
 2522-50-91النهار 
 :اللبنانيون يلجؤون إلى الشمس لمّدهم بكهرباء فشلت الدولة بتأمينها

 فمن يراقب المواصفات؟... شركات الطاقة الشمسية تنتشر كالفطر
 سلوى بعلبكي

ن إليهم، فباتوا بدورهم يهددونهم يون أمر مّدهم بالتيار الى أصحاب المولدات الذين استغلوا حاجة اللبنانييلبنان#قم العجز الرسمي عن تأمين الطاقة الكهربائية، سّلم المع تفا
ن ك. هااللبنانيين على تحّمل بالتوقف عن العمل حينًا بحجة انقطاع المازوت، وأحيانًا أخرى بارتفاع سعره بصورة جنونية على نحو باتت الفاتورة أكبر من قدرة غالبية ان وا 

على الرغم من كثرة الوعود  أزمة الكهرباء#ريب لوجود حل قليقينهم بعدم  الطاقة الشمسية# نظمةالبعض اضطر للعودة الى ضوء الشمعة، أخذ كثيرون مبادرة االعتماد على ا
 .االنتخابية بمعالجة األزمة

 
توازيًا ولتسهيل . ي في قلم وزير الطاقة والمياهالراغبين بتركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تسجيل طلب خط المواطنينبحسب وزارة الطاقة والمياه ينبغي على 

 .ملفّ عملّية دراسة الطلبات أصدر المركز اللبناني لحفظ الطاقة نموذجًا واضحًا يتضّمن المعلومات المطلوبة والمستندات المطلوب إرفاقها بال
 

 011ب أنظمة الطاقاة الشمسية بات كبيرًا، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة التركيب من أن اإلقبال على تركي" النهار"المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لـ وكشف مدير
وهذه النسبة تعادل . سنوات 3ل ميغاوط خال 051، ليصبح المجموع 0100ميغاوات حتى آخر عام  051الى نحو  0100ميغاوط في عام  011و 0101ميغاوط في عام 

من حاجة لبنان % 01، وهو ما يعادل 0100ميغاواط حتى عام  0111وتوقع أن تستمر هذه الوتيرة التصاعدية الى نحو . رإنتاج معمل من معامل الكهرباء خالل النها
 (.نهاراً )للكهرباء خالل اليوم الواحد 

 
هرباء والمولدات الخاصة، فإنها يمكن أن توفر ة الشمسية، فهي عدا عن إسهامها بالتخفيف من التلوث الذي تسببه معامل الكظمة الطاقويشجع خوري اللبنانيين على تركيب أن

 (.سنتات 6أو  5سنتًا تقريبًا لكيلوواط ساعة، فيما الطاقة الشمسية  01)من كلفة فاتورة المولد % 55نحو 
لكبير على هذه االنظمة على إنشاء ميغاواط لالستهالك الخاص، فيما شجع اإلقبال ا 0.5الشمسية بقدرة تصل الى ة الطاقة لكل مواطن تركيب أنظم 060يسمح القانون 

عتها فات األوروبية التي وضشركات ومؤسسات متخصصة بهذا القطاع، فهل تلتزم بالمواصفات المطلوبة؟ يؤكد خوري أنه ال يمكن إدخال البضائع الى لبنان إال وفق المواص
 .ها وزارة الطاقة والتي تلزم بتأمين تقريرين، األول من مهندس مدني واآلخر من مهندس كهرباءوأسهم المركز بإعدادها، فيما يجب أن يخضع التركيب لآللية التي وضعت" نورليب"
 

بيرة والصغيرة، وكذلك أخذت في االعتبار مشاريع الطاقة شركات الكمجموعة بوتيك، دخلت حديثًا في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والرياح للمؤسسات الصناعية وال
 .التابعة للمجموعة Eneraلتي تتولى تركيبها المخصصة للمنازل ا

 
ت ك المازو يمكن للشركات والمصانع االستعانة باإلنتاج من الشمس من دون التخزين بالبطاريات بهدف تخفيف استهال"حبيب غصن أنه  Eneraويشرح مدير المبيعات في 

ويلفت ". ظام الطاقة الشمسية سيحتاج الى تخزين الطاقة عبر البطاريات أو االستعانة بكهرباء الدولةأما بالنسبة للمنازل فاالمر مختلف، إذ إن تركيب ن. عند تشغيل مولداتها
لو افترضنا أن االلواح الشمسية التي "كيف؟ يقول غصن ... للكهرباءة العامة الى مسألة إيجابية مهمة تتعلق بإمكان وضع الطاقة التي تفيض عن استهالك المواطنين على شبك

كما يمكن للمواطن أن يغذي الشبكة . واط الباقية تذهب لشحن البطارية 0111آالف، فإن الـ 3آالف واط، فيما استهالكه نهارًا نحو  5كيبها ألي منزل تنتج نحو يجري تر 
 ".بشكل متواصل الكهرباء بالفائض إذا توافر التيار من مؤسسة

 
الطاقة الشمسية الذي يشتريه مطابق للمواصفات التي تضعها مؤسسة الكهرباء، كما عليه أن يتقدم بطلب لالشتراك بما ولإلفادة من هذه الميزة، على المواطن أن يتأكد أن نظام 

في  وهذا األمر وفق ما يقول له أهمية كبرى. نتاجه، وحسمها الحقًا من فاتورتهفائض من إلكي يكون في مقدوره تغذية الشبكة بال( NET Metering)ُيعرف بالتعداد الصافي 
 .المستقبل القريب عندما ترتفع تعرفة فاتورة مؤسسة الكهرباء بعد زيادة ساعات التغذية

 
ذ لفت الى أن  من األلواح الشمسية في السوق، ولكن غالبيتها مستورد من األردن ًا كثيرة ، أوضح أن ثّمة أنواع"اإلقبال من المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية كبير جداً "وا 

التي يمكن إنتاجها من الشمس خالل " األمبيرات"ونّبه غصن المواطنين الى أهمية السؤال عند شرائه ألي نظام للطاقة الشمسية عن عدد ". لسّباقة في صناعتهاوالصين، ا
خدمة ما بعد البيع إضافة الى الكفالة على وكذلك يجب التركيز على عامل الصيانة بجودة عالية و . ن يستغرقه استهالكهاذي يمكن أالنهار، وعن سعة البطاريات والوقت ال

 .النظام
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 يوم مشمس 055: غرينبيس
وبحسب تقرير . في العالم در الطاقةأصبحت الطاقة المتجددة اآلن أكثر من أي وقت مضى، أفضل مصدر للطاقة في لبنان، إذ تطورت بسرعة كواحد من أرخص مصا

فإن االعتماد على الطاقة المتجددة بداًل من الغاز سيؤّدي إلى المزيد من الفوائد المالية واالقتصادية للحكومة اللبنانية  ،0102غرينبيس الشرق األوسط وشمال أفريقيا لسنة 
كون ركيزة أساسية ق األوسط وشمال أفريقيا جوليان جريصاتي، فإن الطاقة المتجددة ينبغي أن تنبيس الشر ووفق مدير البرامج في غري. باإلضافة إلى الفوائد البيئية والصحية

 .قطاع الكهرباءلخطة االنتعاش االقتصادي ونظام الطاقة الجديد، خصوصًا في ظل ما يعانيه لبنان من انهيار اقتصادي ومالي أسهمت به الديون المتراكمة ل
 

يجب أاّل نهدر الوقت بإضاعة المال العام على محطات "نه يوم مشمس سنويًا، وتاليًا يؤكد جريصاتي، أ 311مسة في العالم مع أكثر من لدول المشلبنان هو إحدى أكثر ا
 ".الطاقة المدعومة وغير الفعالة والمتقادمة التي تعمل بالوقود األحفوري

 
في " غرينبيس"رير عالمي أصدرته وقد أظهر تق. د المفرط على المولدات، بما زاد من تلّوث الهواء في البالدع االعتمام. أّدت األزمة االقتصادية إلى تفاقم أزمة أخرى في البالد

فيات لكل و  0يقّدر بنحو أن لبنان لديه أحد أعلى معدالت الوفيات المتعلقة بتلّوث الهواء بسبب الوقود األحفوري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع ما  0101عام 
مليار دوالر، وهو ما يعادل  0.0عن التكلفة االقتصادية التي يتحّملها لبنان والتي بلغت باإلضافة إلى اآلثار الصحية، كشف التقرير أيضًا . 0102شخص في عام  01111

 .وهذا أيضًا من أعلى المعدالت في المنطقة، إلى جانب مصر. من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد% 0
 

كزي من شأنه أن يعالج هذه األزمة ويقلل العبء الثقيل على البالد من منظور صحي االعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية على المستوى الالمركزي والمر "أن  ى جريصاتيوير 
 ".عدد من الوظائف على مستوى العالم توفر أكبرواقتصادي، كما يمكن أن تكون الطاقة المتجددة مصدرًا كبيرًا للتوظيف في البالد ألنها أحد مصادر الطاقة التي 

 
 

 قروض مصرف اإلسكان
ويشرح رئيس . أمبير 01أمبير و 5رص للحصول على قرض مصرفي، أخذ مصرف اإلسكان المبادرة فخّصص لذوي الدخل المحدود قرضًا للطاقة الشمسية ومع انعدام الف

مليون ليرة لبنانية يمكن  55هو أمبير  5اآللية بالقول إن سقف القرض الذي قد يمنح لقدرة الـ" النهار"لـ طوان حبيبمجلس اإلدارة المدير العام لمصرف اإلسكان في لبنان أن
أي  تقريباً % 5مليون ليرة بفائدة  051أمبير فهو  01أما سقف القرض لقدرة . ألف ليرة للدفعة الشهرية 011أي بمعدل نحو مليون و% 5سنوات بفائدة تقارب  5تسديده على 

ا المصرف للحصول على القرض هو كتاب موافقة من جمعية المالكين في المبنى الذي ومن الشروط التي يضعه. سنوات 5ألف ليرة شهريًا على فترة  211ل مليونين وبمعد
 .يقطنه

 
ذ يكشف حبيب عن موعد إعطاء القروض بدءًا من منتصف حزيران، يشير الى أن المصرف بصدد توقيع بروتوكول الطاقة هذا األسبوع للتعاون مع الشركات  مع وزارة وا 

 .شركة مرخصة 051شركة بينها نحو  511الشمسية، مقدرًا عدد الشركات التي تعمل في القطاع نحو  المرخصة التي تبيع أنظمة الطاقة
 

 


