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خصخصة وبواخر وزيادة تعرفة
للخليج العربي» ،بحسب ما ورد في عرض الوزير أبي خليل الى مجلس الوزراء.
لذلك ،تقترح وزارة الطاقة ّ
سد العجز والفجوة بين الطلب االستهالكي ،وبين
القدرة اإلنتاجية لمعامل الكهرباء ،عبر استئجار باخرتين بقدرة  825ميغاوات
وبكلفة إجمالية تصل إلى  850مليون دوالر سنويًا ،تضافان إلى الباخرتين
الحاليتين بقدرة  370ميغاوات واللتين تزيد كلفتهما لمدة ثالث سنوات
على  400مليون دوالر .ما يعني أن االعتماد على البواخر سيصل إلى 1225
ميغاوات ،أي ما يوازي  %37من الطلب على الكهرباء بكلفة إجمالية تتجاوز
مليار دوالر سنويًا .االستئجار سيمتد لخمس سنوات ،وبالتالي هدفه كسب
الوقت إلنشاء المعامل ،على أن تزداد الطاقة المنتجة من  12ساعة تغذية
إلى ما بين  20ساعة و 22ساعة يوميًا .ففي السنة
يوميًا كمعدل وسطي ّ
المقبلة ،تتوقع الوزارة التخلي عن باخرتي فاطمة غول وأورهان بيه ،وأن
تنشئ خالل السنوات الخمس معامل إنتاج بقدرة  2000ميغاوات بالشراكة

ّ
م ـي ـغــاوات ،عـبــر إن ـشــاء خ ــط ساحلي
بـ ــن الـ ــزهـ ــرانـ ــي والـ ـجـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة 67
مليون دوالر ما يحقق وفرًا بأكثر من
 20مليون دوالر في فاتورته النفطية
بناء على سعر برميل النفط بقيمة
 50دوالرًا.
ّ
وتـقـتــرح الـخــطــة ،فــي ظــل تــأخــر إقــرار
بــرنــامــج ل ـقــانــون إلن ـش ــاء خ ــط ال ـغــاز
ال ـس ــاح ـل ــي م ـن ــذ عـ ــام  ،2012تـجــزئــة
ً
املشروع إلى قسمني :شماال وجنوبًا،
وبالتالي االستغناء عن الوصلة التي
كــانــت سـتـنـشــأ ح ــول مــدي ـنــة ب ـيــروت
ب ـك ـل ـفــة ت ـق ــدي ــري ــة ت ـب ـلــغ  157مـلـيــون
دوالر .ه ــذا يـعـنــي أن ــه يـمـكــن إن ـشــاء
م ـح ـطــة ت ـغــويــز عــائ ـمــة ف ــي الـ ـب ــداوي
لتغذية معمل دير عمار  1ودير عمار
( 2قيد اإلنشاء) ،ومحطات تغويز في
الــزهــرانــي لتغذية معملي الــزهــرانــي

والجية وصــور .ومحطة في سلعاتا
تتوسط املسافة بني دير عمار والذوق
وتستغل لتغذية معامل تولي الطاقة
بنظام  ،IPPباإلضافة إلى ربط معمل
الذوق بها عبر خط الغاز الساحلي.
ّ
وب ـح ـس ــب الـ ـخ ــط ــة ،فـ ــإن طـ ــول ال ـخــط
الساحلي يبلغ  177كيلومترًا بقطر
 36بوصة بكلفة  398مليون دوالر.

ّ
الشمسية ،وأن توفر كلفة اإلنتاج
مع القطاع الخاص ونصفها من الطاقة ّ
بإنشاء محطة الستيراد الغاز الطبيعي وإنشاء خط ساحلي لتوزيعه .هناك
مخاوف من أن يصبح العقد المؤقت دائمًا ،ألن الحال هي هكذا في لبنان.
مولدات الشوارع ّ
تحولت إلى دائمة ،والبواخر بدأت ّ
تتكرس بشكلها الدائم
ّ
وتجعل األسر اللبنانية رهينة لها ولخياراتها .الخطة كما يعرضها وزير الطاقة
على مجلس الوزراء ،ال تتضمن دفتر شروط أو مناقصة أو استدراج عروض
محصورًا ،بل هي عرض ّ
قدمته شركة «كارادينيز» التي يستأجر منها لبنان
باخرتي «فاطمة غول» و«أورهان بيه» واللتين جرى تمديد عقودهما
من دون العودة إلى مجلس الوزراء .الشركة تعرض زيادة العدد إلى أربع.
واألمر نفسه ينسحب على عرض معامل الطاقة الشمسية .في ظل هذه
الخصخصة للقطاع بكامله ،يتم طرح رفع تعرفة الكهرباء بهدف تغطية
كلفة تشغيل الباخرتين الجديدتين ،أي ما يؤمن  726مليار ليرة لهذه السنة!

يتوقع أن تجني
كهرباء لبنان  726مليار
ليرة من زيادة التعرفة
خالل عام 2018

المحور الرابع :معامل طاقة
ّ
متجددة
تقول وزارة الطاقة إنها تلقت عرضًا
من شركة  Growth Holdingsمن أجل
تـصـمـيــم وت ــرك ـي ــب وت ـش ـغ ـيــل مـعــامــل
طـ ــاقـ ــة ف ــوت ــوف ــولـ ـتـ ـي ــة بـ ـ ـق ـ ــدرة 1000
م ـي ـغ ــاوات م ــن أجـ ــل إنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء
بــواس ـطــة ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة .الـشــركــة
ّ
الـعــارضــة شكلت تحالفًا مــن شركات

ع ــامل ـي ــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال هـ ــيGrupo :
 GRS, EnerTech, Teslaمــا يتيح لها
ً
تركيب املـشــروع كامال بفترة تتراوح
بني  18و 24شهرًا وبأسعار تنافسية.
ت ـتــوقــع ال ـ ـ ــوزارة تــول ـيــد ط ــاق ــة ت ــوازي

 %40مــن العجز الكهربائي السنوي،
بسعر  0.085دوالر لكل كيلوات ساعة،
مــن دون تخزين ،أو  0.125دوالرًا مع
الـتـخــزيــن .وتـشـيــر إل ــى أن تنفيذ هــذا
امل ـ ـشـ ــروع ف ــي م ـن ــاط ــق ري ـف ـي ــة يـسـهــم
ف ــي اإلنـ ـم ــاء املـ ـت ــوازن ،وي ـخ ـلــق فــرص
عـمــل ويـحـظــى بـقـبــول مــن الجمعيات
البيئية ،ويسهم بــزيــادة ثقة القطاع
الـ ـخ ــاص ب ــالـ ـت ــزام الـ ــدولـ ــة بــأهــداف ـهــا
املـعـلـنــة ل ـل ـطــاقــة ،وي ـس ـهــم ف ــي خفض
ان ـب ـع ــاث ــات الـ ـ ـغ ـ ــازات ال ــدف ـي ـئ ــة ،وه ــو
مشروع يرتكز إلى استثمارات للقطاع
ال ـخ ــاص م ــن دون أي كـلـفــة تتكبدها
مؤسسة كهرباء لبنان.

المحور الخامس :زيادة التعرفة
ورفع الدعم
ت ـقــول ال ـ ــوزارة إن الـتـعــرفــة الحالية

وزير
الطاقة
يقترح
استئجار
باخرتين
إضافيتين
بكلفة 850
مليون
دوالر
(األخبار)

ل ـل ـك ـهــربــاء ت ـع ــود ل ـس ـنــة  1994يــوم
كــان سعر برميل النفط بـحــدود 20
ارتفاع أسعار
دوالرًا ،لكن في ضوء ّ
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــث ــل ع ـن ـص ـرًا
أســاس ـيــا فــي كـلـفــة إن ـتــاج الـكـهــربــاء
إلـ ـ ــى  147دوالرًا ف ـ ــي  ،2008ف ــإن
كـهــربــاء لبنان تتحمل أعـبــاء مالية
جـ ــراء ع ــدم تـغـيـيــر ال ـت ـعــرفــة بسبب
ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـع ــدل ك ـل ـف ــة إن ـ ـتـ ــاج ون ـقــل
وتوزيع الكهرباء إلى مستوى أعلى
م ــن م ـع ــدل س ـعــر م ـب ـيــع ال ـك ـي ـلــووات
س ــاع ــة .وب ــال ـت ــال ــي إن ك ــل م ــا نـســب
م ــن خ ـســائــر مــال ـيــة ل ـك ـهــربــاء لـبـنــان
كانت فعليًا دعمًا حكوميًا للمواطن
وليس للمؤسسة.
وبالتالي فإن زيادة اإلنتاج ،بحسب
ّ
الخطة ،تتطلب كلفة إضافية بسبب
ّ
تدني التعرفة الحالية .ولــذا «تبني
أنــه يجب زي ــادة التعرفة ابـتــداء من
 2017/7/1بـنـسـبــة  %42.6كمعدل
وس ـط ــي ع ـلــى أس ـ ــاس س ـعــر بــرمـيــل
الـنـفــط بـ ـ  60دوالرًا حـتــى ال تتكبد
الخزينة العامة أي أكــاف إضافية.
وبـ ــذلـ ــك يـ ــرفـ ــع م ـ ـعـ ــدل سـ ـع ــر م ـب ـيــع
ال ـط ــاق ــة م ــن  132.1ل ـي ــرة إلـ ــى 188
ل ـيــرة لـكــل ك ـي ـلــووات ســاعــة ،وتـكــون
التعرفة الجديدة أقل من معدل سعر
ّ
واملقدر بنحو 350
املولدات الخاصة
ليرة لكل كيلووات ساعة».
وتلفت الوزارة إلى أنها درست األثر
املترتب على كــل فئة مــن املشتركني
ع ـل ــى أس ـ ــاس الـ ـف ــات ــورة اإلج ـمــال ـيــة
(كهرباء لبنان واملــولــدات الخاصة)
وتـ ـب ـ ّـن أن امل ـش ـت ــرك سـيـحـقــق وفـ ـرًا
مــال ـيــا ب ـس ـبــب االس ـت ـغ ـن ــاء ال ـجــزئــي
عن املولدات الخاصة أكبر من كلفة
زيــادة التعرفة املقترحة ألن السعر
الــوسـطــي لـهــذه الـتـعــرفــة أقــل بكثير
مــن سـعــر امل ــول ــدات ال ـخــاصــة .فعلى
سبيل املثال ،هناك  375690مشتركًا
بـ ـ  10أم ـب ـي ــرات ف ـقــط ل ــدى مــؤسـســة
كهرباء لبنان ممن يستهلكون نحو
 300كيلووات ساعة شهريًا ،ولديهم
اش ـت ــراك بـ ـ  5أم ـب ـيــرات مــن املــولــدات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ول ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــإن ف ــات ــورتـ ـه ــم
ال ـش ـهــريــة تـبـلــغ  96900ل ـي ــرة منها
 21900ليرة لحساب كهرباء لبنان
و 75000ليرة للمولدات الخاصة في
ح ــال وج ــود  12ســاعــة تـغــذيــة فقط.
أما إذا ارتفعت ساعات التغذية إلى
 22ســاعــة ف ــي ال ـي ــوم ،يــرت ـفــع معها
م ـن ـس ــوب االسـ ـتـ ـه ــاك مـ ــن ك ـه ــرب ــاء
ل ـب ـن ــان ،وي ـن ـخ ـفــض االس ـت ـه ــاك من
امل ــول ــدات الـخــاصــة وتـصـبــح عندها
ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة ال ـش ـه ــري ــة  64500ل ـيــرة
مـنـهــا  52000ل ـيــرة لـكـهــربــاء لـبـنــان
و 12500لـ ـي ــرة ل ـل ـم ــول ــد الـ ـخ ــاص،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـك ــون ال ــوف ــر اإلج ـمــالــي
لـلـمــواطــن نـحــو  32400لـيــرة ،أي ما
يعادل  %33.4شهريًا جراء تحسني
التغذية من  12ساعة إلى  22ساعة
وتنطبق هــذه املـقــارنــة على شرائح
املشتركني كافة.

