
 2023-03-16النهار 
 اعتراضات على رسوم الكهرباء الثابتة... فهل يعاد النظر بها؟

 فياض لـ"النهار": ليعمد المعترضون إلى تصغير عّداداتهم أو تجميدها!
 

 سلوى بعلبكي
 يتقبلون برحابة صدر أي إصالحات تصّب في إعتاد اللبنانيون "الرزق السايب"، واعتادوا استهتار الدولة بحقوقها وواجباتها، فباتوا ال يثقون بجديدها أيًا يكن، وال

اس، والمرض البنيوي المزمن في مصلحتهم المباشرة أو غير المباشرة. بدورها، ال تفّوت الدولة اللبنانية أي فرصة إلثبات عدم جديتها، وعقم أهليتها لمعالجة مشاكل الن
 جسد اإلدارة العامة والمؤسسات التابعة.

من دون كهرباء" الدولة قرارًا خاطئًا، بل الخطأ التاريخي كان أن توهب الدولة مواطنيها كهرباء بـشبه "بالش"، وتستمر في ذلك عشرات السنين، لم يكن رفع سعر كيلوواط "
 لمستويات.أي مراعاة لظروف المالية العامة، واإلحتياط بالعمالت الصعبة، بما أدى الى تدمير االقتصاد وفقدان السيولة وانهيار شامل على جميع ا

اإلشتراك، يكادان يزيدان  تصحيح الخطأ في سعر الكيلوواط، جرَّ معه تصحيحا كان يمكن تفاديه وفق الكثير من المطالبات االقتصادية والشعبية. فبدل التأهيل، ورسم
، األمر الذي ينافي قواعد التكليف الضريبي والمحاسبة العمومية. فالمواطن ال يفيد من #الكهرباء أحيانا عند صغار المستهلكين والطبقات الشعبية عن قيمة استهالك

ربع اليتيمة نحو مليون ليرة حتى اآلن، قابلة للزيادة كلما ارتفع سعر كهرباء "الدولة" إال أربع ساعات فقط، فيما هو مجبر على تسديد رسم وبدل تأهيل عن الساعات األ
 منصة "صيرفة"، الذي تقوم عليه أسعار اإلستهالك والرسوم الكهربائية.

 
رقة هي أن الموّلد يؤّمن ساعات فوق ذلك، وعلى قاعدة "مكره أخاك ال بطل"، يسدد المواطنون فاتورة الموّلد على دوالر السوق، التي تتضمن أيضا رسم اشتراك، لكن المفا

 ساعة يوميا، لذا ال تجوز المقارنة بين الخدمتين والكلفة. 20تغذية تصل الى 
  
 

بشبكة وبعضهم ألغى اشتراكه كليا هذا "الحمل" الضريبي الجديد حدا بالكثير من الناس الى التوجه نحو "مؤسسة كهرباء لبنان"، و"تصغير" قوة عّداداتهم الى الحد األدنى، 
أو كليهما معا..."الدولة"، فيما تنادى كثيرون الى اإلمتناع عن تسديد الفواتير ما لم تبادر مؤسسة الكهرباء إلى إلغاء رسم اإلشتراك أو بدل التأهيل،   

 
واألجور، وارتفاع كلفة تشغيل الدولة. لكن واقع  ال يختلف اثنان على أحقية رفع الرسوم والضرائب لرفد المالية العامة بمزيد من السيولة، بسبب تنامي أرقام الرواتب

اتورة كهرباء "الدولة"، االقتصاد وحاجة الناس الى التخفيف عن كاهلها، يستدعي ربما من المعنيين بملف الكهرباء، النظر بعين الموضوعية الى مطالب الناس حول ف
ثقال "الهّم" مع المواطنين الموجوعين في شتى حاجاتهم.ليس إلزالة غبن أو ظلم مفترض، فالرسوم واجبة، إنما ربما لتقاسم أ  

 
ولكن لوزير الطاقة في حكومة تصريف األعمال #وليد فياض رأي آخر، إذ يصّر على أن "ما يدفعه المواطن لكهرباء الدولة هو أقل بكثير من فواتير المولدات". ويقول 

% 50ساعات، إن "التعرفة التي تتقاضاها المؤسسة اليوم تبقى أقل بنحو  4لـ"النهار" عن شكوى المواطنين من الرسوم الثابتة على فواتير الكهرباء مقابل تغذية ال تتجاوز 
كيلوواط بما يراعي أوضاع المستهلكين  100سنتات أميركية لكل كيلوواط عن استهالك أول  10أن تسعيرة الوزارة تبلغ  مقارنة بما يتقاضاه أصحاب المولدات، خصوصا

كيلوواط". 100ألول   
 

مر ال يؤثر سلبا على هو أويدعو فياض المواطنين إلى "تصغير ساعة عّدادهم من أجل التخفيف من أعباء رسوم العّداد، أو اللجوء إلى تجميد اشتراكهم لمدة سنتين، و 
 ايرادات مؤسسة الكهرباء".

 
والجيش اللبناني حيث يتم العمل  توازيًا، أكد فياض متابعة مؤسسة الكهرباء تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بمؤازرة من القوى األمنية

(. بيد أن 43600+20%) 52320لفواتير عن شهري تشرين الثاني وكانون األول وفق سعر صيرفة بالس مخرجًا في المناطق اللبنانية، اضافة الى جباية ا 216على 
(، 75000+20%ألف ليرة ) 90المخاوف الحقيقية تكمن برأيه في تحويل الفواتير لدى المصرف المركزي إلى العملة األجنبية وفق سعر "صيرفة" الحالي، أي ما يقارب 

(، بما 52320% لناحية الفواتير المجباة والمطبوعة على أساس سعر "صيرفة" المتفق عليه مع "المركزي" )40سة خسائر تصل إلى ما يقارب بما يؤدي إلى تكبد المؤس
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 سيعوق عملية تأمين المؤسسة ساعات تغذية إضافية.
 

ط اإلمكانات القصوى المتاحة لديها، مع اإلبقاء على اإلستثمارات في الى ذلك، يشير فياض الى متابعة وزارة الطاقة لكل اإلجراءات "بما يخدم مصلحة اللبنانيين وس
ا يسمح له بحسمها الحقًا من قيمة الطاقة الشمسية"، الفتا الى آلية األمتار المزدوجة "نت ميتر" التي تتيح لمستهلك الطاقة المتجددة مراقبة الكهرباء التي يستهلكها، م

.الفاتورة التي تصدرها مؤسسة الكهرباء  
 وشدد فياض على أن الهدف "يكمن في التوصل مستقباًل الى بناء معامل كهربائية تخدم المواطنين وتريحهم من المولدات الخاصة".

 
 بلديات تتحرك

قرى الى لقاءات عامة، منذ أسبوع تنامت حركة التصعيد الشعبي التي بدأت من عكار، وهي من أكثر المناطق اللبنانية فقرا وحرمانا، حيث تداعى الناس في بعض ال
العصيب وجنون سعر  محذرين ومتوعدين خاللها بالعصيان والتمنع عن دفع الفواتير، ألنه وفق ما عّبروا عنه على لسان ناشطيهم، "من غير الممكن في هذا الظرف

ثر، وخصوصا أن معظم المكلفين في منطقة عكار هم من الموظفين الدوالر، والشلل االقتصادي المريع، أن يتحمل المواطن الفقير مبالغ رسوم إضافية ترهق ميزانيته أك
 والعسكريين وأصحاب الدخل المحدود".

 
أن عدد ساعات التغذية قليل جدا رئيس بلدية القبيات عبدو مخول أكد لـ"النهار" أن أهالي المنطقة اعترضوا على الرسوم الثابتة للكهرباء التي ال يمكن تحّملها، خصوصا 

اتحاد، اجتمعت أمس مع نائب المنطقة سجيع عطية  13رسوم اإلشتراك والتأهيل التي تُفرض على المواطنين. وأشار الى أن اتحادات بلديات عكار وعددها  مقارنة مع
على أن تليها في المرحلة الثانية  % جباية في المرحلة االولى،40الذي أكد ضرورة التروي قبل اللجوء الى أي تحرك، الفتا الى أن مؤسسة الكهرباء أخذت في االعتبار 

ذ أشار الى أن عددا ال  يستهان به من المواطنين يعمدون زيادة نسبة الجباية وزيادة ساعات التغذية توازيا مع ازالة التعديات عن الشبكة وعندئذ تصبح الرسوم عادلة. وا 
رع وانتظار ما ستؤول اليه االمور، إذ إن االلغاء ال يتطلب دفع اي رسوم، ولكن في حال الى الغاء عداداتهم على خلفية ارتفاع الرسوم، نصح مخول هؤالء بعدم التس
 قرروا اعادة تركيب العداد من جديد فإن رسم "تركيب" الساعة سيكون مرتفعا.

 
اجتماع عام حضرته مجموعة كبيرة من المواطنين، أما الرئيس السابق للتعاونية الزراعية في عكار، الناشط المدني طوني رعد، الذي تداعى مع زمالء له للدعوة الى 

ة الطاقة لم تؤّمن ساعات فأكد أن الفواتير هي أكبر من قدرة العكاريين اإلقتصادية على التحمل، فالمجتمع العكاري وظيفي، ومحدود الدخل بامتياز. والحظ أن وزار 
ساعة يوميا على  16ال ينفي أنه كان يمكن تقّبل هذه الرسوم لو أن مؤسسة الكهرباء أّمنت نحو كهرباء عادلة مقارنة مع الضرائب التي تفرضها على المشتركين، لكنه 

كن تحّمله في مثل هذه الظروف". األقل "بما يسمح لنا باالستغناء عن المولدات، لكن أن ندفع فاتورتي كهرباء فهذا يشكل عبئا كبيرا على مداخيل المواطنين وهو ما ال يم
ن تعرفة الكيلوواط لكهرباء الدولة منطقية، ولكن الضرائب مجحفة في مقابل ساعات تغذية ال تتعدى الثالث ساعات.وال ينكر رعد أ  

 
 أكثر بمرتين، فيما المولداتمصدر في اتحاد بلديات الضاحية، تفّهم شكاوى المواطنين من ارتفاع الرسوم، لكنه أكد في المقابل أن المواطنين يدفعون للمولدات رسوما 

ذ أقر بأن رسوم الكهرباء ال تتناسب مع مداخيل المواطنين وخصوصا موظفي القطاع العام "لكن في النهاية ثمة كلفة لتوليد الطاقة  تعمل بشكل غير شرعي وقانوني. وا 
لتأهيل بحسب عدد ساعات التغذية وليس كما يحصل وال يمكن للدولة أن تبيع الكهرباء بخسارة كما في السابق"، مقترحا على مؤسسة الكهرباء أن تستوفي رسوم الساعة وا

.24/24حاليا على أساس   
 


