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 وزير الطاقة ومأساة لبنان المالية واالقتصادية

 
 مروان اسكندر

حينما تولج الوزارة جبران باسيل، ومن بعده وبتأثير منه تعاقب على الوزارة  2013مشكلة الكهرباء المتراكمة منذ عام  وزير الطاقة وليد فياض يعلن عن برنامجه لمعالجة
 .عدد من اختياره ولم يتمكن اًيا منهم من حل او ضبط تدحرج انهيار وزارة الطاقة وتامين الكهرباء

ميغاواط وتامين التمويل بكلفة فائدة  3000الكويتي لتمويل انشاء معملين النتاج الطاقة بانتاج يوازي تلقى الوزير جبران باسيل عرًضا من رئيس الصندوق  2013عام 
 .مليار دوالر النجاز معامل الكهرباء 1.2سنة، فرفض الوزير باسيل العرض واشار الى انه حصل على تمويل حكومي بمبلغ  20معتدلة على 

وسيع جزئي لمعملي الطاقة آنذاك، وتوافر المعملين كان بمسعى الرئيس رفيق الحريري الذي توصل الى انجاز عقد لتامين النتيجة كانت تبديد المال على تحسينات وت
ميغاواط في بعلبك وآخر بالطاقة ذاتها في النبطية، واستطاع ابتكار اتفاق مع  80ميغاواط في الزهراني، وتامين معمل صغير بطاقة  450ميغاواط في طرابلس و 450
انجاز انابيب التسليم ر على تامين غاز للمعملين، وكانت مواصفاتهما تسمحان باستعمال الغاز او المازوت حسب توافرهما. وبالفعل توافر الغاز لسنة واحدة بعد مص
 .االردن وسوريا الى لبنان، ومن بعد توقفت تسليمات الغاز التي حققت وفًرا في اكالف تشغيل العملين االساسيين  عبر

  
ميغاواط ينجز في الشمال من قبل شركة قبرصية ويونانية، وتأخر تسليم االراضي التي  400اتفاًقا النجاز معمل اضافي بطاقة  2013بالمقابل عقد وزير الطاقة حينذاك 

 .وتحسين فعالية ادوات االنتاجكانت تستعمل من الجيش وانقضى زمن البدء بالتنفيذ وتدريجًيا استعملت االموال الستيراد المازوت للمعامل القائمة 
لنفايات وتمويل لفترة بعد ذلك تلقى الرئيس ميقاتي عرًضا من شركة كويتية انجزت بضعة معامل النتاج الكهرباء في بلدان الخليج مع عرض لتامين معمل لمعالجة ا

 .% سنوًيا2عشرين سنة وبفائدة قدرها 
انهم يستطيعون الحصول على موافقة الرئيس ميقاتي، وبما ان الميقاتي صديًقا للطرف الذي تقدم بهذا العرض توقف اجهض هذا العرض بسبب تعدد الفرقاء الذين ادعوا 

 .البحث فيه
هد لشراء مساحة من بعد برزت فكرة انشاء معمل في الشمال على البحر وعلى مقربة من نفق شكا وتعثرت محاولة اقرار هذا المشروع حيث ظهر ان الطرح كان يم

 .دوالًرا وتوقف البحث بالمشروع حينها 20الف متر بسعر  20دوالر للمتر في حين كان احد النواب المقربين من الرئيس عون قد ابتاع مساحة  200سعة بوا
  

اضاة الدولة اللبنانية وحسب ما يقال اليونانية وتوجه الشركة الى مق –كوميديا تأهيل مصانع انجزت في السابق اضيف اليها مع تأخير العقد االول مع الشركة القبرصية 
 .مليون دوالر 200صدر حكم يحمل لبنان تعويضات عن التأخير تجاوزت ال

  
خبير متعاقد مع الوزارة ومن هؤالء السيدة بستاني، التي تحوز ماجستير في ادارة االعمال دون تخصص  40الطاقة بشكل سريع بحيث اصبح هنالك   توسع طاقم وزارة

معارضة انتاج وتوزيع الكهرباء، وحل بعدها خبير كان يعمل في كندا وكل ما فعل انه حاول احياء مشروع اقامة معمل على مقربة من نفق شكا وواجه في محطات 
ساعة  24/24بتامين الكهرباء  شديدة، ومن ثم تولج شؤون الوزارة االستاذ سيزار ابي خليل وقد التزم في مؤتمر عقد حول مشكلة الكهرباء بدعم من مؤسسة علمية المانية

 .يومًيا بعد سنتين من انعقاد المؤتمر في فندق الريفييرا في بيروت، وكنت من المشاركين في المؤتمر
يزور لبنان برفقة ، عرًضا جدًيا من فريق شركة سيمنز االلمانية وكان هذا الفريق 2019ساعة يومًيا خالل سنتين، اي عام  24/24تلقى الوزير الواعد بتامين الكهرباء 

 .الف ميغاواط 14انجال ميركل رئيسة وزراء المانيا وذلك بعد انجاز الشركة معامل النتاج الكهرباء في مصر بطاقة 
  

ثاني والمعمل ال 2020ميغاواط في شباط  1500ميغاواط على ان ينجز المعمل االول بطاقة  3000انجاز معملين بطاقة  2019الفريق االلماني عرض في شباط 
% 2والكلفة تسدد على مدى عشرين سنة وبمعدل فائدة   ،2021ميغاواط مع ابتداء عام  3000اي ان لبنان كان يحوز طاقة  2021ميغاواط في شباط  1500بطاقة 

 .منذ بدء تشغيل المعمل االول
ل عمل اكثر فعالية من وسائل العمل الكهربائي في المانيا ولهذا السبب اعتذر بادر سيزار ابي خليل الى تبليغ الوزير والرئيسة ميركل بان لبنان، البلد الصغير طور وسائ

 .لبنان عن العرض االلماني



ابي فكان الجواب انهم بعد مغادرة الوفد عاتب بعض الوزراء وزير الطاقة على اعتماده حجة ال يمكن تقبلها وطلبوا منه االتصال بشركة سيمنز للحصول على عرض كت
 .ن العمل في لبنان، وميركل بالذات افادت الوزير بانها ال ترحب بالتعاون معهصرفوا النظر ع

مليون دوالر ناهيك  250، ملياًرا و2021ميغاواط وبكلفة بلغت حتى عام  250-200على استئجار باخرتين تركيتين إلنتاج  2013لبنان بالطبع كان يعتمد منذ العام 
 .ب الدولة وحينما تأخر لبنان عن تسديد موجباته هدد االتراك بسحب الباخرتين بعد سحب الباخرة التي وصلت اوالً باكالف تزويد الباخرتين بمازوت على حسا

والتي تسببت في شح موارد  وزير الطاقة العتيد الذي كان يعمل في شركة مشورة الدارة االعمال والمحاسبة في لندن، والذي سرح من عمله شاء معالجة المشكلة المزمنة
يوًما مع تامين مبالغ لشراء المازوت واجراء اعمال  45قطع تسديًدا الكالف وقود المعامل على االرض وفي البحر، تعاقد على استيراد كميات من المازوت تكفي لفترة ال

مليون  50رفيق الحريري، وهو طالب بميغاواط انجزها فريق  900ميغاواط فقط مقابل  200صيانة وترفيع مواصفات المعملين حيث اصبحت طاقتهما على االنتاج 
ميغاواط ال تعمل بطاقتها لحاجتها للصيانة ولو توافرت صيانتها لما كان هنالك  190دوالر العمال صيانة وغاب عنه ان هنالك ثالثة معامل في مجرى الليطاني بطاقة 

 .رجل غير تقني كوميديا سخيفة من –حاجة الستيراد المازوت لها فطاقتها تتوافر من تدفق المياه 
 
 
 
 
 
 

 


