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 الحكومة تبحث في تأمين دوالرات للكهرباء والغاز المصري خالل أسابيع: ومشاريع على نار حامية... يةسباق بين العتمة الشاملة وزيادة ساعات التعذ

 
 موريس متى

بعاد شبح هر اقي ما ساهم في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكخالل االيام األخيرة الشحنة األولى من الفيول العر  لبنان# وصلت إلى معامل الكهرباء في بائي بضع ساعات وا 
مد بشكل كامل على الفيول وقد بات لبنان يعت. الكهرباء حالياميغاواط، وهي ساعات التغذية بالحد االقصى التي تؤّمنها معامل  055العتمة الشاملة بعد تأمين ما يقارب الـ 

لول نهاية الشهر الحالي وتسجيل انخفاٍض إضافي في ساعات التغذية توازيا مع تراجع معّدل ح ودة من التغذية في وقت يعود شبح العتمة مجددا معالعراقي لتأمين ساعات محد
لتمويل  50/50/0501تاريخ  010بموجب القانون الرقم  كهرباء لبنان# لبنان لمؤسسةمليون دوالر التي أعطاها مصرف  055مخزون الفيول الذي كان مؤمًنا بموجب سلفة الـ 

لطاقة ل كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين إنتهت سلفة الكهرباء فيما نفد مخزون الفيول في. ملللمعا (Grade B)و (Grade A) ل أويلشراء مادتي الفيو 
ية، لي المحركات العكسية في الزوق والج، مما أدى إلى توقفها قسرًيا عن إنتاج الطاقة، كما شارف النفاد في معمل الزوق الحراري وكلًيا في معم"أورهان باي"و" فاطمة غول"

أما مؤسسة كهرباء لبنان فتواجه حاليا أزمة كبيرة قد تؤدي في . يام قليلةأ أيًضا إلى توقفهما قسرًيا عن إنتاج الطاقة خالل إال لمحرك واحد في كل منهما، األمر الذي سيؤدي
حروقات والكميات اإلنتاجية المتبقية بما يتجانس مع مخزونها من الم المؤسسة حاليا إلى تسيير المجموعاتنهاية المطاف إلى ارتفاع قياسي في ساعات التقنين، فيما تسعى 

ميغاواط حدا أقصى، ما ينتج عنه صعوبات كثيرة لتأمين ثبات الشبكة  055ادل مع العراق، والتي ال تكفي وحدها سوى لقدرة انتاجية بحدود تبالمرتقب توريدها بموجب اتفاق ال
ل أدت إلى انفصال الشبكة طاظة بعدما تعرضت خالل االسابيع األخيرة لسلسلة أعي كل لبنان مهددة حاليا باالنهيار الشامل في أي لحستقرارها، علما ان شبكة الكهرباء فوا

تغذية بالتيار بسبب هذا عد في إمكانها تأمين حد أدنى من الوحاليا تصارع المؤسسة، بعد استنفاد جميع الخيارات واإلجراءات االحترازية التي لجأت إليها، ولم ي. بشكل كامل
. عن شبكة الكهرباء بحلول نهاية االسبوع" اورهان باي"و" فاطمة غول"ستعد لفصل الباخرتين ت التركية" كارادينيز"ة، تأكيد المعلومات أن شركة وما يزيد حدة االزم. الوضع

 .مليون دوالر 055ها المالية التي تقدر بنحو في شأن ضرورة إعادة الدولة مستحقاتوستعود الشركة إلى مراسلة السلطات اللبنانية 
   

 ديل تعرفة الكهرباءعت
لتي سيتم االعالن عنها قريبا بعد االتفاق على وفد مفاوضات صندوق النقد الدولي خالل اجتماع الحكومة اليوم ، وفي إطار خطة التعافي احكومة الرئيس نجيب ميقاتي 

صار إلى تغيير التعرفة سييث أكد ميقاتي أن مناقصة معامل الكهرباء ستحصل و امها معضلة أساسية تتمثل بزيادة تعرفة الكهرباء، حين االعضاء المشرفين على الخطة، أموتعي
 .بشكل يراعي الطبقات االجتماعية

وبالفعل، . ضع تصور آللية زيادة تعرفة الكهرباء بالتوازي مع زيادة ساعات التغذيةمع البنك الدولي على و  والمياه، عملت الوزارة وزارة الطاقة# خالل تسّلم الوزيرة ندى البستاني 
 طرليرة، مع عدم تعديل التعرفة بالنسبة للش 0555لى ليرة للكيلوواط إ 130دة التعرفة التي قد ترتفع من ة الطاقة مجموعة تصورات لكيفية زياعاد البنك الدولي وقدم إلى وزار 

حاليا يقارب " برنت"ا سعر برميل دوالرا لسعر برميل النفط عالميا فيم 00لم يعدل تعرفة الكهرباء المبنية على أساس  1990فلبنان ومنذ العام . كيلوواط 355األول أي حتى 
 .دوالرا 05
   

 خطط لزيادة ساعات التغذية
لس الوزراء اليوم اجتماعه األول وعلى جدول أعماله مشروع قديم جديد لعتمة الشاملة خالل أيام قليلة، يعقد مجعلى وقع المخاوف من دخول البالد كارثة السياق، و في هذا ا 

. ميغاواط يتم إنتاجها حاليا 055مع ما يقارب  ميغاواط من الكهرباء مقارنةً  0055تأمين إنتاج نحو  ضافية خالل شهرين بالحد االقصى بعديهدف إلى تأمين ساعة تغذية إ
تها لدى مصرف لبنان، من بان ماذا في تفاصيل هذا المشروع؟ ال يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ أشهر عدة، استخدام فائض العملة الوطنية المتراكم في حسالكو 

ويلحظ . ا من المحروقات بالعملة الصعبة لزوم إنتاج الطاقةتههربائي، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجات جباية فواتير االشتراكات بالتغذية في التيار الكجراء عمليا
اء بالليرة اللبنانية والتي هي في حوزة مؤسسة الكهرب ولية أخرى، يساهم في تحويل المبالغالمشروع تأمين قرض جديد للحكومة، قد يأتي من البنك الدولي أو من أي مؤسسة د

، وهي خطوة في حال نجاحها قد تساهم "المركزي"الرسمي بهدف شراء الفيول، على أن تتم هذه العملية بالتنسيق مع  رفعبر مصرف لبنان إلى دوالرات على أساس سعر الص
 .أشهر 0إلى  0ساعات تغذية يومية لفترة تراوح ما بين  6ل ميغاواط من الكهرباء، اي بمعد 055 في تأمين إنتاج ما يقارب

   
 النفط العراقي

  
اإلسراع وصلت الشحنة األولى من الفيول المطابق لمواصفات المعامل في لبنان، فقد توصي حكومة الرئيس ميقاتي بضرورة العمل على فط العراقي، وبعدما أما بالنسبة إلى الن

لنفطي بين لبنان والعراق، على ان تشهد االيام ا االتفاق" عراب"م اللواء عباس إبرهيم الذي يعتبر عراقي بالتنسيق الكامل مع المدير العام لألمن العافي عملية استيراد النفط ال
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والعقد الموقع بين لبنان والعراق، ُتجرى كل شهر  ووفق االتفاق. ج الكهرباء في لبنانالمقبلة مزيدا من عمليات استبدال النفط العراقي الثقيل بنفط مطابق لمواصفات معامل إنتا
وفي المعلومات فقد . ان بالفيول العراقي، على أن ُتجرى المناقصة الثانية في األسبوع األول من تشرين األول المقبلبنناقصة الستبدال الفيول المخصَّص لمعامل كهرباء لم

فق لبنان والعراق على واتَّ . اللبنانية على ان تتم هذه المناقصات شهريا لية مبادلة النفط العراقي بالفيول المطابق للمعاملللبنانية جدوال بمناقصات شهرية لعمأعدت وزارة الطاقة ا
طن من الفيول الثقيل  ألف 35في لبنان، بحيث جرى استبدال استقدام كمية مقدارها مليون طن من النِّفط، يصار إلى أن ُيستبدل بها َوقوٌد صالح لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء 

ساعات من  0ميغاواط، ما يعني نحو  005هذه الخطوة تساهم بإضافة ما يقارب . يلألف طن من النفط أو  00ة الشحنة األولى، البالغة ألف طن من الغاز في حمول 33و
 .التغذية االضافية لألشهر المقبلة

   
 "المركزي"رات كهرباء االردن ودوال 

اض مع نظيره المصري والسلطات اقة والمياه وليد فيرباء، اإلتصاالت المكثفة التي يقوم بها وزير الطمن ضمن الحلول التي يتم العمل عليها حاليا للتخفيف من حدة أزمة الكه 
الل خط الغاز العربي وصوال إلى معمل دير عمار شمال لبنان ردن وسوريا من خالرسمية االردنية والسورية لإلسراع في إعادة إحياء مشروع استجرار الغاز المصري عبر اال

هذا وتستمر . مليون دوالر سنويا على صعيد فاتورة الفيول التي يتحملها لبنان 135ز، وتساهم في توفير ميغاواط إضافية من الكهرباء على الغا 065اج نحو لتأمين إنت
نات الفيول للمرحلة المقبلة، علما انه لم يتم ال يوسف الخليل لتأمين الدوالرات النقدية المطلوبة لشراء مزيد من شحسالمة ووزير الم اإلجتماعات مع حاكم مصرف لبنان رياض

ار لمصري وبدء استجر باء لبنان سلفة جديدة من مصرف لبنان عبر مجلس النواب لشراء الفيول وتأمين ساعات تغذية إضافية إلى حين وصول الغاز اتبعاد طلب مؤسسة كهر إس
وفي  .اقات المعقودة سابقًا بهذا الشأنلثالث ومراجعة االتفلى جانب التنسيق مع الوزراء في الدول العربّية اكما يتابع وزير الطاقة والمياه عمل اللجنة إ .الكهرباء من االردن

ة ضخ از المصري لدراستها وتوقيع العقود على أساسها مع إمكان ان تبدأ عمليالئحة بأسعار الغالمعلومات، من المتوقع ان ترسل وزارة الطاقة المصرية إلى نظيرتها اللبنانية 
المصري شبه يومي بالنسبة إلى اعادة إحياء عملية  –االردني  –السوري  –لمعلومات ان التنسيق اللبناني هذا السياق، تؤكد ا في. الغاز بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل

ي ن بحسب التقرير الفنة على أنابيب الغاز والمحطات بين البلدين، وتبيّ سوريّ  -ومطلع االسبوع، كشفت لجنة فنّية لبنانّية . ير على قدٍم وساقري وهي عملّية تسنقل الغاز المص
 .مقبلف تشرين األول الالذي سُيرفع إلى وزيري الطاقة في كال البلدين أّنها في حال جيدة وتحتاج إلى بعض الصيانة التي قد تنجز بحلول منتص

مليون  005قرض ميسر لن تتخطى قيمته  الغاز، ضمن بتمويل جزء من هذا المشروع وتحديد كلفة إستجرار وتلحظ خطة إعادة إحياء خط الغاز العربي مساهمة البنك الدولي 
رتقبة الستجرار لبنان الكهرباء من االردن، بعدما أعلنت وزيرة قبلة، والخطة المكما تتجه االنظار إلى االشهر الم. دوالر، على ان تتحمل دول العبور كلفة صيانة االنابيب

ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى لبنان، علمًا أّن قدرة الشبكة اللبنانية على  005إلى  055ما بين ها قادرة على تصدير والثروة المعدنية األردنية هالة زواتي أّن بالد الطاقة
صالحات كبيرة نتيجة  ميغاواط، فيما تحتاج شبكة نقل الكهرباء في 005إلى  055نب السوري هي المصّدرة من الجااستيعاب الطاقة  الدمار الذي الداخل السوري إلى صيانة وا 

  .خالل الحرب لحق بها
 


