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مجتمع وإقتصاد
على الغالف ال يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء بالسعر الذي تصدره وزارة الطاقة شهريًا .يخضع المشتركون في
معظم المناطق لالبتزاز نظرًا إلى عدم وجود خيار آخر لتأمين الكهرباء على مدار ساعات اليومّ :إما دفع الفاتورة
التي يفرضها صاحب المولد ّ
وإما قطع التيار ،وال مجال للشكوى في ظل تقاعس البلديات أو تواطؤ النافذين
فيها وممارسة أجهزة الدولة سياسة رفع اليد

أصحاب المولدات يرفضون تخفيض األسعار:

«المافيا» أقوى من الدولة
فيفيان عقيقي
ان ـخ ـفــض م ـتــوســط س ــاع ــات الـتـقـنــن
الـعــام خ ــارج بـيــروت اإلداري ــة مــن 254
س ــاع ــة ف ــي آذار إلـ ــى  191س ــاع ــة فــي
ن ـي ـســان ،أي بـمـعــدل ســاعـتــن يــومـيــا،
بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في
فصل الــربـيــع وإضــافــة  270ميغاواط
عـلــى الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة املنتجة من
مــؤسـســة كـهــربــاء ل ـبـنــان ،نتيجة بــدء
تشغيل املـحــركــات العكسية الجديدة
َ
في معملي الزوق والجية ،بعد عرقلة
استمرت أكثر من عام .هذه التطورات
انعكست انخفاضًا ملموسًا ملتوسط
«السعر الـعــادل» الشتراكات املولدات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ــذي أع ـل ـن ـت ــه وزارة
الطاقة واملـيــاه لشهر نيسان املاضي،
إذ بلغ  184ليرة عــن كــل ساعة تقنني
للمشتركني (بقدرة  5أمبير) باملقارنة
مع  245ليرة لشهر آذار ،أي بانخفاض
 61لـ ـي ــرة وم ـ ــا ن ـس ـب ـتــه  .%24.8ه ــذا
االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ل ـ ـ ــم يـ ـعـ ـج ــب أص ـ ـحـ ــاب
امل ــول ــدات الـكـهــربــائـيــة ،ال ــذي ــن ل ـجــأوا،
كالعادة ،الى فرض أسعارهم وابتزاز
املـشـتــركــن بقطع الـكـهــربــاء عنهم إذا
اعترضوا.
يـبـلــغ االش ـ ـتـ ــراك ال ــوس ـط ــي (بـ ـق ــدرة 5
أمبير) ،بحسب إعالن الوزارة ،نحو 35
ألفًا و 144ليرة ،باملقارنة مع نحو 62
ألفًا و 230ليرة في شهر آذار .وتستند
وزارة الـطــاقــة واملـيــاه فــي تحديد هذا
السعر إلــى معادلة حسابية تتضمن
ال ـس ـعــر ال ــوس ـط ــي لـصـفـيـحــة املـ ــازوت
األح ـم ــر ( 20ل ـي ـت ـرًا) (ال ـب ــال ــغ 14.280
ليرة في نيسان ،باملقارنة مع 14,932
لـيــرة فــي آذار) وامل ـصــاريــف والـفــوائــد
واألك ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي ي ـت ـك ـبــدهــا أص ـح ــاب
املـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ه ــام ــش

انخفض التقنين ساعتين
في نيسان الماضي بسبب زيادة
إنتاج مؤسسة الكهرباء
رب ــح يبلغ  .%15وي ـصــدر هــذا السعر
شهريًا ،تطبيقًا لقرار مجلس الــوزراء
الرقم  2الصادر بتاريخ 2011/12/14
ال ــرام ــي ال ــى ات ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الــازمــة
لـضـبــط تـسـعـيــرة امل ــول ــدات ال ـخــاصــة.
إال أن ه ــذا الـسـعــر لـيــس مـلــزمــا وإنـمــا
يـتــم اسـتـخــدامــه كـمــؤشــر اسـتــرشــادي
للبلديات ،كي تقوم بدورها في حماية
مصالح املقيمني فــي نـطــاق سلطتها
من االستغالل الذي يمارسه أصحاب
املولدات.

تفاوت كبير في األسعار
ال يجري ،عادة ،االلتزام بالسعر املعلن
من الوزارة ،إال أن التفاوت في األسعار
عن شهر نيسان أثــار موجة احتجاج
واس ـع ــة ب ــن امل ـش ـتــركــن ،إذ تــراوحــت
ف ــي امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي اس ـت ـق ـصــت عـنـهــا
«األخـبــار» بني  10آالف ليرة في ّ
حده
األدنى ،كما في ذوق مكايل ،و 120ألف
ليرة في حـ ّـده األقصى كما في صيدا.
هذا التفاوت ال يبرره التفاوت املقابل
في ساعات التقنني ،بل يظهر من خالل
املالحظة امليدانية أنه يرتبط ارتباطًا
وثيقًا بـمــدى نـفــوذ أصـحــاب املــولــدات
وارتباطهم بقوى األمر الواقع وتواطؤ
النافذين في البلديات معهمّ .
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا

تراوحت أسعار االشتراك في المولدات بين  10آالف و 120ألف ليرة (أرشيف)

م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن شـهــر
ن ـي ـس ــان ،ب ـلــغ ال ـت ـق ـنــن ال ـي ــوم ــي ح ـ ّـده
األقصى في الجنوب ( 10.46ساعات)
وحـ ّـده األدنــى في بعض مناطق جبل
َ
ل ـب ـنــان ( 2.12س ــاع ــة خ ـ ــارج دائ ــرت ــي
الـشـيــاح وأنـطـلـيــاس) .أي أن متوسط
سـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـن ــن تـ ـ ـ ـ ـ ــراوح ب ـح ـســب
املـ ـن ــاط ــق بـ ــن  313.8س ــاع ــة و63.6
ســاعــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن مـتــوســط قيمة
االش ـت ــراك ( 5أم ـب ـيــر) ،بـحـســب السعر
املعلن من الوزارة ،يتراوح بني  57ألفًا
و 739ليرة كحد أقصى و 11ألفًا و702
ليرة كحد أدنى.
ف ــي امل ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ــغ مـتــوســط
ّ
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة خ ــال
ال ـت ـق ـنــن ف ــي بـ ـي ــروت
شهر نيسان نحو  78ساعة ،ما يعني
أن السعر املتوسط الشتراك املولدات
( 5أم ـب ـيــر) يـبـلــغ ن ـحــو  14أل ــف ل ـيــرة.
وب ـل ــغ ال ـت ـق ـنــن ف ــي دائ ـ ــرة أن ـط ـل ـيــاس
نحو  93ســاعــة ،أي أن متوسط سعر
االش ـتــراك هــو  17ألــف لـيــرة .وبـلــغ في
دائرة الشياح نحو  118ساعة ( 22ألف
ل ـيــرة) ،وفــي الـبـقــاع  294ســاعــة تقنني
( 54أل ــف ل ـي ــرة) ،وف ــي ال ـش ـمــال ،بلغت
ســاعــات الـتـقـنــن فــي املـنــاطــق امل ـغــذاة
من شركة قاديشا ،أي طرابلس وشكا
وإهـ ــدن وب ـش ــري والـ ـك ــورة ،نـحــو 146
ساعة ( 26ألف ليرة) ،وبلغت في عكار

والضنية واملنية والبترون وعمشيت
 160ساعة ( 29ألفًا و 500ليرة).
يـظـهــر مــن االس ـت ـطــاع الـبـسـيــط الــذي
أجـ ــرتـ ــه «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ع ـ ّـيـ ـن ــة مــن
املشتركني ،تم اختيارها عشوائيًا ،أن
أصحاب املولدات فرضوا أسعارًا أعلى
بكثر مما هو مفترض بحسب إعالن
الــوزارة ،إذ بلغ السعر  38ألفًا في سن
الـفـيــل ،و 45ألـفــا فــي املـنـصـ ّ
ـوريــة ،و30
ألفًا فــي بصاليم ،و 35ألفًا فــي بعض
أحـ ـي ــاء ال ـ ـحـ ــدث ،و 45أل ـف ــا ف ــي ح ــارة
حريك ،و 100ألف في حي السلم ،و35
ألفًا في عشقوت ،و 46ألفًا في سهيلة
وب ـلــونــة ،و 120أل ــف ل ـيــرة فــي صـيــدا،
و 90ألــف لـيــرة فــي الهاللية و 50ألف
ليرة في طرابلس.

البلديات:
مفضوح!

رضوخ

أو تواطؤ

ب ــدا واض ـح ــا أن مـعـظــم ال ـب ـلــديــات ال
ت ـق ــوم ب ــواج ـب ــات ـه ــا م ــن خـ ــال ف ــرض
الـتـعــرفــة امل ـح ـ ّـددة مــن وزارة الـطــاقــة.
وهي (أي البلديات) ّإما تنأى بنفسها
ّ
ّ
وت ــرض ــخ لـتـحــكــم «مــاف ـيــا امل ــول ــدات»
بــاألسـعـ ُـار ،بسبب حماية قــوى األمــر
الــواقــع املسيطرة ،كما فــي الضاحية
وطـ ــراب ـ ـلـ ــس والـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـيـ ــاء
والقرىّ ،
وإما بسبب تواطؤ النافذين

ّ
فــي الـبـلــديــات مــع أص ـحــاب امل ــول ــدات
ملـمــارســة االح ـت ـكــار وزيـ ــادة األس ـعــار
واالنتفاع من توزيع ريوعها.
ت ـقــول ســام ـيــة خ .م ــن س ـكــان سهيلة
ّ
إن «فــاتــورة املــولــد هــي دائـمــا ضعف
ّ
م ــا يــدفـعــه س ــك ــان امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
في عجلتون ّوعينطورة ،علمًا بأنها
ّ
مـنــاطــق ت ـت ـغــذى م ــن امل ـحــطــة نفسها
وتـخـضــع ل ـســاعــات الـتـقـنــن نفسها،
وه ــو م ــا اس ـت ـمـ ّـر خ ــال ه ــذا الـشـهــر،
ّ
ف ــرغ ــم أن س ــاع ــات ال ـق ـطــع ل ــم تـتـخــط
ّ
الساعات األربــع ،إل أننا دفعنا نحو
ّ
 46ألــف لـيــرة لخدمة املــولــد ،راجعنا
الـ ـبـ ـل ــدي ــة م ـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وهـ ـ ــي ت ــرم ــي
ّ
ّ
املسؤولية حينًا على مراقب املولدات
ُ
املعني من املحافظ ،وحينًا آخر تتذرع
ّ
ب ــوج ــود أع ـط ــال ف ــي املـ ـح ــوالت ،فيما
ّ
ّ
تسجله
املــراقــب يــؤكــد أنــه ملتزم بما
ّ
ّ
عدادات البلدية من ساعات قطع».
ّ
ف ــي ص ـي ــدا ،يـشـيــر عـصـمــت ال ـق ــواس
إل ـ ــى أن «ال ـت ـع ــرف ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة هــي
األعلى مقارنة مع املناطق املجاورة،
إذ تراوحت هذا الشهر بني  90و120
ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ف ــي ان ـخ ـف ــاض ب ـم ـع ـ ّـدل 5
إلى  10آالف ليرة عن الشهر املاضي،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ـح ـ ّـس ــن ال ـت ـغ ــذي ــة
ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ وك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،وي ـت ــاب ــع
«ه ـن ــاك ت ــواط ــؤ واضـ ــح ب ــن الـبـلـ ّ
ـديــة

ّ
ـول ــدات ،فنحن ّ
توصلنا
وأصـحــاب امل ـ
ّ
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـلــى وضـ ــع عـ ـ ـ ــدادات في
بـيــوتـنــا م ـنــذ أش ـهــر ملــراق ـبــة ســاعــات
ال ـق ـطــع ،وت ـعـ ّـهــدت ال ـب ـلـ ّ
ـديــة بمتابعة
ّ
املــوضــوع مع أصحاب املــولــدات ،لكن
شيئًا لم يحصل حتى اليوم ،إضافة
إلــى وج ــود أعـطــال ُمفتعلة تنتج من
عــدم مسارعة شركة تقديم الخدمات
إل ــى مـعــالـجــة األع ـط ــال ب ـهــدف زي ــادة
ساعات القطع».
وال ي ـخ ـت ـلــف ال ــوض ــع ف ــي ط ــراب ـل ــس،
هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا عـ ـم ــد بـ ـع ــض أصـ ـح ــاب
ّ
امل ــول ــدات إل ــى «ال ـتــذاكــي» عـبــر إص ــدار
ف ــوات ـي ــر م ـت ــاع ــب بـ ـه ــاّ ،
زوروا فـيـهــا
ّ
األرق ـ ــام إلخ ـفــاء «ســرق ـت ـهــم» ،إذ حــول
اشـ ـت ــراك الـ ـ ـ  10أم ـب ـي ــر ال ـت ــي يـحـصــل
عليها املشتركون إلى  16أمبيرًا على
الورق ،لتبرير تقاضيهم  140ألف ليرة
ّ
ً
لـبـنــانـ ّـيــة ب ــدال مــن  50أل ــف ل ـيــرة .وكــل
ذل ــك يـعـيــده املـسـتـهـلـكــون إل ــى تــواطــؤ
م ـك ـش ــوف ب ــن ال ـب ـل ــدي ــات وأصـ ـح ــاب
ّ
املولدات واملراقبني.

شكوك ّ
تدعمها الردود

ّ
ّ
إل أن لـلـبـلــديــات وم ــراق ـب ــي امل ــول ــدات
رواي ـ ـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ــدحـ ــض اتـ ـه ــام ــات
التواطؤ عبر إثــارة الشكوك بالتعرفة
وعــدد ساعات التقنني التي تصدرها

