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يعّده مركز البحوث والدراسات االستراتيجية





الأمن القومي يف لبنان: 

واقع قطاع الطاقة والكهرباء





- اال�ضتقبال وت�ضجيل احل�ضور.

- الن�ضيد الوطني اللبناين.

اج مدير مركز البحوث والّدرا�ضات 
ّ
-  كلمة االفتتاح: العميد الركن فادي اأبي فر

اال�ضرتاتيجية.

- كلمة ملتقى التاأثري املدين: املهند�س فهد �ضّقال.

- عر�س واقع قطاع الطاقة والكهرباء من وجهة نظر القطاع العام: املهند�س 

�ضيزار اأبي خليل.

- عر�س واقع قطاع الطاقة والكهرباء من وجهة نظر املجتمع املدين: الدكتور 

منري يحيى.

اأكادمييون واخت�صا�صيون:

- الدكتور فريد �ضعبان: رئي�س ق�ضم هند�ضة الكهرباء والكمبيوتر يف اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت.

.BUTEC املهند�س زياد يون�س: مدير عام �رشكة -

ق برنامج املا�ضرت البحثي حول الطاقة املتجّددة 
ّ
- الدكتور هادي كنعان: من�ض

يف اجلامعة الي�ضوعية. 

- الدكتورة ماري نوال �ضربا: اأ�ضتاذة حما�رشة يف اجلامعة اللبنانية.

- املهند�س ناجي جري�ضاتي: �رشكة كهرباء زحلة.

- املهند�س ح�ضان حراجلي: مدير عام م�رشوع �ضيدرو.

- كلمة مديرية الهند�ضة يف اجلي�س اللبناين: العقيد املهند�س نبيل �رّشاف.

ا�ضرتاحة.

- مناق�ضة مفتوحة للأكادمييني واملدعوين وذوي االخت�ضا�س.

ا�ضرتاحة.

- مناق�ضة التو�ضيات واإقرارها.

9,30-9,00

9,45-9,30

10,00-9,45

10,15-10,00

11,40-10,15

11,50-11,40

1٢,05-11,50

13,10-1٢,05

14,10-13,10

16,00-14,10

الن�صاطالتوقيت

برنامج الندوة بتاريخ 22 آذار 2016 
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كلمةالعميد الركن فادي أبي فرّاج

ال�ضادة احل�ضور,

امل�ضاركون الكرام,

لئن كان يف حياة االإن�ضان طموح, ولئن جهد وا�ضتنفذ كل قدراته من اأجل 

حتقيقه, فلن يجدي ذلك نفًعا ما مل يكن مرتبًطا ب�ضعور وطني يغدو باالإن�ضان 

ليكون �ضعلة تنري درب االآخرين.

واليوم لي�س من قبيل ال�ضدفة, اأن جتتمع كوكبة من النخب الوطنية العلمية, 

اأحد  والكهرباء«, يف  الطاقة   – القومي  »االأمن  يف ور�ضة عمل حتت عنوان 

يف  اال�ضرتاتيجية  والدرا�ضات  البحوث  مركز  الع�ضكرية,  �ضة 
ّ
املوؤ�ض �رشوح 

الداخلي  اأمنها  الدولة على حماية  القومي هو قدرة  االأمن  اللبناين.  اجلي�س 

اإرادة  تعترب  بحيث  ال�ضاملة,  التنمية  معّدالت  اأعلى  حتقيق  مع  واخلارجي, 

وحتّول  القومي  االأمن  ل  ُتفعِّ التي  العنا�رش  اأهّم  من  ال�ضعب  لدى  النهو�س 

القدرات املتاحة اإىل قّوة موؤّثرة.

اإّن االأمن هو الركيزة االأ�ضا�س للتطّور, كما التنمية, �ضواء منها االقت�ضادية اأو 

االجتماعية اأو ال�ضيا�ضية, كونه يوّفر مظلة حماية واقية من االأخطار. فاالأمن 

خمتلف  تهّدد  التي  للم�ضادر  العميقة  معرفتها  من  ينبع  للدولة  احلقيقي 

قدراتها, وبالتايل �ضبل مواجهتها. واإذا كان االأمن القومي يف بعده ال�ضيا�ضي 

يتمّثل يف احلفاظ على الكيان ال�ضيا�ضي للدولة, ويف بعده االقت�ضادي يرمي 

التقّدم  �ضبل  وتوفري  ال�ضعب  باحتياجات  للوفاء  املنا�ضب  املناخ  توفري  اإىل 

والرفاهية له, فاإّنه يف البعد االجتماعي يهدف اإىل توفري االأمن للمواطنني 

هنا  من  له.  والوالء  للوطن  باالنتماء  ال�ضعور  تنمية  من  يزيد  الذي  بالقدر 

يجب اأن ي�ضتند االأمن القومي اللبناين اإىل ا�ضرتاتيجية وا�ضحة ودقيقة, ت�ضب 

اأواًل واأخرًيا يف م�ضلحة م�رشوع الدولة القوية والقادرة التي تعك�س وحدة 

ف 
ّ
التطر من  البلد  يحمي  الذي  واحلوار  االنفتاح  م�رشوع  واإىل  اللبنانيني, 

الديني عرب تعزيز املواطنية والرتبية عليها, ويكون من خلل �ضياغة روؤية 

التما�ضك  متتني  ويف  االأ�ضا�ضية,  حاجاتهم  يف  النا�س  كرامة  حتفظ  جديدة 

اج
ّ
العميد الركن فادي اأبي فر
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االإجتماعي, والتخفيف من التوّترات, وتو�ضيع امل�ضاحات امل�ضرتكة, والعمل 

على درا�ضة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية وا�ضتقرارها.

التي  الق�ضايا  اأبرز  الكهرباء, من  املوّلدة من  �ضّيما منها  الطاقة وال  تعترب 

�ضغلت املجتمع الدويل وال تزال. فمن دون طاقة الكهرباء, �ضتتوّقف اأن�ضطة 

واالإّت�ضاالت  والتعليم  ال�ضحة  مثل  للإن�ضان,  اأ�ضا�ضية  وحاجات  كثرية 

واالإعلم..., و�ضوف يحرم النا�س ذلك كله. 

ويف لبنان اأّدت اأزمة الكهرباء املتوا�ضلة اإىل اآثار �ضلبية على جميع القطاعات 

االإنتاجية, واإىل اأ�رشار باالقت�ضاد الوطني والقطاعات ال�ضناعية والزراعية 

وال�ضياحية واخلدمات واحلياة اليومية للمواطن, فباتت هذه االأزمة الهاج�س 

االأكرب لّلبنانيني, ومع�ضلة ت�ضتلزم اإيجاد احللول لها قبل فوات االأوان, وذلك 

عرب اإدخال املفاهيم العلمية كمبداأ التنمية امل�ضتدامة, واملبادرة االأو�ضع اإىل 

ا�ضتخدام الطاقة املتجّددة امل�ضتخرجة من ال�ضم�س والرياح والكتل احليوية, 

ثم تنظيم هذه الطاقة واإدارتها ب�ضكل �ضحيح. ذلك كّله, يعتمد ب�ضكل كبري 

على التقّدم العلمي والتقني وتاأهيل االخت�ضا�ضيني, لذا, فاإّن ثّمَة حاجة اإىل 

�ضات املحّلية والدولية, خللق 
ّ
القيام بكثري من االأبحاث والتن�ضيق مع املوؤ�ض

مناخ ي�ضّجع على اال�ضتثمار يف م�ضاريع الطاقة, وتبيان م�ضتوى م�ضاهمة 

الطاقة املتجّددة يف تاأمني حاجات املجتمع اللبناين, واإن�ضاء بنك معلومات 

يزّود الباحثني مبعلومات تف�ضيلية عن حاجة لبنان اإىل الطاقة مبعدالتها 

وتقديراتها يف احلا�رش وامل�ضتقبل, ويوؤّدي اإىل ح�ضن التخطيط على امل�ضتوى 

الوطني.

ت�ضهم  اأن  واآمًل  واندفاعكم  جهودكم  مقدًرا  ح�ضوركم,  اأ�ضكر  اخلتام  يف 

خرباتكم الوا�ضعة يف تعزيز البحث العلمي.

الور�ضة  اأوىَل هذه  الذي  العماد جان قهوجي,  اجلي�س  لقائد  وال�ضكر  التحية 

املركز,  اأعمال  املبا�رشة  ولرعايته  اإجناحها.  يف  �ضاعد  كبرًيا  اهتماًما 

وتوجيهاته التي ت�ضّجع على اإقامة املوؤمترات والندوات وور�س العمل. 

ع�شتم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان.
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كلمة المهندس فهد صّقال

العميد  اال�ضرتاتيجية,  والدرا�ضات  البحوث  قيادة اجلي�س ومدير مركز  اأ�ضكر 

فكرة  �ضاأعطي  لذا  الندوة.  هذه  وتنظيم  ال�ضتقبالنا  اج 
ّ
فر اأبي  فادي  الركن 

�س �ضنة ٢01٢.
ّ
�رشيعة عن ملتقى التاأثري املدين الذي تاأ�ض

تغيري  اإحداث  وهو  واحد  هدف  على  املدين  التاأثري  ملتقى  اأع�ضاء  اجتمع 

ط والبعيد. فنحن نوؤمن بال�رشاكة بني املجتمع 
ّ
اإيجابي على املديني املتو�ض

م�ضتدامة,  ا�ضرتاتيجيات  بناء  يف  اخلا�س  والقطاع  الدولة  وبني  املدين 

الت�ضغيلي  النظام  يف  اإ�ضلح  الإحداث  ال�رشاكة,  ويف  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية 

لهذه املنظومة. والأجل ذلك بداأنا يف م�رشوع اخلطة اخلم�ضية الإدارة املوارد 

ق اإىل مو�ضوع الكهرباء. ومن امل�ضّلم به 
ّ
املائية يف لبنان, ثّم بداأنا بالتطر

الطاقة,  ركائز:  ثلث  على  اإاّل  ُتبنى  ال  ح�ضارة  اأي  فاإّن  االجتماع  علم  يف 

الركائز.  هذه  دون  من  التقّدم  جمتمع  الأّي  ميكن  ال  واإاّل  والتوا�ضل.  النقل, 

فالكهرباء هي اإًذا جزء مهّم جًدا لدينا.

من اأجل بناء ا�ضرتاتيجية م�ضتدامة ال بّد من قيام جمل�س اأمن قومي, وبذلك 

�ضت مفهوم جمل�س االأمن القومي �ضنة ٢011, 
ّ
نلتقي مع قيادة اجلي�س التي اأ�ض

اللبناين, ويف  تاريخ اجلي�س  تاريخية يف  �ضنة  �ضنة ٢015 هي  اأّن  ونعترب 

تاريخ املجتمع املدين, لقيام �رشاكة بني القطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

وقيادة اجلي�س لبناء هذه ال�ضيا�ضات امل�ضتدامة. 

كما نعتقد اأّن الطاقة التي ترّتب حواىل ملياري دوالر عجز, ت�ضّكل على املدى 

ط واملدى البعيد خطًرا على االأمن القومي اللبناين, لذلك وجدنا اأّنه ال 
ّ
املتو�ض

 يف 
ّ
بّد من اإقامة هذه الندوة. وباالإ�ضتناد اىل نتائج الندوة ال بّد من اأن ن�ضتمر

نقا�ضات اأخرى لكي ن�ضغط على اأ�ضحاب القرار من اأجل اإيجاد حلول �رشيعة 

وجُمدية. 

املهند�س فهد �ضّقال 
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كلمة المهندس سيزار أبي خليل

ي�رّشفني اليوم اأن اأقّدم لكم روؤية وزارة الطاقة وراأيها مبا يخ�ّس هذه الندوة. 

كثرًيا  اأزايد  اأن  اأ�ضتطيع  ال  واالخت�ضا�ضيني  النخبة  هذه  وجود  مع  بالطبع 

اأّننا يف مركز بحوث  عّما �ضُيقال. واحرتاًما لعقول املوجودين, وباالأخ�ّس 

الطاقة  وزارة  ا�ضتلمنا  عند  احلال  واقع  �ضاأعر�س  ا�ضرتاتيجية,  ودرا�ضات 

ا اخلّطة التي قمنا بو�ضعها, والتي وافق عليها جمل�س  �ضنة ٢009, م�ضتعر�ضً

الوزراء يف حكومة الوحدة الوطنية �ضنة ٢010, وكيفية حتويل هذه اخلطة 

اإىل م�ضاريع, منها ما نّفذ, واأخرى مل ُتنّفذ وتلك التي ُعرقلت. 

بدايًة, يف العام ٢009 عندما و�ضلنا اإىل وزارة الطاقة واملياه, كان و�ضع 

الكهرباء يتلّخ�س بنق�س يف االإنتاج وزيادة بالكلفة. مل يح�ضد قطاع اإنتاج 

الكهرباء اأّي ا�ضتثمارات منذ العام 1994, اأي طيلة 15 �ضنة والنمّو يت�ضاعد 

بن�ضبة تقارب الـ 7٪, كما ُقّدر يف ذلك الوقت, والقدرة االإنتاجية الكهربائية 

الكهربائية,  واملعامل  واملن�ضاآت  املعّدات  ِقَدم  بفعل   ٪3 بحواىل  تت�ضاءل 

حينها,   ٪40 الـ  حواىل  العجز  وكان  عام.  كل  تزداد  كانت  الفجوة  وهذه 

االأمر يف ما  اأكرب. كذلك  اأن ن�ضل لعجز  الوقت  وكان من املتوّقع مع تقّدم 

يخ�ّس �ضبكات النقل التي مل يكن با�ضتطاعتها ت�رشيف قدرة اإنتاجية اأكرب, 

اأخرى  اأماكن  ويف  مكتملة,  غري  املن�ضورية  مبنطقة  العايل  التوّتر  فحلقة 

مثل ال�ضاحية اجلنوبية و�ضمايل بريوت التي بحاجة ملحطات نقل مل تكن 

ط 
ّ
املتو�ض التوّتر  و�ضبكة  التوزيع  �ضبكة  يف  الهدر  ذلك  اإىل  اأ�ضف  موجودة, 

االآتي: 15٪ هدر  ال�ضكل  الذي كان يزيد على 40٪ على  والتوّتر املنخف�س 

تقني على ال�ضبكة, 5٪ فواتري غري جُمباة, و٢0٪ هدر غري تقني, اأي ٪40 

من الطاقة امُلنتجة كانت تذهب هدًرا. هكذا كان و�ضع ال�ضبكات واملن�ضاآت 

العام ٢009.

اأّما التعرفة فكانت قد ُبنيت على �ضعر برميل النفط بـ ٢5 دوالر اأمريكي, ثّم 

د.اأ.,  اإىل ما يزيد على 140  د.اأ., ومن بعدها  اإىل 100  الربميل  ارتفع �ضعر 

املهند�س �ضيزار اأبي خليل
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اإذا كان  اأدري  اأقّل من ثلث الكلفة. ال  فكانت كلفة الكهرباء ت�ضدر بفاتورة 

يف العامل م�ضلحة تبيع باأقّل من ثلث الكلفة وميكن اأن جتني اأرباًحا! فمن 

الطبيعي باأّنها �ضتقع يف عجز. وكان العجز حواىل ملياري دوالر اأمريكي, 

دوالر  مليون  واأربعماية  املليار  حواىل  �ضّقال,  فهد  املهند�س  ل  تف�ضّ كما 

كّنا نتكّلفها على موّلدات االأحياء واحللول البديلة, اأّما التاأثري غري املبا�رش, 

اأمريكي  دوالر  مليار   8 بحوايل  فُقّدر  ككّل,  االقت�ضاد  على  القول,  �ضّح  اإذا 

يف ال�ضنة, وهذا العجز كان يرتاكم �ضنوًيا منذ العام 1994, وبالتايل فاإّن 

الو�ضع كان كارثًيا.

الكهرباء  قطاع  من  ُنخب  مع  واملياه  الطاقة  وزير  اجتمع  الوقت  ذلك  يف 

ومن بينهم من هو معنا اليوم, وو�ضع خّطة »�ضيا�ضة قطاع الكهرباء« التي 

خطوة  واأربعني  واثنتني  اأبواب,  ثلثة  يف  رئي�ضة  حماور  ع�رشة  ت�ضّمنت 

كان  حيث  التحتّية,  البنى  باب  من  الكهرباء  خطة  بتنفيذ  وبداأنا  تنفيذية, 

من املفرو�س اإعادة اال�ضتثمار يف اإنتاج الكهرباء, الأّن الطلب لدينا اأكرث من 

االإنتاج, وبالتايل �ضيكون هناك �ضاعات تقنني كهرباء, واإن بدا ب�ضيًطا يف 

حينه فاإّنه قد ي�ضل اإىل حّد ال�ضخافة يف اأحيان اأخرى.

حّل  هناك  فكان  الكهرباء,  بزيادة  اأي  الكهرباء,  باإنتاج  يتعّلق  ما  يف  اأّما 

ا�ضتئجار الطاقة من البواخر, وهذا حّل �رشيع, الأّن بناء املعامل يحتاج اإىل 

وقت, وهناك �رشورة الإعادة تاأهيل املعامل القائمة كمعملي الذوق واجلّية 

والتي اأ�ضبحت قدمية, وبالتايل فاإّن قدرتها االإنتاجية قد تراجعت ومل تعد 

التي  الطوارئ,  خطة  هناك  املقابل  يف  اإن�ضائها.  عند  قدرتها  بح�ضب  تعمل 

تق�ضي با�ضتحداث وحدات انتاجية بقيمة 700 ميغاوات, ومعملني جديدين 

يف منطقة »الذوق« ومنطقة »اجلّية«, اأو زيادة وحدات اإنتاجية على معملي 

»الذوق« و»اجلّية« ومعمل »دير عمار«. 

اخلا�ّس  القطاع  اإ�رشاك  املفرو�س  من  كان   ,٢014 العام  بعد  االأمر  كذلك 

 Independent Power«بالـ ي�ضّمى  ما  عرب  الطاقة  اإنتاج  قطاع  يف 

Providers«, اإاّل اأّن االأمر يحتاج اإىل اإطار قانوين.
�ضة كهرباء لبنان فل تزال متلك ح�رشّية اإنتاج الكهرباء وتوزيعها 

ّ
اأّما موؤ�ض

ا  اأي�ضً وهناك  اأن�ضاأها,  الذي  اال�ضرتاعي  املر�ضوم  بح�ضب  نطاقها,  �ضمن 

مرا�ضيمه  ت�ضدر  مل  والذي   ,٢00٢ العام  اأيلول  يف   
ّ
اأُقر الذي   46٢ القانون 

وا بوجوب تعديله, 
ّ
وه يف ذلك الوقت اأقر

ّ
التطبيقّية حتى اليوم, حتى الذين اأقر

فكيف �ضيكون الو�ضع اإًذا بعد ع�رش �ضنوات من ذلك التاريخ؟ ولو اعتربنا اأّن 

هذا القانون كان االأف�ضل يف حينه, فاإّن من الواجب اإعادة النظر فيه, وهذا 

اأخذته وزارة الطاقة بعني االعتبار, ف�ضّكلت جلنة اقرتحت التعديلت  االأمر 

وَعَر�ضتها على جمل�س الوزراء, وهي ال تزال يف اأدراج رئي�س جمل�س الوزراء, 

ومنذ عهد حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي مل يتّم اإّتخاذ قرار ب�ضاأن هذا القانون 

يف جمل�س الوزراء, ومل يتّم عر�ضه على جمل�س النواب لتعديله. 



.9. األمن القومي في لبنان واقع قطاع الطاقة والكهرباء

تفوق  اإنتاجنا حتى  من  املعامل  تزيد هذه  اأّن  املفرت�س  كان من  وقد  هذا 

الطلب, ويبقى لدينا حواىل الـ 15٪ طاقة اإ�ضافّية اأو طاقة احتياطّية, الأّنه 

وكما هو معروف اأّن هذه االآالت تتعّطل وتتطّلب �ضيانة ُمرَبجمة. اأّما واقع 

 400 الـ  حوايل  اليوم  ُتنتج  للطاقة  امُلوّلدة  والعّبارات  فالبواخر  احلال, 

اأو خم�س �ضاعات يومًيا, يف  اأربع  ميغاوات وهي ُتزّودنا بالكهرباء حلواىل 

حني اأّن معملي »الذوق« و»اجلّية« اجلديدين قد اأجُنزا لكن و�ضلهما بال�ضبكة 

الت�ضغيل وال�ضيانة, فاليوم لدينا معملن  مل يتّم حتى االآن. بانتظار عقود 

مل ين�ضّما اإىل ال�ضبكة ب�ضبب وجود عائق اإداري. اأّما يف ما خ�ّس معمل »دير 

التبا�س مع وزارة املالية حول كيفّية احت�ضاب ال�رشيبة  عمار ٢«, فح�ضل 

ح�ضلت,  واملناق�ضة  اأُجريت,  فالدرا�ضة   ,)TVA(الـ امل�ضافة  القيمة  على 

وزارة  على  التب�س  فاتورة  اأّول  دفع  عند  ولكن  العمل,  وبو�رِش   , ُبتَّ والتلزمي 

املالية مو�ضوع ح�ضاب الـ�رشيبة, وهي التي عرفت كيفية االحت�ضاب عندما 

اأخذت ر�ضم الطابع املايل, اإذا كان م�ضمواًل اأو غري م�ضمول يف العقد, وجتدر 

الثلثة  والقرارات  قرارات,  ثلثة  اأ�ضدر  املحا�ضبة  ديوان  اأّن  اإىل  االإ�ضارة 

العمل  ُيبا�رش  متناق�ضة, وال�ضوؤال ُيطَرح, ملاذا؟ الأّنه غري تقني, واملعمل مل 

به على اأر�س الواقع.

ن�ضتطع  مل  فنحن  الّنقل,  وخطوط  النقل  حمّطات  على  ين�ضحب  نف�ضه  االأمر 

حتى اليوم اإقفال حلقة الـ ٢٢0 كيلو فولت يف منطقة »املن�ضورية«, وحالًيا 

يف  احللقة  اإقفال  خ�ّس  مبا  تنّفذ  مل  الوزراء  ملجل�س  قراًرا  ع�رش  اثنا  يوجد 

»املن�ضورية«. واحلال ُم�ضحك, اإذا اأَردنا �رشح كيفّية ح�ضول االأمور, وباأي 

�ضة كهرباء لبنان. كذلك االأمر لناحية 
ّ
ُطُرق تتّم عرقلة وزارة الطاقة اأو موؤ�ض

التاأخري يف دفع م�ضتحقات ال�رشكات التي ُتنّفذ حمطات النقل العامة, كمحطة 

»ال�ضاحية اجلنوبية«, و»حمطة االأ�رشفية«, و»حمطة البح�ضا�س«, »حمطة 

امل�ضتحّقات  التاأخري يف دفع  يتّم  واإلخ, فعندما  املارينا«, و»حمطة �ضيدا« 

لل�رشكات يوؤّدي ذلك اإىل تاأخري التنفيذ يف هذه امل�ضاريع.

م 
ّ
اأّما بالن�ضبة لقطاع التوزيع, فقد ُو�ضع م�رشوع مقّدمي اخلدمات الذي ق�ض

اأوىل  منطقة  للخدمات.  مقّدمني  ثلث  يديرها  مناطق,  ثلثة  اإىل  امل�ضاحة 

ت�ضّم جبل لبنان ال�ضمايل وال�ضمال, منطقة ثانية ت�ضّم جبل لبنان اجلنوبي 

التق�ضيم  فاإّن هذا  واجلنوب, ومنطقة ثالثة ت�ضمل بريوت والبقاع. بالتاأكيد 

امل�ضرتكني,  اأعداد  عّدة مّتت موازنتها وفق  احتماالت  درا�ضة  بعد  قد ح�ضل 

هذا  جنح  وقد  امل�رشوع.  ا�ضتمرارية  اأجل  من  اجلباية  وقيمة  واملحطات, 

فتّمت عرقلته  اأُخرى,  مراحل  وتوّقف يف  معّينة  مراحل  ا يف  اأي�ضً امل�رشوع 

ملّدة  االأخرية  الثلث  ال�ضنوات  خلل  لبنان  كهرباء  �ضة 
ّ
موؤ�ض توّقفت  بحيث 

املثال,  �ضبيل  وعلى  اجلميع.  يعرفها  التي  الظروف  ب�ضبب  العمل,  عن  �ضنة 

نّذكر كيف ح�ضلت االنقلبات يف اأمريكا اجلنوبية, ويف الدول املجاورة, اأمل 

حت�ضل عن طريق احتلل املباين احلكومية وفر�س واقع معنّي؟
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التي كانت  االأخرية  االأربع  ال�ضنوات  لقد تعّطل امل�رشوع الأكرث من عام يف 

�ضة لذلك, من بينها عام حت�ضريي وثلثة اأعوام للعمل, االأمر الذي اأّدى  خم�ضّ

اليوم اإىل زيادة اجلباية حيث فاقت االأموال التي ُدفعت ملقّدمي اخلدمات, 

وبالتايل حّقق جناًحا باهًرا عندما ا�ضتطاع مقّدم اخلدمات اأن ُيدخل زيادة 

فاأدخل  وجوده,  بعد  احلال  وواقع  وجوده  قبل  احلال  واقع  بني  بالفرق 

م�رشوًعا  كان  بالتايل  م�ضتحّقات.  من  لديها  مّما  اأكرث  اللبنانية  الدولة  اإىل 

ناجًحا, وكانت اخلدمة اأف�ضل, وكان هناك بع�س املناطق التي مل ي�ضتطع 

امل�رشوع الدخول اإليها, وهذا هو واقع البلد, اأّما املطلوب اليوم بغية الو�ضول 

اإىل كهرباء ٢4/٢4:

- اإدخال معَمَلي »الذوق« و»اجلّية« اجلديدين على ال�ضبكة. 

- وقف عرقلة م�رشوع »دير عمار« وتنفيذه يف اأواخر العام ٢017.

اإذا قمنا بزيادة  - دفع م�ضتحقات م�ضاريع خطوط النقل وحمّطاتها, الأننا 

القدرة االإنتاجية, فل قدرة لدينا لت�رشيفها, بالتايل فلن ت�ضل اإىل املواطن.

- االإفراج عن االإطار القانوين لدخول القطاع اخلا�س على خّط االإنتاج. 

االأقّل  املحروقات  �ضتوؤّمن  التي  »التغويز«  حمطة  م�رشوع  عن  االإفراج   -

تلويًثا واالأقّل كلفًة ملعامل الكهرباء.
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كلمة الدكتور منير يحيى

تنعقد ور�ضة عمل »االأمن القومي يف لبنان- واقع قطاع الطاقة والكهرباء« 

يف مرحلة �ضعبة من تاريخ لبنان, ويطرح مو�ضوع االأمن القومي يف لبنان 

وواقع الطاقة والكهرباء يف مواجهة حالة من االإنهيار العام وبخا�ضة يف 

حيثية  الكهرباء  مو�ضوع  وي�ضّكل  الوطني.  واالقت�ضاد  التحتية  البنى  اأداء 

وطنية ذات اأبعاد مالية واقت�ضادية واجتماعية. تتمحور هذه الورقة حول:

1.  االإقت�ضاد والطاقة والكهرباء.

٢.  حمطات تاريخية.

3.  مكّونات القطاع الكهربائي.

4.  التحّديات االأ�ضا�ضية. 

والعلقات  التحالفات  م�ضار  التاريخ,  عرب  والكهرباء,  الطاقة  حّددت 

بع�ضها  مع  املجاورة  الدول  علقات  ويف  والدولية,  االإقليمية,  ال�ضيا�ضية, 

البع�س, كما ارتبطت الكهرباء ارتباًطا ع�ضوًيا مع االقت�ضاد الوطني. يرتكز 

�ضاتي, 
ّ
القطاع الكهربائي على حماور اأربعة اأ�ضا�ضية: التقني, املايل, املوؤ�ض

للطاقة,  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  لبناء  االأ�ضا�س  العماد  وي�ضّكل  والقانوين, 

)NEP( �رشورة  الطاقة  املتكامل ال�ضرتاتيجية  امل�رشوع  ي�ضّكل  وبالتايل 

وطنية يف حماية االأمن ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي.

وميكن تلخي�س املحّطات التاريخية االأ�ضا�ضية للقطاع الكهربائي مبا يلي:

اللبنانية وانعكا�ضاتها: خرج  االأهلية  العام 1990: احلرب  -  الكهرباء يف 

نقًل,  اإنتاًجا,  كربى  انهيار  بحالة  االأهلية  احلرب  من  الكهربائي  القطاع 

�ضاتًيا, حيث ت�ضتلزم هذه املرحلة 1٢60 مليون دوالر 
ّ
توزيًعا, مالًيا, وموؤ�ض

الإعادة التاأهيل.

-  الكهرباء من العام 1990 اإىل العام 1998: مرحلة اإعادة التاأهيل والبناء: 

حيث مّت ا�ضتثمار ما يزيد على 3 مليار دوالر انتهت مبعامل اإنتاج مركزية 

�ضة كهرباء عاجزة )مالًيا, ب�رشًيا, 
ّ
على الديزل, �ضبكة نقل غري مكتملة, وموؤ�ض

واآفاق«  حتّديات  لبنان:  يف  »الكهرباء  كتاب  �ضّكل  وقد  هذا  ولوج�ضتًيا(. 

الدكتور منري يحيى
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اأن  اإنذاًرا اىل  وغلفه االأ�ضود, الذي قّدم يف نقابة املهند�ضني عام 1999, 

ومعرفة  علمية  قناعة  عن  ا  معرّبً هذا,  يومنا  حتى  لبنان  �ضريافق  الظلم 

�ضيا�ضية يف حتّديات قطاع الكهرباء.

اجلمود,  الفراغ,  مرحلة   :٢010 العام  اإىل   ٢000 العام  من  -  الكهرباء 

وغياب  التخّبط  من  املرحلة مبزيد  هذه  اّت�ضمت  العقيم.  اخل�ضخ�ضة  وجدل 

القرار  اأّن  حينها  يف  املركزية  الّنهار  ندوة  اأّكدت  حيث  اال�ضرتاتيجيا, 

ال�ضيا�ضي كان باإي�ضال و�ضع الكهرباء اىل حالة االإنهيار قبل اخل�ضخ�ضة, 

واأّن العملية معّدة لبيع القطاع باأبخ�س االأثمان. احلّل يف القطاع الكهربائي 

�ضيا�ضة  حتديد  دون  ومن  اخلطوط  ا�ضتكمال  دون  من  كهربائيان  معملن 

النفطية,  امل�ضتقات  لتزود  �ضيا�ضة  وجود  وبعدم  ب�ضواه  اأو  بالغاز  التمويل 

وو�ضع  التقنية,  التحتية  البنية  معاجلة  وعدم  النقل,  خطوط  حلظ  وعدم 

االإ�ضارة هنا  االإدارية. البّد من  الب�رشي, والو�ضع املايل والهيكلية  اجلهاز 

ا, اإىل اآثار احلرب االإ�رشائيلية العام ٢006, وحجم الدمار يف املن�ضاآت  اأي�ضً

يف  االإ�رشائيلية  احلروب  بعد  االإعمار  اإعادة  اأعباء  �ضّكلت  وقد  الكهربائية, 

هذا  على  اأ�ضا�ضًيا  مالًيا  عبًئا  اأعله,  املذكورة  التاريخية  املراحل  جميع 

الكهربائي  للتجهيز  م�ضاريع  اأّي  بغياب  الفرتة  هذه  متّيزت  كما  القطاع. 

اإنتاًجا ونقًل, وفو�ضى يف ا�ضتثمارات التوزيع واأعمال اجلباية, ومزيد من 

تراجع اجلهاز الب�رشي يف ظّل غياب التوظيف )املياومني(.

 ٢1 يف  الكهرباء.  قطاع  �ضيا�ضة  ورقة  اإقرار   :٢010 العام  -  الكهرباء 

باإجماع   ,)1 رقم  )قرار  الوزراء  جمل�س  اأ�ضدر   ٢010 العام  من  حزيران 

 3 اخلطة  ت�ضّمنت  الكهرباء.  قطاع  �ضيا�ضة  ورقة  االأوىل,  وللمرة  �ضيا�ضي 

تاأمني  اإىل  اخلطة  تنفيذية. هدفت  اأبواب و4٢ خطة  اأ�ضا�ضية, و10  حماور 

على  وذلك  مايل   / كهربائي  توازن  تاأمني  مع   ٢015 العام  يف  الكهرباء 

القانوين.  واملحور  الطلب,  امل�ضادر  التحتية,  البنى  اأ�ضا�ضية:  ثلثة  حماور 

اإّن معظم بنود اخلطة حالًيا معّلقة التنفيذ, اأو تنّفذ جزئًيا.

على  اخلطة.  تنفيذ  تعرّث   :٢015 العام  اإىل   ٢010 العام  من  -  الكهرباء 

رقم  للقانون  النيابي  املجل�س  واإقرار  اخلطة  تنفيذ  انطلق  من  الرغم 

لتمويل اخلطة, فتعرّثت  اأوىل  مليار دوالر كمرحلة   1.٢ اأّمن  والذي   ,181

اإىل ذلك  اأ�ضار  ال�ضيا�ضي, كما  التاأّزم واالنق�ضام  اخلطوات التنفيذية يف ظّل 

موؤمتر مركز ع�ضام فار�س لل�ضوؤون اللبنانية بعنوان »كهرباء م�ضتدامة لكّل 

لبنان«, حيث �ضدر كتاب املوؤمتر العام ٢01٢ بعنوان »كهرباء لكّل لبنان: 

املاأزق واحلّل يف القرار ال�ضيا�ضي«.

التوزيع  النقل,  االإنتاج,  هي:  الكهربائي  للقطاع  التقنية  املكّونات  اإّن 

واال�ضتهلك, والذي يتلّخ�س واقعها باملوؤ�رشات االآتية:

يف  امل�ضتمر  االختناق  الكهربائي,  االإنتاج  نق�س  يف  املّطرد  االزدياد 

خدمات  وم�ضتوى  الكهربائي  التوزيع  يف  جزئي  ن 
ّ
حت�ض الكهربائي,  النقل 

امل�ضتهلك, اأّما املوؤ�رّشات املالية للقطاع الكهربائي والتي يجب اأن تتوازن 
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وخطورًة:  �ضوًءا  اأكرث  فاإّنها  للقطاع,  والت�ضغيلية  اال�ضتثمارية  الكلفة  مع 

العام, ما  الدين  العامة, و40٪ من عجز  فقد بلغت50٪ من عجز املوازنة 

اأّدى اإىل تفاقم ت�ضاعدي يف ن�ضبة العجز بحيث بلغ 50٪ مع العام ٢017, 

خ�ضائر تقنية وغري تقنية عالية.

حيث  وتطويره  القطاع  هذا  بناء  واأ�ض�س  كلًيا  تتناق�س  املوؤ�رّشات  هذه  اإن 

اإّن ا�ضتقرارية القطاع الكهربائي ت�ضتلزم تكامل املّكونات التقنية واملالية 

�ضاتية.
ّ
واملوؤ�ض

اإّن اإ�ضكالية االإنتاج تتلّخ�س مبا يلي: 50٪ من االإنتاج قائمة على معامل 

الكلفة  مهرتئة,  معامل  على  قائم  االإنتاج  من   ٪50 الديزل,  على  ُت�ضّغل 

على  معتمدة  وت�ضغيل  �ضيانة  �ضيا�ضة  للكيلووات/�ضاعة,  عاملًيا  االأغلى 

رة من دون موؤ�رّشات اأداء للحفاظ على االأ�ضول, فيما عّلقت 
ّ
مناق�ضات متكر

االأطر التنفيذية لورقة �ضيا�ضة قطاع الكهرباء عند املعطيات االآتية:

•  البواخر الكهربائية من املوؤّقت اإىل امل�ضتدام.
ع ال�رشيع ملعملي الذوق واجلية اإىل تاأجيل.

ّ
•  التو�ض

•  املعامل اجلديدة...ال قرار!!
•  اأكرث من �رشورة: اإ�ضافة 1500 ميغاوات اإنتاج �رشيع.

وبالتايل تتزايد الفجوة بني االإنتاج والطلب, وتت�ضاعف �ضاعات التقنني. 

اأّما اإ�ضكاليات النقل فتتلّخ�س مبا يلي: �ضبكة ٢٢0 كيلوفولت غري مكتملة 

)منطقة املن�ضورية(, اختناقات بني م�ضتويات الّنقل الثلثة ٢٢0 كيلوفولت 

/ 150 كيلوفولت / 66 كيلوفولت, حمّطات التحويل ٢٢0 كيلوفولت والتي 

بقيت غري م�ضتثمرة ل�ضنوات عدة, مركز التحّكم غري مكتمل )على الرغم من 

اإىل 40 مليون دوالر(,  امل�رشوع قد ت�ضاعفت قيمته من ٢0 مليون دوالر 

وفقدان كامل ال�ضتقرارية ال�ضبكة.

ا�ضتثمارات  م�رشوع  اإطلق  من  الكهرباء  قطاع  �ضيا�ضة  ورقة  متكّنت  وقد 

ين. 
ّ
ا يف ظّل تعرّث وتاأخري م�ضتمر بقيمة 100 مليون دوالر اأمريكي, واأي�ضً

واملحاور  والتوزيع  والنقل  االإنتاج  بني  التوازن  غياب  يبقى  وبالتايل 

االأخرى امللزمة عقبة اأ�ضا�ضية يف توازن التغذية الكهربائية بني املناطق.

�رشقة  جمباة,  غري  فواتري  يلي:  مبا  فتتلّخ�س  التوزيع  اإ�ضكاليات  اأّما 

متديدات  العدادات,  يف  تلعب  م�ضّجلة,  وغري  م�ضتهلكة  كهرباء  كهربائية, 

املحطات  من  خمفية  متديدات  اخلطوط,  على  مبا�رش  تعليق  العداد,  خارج 

مبا�رشة, وخ�ضائر تقنية يف �ضبكات النقل والتوزيع.

مقّدمي  م�رشوع  و�ضع  الكهرباء  قطاع  �ضيا�ضة  ورقة  وا�ضتطاعت  هذا 

اخلدمات قيد التنفيذ, وذلك عرب تلزمي �رشكات مقاولة حمرتفة من القطاع 

اخلا�س, خمتلف اأعمال التوزيع من �ضبكات وحمطات, اإ�ضافة اإىل خدمات 

اإطار  �ضمن  الذكية  ال�ضبكة  بناء  مع  واجلباية  الفوترة  فيها  مبا  الزبائن 

وذاتية  مو�ضوعية  بعقبات  حالًيا  امل�رشوع  وي�ضطدم  احلالية.  القوانني 

اختبار  فر�ضة  ليكون  اخلدمات  مقدمي  م�رشوع  يبقى  وبالتايل,  متعّددة. 
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ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س.

اإّن قطاع الكهرباء ي�ضري نحو االنهيار يف جميع حماوره: املالية, التقنية, 

�ضاتية, والقانونية, وهذه حقيقة يعرفها اجلميع, حيث اإّننا يف حالة 
ّ
املوؤ�ض

هذا  ملحاور  االإ�ضلح  عناوين  نلّخ�س  اأن  اأردنا  واإذا  والفراغ.  التخّبط  من 

القطاع, فهي كما يلي: 

مالًيا, وقف النزيف املايل.

تقنًيا, االنتقال اإىل تغذية ٢0 �ضاعة يف �ضنة, و٢4 �ضاعة يف ثلث �ضنوات.

�ضاتًيا, اإ�رشاك القطاع اخلا�س يف االإطار االإداري, التقني, واملعلوماتي.
ّ
موؤ�ض

قانونًيا, وقف اجلدل املميت حول اخل�ضخ�ضة, والعمل على ميثاق وطني 

كهربائي.

اأم اأمل  وبالتايل, يبقى التحّدي االأكرب يف االإجتاه نحو املزيد من اجلمود, 

يف االإ�ضلح؟

تعترب  التي  املالية,  التحديات  يف  اأواًل  فهناك  للتحديات.  بالن�ضبة  اأّما 

النزيف  وقف  عرب  وذلك  التقنية,  العناوين  على  وتتقّدم  اأولية  �رشورة 

املعلوماتي  التدّفق  ل�ضلمة  �س 
ّ
ُتوؤ�ض التي  الذكية  ال�ضبكة  خلل  من  املايل 

عرب مكّونات القطاع, ما ي�ضمح بتلوؤم اجلانب الطاقوي واملايل, وتوحيد 

�ضة كهرباء 
ّ
اأرقام العجز املايل واإدارتهما بني اأجهزة الدولة اللبنانية )موؤ�ض

لبنان, وزارة الطاقة واملياه, وزارة املالية, امل�رشف املركزي(. وبالتايل, 

العمل على ت�ضوية مالية �ضاملة للقطاع الكهربائي. 

احلالية  القوانني  قاعدة  على  والنقل:  االإنتاج  ويف  التقنية,  التحّديات  يف 

االإنتاج  من  ميغاوات   500 اىل   400 من  و�ضع  ميكن:  بها  واملعمول 

واحدة.  �ضنة  فرتة  خلل  النقل  ل�ضبكة  االأ�ضا�ضية  املفا�ضل  على  املّوزع 

)Distributed Generation( واإعادة ترتيب اأولويات اخلدمات القابلة 

اخلدمة.  الذوق واجلية يف  امل�ضتحدثة يف معملي  املولدات  للتنفيذ وو�ضع 

وبالتايل االإجتاه نحو ٢0 اإىل ٢٢ �ضاعة تغذية يومًيا خلل عام واحد.

قراءة مو�ضوعية  التوزيع, من خلل  ا, كما يف  اأي�ضً التقنية  التحّديات  يف 

جديدة  جتربة  امل�رشوع  قّدم  الكهربائي,  التوزيع  خدمات  مقدمي  لتجربة 

يف ا�ضتثمار قطاع التوزيع واإدارته على قاعدة التخطيط الهند�ضي, امل�ضح 

اجلغرايف, اإعادة تاأهيل املراكز, تنفيذ وتو�ضيع هند�ضي لل�ضبكة بناء ال�ضبكة 

والفوترة  اجلباية  امل�ضتهلكني,  وخدمات  االأداء,  معايري  واعتماد  الذكية 

باإجتاه:  وا�ضح  قرار  اإتخاذ  تتطّلب  بعقبات  التجربة  هذه   
ّ
ومتر واالإدارة. 

تفعيل امل�رشوع على قاعدة ال�ضفافية, واإنهاء امل�رشوع يف موعده من دون 

 الطلب / اإكراء اجلباية.
ّ
العودة اىل كارثة غب

يف  ريادًيا  دوًرا  لبنان  كهرباء  �ضة 
ّ
موؤ�ض اأّدت  �ضاتية, 

ّ
املوؤ�ض التحدّيات  يف 

هيكلتها  خلل  من  وذلك   ,1975 العام  قبل  الكهربائي  القطاع  تطوير 

مهام  يف  اخلا�س  القطاع  على  ن�ضاطاتها  يف  واعتمدت  عامة,  �ضة 
ّ
كموؤ�ض

هند�ضية, ا�ضت�ضارية, خدماتية, ت�ضغيلية واإدارية.
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اأّما الواقع احلايل فيمكن تلخي�ضه مبا يلي: اإّن و�ضعية االإدارة اأي »اجلهاز 

الب�رشي غري املكتمل«  )٢7 جمل�س اإدارة / غياب مديرين اأ�ضليني / ٪50 

االأجهزة  لدور  تراجع  هناك  الرقابة  مو�ضوع  ويف  الب�رشي(,  اجلهاز  من 

الرقابية واإمكانياتها اللوج�ضتية, كما ُيلحظ غياب القيمة امل�ضافة لدور 

القطاع اخلا�س. ويبقى االأ�ضا�س يف التوّجه نحو م�ضاركة القطاع اخلا�س 

 Radical Outsourcing for Transformation« عنوان  �ضمن 

 Key Performance« االأداء  موؤ�رشات  قاعدة  على   »Change
.»Indicators

يعرفها  حقيقة  وهذه  وطن,  ماأ�ضاة  الكهرباء  اإّن  القانونية,  التحّديات  يف 

ال�ضيا�ضية,  امل�ضتويات  خمتلف  على  الظاهر  االنهيار  ظّل  يف  اجلميع 

القطاع  اخلا�س,  القطاع  االقت�ضادية,  االإدارية,  �ضاتية, 
ّ
املوؤ�ض احلكومية, 

يقوم  كما  اال�ضت�ضلم.  من  حالة  يف  ونحن  املدين,  واملجتمع  امل�رشيف, 

اأكرث من ثلثة قوانني  يبقى  القانون رقم 46٢, حيث  جدل بيزنطي حول 

برامج  يرافقها  181و٢88,  رقم  واأهّمها  اأو جمتزاأ,  كامل  تعليق  يف حالة 

وهنا  القرار.  اإتخاذ  اآليات  غياب  مع  مقّيدة,  �ضة 
ّ
وموؤ�ض متناق�ضة,  حكومية 

حول  نقا�س  اإىل  للنتقال  وال�ضعي  احلايل  التخّبط  بحالة  االإعرتاف  يجب 

»كالهيئة  خمتلف  �ضاتي 
ّ
موؤ�ض اإطار  يف  الكهرباء,  لقطاع  وطني«  »ميثاق 

الوطنية القاب�ضة«, واعتماد م�ضاركة وطنية اأو�ضع, مع دور خّلق للمجتمع 

املدين والطاقات الب�رشية الوطنية.

القائمة,  ال�ضيا�ضية  ال�رشاعات  عن  الكهربائي  القطاع  ف�ضل  يجب  ختاًما, 

برنامج  �ضمن  القطاع  لتطوير  الوحيد  املعرب  ت�ضّكل  الهيكلة  اإعادة 

Radical Outsourcing for Transformation Change, واإعادة 
النا�ضئة  ال�رشكات  القطاع يف ظّل فو�ضوية املوّلدات /  اأمور  اإم�ضاك زمام 

/ واالنفلت اخلدماتي, ورف�س تعميم التجارب الغربية يف اخل�ضخ�ضة يف 

ظّل فقدان امل�ضتلزمات االأ�ضا�ضية لل�ضفافية ما �ضيوؤّدي اإىل كارثة وطنية يف 

حجم اال�ضتثمارات املطلوبة, كما يعترب اإ�رشاك القطاع اخلا�س وامل�رشيف 

الوطني من �رشوريات حتديات القطاع الكهربائي.

باالإ�ضافة اإىل قيام هيئة وطنية ُتعرف »الهيئة الوطنية القاب�ضة« لكهرباء 

اإ�رشاك  مع  الناظمة(,  والهيئة  اخل�ضخ�ضة  �رشاع  ا�ضتمرار  ظّل  )يف  لبنان 

اخلا�س  القطاع  للخ�ضخ�ضة,  االأعلى  واملجل�س  واملالية,  الطاقة  وزارتي 

�ضنتني,  ملدة  ملزم  للكهرباء  وطني«  »ميثاق  واإعداد  املدين,  واملجتمع 

الكهرباء  لقطاع  املادي  النزيف  وقف  ثّم  تطبيقه,  االأطراف  كّل  يلتزم 

امل�ضتدامة  الكهرباء  خريطة  على  لبنان  و�ضع  للقطاع,  اأ�ضا�ضية  كاأولوية 

الرقمية  القاعدة  واإطلق  واحدة,  �ضنة  يف  يومًيا  كهرباء  �ضاعة   ٢0 مع 

ثّم  ومن  واالنهيار,  الف�ضاد  حالة  الإنهاء  اأ�ضا�ضية  كاأر�ضية  واملعلوماتية 

تقنًيا,  القطاع  الإنقاذ  و�ضاملة  �ضفافة  طريق  خريطة  اعتماد  اإىل  االنتقال 

�ضاتًيا وقانونًيا.
ّ
مالًيا, موؤ�ض
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الدكتور فريد شعبان

ع�رش  من  اأكرث  منذ  كثرًيا  عليه  عملنا  مو�ضوًعا  البداية  يف  اأطرح  اأن  اأريد 

�ضنوات, وهو خط التوتر العايل يف منطقة املن�ضورية, والكّل يعلم اأّن االأهايل 

يف تلك املنطقة حمتّجون على متديد خطوط الـ٢٢0 كيلوفولت فوق االأبنية 

ال�ضكنية. فمنذ اأكرث من ع�رش �ضنوات, اأي يف العام ٢006, بداأ االحتجاج على 

ة اإىل جلنة الطاقة يف جمل�س 
ّ
هذا املو�ضوع, وقد ُطلبت �ضخ�ضًيا اأكرث من مر

�ضون باالنبعاثات واحلقول  النواب, حيث كان هناك خرباء اأوروبيون متخ�ضّ

الكهرومغناطي�ضية. كما انعقدت ندوات عّدة يف نقابة املهند�ضني واجلامعة 

العام يف هذا اخل�ضو�س, فكان خوف �ضكان  االأمريكية ومّت حتديد الو�ضع 

اأّن  املنطقة يتجّلى ب�ضبب تناق�س التقارير واملعايري الطبّية, باالإ�ضارة اإىل 

�س لهذه 
ّ
جممل الدرا�ضات الطبية حّددت 0,3 ميكروتي�ضل كحّد اأق�ضى للتعر

احلقول الكهرومغناطي�ضية, يف حني اأّن منّظمة ال�ضّحة العاملية حّددت معدل 

100 ميكروتي�ضل كحّد مقبول, فهذا التفاوت هو ما ي�ضبب اجلدل القائم حول 

مّد خطوط النقل فوق االأبنية ال�ضكنية.

كابلت  �ضمن  ال�ضبكة  متديد  منها  كثرية,  حلواًل  قّدمنا  املجال,  هذا  ويف 

اأن  التي ميكن  مطمورة على عمق مرت, وهذا يحّل املو�ضوع ولكن امل�ضكلة 

التي  ال�ضكنية  واالأماكن  القرى  من  الكثري  لبنان  يف  اأّن  هي  ذلك  عن  تنتج 

الدوالرات  مبليني  امل�رشوع  هذا  بّت  فاإذا  عاٍل.  توّتر  خطوط  فوقها   
ّ
مير

لكيلومرتين فقط, ميكن الحًقا اأن يزيد الطلب وي�ضبح ن�ضف لبنان بحاجة 

للكابلت املطمورة, وما يزيد الو�ضع �ضوًءا هو التدّخل ال�ضيا�ضي, االأمر الذي 

غري  االأهايل  قبل  من  ال�ضقق  بيع  اأو  املطمورة  الكابلت  اعتماد  حل  جعل 

يف  بلد  ثالث  يعترب  فلبنان  جًدا,  مرتفعة  �ضكانية  كثافة  لبنان  يف  مقبول. 

العامل من حيث الكثافة ال�ضكانية, فتجاوز كلًّ من ال�ضني وم�رش. فالق�ضية 

اأ�ضبحت �ضمن التجاذبات ال�ضيا�ضية القائمة, بحيث اأّن االأطراف التي كانت 

والعك�س  �ضّده  حالًيا  اأ�ضبحت  احلّل  هذا  مع   ,٢006-٢005 العامني  يف 

�ضحيح. فتحديث �ضبكة النقل يوؤّدي اإىل زيادة الكفاءة بحواىل 1 باملئة وهو 

الدكتور فريد �ضعبان
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رقم يعادل 150 جيغاوات بال�ضاعة.

على  العمل  ي�ضتدعي  الذي  الطاقة  قطاع  ا�ضتدامة  فهو  االآخر  املو�ضوع  اأّما 

اعتماد الغاز الطبيعي كوقود رئي�ضي الإنتاج الكهرباء وبالتايل الت�رشيع يف 

وتوزيعه  وتخزينه  الطبيعي  الغاز  ال�ضترياد  اللزمة  التحتية  البنية  اإن�ضاء 

يف املعامل احلرارية القائمة وامل�ضتجّدة. وعليه يجب اإتخاذ تدابري خلف�س 

اال�ضتهلك وتوعية املواطنني.

اإّن مو�ضوع تنويع م�ضادر الطاقة وال �ضيما الطاقة املتجّددة واإعادة التدوير 

هو مو�ضوع مهم واأ�ضا�ضي, كما واأّنه من غري املقبول اعتماد املازوت االأعلى 

التلّوث  بخطورة  التذكري  ويجب  الطبيعي.  الغاز  بدل  تلويًثا  واالأكرث  �ضعًرا 

واملدن  االأحياء  املازوت يف  على  العاملة  اخلا�ضة  املوّلدات  انت�ضار  ب�ضبب 

كّلها ب�ضكل ع�ضوائي ومن دون اأي رقابة على االنبعاثات.
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المهندس زياد يونس

اأبي فراج ن�ضكر قيادة اجلي�س على ا�ضت�ضافتنا  ح�رشة العميد الركن فادي 

وعلى اإعطائنا الفر�ضة للم�ضاركة يف ور�ضة العمل هذه. 

وحماية  بناء  اأجل  من  �رشوري  وهو  القومي  االأمن  ور�ضتنا,  مو�ضوع 

امل�ضتقبل.  ملواجهة  اإقت�ضادًيا  وينمو  واالزدهار  باال�ضتقرار  ينعم  جمتمع 

اليوم  نحن  الدولة.  هيبة  غياب  ظّل  يف  قومي  اأمن  حتقيق  ميكننا  ال  ولكن 

يف بلدنا لبنان, والدولة ال توؤّمن لنا الكهرباء ٢4/٢4 ولي�س با�ضتطاعتها 

رفع النفايات من الطرقات. فاأّي هيبة لدولة غري قادرة اأن تعطي االأولوية 

وعلى  االقت�ضاد  على  �ضلًبا  يوؤّثر  ما  النا�س,  ملعي�ضة  االأ�ضا�ضية  للموا�ضيع 

واالأمن  واالقت�ضادية  االأ�ضا�ضية  اخلدمات  بني  ت�ضابًكا  هناك  اإّن  اإذ  االأمن. 

القومي وهذا الت�ضابك اأ�ضا�ضي. اإاّل اأّن االأمن القومي لي�س ع�ضكريا و�ضيا�ضًيا 

فح�ضب, بل هو ي�ضمل خمتلف نواحي احلياة.

الفنية  الطاقات  لديه  فلبنان  فقط,  فّنًيا  مو�ضوًعا  لي�س  املو�ضوع  وهذا 

اللزمة من اأجل حّل كّل امل�ضاكل. وامل�ضكلة هي يف اأّن نظامنا ال�ضيا�ضي بات 

اأكرث  لها  اأ�ضبه ب�رشّية  الدولة وهذا  اإدارات  مركًبا كما هي احلال يف جميع 

من اآمر وكل اآمر جيد ولكنه غري قادر اأن يقودها باجتاه معنّي اأو اإىل ناحية 

�ضات القليلة يف الدولة التي 
ّ
اخلل�س. ولي�س من قبيل ال�ضدفة اأّن من املوؤ�ض

�ضة اجلي�س, الأّن للجي�س قيادة واحدة وهرمّية 
ّ
ة و�ضامدة موؤ�ض

ّ
ال تزال م�ضتمر

معروفة قادرة على القيام بدورها.

 وناجح وفاعل, 
ّ
ولي�س من قبيل ال�ضدفة اأّن القطاع اخلا�ّس يف لبنان م�ضتمر

الأّن داخل كّل �رشكة من �رشكات القطاع اخلا�ّس قيادة وهرمّية. 

ال�ضوؤال املطروح هنا هو: كيف با�ضتطاعتنا اال�ضتفادة من القطاع اخلا�ّس 

بالتعاون مع الدولة من اأجل الو�ضول اإىل اأداء اأف�ضل وجتربة اأكرث فعالية؟ 

 - �رشكتنا  وهي  ة  خا�ضّ جتربة  من  اأنطلق  ال�ضوؤال  هذا  عن  وللإجابة  اإّنني 

�رشكة BUTEC, وهي �رشكة تعّهدات لبنانية كبرية موجودة يف اخلليج 

املهند�س زياد يون�س
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الفرتة االأخرية حاولت �رشكتنا امل�ضاهمة  اإفريقيا, واالأردن... ففي  العربي, 

يف م�ضاريع اإمنائية اقت�ضادية اإىل اأن طرح م�رشوع الكهرباء وتبّنته وزارة 

الطاقة وكان مو�ضوعه برنامج اإنقاذ قطاع توزيع الكهرباء يف لبنان, وذلك 

�ضة كهرباء لبنان.
ّ
عرب م�ضاركة القطاع اخلا�س يف اإدارة التوزيع ل�ضالح موؤ�ض

وقبل اأن اأبداأ باالأرقام, اأريد اأن اأ�ضّدد على اأّن املو�ضوع لي�س مو�ضوًعا معّقدا 

�ضباب يعملون  فنًيا, وال يحتاج اىل عباقرة الإجنازه, فكّل ما يحتاجه هو 

برتكيز وجّدية ونزاهة وباحرتام تام للقانون والعقد املوّقع بني اجلانبني. 

مرتاكمة  الكهرباء  يف  لل�ضرتاك  طلبات  وجود  اكت�ضفنا  عملنا  بداية  يف 

منذ العام 1994. اأّي اأّن النا�س دفعوا املال للح�ضول على خدمة الكهرباء 

احليوية والدولة عجزت عن تلبية طلباتهم. فهل ت�ضّدقون اأّن ثلثة وثلثني 

األف م�ضرتك جدد )فقط يف منطقتنا( كانوا ينتظرون تركيب عّداد كهرباء مع 

و�ضلهم بال�ضبكة. وعليه فقد قمنا برتكيب ما يزيد عن الـ 600 حمطة جديدة 

لتلبية هذه احلاجات. حتى اننا و�ضلنا اإىل مناطق يف عكار مل تكن تعرف 

النور وقد حرمت الكهرباء منذ القدم وهي اليوم تنعم بها.

وعلى م�ضتوى ال�ضيانة التابعة لل�ضبكات, فاإّن 98٪ من االأعطال التي حت�ضل 

يف ال�ضبكة كونها �ضبكة قدمية وُمهرتئة اأ�ضبحت ت�ضّلح باأقّل من ٢4 �ضاعة. 

بحيث  وال�ضكاوى,  االت�ضاالت  لتلقي   »Call Center« ا�ضتحدث  وقد  هذا 

تبادر الفرق الفنية اإىل تلبية النداء واإ�ضلح العطل يف اليوم نف�ضه. 

الفواتري  اإىل 97٪ من  نو�ضلها  اأن  ا�ضتطعنا  فقد  اجلباية,  م�ضتوى  اأّما على 

له  ب من واجباته, وعندما ت�ضل 
ّ
اللبناين ال يتهر اأّن  ال�ضادرة, وهذا يعني 

اجلباية  فن�ضب  احلا�ضل  اللغط  تو�ضيح  اأجل  من  ا  واأي�ضً يدفعها.  الفاتورة 

مت�ضاوية تقريًبا يف كّل املناطق التي نتواجد فيها. اإذ ال جند مناطق تدفع 

ا اأن يرى قمع  واأخرى متتنع عن الدفع. اللبناين يطالب بامل�ضاواة ويريد اأي�ضً

املخالفات التي حت�ضل, وهو من حّقه. هذا ما ا�ضتطعنا القيام به خلل هذه 

ال�ضنوات الثلث. 

يف مو�ضوع الهدر فاإّن ق�ضًما منه هو هدر فني. ف�ضبكات التوزيع املو�ضوعة 

يف اخلدمة منذ عقود, ُمهرتئة وحمّملة كثرًيا نتيجة النمو الدميوغرايف. من 

البدهي جًدا تغيري هذه ال�ضبكات, كي تكون قادرة على االحتمال اأكرث مما 

تتحمله. وهذا اال�ضتثمار يف ال�ضبكة لي�س مكلًفا بل على العك�س فاإّنه مربح. 

يف  الهدر  انخفا�س  اإىل  اال�ضتثمار  هذا  اأّدى  و٢015   ٢01٢ العامني  فبني 

املنطقة التي نتوالها من 40٪ كهدر فني وغري فني )�رشقة( يف العام ٢01٢, 

اإىل ما دون الـ 30٪. اأعود واأ�ضّدد هنا اأّن هناك التزاًما بالعمل اجلّدي دون 

�ضواه يف العقد مع كهرباء لبنان وتطبيًقا دقيًقا للموا�ضفات. االأمر الذي اأّدى 

بني العامني ٢01٢ و٢014 اإىل اأّن اأموال اجلباية التي حّولت من املواطنني 

اإىل �رشكة كهرباء لبنان زادت بن�ضبة 40٪. فالتوفري الذي ح�ضل يف �ضنتني 

ا�ضتطاع اأن ميّول مبا�رشًة اال�ضتثمار باالأ�ضول الثابتة لكهرباء لبنان وهذا 
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 الطلب الذين مل نعد 
ّ
من دون احت�ضاب توفري قيمة العقود العائدة ملقّدمي غب

ندفع لهم. هكذا نعالج الهدر الفّني عرب اال�ضتثمار, اأما الهدر غري الفني فتتّم 

اآلية عمل  ال�ضبكة من خلل  التعّديات عن  نزع  مبدئًيا عن طريق  معاجلته 

�ضة كهرباء لبنان.
ّ
فّعالة, وهذا ما نقوم به حالًيا مبوؤازرة موؤ�ض

ا�ضتبدال  يجب  بحيث  العّدادات.  مو�ضوع  وهو  االأ�ضا�س  املو�ضوع  يبقى 

التي  الذكية  ال�ضبكة  واإن�ضاء  ذكية  بعّدادات  القدمية  امليكانيكية  العدادات 

تفيدنا يف معرفة كّل ما يجري على ال�ضبكة بال�ضبط, بحيث ميكن معاجلته 

ب�ضكل �رشيع وفّعال, مثل االأعطال والتعّديات, كما ميكننا مراقبة ا�ضتهلك 

التّيار يف كّل منطقة بحيث ن�ضتطيع توجيه احلمولة الزائدة والتحّكم بها. اأّما 

�ضاتنا, فهي ميكانيكية, 
ّ
بالن�ضبة للعدادات املوجودة حالًيا يف منازلنا وموؤ�ض

ذلك:  على  مثال  خاطىء.  ب�ضكل  املوؤ�رّشات  وت�ضّجل  وقدمي,  �ضيئ  واأكرثها 

خلل امل�ضاريع التجريبية التي نفذنا تبنّي اأّن معمًل يف منطقة راقية كان 

عداد  وتركيب  القدمي  العداد  نزع  وبعد  لرية,  اأربعة مليني  ال�ضنة  يف  يدفع 

جديد �ضار يدفع كّل �ضهرين اأربعة مليني لرية. وهذا يعطينا فكرة عن مدى 

تاأثري تبديل العّدادات, وهذا قبل اأن نبداأ با�ضتثمار العّداد الذكي لكي نعرف 

اأمكنة التعديات.

اأكمل  على  نفذناها  لبنان  كهرباء  مع  العقد  يف  منا  املطلوبة  االأعمال  كّل 

وجه ما عدا الـعّدادات الذكية التي كان من املفرت�س اليوم, وح�ضب العقد, 

اأن نكون قد قمنا بتغيري 400 األف عّداد باملنطقة التي نديرها منذ ني�ضان 

 .٢014

بعد حواىل ثلث �ضنوات جتارب وموافقات يف قطاع توزيع الكهرباء نعود 

اإىل مثال ال�رشية واآمريها املتعّددين بحيث ال ن�ضتطيع اتخاذ القرار جميعنا 

للنطلق بهذا امل�رشوع احليوي لكهرباء لبنان وامل�ضي فيه حتى النهاية. 

اأّن  اأريد تكرار �ضكري لقيادة اجلي�س على ور�ضة العمل هذه, واأعتقد  واأخرًيا 

ا اأّن تدّخل اجلي�س يف مثل  مو�ضوعها اأ�ضا�ضي ومهم للغاية, كما اأعتقد اأي�ضً

هذه املوا�ضيع هو �رشورة وطنية.
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الدكتور هادي كنعان 

جودة  حت�صني  اإىل  الهادفة  اال�صتطاعية  االإلكرتونيات  املو�صوع: 

القدرة يف جمال �صبكات الطاقة الكهربائية.

 Power( الطاقة  الكرتونيات  اأو  اال�ضتطاعية  االلكرتونيات  نطاق  ع 
ّ
تو�ض

الّنمو  بف�ضِل  االأخرية  االأربعة  العقود  يف  ملحوٍظ  ب�ضكٍل   )Electronics
الطاقة  لتحويل  كهربائية  كاأجهزة  ُت�ضتخدم  واأ�ضبحت  التكنولوجي, 

ففي  احلديث.  ال�ضناعي  القطاع  يف  ا  خ�ضو�ضً وتخزينها,  الكهربائية 

 Variable-Speed( املتغرّية  ال�رشعة  كات 
ّ
حمر مثل:  التطبيقات  معظم 

واإمدادات   ,)Battery Chargers( البطاريات  و�ضحن   ,)Drives
والل�ضلكية  ال�ضلكية  االّت�ضاالت  ومراكز   ,)Power Supplies( الطاقة 

)Telecommunication Centers(, واأنظمة اإنارة منخف�ضة اال�ضتهلك 

وال�ضناعات   ,)Low Consumption Lighting System( للطاقة 

احلديدية  وال�ضكك   ,)Electrochemical Industries( الكهروكيميائية 

 ,»HDVC« العايل  اجلهد  ذي  امل�ضتمر  التيار  نقل  ونظام   )Railways(

للتيار  املوّلد  امِلرفق  خلل  من  املتوافرة  الكهربائية  الطاقة  حتويل  �ضيتّم 

 )DC( بغية 
ّ
املتناوب )AC Utility(, يف املرحلة االأوىل, اإىل تيار م�ضتمٍر

بع�س  يف  جُترى  هذه  التحويل  عملية  اأّن  اإىل  اإ�ضارة  يف  ا�ضتغلله,  ت�ضهيل 

التيار  مقّومات  با�ضم  ُتعرف  وخا�ضة  ب�ضيطة  و�ضلٍت  طريق  عن  احلاالت 

.)Rectifiers(

االأمر  بامِلرفق,  يتعّلق  ما  يف  اخلطي  غري  امل�ضار  املحّوالت  هذه  ُتربز 

توليد  خلل  من  الطاقة  جودة  يف  ملحوٍظ  تدهوٍر  اإىل  بالتايل  اأ�ضفر  الذي 

 Harmonic Contamination of the( للفولتية  التوافقي  التلوث 

مثل  وجود  اأّن  العلم  مع  امِلرفق,  يوّفرها  التي  والتيارات   )Voltages
 
ٌ
اأثر له  يكون  قد  املتناوب  التيار  لتوزيع  �ضبكة  يف  التوافقي  التلّوث  هذا 

الدكتور هادي كنعان 
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اأّن  ذكره  واجلدير  وموثوقيتها.  الكهربائية  الطاقة  �ضبكات  اأداء  على  �ضديٌد 

االأ�رشار التقنية الناجمة عن التوافقيات )Harmonics( متنّوعة كاجلهد 

 Overvoltage at the Points of( امل�ضرتك  الربط  نقاط  عند  الزائد 

 )Excessive Current( الزائد  والتّيار   ,)Common Coupling
الطاقة  وخ�ضائر   ,)Neutral Connection( املحايد  الو�ضل  نقطة  عند 

حرارة  درجة  وارتفاع   ,)Additional Power Losses( االإ�ضافية 

الكهربائية  الّنقل  وخطوط   )Overheating of the cables( الكابلت 

 Transformers( املحّوالت  يف  و�رشر   ,)Transmission Lines(

والف�ضل  االإلكرتونية,  االأجهزة  يف  جًدا  وا�ضح  وف�ضل   ,)Damaging
وغياب   ,)Untimely Switching of Breakers( للقواطع  املفاجئ 

والتداخل  التحّكم,  دوائر  يف   )Loss of Synchronization( التزامن 

واالهتزازات   )Electromagnetic Interference( الكهرومغناطي�ضي 

هنا  وتربز  الدفع.  اأنظمة  )Mechanical Vibrations( يف  امليكانيكية 

الطاقة  يف  خلل  اأي  ح�ضول  عند  االقت�ضادي  االأثر  عن  تو�ضيحية  اأمثلة 

الكهربائية:

•  خ�رش م�ضنع زجاج يف فرن�ضا 600 األف يورو, اإذ اإّنه مل ي�ضتطع يف خلل 
َق  مّدة ثلثة اأيام اأن ُينتج وال حتى اأن ُي�ضّنع ب�ضبب الف�ضل املتوا�ضل الذي حَلِ

مبحّولنْي.

•  ت�ضّبب حريق يف م�رشٍف ما ناجم عن ارتفاع يف درجة احلرارة باأ�رشار 
قدرها مليون يورو. 

ال�ضلكية  االإت�ضاالت  من�ضاآت  اإحدى  يف  الطاقة  يف  اخل�ضارة  قيمة  •  ُقّدرت 
والل�ضلكية ب30 األف يورو يف الدقيقة الواحدة. 

•  قّدرت التقارير االأخرية يف اأوروبا تاأثري كلفة التوافقيات مبئة مليار يورو 
يف ال�ضنة الواحدة على امل�ضتوى العاملي. 

•  ُتقّدر قيمة امل�ضاكل املوؤدية اإىل تقليل جودة الطاقة يف الواليات املتحدة 
االأمريكية �ضنوًيا حواىل 1٢0 مليار دوالر اأمريكي يف ما يخ�ّس االإقت�ضاد 

االأمريكي, علًما اأّن الق�ضط االأكرب من هذه القيمة )من ن�ضبة 50 اإىل 67 يف 

املئة( يتعلق بالتوافقيات. 

•  ك�ضفت املن�ضورات االأخرية عن م�ضكلة �ضوء جودة القدرة الكهربائية التي 
تبلغ قيمتها 500 مليار يورو يف ال�ضنة الواحدة, اأي ن�ضبة 50 يف املئة من 

حجم اأعمال قطاع الكهرباء يف العامل. 

للمعدات  امل�ضّنعة  ال�رشكات  خمتلف  من  موؤّخًرا  ُطِلَب  االأ�ضباب,  فلهذه 

و555-    ,)IEEE(  519 معيار  مثل  الدولية  باملعايري  التقّيد  الكهربائية 

اأو  تّيار  كّل  على  قيوًدا  ت�ضع  التي   ,)IEC(  6000 وجمموعة   ,)IEC(  ٢

التوافقيات يف اجلهد الناجم عن حلقة الو�ضل بني هذه املعدات وال�ضبكة. 

اإّن عملية دمج م�ضادر الطاقة املتجّددة التي حدثت موؤخًرا وبطريقٍة �ضاملٍة, 
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)Photovoltaic Panels( ومولدات  ال�ضم�ضية  االألواح  املثال  �ضبيل  على 

وغريها,   )Fuel Cells( الوقود  وخليا   )Wind Generators( الرياح 

 Conventional Distributed( الطاقة املوزعة تقليدًيا  داخل �ضبكات 

Power Grids(, َخَلَقْت م�ضاكل اأخرى غري التلوث التوافقي, والتي تتعّلق 
الطاقة  باإدارة  للعمليات,   »islanding« بنمط  ال�ضبكة,  بتزامن  اأ�ضا�ًضا 

وبتوازن اجلهد وا�ضتقراره )Voltage Balance and Stability(. فلهذه 

 Voltage( اجلهد  تنظيم  حيث  من  ال�ضبكة  اأداء  على  كبري  تاأثري  امل�ضائل 

اأجهزة  تكون  اأن  ميكن  الكهربائية.  القدرة  ومعامل   )Regulation
خا�س  بوجه  م�ضّممة  الطاقة  الكرتونيات  اأو  اال�ضتطاعية  االإلكرتونيات 

ب�ضكٍل  املوّزعة  الطاقة  ل�ضبكة  ت�ضمن  اإّنها  امل�ضاكل بحيث  لهذه  لو�ضع حّد 

�ضامٍل درجة عالية من املوثوقية حتى ولو مّت دمج م�ضادر تلوث جديدة. 

اإّن خمتلف االأجهزة التي من �ضاأنها اأن تخّفف من حّدة عدم ح�ضول التوافق 

عند  الكهربائية  القدرة  معامل  تعّزز  واأن   )Harmonic Distortion(

نقاط الربط امل�ضرتك موجودة بالفعل يف االأدبيات العلمية. وت�ضمل املقاربة 

الكهربائي  التيار  م�ضدر  بني  الفّعالة  غري  الرنني  ت�ضّعباٍت  و�ضل  التقليدية 

اأّنه  بحيث   ,)nonlinear loads( اخلطية  وغري  الكهربائية  واالأحمال 

 Harmonic( التوافقي  الرتدد  اأ�ضا�س  على  مت�ضّعب  خّط  كّل  �ضبط  يتّم 

كبرٍي  ب�ضكٍل  امل�ضايف  هذه  وو�ضع  ت�ضميم  عملّيتا  تتاأثر   .)Frequency
من  تختلف  اأن  ميكن  التي  الكهربائي  التيار  م�ضدر  مقاومة  درجة  بح�ضب 

اإىل  تعود  االأجهزة  بهذه  املتعّلقة  االأخرى  فالعوائق  والزمان,  املكان  حيث 

املتغرّيات  جتاه  العالية  وح�ضا�ضيتها  الباهظة,  وتكاليفها  �ضخامتها, 

احلا�ضلة يف املعامل, واإىل قابليتها للرنني )Resonance( مع مقاومتها 

 Displacement( العزل  عامل  تراجع  واإىل  الكهربائي,  التيار  مل�ضدر 

واإىل  امل�ضايف(,  يف  االإ�ضافية  اخل�ضائر  )ب�ضبب  الطاقة  وكفاءة   )Factor
ا  عدم القدرة على تنظيم اجلهد يف جانب التيار امل�ضتمر للمقومات )خ�ضو�ضً

 .) Diode Bridgesعندما ُت�ضتعمل ج�ضور ال�ضمام الثنائي

وتت�ضّمن اأّي مقاربة حديثة ا�ضتبدال امل�ضايف غري الفعالة واملذكورة اأعله 

عن  ف�ضًل  التوافقي,  التلوث  من  احلّد  ت�ضمن  التي  وهجينة  �ضّغالة  باأخرى 

التعوي�س عن قوة رّدة الفعل, االأمر الذي اأّدى عملًيا اإىل توحيد معامل القدرة 

وُي�ضتعان  ن�ضبًيا  ب�ضيطة  هي  املقاربة  هذه  اأّن  ذكره  واجلدير  الكهربائية. 

اخلطية  وغري  الكهربائية  االأحمال  من  الكثري  يّت�ضل  عندما  ا  خ�ضو�ضً بها 

والتوافقية بنقطة م�ضرتكة. ومع التقّدم امللحوظ يف �رشعة اأجهزة التحويل 

و�ضبه املو�ضلة وقدرتها, مّت و�ضع امل�ضايف ال�ضّغالة حّيز اال�ضتخدام العملي 

الأّنها تتمّتع بقدرتها على جتاوز �ضلبيات امل�ضايف غري الفّعالة. اإ�ضافة اإىل 

ذلك, اأ�ضبح من املمكن ت�ضّور كيفية جمع التحويلة اأو ال�ضل�ضلة اأو حتى جمع 

التوبولوجية  اخليارات  فهذه  الهجينة,  اأو  الفّعالة  غري  ال�ضّغالة,  امل�ضايف 
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توّفر اأداًء اأف�ضل من حيث ال�ضلبة واملوثوقية جتاه التقّلبات احلا�ضلة يف 

م�ضدر التيار الكهربائي. ال بّد من االإ�ضارة يف درا�ضاتنا اإىل وجود حملتنْي 

حمطة  تغّذيها  منوذجية  �ضناعية  حملة  لبنان:  يف  التلوث  حًقا  ت�ضّببان 

 Compact( الذوق احلرارية لكهرباء لبنان وم�ضابيح الفلور�ضنت املدجّمة

التوزيع يف  �ضبكة  كبرٍي يف  ب�ضكٍل  التي ُدجمت   )Fluorescent Lamps
لبنان خلل العقد املا�ضي. كذلك, اأظهرت النتائج اأداًء عالًيا من حيث معامل 

ُطّبقت  حال  يف  نحّققها  اأن  ميكن  التي  الطاقة  وجودة  الكهربائية  القدرة 

اأنظمة امل�ضايف املخّت�ضة ب�ضكٍل منا�ضٍب للحّد من هذه االأحمال امللّوثة. ويف 

ما يخت�ّس باالأحمال ال�ضناعية, ارتفعت ن�ضبة معامل القدرة الكهربائية من 

80 يف املئة اإىل 99 يف املئة, ويف ما يتعّلق مب�ضابيح الفلور�ضنت املدجّمة, 

 ,)Total Harmonic Distortion( اأ�ضبحت ن�ضبة الت�ضوه التوافقي الكّلي

بعد التعوي�س, اأقّل من 5 يف املئة كحدٍّ تتطلّبه املعايري.

تتمّتع املحّوالت ذات النمط التبديلي بقدرٍة عاليٍة ُت�ْضتعمل, لي�س فقط لتعزيز 

ا لتوليد الطاقة ب�ضكٍل م�ضرتٍك من الطاقات املتجّددة.  جودة الطاقة, بل اأي�ضً

كما ميكن ا�ضتعمال املوارد املتجّددة مثل االألواح ال�ضم�ضّية وموّلدات الرياح 

وخليا الوقود للتغذية بالتيار الكهربائي يف اأجهزة قائمة بذاتها اأو مّت�ضلة 

يجري  احلالتنْي,  كلتا  يف  م�ضرتٍك.  ب�ضكٍل  الطاقة  لتوليد  بال�ضبكة  مبا�رشة 

اأن  يجب  التي  اال�ضتطاعية  االإلكرتونيات  و�ضلت  طريق  عن  التوا�ضل  هذا 

ا�ضتمرار  ومراقبة  اجلهد,  تنظيم  طريق  وعن  عاٍل,  ا�ضتقراٍر  م�ضتوى  ت�ضمن 

تدّفق الطاقة الكهربائية يف حال مّت ربط م�ضادر عّدة بنقطة م�ضرتكة معّينة 

وباالنبعاثات الكهرومغناطي�ضية املنخف�ضة, ويرافق ذلك معّدل عاٍل لتوليد 

الطاقة الكهربائية وكلفة منخف�ضة ودرجة عالية من املوثوقية. 

ق�ضّية  الكهربائية  الطاقة  جودة  حت�ضني  م�ضكلة  ُتعترب  املطاف,  نهاية  يف 

للطاقة  منظومة  اأّي  االعتبار يف جمال  بعني  ُتوؤخذ  اأن  يجب  رئي�ضة, حيث 

يتّم  مل  ما  بالكامل  امل�ضكلة  لهذه  خمرٍج  اإيجاد  ميكن  ال  لكْن,  الكهربائية, 

تاأمني الطاقة يف قطاع الكهرباء وا�ضتقرارها على مدار ال�ضاعة )٢4\٢4(. 

الكهربائية  الطاقة  التوافقي احلا�ضل يف �ضبكة  اأن يحّد االنخفا�س  وميكن 

ال�ضبكة  يف  املوثوقية  يعّزز  واأن  الكهربائية,  الطاقة  نقل  عند  اخل�ضائر  من 

ن دورة احلياة للمعّدات الكهربائية املّت�ضلة.
ّ
ويح�ض
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الدكتورة ماري نوال صبرا

الطاقة  وتعترب  املتجّددة,  الطاقة  ا�ضتعمال  اإىل  فاأكرث  اأكرث  عاملنا  يّتجه 

ا�ضتعمااًل  االأكرث  املتجّددة  الطاقة  م�ضدري  ال�ضم�ضّية  والطاقة  الهوائّية 

واالأكرث توافًرا يف لبنان. فاإّن تركيب املراوح الهوائّية يحتاج ل�رشعة هواء 

مبعّدل �ضنوي يبلغ 6م/�س اأو اأكرث. ونحن ن�ضتطيع اال�ضتفادة منها يف بع�س 

تركيب ملئمة: حافة  نقاط  اإىل  والبقاع, كما هي بحاجة  ال�ضمال  مناطق 

�ضري, �ضّط البحر, اأو �ضهل. اأّما الطاقة ال�ضم�ضية, فلبنان يتمّتع بحواىل 300 

يوم م�ضم�س �ضنوًيا, مع 8-9 �ضاعات من ال�ضم�س يومًيا, ون�ضتطيع اال�ضتفادة 

منها يف كّل املناطق اللبنانية. 

وبة. 
ّ
لناأخذ مثًل الطاقة ال�ضم�ضّية يف م�رشوع »Val Pierre« يف عني اخلر

هذا امل�رشوع ل�ضاحبه رزق الّلـه اجلمّيل يت�ضّمن ثلثة من االألواح ال�ضم�ضّية:

النوع االأول: القرميد, النوع الثاين: الزجاج, النوع الثالث: املوّجه اإىل ال�ضم�س.

ي�ضار هنا اإىل اأّنه باإ�ضتطاعة النوعني االأّول والثاين اأن يكّونا عن�رًشا اأ�ضا�ضًيا 

.)Green Buildings( من االأبنية اخل�رشاء

 Val« م�رشوع  بها  قام  التي  الدرا�ضات  نتائج  يلي  ما  يف  نعر�س  �ضوف 

Pierre« وهي تظهر فعالّية هذه االألواح.

1.  الدرا�صة االأولّية خالل �صنتي 2012و2013:

هذه الدرا�ضة على م�ضاحة �ضغرية من االألواح اأظهرت فعالّية امل�رشوع. 

•  النوع: القرميد ال�ضم�ضي.
•  امل�ضاحة: 6,6م٢.

•  االإجتاه: جنوبي.
•  الطاقة املرّكبة: 1 كيلوات.

•  الطاقة املوّلدة: 1,590 كيلوات/�ضاعة �ضنوًيا.

الدكتورة ماري نوال �ضربا
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2.  الدرا�صة الثانية خالل اأ�صهر كانون الثاين و�صباط واآذار من العام 2016:

نتائج  منها  كّل  اأعطى  االألواح,  من  اأنواع  ثلثة  على  الدرا�ضة,  هذه  اأجريت 

ق اإىل 
ّ
فّعالة, واالختيار يف ما بينها يعود اإىل مكان الرتكيب, لكّننا لن نتطر

هذه التفا�ضيل هنا. 

اأ.  النوع االأول: القرميد ال�صم�صي.

•  امل�ضاحة: 1٢0 م٢.
•  االإنحدار: ٢30 درجة. 

•  االإجتاه: جنوبي.
•  الطاقة املرّكبة: 19 كيلوات. 

•  الطاقة املوّلدة: 4,500 كيلوات/�ضاعة )خلل اأ�ضهر كانون الثاين و�ضباط 
واآذار/٢016(. 

ب.  النوع الثاين: الزجاج املوّلد. 

م على ركوبني: ال�ضقف بانحدار ٢ درجة؛ احلائط بانحدار 75 درجة.
ّ
مق�ض

•  االإجتاه: جنوبي.
 3 احلائط:  م٢؛   ٢7 م�ضاحة  على  كيلوات   ٢,8 ال�ضقف:  املرّكبة:  •  الطاقة 

كيلوات على م�ضاحة ٢5 م٢.

•  الطاقة املوّلدة: ال�ضقف 450 كيلوات/�ضاعة؛ احلائط:570 كيلوات/�ضاعة 
)خلل اأ�ضهر كانون الثاين و�ضباط واآذار /٢016(.

ج.  النوع الثالث: املوّجه اإىل ال�صم�س.

•  امل�صاحة: ٢6,5 م٢.
•  االنحدار: بح�ضب اجتاه ال�ضم�س. 

•  االإجتاه: بح�ضب اجتاه ال�ضم�س.
•  الطاقة املرّكبة: 4,٢ كيلوات.

و�ضباط  الثاين  كانون  )�ضهر  كيلوات/�ضاعة   1300 املوّلدة:  •  الطاقة 
واآذار/٢016(.

3.  كيفّية الت�صغيل واالإ�رشاك على ال�صبكة:

تني اأكرث اإذا احتجنا اإىل التخزين. لذا, فاإذا 
ّ
اإّن تكلفة امل�رشوع تت�ضاعف مر

احلّل  فجاء  التكلفة.  يف  نخت�رش  اإنتاجها  عند  الطاقة  ا�ضتهلك  ا�ضتطعنا 

كاالآتي: ي�ضتهلك �ضاحب امل�رشوع ق�ضًما من الكهرباء املنتجة من االألواح. 

اأّما ما يفي�س عنه, فري�ضله اإىل ال�ضبكة: اأواًل, با�ضتعمال ال�ضاعة الذكّية من 

�ضبكة  على  بالربط  ثانًيا,  الكهرباء.  وجود  حال  يف  لبنان  كهرباء  �رشكة 

ا�ضرتاك موّلد كهرباء يف حال انقطاع الكهرباء. وبهذه الطريقة, يكون العائد 

على اال�ضتثمار للم�رشوع )return on investment ( حواىل الـ 6 �ضنوات.

ميكن  لبنان  يف  وا�ضعة  اإمكانيات  ال�ضم�ضّية  للطاقة  اأّن  هي,  اخلل�ضة 

اال�ضتفادة منها على نطاق فردي وميكن ت�ضهيلها عرب القرو�س املدعومة. 
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كما تقّل�س ال�ضاعات الذكّية من �رشكة كهرباء لبنان كلفة الرتكيب, كونها 

لت�ضجيع  ُرخ�س  م�رشوع  ذلك  اإىل  اأ�ضف  الطاقة.  تخزين  كلفة  عن  تغني 

االأبنية البيئية »Green Buildings«, وقد رفعت نقابة املهند�ضني هذا 

امل�رشوع اإىل جمل�س النواب ونحن بانتظار اإقراره. واأخرًيا اأ�ضّدد على اأهمية 

اال�ضتثمار  االقت�ضادّية من  البيئّية واجلدوى  النواحي  للأفراد من  التوعية 

يف الطاقة املتجّددة.

الدكتور محمد جبري

التاأثري املدين ملنحي �رشف امل�ضاركة يف هذا  اأ�ضكر قيادة اجلي�س وملتقى 

اج مدير مركز البحوث والدرا�ضات 
ّ
اللقاء, كما اأ�ضكر العميد الركن فادي اأبي فر

اال�ضرتاتيجية, واآمل اأن ن�ضتطيع يف لقاءات اأخرى تو�ضيع ن�ضاطاتنا وتق�ضيم 

�ضة اأكرث.  املوا�ضيع االأ�ضا�ضية التي تتناول لبنان اإىل م�ضاريع اأ�ضغر ومتخ�ضّ

اأّما اإذا بقينا نتناول املو�ضوع كم�رشوع متكامل �ضيكون عبوؤه كبرًيا علينا, 

فتق�ضيم املو�ضوع اإىل ثلثة اأجزاء ي�ضّكل حجًما جيًدا الإنطلق متواٍز مل�رشوع 

الكهرباء على �ضعيد لبنان. لنتذّكر دائًما مو�ضوع التلّوث الكهرومغناطي�ضي 

وتلّوث الطاقة, ونلجاأ اإىل التنمية امل�ضتدامة من خلل ا�ضتدامة اإنتاج الطاقة, 

كاملراوح الهوائية التي ت�ضّكل حلًّ متكامًل بالن�ضبة لطبيعة لبنان والطاقات 

اأّن القرو�س التي حتّدثت عنها  اإىل  احليوية املوجودة لدينا. جتدر االإ�ضارة 

جناح  من  اأ�ضا�ضًيا  جزًءا  وت�ضّكل  ومتوافرة  موجودة  �ضربا  ماري  الدكتورة 

املراحل الثلث, واأنا متفائل جًدا بتعاوننا للو�ضول اإىل النتائج املرجوة.

الدكتور حممد جربي
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المهندس ناجي جريصاتي

فادي  الركن  والعميد  اال�ضرتاتيجية,  والدرا�ضات  البحوث  مركز  بدايًة  اأ�ضكر 

لبنان  يف  والكهرباء  الطاقة  قطاع  يعترب  للأ�ضف  ال�ضت�ضافتنا.  اج 
ّ
فر اأبي 

االأكرث اإنعداًما وبالتايل هو بحاجة للكثري من العمل. وتدّل ا�ضت�ضافتنا يف 

مركز البحوث والدرا�ضات اال�ضرتاتيجية على وعيكم لهذا املو�ضوع. �ضاأحاول 

�ضة كهرباء 
ّ
مبّدة ق�ضرية اخت�ضار ت�ضعني عاًما, �ضاأعر�س خللها تاريخ موؤ�ض

االإنتاج  معمل  �ضاأتناول  اخلتام  ويف  اليوم,  نعي�ضه  الذي  واحلا�رش  زحلة, 

لنا اإليه. واحلّل الذي تو�ضّ

�ضت �رشكة »كهرباء زحلة« يف العام 19٢3, ومبوجب دفرت �رشوط اأُجيز 
ّ
تاأ�ض

مدينة  من  االأهايل  بع�س  ر 
ّ
فقر والتوزيع,  االإنتاج  زحلة  كهرباء  �ضة 

ّ
ملوؤ�ض

زحلة اأن ي�ضتثمروا من اأجل حت�ضني املعي�ضة يف املدينة وجوارها. فكان اأّول 

�ضت ال�رشكة عليه, وهو بقوة 1 ميغاوات, 
ّ
معمل على نهر الربدوين, حيث تاأ�ض

باملئة  ن�ضًفا  حالًيا  ي�ضّكل  ال  بالطبع  وهو  اليوم,  حتى  يعمل  يزال  ال  وهو 

من حاجتنا, ولكّنه يف ذلك الوقت كان يعترب املعمل االأ�ضا�س للإنتاج, فتّم 

تد�ضني ال�رشكة يف العام 19٢7. للأ�ضف اليوم يف قطاع الكهرباء, البع�س 

اإّن االمتيازات تاأتي من  اأو هفوة, بل على العك�س  اأّن االمتيازات هبة  يظن 

املنطقة ومن املدينة.

بقي املعمل املذكور م�ضتمًرا ملّدة اأربعني عاًما, بداأت ال�رشكة بعد هذه االأعوام 

العام 1936 مّت بناء معمل حراري ينتج 1٢ ميغاوات,  بتّو�ضع كبري. ففي 

وكان يكفي مدينة زحلة وير�ضل الكهرباء اإىل منطقة بكفيا.

ت�ضّمى  وكانت   ,1964 العام  يف  لبنان«  »كهرباء  �رشكة  اإن�ضاء  مّت  وقد 

»م�ضلحة كهرباء لبنان«, وذلك بعد 41 عاًما من تاريخ اإن�ضاء �رشكة كهرباء 

زحلة. ويف العام 1969 ح�ضل فائ�س يف االإنتاج لدى �رشكة كهرباء لبنان 

كهرباء  �رشكة  مع  اتفاق  اإىل  اأّدى  ما  جديدة,  اأ�ضواق  عن  تبحث  واأ�ضبحت 

زحلة, كان املغزى منه اأّنه ممنوع على �رشكة كهرباء زحلة جتديد املعمل 

احلراري اأو تكبريه اأو �ضيانته, بل تتكّفل �رشكة كهرباء لبنان بتغذية املنطقة 

املهند�س ناجي جري�ضاتي
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النوايا والتعاطي املمّيز  اإىل وجود ح�ضن  االإ�ضارة  بـ٢4 �ضاعة كهرباء, مع 

»تتعهد  العقد:  هذا  من  ع�رشة  الثانية  املادة  �ضاأذكر  العلقة.  اأ�ضحاب  بني 

امل�ضلحة باأن ت�ضع بت�رشف مدينة زحلة ٢4 �ضاعة يومًيا وعلى مدار اثني 

ع�رش �ضهًرا يف ال�ضنة كامل القدرة اللزمة المداد امتيازها«. ثّم بداأ التقنني 

يف العام 1990 ومل يزل, ولكن �رشكة كهرباء زحلة بقيت يف خدمة املواطن, 

واملدينة واجلوار, وحتى يف اأوقات احلروب. فاليد العاملة مبجملها حمّلية 

حتويل  حمطة  حتويل,  حمطة  ي�ضمل  الذي  العمل  وهذا  املنطقة,  �ضباب  من 

كهربائية, وخطوط التوّتر, جاء نتيجة �ضبكة ذات جودة عاملية, ومن يعرف 

هذه التقنية يعرف مدى اأهمية هذا العمل, واأكرر اأّن هذا العمل هو عمل �ضباب 

املنطقة. 

ي�ضمى  ما  لدينا  ونحن  الرقمية,  القاعدة  عن  يحيى  منري  الدكتور  حتّدث 

�ضات 
ّ
املوؤ�ض من  والكثري   »geographic information system«بالـ

من  �ضنوات  ثلث  يتطّلب  املو�ضوع  وهذا  ينجح,  مل  لكّنه  به  القيام  حاول 

العمل. فاأنا اأ�ضتطيع من مكتبي اأن اأعرف و�ضع كّل م�ضرتك, ا�ضرتاكه, اأّي خّط 

ي�ضتعمل, واأي حمطة, وميكن معرفة مكان الهدر. ونتيجًة لهذا العمل ح�ضلت 

ال�رشكة على �ضهادة »ISO« يف العام ٢008, باالإ�ضافة اإىل �ضهادات عاملّية 

يف  الهدر  اأّن  هي  بها,  م�ضاركتكم  اأريد  التي  االأهم  النتيجة  ولكن,  اأخرى. 

ال�ضبكة يف العام ٢001 كان يبلغ ٢0٪ وو�ضل يف العام ٢015 اإىل٪4,6.

ولكن... التقنني القاتل واملطالبة ال�ضعبية! فم�ضكلتنا تكمن يف وجود �ضبكة 

مل  اإذا  �ضيًئا  ن�ضتفيد  ال  فنحن  كهرباء,  عليها  يوجد  ال  ولكن   ٪4 هدر  فيها 

كان   ٢001 العام  ففي   ,٪100 اجلباية  كانت  ولو  حتى  الكهرباء  تتوافر 

يف  وبلغ  يومًيا,  �ضاعتني  اإىل  والن�ضف  ال�ضاعة  حواىل  بالكهرباء  التقنني 

العام ٢01٢ معّدل 14 �ضاعة يومًيا.

فح�ضلت مطالبة �ضعبية و�ضغط �ضعبي يف املدينة, اعتربناه �ضغًطا ودعًما 

لنا يف اآن, فباالمتياز العائد لنا نحن ملزمون بتاأمني الكهرباء, وال خيار اآخر 

اأمامنا. فتّم تقدمي كتاب اإىل فخامة رئي�س اجلمهورية ال�ضابق العماد مي�ضال 

�ضليمان, واإىل رئي�س جمل�س النواب االأ�ضتاذ نبيه بري, واإىل رئي�س احلكومة 

جنيب ميقاتي, فتو�ضّلنا اإىل هذا احلّل, علًما اأّننا مل نقل يوًما اإّن احلّل الذي 

لنا اإليه هو احلّل املثايل, بّل نقول هو احلّل االأن�ضب, واالأ�رشع, واملوؤقت  تو�ضّ

لكهرباء زحلة. فكان احلّل هو ا�ضتئجار موّلدات ترّكب ب�رشعة فائقة, خلل 

ثلثة اأ�ضهر, ونبداأ باإنتاج الكهرباء ب�ضورة مبا�رشة, من دون اأن يوؤّدي ذلك 

كهرباء  �رشكة  قامت  اإذا  اإّنه  بالقول,   
ّ
ن�ضتمر ونحن  االإنتاج.  يف  فلتان  اإىل 

ة, فنحن ال نريد هذا املعمل.
ّ
لبنان بتغذيتنا بالكهرباء ب�ضورة م�ضتمر

مكّونات امل�رشوع:

-  60 مّولد بقدرة 1500 ك.ف.اأ تعمل على الديزل اأويل.

-  15 حمّول 15000/400 فولت.
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-  خّزان ديزل بقدرة 400,000 ليرت.

-  ٢6 خّزان يومي, كل واحد بقدرة ٢0,000 ليرت.

-  خليا توزيع توتر متّو�ضط.

-  غرف حتّكم, وم�ضتودع للمعّدات.

منافع امل�رشوع:

-  تاأمني تغذية كهربائية منتظمة وبجودة عالية للم�ضرتكني ٢4/٢4 على 

كامل قدرة ا�ضرتاكهم.

االأو�ضط وخلق فر�س عمل واحلّد من  البقاع  االقت�ضاد يف منطقة  -  تنمية 

هجرة ال�ضباب البقاعي اإىل العا�ضمة واخلارج. 

-  اإ�ضدار فاتورة واحدة اأقّل بحواىل 35٪ من جمموع ما كان يدفعه املواطن 

لل�رشكة وللمولد اخلا�س.

-  تاأمني التيار الكهربائي اإىل م�ضخات املياه.

االأمر  ليًل,  ال�ضوارع  واإنارة  البلديات  جميع  اإىل  الكهربائي  التيار  - تاأمني 

الذي ينعك�س ارتياًحا اأمنًيا لدى املواطن.

اخلا�ضعة  ال�ضحيحـة  بالقنـوات  يذهب  التوليد  معمل  اإنتـاج  من   ٪100  -

ملراقبة �ضلطة الو�ضاية وا�رشافها ويغّذي اخلزينة العامة بت�ضديد كامل قيمة 

الـTVA وغريها من ال�رشائب والر�ضوم.

-  كما يحّق الأّي م�ضرتك عدم اال�ضتفادة من االإنتاج وتغذية ا�ضرتاكه خارج 

�ضاعات التقنني فقط.

اإمتياز اليوم لي�س فقط ملدينة زحلة, بّل ملدينة زحلة و14 بلدية جماورة, 

�رشكة  مل�ضتقبل  بالن�ضبة  اأّما  يدفع.  واجلميع  الطوائف  جميع  منه  ت�ضتفيد 

لبنان. ويف اخلتام  الكهرباء يف  كهرباء زحلة فهو مرتبط مب�ضتقبل قطاع 

اإ�رشاك  �رشورة  هي  احلوارية,  الطاولة  لهذه  زحلة  كهرباء  �رشكة  تو�ضية 

لكن  موجودة,  التقنية  احللول  الأّن  والتوزيع,  االإنتاج  يف  اخلا�س  القطاع 

احللول ال�ضيا�ضية مفقودة.
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المهندس حّسان حراجلي

املتجّددة  الطاقة  ا�ضتهلك  كفاءة  حت�ضني  »دعم  مب�رشوع  العمل  يتوا�ضل 

لنهو�س لبنان - �ضيدرو« التابع لربنامج االأمم املّتحدة االإمنائي منذ العام 

٢007 وت�ضل قيمة هذا امل�رشوع اإىل اأكرث من ٢0 مليون دوالر اأمريكي. ومّت 

متويل املراحل الثلث االأوىل من »�ضيدرو« من قبل احلكومة االإ�ضبانية من 

خلل �ضندوق اإنعا�س لبنان. وحظيت املرحلة الرابعة احلالية من امل�رشوع 

من  العديد  اإدارة  »�ضيدرو«  م�رشوع  ويتوىّل  االأوروبي.  االحتاد  من  بتمويل 

امل�ضاريع الفرعية التي ت�ضتهدف على نحو خا�س املجتمعات امل�ضيفة)التي 

ت�ضت�ضيف اللجئني ال�ضوريني( وحتظى بتمويل من جهات مانحة عديدة ومن 

�ضمنها احلكومة االأملانية, وحكومة هولندا وال�ضندوق ال�ضعودي للتنمية.

مّت  حيث  العام  القطاع  على  »�ضيدرو«  من  االأوىل  الثلث  املراحل  ورّكزت 

اختيار اأكرث من 100 موقع تابع لهذا القطاع لل�ضتفادة من اأنظمة متنّوعة 

ال�ضم�ضية,  بالطاقة  املياه  لت�ضخني  جتارية  اأنظمة  مثل  املتجّددة  للطاقة 

واالأنظمة الكهرو�ضوئية ال�ضم�ضية, واأنظمة لتوليد الطاقة من الرياح, واإنارة 

الطرقات بالطاقة ال�ضم�ضية وم�ضّخات حرارية اأر�ضية )جيوحرارية(. وتعمل 

عدة  على  االأوروبي  االحتاد  من  واملمّولة  امل�رشوع  من  احلالية  املرحلة 

�ضات املحلية 
ّ
�ضعد. االأول هو جتهيز 9 مواقع للم�ضانع واجلامعات واملوؤ�ض

بالطاقة ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية وتزويدها بطاقة تراكمية ت�ضل اإىل 1.44 

االإحيائية  الكتلة  التدفئة من  تنفيذ م�ضنع حطب  فهو  الثاين  اأّما  ميغاواط. 

وذلك من خمّلفات الغابات يف بكا�ضني, جنوب لبنان. وي�ضهم ت�ضنيع هذا 

احلطب من خمّلفات الغابات واملحا�ضيل الزراعية يف ا�ضتحداث فر�س عمل 

واإيرادات على ال�ضعيد املحّلي كما ي�ضاهم اإىل حّد كبري يف خف�س خماطر 

احلرائق واملحافظة على الغابات. اأّما امل�رشوع الثالث فهو عبارة عن نظام 

عبارة عن  وهو  الطبي  مدرار  مركز  ميجاوات( يف  كبري)1.08  جيوحراري 

اأّما  �ضوكني.  يف  االإن�ضاء  قيد  �رشير(   ٢00 من  اأكرث  )ي�ضم  كبري  م�ضت�ضفى 

امل�رشوع الرابع من �ضيدرو واملمّول من االإحتاد فهو عبارة عن م�ضنع للطاقة 

ان حراجلي
ّ
املهند�س ح�ض
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ال�ضم�ضية يف قربيخا, جنوب لبنان. و�ضيقوم النظام الكهرو�ضوئي ال�ضم�ضي 

انقطاع  فرتة  خلل  املنازل  اإىل  الكهرباء  بتاأمني  واط,  كيلو   ٢50 بقدرة 

الذي  التيار  اإىل  ينتقل  اأّنه  اإال  البلدية,  �ضبكة  با�ضتخدام  الكهربائي  التيار 

تقدمه �رشكة كهرباء لبنان فور عودة التيار اإىل ال�ضبكة. و�ضيخترب امل�رشوع 

جدوى هذا النظام وقابلية تطبيقه بغية اعتماده يف بلدات اأخرى. اأّما امل�ضار 

الثالث مل�رشوع »�س يدرو« فيقوم على موا�ضلة الدرا�ضات وعمليات تقييم 

الفر�س  التوعية حول  م�ضتوى  رفع  بغية  املتجّددة  الطاقة  وتقنيات  موارد 

بتوافر  متعّلقة  عوائق  اأي  واإزالة  لبنان  اإىل  املتجّددة  الطاقة  تقّدمها  التي 

املعلومات.

ويف ظّل التعّهد الذي قامت به احلكومة اللبنانية بتحقيق الهدف الرامي اإىل 

الو�ضول اإىل طاقة متجّددة بن�ضبة 1٢ يف املائة بحلول العام ٢0٢0, يبقى 

درا�ضات  اإىل  وا�ضتناًدا  مطروًحا.  الهدف,  هذا  لتحقيق  ال�ضبيل  حول  ال�ضوؤال 

للطاقة اجليوحرارية وغريها  الوطني  الرياح, والتقييم  اأطل�س  متنّوعة مثل 

من الدرا�ضات ال�ضادرة مبعظمها عن »�ضيدرو«, ميكننا بو�ضوح اأن نفيد باأن 

لبنان يتمّتع بطاقة رياح على الياب�ضة ت�ضل اإىل 5.4 جيغاواط, وطاقة رياح 

من  جيغاواط   110 اإىل  اإ�ضافة  جيغاواط,   0.07 اإىل  ت�ضل  ال�ضاطئ  قبالة 

املرّكزة  ال�ضم�ضية  الطاقة  ال�ضم�ضية و8 جيغاواط من  الكهرو�ضوئية  الطاقة 

الطاقة  من  ميجاواط  و0,049  الكهرومائية  الطاقة  من  جيغاواط  و0.9 

املتوّلدة من النفايات.

اأّن  اإىل  ون�ضري  لبنان.  يف  املتجّددة  الطاقة  قطاع  يزدهر  اأن  املتوّقع  ومن 

�رشاء  اتفاقات  اإّن  اإذ  تناف�ضية,  باأ�ضعار  تتمّتع  املتجّددة  الطاقة  م�ضادر 

فيما  دوالر,  �ضنتات  و8  �ضنتات   5 بني  يرتاوح  ب�ضعر  تتّم  ال�ضم�ضية  الطاقة 

ترتاوح تكلفة طاقة الرياح على الياب�ضة بني 5 �ضنتات و17 �ضنت دوالر لكّل 

كيلوواط �ضاعة. وت�ضهم الطاقة املتجّددة يف ا�ضتحداث وظائف لكل قدرة 1 

ميغاواط اأكرب من م�ضادر الطاقة التقليدية. ومن ال�رشوري لتحقيق اعتماد 

الهيئة  القانون رقم 46٢ واإن�ضاء  قوي للطاقة املتجّددة يف لبنان, تطبيق 

لتمكني  الكهرباء  �ضبكة  يف  اال�ضتثمار  اإىل  اإ�ضافة  القطاع,  لهذا  التنظيمية 

اعتماد م�ضادر متنوعة من الطاقة.

واأخرًيا يقوم م�رشوع »�ضيدرو« الرابع املمّول من االحّتاد االأوروبي بتح�ضري 

اللبناين  اجلي�س  »ا�ضرتاتيجية  بعنوان  اللبناين  اجلي�س  مع  بالتعاون  درا�ضة 

االأ�ضا�ضي  الطاقة  ا�ضتهلك  الدرا�ضة  و�ضتحّدد  امل�ضتدامة«.  الطاقة  يف جمال 

يف مباين اجلي�س اللبناين واالأهداف لتحقيق كفاءة اأعلى على �ضعيد الطاقة 

التي من �ضاأنها  والطاقة املتجّددة, و�ضتقّدم قائمة من امل�ضاريع املحتملة 

�ضات 
ّ
حتقيق هذا الهدف. وناأمل باأن تكون هذه الدرا�ضة مثااًل حتتذي به موؤ�ض

كربى اأخرى.
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المهندس باسم خيّاط

م�ضتوى  على  زحلة  كهرباء  كتجربة  منها  اال�ضتفادة  ميكن  اأ�ضياء  هناك 

هو  ما  يعتمدوا  اأن  املنطقة  اأهل  اأو  املدين  املجتمع  يحاول  حيث  ال�ضمال, 

الذي   ٢8٢ قانون  هي  االأّهم  النقطة  وجبيل.  زحلة  منطقتي  يف  معتمد 

 green«ضدر ومل يطّبق لكي يوؤّمن دخول القطاع اخلا�س, اأّما بالن�ضبة للـ�

building« فيجب اأن يكون هناك حملت توعية لت�ضجيع النا�س عليه وهي 
درا�ضة لتحقيق اال�ضتهلك للطاقة. 

املهند�س با�ضم خّياط
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العقيد المهندس نبيل صراف

الكبرية  اخلربات  واأ�ضحاب  والدكاترة  الفنّيني  قبل  من  �ضمعناه  الذي  بعد 

والتي  الوطن,  قيام  منذ  موجودة  ع�ضكرية  �ضة 
ّ
كموؤ�ض اأحببنا  احلا�رشين, 

لديها جتارب كبرية يف جميع احلقول ومن �ضمنها م�ضاألة الطاقة, لنتقا�ضم 

معكم التجربة التي و�ضعت يف اجلي�س وفق توجيهات القيادة الدائمة نحو 

على  واملبنية  الكهربائية,  للتجهيزات  ال�ضليم  واال�ضتعمال  الطاقة  تر�ضيد 

جمل�س  وتو�ضيات  توجيهات  وفق  و�ضيا�ضتها,  اللبنانية  الدولة  م�ضاريع 

الوزراء.

التحتية  البنى  من  كبرًيا  ق�ضًما  دّمرت  التي  االأهلية  احلرب  نهاية  مع 

طال  الذي  الدمار  من  الكبرية  ح�ضته  للجي�س  كان  البلد,  يف  واملن�ضاآت 

بناء  اإعادة  مّت  الت�ضعينيات  بداية  ويف  الكهربائية.  وال�ضبكات  املن�ضاآت 

اجلي�س )عمليات الدمج, زيادة العديد, الخ.....( اإ�ضافة اإىل ترميم املن�ضاآت 

اإن�ضاء مباٍن جديدة وفق احلاجة واملناطق  التي ُدّمرت خلل احلرب, ومّت 

االأ�ضا�س  الهدف  فكان  الع�ضكرية.  �ضة 
ّ
املوؤ�ض قبل  التدّخل من  ت�ضتدعي  التي 

فاالأمن  والفو�ضى,  احلرب  من  اأعوام  بعد  االأهلي  وال�ضلم  االأمن  اإعادة  هو 

مطلوب  االأهلي  وال�ضلم  اللبنانية,  االأرا�ضي  على  يعي�س  مواطن  كّل  مطلب 

القيادة  ولكّن  �ضلم,  دون  من  اقت�ضاد  ال  الأّنه  الوطني,  االإقت�ضاد  لبناء 

اأين نحن مّتجهون, وهل ميكننا  الع�ضكرية تتجاهل مو�ضوع الطاقة, واإىل 

فكانت  ال؟  اأم  التطّور,  ميكننا  وهل  املجال؟  هذا  يف  االأموال  ا�ضتثمار 

اإّن  بحيث  الع�ضكرية,  �ضة 
ّ
املوؤ�ض يف  للفنّيني  تعطى  واالأوامر  التوجيهات 

حتتاج  بدورها  التي  جديدة,  ثكنات  اإىل  يحتاج  اجلي�س  يف  العديد  زيادة 

اإىل خدمات لوج�ضتية متعّددة, كالعتاد واملياه والكهرباء, بالتايل اإىل كل 

ا ونوًعا؟ م�ضادر الطاقة, ولكن هل كّنا ن�ضتطيع اأن نوؤّمنها كمًّ

واالإلكرتوميكانيكية,  الكهربائية  واالآالت  بالعتاد  املن�ضاآت  جتهيز  بداأ  لقد 

التي  االإنارة  اأجهزة  اإىل  الطاقة, باالإ�ضافة  التي تتطّلب كميات كبرية من 

اإًذا هناك م�رشوف عاٍل جًدا.  الثكنات.  االأمنية يف حميط  تو�ضع للحماية 

العقيد املهند�س نبيل �رشاف
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التوجيهات العقيد المهندس نبيل صراف اإىل  القيادة باالإ�ضافة  اأخذ حّيًزا كبرًيا من فكر  هذا املو�ضوع 

التي تعطى للفنيني. بداأنا باخلطوات العملية, ولكّنها للأ�ضف مل تكن فّعالة 

العامة كانت قليلة الأّننا كّنا  بل كانت خطوات تنفيذية خجولة, فاملالية 

�ضات 
ّ
ا املوازنة يف جميع الوزارات واملوؤ�ض خارجني من اأزمة حرب, واأي�ضً

االأمن  على  للحفاظ  موّجه  االأكرب  االهتمام  كان  اجلي�س  يف  اأّما  �ضئيلة, 

حيث  واالأمن,  االأهلي  ال�ضلم  على  يحافظ  بدوره  الذي  العتاد  وتاأمني 

ا�ضطررنا لل�ضري بخطوات جزئية حمّلية ولكن مفيدة وفّعالة.

اّتخذ  عندما   1995  -1994 الت�ضعينيات  بداية  يف  كانت  االأوىل  اخلطوة 

القرار,  هذا  ليّتخذ  اجلي�س  �ضوى  عامة  �ضة 
ّ
موؤ�ض هناك  يكن  مل  حيث  قرار, 

ومينع ا�ضتعمال اأي كا�ضف �ضوئي يعمل على »الهالوجني«, ال بل االعتماد 

الهاليد  معدن  اأو   )Sodium( ال�ضوديوم  على  العاملة  الكوا�ضف  على 

باالأمن,  مرتبطة  وهي  االأوىل  اخلطوة  هذه  كانت   .)Metalhalide(

ملبات  ا�ضتعمال  عدم  هي  الثانية  اخلطوة  كثرية.  حلول  لدينا  كان  كما 

ملبات  اىل  والتحّول  الع�ضكرية  املراكز  خمتلف  يف   »incandescent«

الفلوري�ضانت االقت�ضادية »CFL« والتي بدورها اأعطت نتيجة جيدة. اأّما 

اأعطتا نتيجة  ال�ضابقتني قد  اأّن اخلطوتني  التاأكد من  الثالثة, فهي  اخلطوة 

 )measurement( الأخذ مقا�ضات  لدينا م�ضغل  يكون  اأن  لذا يجب  ال,  اأم 

حتّدد م�رشوف الطاقة ولكي نعرف اإىل اأين و�ضلنا, ولكن للأ�ضف يف بداية 

�ضات الكهرباء ب�ضكل غري دوري 
ّ
هذه املرحلة كانت الفواتري ت�ضدر عن موؤ�ض

الذي  االأمر  للمركز,  �ضنوية  فاتورة  اأو  اأ�ضهر,  �ضتة  عن  فاتورة  ومتقّطع, 

االإ�ضرتاكات  اإدارة  وهي  جديدة  فكرة  ظهرت  لذا  املراقبة.  يف  خلًل  يخلق 

 Low And« اإ�ضرتاًكا   /5٢0/ بحواىل  عددها  يقّدر  والتي  الكهربائية 

للفاتورة  ال�ضنوية  القيمة  ط 
ّ
متو�ض يبلغ  حيث   ,»Medium Voltage

الكهربائية حواىل الثماين مليارات لرية لبنانية. وهنا ال بّد من توجيه �ضكر 

بحمدون,عاليه,  زحلة,  لبنان,  )كهرباء  الكهربائية  �ضات 
ّ
املوؤ�ض جميع  اإىل 

ا�ضرتاكات  املعلومات عن  لتاأمني كل  تعاونت معنا  التي  وقادي�ضا(  جبيل 

اجلي�س التي مل تكن كّلها بحوزتنا, وا�ضتطعنا جتميعها وتيوميها, ولكن مل 

اأ�ضهر واأغلب  اأو 6  ناأخذ النتيجة الكاملة الأّن الفواتري ت�ضدر ف�ضلية كّل 3 

وبناًء  املعلومات.  جمع  يف  نق�س  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  �ضنة,  كّل  االأحيان 

كهربائًيا  عداًدا  ع�ضكري ميلك  مركز  كّل  تكّلف  تعليمات  ذلك و�ضعت  على 

امل�رشوف  يبنّي  الهند�ضة,  مديرية  قبل  من  و�ضعه  مّت  منوذًجا,  يّنظم  اأن 

هذا  ينّظم  املقطوعية.  مع  وال�ضابقة  احلالية  العداد  تاأ�ضريتي  ال�ضهري, 

بوا�ضطة  الهند�ضة  مديرية  اإىل  امل�ضتفيدة  القطعة  قبل  من  ويرفع  النموذج 

من  والتمّكن  وا�ضتثمارها  املعلومات  هذه  تاأليل  اأجل  من  اجلي�س  قيادة 

اّتخاذ اخلطوات اللحقة.

كّل  يف  للإنارة   »LED« ملبات  اعتماد  هي  املتخذة  التالية  اخلطوة 

الدرا�ضات اجلديدة التي تنّظمها مديرية الهند�ضة, اإن جلهة ترميم املن�ضاآت 
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وتخفي�س  الطاقة  يف  توفري  بهدف  جديدة,  من�ضاآت  بناء  اأو  القائمة, 

اقت�ضادي,  الع�ضكرية فقط, كمردود  �ضة 
ّ
الفاتورة. املردود لي�س على املوؤ�ض

مردود  ولدينا  كما  ا,  اأي�ضً الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  انبعاثات  تخفي�س  واإمّنا 

لبنان  كهرباء  �ضة 
ّ
موؤ�ض خ�ضارة  من  التخفي�س  وهو  العامة,  املوازنة  على 

اّلتي ُت�ضّبب عجًزا يف املوازنة العامة, الأّن توفري كيلو واط �ضاعة يوّفر معه 

�ضة كهرباء لبنان.
ّ
حواىل 8 �ضنتات من خ�ضارة موؤ�ض

اجلي�س  مطابخ  بتحويل  ق�ضت  اجلي�س,  قيادة  قرار  وفق  التالية,  اخلطوة 

الطاقة  بكلفة  التوفري  بهدف  الغاز  اإىل  املازوت  على  العاملة  الّلبناين 

اأوك�ضيد الكربون. امل�ضتعملة وتخفي�س انبعاثات ثاين 

واأخرًيا ولي�س اآخًرا, كان القرار باعتماد املوا�ضفات الفنية امللزمة بتحقيق 

مكيفات الهواء ذات م�ضتوى كفاءة )Energy Class A( من دون �ضواها.

كّل ما اتخذ من قرارات وما و�ضع من حلول هو من اأجل توفري الطاقة. 

لكن ملاذا نبقى �ضلبيني وال نكون فعالني بحلولنا, وملاذا ال تّتخذ خطوات 

هذا  ولكن  الع�ضكرية؟  الّثكنات  يف  واعتمادها  املتجّددة  الطاقات  باجتاه 

املو�ضوع اأتى متاأخًرا. فمنذ مّدة زمنية كّنا قد حتدثنا عنه يف لبنان ولكن 

امل�ضكلة يف التمويل. فاملوازنة �ضئيلة ونحن غري قادرين على و�ضع مبالغ 

طائلة على اعتبار اأّن كلفة امل�ضاريع التي تعتمد على الطاقة املتجددة ما 

خا�س  �ضكر  توجيه  من  بّد  ال  وهنا  امل�ضادر.  لباقي  ن�ضبة  مرتفعة  زالت 

املادي  الدعم  قّدم  الذي   »UNDP«للـ التابع   »CEDRO« م�رشوع  اىل 

الن�ضف  حواىل  بلغت  اإجمالية  بكلفة  امل�ضاريع  هذه  مثل  لتنفيذ  للجي�س 

ا�رشاف  حتت  اأجنزت  وقد  ثلثة,  املنّفذة  امل�ضاريع  اأمريكي.  دوالر  مليون 

ال�ضم�ضية,  الطاقة  على  املياه  لت�ضخني  م�رشوعان  الفني,  الهند�ضة  مديرية 

الّلـه - بعلبك ملا ال يقّل عن /800/ ع�ضكري,  االأول يف ثكنة ال�ضيخ عبد 

اأّما امل�رشوع الثالث  والثاين يف الكلية احلربية, حلواىل /500/ ع�ضكري. 

يف  اإ�ضارة  ملركز  ال�ضم�ضية  الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  فكان 

بلدة عر�ضال. هذه مراكز �ضغرية ن�ضبة ملا ُينّفذ يف لبنان ولكن مردودها 

ما  وانبعاثات  �ضنوًيا  املازوت  من  ا  طنًّ  /45/ عن  اليقل  ما  للجي�س  وّفر 

الثلثة  امل�ضاريع  الكربون, هذه  اأوك�ضيد  ثاين  طنًّا من  يقّل عن/140/  ال 

التي مولها م�رشوع »CEDRO« اأّمنت وتوؤّمن املياه ال�ضاخنة والكهرباء 

اإًذا  الطاقوية,  الفاتورة  قيمة  تخفي�س  اإىل  باالإ�ضافة  دائمة  �ضبه  ب�ضورة 

اأخرى  لتنفيذ م�ضاريع  املمكن حتويلها  مّت توفريها من  التي  االأموال  فاإّن 

ا على الطاقة املتجّددة, وهكذا دواليك. تعمُل اأي�ضً

مماثلة  م�ضاريع  تنفيذ  اجلي�س  يف  يتّم  اأعله  امل�ضاريع  اإىل  باالإ�ضافة 

لت�ضخني املياه على الطاقة ال�ضم�ضية وذلك من االأموال اخلا�ضة, على �ضبيل 

املثال ال احل�رش, ل�ضالح نادي ال�ضباط - الريزة, نادي الرتباء املركزي 

اأّننا  اعتربنا  اإلخ...فلو  الع�ضكري املركزي,  امل�ضت�ضفى  ال�ضمال-عرمان,  يف 
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الوزراء,  ل�ضنا بعيدين عن توّجهات جمل�س  اأمنية, فنحن  �ضة ع�ضكرية 
ّ
موؤ�ض

من  توليد٢0٪  اإىل  خللها  من  ت�ضل  قد  خطة  متلك  التي  الّطاقة  ووزارة 

الطاقة الكهربائية باالعتماد على الطاّقة املتجّددة. 

كانت  ولكّنها  جيدة  نتائج  اأعطت  كّلها  وامل�ضاريع  اخلطوات  هذه  اإّن 

الطاقوية.  والقطاعات  الثكنات  جميع  ت�ضمل  وال  املراكز  لبع�س  مو�ضعية 

من هنا ولدت فكرة و�ضع ا�ضرتاتيجية, �ُضمّيت با�ضرتاتيجية اجلي�س الّلبناين 

للطاّقة املتجّددة واملياه, مع االإ�ضارة اإىل اأّنه حتى االآن ال يوجد اأي جي�س 

مثل  بو�ضع  عليه  القّيمون  اهتّم  االأو�ضط  ال�رشق  يف  اأو  العربي  الوطن  يف 

هذه اال�ضرتاتيجية, علًما اأّن هذه اال�ضرتاتيجية تهدف اإىل االأمور االآتية:

1. تر�ضيد ا�ضتهلك الطاقة ورفع كفاءتها.

٢. تر�ضيد ا�ضتهلك املياه.

3. زيادة ن�ضبة االعتماد على الطاقة املتجّددة.

4. تخفي�س االأثر البيئي وبخا�ضة انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون.

اأّما لو�ضع اال�ضرتاتيجية اأعله فهناك مهمات خم�س:

الفنية  للعنا�رش  اخلم�س  الع�ضكرية  املناطق  يف  عمل  ور�س  تنظيم   .1

لتدريبها على جمع املعلومات الطاقوية عن املباين الع�ضكرية. 

٢. ور�ضة عمل على مدى خم�ضة اأيام يف مديرية الهند�ضة. 

3. جمع املعلومات الفنية ذات ال�ضلة للمباين الع�ضكرية.

4. جمع معلومات طاقوية ِلعّينة من املباين �ضمن اإمنوذج خا�س.

5. حتليل املعلومات ودرا�ضتها وو�ضع االقرتاحات واحللول.

و�ضع  من  واالأخرية  اخلام�ضة  املرحلة  يف  اأ�ضبحنا  فقد  االآن  اأّما 

االأ�ضهر  خلل  جاهًزا  اال�ضرتاتيجية  م�رشوع  �ضيكون  حيث  اال�ضرتاتيجية 

من  وبتمويل  بالتن�ضيق  وتنظيمها  و�ضعها  يتّم  بحيث  املقبلة,  االأربعة 

.»CEDRO« م�رشوع

�ضوف  واملياه  امل�ضتدامة  للطاقة  اجلي�س  ا�ضرتاتيجية  باأّن  العلم  مع  هذا 

وو�ضع  الثكنات,  يف  القائمة  الطاقوية  امل�ضاكل  تبيان  على  ت�ضاعدنا 

اخلدمات  و�ضع  امل�ضاكل وحت�ضني  هذه  اللزمة حلّل  واالقرتاحات  احللول 

الطاقوية يف اجلي�س, ولكن هذا املو�ضوع يحتاج اإىل متويل مببالغ كبرية 

يكون  بع�ضها  الأّن  متويل.  اإىل  كّلها  احللول  حاجة  عدم  اإىل  االإ�ضارة  مع 

باإالدارة اجليدة لقطاع الطاقة والبع�س االآخر يحتاج اإىل هذا التمويل.

من هنا اأريد اأن اأقّدم اقرتاحني يف هذا املو�ضوع:

مل�رشوع  واملعنوي(  )املادي  الكامل  الدعم  تاأمني  هو  االأول:  االقرتاح 

ا�ضرتاتيجية اجلي�س الّلبناين للطاقة امل�ضتدامة واملياه من خمتلف االأطراف 

اإقليميني, ودوليني(. )حمليني, 

�ضة كهرباء لبنان( ويتعّلق باحل�ضاب ال�ضايف 
ّ
االقرتاح الثاين: )موّجه ملوؤ�ض

الطاقة  باإنتاج  لبنان  يف  ي�ضمح  الذي  القانون  وهو   »Net Metering«
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الدولة  �ضبكة  على  الطاقة  هذه  وو�ضع  االأفراد,  �ضعيد  على  الكهربائية, 

االنتاج  كان  حال  يف  ولكن  واالإنتاج,  امل�رشوف  احت�ضاب  يتّم  وبالتايل 

اأكرب ف�ضيتّم ت�ضفري الكمية االإ�ضافية املنتجة. اأّما على �ضعيد اجلي�س الذي 

ميلك ما يزيد عن اخلم�ضماية ا�ضرتاك كهربائي موّزعة على جميع املناطق 

وانتاجها  الكهربائية  الطاقة  م�رشوف  احت�ضاب  اإجراء  فُيقرتح  اللبنانية, 

قد  حيث  واحد  ا�ضرتاك  �ضعيد  على  ولي�س  للفواتري  االإجمالية  القيمة  على 

يتّم اإن�ضاء مزرعة )�ضم�ضية اأو هوائية...( لتوليد هذه الطاقة. 



.39. األمن القومي في لبنان واقع قطاع الطاقة والكهرباء

املهند�س فهد �صّقال

ق اإىل بع�س االأمور التي ت�ضهم يف حّل ثلث اأو اأربع من م�ضكلت الّطاقة يف لبنان, 
ّ
اأوّد اأن اأتطر

فامل�ضكلة لي�ضت فّنية بّل هي م�ضكلة حوكمة, ولي�ضت حم�ضورة يف م�ضكلة �رشكة الكهرباء, بّل هي 

ا يف م�ضكلة النفايات, ويف نظام املحا�ض�ضة. فاإذا احت�ضبنا قيمة العجز الذي دفعناه منذ  اأي�ضً

٢0 �ضنة, كان با�ضتطاعتنا على االأقّل اأن نن�ضىء اأربعة اأو خم�ضة مفاعل نووية. لذلك يجب رفع 

�ضة كهرباء لبنان وحّل م�ضكلة نظام املحا�ض�ضة على م�ضتوى الدولة, الأّنه 
ّ
يد ال�ضيا�ضيني عن موؤ�ض

�ضة كهرباء لبنان, 
ّ
عميق ومتجّذر ومعّقد, والق�ضية اللبنانية معّقدة على االأقّل يف ما يتعّلق مبوؤ�ض

�ضة جمل�س اإدارة م�ضتّقل وا�ضتقللية يف العمل من دون تدّخل ال�ضيا�ضيني, 
ّ
فيجب اأن يكون للموؤ�ض

من راأ�س الهرم و�ضواًل اإىل املياومني, واأعتقد اأّن ذلك �ضيحّل جزًءا كبرًيا من امل�ضكلة. 

النقطة الثانية واملهمة جًدا, هي مو�ضوع الـ1٢٪ من الطاقة املتجّددة, فلبنان ينتج بحدود الـ 

٢000 ميغاوات, والدولة و�ضعت هدًفا للعام ٢0٢0 بزيادة ن�ضبة االإنتاج بـ1٢٪, اأّي ما يوازي 

500 ميغاوات, فكيف ميكننا اأن نرفع هذه املعّدالت يف غ�ضون اأربع �ضنوات يف غياب ال�رشاكة 

بني القطاعني العام واخلا�س؟

نزيد  اأن  ميكننا  وكيف  واخلا�س,  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  مو�ضوع  هي  الثالثة,  النقطة 

املحّطات  واأّن  ا  خ�ضو�ضً ميغاوات,  و3000   ٢800 اإىل  ميغاوات   1500 اأو  من1400  االإنتاج 

بداأت تتقادم, وبالتايل من اأين �ضنح�ضل على هذه االأرقام خلل اأربع �ضنوات ونحن حتت وطاأة 

الدين؟ 

 »Model« التاأثري املدين و�ضعنا منوذًجا اللمركزية, فنحن يف ملتقى  اأّما بالن�ضبة ملو�ضوع 

لبلدية غلبون, وهنا نتكّلم على الدوائر الذكية, حيث الحظنا اأن 30٪ من اإنتاج الكهرباء ُي�ضتهلك 

ا اأّن بلدة  يف املناطق والبلديات خارج املدن االأ�ضا�ضية كطرابل�س, �ضيدا وبريوت, والحظنا اأي�ضً

الكهرباء حملًيا  الإنتاج  البلديات  البلديات واحتاد  اأن ترتك  ت�ضتهلك 70 ميغاوات. فيجب  زحلة 

مناقشات ومداخالت المشاركين
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والتفاعل مع �رشكة كهرباء لبنان, وبالتايل نوّفر الـ 30٪ ونبقى على اإنتاج 1500 ميغاوات من 

دون اأن ينقطع التيار الكهربائي. 

النقطة االأخرية, هي اأّنه لو كان هناك وجود ملجل�س اأمن قومي ومفّعل لرفع ال�ضوت عالًيا ولفت 

اأحد  ال  ولكن  املليارين  يتكّلم على  كّله  املدين  املجتمع  اليوم,  م�ضكلة كبرية  اإىل وجود  االنتباه 

وبع�س  الكهرباء  �رشكة  اأداء  يف  ال�ضيا�ضي  التدّخل  تاأثري  الحظنا  فكما  �ضيًئا.  يفعل  اأن  ي�ضتطيع 

طلبنا, يف  اأّننا  املثال  �ضبيل  على  اأذكر  اخلدمات.  ومقّدمي  امل�ضتخدمني  عند  املوجودة  العوائق 

 »Substations« ات تركيب ثلثة حمّوالت
ّ
املنطقة حيث اأقطن, من �رشكة الكهرباء يف اإحدى املر

لكّننا مل نح�ضل عليها اإال بعد مرور اأربع �ضنوات, مع العلم اأّنها موجودة لديهم وذلك بعد اأن عقدنا 

اتفاًقا مع مقّدمي اخلدمات. اإًذا هذه هي اأهم امل�ضاكل التي ا�ضتعر�ضنا, فاإذا وجدنا احللول ميكن 

اأن تعود �رشكة كهرباء لبنان كما كانت يف ال�ضتينيات متّول اآنذاك الدولة اللبنانية.

الدكتور منري يحيى

ا م�رشوع مقدّمي اخلدمات يف العام ٢01٢,  عندما بداأ تنفيذ اخلّطة يف العام ٢010, وبداأ اأي�ضً

�ضة كهرباء 
ّ
كان هناك65,000 طلب للم�ضرتكني اللبنانيني مرمًيا يف اأدراج 40 مكتًبا من موؤ�ض

لبنان. فنحن ال نّذم اأحًدا, اإمّنا نتكلم على حقائق ووقائع ملمو�ضة, اإّن اأّي عملية تو�ضيل كهربائي 

لنائب  وات�ضاالت  تّدخلت  تتّطلب  كانت  القرى,  يف  حّتى  اأو  املدينة,  داخل  موجود  مبنى  الأّي 

تتّم,  لكي  بلدية  رئي�س  اأو  وزير  اأو 

ر�ضاوى  دفع  تتطّلب  كانت  ورمّبا 

للموظفني.

منطقة  يف  االأول  مثالني,  لناأخذ 

»الربي�ضتول« - احلمرا اأو يف »نزلة 

ال�ضوفيل« - االأ�رشفية, هّل هناك 

الكهربائية يف  ال�ضبكة  تعليق على 

هاتني املنطقتني؟ طبًعا ال, التيار 

 باملحّول يف هاتني املنطقتني 
ّ
مير

الفواتري,  على  ت�ضّجل  والكهرباء 

 ,٪99,8 حواىل  فهي  اجلباية  اأّما 

االأوىل  املنطقة  يف  اأّن  تبنّي  ولكن 

٢9,68٪ من الكهرباء مل تك�ضف اأو 

باملحّول ومل  ت 
ّ
مر اأّنها  اأّي  تظهر, 

تظهر على اأّي فاتورة, اأّما يف املنطقة الثانية فبلغت الن�ضبة 30,1٢٪. املثال الثاين يف منطقة 

احلازمية, بعد اأن ركّبنا العدادات التجريبية الذكية, ح�رش الوزير لكي يراقب الو�ضع, فتبنّي اأن 

الهدر الذي كان ي�ضّكل حواىل 3٢٪ انخف�س اإىل 17,7٪ بعد اأن و�ضعنا العداد الذكي.

املحّول يعطي جهة من ال�ضارع, وجهة اأخرى تاأخد من مكان اآخر, ويف اأماكن اأخرى الكابل متدلٍّ 

اأّي اأّن خّط  من العامود, واملحّول حتت الطريق يعطي اأبنية يف اأماكن اأخرى من اجلهة الثانية, 

ا اإىل اأّنه يف اأحد  الكهرباء االأ�ضا�ضي قائم, ولكّنه ميّد الكهرباء اإىل جهة اأخرى. وجتدر االإ�ضارة اأي�ضً
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 من الغابة وتقوم 
ّ
اأهم املنتجعات ال�ضياحية يف منطقة ال�ضمال, هناك خط بقّوة KVA 15 مير

عليه حمطة, وهنا يكون الهدر حواىل 11٪ من قيمة الفاتورة. اإذا مل يتوّقف هذا النزيف املادي 

ا غري م�ضبوق يف تاريخ لبنان, فالكهرباء �ضوف تاأخذ البلد نحو  للقطاع الكهربائي الذي بلغ حدًّ

االإفل�س, ونحن ن�ضعى قدر امل�ضتطاع لكي ننتج 10٪ با�ضتخدام الطاقة املتجّددة.

اأثناء احلرب, والحًقا عندما كان هناك حكومتان وبنك مركزي واحد, كنت  النقطة الثانية, يف 

اإدمون نعيم, فاالأخري مل يكن يوّقع على  يف ذلك احلني م�ضت�ضار حاكم م�رشف لبنان املركزي 

اأّي وثيقة اإاّل اإذا كانت �ضادرة عن احلكومتني, كما عنّي جلنة ملراجعة احلّد االأدنى الذي يوافق 

عليه البنك املركزي, ومل يكن يدفع اأكرث من امل�ضتحّقات. اأّما يف احلكومتني, فقد مّت االإتفاق على 

ت�ضيري احلّد االأدنى من الكهرباء يف لبنان. اأّما اليوم فل يوجد حكومتان, بّل حكومة واحدة, كما 

اأ�رش�س مّما جرى يف احلرب  الكهرباء هو  اأهلية, ولكن ما يجري يف قطاع  واأّنه ال يوجد حرب 

نقل  توزيع  �ضبكة  وجود  وعدم  االإنتاجية,  القدرة  وجود  عدم  ب�ضبب  ملاذا؟  حكومتني,  وبوجود 

مرتابط, وا�ضتمرار الهدر بالتوزيع من دون اأي جراأة يف اتخاذ اأي قرار, والأّن املخالفات اليوم ال 

اأو ا�ضت�ضدار قرار ق�ضائي. فكفى مراوغة, فالف�ضاد  ُتدفع ونحن غري قادرين على تنظيم حم�رش 

�ضاتنا العامة وحتى داخل قراراتنا ال�ضيا�ضية, فاإذا اأردت اأن اأقّوم الو�ضع 
ّ
م�ضت�رٍش وقائم داخل موؤ�ض

الراهن, فنحن اليوم يف اأ�ضواأ حاالتنا.

املهند�س ناجي جري�صاتي

اإىل  اأ�ضري  اأن  البداية  يف  اأّود 

حول  تتمحّور  االأوىل  نقطتني, 

القطاع اخلا�س واالمتيازات, فهذه 

احلاالت لي�ضت قائمة, الأّن االإمتياز 

اأي  وال  اخل�ضارة  فكرة  يتقّبل  ال 

كان  مهما  تتقّبلها  خا�ضة  �رشكة 

اأو  الدولة  مثل  لي�ضت  فهي  الثمن, 

موظفيها, اإن جلهة تّلقي الر�ضاوى 

عند الك�ضف على خمالفات التعليق 

الثانية  اأّما  وغريها.  ال�ضبكة  على 

كهرباء  �ضة 
ّ
موؤ�ض اأّن  اإىل  فت�ضري 

اإدارًيا  خلًل  تعاين  �ضة 
ّ
موؤ�ض لبنان 

بتمّنع  مرتبًطا  كان  اإن  اأعرف  ال 

عليهم  تقع  ما  فغالًبا  معروفة,  غري  اأخرى  اأ�ضباب  ثمة  اأو  معاجلته  عن  املوؤ�ض�ضة  على  القّيمني 

اخل�ضارة دون �ضواهم.

فاإّن  وبالتايل  الكهرباء,  اإنتاج  يف  اخلا�س  القطاع  اإ�رشاك  فهي  اقرتحها  التي  التو�ضيات  اأّما 

ملوؤ�ض�ضة الكهرباء م�ضلحة كبرية يف اإ�رشاك ال�رشكات اخلا�ضة, بحيث تزداد اجلباية فتلغي جميع 

اإًذا هي  االأهّم  اإىل خ�ضارة كبرية. فالتو�ضية  العمل بالطرق ال�ضحيحة يوؤدي  التعّديات الأّن عدم 

اإ�رشاك القطاع اخلا�س ب�ضكل فّعال يف عملية التوزيع. 
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املهند�س فهد �صّقال

�ضة كهرباء لبنان راأ�س وجمل�س 
ّ
�ضة فا�ضلة, وكذلك يجب اأن يكون ملوؤ�ض

ّ
�ضة بل راأ�س موؤ�ض

ّ
تعّد كّل موؤ�ض

اقت�ضادية  مقاربة  نقاربها  التي  �ضة 
ّ
فاملوؤ�ض بال�ضيا�ضيني,  مرتبًطا  يكون  اأاّل  الراأ�س  وعلى  اإدارة, 

بحتة هي التي حتّقق االأرباح. 

واأوّد هنا اأن اأعطي مثًل عن بواخر اإنتاج الطاقة: حيث و�ضع ٢00 »mwh« للبواخر ملدة �ضنتني, 

ميكننا  وبالتايل  اأخرى,  باخرة  و�رشاء  اأخرى,   »mwh« بـ٢00  بها  التجديد  يتّم  ال�ضنتني  وبعد 

اء ا�ضتخدام البواخر, وعندما طرح مو�ضوع تركيب حمطة غاز تكون 
ّ
ل اإىل قيمة الهدر من جر التو�ضّ

جاهزة خلل �ضنة واحدة, اعرت�س اجلميع على ذلك كي ي�ضارك كّل منهم يف نظام املحا�ض�ضة. 

�ضة كهرباء زحلة, فهي مّتجهة حتًما نحو الهلك.
ّ
�ضة كهرباء لبنان كما تدار موؤ�ض

ّ
فاإذا مل تدره موؤ�ض

الدكتور منري يحيى

�ضات الرائدة التي مّولت معمل الزوق احلراري عندما اأن�ضئ, 
ّ
�ضة كهرباء لبنان من املوؤ�ض

ّ
تعترب موؤ�ض

ك.
ّ
واأّود اأن اأ�ضري اإىل اأّن نظامها الداخلي هو نظام قطاع خا�س اأي نظام متطّور جًدا ومتحر

بعد احلرب االأهلية تدّنت قيمة اللرية اللبنانية, وبالتايل ويف ظروف مو�ضوعية اأ�ضبحت حدود 

�ضات 
ّ
�ضة كهرباء لبنان غري مقبولة. من هنا يظهر جناح مفهوم املوؤ�ض

ّ
ك يف موؤ�ض

ّ
�ضلحيات التحر

اخلا�ضة يف القطاع العام, وال نريد اأن نقول اإّنه اإذا كان االأداء اأو التجربة �ضيئني, يكون املفهوم 

فا�ضًل. 

يكن  اإذا مل  الأّنه  الوطني,  اخلا�س  القطاع  اإ�رشاك   جّيد, وبخا�ضٍة 
ٌ
اأمر اخلا�س  القطاع  اإ�رشاك  اإّن 

وطنًيا فل يحّقق حركة اقت�ضادية, لذلك فاإ�رشاك القطاع اخلا�س غري الوطني هو م�ضاألة خطرية 

جًدا, باملقابل يجب اأن يكون للقطاع اخلا�س التزام وطني, وحتى االآن بدت التجربة غري موفقة. 

�ضاحبها  وكنجاح  اإدارة,  كمفهوم  نقّدره  والذي  زحلة,  كهرباء  جتربة  جناح  عن  الّنظر  وبغ�ّس 

ورئي�ضها, اإال اأّن التجربة مل تكن ناجحة, ففي الوقت نف�ضه الذي رفع فيه جمل�س النواب و�رشكة 

كهرباء لبنان التعرفة على املواطن بعد عام 1990, مل ترفع التعرفة يف زحلة, بل حافظت على 

خ�ضو�ضيتها.

وعليه, يجب اأن يكون القطاع اخلا�س عاداًل, مبعنى اأّن لديه موؤ�رّشات على �ضعيد االأداء يقّدم على 

ا اإىل  �ضة, بل يعود اأي�ضً
ّ
اأ�ضا�ضها اخلدمة, وهذه اإحدى امل�ضكلت التي ال يعود �ضببها فقط اإىل املوؤ�ض

 ,»variations order«الـ على  تعّود  وقد  الربح  ويريد  متعاقًدا  نف�ضه  يرى  اخلا�س  القطاع  اأّن 

فالقطاع اخلا�س يريد اأن ي�ضارك يف الربح من دون اأن يقّدم اخلدمات املطلوبة. وال اأعتقد اأّن من 

املنطق اأن نعمل على هدم قطاعنا العام وبالتايل يجب اإعادة النظر فيه, ولكن يف الوقت عينه 

نريد دوًرا للقطاع اخلا�س ي�ضارك يف حت�ضني االقت�ضاد الوطني ولي�س ا�ضتغلله كفر�ضة تاريخية 

لزيادة ربحه, الأّننا بذلك نكون قد حتّولنا من م�ضكلة الف�ضاد يف القطاع العام اإىل املحا�ض�ضة يف 

القطاع اخلا�س.

املهند�س فهد �صّقال

ال�رشيع  اأن يقوم بتعاقد �رشيع للإنتاج  الوزراء  الّنواب على قانون ي�ضمح ملجل�س  �ضّدق جمل�س 

ملدة �ضنتني. فاإذا �ضمحنا للقطاع اخلا�س اأن يدخل على اإنتاج الكهرباء بدون �ضوابط ومن دون 
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توزيع عادل للرثوات, �ضرنى اأّن اأربع اأو خم�س �رشكات من املنتجني �ضين�ضئون حمطات كبرية, 

ت �ضنتان, فلماذا مل ينتجوا اأي ميغاوات؟ 
ّ
وبالتايل �ضتعود الرثوة للأ�ضخا�س اأنف�ضهم. وها قد مر

ال�ضّبب وا�ضح وهو اأّنهم اختلفوا يف ما بينهم على املحا�ض�ضة. 

املهند�س ناجي جري�صاتي 

ال  فهذا   ,»regulator« هناك  كان  اإذا  خا�ضة  �رشكة  اإ�رشاك  عند  والقلق  للخوف  داٍع  ال 

»regulator« هو الذي يحّدد االأ�ضعار بالن�ضبة ل�ضعر النفط, ويّنظم اأموًرا اأخرى, ففي كل دول 

العامل يعمد اإىل اإ�رشاك ال�رشكات اخلا�ضة مع القطاع العام واللجوء اإلـى »regulator«, فهناك 

�رشورة يف اال�ضتعجال يف اإ�رشاك القطاع اخلا�س.

اأّما بالن�ضبة لتعرفة كهرباء زحلة, فقد كّلفت احلكومة اللبنانية يف العام ٢004 �رشكة اأجنبية 

م�ضتقّلة كي حتّدد �ضعر التعرفة, �رشط اأن يبقى التوازن املايل ل�رشكة كهرباء زحلة ول�رشكات 

الكهرباء االأخرى على اختلفها, علًما اأّن �رشكة كهرباء زحلة تعطي مناطق ريفية ولي�س مناطق 

يف املدينة, فمعظم الفواتري ت�ضدر حتت �ضقف الـ٢00 ك وات/�س. هذا واأجرت ال�رشكة الدرا�ضة 

اإ�ضافة 8 لريات  ال�ضعر بـ50 لرية لكل كيلوات/�س مع  عر والتوازن املايل وحّددت 
ّ
ال�ض لتحديد 

ر�ضوم, اأّي ما جمموعه عملًيا 58 لرية.

للكيلوات/�س,  اإىل 90 لرية  الكلفة يف عامي ٢013 و٢014  با�ضيل  الطاقة جربان  رفع وزير 

يف حني اأن اأبرز مبيعات �رشكة كهرباء زحلة ترتاوح بني 85 و95 لرية, فبالتايل مل يبَق لديها 

�ضوى 3 لريات للربح بالكيلووات, اأ�ضف اإىل ذلك ما تدفعه لل�ضيانة والتوزيع واملن�ضاأة ورواتب 

املوظفني. اعرت�ضت �رشكة كهرباء زحلة على قرار الوزير, ورفعت كتاًبا اإىل جمل�س �ضورى الدولة 

الذي األغى بدون قرار الوزير جربان با�ضيل. 

العميد الركن زياد الها�صم

يف ظّل انخفا�س �ضعر النفط حالًيا, 

والدرا�ضات املتعّلقة باالأ�ضعار ت�ضري 

ا ل�ضنوات  اإىل ا�ضتمرار ال�ضعر منخف�ضً

مقبلة وبالتايل يح�رش ال�ضوؤال: األي�س 

ا�ضتخدام  على  االإبقاء  االأوفر  من 

الّنفط بتوليد الّطاقة بداًل من الّتوجه 

نف�ضها  باالأ�ضعار  بديلة  م�ضادر  اإىل 

اأو اأعلى ن�ضبًيا يف هذه املرحلة؟ 

اال�ضرتاك  كلفة  اإّن  ذلك,  على  مثال 

اأرخ�س حالًيا  الكهرباء  موّلدات  يف 

من كلفة اإنتاج الكهرباء من االألواح 

درا�ضة  اأجريت  اأن  بعد  ال�ضم�ضية, 

لعر�س اأ�ضعار للطاقة ال�ضم�ضية املتجّددة على �ضطوح املباين ومقارنتها باأ�ضعار املوّلدات ت�ضل 

لــ1٢٪ من اإنتاج الّطاقة املتجّددة يف ظّل هذا الواقع للأ�ضعار, اأال تعترب زيادة عدد البواخر, اإذا 



األمن القومي في لبنان واقع قطاع الطاقة والكهرباء .44.

اأردنا اأن نوؤمن وفًرا على مالية الدولة حًل �رشيًعا؟ 

�ضوؤال اآخر للدكتور منري يحيي وللأ�ضتاذ جري�ضاتي: هل ميكن للمواطن يف زحلة اإذا و�ضع الـطاقة 

املتجّددة على �ضطح منزله اأن يبيعها اإىل م�ضلحتكم؟

املهند�س فهد �صّقال 

اأّما يف ما يتعّلق بعملية البواخر, فهناك م�ضاكل كبرية:

اأواًل, اإذا مررنا بالقرب من البواخر, فل نرى �ضوى خم�ضة اأو �ضتة دواخني تعمل, فيما اأن العقد 

لهذه  الق�ضوى  الطاقة  من  الـ٪80  يعادل  ما  اأقّله  باإنتاج  يق�ضي  البواخر  عملية  على  املّطبق 

البواخر, واإاّل اإذا كان االإنتاج اأقّل منه ف�ضوف ندفع ما يعادل الـ 80٪ وهذا طرف من العقد يف 

املحا�ض�ضة.

ثانًيا, مو�ضوع التّلوث البيئي املخيف.

كهرباء  �رشكة  اأّن  كما  املتجّددة,  الطاقة  من  نظافة  واأكرث  كلفة  اأقّل  لي�ضت  البواخر  اإّن  ثالًثا, 

لبنان ال ميكن اأن ت�ضتّمر بالبيع باأقّل من الكلفة, ولكن اأن ن�رشك البواخر على ال�ضبكة لي�س هو 

ت�ضبب  ال  وبالتايل  البواخر  من  كلفة  اأقّل  فهي  غاز  حمطة  اأن�ضاأنا  فاإذا  اقت�ضادًيا.  االأمثل  احلّل 

يف  املوّلد  كلفة  تكون  الفرد  م�ضتوى  على  اأّنه  �ضحيح  املتجددة,  للطاقة  بالن�ضبة  اأّما  التّلوث. 

بع�س االأحيان اأقّل, ولكن ال ميكن اأن يكون لدينا عدد من املوّلدات يف احلي الواحد, فهذا ي�ضبب 

م�ضكلة بيئية ناهيك عن كلفة االإنتاج وال�ضيانة.

الدكتور منري يحيى

الطاقة  اليوم عندما ننتج 50٪ من 

الكهربائية املقّدرة بـ900 ميغاواط 

فهل  �ضنة,   15 ملّدة  املازوت  على 

هذا  خطورة  مدى  ت�ضّور  ميكنكم 

االأمر. ال ميكن اأن ن�ضاوم على اخلطاأ 

يف  امل�ضكلة  اأّن  نرى  حني  التقني, 

التقني  من  اأقوى  ال�ضيا�ضي  القرار 

و�ضع  يف  نحن  اإًذا  والهند�ضي, 

بكلفة  ننتج  وبالتايل  و�ضعب  حرج 

مرتفعة, لذلك نحن نرى باأّن بواخر 

االإنتاج  من  اأرخ�س  الطاقة  اإنتاج 

االأمر لي�س �ضحيًحا. فهل  الزهراين والبداوي, ولكن هذا  الديزل, كما يجري يف حمطة  بوا�ضطة 

هناك حّل لهذه امل�ضكلة؟ بالطبع ال يخلو االأمر من بوادر اأمل اإيجابية, ولكن يف ظّل عدم معاجلة 

اأّن هناك 4,500 عداد  اأّي قرار منها. كما  ال�ضيا�ضي والف�ضاد فلن يطّبق  النزيف املايل والقرار 

كهربائي ذكي مّوزعة من منطقة العبدة �ضمااًل اإىل منطقة جوّيا جنوًبا, ويتّم ت�ضغيلها واإطفاوؤها 
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من داخل مبنى �رشكة كهرباء لبنان, فلنطّبق اإًذا ال�ضبكة الذكية, وبالتايل تختفي الـ 40٪ هدر 

اإًذا �ضهل جًدا, لناأخذ على �ضبيل املثال جمموعة من املنازل,  خلل �ضنة ون�ضف ال�ضنة. فاحلّل 

اأن تّوزع املناطق على هذه االأ�ض�س,  اأو يف املدينة, فيجب  اإن كانت �ضمن القرية  وذلك بح�ضب 

اإلكرتوين ير�ضل املعلومات كّل 15 دقيقة اإىل املحّول الذي ت�ضتمد منه  فالعداد الذكي هو عداد 

كمية  وحت�ضب  به,  املرتبطة  العدادات  جميع  دقيقة   15 كّل  املحّول  يراقب  وبالتايل  الكهرباء, 

ت من خلله وتلك التي �ضجّلت يف العّدادات, فاإذا وجد ما يف ذلك فارق يكون 
ّ
الكهرباء التي مر

هناك �رشقة.

ياأخذ لبنان الكهرباء عرب 70 حمّطة حتويل توّتر عاٍل ومنخف�س, من بينها حواىل ٢0 حمطة 

حتويل يوجد بقربها اأرا�ٍس بور, فاإذا و�ضعنا بقرب كّل من هذه املحطات حمّطة ال�ضتئجار ما 

العدادات  اإ�ضافية, ريثما ينتهي تركيب  اإىل 40 ميغاوات, يكون لدينا 800 ميغاوات  بني 30 

الذكية خلل �ضنة ون�ضف ال�ضنة, بالتايل تكون امل�ضكلة قد حّلت.

املهند�س ناجي جري�صاتي  

 ٢5 اليوم  حتى  لدينا  ونحن   ,»net metering«الـ قانون  طّبقت  زحلة  كهرباء  �رشكة  اإّن 

اأعطت  اإذا  اأي  العدد ومن ثم نح�ضب املبلغ,  اأّما بالن�ضبة لكيفية تطبيقه, فاأواًل نح�ضب  م�ضرتًكا, 

الـ  قيمة  بدفع  فيقوم  وات/�س,  700 ك  اأعطاها  وهو  كيلوات/�ضاعة   1,000 امل�ضرتك  ال�رشكة 

300 ك وات/ �س فقط, اأّما الفائ�س فيبقى لل�ضهر املقبل. 

العميد الركن مي�صال اخلوري

مداخلتي االأوىل متعّلقة مبو�ضوع تو�ضيل كابلت املن�ضورية, فاإذا مّت تو�ضيلها حتت االأر�س 

يف  عاٍل  توّتر  خّط   
ّ
مير عندما  براأيي  ولكن  االأر�س,  فوق  متديدها  من  اأكرب  كلفة  ذلك  ف�ضريّتب 

اأو  حتته  البناء  ُيَحّظر  كما  فوقها,   
ّ
مير التي  االأر�س  قيمة  ثمن  من  يخّف�س  فذلك  ما,  مكان 

ا�ضتملك االأر�س, بينما عندما متّد الكابلت حتت االأر�س تبقى االأخرية حمافظة على قيمتها 

ا من املوجات الكهرومغناط�ضية واالإ�ضعاعات امل�رّشة. اأّما  كان اأي�ضً
ّ
ونكون بذلك قد حمينا ال�ض

اإذا عّمم ذلك يف كل اأنحاء لبنان, حتى ولو اأّن الكلفات مرتفعة لكّننا قد جنني االأرباح ونحافظ 

على قيمة اأر�ضنا ال�ضغرية, فبعد مرور ٢0 اأو 50 �ضنة من اليوم, �ضتزيد الكثافة ال�ضكانية اأكرث 

يف بلدان العامل, و�ضوف يكون لدينا اأعلى ن�ضبة �ضكانية.

معامل  عن  �ضعبان  الدكتور  مع  احلديث  �ضياق  يف  وكّنا  االإنتاج,  معامل  باإدارة  يتعّلق  ما  يف 

الكهرباء  مهند�ضي  اأف�ضل  لبنان  من  ج 
ّ
يتخر الذي  الوقت  يف  اأجانب,  يديرها  التي  االإنتاج 

واالإلكرتونيك, والذين بدورهم ي�ضافرون اإىل بلدان اأخرى. فلماذا لي�ضوا هم من يديرون معامل 

ل به املهند�س  البلدان االأخرى؟ وتعقيًبا على ما تف�ضّ اإدارة املعامل يف  االإنتاج لدينا بداًل من 

واالأعباء  البقاع,  يف  ا  خ�ضو�ضً ال�ضوري  النزوح  اأزمة  عن  يعرف  فاجلميع  جري�ضاتي,  ناجي 

ال�ضبكة  على  التعليق  بفعل  زحلة  كهرباء  �رشكة  على  النازحون  يفر�ضها  التي  االإ�ضافية 

الكهربائية.
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اإقرتاحات التو�صيات

وّجه العميد الركن فادي اأبي فراج ال�ضكر اإىل امل�ضاركني, مثنًيا على جهودهم جميًعا وال �ضّيما 

ل اإىل  اأّن كل فرد قّدم جمموعة تو�ضيات قّيمة, بحيث مّت ا�ضتخل�س ٢3 منها ملناق�ضتها للتو�ضّ

البيان اخلتامي, نعّدد هذه التو�ضيات على ال�ضكل االآتي:

1. اإبعاد القطاع الكهربائي عن التجاذبات ال�ضيا�ضية القائمة واإعادة الهيكلة التي ت�ضكل املعرب 

 Radical outsourcing for transformation« برنامج  �ضمن  القطاع  لتطوير  الوحيد 

.»change
تعميم  الكهربائي مع رف�س  القطاع  الوطني يف حتدّيات  القطاع اخلا�س وامل�رشيف  ٢.  اإ�رشاك 

التجارب الغربية يف اخل�ضخ�ضة يف ظّل فقدان امل�ضتلزمات االأ�ضا�ضية لل�ضفافية.

3.  وقف النزيف املادي لقطاع الكهرباء كاأولوية اأ�ضا�ضية للقطاع.

4.  و�ضع لبنان على خريطة الكهرباء امل�ضتدامة.

5. اإطلق القاعدة الرقمية واملعلوماتية كاأر�ضية اأ�ضا�ضية الإنهاء حالة الف�ضاد واالإنهيار.

�ضاتًيا 
ّ
وموؤ�ض ومالًيا  تقنًيا  القطاع  الإنقاذ  و�ضاملة  �ضفافة  طريق  خارطة  اعتماد  اإىل  6.  االإنتقال 

وقانونًيا.

7. قيام هيئة وطنية »الهيئة القاب�ضة لكهرباء لبنان«, واإعتماد »ميثاق وطني« للكهرباء ملزم 

ملّدة �ضنتني بجميع املناطق.

8.  دعم »م�رشوع ا�ضرتاتيجية الطاقة امل�ضتدامة واملياه يف اجلي�س« ومتويلها من االأطراف املحلية 

والدولية.

 »Net Metering« 9. تنظيم اتفاقية بني املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية وموؤ�ض�ضة كهرباء لبنان العتماد

على كامل فاتورة الكهرباء ولي�س لكّل اإ�ضرتاك على حدة.

10. اإدخال االإ�ضلحات وال �ضّيما جلهة تعديل القانون رقم 46٢ املتعّلق بتاأ�ضي�س �رشكة كهرباء 

لبنان, وميكن اإ�ضافة خطط �ضيا�ضة تعرفة التغذية, من خلل اإن�ضاء الربامج التي تهدف اإىل حتقيق 

تعاون جمٍد بني الهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س.

لبنان من خلل عملية توظيف عادية,  القطاع اخلا�س تدريجًيا يف �رشكة كهرباء  11.  اإدخال 

بالتزامن مع حتديث القوانني الداخلية املتعّلقة باحلوكمة واالإدارة. 

1٢.  وقف عرقلة م�رشوع دير عمار٢ واإمتامه بحدود اأواخر ٢017.

13.  دفع م�ضتحّقات م�ضاريع خطوط وحمّطات النقل.

14.  وقف عرقلة م�رشوع مقدمي اخلدمات واإمتام ال�ضبكة الذكية اأواخر ٢016.

15.  اإمتام م�رشوع املعملني اجلديدين يف الذوق واجلية اأوائل ٢016.

16.  االإفراج عن االإطار القانوين لدخول القطاع اخلا�س على خط االإنتاج.

17.  ال�ضري مبحطة التغويز بح�ضب درا�ضة االإ�ضت�ضاري الدويل.

إقتراحات وإعالن التوصيات
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18.  االإفراج عن قانون خط الغاز. 

19.  للطاقة ال�ضم�ضّية اإمكانيات وا�ضعة يف لبنان.

٢0.  االإ�ضتفادة منها على نطاق فردي ممكن و�ضهل عرب القرو�س املدعومة.

تخزين  كلفة  عن  تغني  اإذ  الرتكيب  كلفة  تقّل�س  لبنان  كهرباء  �رشكة  من  الذكّية  ال�ضاعات    .٢1

الطاقة.

نقابة  من  ُرفع  الذي   »Green Buildings« البيئّية  االأبنية  لت�ضجيع  رخ�س  ٢٢. م�رشوع 

املهند�ضني اإىل جمل�س النواب باإنتظار اإقراره.

٢3. التوعية للأفراد حول االأهمّية البيئّية واجلدوى االقت�ضادّية للإ�ضتثمار يف الطاقة املتجّددة.

اإعالن التو�صيات

بعد اأن مّت مناق�صة التو�صيات اأعاله، تال العميد الركن اأبي فراج مدير املركز البيان اخلتامي الذي 

ت�صّمن اإعالن التو�صيات على النحو االآتي:

1.  اإّن قطاع الكهرباء يف لبنان هو حاجة �رشورية وملّحة ويرتبط ارتباًطا وثيًقا باالأمن القومي, 

التجاذبات  القطاع عن  واإبعاد هذا  لتكري�س هذا املفهوم  �ضيا�ضة توا�ضل وطنية  اإطلق  وينبغي 

ال�ضيا�ضية واإعادة هيكليته �ضمن برامج حديثة, وذلك باإ�رشاك القطاع اخلا�س والقطاع امل�رشيف 

الوطني, ملواجهة التحّديات يف هذا القطاع. 

٢. اإّن اال�ضتغراق يف تو�ضيف اخللل الذي ي�ضود هذا القطاع من دون اإيجاد البدائل واحللول, والعمل 

اإ�ضلحي متكامل  اإجناز خمّطط توجيهي  التنفيذ, ال يكفي حلّل هذه امل�ضكلة, لذا ال بّد من  على 

املعلوماتية  القاعدة  واإطلق  بارزة  كاأولوية  الكهرباء  لقطاع  املادي  النزيف  وقف  اإىل  يهدف 

والرقمية كاأر�ضية اأ�ضا�ضية, الإنهاء حالة الف�ضاد وو�ضع خّطة م�ضتدامة للكهرباء.

�ضاتًيا, 
ّ
موؤ�ض القطاع  الإنقاذ هذا  و�ضاملة  �ضفافة  اعتماد خارطة طريق  واملفيد  ال�رشوري  3. من 

لبنان(  لكهرباء  القاب�ضة  )الهيئة  قيام هيئة وطنية  وذلك من خلل  وقانونًيا,  ومالًيا,  وتقنًيا, 

واعتماد ميثاق وطني للكهرباء ملختلف املناطق اللبنانية.

تهدف  برامج  اإن�ضاء  وذلك من خلل  واخلا�س,  العام  القطاعني  ال�رشاكة بني  اإمكانية  توفري   .4

واإدخالها تدريجًيا يف قطاع  الهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س,  اإىل حتقيق تعاون جمٍد بني 

الكهرباء من خلل عملية توظيف تتزامن مع حتديث القوانني املتعّلقة باحلوكمة واالإدارة.

تقنّيات حديثة حتّد من  الكهرباء, عرب  ا�ضتخدام  برت�ضيد  ُتعنى  للتوعية,  اإطلق حملة وطنية   .5

الهدر وُتظهر االأهمية البيئية واجلدوى االقت�ضادية من خلل اال�ضتثمار يف الطاقة املتجّددة.

6. العمل على اإمتام امل�ضاريع املتعّلقة بهذا القطاع وعدم عرقلتها, واإطلق م�ضاريع جديدة ميكن 

اال�ضتفادة منها لتعزيز التغذية بالتيار الكهربائي ب�ضورة اأف�ضل ملا فيها امل�ضلحة الوطنية, وال 

�ضّيما منها االقت�ضادية واحل�ضارية.
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(�عدد خاص (
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