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 وحدات الطاقة الشمسية الفردية بديل أكثر جدية عن كل الوعود الزائفة

 لى الذاتباإلّتكال عال يتحّقق إاّل... حلم  24/24الكهرباء 
 

 خالد أبو شقرا
 

 سنتات 8.5تبلغ كلفة إنتاج كل كيلواط ساعة من وحدات الطاقة الشمسية الفردية حوالى 
عاجل أمام خيارين أحالهما مّر: العتمة، مع ما يرافقها من تعطيل كل أشكال الحياة المدنية، أو تأمين الكهرباء بالحد األدنى، سيوضع اللبنانيون في القريب ال
ستجعل من تفاع أسعارها محليًا وعالميًا، كهرباء كـ"أمل ابليس بالجنة"، فيما انهيار سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وار بكلفة خيالية. فاألمل بإصالح ال

 .المولدات، إن تم تشغيلها، ترفًا، ال قدرة لثلثي الشعب اللبناني على تحمله
رورًا أيام الوزير جبران باسيل، م 2010ل بالطاقة البديلة. فخطط وزارة الطاقة المتدرجة من العام طوال السنوات العشر األخيرة ُأهمل عمدًا الخيار الثالث المتمث

بي خليل، ووصواًل إلى خطة الوزيرة ندى البستاني لم توِل مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية أي اهتمام يذكر. فبقيت الطاقة المنتجة للوزير سيزار أ 2017بخطة 
. زيمها كما يرغبون وبأسعار باهظةميغاواط فقط، ولم يتم إنجاز مشاريع طواحين عكار الثالث على الهواء، وذلك على الرغم من تل 56من الشمس بحدود 

 .2020في المئة، كانت الوزارة قد وعدت بها قبل نهاية العام  12في المئة من أصل  2وعليه لم تتجاوز مجمل الكمية المنتجة من الطاقة البديلة 
 

 ر من الطاقة البديلةال مف
باء بكلفة مقبولة، دفعا الخبراء إلى تشجيع المواطنين لماسة إلى بديل سريع يؤمن الكهر الفشل على الصعيد العام بانتاج الطاقة من المصادر النظيفة، والحاجة ا

كهرباء في ظل كل التوقعات التي تشير إلى حتمية ارتفاع سعر على إنتاج حاجتهم من الكهرباء بأنفسهم. فـ"ال مفر من اإلنتقال إلى الطاقة الشمسية إلنتاج ال
يقول رجل األعمال مارون شراباتي. "فلبنان قد يكون من أكثر الدول التي تتمتع بامكانيات  لبنان والمولدات على حد سواء"، الكيلواط ساعة المنتجة من كهرباء

لشمسية". ونسبة اإلشعاع المرتفعة، ونظافة الجو من الغبار، والمناخ المعتدل... ترفع كفاءة األلواح ا هائلة وغير محدودة إلنتاج الكهرباء. فعدد األيام المشمسة،
فوق من طابقين أو ثالثة. األمر الذي يسمح بنشر  متر وما 300بالغ األهمية يتمثل في تكّون معظم المنازل ابتداًء من ارتفاع  هذا باالضافة إلى عنصر
 .سع نطاقاأللواح الشمسية على أو 

قًا أمام أكثرية محدودي الدخل من "، يقول شراباتي. "وهي تشكل عائالمشكلة الوحيدة التي سنواجهها تبقى بكلفة التجهيزات المرتفعة على الصعيد الفردي"
تفعيل القروض والتسهيالت وتأمين المنح الدولية االستثمار بها". إال ان تذليل هذه العقبة برأيه ليس أمرًا مستحياًل، فـ"باإلمكان تأمين التمويل من خالل إعادة 

 ."اق واسعوالمساعدات الخارجية لتحفيز استعمالها على نط
 

 شمسيةالطاقة ال كلفة وحدة
 inverter ، مرايا وبطاريتين وعاكساً Dawtec "4" دوالر، وهي تتطلب، بحسب ماريا برو من شركة 2500أمبير بـ  5تبدأ كلفة تركيب وحدة طاقة شمسية بقوة 

كها، ومدى استعمالها والطاقة ي تتأثر بشكل كبير بنسبة استهالسنوات للبطاريات. وه 5سنة، و 25كيلواط. ويبلغ متوسط العمر اإلفتراضي للمرايا  3بقوة 
بديل للبطاريات، تصبح كلفة إنتاج كل التحميلية. وبحسب برو "إذا أخذنا بعين اإلعتبار كلفة اإلستثمار لشراء هذا النظام، مع ما يرافقه من أعمال صيانة وت

ظرف يوم واحد في كل المناطق، وعلى مختلف أشكال ن تركيب هذه الوحدات الخاصة في سنتات فقط". ومن الممك 8.5كيلواط/ ساعة بشكل فردي بحدود 
هذه الوحدات قد ارتفع بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة نتيجة العمارة سواء كانت منازل جبلية أو بنايات ساحلية او "فلل"... أو خالفه. وبرأيها فان "الطلب على 

 ."المشاريع الجديدة ألنظمة الطاقة الشمسية بشكل متزايد وتوقف المولدات. كما يالحظ طلب تخوف المواطنين من انقطاع الكهرباء
 

باختالف حجمها وساعات التغذية المطلوب منها تأمينها. وقد  إن كلفة وحدة الطاقة الشمسية تختلف "Sun Island" بدوره يعتبر المهندس زياد ضو من شركة
تغذية متواصلة في اليوم الواحد. كما انها ال تشكل بدياًل كليًا عن الكهرباء،  ساعات 10كان الهدف الحصول على  آالف دوالر في حال 5يصل سعرها إلى 

 ."أيه "بدياًل جديًا يؤمن نصف الحاجة على األقل بكلفة مقبولةخصوصًا في أيام الشتاء غير المشمسة. إال انها تبقى على األكيد بر 
 

 جمع زيادة اإلنتا إنخفاض الكلفة
 

ر فان كلفة انتاج الكهرباء من الوحدات الفردية تبقى مرتفعة نسبيًا في البداية، إذا ما قورنت مع كلفة اإلنتاج من المزارع الكبيرة باإلضافة إلى أكالف اإلستثما
ة. ففي دة يخفض الكلفة بظرف سنوات قليلسنت لكل كيلواط. وكما هو معروف من تجارب الدول، فان ازدياد اإلعتماد على الطاقة المتجد 2.5ز التي ال تتجاو 

ارتفعت سنت مؤخرًا، وذلك بعدما  2.5إلى  2014سنتات في العام  10األردن على سبيل المثال انخفض سعر الكيلواط/ ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من 



 .ميغاواط 1400الطاقة المنتجة من الشمس إلى 
تاحة الفرصة أمام المنتجين إعادة وضع الطاقة الفائضة الخبيرة في مجال الطاقة جيسكا عزيادة االنتاج لتخفيض الكلفة يتطلب، بحسب  بيد، "تعديل القوانين وا 

المتعّلق  465/2002رباء في ما بينهم". وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل تعديل القانون عن الحاجة على الشبكة، حيث يصبح بامكان المواطنين بيع وشراء الكه
 .عه حيز التنفيذ في القريب العاجلئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضبانشاء الهي

 
 الدعم الدولي

شجع البنوك على اإلقراض بفائدة صفر في المئة، لم تعد تعاميم ت 2011مسيرة دعم المشاريع الطاقوية البيئية التي بدأت مع إصدار مصرف لبنان في العام 
ديلة، فهناك عدة حلول منطقية وعلمية ومنها: التمويل الفردي، فهناك الكثير من ستحالة اإلنتقال إلى الطاقة البممكنة. إال ان هذا ال يعني بحسب الخبراء ا

مصرفية. إنشاء المزارع الصغيرة في القرى واألحياء ودمجها مع المولدات الخاصة. ما شركات الطاقة الشمسية تقبل بتسديد جزء من المبلغ عبر الشيكات ال
تأمين التمويل والدعم الدوليين لمشاريع الطاقة النظيفة عبر مؤسسات مثل المشروع األخضر أو كفاالت أو رين من استعمال شبكة المولدات. يمّكن المستثم

 .ت الموثوقةمؤسسة تشجيع االستثمار وغيرها من المؤسسا
يجي نحو الطاقة المتجددة. األمر الذي يوفر المسبب الرئيسي لإلنتقال التدر  إذا كان "وراء كل مشكلة فرصة للنجاح"، فان أزمة الكهرباء المتوالدة فصواًل قد تكون

 .24على  24ة واحدة ونهائية مليار دوالر، ويؤمن للمواطنين طاقة نظيفة مستدامة لمر  2.5على الموازنة العامة عجزًا سنويًا يفوق 
 

 


