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مجتمع وإقتصاد

ّ
خطة وزير الطاقة لـ«إنقاذ الكهرباء»

قضية

محمد وهبة

ُ
ّ
ّ
بدل الباخرتين ،سيصبح لدينا أربع .وبدل المعامل األربعة ،التي تأخر إنشاؤها في جرى تلزيمه فعليًا بقيمة  360مليون يورو ،ولم ينفذ ألنه لم تذكر فيه
الضريبة على القيمة المضافة ،ولم ُيعرف من يتحمل كلفتها البالغة 36
عهدي الوزيرين جبران باسيل وأرثور نظريان ،سيكون لدينا ّدزينة من ّمعامل
مليون يورو ،وعقد آخر لتشغيل معملي الجية والزوق الجديدين ،اللذين
إنتاج الكهرباء التي تعمل بواسطة الغاز ،ويفترض أن تتغذى من الخط
أنجزا في مطلع عام  ،2016ولم يجر تشغيلهما بسبب الخالف على الجهة
الساحلي النائم في أدراج إحدى اللجان النيابية .وبدل التعرفة المدعومة،
بأن تشغيلهما كان سيضيف 3
سيصبح لدينا تعرفة أعلى تتيح ّلنا االستغناء عن مولدات الكهرباء وتغطية
التي فازت بعقد الصيانة والتشغيل ،علمًا ً
ساعات تغذية إضافية منذ عام تقريبًا ،فضال عن عقد سقط سهوًا في
خليل «اإلنقاذية
كلفة البواخر! هذه هي بنود خطة وزير الطاقة سيزار أبي ّ
مجلس اإلنماء واإلعمار لتلزيم إعادة تأهيل معمل الزوق المتهالك ...وإلى
لصيف  ،»2017التي رفعها إلى مجلس الوزراء .هي باختصار خطة إلعادة
جانب ذلك ،تراكمت مشاكل نقل الكهرباء وتوزيعها وجباية الفواتير الملزمة
إحياء ورقة سياسة القطاع ،التي أقرت في عام  ،2010ثم تعرضت لنكسات
لشركات مقدمي الخدمات .تجربة كانت «منتجة» للمشاكل ومكلفة للخزينة.
متتالية ّأدت إلى دخولها «الكوما» .خالل السنوات الماضية ،كانت مناقصات
والمال .تجاذب كان يمكن أما اليوم ،فإن اإلصرار على استكمال هذه التجربة يأتي انطالقًا من ارتفاع
المعامل محور تجاذب بين وزارتي الطاقة
والمياه ُ َ
ّ
ّ
ّ
حدة الطلب بسبب «النازحين من سوريا والتوقعات بأن يبلغ عدد السياح أكثر
ومعالجته ،لكنه كان تجاذبًا سياسيًا استغل ثغرًا في المناقصات
تجاوزه
ً
ٌ
والعقود بدال من أن يعالجها؛ هناك عقد إلنشاء معمل جديد في دير عمار ،من  1.5مليون في صيف  2017بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون

 1000ميغاوات إضافية عبر القطاع الخاص
ي ـق ـت ــرح وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة س ـ ـيـ ــزار أب ــي
خليل ،خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء
لصيف  2017تتضمن خمسة محاور:
اسـتـئـجــار بــاخــرتــن لـتــولـيــد الطاقة
الكهربائية ،زيــادة تعرفة الكهرباء،
إنشاء معامل بقدرة  1000ميغاوات
بالتعاون مع القطاع الخاص ،إنشاء
م ـعــامــل ط ــاق ــة فــوتــوفــول ـت ـيــة ب ـقــدرة
 1000م ـ ـي ـ ـغـ ــاوات ،إن ـ ـشـ ــاء م ـح ـطــات
الستيراد الغاز الطبيعي املسال.

المحور األول :استئجار بواخر لـ 5
سنوات

يستند هذا املحور إلى عرض ّ
مقدم
من الشركة التركية «كارباورشيب»،

ال ـت ــي يـسـتــأجــر مـنـهــا ل ـب ـنــان حــالـيــا
باخرتي كهرباء هما «فاطمة غول»
ّ
و«أوره ــان بيه» .الخطة تقضي بأن
يستأجر لبنان باخرتني إضافيتني
بقدرة  470ميغاوات لألولى ،وبقدرة
 420ميغاوات للثانية ،على أن تكون
كمية الطاقة املتعاقد عليها بنسبة
 %90م ــن ال ـق ــدرة اإلج ـمــال ـيــة ،أي ما
يوازي  800ميغاواتّ .
مدة العقد ،كما
ّ
وردت فــي ال ـعــرض ،م ـحــددة بخمس
س ـن ــوات عـلــى أن يـتــم رب ــط الـبــاخــرة
األولى على شبكة الكهرباء في نهاية
أي ــار  ،2017والـثــانـيــة فــي نـهــايــة آب
 .2017أما كلفة استئجار الباخرتني،
ف ـت ـب ـل ــغ  5.80سـ ـن ــت لـ ـك ــل ك ـي ـل ــوات

األولويات :خفض الدعم اعتبارًا من تموز

ّ
تتضمن خطة وزير الطاقة اإلنقاذية للكهرباء خريطة طريقة توضح األولويات على النحو
اآلتي:
ـ ـ ـ إق ـ ــرار ال ـخ ـطــة اإلن ـق ــاذي ــة ب ـكــل ب ـن ــوده ــا ،وخ ــاص ــة ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي ت ـقــدمــت ب ـهــا شــركــة
 Karpowershipعلى العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار  ،2017والسماح للشركة املذكورة
بتنفيذ األشغال واألعمال املطلوبة ،على أن تستكمل اإلجــراءات الالزمة لالستحصال على
التراخيص واملراسيم املتوجبة بشكل الحــق ،وعلى سبيل التسوية ،بغية إنجاز األعمال
البحرية والكهربائية املطلوبة وإتمامها في املوعد املحدد.
ـ ـ مساعدة كهرباء لبنان لدفع املستحقات التي ستترتب عليها فــي عــام  ،2017والبالغة
 726.75مليار ليرة لبنانية 585.3 :مليار ليرة لبنانية لتشغيل الباخرتني الجديدتني اللتني
ستوضعان بالخدمة تباعًا ،بدءًا من شهر حزيران  2017و 141.45مليار ليرة لبنانية للدفعة
األولى .يتوقع أن تجني كهرباء لبنان هذا املبلغ من زيادة التعرفة خالل عام  ،2018وحينها
تستطيع إرجاع املبلغ.
ـ تكليف االستشاري  Poten & Partnersإجراء األعمال املتوقع تنفيذها إلنجاز مشروع الـ
( FSRUمحطات الغاز املسال).
ـ الطلب من شركة  Imeg/ACEإعادة
ال ـت ـح ـقــق م ـ ّـن ال ــدراس ــة ال ـت ــي أعــدتـهــا
إلنـشــاء خــط غــاز ساحلي بقطر 36
بوصة وبطول إجمالي  177كلم لجهة
الكلفة التقديرية لكل قسم (طرابلس،
س ـل ـعــاتــا ،ال ـ ـ ــذوق ،ال ـج ـ ّـي ــة ،ال ــزه ــران ــي
وصور).
ـ املوافقة على العرض املقدم من شركة
 Growth Holdingوتفويض وزارة
الطاقة واملياه بالتفاوض مع التحالف
العارض على الكلفة املقترحة ودراسة
عــدد املـشــاريــع املقترحة مــع أو بــدون
تخزين للطاقة.
ـ املوافقة على اقتراح تعديل التعرفة
كما ورد فــي هــذا التقرير وذلــك بــدءًا
من .2017/7/1
ـ ـ ـ ـ اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات ســري ـعــة لـتـعـيــن
اس ـت ـش ــاري ع ــامل ــي ل ـل ـق ـيــام بـمـهـمــات
الـ"."Transaction Advisor

ساعة بما فيها التشغيل والصيانة
وتنفيذ كاسر للموج ،وأشغال ربط
البواخر على شبكة  220كيلوفولت،
وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب
وتـ ـص ــري ــف الـ ـط ــاق ــة اإلض ــافـ ـي ــة مــن
خــال خمس محطات نقالة وإنشاء
خزانات عائمة للوقود.

األثر المالي

ّ
ت ـ ـق ـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــط ـ ــة إن كـ ـلـ ـف ــة الـ ـفـ ـي ــول
وال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـص ـي ــان ــة ،وف ــق عــرض
«كــاربــاورشـيــب» ،تبلغ  848.2مليون
دوالر سنويًا ،علمًا بأن كلفة الكيلوات
ســاعــة م ــن ال ـبــاخــرتــن م ـق ـ ّـدرة بنحو
 13.04سنت مقارنة مع  12.89سنت
لـلـمـعــامــل ال ـحــال ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــذا
ال ـس ـعــر م ـح ـســوب ع ـلــى أسـ ــاس سعر
بــرمـيــل الـنـفــط بقيمة  60دوالرًا ،كما
ورد ف ــي م ـيــزان ـيــة مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لبنان لعام .2017
وباملقارنة ،فإن كلفة الفيول والتشغيل
والصيانة في معملي الــذوق والجية
الجديدين ،تبلغ  200.4مليون دوالر
سـنــويــا ،أي أن كلفة الـكـيـلــوات ساعة
تـبـلــغ  9.19س ـنــت ع ـلــى أسـ ــاس سعر
برميل النفط بقيمة  60دوالرًا.
وبالتالي ،فإن كلفة الطاقة اإلضافية
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ت ــولـ ـي ــده ــا م ـ ــن اس ـت ـئ ـج ــار
ال ـب ــاخ ــرت ــن ،وبـ ــدء تـشـغـيــل املـعـمـلــن
الـجــديــديــن فــي ال ــذوق وال ـجـ ّـيــة ،تبلغ
 1048.6مليون دوالر ،لينخفض سعر
ال ـك ـي ـل ــوات س ــاع ــة إلـ ــى  12.55سـنـ ّـت،
علمًا بأن هذه الطاقة اإلضافية تمثل
 %56.8من مجمل الطاقة املنتجة.
 7ساعات تغذية إضافية
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن االس ـت ـئ ـج ــار هـ ــو زي ـ ــادة
التغذية بالتيار الكهربائي ،من معدل
وسـطــي يبلغ الـيــوم  12ســاعــة يوميًا
عـلــى م ــدار الـسـنــة مــع ت ـفــاوت بحسب
الفصول إذ تتدنى في فصل الصيف
مــع ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلــى ال ـطــاقــة ،إلــى
 19ساعة يوميًا ،علمًا بــأن استئجار
الـ ـب ــاخ ــرت ــن سـ ـي ــرف ــع ك ـم ـي ــة ال ـط ــاق ــة
املنتجة بنسبة  ،%42.5أو مــا يعادل
سبع ساعات تغذية إضافية.
وتتوقع الوزارة أن تنتج كمية إضافية
من الطاقة ،من معملي الذوق والجية
الجديدين بقدرة  272ميغاوات ،أو ما
يوازي  %14.3من الكمية املنتجة ،أي
مــا يـعــادل  3ســاعــات تغذية إضافية،
ّ
وهو ما يتيح التخلي عن الباخرتني
«فــاط ـمــة غـ ــول» و«أورهـ ـ ـ ــان ب ـي ــه» في
أواخر  ،2018على أن يتزامن هذا األمر
أيضًا مع بدء إنشاء  8معامل جديدة
بقدرة  500ميغاوات لكل واحد منها،
اعتبارًا من  2020في دير عمار والذوق
والجية وسلعاتا والزهراني ومناطق
غير مسماة أيضًا.

المحور الثاني :معامل بقدرة
 1000ميغاوات
يستند هذا املحور إلى ورقة سياسة
قـطــاع الكهرباء الـتــي أقـ ّـرهــا مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـت ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــت وح ـ ـ ــدات
إضافية لتوليد الكهرباء بقدرة 1500
ّ
ميغاوات وفق نظام  .IPPيومها كلفت
ش ــرك ــة  Mott Mac Donaldبــوضــع
خ ــري ـط ــة ط ــري ــق ت ـت ـض ـمــن الـ ـج ــدوى

الخطة ال تتضمن
التلزيم بواسطة
مناقصة أو استدراج
عروض بل عرضين
من شركتين

الفنية واالقتصادية والقانونية ،وقد
خلصت الشركة إلــى ض ــرورة اتخاذ
إج ــراءات سريعة لتعيني استشاري
ع ــامل ــي ل ـل ـق ـيــام ب ـم ـهــام Transaction
 ،Advisorلــوضــع دراسـ ــات الـجــدوى
التفصيلية وتحضير دفاتر الشروط
ودليل إجــراءات الشراء واملفاوضات
وإبـ ـ ــرام ال ـص ـف ـقــات .ك ــذل ــك ،تضمنت
ال ـت ــوص ـي ــات ضـ ـ ــرورة ت ـطــويــر إط ــار
قــانــونــي «يـتـمـتــع بــالـلـيــونــة ويـكــون
نموذجًا استراتيجيًا يمكن تـكــراره
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل م ـم ــا ي ـج ـع ـلــه ج ــاذب ــا
للقطاع الخاص واملتمولني».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــة
تحدثت عن ضرورة «تحديد أهداف
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ــرف ــة امل ـق ـب ــول ــة
وال ـك ـل ـفــة ال ــدن ـي ــا ل ـل ـطــاقــة امل ـن ـت ـجــة»،
وأن تكون محطات الكهرباء املنوي
إنـ ـش ــاؤه ــا «ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ن ــوع ــي مــن
الـ ــوقـ ــود ،ال ـف ـي ــول ال ـث ـق ـيــل وال ـ ـغـ ــاز»،
ع ـلــى أن ت ـكــون امل ـح ــرك ــات العكسية
هــي تقنية اإلنـتــاج األفـضــل فــي حال
اع ـت ـمــاد ال ـف ـيــول ك ــوق ــود أول ـ ــي ،وأن
تكون العنفات الغازية عاملة بالدارة
املركبة إذا اعتمد على الغاز كوقود
ّ
أولـ ــي .واسـتـبـعــدت الـشــركــة اإلن ـتــاج
الـ ـح ــراري ال ـب ـخ ــاري ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ألن
«كـلـفـتــه وم ــردوديـ ـت ــه ه ــي أدنـ ــى من
الحالتني».
ودرس ــت الشركة نحو تسعة مواقع
ممكنة إلنشاء املعامل في دير عمار،
سـلـعــاتــا ،الــزهــرانــي ،ال ــدام ــور ،شكا،
شبريحا ،كـســارة ،ص ــور ،الحريشة،

وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن أن أفـ ـ ـض ـ ــل ث ـ ــاث ـ ــة مـ ــواقـ ــع
بالترتيب هــي :الــزهــرانــي وسلعاتا،
وال ـ ـ ــدام ـ ـ ــور« ،وتـ ـ ـق ـ ــرر املـ ـض ــي بـ ــأول
موقعني مباشرة».
ّ
تـ ـق ــول ّ الـ ـخ ــط ــة إن ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
لــم تـنــفــذ بـعــد رغ ــم أن وزارة الطاقة
طلبت من وزارة املــال تأمني األمــوال
الالزمة لشراء خدمات الـTransaction
 ،Advisorإذ أن وزارة املـ ــال طلبت
م ــراج ـع ــة شـ ـ ــروط ال ـك ـف ــال ــة وال ـك ـل ـفــة
الفعلية للتعاقد مع مؤسسة التمويل
الدولية «ولــم يتم بعد التوافق على
تـكـلـيــف مــؤسـســة الـتـمــويــل الــدولـيــة
للقيام باملهام املطلوبة».

المحور الثالث :محطات الغاز
الطبيعي

ّ
تنطلق خــطــة وزي ــر الطاقة مــن نقطة
أســاس ـيــة وه ــي أن الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
التي شكلت لدراسة نتائج استدراج
الـ ـع ــروض إلنـ ـش ــاء م ـح ـطــة اس ـت ـيــراد
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي املـ ـس ــال ،ف ــي مــوقــع
البداوي ،لم تتوصل إلى قرار نهائي،
وأن ال ـ ـ ـ ــوزارة اس ـت ـك ـم ـلــت دراس ــات ـه ــا
على مواقع محتملة كان االستشاري
لحظها فــي دراس ـتــه وه ــي الــزهــرانــي
وسلعاتا .وبحسب دراســات الــوزارة،
ف ـق ــد تـ ـب ـ ّـن أن هـ ـن ــاك ح ـس ـن ــات عـ ـ ّـدة
ملوقعي سلعاتا والزهراني منها عمق
املياه ،واملوقع الجغرافي ،واملساحات
الكافية التي يمكن استغاللها إلنشاء
معامل توليد طــاقــة وفــق  IPPبقدرة
 1000م ـي ـغ ــاوات تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغــاز
الـطـبـيـعــي فــي معظمها بكلفة صفر
ع ـلــى ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ك ــون الــدولــة
تـ ـسـ ـت ــأج ــر خ ـ ــدم ـ ــات امل ـ ـح ـ ـطـ ــات ع ـبــر
إض ــاف ــة رسـ ــم يـ ـح ـ ّـدد ح ـســب الـكـمـيــة
امل ـن ــوي ت ـغــويــزهــا (إنـ ـت ــاج غ ــاز قــابــل
لـ ــاح ـ ـتـ ــراق م ـ ــن مـ ـ ـ ــواد تـ ـحـ ـت ــوي فــي
تركيبها على عنصر الكربون).
لكن هـنــاك خاصية لكل مــن املعملني
على الشكل اآلتي:
ً
ـ ـ بالنسبة إلــى سلعاتا هـنــاك فضال
ع ــن إم ـكــان ـيــة ل ـت ــزوي ــد م ـع ـمــل الـ ــذوق
ب ـ ــال ـ ـغ ـ ــاز ع ـ ـبـ ــر خ ـ ـ ــط سـ ــاح ـ ـلـ ــي ب ــن
املـنـطـقـتــن بـكـلـفــة  70م ـل ـيــون دوالر،
م ــا ي ـت ـيــح لـلـمـعـمــل تـحـقـيــق وفـ ــر في
فاتورته النفطية بأكثر من  50مليون
دوالر استنادًا إلى سعر برميل النفط
بقيمة  50دوالرًا .كذلك تشير الدراسة
إلـ ــى أن م ــوق ــع س ـل ـعــاتــا ح ـيــث هـنــاك
محطة تغويز عائمة ،يتيح للمرافق
الصناعية في املنطقة االستفادة من
وجود طاقة متدنية الكلفة.
ـ ـ ـ ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي ،ه ـنــاك
إمـكــانـيــة السـتـفــادة معمل الــزهــرانــي
ب ـت ـش ـغ ـي ـلــه عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي،
ّ
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