مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ،تهدف لدور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دولة ومجتمعا ،وترقى لتكون مرجعا
لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013كمؤسسة أبحاث تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ً
ّ
املحليةُ .يصدر املركز دراسات وأوراقا منهجية تساند
السورية ،ضمن مجاالت السياسة والتنمية واالقتصاد والحوكمة
ّ
العملية للمؤسسات املهتمة باملستقبل السوري ،وتدعم آليات اتخاذ القرار ،وتتفاعل عبر منصات متخصصة
املسيرة
لتحقيق التكامل املعلوماتي والتحليلي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد ُمخرجات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املركبة ،بشكل َي ُنتج عنه تفكيك اإلشكاليات وتحديد االحتياجات
ّ
يمكـن م ــن املساهمة في وض ــع الخطط وترشيد السياسات لدى الفاعلين ُ
والتطلعاتّ ،
وص َناع القرار.
ممـ ــا
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ملف عقود الكهرباء في مناطق املعارضة :التحديات وسبل املعالجة

مدخل
تمكنت املجالس املحلية في مناطق ريف حلب الشمالي من تأمين التيار الكهربائي وطي مرحلة "األمبيرات" التي حلت محل
الكهرباء بعد خروج املنطقة عن سيطرة النظام ،وتضرر البنية التحتية للقطاع ،حيث تم التعاقد مع شركتين هما “ AK
 ”Energyو ” ”STE Energyالستجرار الكهرباء من تركيا بعد توقيع عقود مع املجالس املحلية ،وبعد مرور ثالثة أعوام على
هذه التجربة خرجت مظاهرات لألهالي في مدن اعزاز والباب ومارع وغيرها تشكو من ارتفاع سعر الكيلو واط وانقطاع
الكهرباء بشكل غير مبرر ،ولجأ األهالي إلى تقديم شكاوى لدى املجلس املحلي وصل عددها في عفرين إلى  1200شكوى
دفعت "اللجنة املشتركة لرد الحقوق" في عفرين لرفع كتاب ملدير شركة ” ”STE Energyملتابعة األمور وحل املشاكل ،ومع
تصاعد األزمة بين األهالي والشركتين وعدم االستجابة للمطالب ،لجأ األهالي للخروج في مظاهرات في مدن الباب وعفرين
ً
واعزاز وتم إحراق عدة مقرات للشركتين ومجالس محلية بعد فشل األخيرة في تعديل بنود االتفاق مع الشركتين وقوفا
عند مطالب األهالي.
وستحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على قطاع الكهرباء في املنطقة وعقود االستثمار التي تم توقيعها الستجرار الكهرباء،
والخيارات املتاحة لرفع قدرة املجالس املحلية في التفاوض مع شركتي الكهرباء ،وتحقيق املصلحة العامة في تأمين كهرباء
رخيصة تتوافق مع األوضاع املعيشية وتسهم في رفد االقتصاد املحلي بالتطور املطلوب.

الكهرابء يف مناطق املعارضة
ُ
تشرف املجالس املحلية في ريف حلب الشمالي؛ مدن الباب واعزاز وعفرين وأخترين وجرابلس على إدارة شؤون املنطقة
وتنفيذ مشاريع التعافي املبكر بالتعاون مع املنظمات املحلية واألجنبية ،ويبلغ عدد القاطنين في كل من ريف حلب وإدلب
ً
و"نبع السالم" حوالي  4.4مليون نسمة ،بينهم 2.7 :مليون شخص من النازحين داخليا و 1.7مليون شخص يعيشون في
ً
مخيما(ّ .)1
تعرضت املنطقة لتدمير ممنهج في القطاعات الحيوية واملرافق األساسية ،خالل املعارك مع النظام،
1293
ً
ّ
و"داعش" ،والحقا مع "قوات سوريا الديمقراطية" ،غيرت من ظروف املعيشة وأرغمت األهالي على االعتماد على طرق بدائية
في توليد الكهرباء؛ كاملولدات وبطاريات السيارات إلنارة املنازل واملتاجر خالل ساعات محددة من اليوم ،فبلغ سعر األمبير
املنزلي (وحدة قياس التيار الكهربائي) في منطقة عفرين (خالل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية) في عام  2016نحو 1000
ليرة سورية ( )$1.85مقابل  8ساعات عمل ،وبلغ األمبير التجاري  1300ليرة سورية ( )$2.41مقابل  12ساعة( ،)2بينما بلغ
سعر "األمبير" في مدينة الباب (خالل سيطرة فصائل املعارضة) في شهر ديسمبر/كانون األول  2019نحو  6500ليرة سورية
ً
( )$7ووصل أحيانا إلى  9000ليرة سورية ( )$9إثر ارتفاع سعر الوقود وانخفاض قيمة الليرة(.)3
وحرم ارتفاع سعر "األمبير" وتردي األوضاع األمنية واالقتصادية سكان املنطقة من الكهرباءّ ،
وتكبدت املتاجر واملعامل
ً
خسائر كبيرة ما اضطر الكثير منها إلى اإلغالق أو العمل جزئيا ورفع أسعار املواد بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،وبات
ً
التحدي األكبر أمام املجالس املحلية متمثال في توفير كهرباء منتظمة وبأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف املعيشية.
)1( North West Syria, OCHA, situation report, link:

https://reports.unocha.org/en/country/syria/ visit: 10/5/2022
( (2تغير أسعار األمبيرات في عفرين ،راديو روزنة ،2016/8/29 ،رابطhttps://bit.ly/3NBN4gy :
( ( 3األمبيرات ترهق أهالي مدينة الباب في ريف حلب ،عنب بلدي ،2019/12/1 ،رابط https://www.enabbaladi.net/archives/346167 :تم احتساب سعر صرف الليرة
السورية أمام الدوالر على سعر  922ليرة حسب سعر الصرف السائد في السوق السوداء في دمشق بحسب نشرة الليرة السورية اليوم في  29ديسمبر /كانون األول ،رابط:
https://sp-today.com/en/currency/us_dollar/city/damascus
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وعلى وقع هذه الصعوبات تحركت املجالس املحلية للبحث عن البديل؛ وتم التعاقد مع شركة “ ،)4)”AK Energyتأسست
ّ
في  1حزيران  2017في والية كلس التركية ،تغذي الشركة مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة وقباسين وجرابلس وتل أبيض
ورأس العين بالتيار الكهربائي( .)5والشركة األخرى هي الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية وهي شركة مرخصة في
ً
ً
تركيا برمز " ،)6("STE Energyعملت سابقا في مجال األمبيرات وتطورت الحقا إلى فكرة استجرار الكهرباء من تركيا وتوزيعها
ّ
في املنطقة( .)7ووقعت حكومة اإلنقاذ بإدلب في مايو/أيار  2021عقد توريد الكهرباء مع شركة ” “Green energyالتي يديرها
عمر شقوق ،حيث تعمل على تغذية محافظة إدلب بالكهرباء وتتلخص أعمالها بثالثة أنشطة رئيسة هي :إنشاء وتنفيذ
مشاريع الطاقة الكهربائية ،وصيانة البنى التحتية للشبكات واملحطات الكهربائية ،واستثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية.
ووقع املجلس املحلي في مدينة اعزاز مع شركة “ ”AK Energyأول اتفاق لتوريد الكهرباء للمنطقة في إبريل/نيسان 2018
ملدة عشر سنوات ،تتعهد الشركة بموجبه بتغذية اعزاز باستطاعة  30ميغا واط ،مقابل توفير األرض واملواد األولية
الالزمة للمض ي في املشروع ،بتكلفة تقدر بـ 7ماليين دوالر ،وتتولى والية كلس فض أي خالف بين املجلس املحلي والشركة في
حال حدوثه ،بينما يتولى املجلس حل الخالفات بين الشركة واملواطنين .تبعه املجلس املحلي في مدينة الباب بعقد اتفاق
مع ذات الشركة في مارس/آذار  2019ويشمل االتفاق إيصال التيار الكهربائي لكل من الباب وبزاعة ّ
وقباسين وكامل ريفها.
ومن ثم تعاقدت كل من صوران وأخترين ومارع في إبريل/نيسان  2019مع الشركة السورية التركية للكهرباء "."STE energy
وفي يناير/كانون الثاني  2020تم التعاقد مع ذات الشركة في عفرين وتستهدف املرحلة األولى إيصال الكهرباء إلى عفرين
وجندريس ،وبقية املناطق في املرحلة الثانية .واعتمدت الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع،
تقتض ي دفع املشترك َ
رسم اشتراك قيمته  200ليرة تركية إضافة إلى ثمن العداد.
ومع الوقت بدأت كلتا الشركتين برفع سعر الكيلو واط بشكل تدريجي ،للخطين املنزلي والتجاري ،ما أدى إلى تزايد الضعوط
الشعبية ضد املجالس املحلية وشركتي الكهرباء ،فخرجت مظاهرات في مارع واعزاز والباب وصوران وجندريس ،وأقام
ً
ً
املتظاهرون اعتصامات ،احتجاجا على سياسة املجالس املحلية وطريقة تعاملها مع شركات الكهرباء ورفضا لرفع أسعار
الكيلو واط ،فيما ّ
تذرعت شركة ” “AK Energyفي مدينة الباب عبر بيان لها بأن سبب االرتفاع في الكهرباء يعود مصدره إلى
تركيا ،وأن االرتفاع جرى بعد االتفاق مع املجلس املحلي( ،)8وعلى خلفية عدم االستجابة ملطالب األهالي ،أحرق متظاهرون
في مدينة عفرين مبنى شركة الكهرباء العاملة في املنطقة ،ومبنى املجلس املحلي ً
أيضا ،وأصدرت إدارة “التوجيه املعنوي” في
“الجيش الوطني السوري” ً
بيانا حول املظاهرات نددت بالتكسير والحرق الذي حصل ،ودعت للتهدئة وااللتزام بتنظيم
االحتجاج(.)9

) (4تعود ملكية الشركة للسوري إبراهيم خليل بنسبة  %31واألسهم األخرى يمتلكها حسن تتر بنسبة  ،%25ورجب شوبان بنسبة  ،%20وياسين يوجيل بنسبة %24
) (5شركة ” “Ak Energyالعاملة في سوريا ليست ” “Ak Enerjiالتركية ،عنب بلدي ،2022/2/20 ،رابط:
https://www.enabbaladi.net/archives/549353#ixzz7Smj7WGug
) (6تأسست على يد رجال أعمال سوريين يعملون في مجال االنترنت واملقاوالت هم :مؤيد علي حميدي وضياء مصطفى قدور ومحمود أحمد قدور.
) (7ريف حلب ...أول شركة سورية تدخل بعقد استثمار لتوصيل الكهرباء ،عنب بلدي ،2019/4/6 ،رابط:
https://www.enabbaladi.net/archives/292826#ixzz7SmlFlXUv
) (8الكهرباء تشعل فتيل املظاهرات في أرياف حلب ،عنب بلدي ،2022/1/5 ،رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/537364 :
)“ (9الجيش الوطني” يدعو إلى تهدئة احتجاجات الكهرباء في ريف حلب ،عنب بلدي ،2022/6/4 ،رابطhttps://www.enabbaladi.net/archives/578769 :
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ُيذكر أن أسعار الكيلو واط زادت منذ إيصال الكهرباء في  2019حتى  2022بمقدار  %188من  85قرش إلى  2.45ليرة
ّ
ويوضح الجدول أدناه سعر الكيلو واط خالل شهر يونيو/حزيران .2022
تركية للمنزلي،
املدينة /البلد

ليرة تركية /دوالر( )10

اعزاز والباب ومارع وعفرين وصوران

املنزلي 2.45 :ليرة تركية ( 14.8سنت)
التجاري والصناعي 4.5 :ليرة تركية ( 27سنت)

إدلب
تركيا( )11

املنزلي 3 :ليرات ( 18سنت)
التجاري والصناعي 23( 3.8 :سنت)
منزلي 1.37 :ليرة تركية ( 8سنت)
التجاري 2.75 :ليرة تركية (16سنت)
الصناعي 1.66 :ليرة تركية (10سنت)
جدول ( )1أسعار الكيلو واط في مناطق املعارضة وتركيا

ُتظهر األسعار أعاله زيادة في خط الكهرباء املنزلي في ريف حلب بنسبة  %78عن تركيا ،وزيادة على سعر الكيلو واط التجاري
بنسبة  .%63وبالنظر إلى ما تعانيه مناطق املعارضة من ظروف نزاع وبيئة مضطربة وارتفاع في األسعار وفقر ونزوح ،ال
ُ
تتناسب هذه األسعار مع الوضع املعيش ي في املنطقة؛ إذا أخذ باالعتبار وسطي الدخل اليومي ملعظم سكان املنطقة
باالعتبار والذي يتراوح بين  20و  30ليرة تركية ،بالكاد تغطي االحتياجات األساسية( ،)12ويبلغ استهالك العائلة للكهرباء في
ً
ً
املنطقة وسطيا معدل  150كيلو واط شهريا أي ما قيمته  367.5ليرة تركية( ،)13تمثل حوالي  %40من دخل املواطن ،في
حين تبلغ فاتورة الكهرباء في تركيا  205ليرات تركية وتمثل  %4من دخل عامل يتقاض ى الحد األدنى لألجورّ .
وأقرت شركة
ً
الكهرباء ” “Ak energyفي اعزاز رفع مقدار الشريحة األولى من الكهرباء إلى  200كيلو واط ،بدال من  100كيلو واط ،مع
اإلبقاء على السعر نفسه عند  2.45ليرة تركية للكيلو واط ،على وقع االحتجاجات األخيرة ،وهو ما لم ّ
يغير من واقع الحال
ش يء.
كما زاد ارتفاع سعر الكيلو واط من تكاليف اإلنتاج وأسعار السلع والخدمات وتحميلها للمستهلك في نهاية املطاف ،ولدى
تتبع نشاطات ومشاريع التعافي االقتصادي املبكر في املنطقة بين  2018و 2021بحسب مؤشر التعافي الصادر عن مركز
عمران للدراسات االستراتيجية ،أظهر املؤشر قطاع الصناعة واالتصاالت والتمويل األكثر هشاشة ضمن القطاعات
االقتصادية األخرى املرصودة ،وتعد زيادة حوامل الطاقة ،بينها الكهرباء ،أحد أهم العوامل التي ساهمت في تثبيط عمل
تلك القطاعات(.)14

) (10تم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر عند  16.5ليرة.
ً
ً
) (11تقسم أسعار الكهرباء للخطوط املنزلية في تركيا إلى ثالثة أقسام حسب املدة الزمنية :فترة االستهالك العادي :من الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة عصرا
ً
ً
ً
ً
بسعر  1.37ليرة ،وفترة الذروة :من الساعة الخامسة عصرا وحتى العاشرة ليال  2.15ليرة ،والفترة املخفضة :من العاشرة ليال وحتى السادسة صباحا  0.74قرش.
(12) Developments in north-west Syria and Ras Al Ain – Tell Abiad Situation Report No. 33, November 2021
) (13مقابالت أجراها الباحث مع عوائل في اعزاز والباب وعفرين ومارع وإدلب عبر الهاتف في .2022/5/9
) (14انظر تطوير البيئة التمويلية في مناطق املعارضة ،مركز عمران للدارسات االستراتيجية ،2022/3/17 ،رابطhttps://cutt.ly/tG6IiFF :
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قراءة يف العقود :عقد اعزاز منوذجا
ّ
بالنظر إلى االتفاقية املوقعة بين املجلس املحلي في مدينة اعزاز وشركة الكهرباء ” “AK Energyيمكن استخالص عدد من
النقاط:
• منح املجلس املحلي للشركة الحق في "توليد وتوزيع الكهرباء" بحسب املادة ( 2موضوع العقد) بدون إيراد أي تفاصيل
ً
حول كيفية وحجم توليد الكهرباء والظروف واملسؤوليات امللقاة على عاتق الطرفين ،علما أن املهام الرئيسية التي
اضطلعت الشركة بها اقتصرت على استجرار التيار الكهربائي من تركيا وحسب! وألزم املجلس نفسه في البند  4من
املادة السابعة من األحكام املشتركة بتأمين األماكن املناسبة إلنشاء محطات شمسية ورياح وغاز طبيعي ومحروقات.
• منح املجلس املحلي للشركة حق االنتفاع في استخدام شبكات الكهرباء والبنى التحتية املوجودة والعربات واملواد
ّ
ً
الكهربائية في اعزاز بدون أجور خالل مدة العقد حسب البند  1في املادة  ،5علما أن الشركة تملصت من تحمل
مسؤولية حماية الشبكة الكهربائية ،وجعلتها مشتركة مع املجلس املحلي ومديرية األمن وفق البند  9من ذات املادة.
• ذكر البند رقم  2في املادة الخامسة أن الشركة ستوزع الكهرباء للمشتركين دون أي عوائق أو مشاكل ،بدون ذكر
تفاصيل حول العوائق واملشاكل التي قد تواجهها ،فجغرافية مناطق املعارضة ال تزال تعاني من اضطرابات أمنية،
مما قد يتسبب في انقطاع الكهرباء وإيقاف العمل من قبل الشركة تحت ذرائع أمنية.
• يعزز البند رقم  3من املادة الخامسة بيئة االحتكار من خالل حصر توزيع الكهرباء بالشركة ،ومنع إقامة أي شبكة
أخرى دون إذن الشركة ،ما يحد من قدرة املجلس املحلي على إيجاد حلول وإدخال شركات أخرى على القطاع.
• في البند رقم  6من املادة  5ضمنت الشركة عدم توسيع الشبكة الكهربائية على بعد أكثر من  1كيلو متر من أقرب
نقطة شبكة ،قبل انتهاء مدة العقد بسنتين ،وهو بند غير ُمنصف؛ إذ من املتوقع اتساع رقعة املساكن واملتاجر مع
استقرار املنطقة أكثر وظهور حاجة متزايدة إليصال الكهرباء إليها .ومن ثم يعد هذا البند مخالفة صريحة لنص املادة
رقم  1والتي تشير إلى "إيصال الطاقة الكهربائية للمناطق التابعة للمجلس املحلي في اعزاز واملناطق التي يتخذ املجلس
ً
فيها قرارا بغاية زيادة السوية االقتصادية للمناطق املحررة من اإلرهاب في مدينة اعزاز والبلدات التابعة لها"!
• تحميل املجلس واملؤسسات الرسمية (مثل املشافي واملساجد والحدائق واملدارس والجامعات) مسؤولية كبيرة في دفع
فواتير الكهرباء ،بسعر ّ
مخفض يبلغ  %50عن السعر العام بحسب املادة السادسة ،إذ قد تتسبب ظروف صعبة
ً ُ
تواجه املجلس واملؤسسات العامة بقطع الكهرباء وتحميلها ديونا تضعف من إدارتها واستقالليتها ،ما يصب في

مصلحة الشركة في النهاية ويمكنها من فرض شروطها.

ً
• في البند رقم  5من املادة السابعة أبقت االتفاقية الباب مفتوحا أمام حالة التغييرات املفاجئة التي قد تحصل بوضع
كلمة "وما شابهها" بعد الكالم عن تغييرات سياسية ،حرب ،كوارث طبيعية ،وأعطى البند للشركة الحق بتغيير شروط
العقد بموجب الحالة الواقعة ،وعليه ُيمكن تغيير شروط العقد إثر ارتفاع أسعار الكهرباء ومعدل التضخم في تركيا
على سبيل املثال.
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• لم يذكر البند  6من املادة السابعة تفاصيل عن املخالفات والتعويضات املذكورة في حال عدم االلتزام ببنود االتفاق،
ما ينبئ بحالة من الغموض واملخاطرّ ،
ونصت املواد على أحقية الشركة في فسخ العقد بدون دفع تعويضات إذا ّ
أخل
املجلس بأي بند من بنود االتفاق ،بحسب البند  10من ذات املادة.
ً
• أظهرت االتفاقية املجلس مكبال وبموقف ضعيف خالل رفع الشركة لسعر الكيلو واط ،لعدم وجود تفاصيل في بنود
االتفاق تحمي املجلس وتعطيه حق الرد والنقض بعد رفع األسعار بشكل ال يتناسب مع قدرة املواطن في املنطقة .ولم
تشر االتفاقية إلى بنود حول إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة خالل ظروف معينةّ ،
ونص البند  12من املادة 7
الغ أوباطل أو مبطل أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ ،فإن
على أنه "إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه االتفاقية ٍ
ً
ً
ً
هذا الوضع ال يلغي صحة األحكام املتبقية من االتفاق ،كليا أو جزئيا ،وإذا تبين أنه يعيق سير العمل يعتبر الغيا
ً
بموجب قانون الديون التركي" ،يعد إيراد هذا البند كافيا لعدم السماح للمجلس بطلب تعديل على االتفاق فيما لو
تبين عدم أحقية أحد البنود لسبب من األسباب ،كما ال تترتب أية جزاءات أو تعويضات أو أضرار على الشركة
ّ
املنفذة.
• في البند  13و 14من املادة  7ضمنت الشركة حقها أمام املجلس املحلي من خالل التحاكم أمام املحاكم التركية ،فيما
لم تذكر تفاصيل تنص على خضوع الشركة لقوانين املحاكم التركية أو حتى املحلية في حال حدوث شكاوى ضد
الشركة من قبل املجلس واألهالي ،وعليه امتلكت الشركة هامش حركة أكبر من املجلس املحلي وباتت صاحبة موقف
أقوى في آليات التحاكم.

خالصة وتوصيات
ّ
ذكرت االتفاقية املوقعة بين اعزاز وشركة ” “AK Energyأن الغاية من االتفاقية هي "زيادة السوية االقتصادية للمناطق
املحررة من اإلرهاب في مدينة اعزاز والبلدات التابعة لها" ،في حين أن أسعار الكهرباء خالل السنوات الثالث املاضية زادت
األعباء املعيشية على املواطن ومشاكل قطاع الصناعة ،وفاقت تسعيرة الكيلو واط األسعار في تركيا ،ما أدى لخروج
ً
مظاهرات في العديد من البلدات واملدن احتجاجا على ارتفاع األسعار واالنقطاع املتكرر ضد املجالس املحلية والشركتين،
كأحد ديناميات الضغط من املجتمع املحلي على الشركتين.
وبهدف تحسين بيئة التفاوض واكتساب أوراق قوة يمكن العمل على عدة نقاط من بينها:
ً
• تشكيل مظلة إدارية واحدة تمثل كافة املجالس املحلية في املنطقة تتمتع بإدارة تكنوقراط تضم أشخاصا لديهم
خلفية إدارية وقانونية واستثمارية ،وتشرف على إدارة االستثمارات في املنطقة ككل من خالل طرح العروض
واملناقصات والبت بها ،وأخذ العرض األفضل الذي يراعي املصلحة الوطنية ،ومن شأن العمل على هذه املظلة إظهار
املنطقة ككتلة إدارية ّ
موحدة لديها جبهة عمل تفاوض باسمها وتعنى بكافة الشؤون القانونية واالستثمارية.
• يمكن للمجالس املحلية االبتعاد عن خصخصة القطاعات في املرحلة الحالية ،والتوجه إلى نموذج املشاركة بين
ّ
القطاع العام والخاص ،ومن بين عقود العمل التي يمكن االعتماد عليها خالل هذه اآلونة (ابن ،شغل ،انقل) والذي
يقض ي بمنح حق التملك واملشاركة في األرباح مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية ملدة  20إلى  30سنة ،على
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ً
ّ
أن يعود املشروع مللكية الكيان الحكومي بعد انتهاء املدة املتفق عليها ،ويمكن هذا النوع من العقود هامشا أوسع
ً
للمجلس املحلي أثناء عملية التفاوض وآليات صنع القرار ،فضال عن تصميم العقد ووضع شروط تتوافق مع مصلحة
املواطن والشركات املحلية بالدرجة األولى.
• تأسيس شركة محلية في قطاع الكهرباء باسم "شركة الكهرباء الوطنية" من قبل املجالس املحلية وتسجيلها في تركيا
بعد جمع األموال املطلوبة لتمويل هكذا مشروع ،ومن ثم التفاوض مع كلتا الشركتين لشراء حصصهما أو تقليلهما
ّ
للحد األدنى ،أو يمكن للشركة الوليدة استجرار الكهرباء من تركيا كمشغل ثالث للكهرباء في املنطقة ومنافسة
الشركتين في الخدمة وإرغامهما على تعديل األسعار.
• إعادة التفاوض مع كلتا الشركتين وكتابة عقود جديدة تضمن استحواذ املجالس على نسبة ال تقل عن  %50تحافظ
ّ
من خاللها على الكتلة املعطلة في عملية اتخاذ أي قرار ال يتصل باملصلحة العامة ،وتحتاج إعادة التفاوض إلى تعزيز
ّ
دور اللجان القانونية في املجالس املحلية لفهم تفاصيل العقود وإيجاد ثغرات قانونية تمكن املجلس من إعادة
ً
التفاوض وكتابة بنود أكثر تفصيال تحل املشاكل العالقة ،وتضمن أسعار مخفضة ،وعدم تمرير أي اتفاقية في
املستقبل بدون إمضاء اللجنة القانونية عليها ،ونشر مذكرة التفاهم للعلن.
• تشجيع املجتمع املدني والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة على تأسيس شركات في الطاقة البديلة وتوليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وغاز امليثان وتوفيرها للبلدات واملدن واملؤسسات العامة ،ومنافسة الشركتين
في تزويد املصانع واملعامل واملتاجر بالكهرباء بأسعار منافسة تسهم في دفع عملية اإلنتاج نحو األمام ،بعد اعتماد
آليات واضحة للحقوق واالستثمار واألصول واألرباح.
ً
وأخيرا ،من شأن ما سبق دعم املقاربة التي تذهب إليها هذه الورقة في دعم قدرة املجالس املحلية على التفاوض إلنعاش
القطاعات االستراتيجية التي تضررت خالل فترة الحرب واملساهمة في تنمية االقتصاد املحلي وتخفيف األعباء املعيشية
على املواطن ونقل عملية التعافي االقتصادي املبكر نحو إعادة اإلعمار ،كما ستبقيها أكثر مرونة أمام دخول مشاريع دولية
ذات رؤوس أموال كبيرة.
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