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 العتماد الطاقة المتجّددة في لبناندة موجودة العوامل المساع

 
، ضمن سلسلة الندوات "حوار وعطاء بال حدود"وفي السياق نّظم ملتقى . تحتها، تكثر الطروحات حول مدى استفادة لبنان من الطاقة البديلةفي ظّل أزمة الكهرباء التي نرزح 
مكانيات وفعالية استعمال الطاقة البديلةترشيد استعم"التي يقيمها، ندوة تحت عنوان  ، شارك فيها عدد من أهل Zoom عبر تطبيق" ال الطاقة في زمن اإلنهيار االقتصادي وا 
 .االختصاص والخبرة والمهتمين

إن البشرية تواجه اليوم أكبر معضلتين في : "حسن حماده، وكانت مداخالت، استهلها منسق الملتقى طالل حمود، مرّحبًا بالمشاركين والمحاضرين، وقال. د"أدار الحوار 
وانطالقًا من هذا الواقع برزت الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي من أجل تأمين استثمارات في توليد . د سكان األرضتاريخها، وهما التغيير المناخي والزيادة المطردة في عد

 .(رارياإلحتباس الح)تخفض كلفة إنتاجها، مما يحد من انبعاث الغازات المسببة إلرتفاع درجة حرارة األرض وتكنولوجيا ( هواء، شمس ومياه)الكهرباء من الطاقة المتجددة 
 ."عقد اإلنترنت"في القرن الحالي وسيكون العقد المقبل عقد الطاقة المتجّددة كما كان العقد الماضي " ثورة خضراء"ان الطاقة المتجددة تشكل : "وأضاف
 ."إلستمرار بسياسة الدعم وهي سياسة تأّكد فشلها منذ بداياتهاة نامية، فأزمة الطاقة تراكمية ومعقدة جدًا، وتتجلى اليوم في عجز الدولة عن اان الذي يعتبر دولأما في لبن:"وتابع

 
 الطاقة البديلة

البديلة ودورها في استراتيجيات  مصادر الطاقة: "مداخلة تحت عنوانمع اإلتحاد األوروبي ريم إيراني  ESMES وأجرت المهندسة المتخصصة في أمور الطاقة ومنسقة مشروع
في المئة كمصدر للطاقة المتجددة من إجمالي مصادر  21والتزمت الدولة بالوصول إلى  1122طط الطاقة البديلة بدأت فعليًا في لبنان سنة واعتبرت أن خ" ترشيد االستخدام

 .1111الطاقة في لبنان في سنة 
مسية الالمركزية كحل سريع، بديل، ومستدام النتاج الكهرباء ة مشاريع الطاقة المتجددة بين مشاريع كبيرة وأخرى صغيرة وعن أهمية اعتماد الطاقة الشاني عن قسموتحدثت إير 

 .في المباني والوحدات السكنية
شمسية نظرًا ألزمة الكهرباء، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي في هذه المشاريع وتعدد كما نوهت إيراني بالطلب المتزايد وغير المسبوق من المنازل والمؤسسات على الطاقة ال

 .ى ان يدقق المواطن في المعايير التقنية المتبعة ويتبع توجيهات وارشادات االستعمال لالستفادة من النظام لفترة اطولالموردين، عل
 ."ر نظرًا لتوفر العوامل المساعدةان لبنان يستطيع االستفادة من هذه المصاد"وختمت بالقول 

 
 ترشيد المستوردات النفطية

ترشيد المستوردات النفطية في ظل "ية وأستاذ إدارة الموارد في الجامعة األميركية في بيروت البروفسور منير راشد، قدم مداخلة تحت عنوان رئيس الجمعية االقتصادية اللبنان
 ."نضوب مصادر العمالت الصعبة

وأن أهم السبل للترشيد يكون من خالل التعرفة وكيفية اختيار نوع  التحدي األبرز على المدى البعيد هو ترشيد استعمال الطاقة واالعتماد على الطاقة البديلةأن "اشد واعتبر ر 
 ."التدفئة والتكييف
ت الخاصة عبر مناقصات شفافة، وأن أرخص تكلفة إلنتاج الطاقة غير الطاقة ميغاوات من دون كلفة على الخزينة من خالل إشراك الشركا 2111يمكن إنتاج "كما اعتبر أنه 
 ."يز الطبيعالبديلة هو الغا
سماح للشركات المولدات الخاصة ليست البديل وهي مكلفة ويجب استبدال المولدات الصغيرة بأخرى كبيرة، وهنا أؤكد أهمية تعديل القانون الحالي لجهة ال"وأكد راشد أن 

 ."ت بتوليد الحد األقصى من إنتاج الطاقةوالمؤسسا
أهمية التعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى نقل "، وشدد على "لعام لما يوفر هذا الخيار من أكالف استهالك الطاقةأهمية التشجيع على استعمال النقل ا"وختم راشد بتأكيد 

 ."عام متطور
 

 التكنولوجيا
العتماد على التكنولوجيا لحل مشكلة نستطيع ا"ورأى أننا  ،"التكنولوجيا في ترشيد استهالك الطاقة استخدام"لخوري، قدم مداخلة بعنوان الخبير االقتصادي البروفسور بيار ا

 ."طوابير الذل على محطات الوقود من خالل إنشاء منصة إلكترونية تساهم في الشفافية والمراقبة والمتابعة
أن هذه المنصة يمكن أن تساهم بالحد من عمليات التهريب والبيع "، معتبرًا "ل وتفريغ البواخر، التوزيع على المحطات والبيع لألفراددخو  لحظةأن عمل المنصة يبدأ من "وشرح 

 .جوالالت واألخيرة استخدمت خالل حظر IMPACT و COVAX في السوق السوداء، وأكد إننا مررننا بتجربة مماثلة في إستخدام التكنولوجيا من خالل منصة
 



بة حتى في حال الرفع أن رفع الدعم جزئيًا او كليًا لن يؤدي إلى حل أزمة الطوابير نظرًا لفارق األسعار في حال الرفع الجزئي ولندرة متحصالت العمالت الصع"وأكد الخوري 
 ."الكلي

 
 حوكمة القطاع النفطي

واعتبر أنه ". حوكمة القطاع النفطي في لبنان من أجل نمو مستدام"الدين الشحيمي، مداخلة تحت عنوان محي . د وألقى أستاذ اإلدارة العامة والحوكمة في كلية باريس لألعمال
 ."ال بد من حوكمة القطاع النفطي في لبنان من أجل تحقيق نمو مستدام، وشّخص المشكلة في عدم التنظيم والعشوائية"

 


