
 

From dysfunctional to functional corruption: The politics of 

reform in Lebanon’s electricity sector 

ّصّتنفيذّيملخّ 
ّ

مّاالقتصاديّّوّنموّ عقبةّرئيسيةّأمامّالّالطاقةّلّالفسادّفيّقطاعشكّ  االجتماعيّّالتقد 
ةّفيّبلداّن ياتّّتحدّ ّالطاقةكفاءةّقطاعّمّاعدانالوظيفيّّويخفيّالخللّ،ّفيّلبنانّّ.عد 

ّ ّاأعمق ّضمن ّالسياسي، ّّالسعيّأبرزهاالقتصاد ّلمراكمة االستيالءّّّوّوع،الريالدوؤب
،ّساهمّالفسادّوسوءّاإلدارةّفيّّدولة.ّعلىّمدىّعقودالتفت تّّّوّّالعام ة،ساتّّالمؤسّ علىّّ

ّالعامّ ّّالطاقةقطاعّّ ّالمالية ّاستنزاف ّاللبنانيينّمنّحقّ في ّالحصولّعلىّةّوحرمان همّفي
لتّالكهرباء،ّأوّباألحرىّعدمّتوافرها،ّنقطةّرّمعقولةوبأسعاّجي دةّكهرباء ،ّبحيثّشك 

ّالمحتج ونّّ ّأطلقها ّالتي ّالمطالب ّاألولضةّّانتفاّّخاللمحوري ةّضمنّسل ة أكتوبرّّ/تشرين
2019ّ ّتزال، ّّوال ّقلحالًيا ّمصدر ّاالقّبسببّرئيسيق ّاألزمة ّالتي تعصفّّتصادية

ّالبالدّ.ب
ّ سةّّمؤسّ أيّّ–ّمرفقّالعاماليغط يّّّفيّالواقع،ّّ.سيئًاّللغايةّأداءّالكهرباءّفيّلبنانُيعدُّ

ّّتقنيّنيّإلىّماّيؤدّ ،ّالطلبّعلىّالكهرباءمجملّمنّ%ّفقط63ّنحوّّّّ–كهرباءّلبنانّ
عّهو ةّعنّمنطقةّوسطّبيروت،ّّاالبتعادّعنّد،ّيطولّدورّي التفاوتاتّاالجتماعيةّويوس 

ثلثّّبنحوّمًعاّّوتقد ر،ّعاليةفنيةّوغيرّفنيةّّخسائر،ّيسج لّالقطاعّأيًضاوالتنموية.ّ
منذّّالكهرباءّّتعرفة،ّفضاًلّعنّعدمّتعديلّسةّكهرباءّلبنانمؤسّ ّنتجةّفيالطاقةّالمُّ



 

أكثرّمنّنصفّّ،ّتشك لّّكهرباءّلبنانّخسائرّفادحةّّسةمؤسّ دّّتتكبّ ّّبحيث،1994ّّعامّّال
ّّ.سةّكهرباءّلبنانخسائرّمؤسّ الناتجّأساًساّمنّتحم لّالحكومةّّالحكومينّيّ الدّ 

ّالخللّّنتجّعّن ،ّالمازوتالعاملةّعلىّداتّالخاصةّمولّ الآالفّظهورّعشراتّهذا
ّ ّعنّدّتؤم ّنالتي ّوالشركات ّللمنازل ّفيّالطاقة ّمؤسّ ّانقطاعها ّكهرباء ّسة هذاّّلبنان.
ّالقانالتشتّ  ّالرسميّوغير ة،ّّونيتّغير ّالخاص  ّالمنظّ ّّللمول دات ّقريبحت ىّّمّّوغير ،ّّوقت

ُينظرّإلىّذلك،ّّ.ّبجودةّمنخفضةوغالًباّّ،ّرةّوعاليةّالتكلفةخدمةّمتغيّ يؤد يّإلىّتأمينّ
فيّّّعلًماّأنهمّ،علىّأنهمّ"مافياّ"فيّكثيرّمنّالمناطقّالخاصةّداتّالمولّ ّمالكيإلىّ

 ه.فيّمساهمينّوجزءّمنّنظامّالمحسوبيةّالسياسيةّالوقتّنفسه،ّ
ّاوسطّّ ّفي ّالسيئة ّالعام ة ّتمكّ لقطاعالحالة ّالمناطقّّ، ّإحدى ّتشغيلّمرفقّّّّاللبنانيةنت من
يّمدينةّّتغطّ ،ّّوعاليةّالجودةّّفع الةخدمةّكهرباءّّّّيؤم نّّ-شركةّكهرباءّزحلةّّّّ–ّّخاص

عنّّكهرباءّزحلةّشركةّالخسائرّالفنيةّلإلىّذلك،ّالّتزيدّقريةّمجاورة.16ّّزحلةّو
ّوتحق قّأرباًحاّمنّالفواتير%100ّتجمعّّفهيّ،فقط%5ّّنسبة الكهرباءّّّتؤم نّإّذ،

ّتزيدّعنّّ ّإجماليةّال ّالتيبتكلفة ّالمولّ ّّالتكلفة ّتعتمدّعلى ّالتي ّاألسر ّالخاصةّتدفعها دات
ّ.كهرباءّلبنانّسةفيّمؤسّ ّلتعويضّنقصّاإلنتاج

ّ ّالدراسّةتستكشف ّسمحتّهذه ّالتي ّلّخدمةالّبنشوءّالثغرات ّالوظيفية كهرباءّشركة
دّفيّلبنان.ّنعتمدّّعقّ ،ّضمنّالسياقّالسياسيّالطائفيّالمُّأيًضاّاإلشكاليةّوإن ما،ّزحلة

وأنواعّّحجمّالمداخيلّالريعيّةفهمّ(،ّل2019وآخرونّ)ّخانّعرضهعلىّإطارّعملّ
ّالقطاع ّفي ّيالتغّيّوتطابقّ،الفساد ّزحلةّداخّلّنف ذةالمُّرات ّكهرباء ّطبيعةّّّشركة مع

 نّ.فيّلبناّالسياسيّاالتفاق
أوّفيّّعلىّالمستوىّالمركزيّّ،ّسواءّّفيّالقطاعّّالمعنيينفةّمعّّكثّ بناًءّعلىّمقابالتّمُّ

ةّّداتمولّ ّّمالكيّّهمفيّّنبم،ّّزحلة المجتمعّّمنّّفيينّومجموعاتّّاصّحوسياسيينّّوّّخاص 



 

شركةّنجاحّّّّحولّكيفية،ّّغيرّسويةفيّبعضّاألحيانّّّو،ّّدةعقّ ةّمُّقص ّّّ،ّاكتشفناالمدني
ضمنّنطاقّّساتمؤسّ مالكيّّوأسرّمعّمقابالتّالبحثّبإجراءّّناكملأّو.ّزحلةكهرباءّ

ّتأثيرّّّّعملّشركةّكهرباءّزحلةّوخارجها، ّتؤم نهالفهم ّالتي ّّآرائهّمكذلكّّّوّّّ،عليهمّّالخدمة
ّالشركةّ.ّعملنموذجّب

ّ ّالسياق، ّهذا ّفي ّأنّنجاح ّخدمالوجدنا ّة ّفي ّالُمقد مة ّزحلة ّكهرباء ناتجّعنّّشركة
سياقّالسياسي.ّّالّضمنّتموضعّماهرمعّّبالتوازّي،ّذاتّاحترافيةّعاليةمقاربةّتقنيةّ

نت،ّّمنّالناحيةّالفنية منّخاللّاستغاللّّّّجي دّةطاقةّّّّتقديممنّّشركةّكهرباءّزحلةّّّّتمك 
ّّ،نقرنّمنّالزمنحوّمنذّّالذيّأبرمتهاالمتيازّّعقد ّّمقاولمعّللتعاقد ّّمنتّجّخاص 

فيّّانقطاعهاّتغطيتهاّعندضمنّنطاقّّالكهرباءّلتأمينطاقةّفيّحاالتّالطوارئّلل

لتّقدرةّالشركةّعلىّوعلىّالرغمّمنّذلك،ّكهرباءّلبنان.ّّسةمؤسّ  ترتيباتّّإبرامّشك 
إلىّذلك،ّيكمنّّّ.هاجزًءاّرئيسًياّمنّنموذجّعمّلّ،الجهاتّالسياسيةّالرئيسيةمفيدةّمعّ

سةكهرباءّتشتريّالّبكونهاشركةّكهرباءّزحلةّّربحيةّأساس ّّّ،كهرباءّلبنانّمنّمؤس 
،ّّكهرباءّلبنانّّسةتعرفةّمؤسّ منّّأعلىّبكثيرّّّّبسعرتبيعهاّّّو،ّّبسعرّمدعومّّّ،عندّتوافرها

لّبخسائرّّتحوياًلّمباشًراّللمواردّمنّالحكومةّالمركزيةّ)التيّتتكفّ عملًياّّعدُّّيُّوهوّماّ

 زحلة.كهرباءّّشركةسةّكهرباءّلبنان(ّإلىّمؤسّ 
فيّنطاقّتغطيتها،ّفيّتعبئةّالمواطنينّشركةّكهرباءّزحلةّ نجحت،ّفيّالوقتّنفسه

ّقوّ ّّّتأوجدإذّّ ّالمحلّ ًّّياإحساًسا ّالمجتمع ،ّّومهني ّةّّجي دةخدمةّّّّملكي ةفيّّّّهمحقّ حولّّيّّلدى
اوالتّالجهاتّفعااًلّفيّمقاومةّمّحتها،ّوكانّضمانّاستمرارّيّفيبدورهّّساعّدوهوّماّ

 .خاصةّلمآربزحلةّكهرباءّشركةّالستيالءّعلىّاحتكارّّاالسياسيةّالمركزيةّ
شركةّكهرباءّزحلةّّإلىّأنّالتأثيرّالعامّلخدمةّمعّالمجتمعّالمحل يتشيرّالمقابالتّ

ّساّتوالمؤسّ ّاألسرعلىّمستوىّّ،ّوهوّملموسّبغالبيتهدّتقريًباإيجابًياّبشكلّموحّ كانّ



 

رّّيقد ّ إلىّذلك،ّإدارةّالشؤونّالمنزلية.ّالمسؤوالتّعنّالنساءّمنّماّالّسيّ ّو،ّالصغيرة
ّّيكمّنمصدرّالقلقّالرئيسيّوجودتها،ّلكنّّمةقدّ احترافيةّالخدمةّالمُّّالمجيبيّنّغالبية

تكشفّّّقوانيناءّزحلة،ّويضافّإليهاّةّكهربلثابتةّالجديدةّلشركالرسومّاةّأيّالتكلفب
ّارتفاعّرسوم ّالمُّّّعن ّالشركةّّنتجةالطاقة ّيعني،ّّفي ّالفقيرةّتدفعّّما ّاألسر ّاعلىّّّأن نسبة

 .منّدخلهاّعلىّالكهرباء
نتطر قّّ،2020ّّعامّّالفيّنهايةّّّّشركةّكهرباءّزحلةعقدّّّّانتهاءا،ّمعّاقترابّموعدّّأخيرًّ
،ّّلبنانّمنأخرىّّمناطقفيّّشركةّكهرباءّزحلةنموذجّتكرارّّاوّوجوّبّإمكانيةّإلى

يسمحّّّإصالحًيانموذًجاّّّّنطرحالّبلّّّّ،"ليسّفيّشكلهّالحالي:ّّختصرةالمُّّّلتأتيّاإلجابة
الةلمناطقّأخرىّبالحصولّعلىّطاقةّ ّوُتدارّمرافقّخاصةّّنهاتؤمّ ّفع  تحق قّأرباًحا

،ّباالستنادّإلىّّكهرباءّلبنانّأوّالحكومةّسةمؤسّ علىّالتأثيرّدونّّمنّوّ،دةجيّ بطريقةّ
انونيّمنّوضعهاّالقّهااستفادتّيةكيف،ّّوشركةّكهرباءّزحلةمنّنهجّّقاةالدروسّالمست

ة،ّوبناءّّالرئيسيّّالسياسيةّّالجهاتمصالحهاّمعّدوافعّّّّومواءمةّّ،امتيازباعتبارهاّمالكةّّ
ّلنموذجّعملها.ّتحالفاتّداعمة

فيّبلدّيمز قهّّمةّلعمالئهاقدّ فيّتحسينّالخدمةّالمُّشركةّكهرباءّزحلةّّنجحتّجهود
تنميةّقتّ،ّلكنهاّحقّ الفسادتتمك نّمنّتقليصّلمّرب ماّ.ّالشللّالطائفيّوالفسادّالوظيفي

ّادّّالمعقّ ّّالسياسيّّاالتفاقمعّّّّتتماشىملحوظةّّ ّتحليلناّّمنّهنا،ّّلبلد.ّّفي ّيساعد ّأن نأمل
وإنّكانتُّّمجديةّسياسًيا،ّّ–تنفيذّمقارباتّمماثلةّبّّتسمحفيّاإلشارةّإلىّالطرقّالتيّ

 ماّفيّبلدانّأخرىّأيًضا.،ّوربّ فيّجميعّأنحاءّلبنانّ-ّالمقارباتّثانيّأفضل
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