From dysfunctional to functional corruption: The politics of
reform in Lebanon’s electricity sector

يّ
ملخصّتنفيذ ّ
ّ
ّ

االقتصاديّوالتقدمّاالجتماعيّ
ّ
شكّلّالفسادّفيّقطاع ّالطاقة ّعقبةّرئيسيةّأمامّالنموّ ّ
الوظيفيّوانعدامّكفاءةّقطاعّالطاقة ّتحدّياتّ
ّ
ن ّعدةّّ .فيّلبنانّ،يخفيّالخللّ
فيّبلدا ّ
أعمق ّضمن ّاالقتصاد ّالسياسيّ ،أبرزها ّالسعي ّالدوؤب ّلمراكمة ّالريوعّّ ،واالستيالءّ
علىّالمؤسّساتّالعامةّّ،وتفتتّالدولةّ.علىّمدىّعقودّ،ساهمّالفسادّوسوءّاإلدارةّفيّ

قطاعّالطاقةّفيّاستنزافّالماليةّالعامّةّوحرمانّاللبنانيينّمنّحقّهمّفيّالحصولّعلىّ
كهرباءّجيدةّوبأسعارّمعقولةّ،بحيثّشكلتّالكهرباءّ،أوّباألحرىّعدمّتوافرهاّ،نقطةّ

محوريةّضمنّسلةّالمطالبّالتيّأطلقهاّالمحتجونّخاللّانتفاضةّتشرينّاألول/أكتوبرّ

حاليا ّمصدر ّقلق ّرئيسي ّبسبب ّاألزمة ّاالقتصادية ّالتي ّتعصفّ
ّ ،2019وال ّتزال ّ ً
بالبالدّّ .

ُي ُّ
عدّأداءّالكهرباءّفيّلبنانّسيئاًّللغايةّّ.فيّالواقعّ،يغطيّالمرفقّالعامّ–ّأيّمؤسّسةّ

نّ
كهرباءّلبنانّ–ّنحوّّ%63فقطّمنّمجملّالطلبّعلىّالكهرباءّ،ماّيؤدّيّإلىّتقني ّ
دوريّّ،يطولّعنّدّاالبتعادّعنّمنطقةّوسطّبيروتّ،ويوسعّهوةّالتفاوتاتّاالجتماعيةّ

معاّبنحوّثلثّ
والتنمويةً ّ.
أيضاّ،يسجلّالقطاعّخسائر ّفنيةّوغيرّفنيةّعاليةّ،وتقدر ّ ً

الطاقةّالمنتجةّفي ّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّ،فضالً ّعنّعدمّتعديلّتعرفة ّالكهرباءّمنذّ
ُّ

العامّّ،1994بحيثّتتكبّدّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّخسائرّفادحةّ،تشكلّأكثرّمنّنصفّ
الناتجّأساساّمنّتحملّالحكومةّخسائرّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّّ .
الدّيّنّالحكوميّ
ً

ن ّهذاّالخللّظهورّعشراتّآالفّالمولّداتّالخاصةّالعاملةّعلىّالمازوتّ،
نتجّع ّ

ن ّالطاقة ّللمنازل ّوالشركات ّعنّد ّانقطاعها ّفي ّمؤسّسة ّكهرباء ّلبنانّ .هذاّ
التي ّتؤم ّ

التشتّتّغيرّالرسميّوغيرّالقانونيّللمولداتّالخاصةّ،وغيرّالمنظّمّحتىّوقتّقريبّ،
وغالباّبجودةّمنخفضةّ.إلىّذلكُّ،ينظرّ
ّ
يؤديّإلىّتأمينّ
خدمةّمتغيرةّوعاليةّالتكلفةً ّ،

علماّأنهم ّفيّ
إلىّمالكي ّالمولّداتّالخاصةّفيّكثيرّمنّالمناطقّعلىّأنهمّ"مافياّ"ً ّ ،
الوقتّنفسهّ،جزءّمنّنظامّالمحسوبيةّالسياسيةّ ّومساهمينّفيه.

وسطّالحالةّالعامةّالسيئةّفيّالقطاعّ،تمكّنتّإحدىّالمناطقّاللبنانيةّمنّتشغيلّمرفقّ
خاصّ–ّشركةّكهرباءّزحلةّّ-يؤمنّخدمةّكهرباءّفعالةّوعاليةّالجودةّ،تغطّيّمدينةّ

زحلةّوّ 16قريةّمجاورةّ.إلىّذلكّ،الّتزيدّالخسائرّالفنيةّلشركةّكهرباءّزحلةّعنّ
باحاّ ،إّذ ّتؤمن ّالكهرباءّ
نسبة ّّ%5فقطّ ،فهي ّتجمع ّّ %100منّالفواتير ّوتحقق ّأر ً

بتكلفةّإجماليةّالّتزيدّعنّالتكلفةّالتيّتدفعهاّاألسرّالتيّتعتمدّعلىّالمولّداتّالخاصةّ

لتعويضّنقصّاإلنتاجّفيّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّ .

تستكشف ّهذه ّالدراس ّة ّالثغرات ّالتي ّسمحت ّبنشوء ّالخدمة ّالوظيفية ّلشركة ّكهرباءّ

ّ،ضمنّالسياقّالسياسيّالطائفيّالمعقّدّفيّلبنانّ.نعتمدّ
ُّ
أيضا
زحلةّ،وإنماّاإلشكاليةّ ً
علىّإطارّعملّعرضه ّخان ّوآخرون ّ(ّ،)2019لفهمّحجمّالمداخيلّالريعي ّة ّوأنواعّ

المنفذة ّداخ ّل ّشركة ّكهرباء ّزحلة ّمع ّطبيعةّ
الفساد ّفي ّالقطاعّ ،وتطابق ّالتغّييرات ّ ُّ

االتفاقّالسياسيّفيّلبنانّ.

كثفةّمعّالمعنيينّفيّالقطاعّ،سواءّعلىّالمستوىّالمركزيّأوّفيّ
ّعلىّمقابالتّم ّ
ُّ
بناء
ً

حافيينّومجموعاتّمنّالمجتمعّ
زحلةّ،بمنّفيهمّمالكيّمولّداتّخاصةّوسياسيينّّوص ّ

ةّمعقّدةّ ّ،وفيّبعضّاألحيانّغيرّسويةّ،حولّكيفيةّنجاحّشركةّ
المدنيّ،اكتشفناّقصّ ُّ
كهرباءّزحلةّّ.وأكملناّالبحثّبإجراءّمقابالتّمعّأسرّ ّومالكيّمؤسّساتّضمنّنطاقّ

عملّشركةّكهرباءّزحلةّوخارجهاّ،لفهمّتأثيرّالخدمةّالتيّتؤمنهاّعليهمّّّ،وكذلكّآرائهّمّ
بنموذجّعملّالشركةّّ .

المقدمة ّفي ّشركة ّكهرباء ّزحلة ّناتج ّعنّ
في ّهذا ّالسياقّ ،وجدنا ّأن ّنجاح ّالخدمة ّ ُ
يّمعّتموضعّماهرّضمنّالسياقّالسياسيّ.
مقاربةّتقنيةّذاتّاحترافيةّعاليةّ،بالتواز ّ

منّالناحيةّالفنيةّ،تمكنتّشركةّكهرباءّزحلةّمنّتقديمّطاقةّجيدّةّمنّخاللّاستغاللّ
جّ
عقد ّاالمتياز ّالذيّأبرمته ّمنذّنحوّقرن ّمن ّالزمنّ ،للتعاقد ّمعّمقاول ّخاصّ ّمنت ّ
للطاقةّفيّحاالتّالطوارئّلتأمين ّالكهرباء ّضمنّنطاقّتغطيتهاّعند ّانقطاعها ّفيّ
مؤسّسة ّكهرباءّلبنانّ.وعلىّالرغمّمنّذلكّ،شكلتّقدرةّالشركةّعلىّإبرامّترتيباتّ
ئيسياّمنّنموذجّعمّلهاّ.إلىّذلكّ،يكمنّ
مفيدةّمعّالجهاتّالسياسيةّالرئيسيةّ،جزًءاّر ً

أساس ّربحية ّشركةّكهرباءّزحلةّبكونها ّتشتريّالكهرباءّمنّمؤسسة ّكهرباءّلبنانّّ،

عندّتوافرهاّّ،بسعرّمدعومّّ،وتبيعهاّبسعرّأعلىّبكثيرّمنّتعرفةّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّ،

ّمباشراّللمواردّمنّالحكومةّالمركزيةّ(التيّتتكفّلّبخسائرّ
تحويال
وهوّماُّّي ُّّ
عملياّ ً
عد ّ ً
ً

مؤسّسةّكهرباءّلبنان)ّإلىّشركةّكهرباءّزحلة.

فيّالوقتّنفسهّ،نجحت شركةّكهرباءّزحلةّفيّتعبئةّالمواطنينّفيّنطاقّتغطيتهاّ،
اّقوًياّلدىّالمجتمعّالمحلّيّحولّحقّهمّفيّملكيةّخدمةّجيدةّومهني ّةّ،
إحساس ّ
تّ
إذّأوجد ّ
ً
حاوالتّالجهاتّ
فعاالّفيّمقاومةّم ّ
وهوّماّساعّدّبدورهّفيّضمانّاستم اررّيتهاّ،وكانّ ً

السياسيةّالمركزيةّّاالستيالءّعلىّاحتكارّشركةّكهرباءّزحلةّلمآربّخاصة.

تشيرّالمقابالتّمعّالمجتمعّالمحلي ّإلىّأنّالتأثيرّالعامّلخدمة ّشركةّكهرباءّزحلةّ
تّ
اّبشكلّموحدّتقر ًيباّ،وهوّملموسّبغالبيتهّعلىّمستوىّاألسرّوالمؤسّسا ّ
ّ
إيجابي
كانّ ً

الصغيرةّّ،والّسيّماّمنّالنساءّالمسؤوالتّعنّإدارةّالشؤون ّالمنزليةّ.إلىّذلكّ،يقدّرّ
نّ
افيةّالخدمةّالمقدّمة ّوجودتهاّ،لكنّمصدرّالقلقّالرئيسيّيكم ّ
ُّ
ن ّاحتر
غالبية ّالمجيبي ّ

بالتكلفةّأيّالرسومّالثابتةّالجديدةّلشركةّكهرباءّزحلةّ،ويضافّإليهاّقوانين ّتكشفّ
الطاقةّالمنتجةّفيّالشركةّ،ماّيعنيّأنّاألسرّالفقيرةّتدفعّنسبةّاعلىّ
ُّ
عنّارتفاعّرسومّ
منّدخلهاّعلىّالكهرباء.

أخيراّ،معّاقترابّموعدّانتهاءّعقدّشركةّكهرباءّزحلةّفيّنهايةّالعامّّ،2020نتطرقّ
ًّ

ب ّتكرارّنموذجّشركةّكهرباءّزحلة ّفيّمناطق ّأخرىّمن ّلبنانّ،
إلى ّإمكانية ّاوّوجو ّ
إصالحياّيسمحّ
نموذجاّ
المختصرة"ّ:ليسّفيّشكلهّالحاليّ،الّبلّنطرحّ
لتأتيّاإلجابةّ ُّ
ً
ً

باحاّوتُدارّ
لمناطقّأخرىّبالحصولّعلىّطاقةّفعالة ّتؤمّنها ّمرافقّخاصةّتحققّأر ً
بطريقةّجيّدةّ ّ،ومنّدونّالتأثيرّعلىّمؤسّسةّكهرباءّلبنانّأوّالحكومةّ،باالستنادّإلىّ
الدروسّالمستقاة ّمنّنهجّشركةّكهرباءّزحلةّ ّ،وكيفية ّاستفادتهاّمنّوضعهاّالقانونيّ

باعتبارهاّمالكةّامتيازّ،ومواءمةّمصالحهاّمعّدوافعّالجهاتّالسياسيةّالرئيسيةّ،وبناءّ
تحالفاتّداعمةّلنموذجّعملهاّ .

فيّتحسينّالخدمةّالمقدّمةّلعمالئها ّفيّبلدّيمزقهّ
ُّ
نجحتّجهود ّشركةّكهرباءّزحلةّ
الشللّالطائفيّوالفسادّالوظيفيّ.ربماّلمّتتمكنّمنّتقليصّالفسادّ،لكنهاّحقّقتّتنميةّ

ملحوظةّتتماشىّمعّاالتفاقّالسياسيّالمعقّدّفيّالبلدّ.منّهناّ،نأملّأنّيساعدّتحليلناّ
جديةّسياسياّ،وإنّكانتّ
فيّاإلشارةّإلىّالطرقّالتيّتسمحّبتنفيذّمقارباتّمماثلةّ–ّ ُم
ً
ىّأيضا.
ثانيّأفضلّالمقارباتّّ-فيّجميعّأنحاءّلبنانّ،وربّماّفيّبلدانّأخر
ً
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