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درس من مليونيرات
أميركيين

ِّ
ُ
خطط الكهرباء :الطاقة المتجددة أقل كلفة من الوقود األحفوري
ِّ
تمثل المخاطر البيئية
المتعاظمة ،وال ّ
ُ
سيما
باحث في مجال الطاقة -
ّ
معهد عصام فارس في
التلوث على أنواعه ،إحدى
أهم ِّ
ّ
الجامعة األميركية في بيروت
التحديات التي تواجه
المجتمعات ،ومنها المجتمع ل ــم ت ـعــد أزمـ ــة ت ـغـ ّـيــر امل ـن ــاخ م ـج ـ ّـرد ّشـعــار
مــوس ـمــي تـطـلـقــه ال ـج ـم ـع ـيــات وامل ـنــظ ـمــات
اللبناني .ولكن ،على الرغم
من تزايد وعي هذه المخاطر ،البيئية مــن فـتــرة إلــى أخ ــرى .فـمــن اقـتــراح
ع ـض ــو ال ـك ــون ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي أوك ــازي ــو
ال تزال الخطط الرامية إلى
ك ــورتـ ـي ــز وال ـس ـي ـن ــات ــور إي ـ ــد مـ ــاركـ ــي فــي
ّ
الــواليــات املتحدة األميركية حــول «االتفاق
معالجة «أزمة الكهرباء»
األخـضــر الـجــديــد» (،)New Green Deal
ترتكز إلى استهالك المزيد
إلــى انـتـخــابــات االت ـحــاد األوروبـ ــي األخـيــرة
من الوقود األحفوري إلنتاج
الـ ـت ــي أفـ ـ ـ ــرزت أص ـ ــوات ـ ــا «خ ـ ـ ـضـ ـ ــراء» ،إل ــى
اح ـت ـش ــاد م ـئ ــات اآلالف م ــن امل ـت ـظــاهــريــن
الطاقة الكهربائية ،في حين
أن التقارير الحديثة تشير إلى أن فــي ل ـنــدن أث ـنــاء زيـ ــارة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ّ
دونالد ترامب إلــى اململكة املتحدة للتنديد
الم ِّ
كلفة إنتاج الطاقة ُ
ُ
ّ
تجددة
ّ
بالتغير املناخي،
بتصريحاته امل ّستخفة
ّ
ّ
ر
التطو
كــلـهــا أحـ ــداث ت ــدل عـلــى أن األخ ـيــر أصبح
ّ
باتت أقل بفعل ُ
ج ــزءًا ال يـتـجـ ّـزأ مــن اسـتــراتـيـجـ ّـيــات ال ــدول
التكنولوجي ،وباتت تمثل
ُ
ّ
والحمالت السياسية للعقود املقبلة .حتى
خيا ّرًا مناسبًا لبلد مثل لبنان
كـبــرى شــركــات الـنـفــط الـعــاملـيــة الـتــي عــادة
ّ
يتمتع بأيام ُمشمسة في
تفضل تكديس األرب ــاح وزي ــادة رأس املال
في أسرع فترة استثمارية ُممكنة ،غير آبه ٍة
معظم السنة ،وبسرعة رياح
بالتداعيات البيئية ،أصبحت ّ
تحول جزءًا
مناسبة إلنتاج الطاقة منها
غير قليل مــن استثماراتها نحو الطاقات
مارك أيوب

ُامل ّ
تجددة ،وال ّ
سيما تلك التي ّ
تؤمن أجواء
ّ
تقل ّ
ربحية عن النفط والغاز.
استثمارية ال

ّ
لم تعد املخاطر البيئية ُوحدها التي تحفز
زيادة االهتمام بالطاقة امل ِّ
تجددة ،بل أصبح
ّ
هناك املزيد من األدلــة على وجــود «جــدوى
اقتصادية» أيضًاّ ،وهــو ُما أظهرته دراســة
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة املـتـ ُجـ ّـددة IRENA
ح ـ ــول أس ـ ـعـ ــار الـ ـط ــاق ــات امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ِّـددة ل ـعــام
 .2018تــرت ـكــز هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى خـ ـ ّـزان
معلومات وأسـعــار لنحو  17ألــف مشروع
ط ــاق ــة ُمـ ـتـ ـج ـ ِّـددة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،بـمـجـمـ ِّـوع
طــاقــوي يـ ــوازي  1,700غ ـي ـغــاواط ويـغــطــي
نـصــف املـشــاريــع املــوضــوعــة عـلــى الشبكة
فـ ّـي ع ــام ُ  .2018شملت ال ــدراس ــة مـصــادر
الــطــاقــة املـتـجـ ِّـددة الـتــالـيــة :الـطــاقــة الشمسية
ال ـفــوتــوفــول ـ ُطــائ ـيــة ( ،)Solar PVال ـطــاقــة
ّ
الـشـمـسـيــة امل ــرك ــزة ( ،)CSPطــاقــة الــريــاح
عـلــى ال ـبـ ّـر ،طــاقــة الــريــاح فــي الـبـحــر ،الطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ( ،)Hydropowerال ـطــاقــة
الحيوية ( )Bioenergyوالـطــاقــة الـحــراريــة
األرض ـي ــة ( .)geothermalوخـلـ ّصــت إلــى
ـاج م ـح ـ ُـوري م ـف ــاده أن ك ــل ُأس ـعــار
اس ـت ـن ـتـ ٍ
الكهرباء املنتجة من الطاقات امل ِّ
تجددة
مبيع
انخفضت فــي عــام  ،2018وأن ــه فــي معظم
بلدان العالم ،أصبحت أسعار هذه الطاقات
األدنى واألرخص بني مصادر إنتاج الطاقة
املـتــوافــرة بــاملـقــارنــة مــع الــوقــود األح ـفــوري.
االستنتاج اآلخر ّ
املهم هو أن طاقتي الرياح
على ّ
البر والشمسية الفوتوفولطائية (وهما
ُ
مصدران متاحان في لبنان ومعظم بلدان
ّ
املـنـطـقــة) سـتـشــكــان ب ــدءًا مــن ع ــام 2020

أرخـ ـ ــص مـ ـص ـّـدري ــن ل ـل ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
باملقارنة مع كل مصادر الوقود األحفوري
ّ
الـبــديــل وامل ـنــافــس ،وم ــن دون أي مـحــفــزات
مالية على صعيد صنع السياسات ،وهو
ّ
سيستمر مــن عــام  2020وصــاعـدًا،
واق ــع
ّ
ّ
مستفيدًا مــن عــوامــل عــدة أبــرزهــا :التطور
التكنولوجي في تصنيع ّ
املعدات ما ينعكس
ّ
على كلفة التركيب اإلجمالية ،التنافسية في
تأمني ّ
املعدات بأرخص األسعار ،وانخفاض
م ـخــاطــر ال ـت ـمــويــل م ــا يـنـعـكــس ع ـلــى كلفة
االستثمار.
ُ
تظهر أرق ــام بنك املـعـلــومــات عــن املشاريع
التي ستوضع على الشبكة في عام 2020
أن  %83م ــن م ـشــاريــع ال ـطــاقــة الشمسية
الفوتوفولطائية ستكون أرخــص من سعر
الـكـلـفــة الـتـشـغـيـلـيــة لـنـحــو ُ 700غ ـي ـغــاواط
( 700ألف ميغاواط) من الطاقة املنتجة من
الوقود األحفوري ،وبمتوسط سعر مبيع أو
إنتاج يبلغ  4.8سنت /كيلواط ساعة .كما
أن  %77من مشاريع طاقة الرياح على ّ
البر
ستكون أرخص من سعر الكلفة التشغيلية
لنحو ُ 900غيغاواط ( 900ألــف ميغاواط)
مــن الطاقة املنتجة مــن الــوقــود األحـفــوري،
وبـمـتـ ّ
ـوســط سعر مبيع أو إنـتــاج يبلغ 4.5
سنت/كيلواط ساعة.
ّ
يتوقع التقرير أيضًا أنه بحلول عام ،2020
س ـي ـتـ ّـم اس ـت ـب ــدال ن ـحــو  %40م ــن مـعــامــل
اإلنتاج العاملة على الفحم الحجري بطاقات
ُم ِّ
تجددة من املصادر الستة املذكورة أعاله.

ف ـفــي  2018وح ــده ــا ،ت ـ ّـم وض ــع ن ـحــو 60
غـيـغــاواط جــديــدة مــن معامل إنـتــاج الطاقة
الشمسية الفوتوفولطائية ّ
بمعدل كلفة إنتاج
عاملية توازي  8.5سنت /كيلواط ساعة ،أي
 %13أقل من أسعار  ،2017و %77أقل من
أسعار ما بني  2010و .2018من ناحيتها،
بلغت طاقة معامل اإلنـتــاج من الــريــاح على
الـبـ ّـر نحو  45غـيـغــاواط فــي ّ 2018
بمعدل
كلفة إنتاج عاملية توازي  5.6سنت/كيلواط
ساعة ،أي  %13أقل من أسعار .2017
أض ــف إل ــى ذلـ ــك ،ي ـت ـبـ ّـن م ــن خ ــال الــرســم
البياني أعاله أنه منذ  2010وحتى ،2018
أصبح ّ
معدل كلفة اإلنتاج العاملية (Global
 )LCOEل ـل ـطــاقــات ال ـح ـيــويــة ( 6.2سـنــت/
كـيـلــواط ســاعــة) ،ال ـحــراريــة األرض ـيــة (7.2
سـنــت/كـيـلــواط ســاعــة) ،الكهرومائية (4.7
سنت/كيلواط ساعة) ،الرياح في ّ
البر (5.6
س ـن ــت/ك ـي ـل ــواط س ــاع ــة) وفـ ــي ال ـب ـحــر (13
س ـن ـتــا/ك ـي ـلــواط س ــاع ــة) ،ف ــي ح ــن ت ـت ــراوح
كلفة إن ـتــاج الـطــاقــة مــن الــوقــود األح ـفــوري
بني ّ
الحدين األقصى واألدن ــى17.4 – 4.9 ،
س ـن ــت/ك ـ ُي ـل ــواط س ــاع ــة ،وفـ ــق ال ـب ـل ــد ون ــوع
ال ـف ـيــول ِّامل ـس ـت ـخــدم ،م ــن دون ال ـق ــدرة بعد
على تخطيها وكسر األسعار الدنيا .فيما
ّ
الـطــاقــة الشمسية الفوتوفولطائية تمكنت
عام  ،2014في حني ال
من املنافسة بدءًا من
ُ ّ
تزال الطاقة الشمسية املركزة تحتاج لبضع
ّ
سنوات لتتمكن من دخول مروحة األسعار
التنافسية.

