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وعد بساعات اضافية من "كهربا الدولة" كام يسميها الناس مع بداية السنة املقبلة. لكن يف لبنان الوعد يرتافق دامئا 
بـ"اذا" مل يطرأ اي حدث سيايس يؤخر او يعطل تنفيذ اي وعد. فالوعود املجربة كثرية، احبطت اللبنانيني عىل مدى 

عقود، واوصلتهم اىل واقعهم املرير الذي يعيشونه اليوم ومل يكونوا يتوقعونه

وزير الطاقة: زيادة التعرفة تؤّمن اإلستدامة وتخّفض التكلفة 
الغاز والكهرباء من مصر واألردن في املراحل األخيرة

اىل  لتصل  بالكهرباء  التغذية  بزيادة  الوعد 
العراقي يف هذه  الفيول  بفضل  اربع ساعات 
وصول  مع  ساعات   10 اىل  لرتتفع  املرحلة، 
ميثل  االردن  من  الكهرباء  وجر  املرصي  الغاز 
كلفة  ثقل  عنه  سيخفف  النه  للبناين،  النعيم 

الكيلوواط التي تتقاضاها املولدات الخاصة. 
وليد  واملياه  الطاقة  وزير  اطلقه  الوعد  هذا 
عارضا  العام"،  "االمن  اىل  حديث  يف  فياض 
والعراق  واالردن  مرص  مع  االتفاقات  مسار 
انتاج  مشتقات  واملعامل  الشبكة  لتزويد 

الطاقة.

اعادة  من  الطاقة  وزارة  ستتمكن  هل   ■
التغذية الكهربائية وضخها يف رشايني االقتصاد؟
اللواء  العام بقيادة  □ اوال شكر خاص لالمن 
عباس ابراهيم الذي سعى من خالل مبادرات 
كثرية اىل معالجة قطاع الطاقة، اهمها املبادرة 
مع العراق. يتجزأ موضوع الطاقة اىل ملفات 
وركائز  والتوزيع،  والنقل  واالنتاج  الفيول 
تأمني  يف  تتمثل  بالطاقة  التزود  عىل  تساعد 
حاليا  الكهرباء  مؤسسة  لدى  ان  مبا  الفيول. 
قدرة انتاج تصل اىل 2 جيغاواط، يجب الرتكيز 
عىل الفيول الذي سيؤّمن من العراق بكميات 
تصل اىل نحو مليون طن خالل مدة تبدأ من 
ايلول 2021 حتى ايلول 2022. ينص االتفاق 
عىل تزويد لبنان نحو 83 الف طن من الفيول 
شهريا عىل ان يسدد مثنه باللرية من حساب 
يفتح يف مرصف لبنان، عىل ان يستويف العراق 
شحنة،  كل  وصول  من  سنة  بعد  حقوقه 
مثل  لبنان،  من  تصدر  فيحصل عىل خدمات 
املواد الزراعية والخدمات الفنية واالستشفائية 
فقط،  العراقية  العامة  باملؤسسات  املتعلقة 
مبباركة وزارة املال يف لبنان والدولة العراقية. 

سعر الغاز من مصر
ثابت ملدة 15 سنة

موافقة  بعد  العقد  وتوقيع  التعاقد  رشوط 
مجلس ادارة البنك الدويل الذي سيعقد خالل 
تتجه نحو  ان كل االمور  اعتقد  كانون االول. 

التسهيل.

وهل  الدويل،  البنك  عقد  قيمة  هي  ما   ■
االسعار  بحسب  الغاز  جّر  عقد  سيلحظ 

العاملية؟
□ وفق املفاوضات مع الجانب املرصي، فان 
سنوات   10 ومدته  طويلة  الجال  هو  العقد 
الغاز  سعر  ان  اي  اخرى،  سنوات   5 وميدد 
ثابت ملدة 15 سنة. سعر الغاز يف هذا العقد 
هو 5,50 دوالرات لكل وحدة حرارية، اضافة 
اىل دوالر لكل زيادة 10 دوالرات عىل برميل 
االسعار  الن  طبيعي  امر  هذا  الخام.  النفط 
مرتبطة بسعر النفط، علام ان الجانب املرصي 
وقد   "TIF" يسمى  مبا  املوضوع  ربط  حاول 
يف  يرتفع  املؤرش  هذا  ألن  االمر،  هذا  رفضنا 

شكل كبري مام يرتب علينا اعباء اضافية.

■ ما هي التكلفة النهائية لسعر الكهرباء؟
سنتات  و7   6 بني  ستكون  التكلفة   □
تساعد عىل خفض  متدنية  للكيلوواط، وهي 

تكلفة االنتاج. اسعى مع الجانب املرصي اىل 
خصوصا  الغاز،  من  اضافية  بكمية  لبنان  مد 
وان سعة خطوط الجر تستوعب كميات تصل 
اىل ثالث مرات اكرث. بهذه الكمية ميكننا انتاج 
 1000 الشبكة  قدرة  ان  خصوصا  اكرب،  طاقة 
جديدة  محطة  انشاء  ميكن  لذلك  ميغاواط، 
صغرية  ومحطات  املوجودة،  تلك  اىل  اضافة 
متنقلة ميكن استئجارها من مرص النتاج حواىل 

500 ميغاواط اضافية.

هذه  مثل  عىل  الحصول  يف  املانع  هو  ما   ■
الكمية؟

اىل  مرص  من  ستصدر  التي  الغاز  كمية   □
ومالية  اقتصادية  حسابات  اىل  تخضع  لبنان 

من  مالية  تغطية  يلزمه  االمر  هذا  وانتاجية. 
الجانب املرصي يحتاج اىل  الدويل، ألن  البنك 
ضامنة. ميكننا السري يف هذا االتجاه من خالل 
كلفة  وان  خصوصا  ننفذها،  التي  االصالحات 
انتاج الكهرباء من الغاز اقل بكثري من الفيول، 
لتحقيق  التعرفة  بزيادة  لنا  سيسمح  مام 

تغطية اكرب لكلفة االنتاج.

■ هل االمل موجود؟
اذا  اىل وقت.  يحتاج  املوضوع  لكن  □ طبعا، 
تم الحصول عىل الكمية االوىل من مرص ميكننا 
التفاوض بعد ذلك عىل كميات اضافية تخضع 
الجانب  ابلغني  الحالية.  من  قريبة  ملعادالت 
املرصي انه يدرس الخيارات املتاحة، وستتبلور 

النتائج قبل اواخر السنة.

■ َمن يحفظ امن خطوط الجر من مرص اىل 
لبنان؟ 

خطوط  عىل  الحفاظ  بلد  كل  عىل  يجب   □
من  انطالقا  اراضيه  داخل  املوجودة  الجر 
مبدأ السيادة. لذلك سيحافظ لبنان عىل امن 
الخط املمتد من الحدود السورية - اللبنانية 
يشكل  انه  خصوصا  عامر،  دير  محطة  حتى 
خطرا جسيام عىل َمن يحاول العبث به بعد 

بالغاز. امتالئه 

من  الكهرباء  جر  اتفاق  تطبيق  يبدأ  متى   ■
االردن؟

االردين  الجانب  بسالسة.  تسري  املفاوضات   □
اكد عىل رضورة التوقيع، فيام يعمل الجانب 
الكهربايئ  الخط  تصليح  عىل  بجهد  السوري 
نهاية  قبل  التصليحات  انجاز  يفرتض  العريب. 
االردنية.  الشبكة  مع  وربطه  السنة،  هذه 
من  االنتهاء  انتظار  يف  جاهزون  الجميع 

االجراءات االدارية.

■ ما هي تكلفة جّر الكهرباء من االردن؟
سنتا   11 سعر  اىل  املفاوضات  انتهت   □
للكيلوواط بعدما كانت بسعر يرتواح بني 14 
النقل من سوريا.  كلفة  اليها  تزاد  سنتا،  و15 

 200 عىل  االمر  نتيجة  يف  لبنان  سيحصل 

علام  اليه،  توصلنا  الذي  الحل  من  جزء  هذا 
اىل  بحاجاتهم  تتعلق  نظر  وجهة  للعراق  ان 
نتيجة  املحيل.  الفيول  واىل  الصعبة  العملة 
ميقايت  نجيب  الرئيس  بها  قام  التي  الزيارات 
شهريا  الكمية  ثّبتت  وانا،  ابراهيم  واللواء 
وتوقيت وصولها مام يساعد عىل بلورة برنامج 
التسلم،  وتاريخ  الكمية  ثبات  عند  التزويد. 
ميكن استبدال الفيول العراقي من السوق مبا 

يتالءم والفيول املستعمل يف معاملنا.

■ مع َمن سيتم التعامل، وهل ستخضع هذه 
الكميات ملناقصة عامة؟

الكمية  تثبيت  بعد  املناقصة  ستتم  طبعا،   □
هذا  مقابل  يف  الزمنية.  الفرتة  عىل  والوقت 
من  االلتزام  عىل  سنحصل  العراقي،  االلتزام 
طرف ثالث لتسليم لبنان الكمية ذاتها شهريا. 

■ َمن هو الطرف الثالث، وماذا عن شفافية 
املناقصات؟

□ الذي ترسو عليه املناقصة. فقد فازت رشكة 
وهي  والثانية  االوىل  املرحلتني  يف  "اينوك" 
مملوكة من الدولة االماراتية، ورست املناقصة 
البحرين". اذا متكنا  الثالثة عىل رشكة "فيتول 
اتفق  التي  الكمية  لكل  مناقصة  اجراء  من 
عليها هذا امر جيد، رشط موافقة العراق عىل 

الرشكات املقبولة للتقدم اىل املناقصة.

■ متى ستصل الكميات؟
ستصل  االول  وكانون  الثاين  ترشين  خالل   □
الكميات املتفق عليها، مام يؤّمن من 3 اىل 4 

ساعات تغذية.
■ متى سنصل اىل تغذية 10 او 14 ساعة؟

العراق  من  ساعات  االربع  تغذية  ستؤّمن   □

فقط. آمل يف ارتفاعها اىل 10 ساعات مبساعدة 
قليلة،  اشهر  الدويل يف  والبنك  العربية  الدول 
مرص  من  املستوردة  الغاز  كميات  خالل  من 
عرب االردن وسوريا )يف حدود 650 مليون مرت 
دير  ملحطة  السنوية  الحاجة  وهي  مكعب(، 
تغذية.  ساعات   4 نحو  سيضيف  مام  عامر، 
حاليا  وندرس  الدويل،  البنك  من  التمويل 

رشوط هذا العقد.

■ ما هي الخطوات التي تحققت يف مرشوع 
ضخ الغاز من مرص وهل عولجت العراقيل؟

مع  االجتامعات  خالل  من  تفاؤل  هناك   □
االجراءات  من  باالنتهاء  املرصي  الجانب 
االدارية وانعكاسات قانون قيرص، ومثة تفاؤل 
هذا  بتجاوز  واالردين  املرصي  الجانب  لدى 

املوضوع.

نقل  خطوط  تصليح  يف  التأخري  عن  ماذا   ■
الغاز؟

من  النقل  خط  تصليح  عىل  العمل  بدأ   □
الرشكة  وكلفت  عامر،  دير  محطة  اىل  سوريا 
املرصية وضع عرض تصليح الخط لن يستغرق 
اكرث من اسابيع، ونحن يف انتظار االموال لبدء 

العمل.

■ من اين ستأيت؟
□ من املرصف املركزي. قيمة املبلغ 1.8 مليون 
التشغيل  قبل  مرحلتني،  عىل  يدفع  دوالر 

وبعده. 

البنك  من  النهائية  املوافقة  تبلغت  هل   ■
الدويل للتمويل؟

وضع  اىل  ونحتاج  مبدئية،  موافقة  لدينا   □

عصام شلهوب

إقتصاد

وزير الطاقة واملياه وليد فياض.
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إقتصاد
ميغاواط، اي ساعتني ونصف ساعة تغذية 
اضافية، وبذلك يكون املجموع 10 ساعات او 

اكرث بقليل.

هذه  عىل  الحصول  من  سنتمكن  متى   ■
التغذية؟

اي  يطرأ  مل  اذا  املقبلة،  السنة  بداية  مع   □
به، كقانون قيرص  يشء خارج نطاق ما نقوم 
او موضوع موافقة البنك الدويل عىل التمويل.

■ اال ترتبط موافقة البنك الدويل عىل تلمس 
قطاع  يف  املطلوبة  باالصالحات  لبنان  بدء 

الطاقة؟
منها  االصالحية،  الخطوات  بدأنا  صحيح.   □
مام  الفيول،  لرشاء  العشوايئ  الدعم  وقف 
ساهم يف الحد من الفساد  والهدر. هذا االمر 

يشكل خطوة اصالحية كبرية.

التي  املولدات  عن  املواطن  يستغني  متى   ■
ويفرضون  برقبته  يتحكمون  اصحابها  بات 

رشوطهم عىل الدولة؟
التحكم بالسوق  ابرئ هؤالء من مسؤولية   □
التزموا  اذا  لكن  "العصابات"،  طريقة  عىل 
التي نصدرها ميكن  القانون واملراسيم  تطبيق 

ان يساعدوا يف تخطي املرحلة الراهنة املوقتة، 
مؤسسة  عرب  بالطاقة  التغذية  زيادة  حني  اىل 
الكهرباء. للوصول اىل هذه الحالة يجب زيادة 
التغذية مع رفع مدروس للتعرفة، وهو نوع من 
االصالح ندرسه حتى نتمكن من تغطية جزء كبري 
من التكلفة، وتأمني االستدامة للقطاع وخفض 
تكلفة الفاتورة الكهربائية عىل املواطنني. نعمل 
التفاوض مع  املتجددة من خالل  الطاقة  عىل 
رشكات متخصصة، دراساتها جاهزة وتحتاج اىل 
عقودا  رشكات  ثالث  وقعت  للعمل.  املوافقة 
مع مؤسسة الكهرباء لتوليد الطاقة عرب الرياح 
االمر  وهذا  ميغاواط،   180 مجموعه  ما  اي 
لالستثامر ضمن  ثالث  طرف  اىل  فقط  يحتاج 
قطاع  عىل  نعمل  املقابل،  يف  القطاع.  هذا 
التوزيع عرب اعادة النظر يف العقود املوقعة مع 
يكون  ان  عىل  يساعد  مام  الخدمات،  موزعي 
اداؤهم افضل واجراءات العمل فعالة، لتحقيق 
الجباية وتقليص  زيادة  املتوخاة عرب  االهداف 
للمؤسسة من  املالية  االستدامة  وزيادة  الهدر 

طريق خدمات توزيع افضل. 

مؤسسة  دور  حول  كثرية  اسئلة  اثريت   ■
كل  سلب  الويص  الوزير  وكأن  لبنان  كهرباء 

صالحياتها؟ 

□ هذا االمر غري صحيح. االجتامعات متواصلة 
مع املدير العام ملؤسسة الكهرباء واملسؤولني 
املعنيني، تبحث خاللها مواضيع تتعلق باالنتاج 
التي  واالهداف  الخدمات  وموزعي  والتوزيع 

ستتحقق مستقبال.

يف  والنقص  الغيار  قطع  تأمني  عن  ماذا   ■
تصليح االعطال؟

□ انه موضوع كبري جدا، خصوصا التصاله 
بعمليات  املتعلق  الخاص  بالتمويل 
التوزيع. قد يتحقق االمر مع البنك الدويل 
للتوزيع حتى  لتأمني قرض جانبي يخصص 
املوضوع يخضع  العمل، وهذا  نتمكن من 
لتوقيت البنك. كذلك بحثنا مع وزير املال 
التوزيع  تأمني  بغية  املطلوب  املال  لتوفري 
عىل  واتفق  الكهرباء،  مؤسسة  عرب  والنقل 
اعتامد منصة صريفة مع املوزعني مبا يتعلق 
اجل  من  الصعبة  العملة  من  بحاجاتهم 
وبالدوالر  املال  وزارة  عرب  باللرية  متويلهم 
عىل اساس سعر املنصة. مبا ان رفع التعرفة 
وقت  اىل  يحتاج  بل  فورا  االموال  يوفر  ال 
يف  التمويل  تأمني  علينا  لذلك  لتحصيلها، 
واملرصف  املال  وزارة  من  االوىل  املرحلة 

املركزي، او البنك الدويل.

■ هل الشبكات صالحة الستقبال التغذية من 
كل مصادرها؟

من  الكهرباء  الستقبال  صالحة  الشبكة   □
 270 تستوعب  كسارة  ومحطة  االردن 
ميغاواط. الشبكة يف دير عامر ميكنها استيعاب 
الشبكات  يف  مشكلة  ال  لذا  ميغاواط،   1000

عىل االطالق.

الجباية وتطبيقها يف كل  ■ ماذا عن مشاكل 
املناطق؟ 

عىل  الكهرباء  مؤسسة  خالل  من  نعمل   □
الخدمات  موزعي  عمل  طريقة  تحسني 
لزيادة الجباية والتخفيف من الهدر. علام ان 
استكامل تركيب العدادات االلكرتونية يحتاج 

اىل مبالغ كبرية ننتظر توافرها. بدأ العمل عىل تصليح خط النقل من سوريا اىل محطة دير عامر.


