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تقرير

ّ
البواخر :اتفاق رضائي مفخخ بـ 800مليون دوالر
ال ـت ــرش ـي ـح ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ ـ عــال ـيــه
ُ
ف ـلــم تـ ـب ـ ّـت ن ـهــائ ـيــا ،واألرجـ ـحـ ـي ــة هي
لترشيح حسام عـســراوي (درزي) أو
خليل خيرالله (أرثوذوكسي) .يشعر
الـقــومــي بــأن لــه قــوة تؤهله للترشح
عــن تـلــك ال ــدائ ــرة« ،ل ـكــن إذا تحالفنا
ولـ ــم ي ـع ـطــونــا م ــا ي ـن ــاس ــب حـجـمـنــا،
ن ـكــون مـحــرجــن ،وامل ــوض ــوع ال يــزال
قيد الدرس والتشاور بني الحلفاء وال
سيما حزب الله».
واالتـ ـ ـج ـ ــاه فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي هــو
ل ــدع ــم الئـ ـح ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق عـبــد
الــرح ـيــم م ــراد املــدعــومــة مــن الحلفاء
«عـلـمــا أن حـجـمـنــا عـلــى األرض كــان
يؤمن ترشيح أحــد محازبينا ،لكننا
تماشينا مع مصلحة التحالف» .وفي
زحلة ،األرجح أن يدعم «ترشيح أحد
األصـ ــدقـ ــاء» ،خـصــوصــا أن تـقــديــرات
الـ ـبـ ـع ــض تـ ـنـ ـف ــي حـ ـظ ــوظ ــه ب ــال ــرب ــح
بمرشح مباشر عن تلك املنطقة .وفي
دائـ ــرة جـبــل لـبـنــان األولـ ــى (ك ـســروان
– ج ـب ـي ــل) ،ح ـيــث ال ـح ـض ــور ل ـكــل من
امل ــردة والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وحــزب
ال ـلــه وأمـ ــل ،ي ـبــدو ال ـقــومــي ف ــي حـيــرة
من أمــره لجهة كيفية تصويت مئات
مناصريه في الدائرة.
وف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ـ ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
سيدعم الئـحــة تضم شخصيات من
 8آذار كالنائب السابق جهاد الصمد،
الوزير السابق فيصل كرامي ،والئحة
أسـ ــامـ ــة سـ ـع ــد فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ـ ـ ـ ج ــزي ــن،
والئ ـحــة ح ــزب ال ـلــه ـ ـ أم ــل فــي ص ــور ـ
الزهراني.
وأط ـلــق ال ـحــزب الـقــومــي خ ــال نهاية
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاك ـي ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
حــاص ـبـ ّـيــا ـ مــرج ـع ـيــون ،وف ــي مــديـنــة
بـ ـي ــروت ،ب ـح ـضــور عـ ــدد م ــن أع ـضــاء
ّ
ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـح ـ ــزب ،م ـت ـط ــل ـع ــا الـ ـ ــى ف ــوز
م ــرشـ ـحـ ـي ــه وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة عـ ـل ــى كـ ـ ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات،
وإح ــداث فــرق فــي التشريع النيابي،
فهل تتحقق أمنياته أم يخذله الواقع
على األرض؟

يتجه مجلس الوزراء إلى
استعادة النقاش باستئجار
المعامل العائمة قريبًا .لكن
هذه المرة ،تشير المعطيات
إلى أن بوابة النقاش ستكون
االتفاق الرضائي .وفيما صار
معروفًا أن قيمة العقد تصل
إلى  1.8مليار دوالر ،تشير األرقام
الواقعية إلى أن هذا السعر
يزيد على سعر شراء البواخر
بـ 800مليون دوالر ،فهل
تتحقق المصلحة العامة
بخفض قيمة العقد؟
إيلي الفرزلي
ك ــرر وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة س ـي ــزار أبـ ــي خـلـيــل،
فــي مـقــابـلــة تلفزيونية أم ــس ،مــا سبق
أن أع ـل ـنــه م ـ ـ ــرارًا :ن ــري ــد ك ـه ــرب ــاء بشكل
ط ــارئ ومـسـتـعـجــل ،إل ــى ح ــن االنـتـهــاء
مــن املـعــامــل امل ـقــرر إن ـشــاؤهــا ،وأبــرزهــا
معمال سلعاتا والــزهــرانــي ،ال ـلــذان بدأ
إعـ ــداد دف ـتــر ال ـش ــروط إلع ــان مناقصة
دولية بشأنهما .وأكــد أن الحلول تقف
عـلــى بـعــد قـ ــرار واحـ ــد ي ـص ــدره مجلس
ال ـ ــوزراء .ال يـتـحــدث عــن خـيــار الـبــواخــر
بوصفه الخيار الوحيد ،لكن التشديد
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ن ـتــائــج
سريعة يعني ببساطة أن ال خيار سوى
البواخر.

كيف يمكن إحياء هذا الخيار؟
عمليًا ،لم يعد ممكنًا السير باملناقصة
الحالية ،بعد اإلشكاالت التي واجهتها،
وأبــرزهــا دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي ال يضمن
املنافسة العادلةّ ،
ورد لجنة التلزيم لها
مرتني بسبب بقاء عــارض وحـيــد .وهــذا
يعني أنــه فــي حــال إص ــرار السلطة على
خ ـيــار ال ـب ــواخ ــر ،سـيـكــون عـلـيـهــا السير
باالتفاق بالتراضي .وهــذا الخيار يبدو

جديًا بالنظر إلى املعطيات الراهنة ،وال
سـيـمــا بـعــد تـهــديــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بــال ـل ـجــوء إلـ ــى ال ـت ـصــويــت ل ـح ـســم ملف
ّ
الكهرباء .بالنسبة إلى وزير مطلع على
امل ـلــف ،لــم يـعــد جــائ ـزًا الـتـعــامــل مــع ملف
ال ـك ـهــربــاء م ــن دون الـنـظــر إل ـيــه بوصفه
ً
مــدخــا إلص ــاح الــوضــع املــالــي ولتأمني
الطاقة للمواطنني.
ل ـكــن ،ه ــل يـمـكــن ال ـت ـصــويــت ف ــي مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى مـلــف خــافــي كــالـكـهــربــاء؟
وم ــاذا سـيـكــون مــوقــف وزراء حــركــة أمــل
الذين تمسكوا بضرورة مرور املناقصة
عبر إدارة املناقصات؟ وهل يمكن تأمني
االعتمادات الالزمة للسير بالعقد ،إذا أقر
مجلس الوزراء امللف؟
بعد االتهامات التي رافقت دفتر الشروط،
يـ ـ ــرى م ـ ـصـ ــدر مـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــة أن
تخطيها واللجوء إلى اتفاق بالتراضي
يشكل فضيحة ،ويؤكد كل ما كــان يقال
عن سعي لتفصيل دفتر شروط املناقصة
عـلــى ق ـيــاس ع ــارض وح ـيــد .وي ـق ــول« :ال
يـعـقــل أن ت ـت ـحــول امل ـنــاق ـصــات إل ــى ممر
لتمرير صفقات .كذلك ال يعقل أن يؤخذ
بــرأي إدارة املناقصات إذا كان يناسبنا
وأن يتم تخطيه إذا لم يناسبنا».
يــوضــح خـبـيــر ف ــي ال ـق ــان ــون اإلداري أن
مجلس ال ــوزراء مـلــزم إذا ســار فــي خيار
التلزيم بالتراضي بتعليل قراره ،خاصة
أن امل ـ ـ ـ ــادة  147مـ ــن قـ ــانـ ــون امل ـح ــاس ـب ــة
العمومية تحدد شــروط عقد االتفاقات
بـ ــال ـ ـتـ ــراضـ ــي ،وه ـ ــي شـ ـ ـ ــروط ال ت ـس ــري
م ـبــاشــرة عـلــى حــالــة ال ـبــواخــر ،وإن كــان
يتوقع إدراج ـهــا فــي إط ــار الفقرة  12من
تلك املادة (اللوازم واألشغال والخدمات
الـ ـت ــي يـ ـق ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء تــأمـيـنـهــا
ب ــال ـت ــراض ــي بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح ال ــوزي ــر
املختص) .وفيما الشروط األخــرى تبدو
محصورة كــأن ينفذ االتـفــاق لـضــرورات
أم ـن ـي ــة أو ب ـس ـبــب ال ـح ـص ــري ــة .فـ ــإن تـلــك
الـ ـفـ ـق ــرة ت ـع ـط ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حــق
تقدير املصلحة الـعــامــة .لكن فــي مطلق
األحــوال ،ال تعطيه حق توقيع العقد من
دون تعليل .وهــذا ما يؤكده قانون حق
الوصول إلى املعلومات في املادة  11منه
(تعليل القرارات اإلدارية غير التنظيمية
خطيًا تحت طائلة اإلبطال).

ويسأل وزير مقتنع بأن الطريق صارت
م ـع ـب ــدة أم ـ ــام االت ـ ـفـ ــاق ب ــال ـت ــراض ــي ،هــل
ب ــاإلمـ ـك ــان اع ـت ـم ــاد ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ه ــذه
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،كـ ـتـ ـع ــوي ــض ع ـ ــن ك ـ ــل املـ ـس ــار
الخاطئ الــذي ســار فيه مجلس ال ــوزراء
في ما يتعلق باستقدام بواخر الطاقة؟
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــوزي ــر أن
املـطـلــوب الـتـفــاوض مــع الـشــركــة التركية

أيهما أفضل ،شراء
معملين بمليار دوالر،
أم استئجارهما
بـ 1.8مليار دوالر؟

لتحصيل العرض األفضل.
ال ـع ـق ــد امل ـف ـت ــرض تــوق ـي ـعــه م ــع ال ـشــركــة
ُس ـ ِّـرب منذ مــدة وقيمته تصل إلــى سعر
 1.87مليار دوالر خــال خمس سنوات.
وه ــذا الــرقــم هــو حــاصــل سعر  58دوالرًا
للميغاواط /ساعة بمعدل إنـتــاج يصل
إلى  8100ساعة في السنة.
وإذا ك ــان ــت امل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة تـقـضــي
(هيثم الموسوي)

بتحسني وضع الكهرباء وخفض العجز،
ف ــإن امل ـص ـل ـحــة نـفـسـهــا تـقـضــي بخفض
قيمة الصفقة ،اعتمادًا على معطيات لم
يـعــد بــاإلمـكــان تـجــاهـلـهــا ،أبــرزهــا أن ــه ال
يعقل أن تكون كلفة إيجار الباخرة أعلى
من كلفة شرائها.
وفـ ـيـ ـم ــا ص ـ ـ ــار املـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ل ـس ـعــر
امليغاواط يصل إلى  600ألف دوالر ،فإن
ذل ــك يـعـنــي أن س ـعــر مـعـمــل ب ـق ــدرة 800
م ـي ـغــاواط ه ــو  480مـلـيــون دوالر ،ومــع
إضافة سعر التشغيل والصيانة املعتمد
حاليًا من قبل كارادينيز ،أي  12.4دوالر
للميغاواط /ســا ًعــة (ه ــذه الكلفة تعتبر
مــرتـفـعــة م ـق ــارن ــة بـكـلـفــة تـشـغـيــل معمل
الـ ـ ــذوق وص ـي ــان ـت ــه ،ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
وال ـت ــي تـبـلــغ  10.7دوالرات لـلـمـيـغــاوط
 /ســاعــة) ،ف ــإن الكلفة اإلجـمــالـيــة لـشــراء
ال ـبــاخــرتــن وع ـقــد الـصـيــانــة والتشغيل
خالل خمس سنوات ( 401مليون دوالر)
تكون  881مليون دوالر .وحتى مع زيادة
نحو  20باملئة على املبلغ اإلجمالي (176
م ـل ـيــون دوالر) ك ـبــدل تـكــالـيــف إضــافـيــة
مثل إنشاء هيكل السفينتني والعموالت
واألربـ ـ ـ ـ ـ ــاح اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،ف ــإن
ال ـت ـك ـل ـف ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـص ــل فـ ــي حــدهــا
األق ـصــى إل ــى  1.057مـلـيــار دوالر .وهــذا
ّ
يعني باختصار أن شراء الباخرتني يقل
عــن كلفة استئجارهما لخمس سنوات
فقط بما يقارب  800مليون دوالر .علمًا
أن هذه املقارنة تفترض رمي الباخرتني
بعد خمس سـنــوات مــن شرائهما ،فيما
الواقع يشير إلى أن باإلمكان بيعهما أو
االسـتـمــرار بــاالسـتـفــادة منهما لسنوات
طويلة (عمر املعمل ي ــراوح بــن  15و20
سنة).
اف ـتــراض حـســن الـنـيــة يـقــود إل ــى اعتبار
أن ال ـ ـ ــ 800م ـل ـيــون دوالر اإلض ــاف ـي ــة هي
أربــاح إضافية وليست عموالت ،ولذلك،
إن امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ال ـف ـع ـل ـيــة تـقـضــي
بـشــراء السفن ال استئجارها .وألن هذا
االقـتــراح سيقود ربما إلــى إجــابــة نافية
لوجود معامل عائمة جاهزة للبيع في
الـعــالــم ،فــإن ذلــك ال يلغي االسـتـفــادة من
هذه الوقائع للوصول إلى اتفاق رضائي
عادل للدولة وال ّ
يمس باألرباح املنطقية
ألية شركة.

تقرير

ضغوط دولية على لبنان :إقرار موازنة  2018بسرعة!
على الرغم من مخالفة
الدستور وقانون المحاسبة
العمومية في إعداد
ومناقشة مشروع موازنة
 ،2018لم يكن هناك
اهتمام جدي من قوى
السلطة بهذا األمر ،لكنهم
ّ
مستعدون للرضوخ
لضغوط سفراء الدول
والمؤسسات
المانحة
ّ
الدولية التي حذرتهم من
عدم الذهاب إلى مؤتمرات
الدعم ّ
المقررة للبنان من
دون موازنة ،فهل هناك
وقت إلقرار موازنة والقيام
بإصالحات اقتصادية ومالية
وإدارية ،أم أن التسوية
إلقرارها ستعفي قوى
السلطة من هذه المهمة؟

محمد وهبة
ي ـ ـ ــدرس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي جـلـســة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،الـ ـي ــوم ،مـ ـش ــروع قــانــون
موازنة  2018الــذي أحالته وزارة املال
ع ـلــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،يـ ــوم الـجـمـعــة
املـ ــاضـ ــي ،مـ ــن دون إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات
جــذريــة عـلــى الـنـسـخــة ال ـتــي أرسـلـتـهــا
ال ـ ـ ـ ــوزارة ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع ومـ ــن دون أن
يـتـضـمــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـت ــي طلبها
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ب ـم ــوج ــب ت ـع ـم ـيــم رس ـم ــي وج ـه ــه إل ــى
اإلدارات العامة ،وذلك بنسبة .%20
يـعــود هــذا االستعجال إلــى تحذيرات
تلقاها لبنان من سفراء الدول املانحة،
وم ـ ــن م ــؤسـ ـس ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ك ـص ـن ــدوق
ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــن ،اع ـت ـبــرت أن
ذهـ ـ ــاب ل ـب ـن ــان إل ـ ــى م ــؤتـ ـم ــرات ال ــدع ــم
ب ــا م ــوازن ــة  2018ه ــو إشـ ــارة سلبية
تؤدي إلى نتائج غير متوقعة .رئيسا
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون ومـجـلــس
ال ـنــواب نبيه ب ــري ،ت ــداوال بـهــذا األمــر
في لقائهما قبل نحو أسبوعني واتفقا
عـلــى اإلس ـ ــراع ف ــي ب ـ ّـت امل ــوازن ــة ضمن
ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي ملـجـلــس الـ ـن ــواب ال ــذي
ي ـبــدأ بـحـســب املـ ــادة  32م ــن الــدسـتــور
«يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر
من شهر آذار ،وتتوالى جلساته حتى
نهاية شهر أيار» ،ربطًا بالتحضيرات

الجارية النعقاد مؤتمر روما ومؤتمر
بــاريــس  ،4وإال ف ــإن إق ــرار امل ــوازن ــة لن
يكون متاحًا خالل الفترة املقبلة التي
ت ـت ـض ـمــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لــان ـت ـخــابــات
النيابية ّ
املقررة في  6أيار.
جـلـســة الـ ـي ــوم ،وه ــي األولـ ـ ــى ،ستليها
ج ـل ـســات مـتـتــالـيــة تـسـتـجـيــب لـتـفــاهــم
الــرؤســاء والتحذيرات الدولية ضمنًا،
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء قــد
يتجاوز االتـفــاق الــذي عقد بني أطــراف
السلطة أثـنــاء مناقشات مــوازنــة 2017
وال ــذي تضمن إق ــرار مــوازنــة  2017من
دون إصــاحــات جــذريــة ،على أن ُيعمل
ع ـلــى أدخ ــال ـه ــا وإقـ ــرارهـ ــا ف ــي م ــوازن ــة
 ،2018علمًا أن الخوض في اإلصالحات
االقتصادية ،يتطلب وقتًا زمنيًا أطول
من الفترة املتاحة قبل انعقاد مؤتمرات
الدعم .ويقاس هذا األمر باالستناد إلى
مناقشات موازنة  ،2017إذ تتطلب األمر
بضعة أشهر وعقد أكثر من  15جلسة
من دون مناقشة الخيارات اإلصالحية.
من هنا يربط بعض املطلعني ما قاله
مـيـشــال ع ــون عــن الـكـهــربــاء واإلسـ ــراع
فــي تـلــزيــم ال ـبــواخــر ،فـفــي اع ـت ـقــاده أن
ّ
ّ
هذا التلزيم يشكل بداية الحل للكلفة
املترتبة عن الدعم الــذي تدفعه الدولة
لتأمني التيار الكهربائي على أساس
أن بواخر الكهرباء ستؤمن زيــادة في
التغذية تتيح لوزارة الطاقة ومؤسسة

كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان رفـ ـ ــع الـ ـتـ ـع ــرف ــة عـلــى
املستهلك بما يــؤدي إلــى خفض كلفة
الكهرباء على املالية العامة.
ـأت في
والــافــت أن هــذه التسوية لــم ت ـ ِ
إطار تدارك تجاوزات السلطة للدستور
وال ـقــوانــن املــرعـيــة فــي إع ــداد املــوازنــة
الـعــامــة وإق ــراره ــا .فبحسب املـ ــادة 17
من قانون املحاسبة العمومية «يقدم
وزير املال مشروع املوازنة إلى مجلس
الوزراء قبل أول أيلول مشفوعًا بتقرير
ي ـح ـل ــل فـ ـي ــه االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـط ـل ــوب ــة،
والـفــروقــات املهمة بــن أرق ــام املـشــروع
ّ
وتنص
وأرقام موازنة السنة الجارية».
املـ ــادة  83مــن الــدس ـتــور عـلــى أن ــه «كــل
سنة في بــدء عقد تشرين األولّ ،
تقدم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ــوازن ــة

ُرصدت اعتمادات
إنفاقية في مشروع
موازنة  2018بقيمة
 24500مليار ليرة

ش ــام ـل ــة ن ـف ـق ــات الـ ــدولـ ــة ودخ ـل ـه ــا عــن
الـسـنــة الـقــادمــة ويـقـتــرع عـلــى املــوازنــة
بندًا بندًا».
وب ـح ـس ــب عـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،رص ــدت
اعتمادات إنفاقية في مشروع موازنة
 2018ب ـق ـي ـم ــة  24500مـ ـلـ ـي ــار ل ـي ــرة
باستثناء املوازنات امللحقة مقارنة مع
 23900مليار لـيــرة فــي مــوازنــة .2017
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة اإليـ ـ ــرادات
املتوقعة لعام  2018نحو  17000مليار
لـيــرة ،مقارنة بــإيــرادات بقيمة 16400
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة .وال ـع ـج ــز ف ــي  2018لــن
ّ
يتغير مقارنة بالسنة املاضية ،أي إنه
سيبلغ  7500مليار لـيــرة ،لكن خدمة
الدين ستزداد بقيمة  1300مليار ليرة
لترتفع إلى  6000مليار ليرة.
وق ــد أدرج ف ــي م ـش ــروع م ــوازن ــة 2018
عــدد من البنود اإلنفاقية 2100 :مليار
ل ـيــرة تـحــويــات إل ــى مــؤسـســة كـهــربــاء
لبنان 1000 ،مليار ليرة ملشاريع إنتاج
ال ـك ـهــربــاء (بـ ــواخـ ــر) 150 ،م ـل ـيــار لـيــرة
ملجلس اإلنماء واإلعمار والهيئة العليا
لإلغاثة 422 ،مليار ليرة لخطة النهوض
الثقافي ،قانون برنامج لــوزارة الطاقة
بقيمة  3900مليار ليرة 180 ،مليار ليرة
ملشروع توسعة املستشفى العسكري،
قــانــون بــرنــامــج ملكننة رئــاســة مجلس
الـ ـ ــوزراء بقيمة  135مـلـيــار ل ـي ــرة150 ،
مليار ليرة حوافز للبلديات.

