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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

كارتيل الغاز

ّ
تتحكم شركة «نفتومار» ،المملوكة من رجل األعمال ًطالل
الزين ،باستيراد الغاز إلى السوق اللبنانية .يدير الزين كارتيال من
خمس شركات تتولى التوزيع؛ أبرزها «صيداكو» المملوكة
من النائب وليد جنبالط .قدرة هذا الكارتيل تصل إلى حدود
تحويل المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة إلى أداة
لخدمة مصالحها ،فتمنع منح إجــازات االستيراد للشركات
المنافسة ،وتسمح بالسيطرة على خزانات غاز تملكها الدولة
اللبنانية وتتسع لنحو  700ألف طن ،باإلضافة إلى السيطرة
على خزانات القطاع الخاص .يتيح هذا النفوذ تحقيق إيرادات
قيمتها مليار دوالر

اللبنانيون
في قبضة
خمس
شركات

محمد وهبة
قـبــل عــام  ،1991ك ــان اسـتـيــراد الـغــاز
بنوعيه الغاز املنزلي «بوتان» والغاز
الـصـنــاعــي «ب ــروب ــان» مــن مسؤولية
الــدولــة اللبنانية .هي وحدها كانت
ت ـس ـتــورد ه ــذه امل ـ ــادة ال ـح ـيــويــة ،أمــا
الـ ـت ــوزي ــع فـ ـك ــان ي ـت ــم ع ـب ــر ش ــرك ــات
ّ
خاصة وفق كوتا محددة لكل منها.
وفـ ــي ب ــداي ــة ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
الياس الهراوي ،صدر مرسوم يمنح
شركة خاصة (يملك أسهمها طالل
ال ــزي ــن وروالن ال ـ ـهـ ــراوي وآخـ ـ ــرون)
حـ ــق اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار أرض فـ ــي مـنـطـقــة
ال ــدورة بمبلغ سنوي  1.410مليون
ل ـيــرة مل ـ ّـدة  99س ـنــة ،وص ــدر مــرســوم
ـان يمنح شركة استيراد مشتقات
ثـ ٍ
نفطية (يملكها سعدي غندور) حقًا
ً
مماثال في منطقة طرابلس بالقيمة
نفسها .يومها ،كان الزين (وال يزال)
هــو املـ ـ ّ
ـورد األك ـبــر لـلـغــاز عـبــر البحر
األبـيــض املتوسط مــن خــال شركته
"نفتومار" التي تأسست في بيروت،
ث ــم ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى الـ ـي ــون ــان .وجـ ــاءت
شــراكــة الــزيــن ـ ـ ال ـه ــراوي ،الـتــي نجم
ّ
عنها إصدار املرسوم املذكور ،لتركز
القطاع بني يدي جهة واحــدة عملت
على إنشاء خزانات غاز تحت األرض
وفــوقـهــا على املـســاحــات املستأجرة
"مجانًا" من الدولة ،ثم ّأسست تجمع
ّ
"ش ـ ــرك ـ ــات مـ ـح ــاص ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز" .خ ــط ــة
ال ــزي ــن والـ ـ ـه ـ ــراوي ق ـض ــت بــاح ـت ـكــار
اس ـت ـي ــراد وت ــوزي ــع ال ـغ ــاز م ــن خــال
ّ
التجمع كان األداة
احتكار التخزين.

املـنــاسـبــة السـتـئـجــار خــزانــات الـغــاز
املنتشرة على الشاطئ اللبناني ،أي
تلك الـتــي لديها منفذ بـحــري يتيح
لـهــا اسـتـقـبــال وتـفــريــغ بــواخــر الـغــاز
املـ ـسـ ـت ــوردة .واس ـت ـم ـ ّـر هـ ــذا الــوضــع
ّ
ح ـتــى ع ــام  1998ح ــن ت ـمــكــن الــزيــن
من االستحواذ وحده على كل حصة
ال ـ ـهـ ــراوي وب ــاق ــي الـ ـش ــرك ــاء ،فــأبـقــى
عـلــى الـتـجـ ّـمــع ك ــأداة تمنحه الغطاء
السياسي والسوقي.
هـكــذا نشأ كــارتـيــل الـغــاز فــي لبنان.
هـ ــو ك ــارتـ ـي ــل ب ـ ـ ــرأس واح ـ ـ ــد وأذرع
عديدة .الرأس ،أي نفتومار ،كان وليد
الــوصــايــة الـســوريــة وعـهــد ال ـهــراوي،
أمــام األذرع ،املؤلفة من« :نوردغاز»،
«يونيغاز»« ،كامليد غاز»« ،صيداكو»
و«غ ــاز ال ـشــرق» ،فقد ول ــدت كنتيجة
للبزنس الناشئ في اقتصاد الحرب
األهلية .استورد هذا الكارتيل الغاز
بـمـعـ ّـدل وس ـطــي يـبـلــغ  200أل ــف طن
ّ
س ـن ــوي ــا .ال ـك ـم ـيــات تـ ـ ــوزع ع ـلــى 160
شــركــة تعبئة وفــق معايير «الـســوق
ّ
الحرة» وعبرها تصل إلى املستهلك
ّ
بالسعر ال ــذي تـحــدده وزارة الطاقة
أس ـب ــوع ـي ــا .أمـ ــا م ـعــاي ـيــر الـتـسـعـيــر،
فتستند إل ــى ج ــدول تــركـيــب أسـعــار
يـحـقــق ل ـل ـشــركــات ال ـخ ـمــس إي ـ ــرادات
طائلة تفوق  42مليون دوالر سنويًا،
أي ما يوازي  1.055مليار دوالر على
مدى عقدين ونصف عقد.

القبضة المحكمة
م ـن ــذ  25سـ ـن ــة ،أح ـك ـم ــت ال ـش ــرك ــات
ال ـخ ـم ــس ق ـب ـض ـت ـهــا ع ـل ــى ال ـت ـخــزيــن

أله ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـج ــال
االستيراد ،إذ إن تفريغ بواخر الغاز
املـسـتــورد يتطلب خــزانــات مفتوحة
ع ـلــى م ـن ـفــذ بـ ـح ــري .وهـ ـن ــاك نــوعــان
من هذه الخزانات؛ األول مملوك من
الدولة اللبنانية ،والثاني من شركات
القطاع الخاص:
ـ ـ ـ خ ـ ــزان ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
طرابلس والــزهــرانــي تتسع لنحو 3
ّ
التجمع
آالف ط ــن ،وق ــد اسـتــأجــرهــا
مــن «مـنـشــآت الـنـفــط» بمبلغ سنوي
ّ
يقدر بنحو  700ألف دوالر ،ثم أقفلها
لضمان عدم استعمالها من قبل أي
شــركــة أخ ـ ــرى ،وض ـم ــان ع ــدم وج ــود

ّ
التجمع
مـثــل تـلــك الـتــي يستأجرها
م ــن «يــون ـي ـفــرســال غـ ــاز» ف ــي منطقة
عمشيت ،أو أنها خزانات مستأجرة
وتـ ـ ــدار ل ـح ـســاب ال ـت ـجـ ّـمــع م ـثــل تلك
ّ
التجمع من شركة
التي يستأجرها
ل ـي ـكــوي ـغــاز ف ــي مـنـطـقــة ن ـهــر الـكـلــب،
وه ــي تتسع لنحو  5آالف طــن غــاز.
وب ـح ـســب امل ـع ـط ـيــات ال ـســوق ـيــة ،فــإن
«نوردغاز» تملك خزانًا يتسع لنحو
 4آالف ط ـ ــن ،ولـ ـ ــدى «غـ ـ ــاز الـ ـش ــرق»
خ ــزان ــات تـتـســع لـنـحــو  25أل ــف طن
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـ ـ ــدورة ،ولـ ـ ــدى شــركــة
«ص ـ ـيـ ــداكـ ــو» خ ـ ــزان ـ ــات فـ ــي مـنـطـقــة
الزهراني تتسع لنحو  2500طن.

«أدوات» رسمية

تحقق الشركات
الخمس إيرادات طائلة
تفوق  42مليون
دوالر سنويًا
خزانات تنافس تلك التي يملكها أو
يستأجرها.
ـ خزانات الشركات الخاصة مملوكة
بأغلبيتها مــن الـشــركــات املنضوية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع ،وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خ ـ ــزان ـ ــات
مـ ـسـ ـت ــأج ــرة ومـ ـقـ ـفـ ـل ــة عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
استئجار خــزانــات الــدولــة اللبنانية

نقابة أصحاب معامل التعبئة

الـسـيـطــرة عـلــى خ ــزان ــات ال ـغ ــاز ذات
املـنـفــذ الـبـحــري هــي نـصــف الـطــريــق.
ف ــالـ ـك ــارتـ ـي ــل ي ـس ـي ـط ــر أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
امل ـنــافــذ ال ـب ـ ّـري ــة أي ـض ــا .فـعـلــى الــرغــم
مــن أن االسـتـيــراد ال ـبـ ّـري مل ــادة الغاز
بنوعيه ،بــوتــان وب ــروب ــان ،مسموح
ب ـقــرار مــن مجلس ال ـ ــوزراء الــرقــم 69
الـصــادر بتاريخ  ،2004/5/20إال أن
املديرية العامة للنفط نجحت ،حتى
اآلن في ّ
«سده» بطرق مختلفة .فهي
ّ
رفضت منح أي إجازة استيراد بري
للغاز من سوريا أو من تركيا أو من
السعودية .وفــي األسابيع األخـيــرة،
رفضت املديرة العامة للنفط ،أورور
ف ـغــالــي ،اسـتـقـبــال أي طـلــب ومنعت
تسجيل أي طـلــب ب ـهــذا الـخـصــوص
فــي قـلــم املــديــريــة .الــذريـعــة الشفهية
ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا فـغــالــي أن ــه ال يسمح

ّ
تحاول معامل تعبئة الغاز املنزلي أن تتكتل لتحصيل حقوقها من املديرية العامة
للنفط والـشــركــات املـسـتــوردة للغازّ .
تبي لشركات التعبئة أن سعر الـغــاز الــذي
ّ
تحدده وزارة الطاقة ّ
يكبدها خسائر تراوح بني  25دوالرًا و 40دوالرًا على الطن
الواحد .الطريقة الوحيدة ّلتحقيق ربح في مجال تعبئة الغاز املنزلي للمستهلك،
هــي فــي الحصول على حقها املنصوص عليه فــي جــدول تركيب األسـعــار .هو
الحق الذي استولت عليه شركات االستيراد منذ  25سنة وحققت بفضله أرباحًا
بقيمة  40دوالرًا عن كل طــن ،أي ما يساوي  200مليون دوالر عن السنوات الـ
 25املاضية .شركات التعبئة تعاني من هذه املشكلة ،فيما تعلم أن هذه الطريقة
ّ
ّ
الصحيحة للبيع من دون خسارة أو من دون غش .الغش يعني أن املواطن يدفع
الثمن مرتني؛ في ّ
املرة األولــى ،يدفعها من خالل جدول تركيب األسعار ،والثانية
عندما تستولي شركات االستيراد على حقوق الغير الواضحة في الجدول .النقابة
ّ
السر علي زغيب،
يرأسها أنطونيو ّيمني ،ونائب الرئيس حسني أكــومــي ،وأمــن
وأمني الصندوق بول ّ
نجار.

باستيراد الغاز بـ ّـرًا ،لكن سرعان ما
أب ــرزت الـشــركــات ال ـقــرار  69الـصــادر
عن مجلس الــوزراء ،لكنها لم تقتنع
باألمر .وصل األمــر إلى ّ
حد أن وزير
الطاقة أرتور نظريان طلب استشارة
ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج امل ـك ـل ـف ــة
باالستشارات القانونية لــدى وزارة
الطاقة ،التي اقترحت عليه «السماح
للشركة املستدعية باستيراد مــادة
غ ـ ـ ــاز الـ ـنـ ـف ــط املـ ـسـ ـي ــل بـ ـ ــروبـ ـ ــان عــن
طريق الـبــر ،وذلــك استنادًا إلــى قــرار
مجلس ال ـ ـ ــوزراء .»...فـغــالــي ابتدعت
طرقًا لالمتناع عــن التنفيذ ،وبــدأت
تـحـيــل طـلـبــات ال ـشــركــات إل ــى وزارة
الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع املــدنــي ومــديــريــة
النقل في وزارة األشـغــال الستطالع
رأيهم بحجة السالمة العامة! الالفت
أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي ط ـل ـب ــت إجـ ـ ــازة
استيراد الغاز تعمل حاليًا في مجال
ن ـق ــل الـ ـغ ــاز م ــن م ـن ـط ـقــة إل ـ ــى أخ ــرى
ومــن محطة إلــى أخــرى ،أي أن حجة
الـســامــة الـعـ ّ
ـامــة ليست ثــابـتــة ،وهو
ما يجعل موقف فغالي مريبًا .تقول
مصادر مطلعة إن وزير الطاقة فرض
على فغالي استقبال طلبات إجــازة
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ،إال أن املـ ـف ــاج ــأة كــانــت
بتسجيل عـشــرات الطلبات فــي مدة
يوم أو اثنني ،فمن أين «نبعت» هذه
الطلبات؟ ال أحد يملك أي جواب.

النفوذ السياسي
مـ ـ ــا هـ ـ ــو مـ ـ ـص ـ ــدر نـ ـ ـف ـ ــوذ ال ـ ـشـ ــركـ ــات
املحتكرة؟ ملكية الـشــركــات الخمس
وحصصها السوقية تكشف عن هذا
الجانب بوضوح:
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـص ــة األكـ ـب ــر ت ـس ـت ـحــوذ عليها
شــركــة صـيــداكــو ،إذ تبلغ نـحــو 100
ألـ ــف ط ــن م ــن الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا ،أي ما
يــوازي  %40من الكميات املستوردة
إلــى لبنان .هــذه الشركة مملوكة من
النائب وليد جنبالط ،والنائب نعمة
طـعـمــة وج ـ ــورج م ـتــى و«غ ـ ــاز لـبـنــان
ه ــول ــدي ـن ــغ» .ه ــذه األخـ ـي ــرة مـمـلــوكــة
أيضًا من جنبالط ونعمة ومتى ،إال
أن بــن مؤسسيها نبيه الصيداني
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ون ـ ــزي ـ ــه
ال ـص ـي ــدان ــي ال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون شــركــة
«ي ــون ـي ـغ ــاز» .وت ـم ـلــك «غـ ــاز ل ـب ـنــان»،
أيضًا ،مجموعة شركات متخصصة
بالعمل على الغاز؛ أبرزها "ناتغاز"
الـ ـت ــي يـ ـب ــرز بـ ــن م ــؤس ـس ـي ـه ــا ب ـيــار
مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ف ـ ـ ــرع ـ ـ ــون وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار هـ ـن ــري
ح ـلــو ،إل ــى جــانــب ج ـن ـبــاط وطـعـمــة
وغ ـيــرهــم .أم ــا مــالـكــو «غـ ــاز لـبـنــان»،
فهم جنبالط وابـنــه تيمور وطعمة
إلى جانب شركات أجنبية مصدرها
«غـيــر م ـحــدد» فــي الـسـجــل الـتـجــاري
وهـ ــي« :ج ـس ـت ـمــار أن ـتــرنــاش ـيــونــال»
(« ،)%23.88الـ ـ ـ ــوود ف ـي ـن ـنــس ان ــك»
(« ،)%32.99ب ـن ــدر أوف ــرس ـي ــز ان ــك»

