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سياسة

سياسة

ِّ
مافيا المولدات :انقالب السحر على الساحر
المشهد السياسي

بعد سنوات من التقاعس عن القيام
بواجباتها ،وأولها تأمين الكهرباء ،ثم
تنظيم قطاع المولدات ،قررت الدولة
التحرك .تحركها كان ناقصًا ،وغير منظم،
ولم يكن مجحفًا بحق أصحاب المولدات
وأرباحهم .رغم ذلك ،قررت المافيا التمرد،
وتدفيع المشتركين الثمن ،بصفتهم
الحلقة األضعف .هذه المرة ،تبدو
«الدولة» جدية بالتصدي لهم ،بعد رفع
الغطاء السياسي عنهم
ظن أصحاب املولدات أنهم بقطعهم
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن املـشـتــركــن،
إنـمــا ي ـلــوون ذراع ال ــدول ــة ،ف ــإذا بهم
ّ
يلوون ذراع الناس ،ويؤلبون الرأي
العام ضدهم .قيل ألصحاب املولدات
مرارًا إن التهديد بالعتمة خط أحمر،
فإذا بهم يتخطونه من أول الطريق،
ق ــاف ــزي ــن فـ ــوق ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
كـ ــان يـمـكـنـهــم ات ـبــاع ـهــا لــاع ـتــراض
عـلــى قـ ــرار وزارة االق ـت ـصــاد تركيب
ال ـع ــدادات ،ال ــذي يــرونــه جــائ ـرًا ،فيما
يراه الناس أنه أتى متأخرًا سنوات،
وال يزال ناقصًا.
ألنهم دولة أكبر من الدولة ،لم يجدوا
فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي ت ـن ـف ـيــذه،
ففاتهم أن الدولة قررت أن تكشف عن

الذي حددته
السعر
ّ
الوزارة يؤمن أرباحًا طائلة
ألصحاب المولدات
أنـيــابـهــا ،لتغطي عيوبها وعجزها
عـ ــن ت ــأم ــن أبـ ـس ــط حـ ـق ــوق الـ ـن ــاس،
أي امل ــاء وال ـك ـهــربــاء ،ف ـكــان أصـحــاب
املولدات وسيلتها إلثبات هيبتها.
مـ ــا ف ـع ـل ــه أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ــول ـ ــدات أن ـهــم
ردوا على اتهام وزير االقتصاد لهم
ً
ً
بأنهم مافيا ،بتأكيد ذلك فعال وقوال.
ذه ـ ـبـ ــوا إل ـ ــى ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـعـ ــف فــي
هذه املعادلة ،إلى الناس ،ليمارسوا
ع ـل ـي ـه ــم س ـل ـط ـت ـه ــم املـ ـسـ ـتـ ـم ــدة مــن
تـحـكـمـهــم بـخــدمــة ع ــام ــة ،فقطعوها
ع ـن ـهــم ب ـب ـس ــاط ــة .ظ ـن ــوا أن ـه ــم بــذلــك
ي ـ ـت ـ ـمـ ــردون ،ف ــان ـق ـل ــب الـ ـسـ ـح ــر عـلــى
الـ ـس ــاح ــر .وبـ ـع ــدم ــا ب ـ ـ ــدأت ت ـت ــراج ــع
حماسة وزارة االقتصاد على تنفيذ

التوقيفات مستمرة (مروان طحطح)

قرارها ،استنفرت الدولة بأجهزتها
ووزاراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وبـ ـل ــدي ــاتـ ـه ــا ردًا عـلــى
ّ
املتهورة وغير االخالقية من
الخطوة
أصحاب املولدات .حتى الناس الذين
فقدوا األمل بالدولة والسلطة ،وقفوا
إلى جانبها في هذه املعركة .هم ربما
أكثر من يعرف مقدار املافيوية التي
يمارسها جزء من هؤالء منذ عشرات
السنني ،مستغلني حاجة الناس لهم.
ّ
ركـبــوا األسـعــار كما يحلو لـهــم ،ولم

ت ـتــذكــرهــم ال ــدول ــة إال م ـنــذ س ـنــوات
مـعــدودة ،حــن صــارت وزارة الطاقة
ً
ت ـحــدد ج ـ ــدوال لــأس ـع ــار ،ال يلتزمه
إال قلة .هم جمعوا ثــروات طائلة من
الناس ،وهــؤالء سيضحكون عندما
يـسـمـعــون أن ق ــرار وزارة االقـتـصــاد
سيسبب لهم خسائر فــادحــة .فيما
كانوا يتابعون يومًا بعد يــوم كيف
تــراجــع وزي ــر االقـتـصــاد عــن قــراراتــه
ً
ن ــزوال عند رغـبــة أصـحــاب املــولــدات،

ف ــأه ــداه ــم ال ـت ــأم ــن ق ـبــل أن يـتــراجــع
ع ـنــه ج ــزئ ـي ــا ،وق ـب ـلــه ات ـف ـقــت وزارت ـ ــا
االق ـت ـصــاد وال ـطــاقــة عـلــى رف ــع سعر
ال ـك ـي ـلــوواط م ــن  330ل ـيــرة إل ــى 410
ليرات ،قبل أن يصل هذا الشهر إلى
ّ
يسوق
 439لـيــرة .والــافــت أنــه فيما
أصحاب املولدات أن السعر العادل ال
يقل عــن  700لـيــرة ،فاتهم أن زمــاء
لـهــم فــي مـنــاطــق ع ــدي ــدة ،يـعـتـمــدون
ّ
ويسعرون
على العدادات منذ زمن،

الكيلوواط بما بني  410و 450ليرة،
يـضــاف إلـيــه عــرض بتأمني كهرباء
املـ ـصـ ـع ــد مـ ـج ــان ــا إذا اش ـ ـت ـ ــرك 10
ّ
قاطنني فــي املبنى مــع مــولــد واحــد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن تــأك ـيــد أن
ً
السعر الــذي فرضته ال ــوزارة ،نــزوال
ّ
ع ـنــد اعـ ـت ــراض أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات،
ليس مجحفًا ،بل يحقق لهم أرباحًا
طائلة.
أمـ ـ ــس ،لـ ــم يـ ـم ـ ّـر قـ ـ ــرار ق ـط ــع ك ـهــربــاء

تقرير

هدنة في المية ومية:
غادر جمال (سليمان) ...بقي حمزة
امل ـ ــول ـ ــدات ل ـســاع ـتــن بـ ـس ــام .كــانــت
ال ـع ــواق ــب وخ ـي ـمــة .ح ـتــى ال ـب ـلــديــات،
املـتــواطـئــة فــي معظمها ،لــم تستطع
تغطية مــن قـطــع الـتـيــار عــن الـنــاس،
ف ـس ـطــرت ب ـح ـقــه امل ـخ ــال ـف ــات .وفـيـمــا
ك ــان ــت ص ــرخ ــة أص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات
مرتفعة في املؤتمر الصحافي الذي
ع ـق ــدوه أول م ــن أمـ ــس ،ردًا ع ـلــى ما
ّ
سموه «اإلهانات» التي تعرضوا لها
مــن الـقــوى األمـنـيــة الـتــي استدعتهم
وج ـع ـل ـت ـه ــم يـ ــوق ـ ـعـ ــون عـ ـل ــى ت ـع ـهــد
بتنفيذ ق ــرار «االقـتـصــاد» ،استمرت
حـمـلــة ال ـتــوق ـي ـفــات ب ـحــق املـخــالـفــن
منهم ،وطاولت حتى من تال البيان
بـ ــاسـ ــم تـ ـج ـ ُّـم ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ــول ـ ــدات
عـبــدو س ـعــادة .وألن املـعــركــة صــارت
ّ
استمر أصحاب املولدات في
حامية،
خطواتهم التصعيدية ،فاعتصموا
أم ــام املــركــز الــرئـيـســي ألم ــن الــدولــة،
مطالبني باإلفراج عن زميلهم .وفيما
س ـع ــى ه ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
غ ـط ــاء س ـي ــاس ــي م ــن ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه
بري ،معلنني أنه سيستقلبهم اليوم،
ّ
ك ــذب ــت ع ــن ال ـت ـي ـنــة ال ـخ ـب ــر ،وأع ـل ــن
املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس أن
«ج ــدول مواعيد الرئيس بــري ليوم
غد ،ال يتضمن أي موعد مع أصحاب
املولدات الكهربائية».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ك ـ ـ ــان الـ ـ ــوزيـ ـ ــران
س ـل ـي ــم ج ــري ـص ــات ــي ورائـ ـ ـ ــد خـ ــوري
يـعـقــدان مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا مشتركًا
ف ــي وزارة الـ ـع ــدل ،أك ـم ــا ف ـيــه عـلــى
امل ـن ــوال الـتـصـعـيــدي ن ـف ـســه .فــأشــار
جــري ـصــاتــي إل ــى أن «ال ـت ـم ــرد ال ــذي
حـصــل اس ـتــدعــى مـنــا تــوجـيــه طلب
إلـ ـ ــى الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــدى مـحـكـمــة
ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـم ــود،
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  14م ـ ــن ق ــان ــون
أصول املحاكمات الجزائية ،إلجراء
التعقبات بحق من هدد وحذر ونفذ
وحـ ـ ــرض وش ـ ـ ــارك ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ق ــرار
قـطــع ال ـك ـهــربــاء ،ب ـمــواد جــرمـيــة هي
ال ـت ـعــدي عـلــى ال ـح ـقــوق والــواج ـبــات
املدنية وعلى حرية العمل ،والتمرد
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة الـ ـع ــام ــة واغ ـت ـص ــاب
األمالك العامة والخاصة ،ومخالفة
التدابير الصادرة عن السلطة».
أمـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــوري ،فـ ـ ــأعـ ـ ــاد ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن
«الـتـشــدد فــي املــواقــف والتصعيد ال
ّ
يجر إال التشدد في تطبيق القوانني
واألنظمة ،لذلك أتمنى عليهم تركيب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات وإنـ ـ ـه ـ ــاء امل ـ ــوض ـ ــوع ،ألن
مصالح الشعب فوق مصالحهم».
(األخبار)

ليس على خطى أحمد األسير،
إنما بتنسيق مع الدولة ،خرج
جمال سليمان آمنًا من المية
ومية ،فاتحًا الطريق أمام
إعادة المخيم إلى الهدوء
الذي عاشه لسنوات
آمال خليل
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،أخـ ــذ األم ـ ــن ال ـعــام
لحركة «أنـصــار الـلــه» ،جـمــال سليمان،
بنصيحة حزب الله وحركة أمل وغادر
مخيم املية واملية ليل الثالثاء ،متوجهًا
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة دمـ ـش ــق .إثــر
االشتباكات العنيفة التي اندلعت في
ج ــول ـت ــن ب ــن ال ـج ـم ــاع ــة وح ــرك ــة فـتــح
خـ ــال ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ات ـخ ــذ ال ـح ــزب
وال ـحــركــة والـجـيــش الـلـبـنــانــي وال ـقــوى
والـفـصــائــل الفلسطينية ق ــرارًا بــإعــادة
الهدوء إلى املية ومية ،املخيم الذي كان
يتميز بسلمه ،بــن املخيمات األخ ــرى.
تــوص ـلــت األط ـ ــراف إل ــى ات ـف ــاق يقضي
بــإنـهــاء املـظــاهــر املـسـلـحــة مــن الـطــرفــن
وإع ــادة الحياة الطبيعية ليس إلــى ما
ق ـبــل االش ـت ـبــاكــات األخ ـي ــرة ف ـقــط ،إنـمــا
إلــى مــا قبل سـنــوات سبقت االغتياالت
واالضـ ـط ــراب ــات ،ق ـبــل أن ي ـتــزايــد نـفــوذ
سليمان فــي املـخـيــم ال ــذي صــار عرينه
األخير .مغادرة سليمان أعقبتها إزالة
قوات األمن الوطني الفلسطيني للدشم
والـنـقــاط العسكرية الـتــي استحدثتها
أخـيـرًا ،بــإشــراف قائدها الـلــواء صبحي
أبو عرب .أما في مربع أنصار الله ،فقد
تــولــى نــائــب األم ــن ال ـع ــام مــاهــر عــويــد
وال ـق ـي ــادي إب ــراه ـي ــم أب ــو ال ـس ـمــك إزال ــة
مظاهر االستنفار والعسكرة.
املرحلة الثانية من االتـفــاق تنص على
سـحــب املـسـلـحــن ،اسـتـجــابــة لتعهدات
رئيس الجمهورية ميشال عــون وقــرار
قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـت ــي ت ـس ـل ـمــت حــاجــز
الكفاح املسلح عند مدخل املخيم الغربي
ونشرت قــوة من املغاوير عند الحدود
الشرقية للمخيم فــي بـلــدة املـيــة ومية.
بالنسبة لفتح ،فإنها أعربت للجيش عن
موافقتها على إغالق مراكزها في املية
ومية ونقل مسلحيها إلى عني الحلوة.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ال ـف ـت ـحــاويــن
اإلضافيني الذين استقدمتهم حركتهم
مــن مخيمات الـجـنــوب إل ــى املـيــة ومية
خـ ـ ـ ــال االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،فـ ــإن

قيادتهم تعهدت بإعادتهم إلى مراكزهم
األســاسـيــة .أمــا أنـصــار الـلــه ،فقد أكــدت
م ـص ــادر أمـنـيــة فلسطينية ب ــأن عــويــد
ال ــذي تــم الـتــوافــق فلسطينيًا ولبنانيًا
ع ـلــى تــول ـيــه ال ـج ـمــاعــة ب ـعــد سـلـيـمــان،
جاهز لنقل قيادته وعناصره إلى عني
الحلوة .ميدانيًا ال وجود عسكريًا بارزًا
لـلـقــوى والـفـصــائــل األخـ ــرى ،باستثناء
حــركــة ح ـمــاس ال ـتــي تـنـتـشــر ف ــي نـقــاط
استراتيجية فــي وس ــط املـخـيــم ناحية
ال ـق ـص ــر وال ـ ـن ـ ــادي ،ف ـي ـمــا تـ ـت ــوزع فـتــح
وأنصار الله على األطــراف .حتى قبيل
س ــاع ــات م ــن مـ ـغ ــادرة س ـل ـي ـمــان ،كــانــت
حماس تعمل على بقاء الوضع كما هو
عليه .مصدر مسؤول فيها قال إن فتح
والجماعة «مكونان رئيسيان ال يجب
أن ينتصر أحدهما على حساب اآلخر»،
محذرًا من «مخططات إلفراغ املية ومية
ً
وص ـ ــوال إل ــى إل ـغ ــاء املـخـيـمــات وشـطــب
حق العودة».
خرج سليمان من املية ومية وقد تلحق
بــه أنـصــار الـلــه .لكن الـتـجــارب السابقة
م ــع ال ـش ـيــخ ال ت ـع ـنــي أن دوره انـتـهــى

في املخيمات الجنوبية .بعد انشقاقه
عــن فتح بــدايــة التسعينيات ،خــرج من
عني الحلوة إلــى املية ومية ومنها إلى
سوريا .في مخيم اليرموك ،حظي بدعم
م ــن س ــوري ــا ع ـنــدمــا أع ـل ــن ت ـحــال ـفــه مع
املقاومة اإلسالمية (حزب الله) ومحور
العداء ضد إسرائيل واتفاقيات السالم.
بـشـكــل مـت ـقـطــع ،ك ــان ي ـع ــرج ع ـلــى املـيــة
ومية .في كل مــرور لــه ،كانت التوترات
مع فتح تتراكم ،حتى أن الحركة اتهمته
ب ــال ـض ـل ــوع ب ــاغ ـت ـي ــال ضــاب ـط ـهــا ك ـمــال

تم التوافق على عويد
فلسطينيًا ولبنانيًا
ليتولى الجماعة بعد
سليمان

المرحلة الثانية من االتفاق تنص على سحب
المسلحين استجابة لتعهدات عون (علي حشيشو)

مدحت الذي كان يسيطر على املخيمات.
بعد األزمة السورية ،استقر نهائيًا في
امل ـي ــة ومـ ـي ــة ،اس ـت ـش ـعــرت ف ـت ــح الـخـطــر
وب ــدأت ال ـصــدامــات مـعـهــا ،حـتــى قضى
على جماعة الفتحاوي أحمد رشيد في
املخيم ،وجــرى اتهامه مجددًا باغتيال
القيادي فتحي زيدان .في إحدى املرات،
وجـ ــراء أزم ــة مــالـيــة ،أع ـلــن فــك ارتـبــاطــه
بـحــزب الـلــه «احـتـجــاجــا عـلــى قـتــالــه في
ســوريــا» ،فيما كــان نجله حمزة يقاتل
في سوريا في صفوف النصرة ويدعم
اإلسالميني املتشددين في عني الحلوة
ويمدهم بالسالح واملال.
بعد االشـتـبــاك األخـيــر ،ولـكــي ال يحمل
امل ـ ـ ّـي ـ ــة امل ـ ـ ّـي ـ ــة وزر ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن ف ـتــح
ّ
وسليمان ،رتــب حــزب الله وحــركــة أمل
عملية خروجه مع الدولة اللبنانية إلى
ســوريــا .ال يـبــدو أن جـمــال سليمان قد
يتغير .يتوقع عارفوه بأن يطل مجددًا
على الساحة اللبنانية التي لن يتركها
ً
خالية لفتح ،فضال عن بقاء نجله حمزة
هنا ،على رغــم مغادرة والدته وإخوته
وزوج ـ ـ ـ ـ ـ ــات أبـ ـ ـي ـ ــه األرب ـ ـ ـ ـ ــع (م ـع ـظ ـم ـه ــن
ســوريــات) .مـصــدر مــواكــب أكــد أن بقاء
حـ ـم ــزة فـ ــي املـ ـي ــة ومـ ـي ــة لـ ــن ي ـ ـطـ ــول ،ال
سـيـمــا أن ــه ال يـتـفــق م ــع سـيــاســة عــويــد
الــذي اعتكف في وقت سابق احتجاجًا
عـلــى تـحـكــم ح ـمــزة بــالـجـمــاعــة .يتوقع
امل ـص ــدر ب ــأن يـنـتـقــل ح ـمــزة إل ــى حضن
بالل بدر وبــال العرقوب واإلسالميني
املـ ـتـ ـش ــددي ــن فـ ــي عـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة ال ــذي ــن
آزرهــم في معاركهم السابقة ضد فتح.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أس ـبــابــا ك ـث ـيــرة ل ــن تجعل
فتح وحلفاءها يهنأون ويظنون أنهم
تخلصوا من الشيخ جمال.
م ـ ـغـ ــادرة س ـل ـي ـم ــان ان ـع ـك ـس ــت ارت ـي ــاح ــا
ع ــارم ــا لـ ــدى أه ــال ــي امل ـي ــة ومـ ـي ــة .سجل
ل ـل ـج ـيــش تـخـفـيـفــه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة
على الحاجز ،فيما نقل مصدر مسؤول
اسـتـعــداد استخباراته السماح بدخول
م ــواد الـبـنــاء لترميم الـبـيــوت املـتـضــررة
لتسريع عودة النازحني .لكن من سيمول
الـتــرمـيــم؟ حـتــى اآلن ،لــم ت ـبــادر أي جهة
فلسطينية أو األون ــروا بمسح األضــرار.
م ــا ف ـع ـل ـتــه ال ــوك ــال ــة ت ــوزي ــع م ـس ــاع ــدات
ع ــاجـ ـل ــة لـ ـلـ ـن ــازح ــن ،وتـ ـنـ ـتـ ـظ ــر س ـحــب
امل ـظــاهــر املـسـلـحــة م ــن الـ ـش ــوارع إلع ــادة
فتح املــدارس وعيادة االستشفاء املقفلة
مـنــذ منتصف الـشـهــر املــاضــي .أمــا فتح
والم ـت ـصــاص غـضــب أهــالــي عناصرها
األرب ـع ــة ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي االشـتـبــاكــات
والـجــرحــى ،كشف مـســؤول بأنها سوف
تقدم لعائالت الضحايا مبلغًا ماليًا.

تقرير

ُ
َ
معمل دير عمار  :2العقود لم تنجز والتنفيذ يتأخر
الدولة»
مهما اشتعل الصراع بين «هيبة
ّ
ونفوذ أصحاب المولدات ،فهو لن يغطي
على فشل الحكومات المتعاقبة في
تنفيذ ٍّ
أي من وعود الكهرباء ،24 /24
التي طال انتظارها .أما بناء المعامل ،الحل
الجذري للتخلص من المولدات ،فهو ال
ً
يزال حال بعيد المنال .أقرب المعامل إلى
التنفيذ ،أي معمل دير عمار ،ال يزال ينتظر
توقيع العقود الجديدة بين وزارة الطاقة
والشركة اليونانية ،على أمل البدء بأعمال
بنائه في الربع األول من 2019

إيلي الفرزلي

وزارة الطاقة لم تتبلغ وجود شركاء لشركة  ،J&P Avaxوالشركة اليونانية هي وحدها
المسؤولة عن تنفيذ العقد (مروان طحطح)

خــال الـسـنــوات األخـيــرة لــم يكن ّ
هم
ال ـح ـك ــوم ــة س ـ ــوى ت ــأم ــن ال ـك ـه ــرب ــاء
ب ـش ـك ــل ط ـ ـ ــارئ عـ ـب ــر ال ـ ـبـ ــواخـ ــر .أم ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ف ـ ـكـ ــانـ ــت آخـ ــر
األول ــوي ــات .حـتــى الـحــل ال ــذي ُوضــع
ع ـلــى س ـكــة الـتـنـفـيــذ ف ــي عّ ــام ،2013
أي معمل ديــر عمار  ،2تبخر بسبب
خالف بني وزارتي املال والطاقة على
هوية الجهة التي ستدفع الضريبة
ع ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة (ال ـ ــدول ـ ــة أو
ال ـشــركــة امل ـت ـع ـهــدة) ،وال ـبــال ـغــة نحو
 50م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو رق ــم هــزيــل
ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ن ـحــو م ـل ـي ــاري دوالر
تدفع سنويًا بدل عجز الكهرباء.
دارت األي ـ ـ ــام وب ـ ــدل إنـ ـش ــاء امل ـع ـمــل،
رفعت الشركة املنفذة دعوى تحكيم

ضـ ــد الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،تـطــالـبـهــا
فيها بالتعويض عــن األض ــرار التي
لحقتها من جــراء عــدم تنفيذ العقد،
إلى أن جاء الحل في الجلسة األخيرة
ملجلس ال ــوزراء في  21أيــار املاضي.
ق ـضــى ال ـح ــل بــاالن ـت ـقــال م ــن مــرحـلــة
ب ـن ــاء امل ـع ـمــل وتـشـغـيـلــه ل ـي ـكــون من
ضمن أمالك القطاع العام إلى مرحلة
تسليمه إلى القطاع الخاص ،بتوافق
س ـيــاســي م ــري ــب أن ـه ــى سـ ـن ــوات من
التعطيل واملماطلة في حل املسألة.
فقد قررت الحكومة حينها استبدال
العقد من صيغة ( EPCتنفيذ املعمل
ملصلحة ال ــدول ــة) إل ــى ( BOTتنفيذ
املعمل وبيع القطاع الخاص الطاقة
للدولة لفترة محددة قبل أن تنتقل
ملكيته إليها في نهاية هذه الفترة)
على عشرين سنة بمبلغ  2.95سنت
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للكيلوواط ،مقابل تنازل الشركة عن
ال ــدع ــوى التحكيمية املـقــدمــة بوجه
الــدولــة أمــام «املــركــز الــدولــي لتسوية
املـنــازعــات املتعلقة باالستثمارات»
عند الوصول إلى اتفاق نهائي.
حـتــى اآلن ،وبــالــرغــم مــن م ــرور ستة
أش ـهــر ،لــم يـجـ ِـر الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
نهائي .لكن وزير الطاقة سيزار أبي
خليل يجزم بأن األمــور على السكة،
مـعـلـنــا أنـ ــه ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون آذار
املـقـبــل مــوع ـدًا لـبــدء األع ـم ــال ،بعدما
كان قد أعلن أن إنشاء املعمل سيبدأ
ف ــي ن ـهــايــة الـ ـع ــام .أس ـب ــاب الـتــأخـيــر
ل ـي ـســت م ــن الـ ـن ــوع املـ ـقـ ـل ــق ،بـحـســب
أب ــي خـلـيــل ،ال ــذي يــوضــح أن توقيع
العقود ينتظر االتفاق على الشروط
النهائية ،وهــو لن يتأخر عن نهاية
ال ـس ـن ــة .ف ــاملـ ـف ــاوض ــات تـ ـج ــري عـلــى

أبي خليل :سيبدأ بناء
معمل دير عمار في
آذار المقبل وبشروط
العقد السابق
خـطــن ،التحضير لعقد املصالحة،
الـ ـ ــذي س ـي ـق ــدم أمـ ـ ــام امل ــرك ــز ال ــدول ــي
ل ـت ـس ــوي ــة املـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــات وال ـت ـح ـض ـي ــر
لتوقيع عقد إنشاء املعمل.
يـ ــؤكـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة أن ال ـ ـشـ ــروط
الفنية التي وافق عليها االستشاري

الـ ـس ــويـ ـس ــري فـ ــي الـ ـعـ ـق ــد الـ ـس ــاب ــق،
ستكون هي نفسها في العقد الحالي،
وبــال ـتــالــي ال تـغـيـيــر ف ــي مــواصـفــات
الـتــوربـيـنــات أو نــوعـيـتـهــا وال قــدرة
املعمل .ينفي أبي خليل أن تكون قد
رفعت قدرة املعمل من  450ميغاواط
إلى  760ميغاواط ،مؤكدًا أن كل شيء
بقي كما العقد األول (تشير الشركة
اليونانية على موقعها اإللكتروني
إلى أنها كانت ستركب  3توربينات
بـقــدرة  126ميغاواط وتــوربــن رابــع
على البخار بقدرة  212ميغاوط ،أي
ما مجموعه  590ميغاواط).
وإذ سبق لـ«األخبار» أن أشارت إلى
دخ ــول أطـ ــراف لـبـنــانـيــة أخ ــرى على
خط الصفقة ،هم عالء الخواجة (51
ف ــي املـ ـئ ــة) وريـ ـم ــون رح ـم ــة ( 29في
ً
املئة) وغسان غندور بصفته وكيال

لـلـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ( 20ف ــي امل ـئ ــة)،
أكد وزير الطاقة أن الدولة اللبنانية
ت ـجــري م ــع امل ـف ــاوص ــات م ــع الـشــركــة
الـيــونــانـيــة ح ـص ـرًا ،والـعـقــد سيوقع
مـعـهــا ح ـص ـرًا .كــذلــك فــإنـهــا ستكون
م ـس ــؤول ــة أم ـ ــام ال ــدول ــة ط ـ ــوال فـتــرة
العقد ،أي لعشرين سنة .وبالتالي،
إن ال ــوزارة غير معنية بـ ّ
ـأي اتفاقات
جانبية أو فــرعـيــة تجريها الشركة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ـم ــوي ــل .ل ـكــن هل
تستطيع الشركة اإليفاء بتعهداتها
فــي ظــل التعثر املــالــي الــذي تواجهه
في اليونان؟ توضح مصادر متابعة
ل ـن ـش ــاط ال ـش ــرك ــة أن A&P AVAX
 OVERSEASالـتــي تــواجــه إج ــراءات
اإلفـ ـ ـ ــاس ،ه ــي ش ــرك ــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
 A&P AVAX SAال ـت ــي ت ـع ـمــل فــي
لـ ـبـ ـن ــان ،وإن ك ــان ـت ــا ت ـن ـت ـم ـي ــان إل ــى

املجموعة القابضة نفسها.
ك ــل ذل ــك ال يـلـغــي حـقـيـقــة أن تغيير
ط ـب ـي ـع ــة الـ ـعـ ـق ــد جـ ـ ــاء ل ـي ـس ــاه ــم فــي
التخلص من إمكانية دفــع تعويض
قــد يصل إلــى  150مليون دوالر إذا
ف ــازت الـشــركــة بــالـتـحـكـيــم ،فـهــل كــان
ه ــذا الـتــوفـيــر كــافـيــا لتغيير طبيعة
ال ـع ـق ــد؟ وهـ ــل ي ـع ـقــل أن ال ـش ــرك ــة قد
واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،إذا لـ ــم ت ـك ــن قــد
وجـ ــدت ف ــي األمـ ــر مـنـفـعــة أك ـبــر لـهــا؟
واألس ـئ ـلــة ت ـعــود أي ـضــا إل ــى م ــا قبل
قرار الحكومة :هل حقًا كانت الشركة
ستفوز بالتعويض ،على مــا تجزم
م ـصــادر رسـمـيــة ،أم أن ذل ــك لــم يكن
مضمونًا ربطًا بتوقيعها على تعهد
بتطبيق دفتر الشروط كما هو ،وهو
ال يتطرق إلى الضريبة على القيمة
املضافة بأي شكل؟

