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 "رسىالم"الحّل الداخلي منتظرة على " باخرة"فيما  حلول الكهرباء الموّقتة تتدّفق شرقًا وغربًا بأكالف باهظة

 "الطاقة"في زواريب ... الطاقة المتجّددة ضائعة
 

 خالد أبو شقرا
ففي الوقت الذي تتنافس . على بحر من الطاقة المتجددة" يعوم"د كهرباء بأكالف باهظة، فيما البل "ومضة"لم يوفر المسؤولون بابًا في الشرق والغرب إال وطرقوه للحصول على 

 .التصارع على جيفة الكهرباء" مزرعة"ل لبنان عالقًا في كهرباء بأقل كلفة عبر مزارع الطاقة الشمسية والهوائية، ما زافيه دول العالم على توليد أكبر كمية من ال
فمع تدني االنتاج إلى أقل . الجات المرحلية المكلفة وغير المستدامةالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لمصلحة المعتمر إغفال إنتاج الطاقة، يس" قوبيع"لسبب في نفس 

: حلول ميغاواط برزت ثالثة 0088ى حوالى فيول أويل في المديين القريب والمتوسط لتشغيل المعامل الحرارية ورفع االنتاج إلميغاواط، في ظل العجز عن تأمين ال 088من 
 4ع التغذية بمعدل هذا الحل المزعوم يرف. يزل أويل والغاز أويلمن النفط األسود العراقي واستبداله بحاجة المعامل من الفيول والد( ماليين برميل 0)األول، شراء مليون طن 

ليرة  0888إليراني الستمرار توليد الكهرباء من المولدات الخاصة، بكلفة الثاني، استقدام النفط ا. دوالر مليون 088أشهر وبكلفة قد تصل إلى  4ساعات يوميًا لمدة  6إلى 
ألردن الثالث، استجرار الكهرباء من ا. من عقوبات إقتصادية ومزيد من العزلة كبيرة جداً ل هذه الخطوة، مع ما يمكن أن تكّبدها للبلد فيما الكلفة السياسية لمث. للكيلواط ساعة

لقدرة على استجرار كامل لعملي الذي يعتبر األكثر مالءمة قد يصطدم بمعوقات سياسية، تتعلق بالعالقة مع سوريا، وبمشاكل تقنية تتمثل بعدم اهذا الحل ا. والغاز من مصر
 .العربيع الحاالت عقبات تأهيل خط الغاز كما أن الغاز المصري لن يصل في المرحلة األولى إإل إلى دير عمار، ودونه في جمي .الحاجة من الكهرباء

 
 الشمس والهواء هما الحل

 
المعدة من قبل شركة كهرباء " الطاقة بأقل تكلفةخطة توليد "وذلك على الرغم من أن . الطرح الوحيد المغيب عن معالجة أزمة الكهرباء بقي اإلنتقال جديًا إلى الطاقة المتجددة

سنوات،  0في المئة من مصادر الطاقة النظيفة خالل  00ة النقص في الكهرباء، هي بانتاج فة لمعالجواألقل كل طريقة االنتاج األمثل خلصت إلى أن 9802فرنسا في نهاية 
ية في السنوات القليلة واذا افترضنا ان الحاجة الفعل. 9808في المئة مع حلول العام  48قة المتجددة إلى على أن تصل مجمل الكمية المنتجة من الطا. 9890أي لغاية نهاية 

لي في شؤون الطاقة رودي بارودي بان فهل هذا ممكن؟ يجيب الخبير الدو . ميغاواط من الشمس والرياح 0688ميغاواط فان المطلوب إنتاج ما ال يقل عن  4888ي المقبلة ه
لبه األمر وجود حكومة تتفاوض مع المفوضية وكل ما يتط. لشمسية بفترة قياسيةميغاواط من الكهرباء عبر مزارع الطاقة ا 9988و 9888قاع وحده بامكانه انتاج بين سهل الب"

وباستطاعة مجموعة قليلة من المقاولين ال . اماً ع 90ول العالم والحصول على تمويل ميسر لمدة في المئة من مشاريع الطاقة الشمسية ح 08األوروبية التي تمول إلى حدود 
ساعة  04و 09وهو ما يرفع التغذية إلى ما بين . أشهر 6ميغاواط في فترة ال تتجاوز  0088و 0888المهمة وتضيف إلى الشبكة بين  تتخطى أصابع اليد الواحد أن تنجز

بما ال يقل عن  يوم شمس على مدار العام وبمجاري رياح نشطة مالئمة النتاج طاقة كهروهوائية 088ـ لبنان الذي يتمتع ب"وبحسب بارودي فان ". وطنتلقائيًا على مساحة ال
 ."ميغاواط بسهولة كبيرة من الطاقة النظيفة وبكلفة زهيدة جدًا، ومن دون أي تلوث أو ضجيج 0888كانه انتاج إلى حدود ميغاواط، بام 088

 
 القدرات الكامنة غير مستغلة

في المئة  9ميغاواط، تشكل  06متجددة يقّدر بـينتجه لبنان من مصادر الطاقة ال فمجمل ما. ئلة الكامنة في مصادر الطاقة النظيفة غير مستغلة بالكامل لغاية اليومالقدرة الها
مئة من الكهرباء من مصادر الشمس والهواء لغاية في ال 09تضمنت إنتاج  9882منذ العام " دحرجةالمت"مع العلم أن خطط وزارة الطاقة . فقط من الطاقة الممكن إنتاجها

االعتماد على الغير لتزويدنا بالكهرباء، وبعدم "طة وزارة الطاقة، جرى نسف األمن الطاقوي من خالل إليمان على تحقيق الهدف األهم بخلكن بداًل من العمل بأقل ا. 9898
لة بتوسيع االعتماد على الطاقة رص التي تولدها األزمات لالنتقال لمرة واحدة ونهائية إلى الحلول الدائمة المتثمتحتية المطلوبة للقطاع، وباستمرار تفويت الفتجهيز البنى ال

فاقمة، إال أنه كن أن يكون حاًل سريعًا ألزمة الكهرباء المتعلى الرغم من أن استجرار الطاقة من األردن يم"و. ، يقول رئيس المركزي اللبناني للطاقة المتجددة روني كرم"لشمسيةا
ويكون لبنان عندها قد خسر فرصته مرة . ين التوقف عن إمداد لبنان بالكهرباءي لحظة يمكن للسوريين أو األردنيفبأ. يبقى لبنان في المقابل أسير العالقات العربية غير المستقرة

 .باء طيلة هذه الفترةجديدة بتأمين اكتفائه الذاتي من الكهر 
 

ذا كان من المهم ب فاالخيرة كلفت لبنان خالل . لبواخرا الحل إلى دائم، مثلما حدث مع اسب كرم معرفة الكمية التي يمكن استجرارها وبأي كلفة، فان األهم هو عدم تحّول هذحوا 
وبالتالي حرمت البلد فرصة االنتقال الى . اهاط واحد فعلي على الطاقة المنتجة بعد خروجسنوات ثالثة أضعاف ما يكلفه بناء معمل النتاج الكهرباء، من دون أن يضاف كيلو  0

وهذا ال يتحقق من خالل استجرار الطاقة أو الحلول الموقتة . تأمين األمن الطاقوي للبلد"ي هو ان ما يجب التركيز عليه بحسب خور من هنا، ف. الطاقة المتجددة والدائمة
لى تأمين ديمومة الكهرباء حيث لم يعد اإلهتمام يقتصر ع. دأ يتبلور وعي عام ألهمية مشاريع الطاقة المتجددةب"وبرأيه . سببًا أساسيًا بما نعانيه اليومالمعتمدة، التي كانت 
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فان  عجال والضرورة الملحة وتلبية حالة الطوارئطالما تعالج مشاكل الطاقة باالست"إال أنه . إنما أيضًا بما يمكن أن تضيفه مثل هذه المشاريع من حيوية على المجتمعفحسب، 
والمطلوب كف يد السياسيين عن . رية تكمن في السياسةالمشكلة الجوه"ى رودي بارودي أن من جهته ير . الكلفة ستكون مرتفعة على الصعيد المادي ومعرقلة للحلول الدائمة
 ."عيد فردي أو عام للعمل واإلنتاج وتوليد ما يكفي من الطاقةصسواء كان على . فة المنتجة بمختلف األحجامالقطاع وتحريره وفسح المجال أمام االستثمارات والمشاريع النظي

 
من حظ لبنان أنه لم يقم بالماضي بخطوات ناقصة كبيرة في مجال وقد يكون ". فرصة متنكرة"، ما هو في الحقيقة إاّل مشكلة مستعصية ينظر إليه على أنهقطاع الطاقة الذي 

. اقة القصوىالموجود والتدرج للوصول إلى الط رصة تحقيق النقلة النوعية الكبيرة في هذا المجال من دون اإلضطرار للمرور بتأهيلفاألمر الذي يوفر له اليوم . الطاقة المتجددة
تقال مباشرة إلى أحدث ناألرضية طيلة عقود خلت، أمن لها فرصة اال حيث أن فقدانها للشبكة. وذلك على غرار تجربة ليتوانيا والكثير من الدول األفريقية في مجال االتصاالت

 .وعية في هذا المجالالتقنيات في مجال االتصاالت الخلوية وتحقيق قفزات كمية ون
 

 
 


