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مجتمع وإقتصاد
تحقيق االجتماع الذي ُيعقد في وزارة الطاقة والمياه ،اليوم ،سيحاول حسم الخيارات في شأن مصير عقود شركات مقدمي
الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان .األجواء حتى اآلن ال تشي باحتمال الحسم القريب ،وال سيما في ظل الصراع على الريوع بين
القوى المسيطرة ،وكذلك في ظل ّ
تبدل المواقع والمواقف ،إذ كان مفاجئًا أن ينقلب االستشاري المكلف باإلشراف على هذا
المشروع من التسويق إلنجازات ،يعتبرها الكثيرون «وهمية» ،إلى التعبير عن ميل ضمني إلنهاء المشروع وإعالن فشله

ُ
عقود شركات مقدمي الخدمات :من يحاسب
فاتن الحاج
ت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي  31آذار املـ ـقـ ـب ــل ع ـق ــود
الشركات الخاصة مع مؤسسة كهرباء
ُ ّ
ل ـب ـنــان ،ال ـت ــي ل ــزم ــت طـ ــوال ال ـس ـنــوات
األربــع املاضية عمليات إدارة شبكات
ال ـت ــوزي ــع وصـيــانـتـهــا وال ـج ـبــايــة ،في
ّ
عـمـلـيــة «خـصـخـصــة» م ـمـ ّـوهــة ،رتـبــت
أك ــاف ــا ب ــاه ـظ ــة ،ب ـل ـغــت ب ـح ـســب ه ــذه
الـعـقــود نـحــو  785مـلـيــونــا و 462ألفًا
و 727دوالرًا .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
الفترة الفاصلة حتى املــوعــد املــذكــور
ال تـتـعــدى  55يــومــا ،إال أن ال ـقــرار في
شــأن مصير هــذه العقود ال يــزال غير
محسوم ،بل إن هناك تجاذبات كثيرة
وحـســابــات مختلفة تـعــرقــل الــوصــول
حتى اآلن الى خيارات مدروسة تحفظ
مصالح املؤسسة العامة واملقيمني في
لبنان عمومًا.
ّ
تـقــول مـصــادر مطلعة ل ــ»األخ ـبــار» إن
اج ـت ـمــاعــا سـ ُـي ـع ـقــد الـ ـي ــوم ،ف ــي وزارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،ل ـح ـس ــم الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ،إال أن
األج ــواء الـتــي سبقت تـشــي ب ــأن األمــر
قد ال ُيحسم بسهولة ،وقد يحتاج الى
املزيد من الوقت للوصول الى صيغة
محددة .بحسب هذه املصادر ،تتدرج
الخيارات املطروحة كاآلتي:
 تمديد ّملدة سنتني ً
بناء على دراسة
ّ
االقتراحات التي تقدمت بها الشركات
نفسها.
 تمديد «تـقـنــي» ملــدة  4أشـهــر (حتىنـهــايــة ت ـم ــوز) تـعــويـضــا ع ــن الـتــوقــف
الـقـســري مل ــدة أرب ـعــة أشـهــر فــي صيف
 ،2014نـتـيـجــة ان ـت ـفــاضــة امل ـي ــاوم ــن،
وذلـ ـ ـ ــك ل ـت ـج ـن ــب مـ ـط ــالـ ـب ــة الـ ـش ــرك ــات
الخاصة بالعطل والضرر.
 االل ـ ـتـ ــزام بـ ـم ـ ّـدة ال ـع ـق ــود واسـ ـت ــرداداملؤسسة لعمليات التوزيع والجباية
وال ـع ــودة ال ــى صـيـغــة «امل ـي ــاوم ــن» أو
«عـمــال غــب الـطـلــب» ،وهــو مــا تتفاداه
إدارة املــؤس ـســة ملـنــع ت ـك ــرار الـتـجــربــة
السيئة السابقة ونتائجها السلبية.
 اسـ ـت ــرداد ال ـع ـم ـل ـيــات م ــن ال ـشــركــاتالـخــاصــة عـلــى أس ــاس صيغة جــديــدة
تسمح بانتظام العمل فــي املؤسسة،
وهــو مــا يتطلب وقتًا يتجاوز الوقت
املتاح حتى  31آذار ،كما يتطلب قرارًا
س ـي ــاس ـي ــا ل ـي ــس م ـض ـم ــون ــا ال ـت ــواف ــق
عليه ،وال سيما أنــه يفرض النهوض
باملؤسسة وملء الشواغر في مالكاتها
وتـمـكـيـنـهــا م ــن ال ـق ـيــام بــواج ـبــات ـهــا...
أي اإلقــاع كليًا عن مشروع تدميرها
تـمـهـيـدًا لخصخصتها بـشـكــل ســافــر
وكلي.

موقف إدارة المؤسسة
تـ ــرفـ ــض إدارة املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـت ـع ـل ـيــق
على هــذه املـعـلــومــات ،واكتفى املكتب
اإلعالمي في ّ
رده على أسئلة وجهتها
«األخ ـبــار» الــى رئـيــس مجلس اإلدارة
ـ املدير العام كمال حايك عبر البريد
بــالـقــول« :جــوابــا على أسئلتكم ،ال بد
ً
مــن التذكير أوال بــأن مـشــروع مقدمي
ّ
خدمات التوزيع تعرض لنكسات عدة
منذ انطالقته فــي نيسان  ،2012كان
أه ـم ـهــا االع ـت ـص ــام ــات امل ـت ـك ــررة الـتــي
شهدتها مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان من
قـبــل بـعــض ع ـمــال غــب الـطـلــب وجـبــاة
اإلكـ ــراء الـســابـقــن ،وال ـتــي ك ــان آخــرهــا
إق ـفــال املـبـنــى امل ــرك ــزي وب ـعــض دوائ ــر
املؤسسة مــدة أربعة أشهر في صيف
 ،2014مــا أثــر مـبــاشــرة بشكل سلبي.
كــذلــك ف ــإن فـتــرة اإلق ـفــال الـقـســري ومــا
نتج منه من أزمة سيولة لدى املؤسسة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي أع ـق ـب ــت اإلقـ ـف ــال
أدت الــى عــدم بلوغ النتائج املــرجــوة،
إضــافــة الــى عــوامــل أخ ــرى .حاليًا ،قام
كل من اللجنة املكلفة من قبل املؤسسة

تخشى إدارة
المؤسسة
العودة إلى
آليات «عمال غب
الطلب» ألن الحل
الدائم يحتاج إلى
الوقت
(هيثم
الموسوي)

واالستشاري  NEEDSبإعداد مسودة
ت ـقــويــم ودراس ـ ــة ل ـل ـم ـشــروع ،عــرضــوا
ف ـي ـهــا أك ـث ــر م ــن خـ ـي ــار ،ل ــذل ــك ال ق ــرار
نـهــائـيــا حـتــى اآلن ب ـشــأن الـتـمــديــد أو
ع ــدم ــه ،حـيــث إن ه ــذا ال ـق ــرار يـجــب أن
ومفصلة ّ
ّ
تبي
يقترن بدراسات عديدة
إي ـجــابـيــات الـتـمــديــد وسـلـبـيــاتــه ،وأن
يعرض املوضوع على الجهات املعنية،
ألن مشروع مقدمي الخدمات هو من
ضمن ورق ــة سياسة قـطــاع الكهرباء،
واتـخــذت بشأنه ق ــرارات ع ـ ّـدة مــن قبل
مجلس الوزراء .لذلك سيستمر البحث
في هذا املوضوع مع الجهات املعنية
خ ــال ع ــدة اج ـت ـمــاعــات سـتـعـقــد لـهــذا
الغرض في األيام املقبلة».
ع ـش ـيــة االج ـت ـم ــاع ف ــي وزارة ال ـطــاقــة
اليوم ،وفي إطار اجتماعاته املفتوحة
مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات ،عـ ـق ــد م ـج ـلــس
إدارة املــؤسـســة جـلـســة طــويـلــة أمــس،
خصصها لدارسة «مسودة التقويم»
وت ـقــريــر االس ـت ـش ــاري  .NEEDSتفيد
ّ
مصادر على صلة بامللف بأن مجلس
اإلدارة يميل أكثر الى رفض التجديد
ل ـع ـق ــود ش ــرك ــات م ـق ـ ّـدم ــي ال ـخ ــدم ــات،
وال سـيـمــا أن بـعــض األع ـض ــاء كــانــوا
ً
مـتـحـفـظــن ع ـلــى ه ــذه ال ـع ـقــود أص ــا،
وهـ ـ ــم ي ـس ـت ـن ــدون ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ــى ت ـقــريــر
االسـتـشــاري نفسه الــذي جــاء مفاجئًا
ف ــي م ـض ـمــونــه ،إذ ل ــم ي ـعــد متحمسًا
ّ
املسوق
الستكمال املشروع الــذي كــان
الــرئ ـي ـســي لـ ــه .وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات،
ّ
تعمد االستشاري عــدم الجزم بشيء،
وج ــاء تقويمه ضعيفًا وغـيــر مستند
ال ــى أي أســس علمية ،بــل لــم يتضمن
ع ــرض ــا ل ـس ـل ـب ـيــات أو إي ـج ــاب ـي ــات أي
خـيــار ،كما لــم يتضمن موقفًا محددًا
من أي خيار ،كما لو أنه لم يكن معنيًا
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى تـنـفـيــذ ه ــذه الـعـقــود
ومـ ـس ــاع ــدة امل ــؤسـ ـس ــة ع ـل ــى ال ــرق ــاب ــة
وح ـس ــن ال ـت ـن ـف ـيــذ .ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن
«هـ ـن ــاك ق ـط ـبــة مـخـفـيــة م ــا ف ــي تـقــريــر
االسـ ـتـ ـش ــاري ،ف ـه ــو ان ـت ـق ــل ف ـج ــأة مــن

الـتـفــاخــر ب ــإن ـج ــازات حـقـقـهــا مـشــروع
مقدمي الـخــدمــات الــى مــوقــف يـكــاد ال
ي ـكــون مـبــالـيــا بــاسـتـمــرار امل ـش ــروع أو
وقفه!».

موقف وزارة الطاقة
مــا هــو مــوقــف وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه؟
وهـ ـ ـ ــل دخـ ـ ـ ــل م ـ ـلـ ــف «ع ـ ـ ـقـ ـ ــود م ـق ــدم ــي
ال ـخــدمــات» فــي ب ــازار ال ـصــراعــات بني
الــرئـيــس نبيه بــري والــرئـيــس ميشال
عــون في ضــوء موقف وزيــر املــال علي
حسن خليل املعترض (ضمنيًا) على
تمديد العقود أو تجميدها؟
مـ ـح ــاوالت ال ـح ـص ــول ع ـلــى تـعـلـيـقــات
امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة ال ـط ــاق ــة ب ــاءت
بــالـفـشــل ،إال أن املـعـلــومــات تـفـيــد بــأن

الخيارات تبدأ من وقف
المشروع أو التمديد  4أشهر أو
التجديد سنتين
ّ
القيمني على الوزارة يميلون أكثر الى
ُ
صيغة تبقي امل ـشــروع ولـكــن بشروط
م ـخ ـت ـل ـفــة .ان ـط ــاق ــا م ــن ذل ـ ــك ،اسـتـبــق
املتحمسون لشركات مقدمي الخدمات
م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ـق ــود ف ــي  31آذار،
وأطـلـقــوا مــا وص ـفــوه «خـطــة معالجة
إن ـقــاذيــة» وسـمــوهــا «خــريـطــة طــريــق»
تسعى إلــى تمديد عمر املـشــروع بعد
تقويم التجربة وحل املشاكل العالقة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت وزارة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة وامل ـ ـي ـ ــاه

وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وال ـ ـشـ ــركـ ــة
االس ـت ـشــاريــة لـلـمـشــروع «»NEEDS
قد حـ ّـددت  31كانون الثاني املاضي
م ــوعـ ـدًا ل ـل ـخ ــروج ب ـت ــوج ـه ــات ح ــول
مصير امل ـشــروع ،إال أن املهلة نفدت
ولم يتخذ القرار النهائي في وقت أن
اللجنة املكلفة من مؤسسة الكهرباء
ب ـم ــراق ـب ــة وتـ ـق ــوي ــم أع ـ ـمـ ــال م ـقــدمــي
الـ ـخ ــدم ــات والـ ـش ــرك ــة االس ـت ـش ــاري ــة
( )NEEDSأوصــت بعدم التجديد أو
التمديد للمشروع ولــو ليوم واحــد.
وهناك أكثرية بني إداريــي املؤسسة
يـشـيـعــون أن ال ـت ـجــديــد أو الـتـمــديــد
لــم يعد خـيــارًا واردًا ،بعدما خرجت
ال ـص ــرخ ــة م ــن أداء الـ ـش ــرك ــات لـيــس
فقط من املواطنني واملراقبني وبعض

مراحل المشروع ونتائجه
وافـقــت حكومة سعد الـحــريــري على تلزيم شــركــات خــاصــة خدمات
توزيع الكهرباء والجباية ،كعنصر أساسي من عناصر «ورقة سياسة
إصــاح قطاع الكهرباء» التي وضعها وزيــر الطاقة (حينها) جبران
باسيلّ ،
وأقرت بتاريخ  .2010/6/21يومها ،تم تقديم مشروع مقدمي
الخدمات على ّأنه الحل الوحيد املتاح إلصالح قطاع التوزيع في الكهرباء
الذي يصيبه الكثير من االهتراء والسوء في تقديم الخدمات .وقيل إن
املشروع سيؤمن املعالجة الجذرية من خالل تأهيل القطاع وتصليحه
وتحديثه ومعالجة النزف الحاصل في املؤسسة ،في ظل العجز البشري
وإصالح أوضاع العاملني .وقد شكل هدف تركيب  1,4مليون عداد ذكي
في مختلف املناطق اللبنانية بقيمة  370مليون دوالر ،حجر الزاوية في
املشروع ،والتزمت الشركات الخاصة ببدء تركيب هذه العدادات اعتبارًا
من شباط  ،2014إال أن شيئًا لم يحصل حتى اآلن.
ف ــي ب ــداي ــة ص ـيــف  ،2010ت ـعــاقــدت وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه م ــع شــركــة
ووقعت املؤسسة آنذاك عقدًا مع هذه الشركة
استشارية هي ّ ،NEEDS
بقيمة  10ماليني دوالر ،على أن تكون مهمتها مساعدة املؤسسة في
إدارة املـشــروع وتقديم النصح إليها في ما يتعلق بــه .إال أن الشكوى
كانت عارمة من أداء االستشاري .أعيد تقسيم الخريطة الكهربائية
إلــى مناطق ثــاث :منطقة شمال بـيــروت اإلداري ــة ُلــزمــت شركة BUS
ّ

التي تملك معظم أسهمها شركة  ،BUTECومنطقة بيروت اإلداريــة
والـبـقــاع الـتــي ُلــزمــت الــى شــركــة  KVAاململوكة مــن شركتي «خطيب
ّ
وعلمي» و«الشركة العربية لإلنشاءات» ،ومنطقة جنوب بيروت اإلدارية
التي ُلزمت الــى شركة  NEUCالتابعة ملجموعة «دبــاس» .وفــازت هذه
ّ
الشركات بالعقود الرضائية بقيمة إجمالية بلغت  785مليونًا و462
ً
ألفًا و 727دوالرًا على  4سنوات ،بناء على التقويم الذي أجرته شركة
 NEEDSللعروض الفنية واملالية.
وتوضح املصادر أن املشروع انطلق على أســاس ّأنــه سيؤمن تمويله
الذاتي من خالل الوفر الذي سيحققه ،وقد تمت املوافقة عليه من قبل
مجلس الوزراء ووزارة املال وديوان املحاسبة على هذا األساس .وتذكر
أن مدير شركة  NEEDSمنير يحيى أفاد ديوان املحاسبة في التحقيق
الذي أجــراه معه في عام  2012بأن املشروع سيكسب املؤسسة نحو
 685مـلـيــون دوالر ويـخـفــف ال ـســرقــات ويـحـســن ال ـج ـبــايــة ،إال أن ما
حصل كان عكس ذلك تمامًا ،كما تؤكد املصادر ،إذ ازدادت السرقات
فضال عن
الكهربائية وساءت أعمال الجباية وتردت نسب التحصيل،
ً
تراكم  38ألــف معاملة ،في ظل عــدم إمكانية محاسبة هــذه الشركات
بسبب عقود مبهمة ،كذلك ازدادت خسائر املؤسسة وخصوصًا مع
تسديدها فواتير شركات الخدمات الباهظة.

