
 
 

 2020أكتوبر  /تشرين األول  23بيروت في 

 بيان صحافي
 

 نحو رؤية إستراتيجّية لقطاع الطاقة في لبنان حلقة نقاش افتراضية: 

 
نّظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، بالشراكة مع  

 Naturalالموارد الطبيعية )( ومعهد حوكمة Konrad Adenauer Stiftungمؤسسة كونراد أديناور )
Resource Governance Institute  حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "نحو رؤية إستراتيجّية لقطاع ،)

 .٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر    ٢١الطاقة في لبنان" يوم األربعاء 

ق األوسط وشمال في الشر  ، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعيةهايتيانلوري  تحّدث، خالل الجلسة، كلٌّ من
، باحث في شؤون الطاقة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في مارك أيوب  ،أفريقيا

،  كارول عياط، مستشارة مستقّلة في مجال سياسات الطاقة، و جيسيكا عبيد الجامعة األميركية في بيروت، 
 .فيفيان عقيقيأدارت النقاش الصحافية االقتصادية . هد المسؤولة عن قسم الطاقة في اإلدارة العامة لبنك عو 



 
 

 
ضرورة مقاربة ملّف قطاع النفط والغاز في لبنان من خالل النظر   باإلشارة إلىالنقاش  هايتيانلوري  افتتحت 

إلى ثالثة مستويات، المستوى المحلي والمستوى اإلقليمي والمستوى العالمي، وتأثير تقاطع هذه المستويات 
حسب تصريحات المسؤولين  ب ،أن الهدف األساسي هايتيانعلى مستقبل قطاع الطاقة في لبنان. أّكدت 

  وأفضل للبيئةقل كلفة من الفيول أكونه هو تأمين كهرباء في لبنان من خالل الغاز،  ،لالستثمار في الغاز
في ملّف   2013ر التأخير الناجم عن المناكفات السياسية منذ عام أثأن مشيرًة إلى  ،ولدعم االقتصاد اللبناني

  ،خارج هذه األسواق وتشّكل تحالفات تضع لبنان ر حالًيا، بينما األسواق اإلقليمية تتطوّ  بات معروًفاالطاقة 
. وأضافت أن األرقام والدراسات العالمية ُتشير إلى أنه من المحتمل  تسويق الغاز اللبناني مستقباًل يصّعب مما 

  2030 فيلى ذروته إوسيصل الطلب على الغاز أن يعرف العالم ذروة الطلب على النفط في العقد المقبل 
في عين االعتبار وبالبناء عليها عند هذه الوقائع   أخذ لبنان  لذلك علىكثر تنافسية. أسواق مما سيجعل األ

أهمية إدارة التوقعات المحلّية في قطاع الغاز لعدم تكرار إلى  أشارت هايتيان، من جهٍة أخرى  القرارات. اتخاذ 
الحكومات والسياسيين إلى معالجة  ، علًما أن نظرة 9األخطاء السابقة في التخطيط لالستثمار في البلوك رقم  

مصير البلوك رقم  ممكنة حولسيناريوهات  3 وجود  هايتيان. ذكرت هكذا ملّفات تختلف عن نظرة التقنيين
ما بعد هذا التاريخ أو إلغاء إلى أو تأجيله  2021  مايو/تنفيذ مشروع الحفر قبل أيارب بدء ال وهي إما، 9

 المشروع كلًيا.
 

  2035والعام  2030بين العام  لغازعلى ا على احتمال الوصول إلى سقف الطلب  يوب مارك أمن جهته أّكد 
بأن النفط والغاز هما مصادر جني أموال، بصرف كان االعتقاد السائد ، مشيًرا إلى أن بحسب آخر التوقعات 

 . ااّل أننتاجفي االستكشاف واإل امّما دفع العديد من الّدول الى المضي قدمً  النظر عن تأثيرهما على البيئة
وبحسب أيوب،  ..باألسعار واللجوء إلى الطاقات المتجّددة حول العالمر وتغيّ العقد المنصرم تمّيز بتحّوالت 

ستعاود % هذا العام بسبب جائحة كورونا، إاّل أن نسبة الطلب 3الطلب على الغاز بنسبة  انخفض فقد 
 .لى السقف في نهاية العقد إلى حين الوصول إوفي السنوات الالحقة  2020 ـمقارنة ب 2021في االرتفاع 

   .9األزمة االقتصادية اللبنانية ال تحتمل انتظار استخراج الغاز من البلوك رقم  أنشّدد أيوب على كما 



 
 

على    نعتمد وقال: "لن يكون قطاع الغاز هو الحّل السحري لألزمة االقتصادية في لبنان، وال يجّب أن 
مشّدًدا على ضرورة "دعم الوفد " ،سنوات  8الى  6ألن انتاجه سيستغرق   اج الغاز إلنتاج الكهرباءاستخر 

ألنه   وفق القانون والعلم  ترسيم الحدود ليحصل لبنان على ما يحّق له ملفالعسكري الذي يفاوض اآلن في 
لترسيم الحدود بعشوائية  لبنان  اقتصاد عدم استغالل هشاشة نا." كما حّذر من أكثر مًما ُيعرض علي يحّق لنا

 مع إسرائيل.

(، Least cost generation planذات الكلفة األقّل ) لإلنتاجمن الضروري وضع خطط  هرأى أيوب أن
ة المتاحة التي تستخدمها دولة ما إلنتاج  )أي خلطة المصادر األوليّ  للبنان خصوًصا أن المزيج الطاقوي 
هظة الثمن أصبح تأمينها صعًبا في ظل الّشح المتزايد في العمالت األجنبية،  طاقة( يرتكز على مصادر با

.  في لبنانللطلب ءمّة األكثر مال مزيج الطاقوي ال ب الثالثين سنة األخيرة  خاّصًة وأنه لم يتّم التفكير خالل
وبالتعاون مع المجلس الوطني  ، منذ سنتين وأضاف أيوب أن بعض الباحثين في معهد عصام فارس بدأوا 

عة الشمس والريح في بعض  شّ أا لكمية ونسبة مسحً  ،والجمعية اللبنانية للطاقة المتجددة للبحوث العلمية
. توّصلت الدراسة إلى إيجاد إمكانيات إنتاجية واستثمارية مهّمة في محافظتْي البقاع  لبنانلمشاعات فيا

يوًما مشمًسا في محافظة   300من الطاقة الشمسية خالل حوالي الهرمل وفّسر أيوب أن االستفادة -وبعلبك
سينت )الكلفة التقريبية    30و  20 بين البقاع ُيمكن أن تؤدي إلى خفض تكلفة الكيلوواط الواحد في الساعة 

المعامل الموجودة إلنتاج  بعض أهمية اإلبقاء على  إغفال، دون للكيلواط ساعة سينت  5و  4الحالية( إلى 
. ودعا أخيًرا إلى دمج تدريجي للطاقات المستخدمة حالًيا مع  وبحث تشغيلها على الغاز الطبيعي الكهرباء

 االنتقال التدريجي نحو مصادر أكثر استدامة وصداقة للبيئة. الطاقات المتجّددة، بهدف

 

أن  . وأوضحت ّدت إلى ترّدي األوضاع ن الحوكمة السيئة في لبنان أإجيسيكا عبيد  قالت من جهتها، 
  لذلك هناك حاجةهي مؤسسة واحدة فعلًيا، سة المسؤولة عن النفط والنقل والكهرباء والطاقة البديلة المؤسّ 

تشكيل  ، مشيرًة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات واإلدارات وتحديد صالحياتها وواجباتها مما يتيح المحاسبةل
في تحسين   اأساسيً يلعب دوًرا أن قطاع الكهرباء  أضافت عبيد مؤسسة حكومية لقطاع الطاقة البديلة. 



 
 

على   واالعتماد كهرباء   إلنتاجسياسات القطاع على إيجاد الطاقة األرخص أن ترتكز ال بّد االقتصاد ولذلك 
ة البديلة التي يملكها لبنان. وأّكدت عبيد  والتخفيف من استيراد الفيول واللجوء إلى الطاق ،الموارد الطبيعية

وإنشاء هيئة ناظمة فاعلة مستقّلة   ،على أهمية تثبيت سعر الصرف وإقرار قوانين مناسبة متكاملة في القطاع
 البلد  خاّصًة وأنبكامل الصالحيات لقطاع الكهرباء ووضع استراتيجية واضحة أمام عين المواطن وإشراكه، 

 جهة، ومشاكل في فواتير الكهرباء وجبايتها، من جهة أخرى. على أزمة فيول من مقدم

 

  االستثمارات أّما كارول عياط، فرّكزت على ضرورة إعادة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية الستقطاب 
تتبّنى  خطة  ة  ( تشكيل حكومة مستقلّ 1ا لهذه الغاية، "يجب: )مشاريع الطاقة، ورأت أنه، تحقيقً تمويل وجذب 

( إعادة االستقرار المالي من خالل برنامج  إصالحي وإنمائي باالتفاق مع صندوق النقد 2إنقاذية واضحة و) 
وأضافت أن الدراسات كثيرة والخطط واضحة   ( تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء."3و) (IMF) الدولي

الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل أو إضاعة   ألن وقت التنفيذ رة في قطاع الكهرباء، وقد حان والحلول متوفّ 
الهدف األول  نأمعتبرة ا. وختمت عياط أميركيً  اماليين دوالرً حوالي خمسة إذ تبلغ كلفة كل يوم تأخير  للوقت. 

هو تأمين الطاقة للشعب اللبناني بطريقة مستدامة، صديقة للبيئة وبأفضل األسعار التنافسية مؤّكدة أن  
 .ذاته ا بحدّ  وسيلة فقط وليس هدفً اإلصالح هو 

:  الضغط على الرابط التالي ة كاملةً لمشاهدة الحلق 
https://www.youtube.com/watch?v=UizMyxfs_kc&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UizMyxfs_kc&feature=youtu.be

