
امكانيات وحدود سياسة التعريفة التفضيلية إلمدادات 
الطاقة املتجددة في قطاع الكهرباء في لبنان

بعد عقود من االضطراب السياس��ي والصراع الداخلي، أصبح صانعو السياس��ات اآلن حريصني على 
دفع قطاع الطاقة اللبناني قدماً. ونشر حامد بهشتي من جامعة فريي في برلني ورقة بحثية حول إمكانية 
جدوى نوع من السياس��ة، وهو التعريفة التفضيلية إلم��دادات الطاقة املتجددة )FIT Feed-in Tariff(، الذي 
يدفع نحو اعتماد موارد الطاقة املتجددة في قطاع الطاقة في لبنان بهدف جعلها فعالة من حيث التكلفة.    
عقب نشر وزارة املياه والطاقة لورقة سياسة في حزيران / يونيو 2010، وجد بهشتي أنه من الضروري 
العمل على تقدمي سياس��ة التعريفة التفضيلية إلم��دادات الطاقة املتجددة باعتبارها خياراً قابالً للتطبيق 
الس��تخدام الطاقة املتجددة في لبنان، شامالً قضايا كالوضع األمني   في لبنان والشفافية احلكومية وإدارة 
السياس��ات واملوارد املالية الالزمة لتنفيذ التعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة املتجددة وقبولها من قبل 

املؤسسات اللبنانية والسكان ككل.

التفضيلي��ة  التعريف��ة 
إلمدادات الطاقة املتجددة 
بحاج��ة إل��ى االس��تقرار 

واملصداقية لتكون دائمة
ع��رض  اآلن  حت��ى  يت��م  ل��م 
إلمدادات  التفضيلية  التعريفة 
الطاقة املتجددة في املقام األول 
ألن لبنان ش��هد فترات قصيرة 
مرحل��ة  ف��ي  االس��تقرار  م��ن 
غير مس��تقرة. وذكر بهش��تي 
أن “إح��دى الركائ��ز األساس��ية 
التفضيلية  التعريفة  لتنظيم 
هي عق��د الدف��ع اآلج��ل الذي 

يتجاوز في بعض الطلبات 52 عاماً. وحتتاج مثل هذه الفترة الطويلة إلى االس��تقرار االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي من أجل إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين”.  

إضاف��ة إل��ى ذلك، هناك عدة عوائ��ق يتعني التغلب عليها قب��ل أن يصبح باالمكان اعتب��ار تنفيذ التعريفة 
التفضيلية بأنها ناجحة وهي مصداقية احلكومة فوق كل شيء. في حني أن التعريفة التفضيلية لن تكون 
بالضرورة عبئاً على احلكومة، يش��ير بهش��تي إلى أن احلكومة يجب أن تكون جديرة بالثقة وشفافة ولديها 

قدرات في ضمان املردود الطويل األجل للمشاريع من أجل جذب املستثمرين.

احتكار قطاع الطاقة يعيق مشاركة القطاع اخلاص

رغم أن هناك مجال واسع للبحث في وصول لبنان إلى مصادر الطاقة املتجددة، فإن اجلمود في وزارة الطاقة 
واعتمادها الراسخ على محطات توليد الطاقة احلرارية التقليدية مينع البالد من التوسع نحو وسائل بديلة. 
“إن أي تنمي��ة في مجال الطاقة املتجددة ف��ي لبنان حتتاج إلى فصل عناصر قطاع الكهرباء وفتح اجملال أمام 

جميع أنواع الشراكات اخلاصة في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها”.

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثني واألكادميي��ني، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمّثل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.    2
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حامد بهشتيمذ
طال��ب دكتوراه في تخطيط سياس��ة الطاقة 
املتج��ددة، جامع��ة فري��ي، برل��ني، مرك��ز برلني 
لدراس��ات الطاق��ة والبيئ��ة ف��ي منطقة بحر 

)BC CARE( قزوين

 لم يتم حت��ى اآلن عرض التعريفة 

التفضيلي��ة إلم��دادات الطاقة 
المتجددة ف��ي المقام األول ألن 
لبنان شهد فترات من االستقرار 
فقط ف��ي مرحلة غير مس��تقرة   



توفير الكهرباء الضعيف في لبنان مالئم لطرح التعريفة التفضيلية 

إن رداءة توفير الطاقة الثابت للسكان على مدار السنة معروفة جداً في قطاعي الكهرباء والطاقة. فانقطاع 
الكهرباء يتراوح بني 3 س��اعات يومياً في بعض املناطق و 13 س��اعة في مناطق أخرى. ونتيجة لذلك، تضطر 
األس��ر إلى دفع فاتورتي كهرباء: واحدة ملؤسس��ة كهرباء لبنان )EDL( للطاقة التي توّفرها، وأخرى للمولدات 

اخلاصة التي اضطر العديد من األسر االستثمار فيها لضمان احلصول على الكهرباء على مدار الساعة.   
مع أخذ هذا في االعتبار، وجد بهشتي من خالل دراسة استقصائية أجراها البنك الدولي عام 2009 أن أكثر 
من نصف املشتركني في مؤسسة كهرباء لبنان على استعداد لدفع ضعف نفقاتهم احلالية من أجل ضمان 
احلص��ول الكهرباء على مدار الس��اعة. “وهذا يوّفر بيئة فريدة من نوعها ون��ادرة بني البلدان النامية لصانعي 
السياسات في لبنان ليكونوا أكثر ثقة بشأن تشريع التعريفة التفضيلية والتكاليف اإلضافية لهذه اآللية 

على فواتير الكهرباء”.

متكني هيئة تنظي��م الطاقة من 
خالل مشروع القانون رقم 426:

تش��مل العوائ��ق األخ��رى غي��اب أي بحث 
ذات مصداقي��ة يج��ري في مج��ال الطاقة 
املتج��ددة وتنفيذه في لبنان أو أي تش��ريع 
م��ن ش��أنه أن يدعم تنفيذ سياس��ة مثل 
التعريف��ة التفضيلي��ة إلم��دادات الطاقة 
املتجددة. ولذلك، فإن هيئة تنظيم الطاقة 
)ERA( حتت��اج إل��ى العم��ل م��ن أجل خلق 
أوراق السياسات والتشريعات القادرة على 
تقدمي مب��ادرات قابلة للتطبي��ق في البالد. 
ولتحقيق ذل��ك، حتتاج احلكوم��ة إلى إقرار 
مش��روع القان��ون املعّلق رق��م 426. “وفقاً 
للق��درة التي يعطيه��ا القانون رقم 426 لهيئ��ة تنظيم الطاقة، ف��إن هذه الهيئة مؤهل��ة لتحديد األنواع 
اخملتلف��ة م��ن إنتاج الكهرباء في الب��الد وتصنيفها. متّكن هذه القدرة الهيئة م��ن توجيه هذه الصناعة نحو 
املزي��د من التقنيات الطبيعية والصديقة للبيئ��ة. وهذا الواجب هو اجلزء احملدد من القانون الذي يتيح لهيئة 

تنظيم الطاقة فتح اجملال نحو مصادر الطاقة املتجددة في لبنان”.   

اخلالصة والتوصيات:
ف��ي ح��ني أن املناخ احلالي في لبنان موات الس��تخدام مص��ادر الطاقة املتجددة، هن��اك العديد من اجملاالت 

الرئيسية التي حتتاج إلى العمل عليها قبل أن يتم مثل هذا التنفيذ بنجاح.
من الناحية التشريعية، ال بد من وضع القانون رقم 426 حيز التنفيذ من أجل السماح لهيئة تنظيم الطاقة 

بتسيير أعمالها بفعالية.
يحت��اج أي نش��ر للطاقة املتجددة في لبن��ان إلى فصل عناصر قطاع الكهرباء وفت��ح اجملال أمام جميع أنواع 

الشراكات اخلاصة في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها. 
ترى هذه الدراسة أن “رسم التعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة املتجددة”، وهي رسم ثابت يدفع باإلضافة 
إلى س��عر الكهرباء في السوق، وفقاً للس��ياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي، ومن بينها القدرة املالية 
وانخف��اض التكالي��ف االجتماعية، هي النوع األكثر واقعي��ة آللية التعريفة التفضيلي��ة إلمدادات الطاقة 

املتجددة لإلسراع في تنفيذ مصادر الطاقة املتجددة في لبنان. 
يج��ب القي��ام باإلصالح��ات اإلدارية األساس��ية من أجل ضمان مس��توى مع��ني من الثقة بني املس��تثمرين 

واملؤسسات اللبنانية، وكذلك بني السكان احملليني وهذه املؤسسات اللبنانية ذاتها. 

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

قراءات إضافية:
حامد بهشتي، امكانيات وحدود سياسة التعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة املتجددة في قطاع الكهرباء في لبنان )2010(

 pdf.5348-http://jft-newspaper.aub.edu.lb/thesis/t   

األوراق املعّدة بتكليف من معهد عصام فارس:
الدراسات القطرية احملددة املتعلقة بتغير املناخ وعملية صنع السياسات في دول املشرق العربي

http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/cc_policy_levant_workshop.aspx   

مذكرات البحوث والسياسات الصادرة عن معهد عصام فارس:
ملزيد من األبحاث ذات الصلة بتغير املناخ والبيئة واملنشورات املتعلقة بالسياسات

يرجى زيارة موقع معهد عصام فارس 

يوّفر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير 
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثني،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
والسياس��يني وصّناع الق��رار. ويهدف املنتدى 
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلّد من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناّء على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرّوج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بني الباحثني وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثني 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 
منسقة البرنامج سارة الشوفي 

  الجمود ف��ي وزارة الطاقة 

       

الراس��خ عل��ى  واعتماده��ا 
الطاق��ة  تولي��د  محط��ات 
التقليدي��ة  الحراري��ة 
يمن��ع الب��اد من التوس��ع 
بديل��ة    وس��ائل  نح��و 


