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 ع التيار..."التوّتر العالي" بين الجهات المعنّية يقط

 األخير ينقذ لبنان من عتمة شاملة "فريش دوالر" ربع الساعة
 

 كميل بو روفايل
، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي #مصرف لبنان أنه بعدما جرى مساء، إبالغها من قبل #كهرباء لبنان أعلنت مؤسسة

إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المال، قامت المؤسسة، على أثر ذلك الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة )دوالر نقدي( التي سبق وارسلتها المؤسسة 
في الخدمة وفق الخطة اإلنتاجية المعدة سلًفا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد  من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني فوًرا، بالطلب

أ، مضخات ضحى المبارك، مع اإلستمرار في تغذية المرافق الحيوية األساسية في البلد )مطار، مرفاألدنى ألطول فترة ممكنة، ال سّيما خالل فترة عيد األ
 ساسية في الدولة...(.مياه، صرف صحي، المرافق األ

 
ء لبنان تطالبها بدفع مستحقاتها " كانت ارسلت سابقا كتابًا إلى مؤسسة كهرباprimesouthوقبل اعالن القرار كان اللبنانيون وعدوا بالعتمة الشاملة اذ ان شركة "

 ر والزهراني في حال عدم الدفع.المتأخرة فورًا ألّنها ستعجز عن تشغيل معملي دير عما
مليون  84ميلون دوالر إلى حسابها "الفريش"، منذ نحو أربعة أشهر، علمًا بأّن هذا المبلغ يدخل ضمن الـ 30الرسالة، أوضحت الشركة أّنها تنتظر دفع وفي 
 ء لبنان.ؤسسة كهربا" في ذمة مprimesouthون دوالر، وهو الرقم الذي يمّثل إجمالي المستحقات المتراكمة لـ"ملي

"النهار" ، وانتقدت أوساط رسمية عبر الـلطاقة#وزارة اّن دفع المبلغ المستحق دخل في بازار الرسائل المتبادلة بين مصرف لبنان ووزارة المال ووفي المعلومات أ
 مماطلة وزارة المال والبيروقراطية فيها، ما أّدى إلى هذا التأخير.

ؤولية ما حصل، موضحًة أّنها تعاملت بحسن نّية عندما استمّرت بالعمل بناًء على " الدولة اللبنانية مسprimesouthحزيران، حّملت " 6في رسالتها بتاريخ 
 بالدفع. الوعود

" في السابق وطالبت primesouthالطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال وليد فياض لـ"النهار": "بعد أن تابعت تحذيرات "وضمن هذا اإلطار قال وزير 
أننا  در في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار"على "المركزي" الدفع فورًا قبل الوقوع في العتمة الشاملة". وفي السياق عينه أّكد مص المعنيين بالدفع، سأتمنى اآلن

 سنقع في العتمة الشاملة بعد توقف الشركة عن تشغيل معامل الكهرباء.
"، ألننا سبق أن قمنا بكل اإلجراءات الالزمة primesouthلبنان وشركة " وشدد فياض على أّنه "طيلة الوقت عندما كنت في العراق كنت أتواصل مع مصرف

 إنتاج الكهرباء". على مستحقات في سبيل ضمان استمرارية كي تحصل الشركة
لمؤسسة"، والذي صدر مليون دوالر لصالح ا 60ولفت إلى أّنه بقي على تواصل مع المعنيين و"عملت على اتخاذ كّل القرارات، ومنها القرار المتعلق بتأمين 

ء ووفق اآللية التي اقترحتها "كهرباء لبنان"، وأن يتّم ت بالشكل الذي وافق عليه مجلس الوزراحزيران، وينّص على موافقة الطاقة على تقسيم هذه النفقا 13بتاريخ 
 الدفع للشركتين الملتزمتين عقود تشغيل معامل اإلنتاج.

يصبر بعد إلى حين تحويل  " خالد العالمة، وذلك لحثه على أنprimesouthتواصل شبه يومي مع المدير العام لشركة " وأوضح فياض لـ"النهار" أّنه كان على
 دوالر، وفي كّل مرة كان يعتزم وقف شركته للتشغيل كان يستدرك األمر ويطلب منه المتابعة، بعد أن يتواصل مع وزارة المال. يونمل 30الـ

ذي قد طلبتها، لذلك ُخفض المبلغ المليون التي كانت  78داًل من الـمليون دوالر، ب 60حصلت كهرباء لبنان بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء على 
 مليون دوالر. 23مليون دوالر إلى  30" من primesouthحّول إلى "سي

اإلجراءات "، بكثير من المطّبات والعراقيل، فبعد "جهد جهيد" أنهت وزارة المال الموافقات و primesouthمليون دوالر إلى شركة " 23واصطدم دفع مبلغ الـ
مليون دوالر إلى مصرف لبنان، واألخير بدل أن يدفع األموال، سأل وزارة المال عن مصدر  23الـ بيروقراطية وزراة المال وصل ملفالالزمة، وبعد إنهاء 

 " بناًء على قرار مجلس الوزراء.SDRالتمويل، فكان الرّد أّنه يجب أن تدفع من الـ"
ه يريد كتابا رسميا تطلب بموجبه وزارة المال دفع هذا ل أنّ يرة بموجب رسالة إلى وزارة المارّد مصرف لبنان في الساعات األخوقال فياض إّنه بعد أن تدخلت، 

 المبلغ من حساب حقوق السحب الخاصة.
 إاّل أن الشركة المشّغلة لمعملي دير عمار الزهراني "ال يمكنها االنتظار، فقد أمهلتنا كثيرًا"، وفق فياض.

لى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليًا المنتج للطاقة " سيؤّدي إprimesouthامس أّن توقف " ادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانوأف
 الكهربائية على الشبكة.

ليون دوالر م 60، سوى مبلغ بقيمة 2022عام  وأشارت المؤسسة أيضًا إلى أّن قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخّصصا لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية
مؤسسة، علمًا بأّن هذا المبلغ المخّصص غير كاٍف بالنسبة لحجم األعمال المطلوب تنفيذها بالحّد األدنى الممكن لتسيير المرفق دي الفقط، لزوم كافة متعه

 العام.
عمالت الصعبة بال، فإّن عدم صرف المبالغ المحددة ولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكاملوأوضحت المؤسسة في بيانها أّنه إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤ 
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إعادة وضعهما )فريش دوالر( إلى المتعهد وفق قراري مجلس الوزراء، سيؤّدي إلى توقيف المشّغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، من دون إمكانية 
وقف التغذية جبرًا عن كافة المرافق ى تي اللبنانية، ما سيؤّدي بدوره إلنقطاع عام وشامل على كافة األراضعلى الشبكة، األمر الذي سيفرض الدخول في ا

 الحيوية األساسية في البلد )مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صّحي، المرافق األساسية في الدولة...(.
سابقة، وذلك للها أن أعلنت عنها في بياناتها ا تخذت سلسلة إجراءات احترازية، سبقواشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أّنها كانت قد وضعت خطة إنتاجية وا

نطاق قدرتها  من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحّد األدنى ألطول فترة ممكنة، وال سّيما خالل فترة عيد األضحى، ولكن هذه المشكلة خارج
ن مرحليًا، سوى بتطبيق  وصالحياتها على معالجتها، وبالتالي ال يمكن قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في  قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن منحّلها، وا 

 البلد.
 


