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 إصالح القطاع أو إفالس الدولة في الكهرباء خياران ال ثالث لهما:

 لبكيسلوى بع
 

ريبة عن شجونها( أن تكسر الحلقة الجهنمية وتخرج الكهرباء من سجن الطوائف ونهم النفوس هل للوزيرة الشابة، التي تسلمت وزارة الطاقة )هي ليست غ
ك ؟ وهل تفلح حيث أخفق ثار في الوعودالجشعة والمصالح الصغيرة والكبيرة؟ وهل لها أن تعيد للمواطن المنكوب بفاتورتين شهريًا ما ينتظره من دون جلبة وا 

التناظر والتشاطر والتشاوف وسائر مفردات المنافقين؟ علما ان الدولة اللبنانية امام حلين ال ثالث لهما في هذا الملف:  اآلخرون، فتتحرر من وهن الكالم ومن
 .رباءية نفقات الكهاصالح القطاع او االفالس نظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العامة لتغط

قطاع الكهرباء متهالكة وبحالة متردية، وقد ال تصلح، إال، أن توضع خارج الخدمة بسبب كلفة تشغيلها  بات واضحًا أن البنى التحتية والمنشآت العاملة في
 .لتي تستعمل الغاز في توليد الطاقةافق الحديثة اأضعاف مثيالتها في المر  3وصيانتها الباهظة، بحيث تتجاوز كلفة الكيلوواط/ ساعة المسلمة إلى المستهلك 

 :مرافق رئيسية 3على  تتوزع البنى التحتية
 

 معامل التوليد
الطاقة، فغالبيتها متقادم  يجمع الخبراء والمعنيون أن معامل إنتاج الكهرباء الحالية التي تعمل على الفيول والمازوت لم تعد صالحة لتوفير أسعار تنافسية النتاج

ميغاواط، أي أقل من  1500وصا وأن مجمل إنتاجها الحالي ال يتجاوز الـ عتماد على إنتاجها ويفضل تفكيكها عند توافر البديل، خصغير المجدي االومن 
 .من طلب استهالك الطاقة 50%

يما لو عادت الدورة االقتصادية إلى ف ميغاواط، فآال 4من المسلم به أن الحاجة االستهالكية للكهرباء في لبنان، قد تصل خالل السنوات الخمس المقبلة، إلى 
في السنة. والمؤسف ان يكون القطاع الذي يمكن االعتماد عليه من المعامل الحرارية التي أقيمت حديثًا في  %5متوسط وتيرة نمو بحدود الـحالتها الطبيعية مع 

ر اضافية ميغاواط، مما يستدعي تأمين مصاد 500اع الخاص ال يتجاوز مارها من القطالزوق والجية ومن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم التعاقد على إستث
 .ميغاواط 3500بحدود 

 :ويمكن تصّور الخطة لتأمين االستطاعة كاآلتي
 .السنتين ميغاواط، باالمكان انجازها خالل فترة ال تتجاوز 2000إنشاء معامل توربينات غازية لتوليد الكهرباء بإستطاعة إجمالية قدرها  -
ة، ولتشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل المازوت، خالل مرحلة إنتقالية، مما لتوفير الغاز للمعامل الجديد (FSRU) ستثمار محطات عائمةإ -

 .ميغاواط بكلفة معقولة 900يوفر إنتاج نحو 
لحلول بي من فائض الكهرباء في االردن ومصر، وربما من سوريا، لكة الربط العر ميغاواط في السنة، عن طريق شب 1000استجرار تيار كهربائي باستطاعة  -

 .ميغاواط فورًا عن طريق محطة كساره 300مكان البواخر، كما يمكن الحصول على 
لطاقة المستجرة من للحلول مكان اشهرًا،  18و 12ميغاواط خالل فترة تراوح ما بين  500إطالق مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، بحدود  -

 .مية في المستقبلدول الجوار، مع امكان مضاعفة هذه الك
 

 نقل الطاقة
ع الكهرباء تعاني خطوط النقل ومحطات تحويل الطاقة للتوتر العالي من التردي واالختناقات الناجمة عن وهن السلطة وسوء إدارة المشاريع. إصالح قطا

السياسي، خصوصا وأن مشاريع نقل الطاقة غير التوتر العالي وفرض الحلول المجدية خارج دائرة التجاذب شبكات ومحطات يستوجب حتمًا تحديث وتطوير 
 .قابلة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يستدعي تمويلها بالكامل من المال العام

 
 توزيع الطاقة

ج، من االنتا %50الخدمات، كان الهدر الفعلي للطاقة بحدود  ع شركات مقدميعندما تخلت مؤسسة الكهرباء عن خدمات "متعهدي غب الطلب" وتعاقدت م
مليار دوالر(. وأكدت  40وهذا يعني خسارة تناهز نصف مداخيل بيع الكهرباء المولدة، بما ترجم خسائر متراكمة وعجز ناهزت قيمته نصف الدين العام )

الذكية الضرورية لضبط  ، بعد تركيب العدادات%10لتقني وغير التقني لما دون الـ ن خفض الهدر االتجربة الناجحة، لواحدة من شركات مقدمي الخدمات، إمكا
 .حالياً  %20الى ما دون الـ  %50التالعب بالعدادات الحالية ولترشيد االستهالك، مع االشارة الى كون الهدر قد تقلص من 

 المحاور الرئيسية الصالح قطاع الكهرباء؟
 :حاور رئيسيةم 3قطاع الكهرباء تتناول خطة إصالح 

 .لة ومستدامة، صديقة للبيئة كافية لتلبية كامل حاجات المستهلكين في كل النشاطات وعلى إمتداد أرض الوطنالعمل على توفير تغذية مستقرة متواص -
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مو االقتصادي وللنهوض االجتماعي. باالمكان إستهداف كلفة على المستهلك وتوفير التنافسية في األسعار لتحفيز النترشيد إنتاج الطاقة بغية تخفيض الت -
 .سنتًا على اساس األسعار الرائجة حالياً  13عة المباع للمستهلك بحدود كيلوواط/ساكلفة لل

عادة النظر بالتعرفة الحاليةتحقيق التوازن المالي لمؤسسة الكهرباء، الذي يمر حتمًا بوقف الهدر ا - لتحقيق التوازن )يتم التداول  لمتمادي في منظومة التوزيع، وا 
سنتًا،  18سنتات وحتى  9واط/ ساعة( الذي يمكن التوصل اليه عن توزيع اسعار التعرفة على شطور تراوح ما بين تًا للكيلو سن 14حاليًا بسعر وسطي قدره 
 .لتأمين التوازن المطلوب

الموارد البشرية  حين تتوافرزارة الطاقة على إدارة تنفيذ خطة النهوض بكفاية وفعالية. فعملية االصالح أواًل بتوافر القدرة لدى األجهزة التابعة لو يمر نجاح 
 .والتنظيمية القادرة على تنفيذ الخطة، يصبح التفاؤل متاحًا اذ ال عقبات فنية أو مالية تحول دون التنفيذ

ن ن المقبلتيميغاواط خالل السنتي 2000ول دون توفير طاقة إنتاجية بحدود تح –خارج دائرة التجاذبات الكيدية  –ال توجد صعوبة حقيقية على الصعيد الفني 
 .طاقةومثلها خالل االعوام الثالثة التي تليها، كما ال توجد مشكلة مستعصية لتحديث وتطوير وضبط منظومة خطوط ومحطات التوتر العالي لنقل ال

وغ الهدف المرسوم نه يمكن بلي، فقد أكدت التجارب التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات، اما بالنسبة الى مرفق التوزيع، حيث تكمن مشكلة الهدر الكارثأ
مويل الالزم الذي قد خالل أقل من سنتين، في حال تبني المؤسسات الدولية الخطة الموضوعة. أما على صعيد التمويل، فال إشكاليات تحول دون تأمين الت

 .مليارات دوالر 4يتجاوز خالل السنوات الخمس المقبلة 
 الكهرباء بعد انتهاء الحرب معامل مليار دوالر انفقت على مشاريع إنشاء وتأهيل وتشغيل 25

 
االت التعاقد والتوظيف في الوزارات واإلدارات، يبدو في المقابل أن المرجعية التي تبت في هذه األمور وفي األرقام غائبة أو مغيبة، وبينما يثبت تقرير التفتيش ح

 !لطاولةاألمور تحتاج إلى تدقيق أكثر، أو أن التعاقد والتوظيف يحصل من تحت ا أو أن
 

 


