


  

 1                    2018 أزمة الكهرباء في ليبيا ودور الطاقات املتجددة

 

 

دور الطاقات المتجددة " أزمة الكهرباء في ليبيا و"   

 حلقة نقاشية

 مقدمة

لحقت  في أضرار مادية جسيمة مثلتظروفا استثنائية وصعبة، ت السنوات املاضيةالشبكة العامة للكهرباء خالل  عانت

اإلضافة إلى ب بمحطات التوليد والتحويل وخطوط نقل الطاقة الرئيسة وشبكات التوزيع وغيرها من املنشآت الكهربائية.

توقف العمل بالعديد من مشاريع اإلنتاج نتيجة مغادرة الشركات املنفذة لألعمال مواقعها بسبب األحداث األمنية 

. وهو ما وضع الشبكة العامة في حالة صعبة وحرجة أدت إلى وقوع عجز كبير في تلبية الطلب على واالشتباكات املسلحة

  الطاقة الكهربائية، وبالتالي اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

بمقر  1028 يوما 7املوافق  االثنينهذا الصدد أجرت املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات حلقة نقاشية، يوم و في 

املنظمة بمدينة طرابلس، حول األزمة الكهربائية املتوقعة خالل الصيف املقبل ودور الطاقة املتجددة في التخفيف من 

أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الطاقة و حدة األزمة ؛ حيث جمعت الحلقة النقاشية الخبراء واألكاديميين 

 :الحلقة النقاشية  ي هذهشارك ف و لقد ،املتجددة

  حسني الزوام العماري أ. 

  مستشار بالشركة العامة للكهرباء

  أ. مريم الفرجاني

 الشركة العامة للكهرباء

 نبيل الفقيهم. 

  املدير الفني بشركة القمة للطاقة الشمسية

  محمد عبد الجليلم. 

  شركة القمة للطاقة الشمسية

  باسم عبد الكريم بلقاسم د.

 بمركز أبحاث الطاقة الشمسية بتاجوراء مدير إدارة

  عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة امليكانيكية بجامعة بنغازي 

  أ. فرج محمد

  مهندس بإدارة اإلنتاج بالشركة العامة للكهرباء

 . عضو املجلس البلدي بالخمس

  حسين الضراطأ. 

 من املنظمة االقتصادية لالستشارات
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  محمد الزروق أ. 

  العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ املشروعات بديوان املحاسبةمن اإلدارة 

 د. عوض إبراهيمأ. 

 بالهيئة الليبية للبحوث و العلوم و التكنولوجيا  مستشار 
 

  مدخل

بعد مقدمة تعريفية بالضيوف الكرام تقرر أن يكون مدخل النقاش هو أسباب نشوء األزمة ، وقد خلص الحاضرون من 

  : مايلي ىإلخالل مداخالتهم 

  تأخر تنفيذ املشاريع

أخَر فذكر أن ت  ،بالشركة العامة للكهرباء بشكل مختصر أسباب نشوء األزمة تناول السيد حسني الزوام املستشار

املشاريع التي كان ينبغي أن تنفذ منذ وقت طويل يأتي على رأس هذه األسباب ، وأشار إلى أن إجراء طرح األحمال كان متبعا 

، ولكنه لم يكن يجري بالقدر التي يجري اآلن ، فضال عن أن سبع سنوات من األزمة زادت  1022 عام  في أحيان قليلة قبل

، وأن هذا الطلب الزائد وعدم مواكبته بتنفيذ املشاريع ،  ليس له من حل في مثل  1022 عام  ة بما قبلفيها األحمال مقارن

 . هذا الوقت إال طرح األحمال

  عدم دفع الفواتير ودعم الدولة ألسعار الطاقة

كهرباء في تفاقم عقب أ. محمد فرج  على مداخلة أ. حسني الزوام مؤكدا على أثر تأخر تنفيذ خطط الشركة العامة لل 

استكمل  من أجل التعاقد عليها ، وأنه لو لفترة طويلة، التي قال إنها تأخرت البخارية سرت خليج محطة ب، ضاربا املثل األزمة

  . هذا املشروع مع مشروع محطة أوباري لكان هذا وحده كفيال بإنهاء األزمة

رباء بكثير، وأن املشكلة لم تنشأ نتيجة لألحداث فحسب ، وإنما وأضاف  أ. محمد فرج أن ليبيا تنتج أكثر من حاجتها للكه 

الطاقة ، خصوصا وأننا في دولة نامية ال في دولة صناعية ، سعر نتيجة لعامل آخر مهم، وهو عدم دفع الفواتير ورخص 

 . فإذا أضفنا لهذا كله مسألة االنفالت األمني تصبح أسباب األزمة واضحة

  سوء اإلدارة

ذ حسين الضراط من املنظمة االقتصادية لالستشارات فإنه أضاف على ما سبق سوء اإلدارة ، وقال إننا في أما األستا

املنظمة نرد إلى هذا السبب كل املشاكل التي ذكرت سابقا ، ولهذا فنحن من أكبر املشجعين لحصر مجال تدخل الدولة إلى 

  .أضيق الحدود ، وتشجيع القطاع الخاص
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  : المحور األول

  سيناريوهات الصيف القادم في ظل توقف العمل في محطة أوباري  .1

أكد أ. حسني الزوام املستشار بالشركة العامة للكهرباء بأنه ال يرى حال للمشكلة بدون محطة اوباري إال من خالل طرح 

يما لو ملشكلة دعم التوليد  فاألحمال . وعلل ذلك بأن  هذه املحطة ال تعد حال ملشكلة توليد الكهرباء فقط ، بل أيضا حال 

  . أردنا نقل الطاقة من مكان بعيد

املستشار بالهيئة الليبية للبحوث و العلوم و التكنولوجيا  أكد أننا مقبلون على صيف صعب، وهو   إبراهيمعوض  د.

؟ ا االنتاجيةل قدراتهالغازية و محطة الزويتينة بكام هل ستكون معنا محطة السرير .يحتاج إلى رسم سيناريوهات ملواجهته

هل ستدخل وحدات أخرى كانت متوقفة  بكامل قدرتها؟محطة سرت البخارية هل ستدخل على الشبكة الوحدة األولى من 

؟ و لذا فعلى الشركة العامة للكهرباء أن  سيكون هناك زيادة طلب على الكهرباءهل و  بعد إجراء العمرات الجسيمة لها؟

 ملواجهة هذا العجز املتوقع. عاجلة و آجلة يكون لديها عدة سيناريوهات

  أما األستاذ محمد الزروق من ديوان املحاسبة فقد أشار إلى محطتي أوباري والزويتينة ، فقال " إننا في ديوان املحاسبة

ن لالسيناريو املتفائل ، أي الذي يفترض أن هذه املحطات سوف تدخل الخدمة بالفعل ، وأن زيادة الطلب  قمنا بدراسة 

 . "على أبعد تقدير 1012، فوجدنا أنه حتى بافتراض السيناريو املتفائل فإن املشكلة ستعود حتما عام  ٪ 4تتجاوز 

  كفاءة الطاقة ، أم الترشيد ؟ .2

أ. مريم الفرجاني ، أشارت إلى أن العالم تجاوز عقلية بناء املزيد من املحطات ، إلى عقلية إدارة الطاقة ، وأن موضوع الطاقة 

من الطاقة  ٪ 44، وأكدت على أن إضافة أشياء بسيطة إلى املباني واملنازل كفيل بتوفير “ كفاءة الطاقة “ الساخن اليوم هو 

 . وجه ومن أهمها أنه ال يحرم املستخدم من مقدار كبير من رفاهيته كما هو في حالة الترشيد. كما عددت مزايا هذا الت

وأشارت كذلك إلى عالقة كفاءة الطاقة بالعمارة ، ودور تصميم البناء واستخدام عوازل الزجاج وغير ذلك من التقنيات 

 . دا في الصيف دون الحاجة إلى مكيف هواءفي تأمين دخول ضوء الشمس في وقت كبير في النهار ، وجعل  املبنى بار 

  عقبة التشريعات  .3

أشارت أ. مريم الفرجاني الى أن تنفيذ هذا التوجه يحتاج إلى صناع القرار أنفسهم ليكونوا أداة ضغط ، فلن يقدم أحد 

إلى سياسات  وأن افتقارنامثال على شراء مصباح أغلى ثمنا إال لو كانت هناك قوانين تفرض الكفاءة في الجهاز أو املصباح ، 

 .وتشريعات  للطاقة املتجددة ، يحول دون إقدام املستثمرين للعمل في هذا املجال

، أي أنه يمكن أن يعزز من منزله  prosumer ، بل consumer وختمت مداخلتها بأن املستهلك في العالم األول لم يعد يسمى

 .  طاقة املتجددة بالشبكةإنتاج الشبكة للكهرباء ، وذلك إذا ربطت مشاريع ال
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  الترشيد هو الحل األكثر واقعية .4

تكلم أ. محمد الزروق عن تجربة ديوان املحاسبة في دراسة هذه املشكلة ، وقال إن الديوان درس هذااملوضوع وقيم الحلول 

قة ، وذلك و كفاءة الطااملقترحة سواء كانت عن طريق الطاقة املتجددة أو الطرق التقليدية لتوليد الكهرباء أو الترشيد أ

من حيث واقعية وسرعة ودرجة تأثير كل حل ، وبجمع النقاط وجدنا أن أقرب حل من حيث سهولة التطبيق ودرجة التأثير 

هو  الترشيد  . أما الحل الثاني فهو كفاءة الطاقة ، فيما تتساوى الطاقة املتجددة والتقليدية في الدرجة الثالثة ، ذلك ألن 

 . متعذر لسببين أساسيين هما : الوضع األمني والقوانين والتشريعات العمل عليهما

وأضاف بأنه يعتقد أن السياسة القديمة للشركة العامة للكهرباء لم تكن تأخذ في الحسبان توازن هذه العناصر األربعة 

  . وكانت تتكلم فقط عن زيادة الطلب وزيادة التوليد

   لكهرباء في ليبيامبادرة ديوان املحاسبة إلنقاذ قطاع ا .5

ان ، التي يقول إن ديو “ شمس ليبيا للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة “ ثم بسط أ. الزروق الحديث عن  مبادرة  

صفحة ، وأشار إلى أن الديوان وكانت لها أهداف واضحة ،  ١١١املحاسبة أعدها وفق منهجية علمية ، لتخرج في حوالي 

ومهدنا لها بعشر مبررات جعلت الديوان يتجه في هذا االتجاه ، مدعمة بمؤشرات عن أداء وقيمة مضافة واضحة . ، 

الزروق أنه  وعن دور الديوان أكدا. ة ، وقد بلغوا حوالي أربعين شريكالكهرباء ، وحصر فيها الشركاء املستهدفون لهذه املبادر 

  .التطور لن يخرج الديوان عن اإلطار الرقابي ، أن يوزع األدوار ويراقب 

 دعم القطاع الخاص لتمكينه من تقديم خدمات مناسبة  .6

 2وتكلم األستاذ نبيل الفقيه عن تجربة شركة القمة للطاقة الشمسية وما صادفها من عقبات ، فقال إن منظومة ألواح 

ألف بسبب ارتفاع  24 شامال التركيب ، وأن سعرها اآلن وصل إلىدينار ليبي  0400، كانت تباع في البداية بمبلغ   وات كيلو

ل رخيصة وتشغل ك -كما يعتقد الناس  -سعر الصرف ، كما أشار إلى ضرورة توعية الناس بأن الطاقة الشمسية ليست 

 ش ي .

وأضاف السيد الفقيه أنه بدون دعم الدولة بإعطاء الشركات الخاصة أولوية في االعتمادات فإن شركة مثل شركتنا سوف  

كما تطرق الفقيه إلى تجربة الشركة في دراسة استهالك املساجد  .حصل على الدوالر بسعر السوق ، ألنها تةتقفل خالل سن

للطاقة ، من خالل عينات عشوائية ،  وكيف أن النتيجة كانت كارثية ، وأن عالجها من خالل األلواح الشمسية يمكن أن 

 ألف دوالر للمسجد الواحد . ١١يكلف 
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  زايد الطلب على الكهرباءالحلول المقترحة لمواجهة ت

   :على املدى القصير -أ

حمالت الترشيد من خالل وسائل اإلعالم واإلعالنات الطرقية ، لحث املواطنين على االقتصار على الحاجة من  .2

 . الكهرباء ، وتوعيتهم بدور استخدام مصابيح وأجهزة ذات كفاءة طاقة عالية ، في التخفيف من حدة األزمة

تزويد املنازل واملقرات الحكومية واملحالت التجارية بعدادات الكهرباء ، واالتجاه نحو فرض دفع البداية فورا في  .1

   .الفواتير

ترشيد استخدام إنارة الشوارع ، واالتفاق بين الشركة العامة للكهرباء واملساجد لتزويدها بمنظومات ذات كفاءة  .3

 .طاقة عالية

  .كز التحكم الجهوي اإبالغ الناس بمواعيد الطرح على مستوى مر  .4

  : على املدى املتوسط -ب

دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقات املتجددة وذلك بتسهيل إجراءاتها ، وبمنحها األولوية في  .2

  . االعتمادات ، حتى يتسنى لها تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار تكون في متناولهم

 بتوريد السخانات الشمسية واملصابيح واملصابيح املوفرة للطاقة وغيرهادعم الدولة لالتجاه نحو كفاءة الطاقة  .1

. 

 : على املدى الطويل  -ج

 .سن قوانين وتشريعات أكثر مرونة فيما يتعلق بالطاقة املتجددة وربطها بالشبكة .2

ة هذه دإيقاف بيع الطاقة بالسعر املدعوم ، وتوفيرها بسعرها الحقيقي مع اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف ح .1

    .اإلجراءات عن ذوي الدخل املحدود

  . إعادة النظر في سياسة التخطيط ، واعتماد برامج تأخذ في االعتبار الطلب املتزايد للطاقة مستقبال .3

  .استكمال املشاريع املتوقفة .4

  .تعزيز الدعم األمني لقطاع الكهرباء من أجل مساعدته على استكمال مشاريعه .4

 . تدريجي في مشاريع الطاقة املتجددةالبداية يشكل تدريجي  .0

  . دراسة املبادرات التي تهدف إلى إنقاذ قطاع الكهرباء كمبادرة ديوان املحاسبة ، ودعم ما يستحق الدعم منها .7

 . دعم البحث العلمي في مجال الطاقة املتجددة .8
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  : الثانيالمحور 

 المشكلةالتحديات التي تواجه استخدام الطاقات المتجددة لحل 

أنه مع تبني خيار الطاقة الشمسية ولكن في ظل العجز املوجود ، ال نستطيع  إبراهيمعوض وفي هذا املحور أكد الدكتور 

يمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية في تغطية أحمال املناطق النائية و املعزولة عن . كما مواجهته بالطاقة الشمسية

اليا طاقة شمسية لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربية. كما يمكن أن تستخدم الشبكة الكهربية ، فيمكن أن نضع لها خ

الطاقة الشمسية على مستوى املستهلك املنزلي أو التجاري لتلبية االحتياجات اليومية من الطاقة. ويؤدي هذا االستخدام 

 في توليد الطاقة.من الطاقة الشمسية إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربية و تقليل نسبة العجز 

وقت الذروة في الشبكة الكهربية هي الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة، وترتفع فيها أن  عوض إبراهيمو ذكر الدكنور 

األحمال للحد األعلى، وتبدأ في ليبيا قبل املغرب و تستمر حتى منتصف الليل خالل فصل الصيف. وخالل هذه الفترة  

لشمسية إلى حد كبير و يصبح خيار تبني الطاقة الشمسية لتخفيض العجز في توليد الطاقة غير تنخفض كفاءة الطاقة ا

فعال خاصة في عدم وجود تكنولوجيا لتخزين الطاقة بسعة كبيرة تستطيع أن تكافئ العجز الكبير في  توليد الطاقة الذي 

 .  في السنوات املاضية ميغاوات 1000إلى  وصل

خيار الطاقة الشمسية اصبح جذابا جدا ، كمنتج مستقل للطاقة ،  ولكن هذا مرتبط كما أشار د. عوض ابراهيم إلى أن 

فلن  ،  و بوجود التشريعات القانونية التي تسمح للقطاع الخاص باملنافسة في مجال إنتاج الطاقة الكهربيةبقيام الدولة 

 .  لوقت الحالي بسبب الوضع القانوني للدولةيغامر مستشمر ببناء محطات طاقة شمسية في ا

 مستقبل الطاقات المتجددة في ليبيا

ياسات واضحة تحتاج الى س هاولكن في ليبيا سيكون للطاقات املتجددةمداخلته بأن املستقبل  عوض إبراهيمالدكتور ختم 

 اتل ، وتفعيل الجهاز التنفيذي للطاقمن الدولة لتبني هذا الخيار ، ودعم الشركات واملؤسسات التي تعمل في هذا املجا

البد من  اعتماد خطة وطنية للطاقات املتجددة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في توليد . و أنه املتجددة 

الطاقة الكهربائية على املدى القصير، إضافة إلى خطة طويلة املدى تستهدف إطالق عدد من مشاريع الطاقة املتجددة التي 

 مل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.تش

بقوله إنه ال يعتقد بأن للطاقة الشمسية أو غيرها من  عوض إبراهيمعلى مداخلة الدكتور عبد الكريم وعقب د. باسم 

،  يدم الطاقة الشمسية كإجراء احتياطالطاقات املتجددة دور في حل املشكلة على املدى القصير،  وعلل ذلك بأننا نستخ

توليد  ، أي أنها تستخدم بديال في حال انقطاع الكهرباء ، أما التوليد والطلب فيبقيان على حالهما ، وليس ذلك ال كمعزز لل

  . عالج للمشكلة

وأضاف بأنه يرى أن الحل يكون بربط الطاقة الشمسية بالشبكة ، وأن هذه التجربة قد خاضتها معظم الدول الواقعة 

اجة أي فقدان الطاقة عند الح -بمراحل ، أما حل املشكلة التي أشار إليها الدكتور عوض على حزام الشمس وسبقتنا فيها 

  Concentrated   Solar فقد تمت معالجتها بما يسمى -إليها بسبب أن وقت الذروة يكون مع الغروب أو بعيد الغروب 
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Power  وقد بلغ أداء هذه التقنية   .لتي ال شمس فيهاوذلك لقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية وإعطاء الطاقة في األوقات ا

ا الحل على أن هذ إبراهيمساعة  ، بنفس الثبات وبنفس معدل املحطة ، وبدون الحاجة الى شبكة، واتفق مع الدكتور  ١١

 . شركة العامة للكهرباءلإال  إنتاج و بيع الطاقة القصير بسبب وجود قانون يحظر  ليس قابال للتطبيق على املدى

 

 الصة الحلقة النقاشية خ

 بل إذ ال توجد هنالك أي عوامل أوالحضور إلى أنه ال مفر من عملية طرح األحمال خالل فصل الصيف املق أكد

تغييرات جذرية من شأن املختصين أن يعتمدوا عليها للقول بأن طرح األحمال أمر غير محتمل بالرغم من دخول بعض 

ي فإن الحديث ، بالتالة مع تزايد الطلب على الكهرباءخاصالوحدات بشكل بسيط إلى الخدمة لكنه ال يعتبر متغيرا كبيرا 

عن إنهاء أزمة الكهرباء يتعلق باستقرار شامل للدولة بدءا من استقرار سياس ي و وجود حكومة واحدة وأجسام إدارية 

 لواحدة و استقرار أمني هو األهم بشكل يمكن من خالله معالجة املشاكل الطارئة التي تحدث في الشبكة العامة مث

عمليات االعتداء على املنشآت و استكمال املشاريع والوحدات املتوقفة ومن ثم االنتقال إلى حل مشاكل أعمق مثل 

  .ستهالك اال باية مستحقات فواتير جتنظيم عمل مؤسسات الطاقة و تفعيل عملية 

 والتجاري من أجل تخفيفيتوجب دعم استخدام الطاقة الشمسية في االستعمال املنزلي كما أكد الحاضرون على أنه 

 فيما يخص القوانين والتشريعات الخاصة، و  الضغط على الشبكة الكهربائية والتقليل من العجز في توليد الطاقة

البد من إصدار القوانين والتشريعات املناسبة التي تسمح للقطاع الخاص باالستثمار في مجال الطاقة، فباالستثمار؛ 

 من أجل خلق بيئة تنافسية.
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  1024ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

والناشئة  اليةالح ستراتيجياتواإل السياسات طرابلس. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا مدينة 

القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي 

ذلك للشعب الليبي. تهدف املنظمة ك االقتصادية واالجتماعيةمن أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

هدف من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و ت ثقافة التميزط اإلستراتيجي و إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات املنظمة أ
ً
يضا

والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل 

 األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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