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بيان مجموعة »كلنا إرادة« حول مقررات 
مجلس الوزراء المتعلقة بملف الكهرباء

٧ تموز ٢٠٢٠

تستنكر »كلنا ارادة« مقررات مجلس الوزراء الصادرة اليوم بتاريخ 7 متوز 2020، 
للبحث  وزارية  لجنة  وتكليف  لبنان  كهرباء  إدارة  مجلس  أعضاء  تعيني  خص  فيام 
قطاع  تنظيم  بقانون  واملتعلقة  الطاقة  وزارة  قبل  من  املطروحة  التعديالت  يف 

الكهرباء رقم 2002/462.

هذه املقررات التي يتم تظهريها كخطوات إصالحية، ليست فعليا سوى متاٍد ال بل 
تكريس ملامرسات نظام يتحّمل مسؤولية تدهور وفشل قطاع حيوي وايصاله اىل 

حالة العجز واالنهيار التي هو عليها.

1- فيما خص التعيينات

يف حني أن األولوية هي الستعادة الثقة يف هذا القطاع، أىت تعيني أعضاء مجلس 
خالفا  الطائفية  املحاصصة  مبدأ  ومكّرسا  والوضوح،  للشفافية  مفتقدا  اإلدارة 

للدستور.

آلية  أّن  نرى  الكفاءات،  أو  األسامء  من  أي  اىل  التعّرض  عدم  عىل  حرصنا  فمع 
التعيينات مشوبة بأخطاء ال ميكن غض النظر عنها. مل يتم اإلعالن عن آلية واضحة 
ومفّصلة لتقديم طلبات الرتشيح أو التأهيل لعضوية املجلس كام تقتضيه املعايري 
الدولية، بل أىت اإلعالن عن استقبال الرتاشيح وطريقة التأهيل مفتقرا ألي شفافية 
عن  ناهيك  والخربة،  والنزاهة  واالستقاللية  والتنوع  الكفاءة  تؤّمن  ضامنات  وألي 

التوازن الجندري. 

كام أن طرح األسامء عىل مجلس الوزراء تم من خالل جدول خّطي وموّثق يصّنف 
وملبدأ  الدستور1  من   95 للامدة  خالفا  وذلك  الطائفي،  ملذهبهم  وفقا  املرشحني 

املساواة بني املواطنني املكّرس دستورا والسيام يف املادة 7. 

2- فيما خص التعديالت المطروحة على القانون رقم 2002/462

تتمتع  الكهرباء  لقطاع  ناظمة  هيئة  تشكيل   2002/462 رقم  القانون  ركائز  أهم  من 
بأوسع هامش من االستقاللية، وتكون مسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتحسني 
الخدمات عرب تأمني تنافس شفاف وإعطاء القطاع الخاص تراخيص لإلنتاج والتوزيع 
ما يؤمن ارتفاع حقيقي يف ساعات التغذية وانخفاض يف التعرفة ويف عجز املوازنة 

يف آٍن واحد.

وصالحيتها  استقالليتها  الناظمة  الهيئة  تسلب  فهي  املقرتحة،  التعديالت  أما 
التقريرية وتحرصها بيد وزير الطاقة، مام يحولها اىل هيئة ادارية دون صالحيات 

تذكر ويفقدها جوهر وجودها الذي هو ابعاد االدارة عن القرارات السياسية. 

التايل:  الرابط  عىل   95 املادة  حول  البيان  1راجع 
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بعد مرور أكرث من خمسة أشهر عىل تشكيل هذه الحكومة، وعىل الرغم من التدهور 
بإصالحات  الرشوع  الدويل عىل  واإللحاح  للمواطنني،  الكهرباء  تأمني  الشديد يف 
مل  الالزمة،  املالية  املساعدات  لتأمني  كرشط  الكهرباء  قطاع  حوكمة  يف  جذرية 
ويستنفذ  استنفذ  والذي  الحيوي  امللف  هذا  يف  جدية  خطوة  بأي  الحكومة  تقم 
الخزينة ويزيد من العجز املايل. فال نرى أي تقييم جديد للقطاع بعد وقوع األزمة 
املالية بشكل يأخذ بعني االعتبار مشاكل التمويل، وال تعديل لسياسة قطاع الكهرباء 
الصادرة يف العام 2019، وال تحديد رؤية واضحة للقطاع مبنية عىل حل مستدام. 

إّن تعامل الحكومة مع ملف الكهرباء هو دليل إضايف عىل أّن السلطة الحالية عاجزة 
عن أي إصالح حقيقي وعن إدارة امللفات املهمة لتخطي األزمة االقتصادية الكبرية 
التي يعاين منها لبنان. لذلك ال بّد من انتقال سيايس رسيع وتشكيل حكومة مستقّلة 
قطاع  رأسها  وعىل  الحيوية  القطاعات  لكل  الالزمة  اإلصالحات  إجراء  عىل  قادرة 

الكهرباء.


