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كهرباء زحلة :الفاتورة عادت فـاتورتين ...لكن «بسعر أقل»
أنجز مجلس النواب قانون استبدال
امتياز شركة «كهرباء زحلة» بعقد
تشغيل .تمديد االمتياز غير قانوني لكن
عقد التشغيل تعيبه ثغرات قانونية
أيضًا .لكن في الحالتين ،وحده أسعد
نكد كان الفائز ،فيما ينتظر الزحليون
نتيجة المفاوضات بين «كهرباء لبنان»
و«كهرباء زحلة» ليتثبتوا من الوعد الذي
قطعه وزير الطاقة :كهرباء على مدار
الساعة بسعر أقل
إيلي الفرزلي
صـحـيـ ٌـح أن ال ـص ــراع فــي ش ــأن مصير
«كـ ـه ــرب ــاء زح ـ ـلـ ــة» ك ـ ــان م ـس ـت ـ ِـع ـرًا فــي
الجلسة النيابية األخ ـيــرة ،إال أن ذلك
ل ــم ي ـلــغ حـقـيـقــة أن ك ــل م ــا ح ـصــل كــان
مضبوطًا بسقف :ال يمكن االستغناء
عــن املــديــر الـعــام لكهرباء زحـلــة أسعد
نكد.
ُ
هما احتماالن طرحا في الجلسة ،إما
أن ُيمدد االمتياز لنكد أو أن ّ
يحول إلى
عـقــد تشغيل مـعــه هــو أي ـضــا .الـعـقــدان
م ــرب ـح ــان بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه ،ل ـك ــن الـ ـف ــارق
الواضح أن االمتياز يدر أرباحًا طائلة،
فيما أرب ــاح عـقــد التشغيل مضبوطة
ب ـس ـق ــف ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن
نـكــد لــم يخسر بنتيجة الجلسة إنما
ان ـخ ـفــض م ـس ـتــوى رب ـح ــه .وه ــو لــذلــك
بــدا إيجابيًا في تصريحه عقب لقائه
وزيــر الطاقة ،وحريصًا على التعاون.
لكن مــاذا لو فشلت املفاوضات؟ تؤكد
مـصــادر وزاري ــة أن ذلــك لــن يحصل إذ
ال مـصـلـحــة ل ـن ـكــد ب ــذل ــك ،ألن ال ـخ ـيــار
اآلخـ ــر س ـي ـكــون خ ــروج ــه م ــن ال ـق ـطــاع.
أض ــف إل ــى أن نـكــد يـعــرف أن ــه استفاد
مــن عــدم وجــود حكومة ،ألن وجودها
كــان سيعني فتح مــروحــة واسـعـ ّـة من
الخيارات ،كانت ال ــوزارة قد تحضرت
لها ،وأولها استرداد االمتياز بالكامل
وإخــراج نكد نهائيًا من العقد ،مقابل

زيادة االستجرار من سوريا بنحو 30
ميغاواط بسعر  15سنتًا للكيلوواط
تخصص لتعويض أهــالــي زحـلــة عن
الكهرباء التي كانوا يحصلون عليها
م ــن االم ـت ـيــاز وم ــن امل ــول ــدات الـخــاصــة
بـكـهــربــاء زح ـلــة .كــانــت الـخـطــة تقضي
بــأن ُيباع الكيلوواط بــ 20سنتًا ،وهو
سـعــر راب ــح بــالـنـسـبــة لـكـهــربــاء لبنان
(لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى) ،وكـ ــذلـ ــك بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـم ـش ـتــركــن ،ال ــذي ــن ي ــدف ـع ــون حــالـيــا
ً
معدال يزيد على  20سنتًا للكيلوواط.
ُ
صحيح أن زحلة كانت حينها ست َّ
ميز
عــن بقية امل ـنــاطــق ،إال أن ذل ــك لــم يكن
ل ـي ـس ـجــل ك ـس ــاب ـق ــة ،إذ س ـب ــق ملـجـلــس
ال ــوزراء أن أقــر تأمني الكهرباء 24/24
ب ــأسـ ـع ــار م ـخ ـف ـضــة ل ـل ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة
بمطمر الـنــاعـمــة ،كما سبق لــه أن أقر
إمكانية رفــع التعرفة في حــال وصلت
التغذية إلى ما بني  22و 24ساعة في
اليوم.
كــل ذل ــك لــم يـكــن مـتــاحــا بسبب الـفــراغ
الحكومي ،كما لم تكن متاحة إمكانية
طرح مناقصة خاصة باإلنتاج ،بسبب
انتهاء صالحية القانون  ،288فذهبت
التسوية إلى عقد التشغيل ،الذي وعد
وزيــر الطاقة بــأن يــؤدي إلــى تخفيض
الفاتورة من دون املس بمعدل التغذية.
ً
فهل يتحقق ذلك فعال؟

الطاقة مبلغ  103ليرات للكيلواط ،إال
أن ال ـس ـعــر رس ــى ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
عـلــى  95ل ـيــرة .لـكــن عـلــى رغ ــم ذل ــك ،لم
تطبق التعرفة الجديدة ،ألن أصحاب
ّ
االم ـت ـيــازات تـمــكـنــوا مــن إب ـطــال الـقــرار
ووقف تنفيذه.
هل ستكون هذه التعرفة هي التعرفة
امل ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـن ـط ـل ــق م ـن ـهــا

الـ ـتـ ـف ــاوض؟ بـيـنـمــا ت ــوض ــح «ك ـهــربــاء
لـ ـبـ ـن ــان» أنـ ـ ــه مـ ــن املـ ـبـ ـك ــر الـ ـبـ ـح ــث فــي
األس ـع ــار ،خـصــوصــا أن ال ـت ـفــاوض لم
يبدأ بعد مــع «كهرباء زحـلــة» ،تكتفي
م ـص ــادر وزارة ال ـطــاقــة بــال ـقــول إن ما
يصح على امـتـيــاز ال يصح على عقد
خاضع للتفاوض ،إذ عندها وحدها
«شــري ـعــة املـتـعــاقــديــن» ت ـحــدد الـسـعــر،

وه ــي لــذلــك ت ـجــزم أن الـسـعــر سيكون
أعلى من أسعار االمتيازات ،ما يحقق
ربحًا لكهرباء لبنان.
 -٢سعر بيع الطاقة املنتجة من مولدات
شــركــة «كـهــربــاء زح ـلــة» :نــص القانون
على إلزام «كهرباء زحلة» ببيع كهرباء
م ــول ــداتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـس ـع ــر الـ ــذي
تـحــدده وزارة الطاقة واملـيــاه وأن يتم

تسجيل هذه الطاقة بعدادات منفصلة
وإصـ ـ ـ ــدار ف ــوات ـي ــر خ ــاص ــة ب ـه ــا ت ـكــون
مستقلة عن فواتير الطاقة املستجرة
من كهرباء لبنان .هذا يعني أن عصر
«فاتورة مش فاتورتني» انتهى بدوره،
لكن ستعتمد فاتورة مولدات «كهرباء
زحلة» السعر التوجيهي الــذي يصدر
عن وزارة الطاقة واملياه لتحديد بدالت

في سابقة من نوعها ،أصدر مجلس النواب قانونًا خاصًا بشركة محددة! (هيثم الموسوي)

مولدات األحياء .تسارع وزارة الطاقة
إلـ ــى ال ـتــأك ـيــد أن ث ـمــة ف ــارق ــا شــاسـعــا
بـ ــن األم ـ ــري ـ ــن ،إذ ال تـ ـج ــوز امل ـق ــارن ــة
ب ــن م ــول ــدات ب ـق ــدرة نـصــف مـيـغــاواط
وأخرى بقدرة  30ميغاواط ،فالتقنيات
املستعملة مختلفة ومـعــدل استهالك
ال ـف ـيــول مـخـتـلــف ،م ــن دون نـسـيــان أن
مـ ــولـ ــدات «كـ ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة» تـسـتـعـمــل
ال ـش ـب ـك ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان.
وعليه ،تتوقع املـصــادر أن يصار إلى
اعتماد أسعار تقل بشكل ملحوظ عن
التعرفة الخاصة بمولدات األحياء.

فرمان سلطاني
لـ ـك ــن إل ـ ــى ذل ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن ،وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مــن
نتيجة التفاوض ،فــإن األكيد أن إقــرار
ق ــان ــون «ت ـك ـل ـي ــف م ــؤس ـس ــة «ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان» بالتعاقد مــع شــركــة «كـهــربــاء
زحـلــة» لتقديم خــدمــات تسيير املرفق
العام بإنتاج وتــوزيــع الكهرباء لفترة
محدودة ضمن حدود نطاق امتيازها
ال ـ ـجـ ــاري اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداده» ،أنـ ـه ــى عـمـلـيــا
مرحلة امتدت منذ العام  .1910في ذلك
الـعــام ،صــدر فرمان سلطاني عثماني
منح امتيازًا إلنتاج الطاقة الكهربائية
وتوزيعها فــي مدينة زحلة والـجــوار،
ق ـب ــل أن ُي ـل ـغ ــى ّاالمـ ـتـ ـي ــاز وي ـس ـت ـبــدل
بــامـتـيــاز آخ ــر وق ـعــه امل ـفــوض السامي
ً
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ويـ ـ ـغ ـ ــان مـ ـمـ ـث ــا ل ـس ـل ـطــات
االنتداب الفرنسي ،في  17أيلول ،1923
ملصلحة األرشمندريت يعقوب رياشي
ويوسف بريدي ،ملدة  70سنة اعتبارًا
من تاريخ إنهاء األشغال (.)1933
مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،ك ــان االم ـت ـيــاز ينص
على أن تنتج الشركة الكهرباء من مياه
نهر البردوني وتوزعها على املدينة،
وف ــي وق ــت الـ ــذروة ،وعـنــدمــا ينخفض
مستوى النهر ،حصرًا ،يسمح للشركة
ّ
بإنتاج الكهرباء من مولد حراري.
وعـلـيــه ،يـبــدو جليًا أن دفـتــر الـشــروط
ل ــم ي ـعــد صــال ـحــا ل ـل ـت ـمــديــد ،ح ـتــى مع
الـتـعــديــل ال ــذي أج ــري عـلـيــه فــي الـعــام
 ،1975وال ــذي ُسـمــح بموجبه للشركة
بـشــراء الطاقة مــن كهرباء لبنان .فهل
ُيعقل أن يمدد امتياز ّسقط مضمونه
بانخفاض مستوى تدفق مياه النهر
ّ
وت ـع ــذر تــولـيــد ال ـك ـهــربــاء م ــن مـيــاهــه؟

معايير للتسعير
حتى اآلن ال يمكن الحكم على مسألة
ان ـخ ـفــاض ال ـف ــات ــورة .فــالـ ُـعـقــد بحاجة
للتفاوض بني وزارة الطاقة وكهرباء
زح ـلــة ،وال ـت ـفــاوض لــم ي ـبــدأ ب ـعــد .لكن
بحسب القانون الذي أقر ،فإن الفاتورة
التي سيدفعها املشتركون بعد إنجاز
ال ـع ـقــد ،س ـت ـكــون مـبـنـيــة ع ـلــى سـعــريــن
هما:
 -1س ـعــر م ـب ـيــع ال ـط ــاق ــة م ــن «ك ـهــربــاء
لبنان» إلى شركة «كهرباء زحلة» :وقد
نص القانون على أن يتم تحديد السعر
ب ـمــا ي ـض ـمــن ،ف ــي ش ـكــل ع ـ ــادل ،حـقــوق
الطرفني في العقد .كيف يقاس السعر
العادل في هذه الحالة؟ في العام ،2012
جرت محاولة لزيادة سعر الكيلوواط
املـبــاع إلــى االمـتـيــازات ،حيث اقترحت
«ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان» ،حـيـنـهــا ،عـلــى وزيــر

ّ
المصارف تعطل قروض «اإلسكان»!

وزارة الطاقة:
التخفيض حتمي...
والسعر النهائي ينتظر
المفاوضات
هل يفتح تشريع
اإلنتاج في «كهرباء
زحلة» الباب أمام
مطالبة مناطق أخرى
بحقها باإلنتاج؟

وه ـ ــل الـ ـتـ ـم ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ــره مـجـلــس
الـ ــوزراء ،فــي الـعــام  1999ملــدة  15سنة
(مــن  2003إلــى  ،)2018خالفًا للقانون
وبحجة حسم سنوات الحرب من مدة
ّ
االم ـت ـي ــاز ،يـشــكــل سـبـبــا كــافـيــا لـتـكــرار
املخالفة؟ تلك عوامل لم يعطها من أراد
التمديد لالمتياز أي قيمة في النقاش
ال ـت ـشــري ـعــي الـ ـ ــذي ج ـ ــرى ف ــي مـجـلــس
النواب االثنني الفائت .األولوية كانت
للحفاظ على كـهــربــاء  ،24 / 24وهــذا
أمــر مفهوم وربـمــا طبيعي مــن أهالي
املـنـطـقــة ،لـكــن هــل هــو مـبــرر ملـشـ ّـرعــن،
يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ــوائ ـ ـمـ ــوا بـ ــن ح ــاج ــات
الناس والقانون؟
ربـمــا يحق ألهــل زحـلــة أن يقلقوا من
ان ـت ـقــال االم ـت ـيــاز إل ــى ك ـهــربــاء لـبـنــان،
التي تعاني املناطق األخرى من تردي
خــدمــات ـهــا ،وت ـت ـفــوق عـلـيـهــا «كـهــربــاء
زحـلــة» بــأشــواط ،إن كــان فــي التوزيع
أو ف ــي خ ــدم ــات ال ـص ـي ــان ــة ،ل ـك ــن هــل
للمشرعني أن يـتــأثــروا بذلك حتى لو
كان على حساب القانون والدستور؟
ل ــم ي ـكــن ال ـن ـق ــاش ال ـق ــان ــون ــي حــاض ـرًا
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي .ب ــدت األول ــوي ــة

س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة  -ش ـ ـع ـ ـب ـ ــوي ـ ــة .الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
وال ـعــون ـيــون دخ ـل ــوا ف ــي صـ ــراع قــاس
تحول في أغلب األحـيــان إلــى مزايدة:
م ــن ه ــو األك ـث ــر حــرصــا ع ـلــى الـحـفــاظ
عـلــى ك ـهــربــاء 24 / 24؟ ال ـق ــوات على
قاعدة عصفور باليد وال عشرة ،ربما،
تمسكوا بالوضع الــراهــن ،فيما ذهب
ال ـع ــون ـي ــون أب ـع ــد م ــن ذلـ ـ ــك .تـمـسـكــوا
بـ ــاألمـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع مـ ــن حـ ـي ــث ال ـت ـغ ــذي ــة
بــال ـت ـيــار ل ـكــن م ــع وع ــد ب ـف ــات ــورة أق ــل،
وعلى قاعدة استمرارية املرفق العام.

تشريع لمخالفة ومخالفة لتشريع
بــالـتـصــويــت ،أق ــر االق ـت ــراح امل ـقــدم من
الـ ــوزيـ ــر سـ ـي ــزار أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،وال ـ ــذي
ي ـق ـضــي ب ـتــوق ـيــع ع ـق ــد تـشـغـيـلــي مــع
«كهرباء زحـلــة» ملــدة  24شـهـرًا ،إال أن
ذلك فتح بابًا آخر لالعتراض :إعطاء
سـلـطــة ال ـق ــرار ل ــوزي ــر ال ـط ــاق ــة ،ال إلــى
مجلس الـ ــوزراء .لكن فــي األس ــاس لم
ي ـنــاقــش أحـ ــد ف ــي ال ـج ـل ـســة مـضـمــون
الـ ـق ــان ــون .ان ـه ـم ــك ن ـ ــواب ال ـ ـقـ ــوات فــي
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن سـ ـب ــل ت ــأجـ ـي ــل الـ ـبـ ـن ــد.
حجتهم أنهم لم يحصلوا على الوقت
الكافي لدرسه .هؤالء ينقلون اتهامهم
بمخالفة القانون عبر االقتراح املقدم
إلــى اتـهــام مقابل بمخالفة الدستور
عبر االقتراح الذي أقر .وعليه ،ثمة من
يـســأل كيف يـشـ ّـرع الـقــانــون ال ــذي أقر
لكهرباء زحلة حصرًا دونًا عن غيرها
من الشركات ،ودونًا عن بقية املناطق،
ح ــق إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء م ــن امل ــول ــدات؟
ألـ ـي ــس فـ ــي ذلـ ـ ــك اعـ ـ ـت ـ ــداء عـ ـل ــى م ـب ــدأ
املساواة املكفول في الدستور ،وعلى
م ـب ــدأ وحـ ـ ــدة ال ـت ـش ــري ــع؟ وإذا كــانــت
«كهرباء زحلة» قد أعطيت هذا الحق،
فـكـيــف ال يـعـطــى إل ــى ك ـهــربــاء جبيل
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وملـ ــاذا ال تحصل
«نور الفيحاء» على الترخيص نفسه؟
وكـيــف سمح مجلس ال ـنــواب لنفسه،
وف ـ ــي س ــاب ـق ــة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ب ــإص ــدار
قانون خاص بشركة محددة ،بدل أن
يقوم بواجبه التشريعي العام ،فيفتح
الـبــاب للسلطة التنفيذية السـتــدراج
عـ ـ ــروض واخـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـشـ ــروط الـفـنـيــة
األن ـســب واألس ـع ــار األرخـ ــص لتأمني
الخدمة للسكان؟

فـيـمــا ت ـبــرر م ـص ــادر الـ ـ ــوزارة موقفها
بــال ـحــاجــة إل ــى تـسـيـيــر امل ــرف ــق ال ـعــام،
وبالتالي السماح للمولدات العاملة
ح ــالـ ـي ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،أس ـ ــوة
بمولدات األحياء ،مع فــارق أن األولى
تـسـتـعـمــل خ ـطــوط ال ـتــوزيــع الـخــاصــة
بالدولة ،فيما تستعمل الثانية أعمدة
اإلنــارة الخاصة بالدولة ،فإن مصدرًا
محايدًا يعتبر أن الحل القانوني كان
ي ـجــب أن ي ـح ـصــر ال ـت ـمــديــد بــامـتـيــاز
التوزيع فقط ،مقابل عدم حصر الحق
بإنتاج الكهرباء باملولدات املستأجرة
من قبل (أو اململوكة لـ) شركة «كهرباء
زح ـل ــة» .ه ــو يـعـتـبــر أن ه ــذه الـخـطــوة
ت ــؤدي إلــى تشريع مخالفة ارتكبتها
شــركــة «ك ـهــربــاء زح ـل ــة» ،كـمــا ي ــرى أن
ال ـت ـش ــري ــع ي ـ ــؤدي إلـ ــى م ـخــال ـفــة م ـبــدأ
املـ ـ ـس ـ ــاواة ب ــن امل ــواطـ ـن ــن ف ــي حـقـهــم
بالتزود بالطاقة املنتجة وحق األفراد
وال ـشــركــات مــن غـيــر «ك ـهــربــاء زحـلــة»
بــالـحـصــول عـلــى تــراخـيــص وأذون ــات
إنتاج.
مــا كتب قــد كـتــب .ووزي ــر الطاقة أعــاد
التأكيد ،فــي املؤتمر الصحافي الــذي
عقده في الوزارة يوم الثالثاء الفائت،
أن «م ــا ح ـصــل ف ــي الـجـلـســة انـتـصــار
للزحليني» ،مؤكدًا أن «الكهرباء سوف
تـبـقــى  24/24وال ـخ ــدم ــة أي ـضــا ب ــذات
الجودة واإلدارة واملوظفني في زحلة،
أم ــا الـكـلـفــة عـلــى املــواط ـنــن وكـهــربــاء
لبنان فستتغير».
أمــا املــديــر الـعـ ّـام لكهرباء زحلة أسعد
ن ـك ــد ،ف ـقــد ت ـلــقــف الـ ـك ــرة س ــري ـع ــا .زار
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة وأعـ ـل ــن ب ـع ــد ل ـق ــائ ــه أن
«ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة ل ـهــا مـصـلـحــة ف ــي أن
تبقى الخدمات كما هي  24/24ساعة،
وس ـن ـع ـم ــل عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة الـ ـتـ ـع ــرف ــة».
أض ــاف« :سـنـبــدأ العمل على القانون
ال ـج ــدي ــد وفـ ــي أس ـ ــرع وقـ ــت سننتهي
منه» ،معتبرًا أن «ال خاسر وال رابح».
ً
لـكــن ه ــل ف ـع ــا ،سـيـكــون االن ـت ـقــال من
ً
االم ـت ـي ــاز إل ــى ع ـقــد الـتـشـغـيــل س ـهــا؟
وهل تكفي مدة الثالثة أشهر املحددة
إلنجاز العقد؟ يخشى مصدر مطلع أن
«تترتب عن العقد مشاكل وتعقيدات
تـ ـفـ ـسـ ـي ــري ــة وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة قــد
يستغرق حلها أشهرًا طويلة».

تقرير

ال تشبع المصارف من المال العام .أكثر
من  %60من أرباحها مصدرها الدين
العام ،ثم أعطاها مصرف لبنان القروض
المدعومة ،قبل أن ّ
يقدم لها هدية أكبر
في الهندسات المالية المتواصلة منذ
 2016إلى اليوم ما أكسبها أرباحًا سنوية
طائلة .كل ذلك ال يكفي .فالمصارف
تحاول اليوم شفط أكبر قدر ممكن
من األموال التي خصصها مجلس النواب
لدعم القروض السكنية

محمد وهبة
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ملـجـلــس
ال ـنــواب مــا قبل األخ ـيــرة ،أقــر قانون
ي ـم ـنــح امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإس ـكــان
اع ـت ـم ــادات بـقـيـمــة  100م ـل ـيــار لـيــرة
ل ــدع ــم ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة م ــؤق ـت ــا،
فــي انـتـظــار إق ــرار الحكومة سياسة
إسـكــانـيــة ت ـح ـ ّـدد م ــن خــالـهــا آلـيــات
الدعم املستدامة .مبررات هذا الدعم
ّ
ركزت على أن شروط القرض السكني
ع ـبــر امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ــإس ـك ــان ال
تتيح استفادة األثرياء كما هي عليه
قــروض مصرف لبنان املدعومة ،بل
ّ
تـغــطــي شــريـحــة مــن الطبقة الفقيرة
واملتوسطة في لبنان إذ يتوجب أن
ّ
الحد األقصى للدخل العائلي
يكون
خمسة ماليني ليرة وأن يكون الحد
األق ـصــى لـلـقــرض  270مـلـيــون لـيــرة،
لـكــن كــل ه ــذا الـنـقــاش لــم يـعــد قائمًا
اليوم بعدما ّ
تبي أن املصارف تريد

شفط الدعم املخصص للفقراء.
حصل هذا األمر يوم الثالثاء املاضي.
في ذلك الوقت كان يفترض أن يجتمع
مجلس إدارة جمعية املصارف إلقرار
إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ــالـ ـق ــروض الـسـكـنـيــة
امل ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة عـ ـب ــر املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ــإس ـ ـكـ ــان بـ ـع ــد مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ش ــاق ــة
وقـ ــاس ـ ـيـ ــة خ ــاضـ ـتـ ـه ــا املـ ــؤس ـ ـسـ ــة مــع
الجمعية من أجل التوصل إلى اتفاق
على سعر فائدة القرض املدعوم .كان
االتفاق يقضي بأن تحصل املصارف
مباشرة
على  %15مــن قيمة الـقــرض
ّ
عند توقيع العقد .وهذه النسبة تمثل
الـفــائــدة املـتــرتـبــة عـلــى ال ـحـ ّـد األقـصــى
لـلـقــرض ال ــذي تمنحه املــؤسـســة على
فـتــرة  25سنة مــع األخــذ فــي االعتبار
أن الفائدة املرجعية ناقصة  %1هي
قاعدة االحتساب .يومها كانت الفائدة
املرجعية على الـقــروض بالليرة هي
 .%10.7وفق هذا االتفاق كان يفترض
أن يدفع طالب القرض فائدة تتراوح

بني  %5و ،%5.25أي أعلى بقليل من
الـفــائــدة الـتــي كــانــت ســائــدة أي ــام كــان
الدعم وفيرًا في السنوات املاضية.
وه ــذه الـطــريـقــة فــي االحـتـســاب كانت
ت ـم ـنــح املـ ـص ــارف «ه ــدي ــة» ت ـك ـمــن في

ّ
قررت جمعية
المصارف رفع
أسعار الفائدة المرجعية
من دون أن تبلغ
«اإلسكان» بموافقتها أو
رفضها للعرض

أنها ستحصل على جزء من أرباحها
مباشرة من املؤسسة العامة لإلسكان
عند توقيع العقد ،وستكون لها ّ
حصة
مــن األرب ــاح مــن الفائدة التي يدفعها
طالب القرض.
ل ــم ي ـك ــن األمـ ـ ــر م ـن ـص ـفــا لـلـمـسـتـهـلــك
وال لـلـمــال ال ـعــام ،لـكــن حـجــم املشكلة
وط ـب ـي ـع ـت ـه ــا أفـ ـ ـض ـ ــت إلـ ـ ـ ــى إمـ ـس ــاك
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ب ــأفـ ـضـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
الـتـفــاوض ،خصوصًا فــي ظــل وجــود
ت ـع ـم ـي ــم مـ ــن م ـ ـصـ ــرف ي ـ ـحـ ــدد سـقـفــا
ل ــإق ــراض بــال ـل ـيــرة ي ـ ــوازي  %25من
مجموع ودائعها .وبما أن املصارف
كــانــت تـسـعــى ل ـل ـفــوز بــات ـفــاق ي ـحـ ّـدد
ً
ع ـم ـلــة اإلقـ ـ ـ ــراض بـ ــالـ ــدوالر ب ـ ــدال مــن
الـلـيــرة نـظـرًا لـكــون غالبية املـصــارف
ت ـجــاوزت ال ـحــدود الـتــي نــص عليها
تعميم مـصــرف لـبـنــان ،ك ــان االتـفــاق
على التسليف بالليرة هو املقايضة
ّ
تصب
التي جعلت عملية التفاوض
جزئيًا ملصلحة املصارف.

الخيارات ليست ّ
ضيقة
كثيرًا أمام المؤسسة
العامة لإلسكان
(مروان طحطح)

املشكلة لم تكن تكمن في هــذا األمــر،
بــل فــي أن امل ـصــارف لــم تـشـبــع .فيوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـن ـت ـظ ــر ،قـ ـ ـ ـ ّـررت جـمـعـيــة
املصارف أن ّ
ترد على االتفاق الشفهي
م ـ ــع املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــإسـ ـك ــان،
بــإصــدار تعميم يقضي برفع أسعار
الـفــائــدة املرجعية إلــى  %11.50على
ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة م ــن دون أن تبلغ
املؤسسة العامة لإلسكان موافقتها
أو أس ـب ــاب ال ــرف ــض ل ـل ـعــرض املـتـفــق
عليه.
هــذه الخطوة السلبية مــن الجمعية
أع ـ ـ ـ ــادت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع امل ــؤس ـس ــة
الـعــامــة لــإسـكــان إل ــى نقطة الصفر.
ّ
تحقيق
فقد تبي أن املـصــارف تريد ّ
أكـبــر ق ــدر مــن األربـ ــاح الـتــي يــوفــرهــا
امل ــال ال ـعــام .بحسب مـصــادر معنية،
ف ــإن ال ـق ـي ــادات امل ـصــرف ـيــة ف ــي لـبـنــان
تظن أنه ليس لدى املؤسسة أي خيار
في هذا املجال إال الخضوع لقراراتها،
وهي ال تريد أن تقلص حجم أرباحها

الناتج من هــذا القرض الجديد ليرة
واحــدة ،بل تريد االستحواذ على ما
تطاوله يداها.
في الواقع ،إن الخيارات ليست ّ
ضيقة
كثيرًا أمام املؤسسة العامة لإلسكان،
بـ ــل هـ ـن ــاك «ح ـ ـلـ ــول أخ ـ ـ ـ ــرى» بـحـســب
امل ـصــادر .لكن ال ـقــرار سيأخذ املوقف
ن ـح ــو ال ـت ـع ـق ـيــد ألن امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
تــرفــض املـشــاركــة فــي الـقــرض الجديد
ب ــأس ـع ــار ف ــوائ ــد م ـق ـب ــول ــة ،سـتـخـســر
ف ــرص ــة ت ـطــويــر مـحـفـظــة تسليفاتها
الـســوقـيــة فــي ه ــذه األي ــام الـصـعـبــة ،ال
بل إن هذا األمر ينطوي على تداعيات
أخـ ــرى ف ــي مـحـفـظــة املـ ـص ــارف ،ألنـهــا
ً
أص ــا م ـتــورطــة ف ــي تـسـلـيــف مـصــرف
ً
ل ـب ـن ــان ب ـن ـس ــب كـ ـبـ ـي ــرة ،وه ـ ــي أصـ ــا
م ـتــورطــة ف ــي تـسـلـيــف ال ــدول ــة بنسب
كبيرة ،وبالتالي فــإن خـســارة فرصة
تطوير محفظة التسليفات السوقية
سـ ـي ــرف ــع ن ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــز ف ـ ــي ال ــدي ــن
السيادي ويرفع نسبة املخاطر عليها.

