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 تكبير ثرواتهم" ليصيبوا" على محطات اإلنتاج الحرارية" ُينيشنون

 ني عن عشرات المعاملسية حّل ُيغالطاقة الشم
 

 اخالد أبو شقر 
". ثالثية نظيفة"الحكومي لحشر بعضهما من أجل تسديد " الشوط"أشهر، وتسابقا في اللحظة االخيرة النتهاء  8الكهرباء طيلة " طابة"تبادل فريقا وزارة الطاقة ورئيس الحكومة 

أماًل بتمرير صفقة  264/4004هرباء من دون تطبيق القانون مرير سلعاتا، فيما سمح رئيس الحكومة بعبور خطة الكسيمنز على ت -ق عرض جنرال الكتريك الفريق االول عل  
 .التعطيل" دم"يديه من " غسل"وانصرف كل واحد منهما لـ. العتمة" شبكة"كهرباء بعدما فشل الفريقان بهز ( صفر)فأتت النتيجة . الزهراني ودير عمار

الغاية منها تحقيق مكاسب سياسية ومالية . "، بحسب مصادر خبيرة متابعة للملف"الت تافهةخزعب"ال الطاقة عمومًا والكهرباء خصوصًا، ما هو إ كل ما يجري على صعيد
دة من كل العروض المقدمة وال فائ". جثة، الضرب فيها حرام"فالكهرباء أصبحت ". على العتمة، وفي ظل أسوأ انهيار نقدي واقتصادي" يموت"ضيقة، على حساب آالم شعٍب 

في كل واحد  ا آخرها، الذي يقضي بتوقيع اتفاق بالتراضي النشاء معملين جديدين، إلى جانب القديمين في دير عمار وسلعاتا، يرفعان الطاقة االنتاجيةبما فيه لبعث الروح فيها،
. سنتات للكيلواط ساعة 8ود ة هو بحدالسعر المقدم من قبل احدى الشركات العارض وبحسب المعلومات فان. ميغاواط في غضون عام ونصف العام 0000منهما إلى حدود 

نصف )سنتًا  00ألف ليرة بدل الكيلواط المنتج من المولدات الخاصة، أي أكثر من  01األمر الذي دفع برئيس الحكومة للدعوة إلى تلقفه، خصوصًا أن المواطن اليوم يدفع 
ثالثة؟ ولماذا الضغط بهذا االتجاه، في الوقت الذي تدل فيه كل المؤشرات على  عملين أولكن، من قال إن لبنان بحاجة إلى إنشاء م.معلى سعر صرف السوق اليو ( دوالر

 استمرار ارتفاع كلفة مصادر الطاقة االحفورية في القادم من السنوات؟
 

لممسكة بزمام األمور تريد من قطاع الطاقة أن القوى ا" قة المتجددة؟ أسئلة جوابها المنطقي هو أنخارج سرب االتجاه العالمي لالنتقال نحو الطا" يغرد"وكيف للبنان أن يبقى 
مليون  00سنة، لتحقيق ربح يفوق  40زيادة سنت واحد على كلفة الكيلواط في العقد الموقع على "ويكفي بحسب المصادر . فردي، وعام لمشروعها السياسي يبقى مصدر تمويل

ضوع بناء المعامل هو فاشل وفي أي حل بعيد المدى قائم على مو "وعليه فان . معامل 3رضنا إنشاء مليون دوالر، إذا افت 000مل على حدة، أو ما يعادل دوالر في كل مع
المدفوعات إذ كلما ازدادت المعامل كلما ارتفعت الفاتورة النفطية، وخرج دوالرات أكثر، وتعم ق العجز في ميزان. "، بحسب المصادر"غير مكانه ". 

 
د واحد، أو حتى تأمين الغاز لتشغيل المعامل الموجودة فقط، واالنتقال فلبنان قد يكون بحاجة إلى معمل حراري جدي. طاع، هو أصل البالءتقاسم االرباح وتوزيعها فوق جثة الق

في المئة  20ما يقارب متر فوق سطح البحر تستهلك  300ناطق التي ترتفع عن فالم. بشكل سريع إلى مشاريع الكهرباء على الطاقة الشمسية الموزعة فوق المنازل والمباني
االسطح في هذه المناطق بألواح " زرع"أشهر فقط باالعتماد على  6ميغاواط حقيقية من الكهرباء في غضون  000النتاج ما يقارب  وهناك إمكانية كبيرة وجدية. من الكهرباء

اقة االنتاجية إلى لترتفع بذلك الط. الطاقة االفتراضية بحسب إحدى الخطط المقترحةميغاواط أخرى من  000تضاف إليها إمكانية تأمين . ءالطاقة الشمسية، وشبكها مع الكهربا
ن الساعة السادسة مساء حتى ميغاواط حوافز مالية الضاءة االبنية م 000حيث باالمكان إعطاء مولدات البنايات المنتشرة في كل المدن اللبنانية والتي تنتج . ميغاواط 0000

فان شبك ما تنتجه كهرباء لبنان، مع ما تولده المولدات وما تعطيه ألواح الطاقة الشمسية،  وعليه. كهرباء الدولة إلى المناطق التي تتغذى بالطاقة الشمسيةالعاشرة لياًل، وتحويل 
في المئة من مجمل أنظمة الطاقة  60إلى  20 ناء عن نسبة من بطاريات التخزين، التي تكلف ما بينتؤمن وفرًا هائاًل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، يتمثل في االستغ

أنظمة شمسية لثالث  3االنظمة بالشبكة العامة واالستفادة لياًل من كهرباء الدولة يخفض الحاجة إلى عدد كبير من البطاريات ويصبح باالمكان تركيب فربط هذه . الشمسية
ن تسدد المنازل االكالف بالتقسيط على أم ا التمويل لهذا المشروع فيؤمن من صناديق استثمارية، على أ .كلفة وحدتين فقط، نتيجة التوفير في ثمن البطارياتوحدات سكنية ب

فعليًا انظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية . وبهذه الطريقة المنظمة تنخفض الكلفة بشكل كبير على الوحدات السكنية وتعم منافع الكهرباء على الجميع. عدد من السنوات
ر أن تشهد هذه العملية توسعًا هائاًل في القادم من االيام تحت ضغط الحاجة الماسة، والكلفة الهائلة ومن المنتظ. طلقت لوحدها من دون سياسة عامة أو خطة استراتيجيةان

 000إلى  4040اقة الشمسية زاد بشكل عام لغاية نهاية حسب آخر األرقام فان انتاج الكهرباء الفردي من الطوب. للمولدات الخاصة واالنقطاع شبه الكلي لكهرباء الدولة
بيد أن هذه العملية على حسناتها ما زال يعوزها بحسب الخبراء أمران. في المئة من كامل الطاقة المنتجة من كهرباء لبنان 40شكل ميغاواط ت : 

منافعكها بين بعضها البعض من أجل تخفيض الكلفة وتعميم الاالول، التنظيم والتعاون وشب . 
المستقبلالثاني، أخذها باالعتبار في أي خطة لقطاع الطاقة في  . 

لمعامل حتى لو تراجع ز على إنشاء امع االسف فان الخطط الموضوعة ال تأخذ أنظمة توليد الكهرباء الفردية من الطاقة الشمسية اآلخذة في التوسع واالزدياد باالعتبار، وترك
. من الفائض الذي تنتجه، إال أنها لم تأبه للتجربة االردنية في مجال الطاقةميغاواط  400لى الرغم من أن الدولة تفاوض االردن الستيراد وع. الطلب على الكهرباء مستقبالً 

واح الطاقة الشمسية الفردية أصبح ومع االنتشار الكبير والسريع جدًا الل. لبناء معملين فالمملكة التي توسعت بتركيب انظمة الطاقة الشمسية تعاقدت في الوقت نفسه مع شركات
عامًا، في حين أن كلفة الكهرباء من الشمس تنخفض 40في المئة منه على سعر ثابت لمدة  80امل ملزمة بشراء لديها فائض من انتاج المع . 

https://www.nidaalwatan.com/author/67-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7


 
 IPP إبحثوا عن عقود

 
نتاج الكهرباء من الطاقة لحرارية أو الهوائية، أو حتى تلزيم المزارع اإلحدى عشرة الفسواء في بناء المعامل ا. إنما عن سابق إصرار وتصميم لبنان اليوم يكرر الخطأ نفسه،

. سنة 40و 40تتراوح أقله بين وتلتزم بشراء االنتاج على فترة  .."Independent Power Providers:IPP" الشمسية مؤخرًا، تربط الحكومة نفسها بموردي الطاقة المستقلين
يل االحزاب السياسية والطائفية، فان كلفة الكهرباء محكومة باالنخفاض مع تقدم عن أن زيادة سنت واحد على عقود المناقصات كفيل بتأمين تمو  وهنا تبدأ المأساة؛ فعدا

دد طويل من السنواتالتكنولوجيات وتوسع االستعمال فيما تبقى الدولة ملزمة بدفع السعر االكبر على ع . 
 

وسنبقى ندور في حلقة العتمة المفرغة ذاتها لعقود. ي النورالحزاب والجهات التي تستفيد منها، لن يبصر أي حل عملي وعلمتمويل ا" دجاجة"طالما الكهرباء   


