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تقرير

«امتيازات الكهرباء» ...امتيازات األسعار
هيئة التنسيق
النقابية يجب أن تكون
طرفًا في أي اتفاق
لكي يكون جامعًا

وب��ال �ت��ال��ي أص�ب�ح��ت ح �ق��وق األج ��راء
مهددة فعليًا في حال عدم التعويض
ع��ن ق�ي�م��ة ه ��ذا ال �ب��دل ف��ي أي صيغة
لتصحيح األجور.
وامل�ع��روف أن مجلس ش��ورى الدولة
نشر ف��ي ال�ع��دد األخ�ي��ر م��ن الجريدة
الرسمية دعوة لالطالع على التقارير
وامل � �ط ��ال � �ع ��ات ف� ��ي ش� � ��أن  30دع� ��وى
رف�ع�ت�ه��ا غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
والزراعة وجمعية املصارف وجمعية
ّ
التجار وجمعية الصناعيني إلبطال
ه��ذه امل��راس�ي��م .وه��و م��ا دف��ع برئيس
االت �ح��اد ال�ع� ّ�م��ال��ي غ�س��ان غ�ص��ن ال��ى
طرح هذا األمر أمام الرئيس ميقاتي
من دون أن يرقى موقفه الى مستوى
ال��دف��اع ع��ن م�ص��ال��ح األج � ��راء ،وإن�م��ا
ب �ق��ي ال �ط ��رح م ��ن ب ��اب ال �ت �س��اؤل عن
م�ص�ي��ر ب ��دل ال �ن �ق��ل ف��ي ح ��ال إص ��دار
م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى أح �ك ��ام ��ًا ن�ه��ائ�ي��ة
ببطالن هذه املراسيم!
وك��ان ال��وزي��ر شربل ّ
نحاس قد طلب
رأي م�ج�ل��س ش ��ورى ال��دول��ة مسبقًا
بمشروع مرسوم جديد ينوي رفعه
ال� ��ى م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ف ��ي ح� ��ال ك��ان
ال � ��رأي إي �ج��اب �ي��ًا ،وال ي��أت��ي امل �ش��روع
الجديد على ذك��ر ب��دل النقل ،إال أنه
يقضي بتعويضه م��ن خ�لال العودة
الى عام  1995واحتساب نسب غالء

املعيشة منذ ذاك التاريخ حتى اليوم
لتصحيح األجور وفقًا لآللية اآلتية:
ً
أوال :اع �ت �ب��ارًا م��ن  ،2012/1/1يعني
الحد األدنى الرسمي لألجر الشهري
بمبلغ  800ألف ليرة.
ث� ��ان � �ي� ��ًا :ت � �ض� ��اف ال � � ��ى األج � � � ��ر ال � ��ذي
ك � � ��ان ي � �ت � �ق ��اض ��اه األج � � �ي � ��ر ب� �ت ��اري ��خ
 2011/12/31زي � ��ادة غ �ل�اء معيشة
تحتسب وفق اآللية اآلتية:
 .1ينزل من األجر مبلغ  200ألف ليرة
ال��ذي ك��ان ق��د أضيف بحكم املرسوم
الرقم  500تاريخ .2008/10/14
 .2ت�ط�ب��ق ع�ل��ى ال��رص�ي��د زي� ��ادة غ�لاء
معيشة قدرها:
ــ  %100على الشطر األول منه حتى
م�ب�ل��غ  600أل ��ف ل �ي ��رة ،ع �ل��ى أال تقل
الزيادة عن  500ألف ليرة.
ــ  %25على الشطر الثاني منه الذي
يزيد على  600ألف ليرة وال يتجاوز
املليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
ث� ��ال � �ث� ��ًا :ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ات ال � �ت� ��ي ت��ؤم��ن
ألج��رائ �ه��ا وس��ائ��ل ال �ن �ق��ل أو امل�ن��ام��ة
أن تستوفي من األج��راء ب��دل كلفتها
م��ع سقف أع�ل��ى ق��دره  125أل��ف ليرة
شهريًا.
راب � �ع� ��ًا :ي �ح �ت �س��ب ك ��ل ص ��اح ��ب ع�م��ل
املؤونات لفروقات تعويضات نهاية
ال�خ��دم��ة ال��واج��ب تكوينها بنتيجة
ت �ط �ب �ي��ق أح� �ك ��ام ه� ��ذا امل� ��رس� ��وم ب�ع��د
ط��رح االش �ت��راك��ات امل �س��ددة م��ن قبله
س��اب �ق��ًا ،م�ض��اف��ة إل�ي�ه��ا ق�ي�م��ة ع��وائ��د
ال�ف��ائ��دة ال�ت��ي تكونت ف��ي الصندوق
ال��وط�ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،كما
ه ��و م �ن �ص��وص ع �ل �ي��ه ف ��ي امل� � ��ادة 54
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون ال ��رق ��م  13955ت��اري��خ
 1963/9/26املعدل (قانون الضمان
االج�ت�م��اع��ي) ،على أن تحتسب هذه
ال �ف ��وائ ��د ب �ح �س��ب ال � �ج ��دول ال �ص ��ادر
ع ��ن ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي.

كسبت  100مليون دوالر خالل  10سنوات واآلن وصلت الفاتورة!

حسن شقراني
ال تنحصر الخسائر املترتبة على إهمال
قطاع الكهرباء خالل  20عامًا بالتحويالت
إل��ى مؤسسة ك�ه��رب��اء لبنان ل�س� ّ�د عجزها
امل��ال��ي (وف��وائ��د ال �ق��روض املترتبة عليها)
وب��ال�خ�س��ائ��ر االق�ت�ص��ادي��ة امل�ب��اش��رة وغير
املباشرة؛ فهناك أيضًا بدعة «االمتيازات»
ّ
ـــــ وه��ي ش��رك��ات ت�ت��ول��ى اإلدارة وال�ت��وزي��ع
تتربع على عرش
في بعض املناطق ـــــ التي
ّ
م�خ��ال��ف ل�ل�ق��ان��ون وامل �ن �ط��ق وف� ��ر ل�ه��ا 100
مليون دوالر من األرباح خالل  10سنوات.
ت�ط��رح وزارة ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ع�ل��ى مجلس
الوزراء اليوم هذا امللف الذي ُي ّ
كبد املؤسسة
ً
والخزينة أمواال طائلة لقاء الكهرباء التي
ّ
ت ��وزع� �ه ��ا االم � �ت � �ي ��ازات ف ��ي زح �ل ��ة وج�ب�ي��ل
ُ
ّ
وعاليه وس��وق ال�غ��رب وب�ح�م��دون .وت�ق��دم
لاّ ً
ح يقضي بتعديل التعرفة التي تحصل
بموجبها ه��ذه االم�ت�ي��ازات على الكهرباء
ّ
م��ن امل��ؤس�س��ة وت��وزع�ه��ا على املستهلكني.
ُ
فهل تنكسر سلطة االمتيازات وتنزع هالة
ّ
«اإلدارة ال��رش�ي��دة» ال�ت��ي غ��ط��ت على واق��ع
ّ
أن فاعلية تلك ال�ش��رك��ات تنبع م��ن الفارق
الكبير ب�ين السعر ال��ذي تحصل عليه من
مؤسسة كهرباء لبنان والسعر الذي تبيع
بموجبه للمستهلكني؟

ّ
القصة

نتيجة ل�س��وء إدارة امل��ال ال�ع��ام ،كما جرت
ّ
ع �ل �ي��ه ال � �ع� ��ادة ف ��ي ه � ��ذه ال � ��دول � ��ة ،ت�م��ك�ن��ت
ش ��رك ��ات ام� �ت� �ي ��ازات ال� �ت ��وزي ��ع م ��ن ان �ت ��زاع
س �ع��ر ل �ل �ك �ي �ل��ووات /س��اع��ة م ��ن ال �ك �ه��رب��اء
ال � �ت� ��ي ت �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا ب� �م ��ا ي �ح �ق ��ق ل �ه��ا
ّ
التحول كانت
هوامش أرباح هائلة .نقطة
ف��ي ع ��ام  2001ح�ي�ن ان�ت�ه��ت م�ف��اع�ي��ل ق��رار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �ق��اض��ي ب�ت�ح��دي��د سعر
مبيع ال�ك�ي�ل��ووات /س��اع��ة إل��ى االم�ت�ي��ازات
ب � �ـ 75ل �ي��رة ب�ي�ن ب ��داي ��ة ع ��ام  1996ون�ه��اي��ة
 ،2001وبالتوازي مع ذل��ك نشأ خ�لاف بني
«امل��ؤس�س��ة» و«االم �ت �ي��ازات» ب�ش��أن تحديد
التعرفةّ .
تقرر تكليف وزي��ر الطاقة واملياه
ف ��ي ح�ي�ن�ه��ا ت �ق��دي��م االق� �ت ��راح ��ات ال�ل�ازم ��ة،
واتخذ مجلس إدارة «كهرباء لبنان» قرارًا
ّ
للمؤسسة الخسائر
يطلب فيه التعويض
ّ
ال�ن��اج�م��ة ع��ن إق� ��رار ت�ع��رف��ة ت �ق��ل ع��ن سعر
الكلفة.
ّ
لكن رغم كل هذه الدراما ،وض��رورة اتخاذ
ق � ��رار ت�ص�ح�ي�ح��ي ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ك �ه��رب��اء
لبنان وع�ل��ى األم ��وال ال�ع��ام��ة ،وف��ي الوقت
نفسه إبقاء عمل االمتيازات ـــــ لكن بأرباح
معقلنة ـــــ ّقرر مجلس الوزراء في عام 2004
أن ي �خ� ّ�ص ش��رك��ة ام �ت �ي��از زح �ل ��ة وح��ده��ا
ّ
بسعر يبلغ  50ليرة لكل كيلووات /ساعة،

باختصار
◄ إلغاء الحظر الليبي على التعاون مع لبنان
القرار اتخذته الحكومة الليبية أمس .وبحسب وكيل وزارة االقتصاد
أحمد الكوشبيّ ،
قررت ليبيا رفع حظر تعاونها التجاري واالقتصادي
مع لبنان وسويسرا ،ومنح حرية التعامل معهما أسوة بالدول األخرى،
موضحًا أن عالقات ليبيا االقتصادية والتجارية مع البلدين ستكون
ع�لاق��ات سليمة «ع�ل��ى أس��س االح �ت��رام امل�ت�ب��ادل والتعامل املثمر بما
يحقق مصلحة شعبها وتلك الدول سواء في لبنان أو سويسرا».
وكانت ليبيا في ظل نظام العقيد الراحل ّ
معمر القذافي ،قد فرضت
حظرًا تجاريًا واقتصاديًا على لبنان وسويسرا شمل منع تسجيل أو
دخول الشركات والسلع املوردة من البلدين.
◄ الحكومة أمام ّ
تحدي تنفيذ مشاريع الكهرباء الجاهزة
ففي مؤتمر صحافي عقد أمس إثر صدور قرارين
ق�ض��ائ�ي�ين مل�ص�ل�ح��ة م �ش��روع م �ق��دم��ي ال �خ��دم��ات
للتوزيع الكهربائي ،قال وزير الطاقة واملياه جبران
باسيل (الصورة) ،إن هناك  5أو  6مشاريع لديها
ص �ف��ة اإلل� �ح ��اح وال �ع �ج �ل��ة ،وه ��ي م �ش ��روع ال � �ـ700
م�ي�غ��اوات وت�ن�ف�ي��ذه ،وم �ش��روع استئجار البواخر
وتأهيل معملي الجية وال ��ذوق ،وخ��ط املنصورية،
ومشروع ّ
مد خط الغاز ،وأخيرًا مشروع التوزيع الكهربائي.

وبالنسبة إلى املشروع األخير ،قال باسيل إن له منافع كثيرة سواء
في إص�لاح أس��رع للشبكات وللمحوالت ،أو من خالل تنفيذ أسرع
ّ
املحلية املتفرقة ف��ي امل�ن��اط��ق وفي
للمعامالت ،أو خفض ل�لأع�ط��ال
األح �ي��اء ،أو خفض س��رق��ة الكهرباء أو تحسني الجباية أو تحقيق
املساواة بني اللبنانيني في موضوع التعدي على الشبكة الكهربائية
أو دفع فواتير الكهرباء ،أو حتى تخفيف األخطاء الواردة في الفواتير
ً
واملعامالت ،وص��وال إلى تحقيق مفهوم تركيب الشبكة الذكية التي
تجعل مؤسسة كهرباء لبنان تتحكم ب��ال�ع��دادات ،فتقطع ع��ن بعد
وترصد ال�س��رق��ات ...ولفت إل��ى أن تنفيذ ه��ذا املشروع ج��اء بعد 18
شهرًا من الدراسات واملناقصات والتصنيفات ...ثم صدرت القرارات
القضائية التي تتيح االن�ط�لاق م�ج��ددًا ب��امل�ش��روع ،علمًا ب��أن «الوفر
ً
املناقصة بلغ  111مليون دوالر» يقول باسيل ،فضال
املحقق في
ّ
عن أن املشروع يحقق وفرًا خالل  4سنوات يبلغ  685مليون دوالر:
ً
 303ماليني دوالر إي ��رادات 382 ،ماليني دوالر أص��وال تضاف إلى
املؤسسة ،وبعد ذلك يصبح بإمكانه أن يحقق وفرًا سنويًا يبلغ 300
مليون دوالر.
ولفت باسيل إلى أن األهم من الوفر هو أن املناقصة حصلت بشفافية
إذ أرس�ل��ت ال�ش��رك��ات ال�خ��اس��رة كتبا ت��ؤك��د فيها على ان املناقصة
حصلت بالشفافية ال�لازم��ة ،وبعد توفر ه��ذه املعطيات ،فيما يبقى
ّ
التحدي الكبير إلنجاح هذا املشروع في التنفيذ ألن العبرة في التنفيذ
بعد النجاح في املناقصة.
(األخبار ،يو بي أي)

ّ
أي أقل بنسبة الثلث مقارنة بالسعر الذي
كان سائدًا .ومع زي��ادة  9ليرات عبارة عن
«ب��دل التأهيل»ُ ،يصبح مجمل ما تسدده
هذه الشركة للمؤسسة  59ليرة.
تحتسب
�ف،
وف ��ي إط ��ار ع��رض�ه��ا ل �ه��ذا امل �ل�
ّ
وزارة الطاقة مجمل العائدات التي حققتها
ه ��ذه ال �ش��رك��ة م��ن ه ��ذا ال�ت��دب�ي��ر :ه��ي تبيع
الكيلووات /ساعة بـ 127ليرة (وهو السعر
نفسه الذي تعتمده «كهرباء لبنان» للبيع
ّ
للمستهلكني) وتتكلف  59ل�ي��رة امل��ذك��ورة
إض��اف��ة إل ��ى  20ل �ي��رة ،ه��ي ك�ل�ف��ة ال �ت��وزي��ع،
ّ
م��ا يعني أن ع��ائ��د االم�ت�ي��از يبلغ  48ليرة
للكيلووات /ساعة أو ما يعادل  10مليارات
ليرة سنويًا.
ولدى تطبيق هذه املعادلة على االمتيازات
األخ��رى ـــــ لكن بسعر أساسي للكيلووات/
س��اع��ة ي �ب �ل��غ  75ل �ي��رة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة
كاآلتي :عائد شركة امتياز جبيل يبلغ 4.5
م�ل�ي��ارات ل�ي��رة ،ع��ائ��د ش��رك��ة ام�ت�ي��از عاليه

أي عملية تدقيق
جر ّ
لم ُت َ
مالي لحسابات االمتيازات
منذ ما يزيد على  15عامًا

يبلغ  1.4مليار ليرة وعائد شركة امتياز
بحمدون يبلغ  380مليون ليرة سنويًا.
عام  ،2001تكون
ولدى مراكمة األرقام منذ ّ
هذه االمتيازات األربعة قد حققت ما يفوق
 100م�ل�ي��ون دوالر وف�ق��ًا للحسابات التي
ّ
ّ
بمعدل  16مليار ليرة
أعدتها وزارة الطاقة،
سنويًا.
ّ
إزاء ه� ��ذا ال ��وض ��ع ال � ��ذي ي ��زي ��د م ��ن ت��ره��ل
م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان وي ��راك ��م األع �ب��اء
ّ
املترتبة عليها ـــــ نظرًا إلى أن األرباح التي
ّ
ت�ح��ق�ق�ه��ا ش��رك��ات االم �ت �ي��از ل�يّ�س��ت س��وى
خسائر تتكبدها املؤسسة؛ ألنها تبيعها
ّ
بما هو دون سعر الكلفة ـــــ يقوم حل وزارة
الطاقة واملياه على بيع امتيازات الكهرباء
ّ
ب�س�ع��ر ال ي �ق��ل ع��ن  95ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة (رأي
وزارة ال �ط��اق��ة) ُ
وي�م�ك��ن أن ي�ص��ل إل��ى 107
ّ
ل �ي��رات (رأي «ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان») م�ق��اب��ل ك��ل
كيلووات /ساعة.
وتطلب ال ��وزارة أيضًا م��ن مجلس ال��وزراء
ّ
احتساب رصيد املبالغ املستحقة على كل
امتياز ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان منذ

بداية عام ( 2002حني انتهت مفاعيل القرار
ّ
تطبيق
امل��ذك��ور) وح��ت��ى ه��ذا التاريخ عبر
ال �ت �ع��رف��ة األخ� �ي ��رة خ �ل�ال ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ُث ��مّ
ّ
املتكون ما يكون قد دفعه
ُيحسم من املبلغ
َّ
ُ
ّ
االمتياز املذكور للمؤسسة «على أن يسدد
هذا الرصيد ضمن تسوية شاملة ونهائية
ملسألة االمتيازات».

املحاوالت الفاشلة

ُ ّ
ً
وي� �م ��ث ��ل ن� �م ��وذج االم � �ت � �ي� ��ازات ه� ��ذا م �ث��اال
واض �ح��ًا ع�ل��ى كيفية تهميش امل��ؤس�س��ات
ال � �ع � � ّ
�ام� ��ة مل �ص �ل �ح ��ة ال � �ش � ��رك � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
ويدحض ال��دع��وات املتنامية للشراكة بني
القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص .إذ كيف ُيمكن
القبول ب ��إدارة ت��وزي��ع الكهرباء م��ن جانب
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وأس ��اس ��ًا ه ��ذا م��ا ت�ق��وم
ب��ه وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه ال �ي��وم ،ب��أس�ع��ار
غ� �ي ��ر م �ن �ط �ق �ي��ة ت� �ك � ّ�ب ��د م ��ؤس� �س ��ة ك �ه��رب��اء
ل �ب �ن��ان خ �س��ائ��ر إض ��اف �ي ��ة؟ ف �ع��ائ��د ام �ت �ي��از
كهرباء زحلة يبلغ  %60مقارنة بالكلفة.
واألخطر هو ّأن تكريس هذا الواقع ُي ّ
رسخ
منطق «األرب ��اح الخاصة مقابل الخسائر
ال� �ع � ّ
�ام ��ة» .ف�ف�ي�م��ا ك��ان��ت م��ؤس �س��ة ك�ه��رب��اء
ُ
ّ
ل�ب�ن��ان ت �ص��ر ع�ل��ى ض ��رورة م��راج�ع� ّ�ة سعر
ب �ي��ع ال �ط��اق��ة ل�ل�ام �ت �ي ��ازات وع �ل ��ى أن � ��ه «ال
ّ
يجوز إلزامها ببيع الطاقة بأقل من سعر
ك�ل�ف�ت�ه��ا وت�ك�ب�ي��ده��ا ه��ي (امل��ؤس �س��ة) دع��م
ه ��ذه االم� �ت� �ي ��ازات ،»...ك ��ان ال� � ّ
�رد م��ن ج��ان��ب
�ازات :ن��رف��ض ت �ع��رف��ة ت �ع��ادل سعر
االم� �ت� �ي � ّ
ّ
الكلفة ألنها ستخل بتوازننا املالي.
التفاوض
وه�ك��ذا «ب��اءت جميع م�ح��اوالت ّ
ب�ين ال�ط��رف�ين ب��ال�ف�ش��ل» ي �ق��ول م �ل��ف وزارة
ّ
ّ
الطاقة .وحتى عندما كلف مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
التفاوض مع أصحاب االمتيازات في عام
 ،2003ك��ان��ت النتيجة ع�ل��ى ال�ن�ح��و اآلت��ي:
طلبت املؤسسة من االم�ت�ي��ازات معلومات
ّ
مفصلة عن عدد املشتركني لديها وكميات
اس�ت�ه�لاك�ه��م ...ل�ت�ك��وي��ن ف�ك��رة واض �ح��ة عن
ّ
حجم األعباء والعائدات ،غير أن أصحاب
االم�ت�ي��ازات رف�ض��وا ال�ت�ج��اوب ،م��ا ّأدى في
نهاية املطاف إلى فشل ّ
املهمة!
وه �ن��اك م�س��أل��ة م�ث�ي��رة ل�لاس �ت �غ��راب أك�ث��ر؛
ف �م��راق �ب��ة ح �س��اب��ات ش ��رك ��ات االم �ت �ي ��ازات
ّ
العامة
وتدقيقها ،عملية منوطة باملديرية
ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي وزارة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ـــــ
تحديدًا «مديرية مراقبة االستثمارات» ـــــ
لكن يتضح أن املديرية لم تجر أي عملية
ت��دق�ي��ق م��ال��ي ل�ح�س��اب��ات االم �ت �ي��ازات منذ
ما يزيد على  15عامًا لعدم وج��ود تعرفة
رس �م �ي��ة م �ن��ذ ع ��ام  ،2001م��ا ي�م�ن��ع إج ��راء
ال �ت��دق �ي��ق ،إض ��اف ��ة إل� ��ى وج � ��ود ن �ق��ص ف��ي
الجهاز البشري.

