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مجتمع وإقتصاد
تحقيق هي قصاصة ورق صغيرة .كان من المفترض أن تعبر ـ ّ
سرًا ـ من مؤسسة كهرباء لبنان إلى مكتب النائب
ٍ
ّ
العام المالي ،إال أنها انحرفت صدفة عن مسارها ،وصارت «للعموم» .قصاصة ّصغيرة ،سربتها حملة «بدنا نحاسب»،
وفضحت من خاللها أسماء سياسيين« ،انكسروا» على فاتورة الكهرباء ،وتستروا عليها  15عامًا ،متكئين على
«حصانتهم» .حدث ذلك ،في أيلول الماضي ،عندما كانت القصاصة تحمل فقط  13سياسيًا .أما اآلن ،وقد لحقتها
ورقة أخرى تحمل  26آخرين ،فقد صار من المغري معرفة ما إذا دفع هؤالء ديونهم المستحقة للدولة أو ال؟

اضحكوا مع السياسيين :لهذه األسباب لم ندفع الفـــ
راجانا حمية
ذات صيف ،أقفل وزير األشغال العامة
والـ ـنـ ـق ــل غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر أب ـ ـ ــواب بـيـتــه
الـبـيــروتــي ،حسبما ي ــروي ،ولـجــأ إلــى
بيت الضيعة ،مصطافًا ...وباحثًا عن
«امل ـفــات ـيــح» ال ـتــي سـتــأتـيــه بــاألصــوات
ال ـتــي سـتـحـمـلــه إل ــى مـقـعــده الـنـيــابــي.
موسم
ح ــدث ذل ــك ع ــام  ،1996فــي أول ّ
نيابي لزعيتر .يــومــذاك ،فتح املــرشــح
«ع ــزبـ ـت ــه» لـ ـق ــاص ــدي ــه ،م ـس ـت ـم ـعــا إل ــى
هـمــومـهــم ومـطــالـبـهــم .فــي ذل ــك الــوقــت
الـ ــذي ك ــان فـيــه «ال ـب ـي ــك» ،كـمــا يـنــاديــه
أبـنــاء الضيعة هـنــاك ،يـغــدق خدماته،
كان ّ
عداد الكهرباء في املنزل البيروتي
ي ـك ـمــل ع ـم ـل ــه .ي ـح ـت ـســب «ال ـك ـي ـل ــواط»
امل ـص ــروف ــة ،ال ـتــي بـلـغــت قـيـمـتـهــا أحــد
عشر مليون ليرة .لم ّ
يسددها النائب ـ
الفائز بثالث دورات انتخابية وتمديد
ّ
ـ بل تركها معلقة في فاتورة .ال ألنه ال
يملك املال ،بل ألنه «صاحب حصانة»،
كما بقية غـيــره ،منهم عاصم قانصو
وع ـبــد الـلـطـيــف الــزيــن وكــريــم الــراســي
ون ــاص ــر ق ـنــدي ــل (مـ ــع ح ـف ــظ األلـ ـق ــاب)
وآخرون ال تزال أسماؤهم ّ
طي الكتمان.
خـمـســة عـشــر ع ــام ــا ،و«ال ـف ــوات ـي ــر» بال

نادي ملحم بركات!
على ما يبدو ،لم تطل الالئحة السياسيين
وح ــده ــم ،فـقــد حـجــز ال ـف ـنــانــون أيضًا
مكانهم فـيـهـا ،ومـنـهــم الموسيقار
مـلـحــم ب ــرك ــات ،الـ ــذي يــديــن لمؤسسة
كهرباء لبنان بسبعة ماليين ليرة لبنانية.
غـيــر أن ــه عـلــى عـكــس السياسيين ،كــان
الوحيد ــ ربـمــا ــ ال ــذي اعـتــرف بفعلته.
وبـطــرافــة ،استرجع قصة ال ـنــادي الــذي
كــان يملكه فــي الثمانينيات« ،وال ــذي
عندما
اض ـطــررت إلــى إقـفــالــه ،غير أنني ّ
أقفلته نسيت ساعة الكهرباء شغالة،
وبعد فترة عندما تنبهت لذلك ،حكيت
مــع أحــدهــم بالمؤسسة وق ــال إنــو رح
يسويلي وضعي ،بس لألسف مات الزلمي
ّ
وضل العداد شغال وما حدا ّرد ّ
علي خبر
لشفت اسمي بالالئحة».

ح ـ ـسـ ــاب .لـ ــم ي ــدف ـع ـه ــا ه ـ ـ ـ ــؤالء .بـقـيــت
ّ
كذلك ،حتى تسلم املدعي العام املالي
ال ـق ــاض ــي ع ـلــي اب ــراه ـي ــم الئ ـح ــة تـضــمّ
أسماء ثالثة عشر سياسيًا لم ّ
يسددوا
ف ــوات ـي ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ـع ــود بمعظمها
إلــى ما قبل العام  .2001كــان يمكن أن
ّ
تبقى هذه الفواتير معلقة لو لم يطلب
القاضي ابراهيم من مؤسسة كهرباء
لبنان قطع التيار الكهربائي عن منازل
املعنيني ،مستندًا إلى «اإلخبار» الذي
ت ـق ـ ّـدم ب ــه وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
رشيد درباس بشأن الهدر الحاصل في
مؤسسة كهرباء لبنان وسرقة األموال
الـ ـع ــام ــة .ي ــومـ ـه ــا ،ط ـل ــب اب ــراهـ ـي ــم مــن
املؤسسة مجموعة من االستفسارات،
ّ
«مــن بينها الئـحــة بــأسـمــاء املتخلفني
عــن الــدفــع» ،بحسب مــا تشير مصادر
املؤسسة .هــذا اإلخـبــار كانت نتيجته
الئ ـح ـت ــن مـ ــن امل ـت ـخ ـل ـفــن ح ـت ــى اآلن.
الـ ــدف ـ ـعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـضـ ـ ّـم ثـ ــاثـ ــة ع ـشــر
سياسيًا (قيمة فواتيرهم غير املسددة
ّ
تقدر بنحو مليار و 200مليون ليرة)،
ّ
ف ـي ـمــا ت ـض ــم ال ـث ــان ـي ــة س ـت ــة وع ـشــريــن
سـ ـي ــاسـ ـي ــا وح ـ ــوال ـ ــى سـ ـت ــة وث ــاث ــن
«رئيس بلدية وفاعليات ومنتجعات
سياحية وشــركــات تـجــاريــة وعـقــاريــة
ومصارف» ،بحسب املؤسسة أيضًا.
ت ـس ـع ــة وث ـ ــاث ـ ــون سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،إذًا فــي
الالئحتني .ال ّ
يهم إن كانت ثمة دفعة
ثالثة وراب ـعــة .املـهــم اآلن ،هــو اإلجــابــة
عن السؤال :ما الذي حصل لتحمل ّ
ذمة
ً
هؤالء ماال عامًا؟ يبدو أن ال أحد يملك
جرأة ّالجواب ،فمؤسسة كهرباء لبنان
تـتـحــفــظ ع ــن اإلج ــاب ــة ،ألن املـتـخـلـفــن
ي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـح ـص ــان ــة ت ـح ـم ـي ـهــم مــن
املـحــاسـبــة .هــذه املــؤسـســة هــي نفسها
الـتــي تقطع التيار عــن مـنــازل الفقراء،
بمخالفة أو من دونها.
أمــا اآلن ،وقــد ّ
تسربت بعض األسماء،
ب ــات ال ـس ــؤال مـغــريــا ملـعــرفــة م ــن ال ــذي
ّ
سدد فاتورته منهم ،وما كانت أسباب
ّ
التخلف عــن ال ـســداد .املضحك هنا أن
ال أحــد من السياسيني الذين ّ
تحدثنا
إل ـي ـه ــم اعـ ـت ــرف ب ــدي ــون ــه ،ف ـي ـمــا أب ــدى
ً
ال ـب ـعــض ده ـش ـت ــه ،س ــائ ــا «أنـ ـ ــا؟ مش
مظبوط هالحكي .ما معي خبر» .أما
مــن اع ـت ــرف ،فـقــد ت ـصـ ّـرف عـلــى قــاعــدة
«إنـ ــو ه ــاي ال ـق ـصــة ص ــار إل ـه ــا زم ــان»
(لــربـمــا اعتقد أنـهــا تسقط بالتقادم)،
ّ
ـؤك ــد أن ّ
ذم ـت ــه «ن ـض ـي ـفــة»،
ع ـلــى أنـ ــه ي ـ
مــع إضــافــة «بـتـحــداكــي إذا عليي شي
ملؤسسة الكهرباء» .لكن ،متى أصبحت

هـ ــذه الـ ـ ّ
ـذمـ ــة ب ـي ـض ــاء؟ ق ـب ــل اس ـت ــدع ــاء
النائب العام املالي أم بعده؟
ق ـ ـبـ ــل أن نـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ـحـ ـك ــاي ــا املـ ـخ ــالـ ـف ــن
«ال ـظ ــرف ــاء» ،يـمـكــن حـســم أم ــر الــائـحــة
األولى التي تضم ثالثة عشر سياسيًا
«م ـك ـســوريــن» عـلــى ف ــات ــورة الـكـهــربــاء،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة .فقد
اعتبرت األخيرة أن اثني عشر سياسيًا
دف ـع ــوا مـسـتـحـقــاتـهــم لـلـمــؤسـســة بعد
االستدعاء .فيما بقي سياسي واحــد،
وه ــو الـنــائــب عــاصــم قــانـصــو صاحب
ال ـف ــات ــورة األش ـه ــر ،ال ــذي «ط ـلــب مهلة
لتسوية ملفه» .أما الالئحة الثانية ،فلم
«يحن دورها بعد ولم يدفع أحد بعد»،
ّ
يتخوف من
وإن كان القاضي ابراهيم
«قـصــة الـحـصــانــة» .يـعـنــي م ــاذا لــو لم
يدفع أحد املخالفني ،وهو نائب ،كيف
س ـي ـت ـصـ ّـرف ال ـقــاضــي حـيـنـهــا ف ــي ظل
وجود الحصانة؟
أطـ ـ ـ ــرف ت ـع ـل ـي ــق ك ـ ــان عـ ـن ــدم ــا ســأل ـنــا
ال ـنــائــب عـبــد الـلـطـيــف ال ــزي ــن ،صاحب
فــاتــورة الـ ــ« 21مـلـيــون ل ـيــرة» ،عـمــا إذا
كــان قــد س ـ ّـدد أم ال ،فـكــان جــوابــه «مني
أنا؟ عبد اللطيف الزين عليي ملؤسسة
ً
ال ـك ـه ــرب ــا؟ م ــا م ـع ــي خـ ـب ــر .وأصـ ـ ـ ــا ال

استحقاق للمؤسسة ّ
علي» .أما النائب
كامل الرفاعي ،فقد كان جوابه جاهزًا
بسرعة البرق ،فلم يكد السؤال ينتهي
حـتــى ب ــادر بــالـقــول «أن ــا مـحـمــد كامل
محمد الرفاعي ،والـفــاتــورة هي باسم
مـحـمــد عـلــي مـحـمــد الــرفــاعــي ،اســألــوا
مؤسسة الكهرباء عن هذا اللغط».
من جهته ،بادر النائب عاصم قانصو
إل ــى تـصـحـيــح قـيـمــة ال ـف ــات ــورة .يعني
«م ـ ــش  671م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ،إنـ ـم ــا 276
مـلـيــون ل ـي ــرة ،وع ــام ــل مـخــالـصــات من
إي ـ ـ ــام ع ـب ــدال ـل ــه م ـ ـعـ ـ ّـوض (مـ ــديـ ــر ع ــام
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان س ــابـ ـق ــا)».
يـسـتـغــرب وجـ ــود اس ـمــه ف ــي الــائـحــة،

أنا محمد كامل
الرفاعي «مش» محمد
علي الرفاعي

ّ
وخصوصًا فــي «ظــل وجــود الشيكات
اللي دافعهن» ،وهو يعتزم «رفع دعوى
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــة» .وأكـ ـث ــر م ــا يـضـحــك
ص ــاح ــب امل ــاي ــن أن هـ ـن ــاك «ف ــات ــورة
قيمتها  51مـلـيــون ل ـيــرة ،مــن وق ــت ما
شفتها وبـســأل حالي إذا كاين عندي
مصنع نووي وناسي أمرو».
أمـ ــا الـ ــوزيـ ــر غ ـ ــازي زع ـي ـت ــر ،ف ـق ــد دف ــع
م ـب ـلــغ ال ـ ـ ــ 11م ـل ـيــون ل ـي ــرة «مـ ــن زمـ ــان،
وخصوصًا أنها قصة قديمة من إيام
ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام  .»1996وإذ ينفي
الوزير أن يكون قد دفع «اآلن» ،إال أنه ال
يزال مستغربًا قيمة الفاتورة عن ثالثة
أشهر فقطّ ،
مرجحًا أن يكون البعض
ّ ٍ
«علق على الخط» في حينها.
بالنسبة للنائب السابق ناصر قنديل،
ف ـق ــد ّ
دس اس ـم ــه «ب ــال ـغ ـل ــط» ،فــاملـبـلــغ
امل ـت ــراك ــم «هـ ــو ب ـحــق ش ـخــص كـ ــان قد
اس ـتــأجــر بـيـتــي ،وه ــي فــوات ـيــر قديمة
وقد ّ
سوينا األمــور ...ويطعمكن الحج
والناس راجعة».
ت ـب ـقــى ق ـ ّـص ــة ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ق ـبــانــي،
ّ
وه ــي ال ـتــي تـتـعــلــق بـقـصــة املـسـتــأجــر
الشهير في أرضه والذي تظاهر إحدى
ّ
امل ــرات بــاملــوت ،مــن أج ــل الـتـخــلــص من

دين عام

عروض إصدار اليوروبوندز :عمليات استبدال وسندات

انطلقت أمس المرحلة التمهيدية
إلصدار سندات دين بالعملة األجنبية
«يوروبوندز» بقيمة تبلغ  2.1مليار دوالر.
ّ
تلقى المكتتبون المحتملون عروضًا
تتضمن استبدال وشراء سندات جديدة
تتراوح آجالها بين  9سنوات و 20سنة.
المفاوضات ستصل خالل اليومين المقبلين
إلى مرحلة تحديد سعر الفائدة على ضوء
ّ
التطورات السياسية التي تستعمل كورقة
ضغط لزيادة أكالف هذا الدين

محمد وهبة
ق ــال ــت م ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـطـلـعــة إن
امل ـ ـص ـ ــارف األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة« :ف ــرن ـس ـب ـن ــك»،
«س ــوس ـي ـت ـي ــه جـ ـ ـن ـ ــرال ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان»،
«سيتي بنك» و«ستاندرد تشارتر»،
ّ
التي كلفتها وزارة املال بإدارة إصدار
سـ ـن ــدات ديـ ــن بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة،
قيمتها اإلجمالية تبلغ  2.05مليار
دوالر ،بـ ــدأت ص ـب ــاح أم ــس جــولـتـهــا
التمهيدية على املصارف وصناديق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات امل ـع ـن ـي ــة
باالكتتاب .اإلصدار الجديد املعروض
ينقسم إلى شريحتني؛ األولى تتعلق

بــإصــدار سـنــدات ديــن جــديــدة بقيمة
إج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـل ــغ  1.3م ـل ـي ــار دوالر،
وال ـثــان ـيــة تـتـعـلــق بــاس ـت ـبــدال مسبق
لشريحة قيمتها  750مـلـيــون دوالر
وتستحق في كانون الثاني .2016
م ــدي ــرو اإلصـ ـ ـ ــدار قـ ـ ّـدمـ ــوا ن ـي ــاب ــة عــن
وزارة املــال عرضًا يتضمن استبدال
ال ـس ـن ــدات ال ـتــي تـسـتـحــق ف ــي كــانــون
الـثــانــي  2016بــزيــادة  %1عــن القيمة
السوقية لكل سند ،أي أن حاملي هذه
السندات سيحصلون على تعويض
ع ــن ف ـت ــرة االسـ ـتـ ـب ــدال امل ـب ـكــر بـقـيـمــة
دوالر واح ــد عـلــى كــل سـنــد يستبدل
ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق جـ ــديـ ــد ت ـ ـكـ ــون آج ــال ــه

المكتتبون يستغلون
األنباء السياسية السلبية
لزيادة أسعار الفوائد
ّ
عـلــى فـتــرة أط ــول تمتد أقــلـهــا عـلــى 9
سـ ـن ــوات .قـيـمــة ال ـس ـن ــدات املـسـتـحـقــة
فــي كــانــون الـثــانــي تبلغ  750مليون

ّ
دوالر ويـفـتــرض أن يـغــطــي اإلص ــدار
قيمة الـفــوائــد املستحقة على السند
والعالوة أيضًا.
أمــا بالنسبة للسندات الجديدة ،فإن
سبب إصدارها يتعلق بحاجة الدولة
إلــى سيولة فــوريــة ،بقيمة  1.3مليار
دوالر .العرض التمهيدي الذي ّ
قدمته
امل ـ ـصـ ــارف املـ ــديـ ــرة لـ ــإصـ ــدار يـشـمــل
االك ـت ـت ــاب ب ــإص ــدار سـ ـن ــدات جــديــدة
ت ـت ــراوح آجــال ـهــا بــن  9س ـنــوات و13
س ـنــة و 20س ـن ــة .الـ ـخـ ـي ــارات ال ـثــاثــة
م ـ ـطـ ــروحـ ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا عـ ـل ــى ط ــاول ــة
امل ـصــارف والـصـنــاديــق االستثمارية
والشركات املالية ،لكن القرار النهائي

