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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

صفقة تلزيم معملي الكهرباء

وزير المال موافق
صفقة تلزيم عقد
صيانة وتشغيل معملي
دير عمار والزهراني
الكهربائيين أصبحت في
مراحلها األخيرة .فقد
وافق وزير المال علي
حسن خليل على لحظ
اعتمادات بقيمة 339
مليون دوالر لتمويل
الصفقة ،فيما ّ
قدمت
الشركة الخاسرة عرضًا
بخفض سعرها بقيمة
 40مليون دوالر
آمال خليل

وم ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي ه ــذا
األمــر .أما إذا ّ
تبي لنا أن أي شخص
لديه حساب مستعار أو واجهة لحزب
ال ـلــه فـسـنــوقـفــه أي ـضــا ،إال أن ـنــا لسنا
بوليس ،بل نقوم بعملنا وبواجباتنا
فقط».
وي ـم ـك ــن ت ـف ـس ـيــر ارتـ ـ ـي ـ ــاح املـ ـص ــارف
لـلـتـعــامــل م ــع األم ـي ــرك ـي ــن م ــن خــال
ال ـخ ـطــوات ال ـتــي عـمـلــت عليها خــال
السنوات املاضية على إثــر اتهامات
للبنك اللبناني الكندي بالتعامل مع
حزب الله وتبييض أمــوال املخدرات.
يومها انتهى املصرف بقرار أميركي
واحــد ،وهو ما أثــار مخاوف مصرف
لبنان واملصرفيني الذين هرعوا إلى
الواليات املتحدة للبحث عن مخارج
تنقذ القطاع .وأطلقت املصارف حملة
ّ
عالقات عامة بعدما كلفت السيناتور
ال ـس ــاب ــق جـ ــوج م ـي ـت ـشــل بــال ـتــواصــل
م ــع ال ـس ـل ـطــات االم ـيــرك ـيــة لـتــوضـيــح
موقفها والتزامها تجاه العالقة مع
مصارف املراسلة والتعامل بالدوالر
ّ
األم ـيــركــي ،ثــم كــلـفــت مـكـتــب مـحــامــاة
اس ـ ـمـ ــه « »DLA PIPERل ـت ـس ــوي ــق
أوضاعها أمام السلطات في الواليات
املتحدة .إال أن كل هذه الجهود لم تكن
لتترجم لوال التفاهمات التي كرسها
حاكم مصرف لبنان والعالقات التي
بنيت مــع وزارة الـخــزانــة األميركية،
والـ ـت ــي ّأدت إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـص ـيــاغــة
األولـيــة للقانون «ال ــذي كــان يتضمن
اسـ ــم حـ ــزب ال ـل ــه م ــدرج ــا إلـ ــى جــانــب
اسـ ــم ل ـب ـن ــان ،وب ــال ـت ــال ــي كـ ــان ممكنًا
أن ت ـس ـت ـع ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـي ــاغ ــة مــن
أجـ ــل إدراج م ـص ــرف ل ـب ـنــان كــإحــدى
مؤسسات الدولة املعنية على الالئحة
األميركية ،لكن السفير اللبناني في
واش ـن ـطــن أن ـط ــوان شــديــد لـعــب دورًا
كبيرًا في هذا املجال».

ابلغ وزيــر املــال علي حسن خليل،
مــؤسـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،بـتــاريــخ
 ،2016/1/2مــواف ـق ـتــه ع ـلــى لحظ
اعتمادات دفع ّ
ملدة  60شهرًا ،بقيمة
 515مليارًا و 986مليونًا و 200ألف
ليرة ،مخصصة لصيانة وتشغيل
معملي ديــر عـمــار والــزهــرانــي .إال
أن هذه املوافقة جاءت مترافقة مع
جملة مالحظات أبــداهــا على عقد
التلزيم بالتراضي الذي رسا على
شركة .Primesouth LLC
وك ــان مـجـلــس إدارة املــؤس ـســة قد
اتخذ قــرارًا بتاريخ ،2015/11/26
يقضي بعقد الصفقة بالتراضي
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،ل ـكــون ـهــا
«ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارض األدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــأس ـ ـعـ ــار
واألفضل تقويمًا» ،بحسب ما ورد
ف ــي الـ ـق ــرار .وذل ــك مل ـ ّـدة  5س ـنــوات،
تبدأ في  2016/2/16وتنتهي في
.2021/2/15
أح ــاط ــت ال ـت ـب ــاس ــات ك ـث ـيــرة بـهــذه
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ،إذ أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان في  20آذار املاضي
إج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض لتشغيل
املعملني وصيانتهما ،وطلبت من
ال ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة ف ــي االشـ ـت ــراك
تسليم عروضها الفنية واإلداريــة
واملالية في مهلة أقصاها  26أيار
امل ــاض ــي ،عـلــى أن تـتــولــى الـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة AF
 CONSULTتقويم هذه العروض،
ت ـم ـه ـي ـدًا إلع ـ ــان ال ـش ــرك ــة ال ـفــائــزة
قبل  16شباط املقبل ،وهــو موعد
نهاية عقد الشركة املاليزية ،YTL
التي تتولى حاليًا تشغيل هذين
املعملني وصيانتهما.
ق ـ ّـدم ــت شــرك ـتــان فـقــط عــروضـهـمــا
ض ـمــن هـ ــذه امل ـه ـل ــة ،ه ـمــا ال ـشــركــة
الهندية  POWER MAKEوالشركة
األم ـيــرك ـيــة  .HPIإال أن املــؤسـســة
ق ـ ـ ـ ــررت تـ ـم ــدي ــد مـ ـهـ ـل ــة اسـ ـ ـت ـ ــدراج
الـعــروض إلــى  5أيـلــول ،فلم ّ
تتقدم
أي شــركــة أخ ــرى .عـمــدت املؤسسة
إلى فتح العروض الفنية واإلدارية
(مـ ـ ـ ــن دون امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة) ل ـل ـش ــرك ـت ــن
املتقدمتني ،وعمدت إلى تقويمهما
عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة،
ليتبني أن مـلــف ال ـشــركــة الهندية
ـوف ال ـ ـشـ ــروط ،ف ـق ــررت
غ ـي ــر م ـس ـت ـ ٍ
امل ــؤس ـس ــة ف ــي  22أيـ ـل ــول املــاضــي
تـ ـم ــدي ــد م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض
مـ ّـرة أخــرى حتى  20تشرين األول
ال ـجــاري .عندها تـقــدم تحالف من
شركتي  Primesouthاألميركية و
 KSCCالكويتية (وكيلتهما شركة
الـ ــديـ ــار /س ـم ـيــر ض ــوم ــط) لـيـفــوز
بالصفقة بمبلغ  339مليونًا و464
ألفًا و 657دوالرًا ،فيما بلغ عرض
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شركة  HPIنحو  347مليون دوالر.
ي ـب ــدي وزي ـ ــر امل ـ ــال م ــاح ـظ ــة عـلــى
الـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ــه ش ــرك ــة
 ،Primesouth LLCإذ ي ـت ـجــاوز
ال ـس ـع ــر ال ـ ـ ــذي ت ـق ــاض ـت ــه ال ـش ــرك ــة
امل ــال ـي ــزي ــة  YTLل ـف ـت ــرة ال ـس ـنــوات
الخمس املاضية بنحو  83مليونًا
و 720ألـفــا و 658دوالرًا ،إذ بلغت
قيمة العقد مــع هــذه الشركة نحو
 255مليون دوالر ،أو  192مليون
ي ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ـنـ ــه .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
امل ــؤس ـس ــة أن «ف ـ ــرق األسـ ـع ــار بني
العرض املقدم من الشركة الفائزة
وقيمة العقد مــع الشركة امللتزمة
حاليًا ،يعود إلى أن دفتر الشروط
في املناقصة الحالية يختلف عن
دف ــات ــر ال ـ ـشـ ــروط ف ــي امل ـنــاق ـصــات
ال ـســاب ـقــة ف ــي أم ـ ــور ج ــوه ــري ــة ،إذ
ً
ّ
يتضمن أعماال إضافية ضرورية،
ومـنـهــا عـلــى سبيل امل ـثــال :تأهيل
كامل لكافة املــراجــل (Boilers Full
 )Rehabilitationفــي مـعـمـلــي ديــر
عمار والــزهــرانــي ،شــراء مجموعة
كاملة مــن شـفــرات العنفة الغازية
( )Gas Turbine bladesلكل معمل،
تغيير األنابيب املستخدمة لتفريغ
م ــادة الـغــاز أوي ــل مــن الـبــواخــر في
امل ـع ـمــل (Single Point Mooring
 ،)Hosesتـ ـف ــري ــغ ج ـم ـي ــع ب ــواخ ــر
الفيول أويل ،بما في ذلك البواخر
الـتــي تـفــوق حمولتها مــواصـفــات
املـ ـ ـص ـ ــب  ،SPMارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ــؤش ــر
األسـعــار العاملي (Producer Price
 )Indexلقطع الغيار االستهالكية
وخـ ــدمـ ــات ال ـص ـي ــان ــة مل ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج ،ارتـفــاع معدل األج ــور في
م ــا خ ــص الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة املـحـلـيــة
واألج ـن ـب ـيــة ،ت ـقــدم ع ـمــر املـعـمـلــن،

شركة  HPIعرضت
حسم  40مليون
دوالر من سعرها

إج ــراءات أمنية إضافية نظرًا إلى
الوضع األمني في لبنان واملنطقة.
ي ـب ــدي وزي ـ ــر امل ـ ــال م ــاح ـظ ــة عـلــى
تـ ــوض ـ ـي ـ ـحـ ــات امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ،وجـ ـ ــاء
ف ــي ك ـتــابــه أن «مـ ـع ــدل األجـ ـ ــور لم
يرتفع عن الفترة األخيرة العائدة
للتلزيم الـســابــق ،كــذلــك إن الكلفة
اإلض ــاف ـي ــة ل ـل ــزي ــادة امل ـب ـن ـيــة عـلــى
كلفة اإلج ــراءات األمنية اإلضافية
غ ـيــر م ـب ــررة ف ــي ض ــوء الـتــوقـعــات
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة» .ويـ ـطـ ـلـ ــب «ب ـ ـي ــان
األعـ ـم ــال اإلض ــاف ـي ــة امل ـط ـلــوبــة من
امل ـش ـغــل ال ـج ــدي ــد ب ـش ـكــل مـنـفـصــل
ضمن الصفقة ،وأن يتم عند تنفيذ
التلزيم متابعة األشغال التي تمت
زي ــادتـ ـه ــا ع ــن ال ـت ـل ــزي ــم ال ـس ــاب ــق».
تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إن قـيـمــة
الـعـقــد مــع الـشــركــة املــالـيــزيــه ّ
سعر
بــال ـيــورو ع ــام  192( 2011مليون
يـ ـ ــورو ح ـي ـن ـهــا ع ــادل ـت ــه املــؤس ـســة
أخ ـي ـرًا بنحو  255مـلـيــون دوالر)،
في حني أن املعدات التي تستخدم
ت ـش ــرى ع ـ ــادة ب ــالـ ـي ــورو .م ـنــذ عــام
 ،2011ش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ت ــراجـ ـع ــا
ملحوظًا أم ــام الـ ــدوالر .فـهــل يبرر
ّ
ذلك فارق األسعار؟ كذلك إن العقد
مع الشركة املاليزية كــان يتضمن
تحديث املجموعات املولدة للطاقة
بقيمة  80مليون دوالر من القيمة
اإلج ـمــال ـيــة ،وه ــو م ــا ل ــم تتضمنه
أعمال العقد مع الشركة الجديدة.
بـعــد وزارة املــالـيــة ،سـيـحــول ملف
إبرام الصفقة مع الشركة األميركية
إلـ ـ ــى وزارة الـ ـط ــاق ــة (ال ـ ــوزارت ـ ــان
وص ـي ـت ــان ومــواف ـق ـت ـه ـمــا م ـلــزمــة).
استباقًا للموافقة النهائية ،وجهت
ال ـشــركــة األم ـيــرك ـيــة ال ـخ ــاس ــرة في
املـنــاقـصــة  HPIرســالـتــن لــوزيــري
امل ــال وال ـطــاقــة ،بـتــاريــخ  30كــانــون
األول الـ ـف ــائ ــت ،تـ ـع ــرض إم ـكــان ـيــة
ح ـســم ن ـحــو  40م ـل ـيــون دوالر من
سعر العرض الذي تقدمت به (347
مليون دوالر) للمناقصة ،باعتبار
أن الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي الخ ـت ـي ــار
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـفـ ــائـ ــزة هـ ــو ت ـقــدي ـم ـهــا
الـسـعــر األدن ـ ــى .فـهــل سـيــؤثــر ذلــك
فـ ــي م ـ ـسـ ــار الـ ـصـ ـفـ ـق ــة؟ ع ـل ـم ــا ب ــأن
ملف الشركة األميركية يعاني من
شوائب ونواقص.
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قاس في الجنوب :ال كهرباء وال مياه
تقنين
ٍ
تشهد منطقة بنت جبيل (داني األمني)
ّ
انقطاعًا شبه كلي للتيار الكهربائي منذ أكثر
من أسبوع من دون سابق إنذار أو تبليغ
رسمي .فقد تراجع عدد ساعات التغذية
بالتيار الكهربائي ليصل في بعض البلدات
إلى أقل من ساعتني يوميًا ،حتى أن «ساعات
التغذية القليلة أصبحت توزع بالدقائق» .تشير
إحسان زين الدين ،من بلدة صفد البطيخ،
إلى أن «انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر
أكثر من عشر ساعات متتالية ،لتأتي ساعة
واحدة وتنقطع ساعات أخرى» .وكان األهالي
ً
في منطقة بنت جبيل قد ّأمنوا بديال لكهرباء
الدولة من خالل شراء املولدات الكهربائية أو
االشتراك بخدمات املولدات الخاصة ،إال أن
انقطاع التيار الكهربائي بنحو شبه دائم أدى
إلى انقطاع املياه أيضًا ،وبالتالي زاد ً
أعباء
إضافية على كاهلهم بسبب الحاجة إلى شراء
املياه لتوفير حاجتهم من الشرب والري .يخبر
أحمد مكي أن الناس «باتوا يحتاجون أيضًا
إلى شراء املياه أثناء العواصف املاطرة ،ألن
هناك من يدعي أن أصحاب املرامل يرمون
أوساخ مراملهم في
النهر ،ما يؤدي إلى
استحالة ضخ املياه».
يصف نائب رئيس
بلدية يارون حسني
جعفر ،الوضع بـ
«الكارثة» ،بعدما
«اقتلعت الرياح األشجار وخيم القرميد
وخزانات املياه ،إضافة إلى األعمدة الكهربائية،
ً
ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي كامال
عن البلدة» .يشير العديد من أبناء املنطقة إلى
أن «املسؤولني عن توزيع الكهرباء على بلدات
املنطقة ،يميزون بني بلدة وأخرى» .ويلفت
أحمد زين الدين إلى أن «إحدى البلدات املدعومة
يستفيد أبناؤها بنحو الفت ومميز من التيار
الكهربائي ،فيما ُي َّ
عمم التقنني القاسي على
البلدات األخرى من دون رقيب أو حسيب».
مرفأ عدلون السياحي
يلحق أضرارًا بيئية وأثرية
«إن مرفأ عدلون هو للصيادين ،وسيتم
إنشاء مسبح شعبي بالقرب منه مفتوح
لعامة الناس» ،هذا ما قاله املدير العام للنقل
البري والبحري في وزارة األشغال العامة
عبد الحفيظ القيسي في شهر كانون األول
املاضي ،وذلك ّ
ردًا على تساؤالت أثارها
بعض الناشطني خالل جلسة مناقشة قانون
األمالك العامة البحرية ،حول الجدوى من
إنشاء مرفأ سياحي في عدلون« ،البلدة التي
تفتقر إلى البنية التحتية املناسبة وتعاني
ً
ومواقعها التاريخية والبيئية إهماال مزمنًا»،
على ّ
حد تعبير جمعية «الجنوبيون الخضر»،
التي أصدرت بيانًا ،أمس ،دعت فيه إلى إعالن
شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية.
وأشارت الجمعية إلى أن أعمال الردم
الواسعة التي سيتضمنها املشروع «ستلحق
أبلغ الضرر بالتنوع البيولوجي للشاطئ
العدلوني ،وهو ما سيكون له ،بعكس مزاعم
املشروع ،تداعيات سلبية على حرفة صيد
األسماك في كامل املنطقة .ومن شأن
عملية الردم هذه أن تؤدي إلى تدمير موائل
السالحف البحرية التي ما زالت توجد في
ّ
محيط املوقع وتعشش على شطآنه ،وهو
ما سيؤدي إلى اختالل إضافي في النظام
البيئي للمحيط ،الذي تلعب السالحف
البحرية فيه دورًا حيويًا».
ورأت الجمعية أن مشروعًا بهذا الحجم وبهذه
الوظيفة (السياحية) وبهذا املوقع وبكلفة
مرتفعة لم ُيقدم أو ُيعلن إلى اليوم بشكل
شفاف أي دراسة جدوى إلى الرأي العام.
وأضافت الجمعية أن ُامل ّ
تعهد نشر املعدات في
ً
محاذاة الشاطئُ ،مبدية خشيتها من «تدمير
الشاطئ بحجج واهية خالفًا للقانون».

