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 كافية لتغطية اإلنتاجسلفة الخزينة المخفضة ستكون للكهرباء:فاض أسعار النفط أزمة تتحول إلى فرصة انخ

 
 سلوى بعلبكي

للدول  قتصاد العالمي واختالل التوازن الماليزيد ضغوط الحصار والقلق على مستقبل االالصين حتى هبطت بورصة أسعار النفط لت حدودان تجاوز وباء "كورونا" ما  
دي دفعة تس نصفور بحجر واحد، أولها أبه األزمات المستجدة. أما في لبنان فقد بدا هذا الهبوط فرصة للحكومة لتصيب بذلك أكثر من عالمنتجة وتراجع قدرتها على ج

دارات الدولة ومؤسساتها، و  ةالدولية، التي تشترط للتعاون إقرار خطعلى الحساب للمؤسسات والجهات  ادة تعرفة زيشاملة إلصالحات هيكلية تشمل المالية العامة وا 
 .الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة والرسوم على المحروقات

 نان والبواخر، من سلفة الخزينةبة إضافية من المحروقات، لزوم كهرباء ليادة التقنين مع ظهور إمكان تغطية كميج وز وثانيها، تأجيل مواجهة أزمة خفض اإلنتا
 .دو إلى المزيد من التراجعالتي ما كانت لتكفي إال مع انخفاض أسعار النفط العالمية، المتجهة على ما يب، و 2020المخصصة لدعم الكهرباء خالل العام 

من هو قة، والذي تزامن مع طرح اقتراح قانون على مجلس النواب تضاتثبيت سعره بناء على اقتراح وزير الط يادة الضريبة على سعر البنزين من خاللير ز ثالثها، تمر 
افة الى تف واالنترنت(. اضالهااالشتراكات )السير، المياه، الكهرباء، ت ضريبية مقنعة من خالل اعتماد التوطين لدى المصارف لتسديد عدد من الرسوم و أيضا زيادا
يمة المضافة لضريبة على القتضيف نسبة على المبالغ التي تقبضها من مكلفين بضريبة الدخل، أو خاضعين ل نلس الوزراء إلزام "جهات رسمية معينة أاإلجازة لمج

 .")المادة الثالثة من مشروع القانون(
ي وزارة الطاقة والمياه ثمار سابقا فتغذية بالتيار؟ يشير المدير العام لالسإنتاج الكهرباء في لبنان، وزيادة الت كلفةأثير انخفاض أسعار النفط العالمي على تفماذا عن ت

طار ا اإلهذ يرية العامة للنفط أو من المنشآت فيشديد الذي يفرضه وزير الطاقة على أي معلومات قد تطلب منه مباشرة أو من المدال والتعتيم التكتم" إلى غسان بيضون 
لوزراء، ال ادستور التي تركت له اختيار الوسيلة المتاحة له قانونا لالطالع على أعمال لمن نائب في إطار رقابته بموجب أحكام اأو غيرها، حتى لو جاء هذا الطلب 

لك، يستدعيان ذوفر الذي يمكن أن تحققه الخزينة جراء ر الية للنفط وعلى الفاتورة النفطية، وتقديسيما وأن إجراء تحليل صحيح على انعكاسات انخفاض األسعار العالم
ت ت بالدوالر األميركي، كما حول األصول المتبعة في عمليايقية وصحيحة حول الكميات المستوردة وفواتير وأسعار كل نوع من هذه المشتقاقتوفير معلومات وأرقام ح

 ."وتركيب أسعارها ء والبواخر من دولتي الجزائر والكويت،هربا عن عقود شراء المحروقات لزوم معامل كاالستيراد. هذا فضال
لزوم كهرباء لبنان والبواخر من سلفة الخزينة المخصصة لدعم افية من المحروقات، انخفاض أسعار النفط العالمية على إمكان تغطية كمية إضبالنسبة إلى انعكاس 

ذا تم االحتساب على2020متبقية من مليار ليرة للفترة ال 450والر اي نحو ون دملي 300، فيقدرها خبراء مطلعون بنحو 2020الكهرباء خالل   35أساس سعر  . وا 
دوالر للطن المتري وسعر  60مليار ليرة على اساس  2500لسنوية من الفيول لكهرباء لبنان كانت تبلغ م علما أن الـحاجة ادوالرا للطن المتري الواحد من النفط الخا

مليار سوف تكون كافية  1500ا فإن سلفة الخزينة بقيمة يمليار لليرة، وتال 1460ة السنوية نحو معتمد لدى مصرف لبنان، تصبح هذه الحاجي الصرف الدوالر الرسم
 .مليار ليرة 2500، حيث بلغت قيمة السلفة 2019وى قريب لما كان عليه خالل العام لتغطية اإلنتاج بمست

 :اني متغيرطراك" يتكون من جزئين األول ثابت والثسوناوبما أن سعر الفيول على اساس عقد "
Premium = تأمين وربح المورد + ثمن البضاعة على أساسكلفة الشحن مع الPlats أن ثمة إمكانا للتفاوض مع "سوناطراك" إلعادة النظر  لتحميل، يرى الخبراءعند ا

ة الشركات علمحروقات لمصلحة كهرباء لبنان من مجمو التطبيق الفعلي للعقد يؤدي إلى شراء األن ، إال أن بيضون يشكك بأن يبادر إلى هذا التفاوض، Premium بالـ
 ."لسعر الرسمي، بالرغم من افادتها من اإلعفاء منهاوالرسوم المشمولة باإياها المتواطئة على استيفاء قيمة الضرائب 

ضاعة فرص ثمينة. ولوضع المسواض أما عن خطط الكهرباء، فيعتبر بيضون أنها "انتهت جميعها إلى فشل كارثة،  هؤولية عن هذا الفشل الذي شكل في واقعح وذريع وا 
اء ياتها وتحديد المسؤولين عنها، وذلك قياسًا على خطورة ما من نتائج كارثية لم تقتصر على األعباب بعيدًا في جالء تفاصيلها وخلفإن لم نقل جريمة وطنية تستحق الذه

دت انعكاسات هذا علفة اإلنتاج، ولم تنته فصولها بعد، إذ "تكوالخسائر التي انعكست على االقتصاد وتلعامة والتضحيات التي تحملها المواطن ية االتي تكبدتها المال
لحيوية الملحة د االبالوتأثيراته لتنال من احتياطي مصرف لبنان من العمالت األجنبية، في أسوأ الظروف، حيث باتت المحرقات تتنافس مع حاجات الفشل وأصداؤه 

 ."طبية الالزمة لمواجهة أزمة الكورونالالدواء والقمح والغذاء والمستلزمات ا األخرى وفي طليعتها
ول حعلقة عليها أدراج الرياح؟ يؤكد بيضون أنه "بات يتعذر إحياء أي من بنودها، بعد انقضاء الوقت الطويل على المفاوضات ل ذهبت خطط الكهرباء واآلمال المفه

اص بتلزيم المعامل بالشراكة مع الخ 129/2019المشروع، وعلى صدور القانون  تائجها وأسباب الفشل في استئناف تنفيذوالغموض السائد حول ن 2-معمل دير عمار
يم انتاج الطاقة من الرياح وتلز لقطاع الخاص، وعلى مشروع مقدمي الخدمات والوعود بخفض الهدر وتحسين الجباية وتركيب العدادات لمئة ألف مشترك جديد، ا

المتعصبون "للعنزة ولو طارت"  م من كل مظاهر الفشل هذه ال يزالسية"، مستغربا في هذا االطار، أنه "بالرغمن إنجاز مناقصة اإلنتاج من الطاقة الشواإلعالن ع
يبررون التمسك وت والمولدات. و "العرقلة" وينسبونها إلى مافيا الماز  ونهايشغلون الشاشات في محاولة لتلميع الصورة وتغطية الفشل بمبررات سطحية وغير مقنعة يسم
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حالة النتائج إلى الهيئات والمراجع الممسؤولية"، التي بات تحديدها يستو لطاقة بـاحترام الذات و"عدم التهرب من الابوزارة  ختصة جب تشكيل لجنة برلمانية تتولى التحقيق وا 
 ."لمحاكمة المرتكبين

ذ يؤكد جدات داخليًا بسبب المست وم تمويل أي خطة أو مشروع بناء معامل، اليالموروثة"، يقول "بات من المستحيل ال "ال بد من صرف النظر عن خطط الكهرباء أنه وا 
ج كما بقدرة على ضمان النتائولة على قدرات القطاع المصرفي على توفير التمويل وتراجع احتياطي مصرف لبنان، وال من الخارج بسبب عدم الثقة بقدرة الد الطارئة

غيير إدارة قطاع الحل يستدعي ت الهدر وتأمين الجباية، بحيث بات ابه بالعملة األجنبية، بسبب عجزها عن ضبطحباء لبنان على رد تكلفة االستثمار ألصمؤسسة كهر 
قصاء القيمين عليه، واعتماد رؤية جديدة تنطلق من االستعانة بدول ومساعد مكن أن لجة على المدى القريب، يكات عالمية تقدم عروضا حرة لتأمين معاة شر الكهرباء وا 

 ."أكان ذلك من الطاقة شمسية و/أو مولدات تعمل على الفيولج مباشرة بشبكة التوتر المنخفض، عدم جهوزية شبكة النقل بربط مصادر االنتا تتجاوز
نة دون الوصول إلى الس هول المنتجة لتفتح نافذة أمل بتمرير هذسعار النفط عالميًا بسبب صراع بين الدبط أاألمل الوحيد اليوم هو باهلل وباألقدار التي شاءت أن ته"

طاقة وشؤونها إلخفاء الحقائق وحجب المعلومات، حتى عن النواب، كما للتهديد بها البتزاز الحكومة ووزرة المال ا استخدمها القيمون على وزارة الالعتمة التي لطالم
جل في غياب ة دون تردد أو خر بالتراضي وبواسطة ممثلي الشركات الصانعامل والبواخر أو على عقود وشراء قطع غيد من المليارات لتهدر في حراقات المعامزي لتوفير
 .فق ما يقول بيضون "، و بة على حسابات المؤسسة والتصديق الحكمي على قرارات مجلس إدارتها بالتنسيق مع وزارة الوصاية وصمت األجهزة الرقابيةالرقا

ساعات التغذية،  عالميًا على مباشرًا النخفاض سعر برميل النفطر في مؤسسة كهرباء لبنان أن ثمة تأثيرًا "المركزية" عن مصاد التغذية، فقد نقلت أما بالنسبة لزيادة
دما كان ائي كما يجب للمواطنين عن يكفي بالتأكيد لتأمين التيار الكهربقم المليار ليرة للميزانية العامة للمؤسسة وهذا الر  1500موضحة أن في العام الجاري تم رصد 

 ."خارج بيروت اإلدارية  9ساعات فقط أو  10ي حدودها القصوى إلى ها إلى خفض ساعات التغذية لتصل فدوالرًا بل يضطر  65و 60رميل النفط يوازي بسعر 
زيد قدرتها المؤسسة أكثر وت قدر ما ينخفض سعر النفط فإن ذلك سيريحفبالطبع سترتفع ساعات التغذية ألنه ب را،دوال 33أما اليوم وقد أصبح سعر برميل النفط أقل من 

دوالرًا، فتستطيع عندها "كهرباء لبنان" اإلفادة  40وفي حال بقي سعر برميل النفط دون معدل  الموجودة على الشبكة. يار الكهربائي، وتضع كامل طاقتهااإلنتاجية للت
 ."لديها إلمكان من الطاقة اإلنتاجية المتوافرةدر اق
 

 
 
 
 

 


