ﻹج ـ ـ ــراء ال ـ ــازم
ومعرفة املرتكبني والجناة واسترجاع
املال املنهوب أو املهدور .وفي حال لم
يفعل ذلك ،فهذا يعني أمرًا من اثنني،
إما أنه يغطي على الفاسدين من دون
الـحــرص عـلــى امل ــال الـعــام (للمناسبة
س ـبــق ل ــوزي ــر االتـ ـص ــاالت أن أص ــدر
ق ـ ــرارًا ي ـح ـمــل ال ــرق ــم  1/499ت ــاري ــخ

 2017/10/25يتهم فيه كريدية بهدر
املال العام) ،وإما أنه يسعى إلى حرف
اﻷن ـظــار عما يفعله أو ليغطي فشله
في إدارة الهيئة.
ثم ألم يكن كل املدراء الحاليني ،من دون
استثناء ،يعملون مع يوسف أو كانوا
موظفني تحت إمرته؟ ماذا يعني ذلك؟
ثمة احتمال من اثنني :إما أن عبد املنعم
ي ــوس ــف ك ــان وحـ ــده مـسـبــب الـفـســاد
وكــان كل من حوله ،وهم أنفسهم في
مــواقــع املـســؤولـيــة مــع كــريــديــة حاليًا،
ســاك ـتــن ع ــن ه ــذا ال ـف ـســاد طـيـلــة 11
سنة ،وإما كانوا جميعًا ،أي عبد املنعم

املـ ــولـ ــد وي ـس ـت ـف ـيــد ف ـق ــط مـ ــن ك ـه ــرب ــاء
الدولة».
ّ ُ
تقول مصادر ُمطلعة في زحلة إن «ل ّب
ّ
املشكلة حاليًا ،هي في أن كهرباء زحلة
ّ
الكثير ّ من األموال إلى أصحابها»،
ُتدر ً
مـضـيـفــة أن ــه مـنــذ قــرابــة ال ـعــام «ب ــدأت
ت ـن ـت ـشــر فـ ــي زحـ ـل ــة أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن رغ ـبــة
م ـي ـشــال ال ـضــاهــر ف ــي ال ـح ـصــول على
االمتياز ،هو واملتعهد نقوال سروجي».
أخ ـ ــذ الـ ـض ــاه ــر الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر مــن
ال ـت ـيــار ال ـع ــون ــي« ،وب ـ ــدأ الـحـمـلــة ضـ ّـد
ن ـكــد م ــن الـ ـب ــاب ال ـ ــذي ي ــوج ــع ال ـن ــاس:
ّ
غالء الفاتورة التي يدفعونها» .إال أن
تحصني املــديــر ال ـعــام لـشــركــة كهرباء
زحلة نفسه «بالخدمات السريعة التي
ّ
ُي ّ
قدمها وتخدير الناس بأن الكهرباء
ّ
ال تنقطع ،أدى إلــى حملة تضامن مع
ّ
ن ـك ــد» ،بـحـســب املـ ـص ــادر .وق ــد تـجــلــى
ذل ــك فــي ال ــوف ــود الشعبية الـتــي زارت
م ـط ــران ـي ـ ًـة زحـ ـل ــة لـ ـلـ ــروم ال ـك ــاث ــول ـي ــك،
ُمتضامنة ،يوم األربعاء املاضي.
ي ـص ــف ن ـك ــد م ــا ي ـح ـصــل بـ ــ«الـ ـص ــراع
السياسي ،فقبل أن يتهجموا علينا،
ك ــان بــإمـكــانـهــم ال ـل ـجــوء إل ــى الـشــركــة
وس ــؤالـ ـه ــا ع ــن ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة» .ويـسـتـنــد
ّ
نكد فــي كــامــه ،إلــى أن الـفــاتــورة «هي
نفسها مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات ،إذا كانت
هناك مشاكل ملاذا لم يعترض أحد؟».
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ال ـت ــوق ـي ــت ل ــه عــاقــة
«بانتهاء ّاالمتياز فيّ نهاية الـ.»2018
ال ُيـنـكــر أن ــه «م ــن ح ــق ك ـهــربــاء لبنان
استرداد االمتياز ،ولكنه بحاجة إلى
ّ
قرار مجلس وزراء» .وعلى رغم أن نكد
ينفي أي تــواصــل بينه وب ــن باسيل
م ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،عـلـمــت
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـمــاعــا «إي ـجــاب ـيــا»
عقد بني باسيل ونكد قبل يومني من
مؤتمر سليم عــون ـ ـ ميشال الضاهر
ـ ـ سـيــزار املـعـلــوف ،ولــم يكن هـنــاك أي
إشارة إلى ّ
نية في التصعيد.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول سـ ـلـ ـي ــم عـ ـ ـ ــون لـ ـ
ّ
«األخ ـب ــار» إن «الـتــواصــل بــن ّ باسيل
ونـ ـك ــد لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـ ــه «ل ــم
نـسـكــت يــومــا عــن امل ــوض ــوع» .يوضح
ّ
ّ
ع ــون أن «ال ـق ـصــة تـتـعــلــق بــال ـفــاتــورة
التي يدفعها املواطن ،ال يجوز الخلط
ب ــن ه ـ ــذا وب ـ ــن ال ـت ـج ــدي ــد لــام ـت ـيــاز.
أخ ــذوا املــواطـنــن رهــائــن ،ولــم يقولوا
لنا إن كانت التسعيرة صح أم ال».
ما يحصل في زحلة حاليًا ،هو صراع
مصالح بني أصحاب الرساميل ،الذين
ُيريدون مراكمة األرباح من مؤسسات
ال ــدول ــة .أص ـحــاب ام ـت ـيــازات الكهرباء
هم وسطاء بني الدولة واملواطن ،الذي
ال يــريــد أكـثــر مــن كـهــربــاء  .24/24من
ّ
هذه الخاصرة الرخوة ،يطل أصحاب
االم ـت ـي ــازات والــراغ ـبــن فــي الـحـصــول
عليهاُ ،مستفيدين من استقالة الدولة
مـ ــن م ـه ــام ـه ــا ،وغ ــرقـ ـه ــا فـ ــي ال ـع ـج ــز،
ّ
لـلـتـســويــق لـخـيــار الـخـصـخـصــة كحل
إن ـقــاذي وح ـيــد ،فيما الـتـجــارب تؤكد
العكس.

يوسف وجميع هؤالء املدراء وأعضاء
مجلس اإلدارة واملسؤولني ،مشتركني
في الفساد .وهــذا يعني عمليًا أن هذا
ال ـف ـســاد م ــا زال مـتـفـشـيــا وم ــوج ــودًا
فــي أوج ـي ــرو ،ألن الـفــاســديــن مــا زال ــوا
موجودين ،ما يعني أن كريدية يقول
كالمًا هدفه دفع التهمة عنه ،ولكن من
األن ـســب لــه فــي اإلط ــال ــة التلفزيونية
امل ـق ـب ـلــة أن يـ ـش ــرح مـ ـ ــاذا ف ـع ــل ب ــإرث
يــوســف وم ــا ه ــي أب ــرز رك ــائ ــز خطته
اإلصالحية النهضوية التبشيرية في
القطاع الذي يدر ذهبًا في لبنان؟
إ .ف

