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 : فّياض في العراق لطلب تمديد عقد الفيول للكهرباء

 وال أموال... ال ترضي القاهرة" الشفهية"واشنطن  ضمانات
 

 موريس متى
ديدًا في ما يتعلق بتحقيق تماعهما األخير تحدوروثي شيا في اج لبنان# يًا من السفيرة األميركية فيسمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال وليد فّياض كالمًا إيجاب
ة لناحية استجرار الغاز المصري وحماية الشركات العاملة على هذا المشروع من تبعات قانون تقّدم على صعيد حصول لبنان على اإلعفاءات المطلوبة من اإلدارة االميركي

 .تعامل معهايفرض عقوبات على سوريا وكل من ي قيصر الذي
 

لنسبة للشركات المصرية العاملة على ماعه االخير بشيا هو تقّدم لناحية اإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر باياض في اجتما سمعه ف
البنك  ل على التمويل الالزم منار شمال لبنان بعد الحصو خ الغاز نحو معمل دير عمالمشروع وهو شرط أساسي تفرضه الحكومة المصرية إلطالق الضوء األخضر لض

للمشروع، ما يعني حتمًا استحالة تنفيذ عقود الغاز التي وقعها لبنان مع مصر " سيةالجدوى السيا"الدولي والمعطل حتى هذه اللحظة بحجة أن المؤسسة الدولية ما زالت تدرس 
ميركية يجب أن يترجم على الورق كإعفاء مكتوب ضمن نص قانوني معه فياض من السفيرة األتبعات قانون قيصر، فما سفي ما يتعلق بالضمانات من . ع الماضيةفي األسابي

أميركيًا، الكهرباء من إيران المعاقبة دوليًا و  تّصة وشبيه باإلعفاء الذي حصل عليه العراق مرارًا من اإلدارة األميركية للسماح له باستجراريصدر عن السلطات األميركية المخ
 .للبنانية أي نص مكتوب في هذا الخصوص ما يعني فعليًا أن ال شيء تحقق على هذا الصعيدظة لم يصل الى الحكومة اوحتى هذه اللح

 
ألف طن ليكون العراق التزم  04رب أن آخر باخرة محّملة بالفيول العراقي تصل الى لبنان في األيام المقبلة بحمولة تقا" النهار"لـ وزارة الطاقة# ا السياق، تؤكد مصادرفي هذ

أيلول من العام الحالي بعد  د ثمن هذا الفيول في شهرلفائت، ليبدأ لبنان تسديالعقد الموقع بين الدولتين العام اتسليم لبنان كل الشحنات التي تم االتفاق عليها لمّدة سنة من 
مة تصريف ومع قرب انتهاء مّدة العقد مع العراق، وصل وفد لبناني برئاسة وزير الطاقة والمياه في حكو . استفادته من فترة السماح التي حصل عليها بموجب العقد مع العراق

 .ة الى العاصمة العراقية بغداد، لبحث كل الخيارات الممكنة بعد انتهاء العقد في أيلول المقبلر الوزير فياض داني سماحلنفط أورور فغالي ومستشااألعمال ويضم المدير العام ل
 

آخر  ندس طارق المال وبحث معهوزير البترول والثروة المعدنية المه المهندس مجدي جالل ممثالً " إي غاز"وكان فياض قد التقى في القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة 
ّيث حتى الساعة في اإلفراج عن أموال القرض الميّسر متطلبات تنفيذ خطة نقل الغاز المصري الى لبنان لناحية شروط البنك الدولي للتمويل الذي يتر  المستجدات على صعيد

ادة التعرفة بالتزامن مع وصول الغاز، فيما نك الدولي حاليًا على زيئية في لبنان، ويصّر البهادف الى زيادة ساعات التغذية الكهرباالذي ُوعد به عند اإلعالن عن المشروع ال
ير عمار خاصة أن لبنان ي وضعها البنك الدولي مقابل اإلفراج عن األموال ال يمكن تنفيذها قبل وصول الغاز الى معمل دتؤكد مصادر وزارة الطاقة أن الشروط اإلضافية الت

عدم لضمان " مكتوبةً "أما الجانب المصري فيصر على الحصول على الضمانات االميركية . البنك الدوليروط األولية التي وضعها قة والمياه التزم كل الشعبر وزارة الطا
كية تدرس كل وضحًا أن اإلدارة األمير سمعه من السفيرة اللبنانية في بيروت ممالحقة أّي من الشركات المصرية بتهمة خرق قانون قيصر فعاد فياض وشرح للجانب المصري ما 

 .علقة بالعقد بما فيها موضوع العقوبات على سوريااالمور المت
 

عن  نون قيصر، وثانيًا إفراج البنك الدوليه اللقاءات تنتظر تطورين أساسيين، أواًل إصدار اإلدارة االميركية إعفاًء خطيًا من تبعات قافي كل األحوال، النتائج اإليجابية لكل هذ
 .أيضًا في شراء الكهرباء األردنية التي سُتستجّر الى لبنان بموجب العقد بين لبنان واألردنالمصري وهي أموال تسهم  أموال استجرار الغاز

 
مع وزير النفط العراقي المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل لبحث إمكانية تمديد وتطوير العقد الموقع وتمتين  وليد فياض# بالعودة الى العراق، يجتمع اليوم وزير الطاقة

امل الحرارية كّمية التي تصل إلى المعإلى طرح مسألة زيادة ال لتابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، باإلضافةالشراكة بين لبنان والعراق بغية استمرار توريد الفيول لزوم معامل اإلنتاج ا
احتمال التجديد بعد إتمام تعديالت على شهريًا، وحتى هذه اللحظة تؤكد مصادر الوفد اللبناني أن شيئًا لم ُيحسم بعد، وكل السيناريوهات محتملة من إمكان عدم تجديد العقد أو 

وط ذاتها ليبدأ العراق ايضًا االستفادة من األموال التي يجري إيداعها على مراحل في ي على تمديد العقد بالشر ما موافقة الجانب العراقالمضمون لناجية السعر والكميات أو رب
اللبناني ضمن الشروط  لداخلحساب يعود للبنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، لُتصرف هذه األموال بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف منّصة صيرفة وتُنفق في ا

يفرضها العراق هذا السياق، ولبحث األمور المالية إن لناحية كيفية صرف العراق لهذه األموال أو في ما يتعلق بالشروط المالية الجديدة التي يمكن أن وفي . لمتطلبات العراقيةوا
 .آلية دفع األموالزير المال العراقي لبحث مقابل تمديد أو تجديد العقد مع لبنان، يلتقي الوفد اللبناني برئاسة فياض و 
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 م العتمة ترتفع؟أسه

اقي والتي تصل الى لبنان في مصير العتمة رهن نجاح المساعي في العراق لتمديد عقد استجرار الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خاصة أن آخر باخرة محملة بالفيول العر 
بنانية، كما تبقى العتمة رهن إفراج البنك الدولي عن األموال الستجرار الغاز ادة لمعامل الكهرباء اللآب فقط لناجية تأمين الماأليام المقبلة تكفي حمولتها حتى نهاية شهر 

في اتخاذ إجراءات  وعلى خط مواٍز، تستمّر مؤسسة كهرباء لبنان. المصري والكهرباء األردنية باإلضافة الى إصدار اإلدارة األميركية اإلعفاءات المطلوبة من قانون قيصر
للمحافظة على خزينه لُيستخدم بعد  40/40/2422ة فقد أوقفت مؤّسسة كهرباء لبنان قسريًا إنتاج معمل دير عمار صباح يوم األحد الواقع فيه زية إضافية لتفادي العتمإحترا

بأّن معملي الزهراني  يد األضحى المبارك، علماً در المستطاع خالل فترة ع، وذلك من أجل رفع عدد ساعات التغذية ق40/40/2422إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 
أويل لمؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة ودير عمار هما المعمالن الحراريان الوحيدان اللذان ال يزاالن موضوعين في الخدمة، ألن ُتوّرد شهريًا شحنة واحدة فقط من مادة الغاز 

والالفت أن حمولة آخر شحنة مادة غاز أويل وصلت الى لبنان والعائدة لشهر حزيران . ن لبنان والعراقاقية التبادل المبرمة بيالعامة للنفط بموجب اتف المديرية –الطاقة والمياه 
في الحد األقصى يومًا  80لمعملين لفترة طن ما يكفي بالكاد لتسيير ا 00944وتّم تفريغها في خزانات معملي الزهراني ودير عمار أتت متدّنية جًدا، بحيث لم تتعّد  2422

، فإّنها لن تفرغ 22/40/2422فمن المرتقب أن تصل إلى المياه اإلقليمية اللبنانية بتاريخ  2422أما بالنسبة لشحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز . تهمابنصف قدر 
دبي،  –” Bureau Veritas“ية عليها في مختبرات ها، وتجري الفحوص المخبر لعامة للنفط العّينات منحمولتها مباشرًة، وذلك ريثما تأخذ شركات الرقابة المكلفة من المديرية ا

على أبعد  20/40/2422تاريخ  للتأكد من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، األمر الذي سيستغرق بضعة أيام إضافية، ليصار من ثّم إلى تفريغ حمولتها، ليس قبل
ة كهرباء لبنان، تفاديًا للوقوع في العتمة الشاملة وإلطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، على اتخاذ المعنيين، ما يجبر مؤسس ن خزانات مصبات المعملينتقدير، في كل م

 .إجراءات احترازية إضافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


