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سلسلة الرواتب:
اإلقرار أو االنفجار؟
لم يكن مفاجئًا عدم إقرار
سلسلة الرواتب في اللجان النيابية
أمس ،إذ أكدت القوى السياسية ما
هو مؤكد :رضوخها ملصالح تجمع
أصحاب الرساميل .ما جرى امس في
اللجان النيابية املشتركة فتح باب
االحتماالت على إعادة تجديد الصراع
املفتوح مع املعلمني واملوظفني ،إذ
حسمت هيئة التنسيق النقابية خيار
املواجهة مجددًا
فاتن الحاج
فتحت جلسة اللجان النيابية املشتركة
أمس جولة جديدة من جوالت الصراع
امل �ف �ت��وح م �ن��ذ  2011ب �ش��أن تصحيح
األجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب
للقطاع ال�ع��ام .فمنذ اللحظات األول��ى
الن�ط�لاق��ة أع�م��ال الجلسة ،خ��رج ن��واب
ووزراء ل �ي �ق �ط �ع��وا ال � �ش� ��ك ب��ال �ي �ق�ي�ن،
وب��اش��روا ال�ح��دي��ث ع��ن ص�ع��وب��ة إق��رار
م � �ش � ��روع ال �س �ل �س �ل��ة م� �ن ��ذ االج� �ت� �م ��اع
ّ
األول ،وأن األمر يحتاج إلى وقت ليس
بقصير «فالقصة كبيرة وتقرر مصير
اق�ت�ص��اد البلد وال يمكن إن�ه��اؤه��ا في
ساعات قليلة».
ّ
وزي��ر التربية الياس بو صعب قال إن
«أجواء الجلسة منذ البداية لم تعكس
نية بإنهاء املوضوع ،بدليل أنه جرى
تأجيل الحديث عن مطالبتنا باعتماد
ال � �خ � �ي� ��ار األول ف � ��ي ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة

النيابية ،املتعلق بالحقوق املكتسبة
إلى نهاية الجلسة ،وانسحب عدد من
ال �ن��واب ع�ن��دم��ا وص��ل األم ��ر إل��ى قبول
الحقوق أو رفضها» .وكان صادمًا أن
ت �ك �ت �ش��ف وزارة امل� � � ��ال ب� �ع ��د خ �م �س��ة
أشهر من البحث في املشروع أن كلفة
السلسلة ه��ي أك�ث��ر ب�ـ  500مليار ليرة
لبنانية مما هو وارد في تقرير اللجنة
ال�ف��رع�ي��ة ،علمًا ب��أن ال � ��وزارة ه��ي التي
زودت اللجنة األرق ��ام وال��دراس��ات ،ما
قد يكون ذريعة لعرقلة املشروع.
ه �ك��ذا ظ �ه��ر امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي امل �م��دد
لنفسه ّ
يسير أعماله تحت ضغط ّ
تجمع
ّأصحاب الرساميل ،ال��ذي ثبت مجددًا
أن��ه ه��و السلطة ،وليس بنية اح��د في
القيادة السياسية كسر إرادته ونفوذه.
استجاب ن��واب األم��ة ،ممثلو الشعب،
الستنفار «الهيئات االقتصادية» في
اليومني األخيرين ،وراحوا يستعيرون
ّ
عباراتهم لجهة أن م�ش��روع السلسلة
ّ
ي� ّه� ّ�د االق �ت �ص��اد ،وأن وض��ع ال�ب�ل��د أه��م
ّ
م ��ن ��ا وم � ��ن ال �س �ل �س �ل��ة ،م� ��ع أن ه� ��ؤالء
أن �ف �س �ه��م ق ��ال ��وا إن �ه��م أت� ��وا ل�ي�ص��وت��وا
رب�م��ا تصويتًا سياسيًا و«ش�ع�ب��وي��ًا»
م��ع م�ش��روع ق��ان��ون السلسلة وحقوق
ال�ن��اس .ن��واب آخ��رون أك��دوا أن «امللف
م �ف �ص �ل ��ي ،ول � �ي� ��س ب ��ال �ب �س ��اط ��ة ال �ت��ي
ي�ت��وق�ع�ه��ا امل ��وظ� �ف ��ون ،وي �ج��ب دراس� ��ة
بتأن ودقة،
الواردات
لتمويل السلسلة ّ ٍ
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن ��ه ي�ب��دو ل�ن��ا أن م�ش��روع
ال�ب�ن��ود ال�ض��ري�ب�ي��ة ال يتضمن أرق��ام��ًا
دق�ي�ق��ة وم��وث�ق��ة ،وه��و م�ج��رد توقعات
خيالية» ،وه��ؤالء ك��ان��وا م��ن ك��ل الكتل
ال�ن�ي��اب�ي��ة .ب�ع��ض األص � ��وات اع�ت��رض��ت
على ع��دم حضور ممثلني عن مصرف
لبنان في الجلسة ،بما أن األخير ّ
سجل
م��وق �ف��ًا ل �ج �ه��ة االن �ع �ك��اس��ات ال�س�ل�ب�ي��ة

حنا غريب:
هيئة
التنسيق
تتحمل
مسؤولية
عدم رفع
سقف
املطالب
(مروان
طحطح)

تعقد هيئة
التنسيق اجتماعا اليوم
التخاذ قرار بالعودة
التحرك
إلى ّ

ل �ل �م �ش��روع ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد .بعضهم
اآلخر كان أكثر وضوحًا ،فذهب إلى حد
املوافقة على طلب أصحاب الرساميل
اس� �ت ��رداد ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �م �ش��روع .وب ��دا
نواب حزب الله والتيار الوطني الحر

أكثر املدافعني عن املشروعني :السلسلة
وتمويلها ،واألكثر حماسة إلقرارهما.
ّ
وبالنسبة إلى الحديث عن أن اإليرادات
ّ
امل �ت��وق �ع��ة م �ج��رد ت �ق ��دي ��رات ،ق ��ال ��وا إن
امل��وازن��ة العامة تكون ع��ادة ع�ب��ارة عن
لاّ
ت�ق��دي��رات ،ش��رط أ ت�ك��ون ال�ف��روق بني
ّ
واملقدر كبيرة.
الواقع
أم��ا النائب إبراهيم كنعان فبدا واثقًا
باملشروع الذي أعدته اللجنة النيابية
ال �ف ��رع �ي ��ة ،وأج � � ��اب ل � ��دى س ��ؤال ��ه ع�ن��د
دخ��ول��ه ق��اع��ة امل �ج �ل��س ع �م��ا إذا ك��ان��ت
ه �ن��اك ن�ي��ة الس� �ت ��رداد امل �ش ��روع «ع�ي��ب
بعد ك��ل ه��ذا ال�ش�غ��ل؟» .وب�ع��د الجلسة
ال �ت��ي اس �ت �م��رت ن �ح��و  3س ��اع ��ات ،ق��ال
ّ
إن «الجو ك��ان إيجابيا ،وم��ا ط��رح هو
ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ال� ��ذي ي�ش��رح
املداوالت باختصار» ،وأضاف «فتحنا
ب ��اب امل�ن��اق�ش��ة ح ��ول امل �ش ��روع ب��رم�ت��ه،
ودخلنا إلى املواد القانونية».

ُ
وأوضح انه «لم ترفع الجلسة من أجل
م��وض��وع ال�ن�ص��اب ف�ق��ط ،ب��ل توصلنا
إل��ى اعتبار أن السلسلة مبدأ متوافق
ع�ل�ي��ه م��ع ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي قد
تحصل».
وزي ��ر امل ��ال ع�ل��ي ح�س��ن خ�ل�ي��ل رأى أن
«م ��ا ح �ص��ل ال �ي��وم ف��ي ج�ل�س��ة ال�ل�ج��ان
ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة ه��و خ�لاص��ة عمل
ط��وي��ل ل�ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ،ت�ت�ط��اب��ق مع
رؤيتنا في ال ��وزارة» .ووص��ف النقاش
داخ � ��ل ال �ج �ل �س��ة ب ��امل �س ��ؤول وال� �ج ��دي،
م �ش ��ددًا ع �ل��ى «ض� � ��رورة ال �ح �ف��اظ على
ال � �ت� ��وازن ال � ��ذي ال ي �ض ��رب االس �ت �ق��رار
في البلد».
املالي واالقتصادي ً
امل�ف��ارق��ة األك�ث��ر غ��راب��ة أن تكون هيئة
ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة م ��راه� �ن ��ة ح�ت��ى
اللحظة األخيرة على الحس الوطني
للنواب ،وأن تصاب بخيبة أم��ل عبر
ع �ن �ه��ا ق��ادت �ه��ا ب �ع �ي��د ان �ت �ه��اء أع �م��ال
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لبنان يستكشف «الطاقة الحرارية األرضية»
فراس أبو مصلح
ال� �ط ��اق ��ة ال � �ح ��راري ��ة األرض � �ي� ��ة م �ص��در
متجدد للطاقة النظيفة تنبع من باطن
األرض ،حيث ُيقدر أن أكثر من  %99من
كتلة الكرة األرضية عبارة عن صخور
م �ص �ه ��ورة ت �ت �ج ��اوز ح ��رارت� �ه ��ا 1000
درج��ة مئوية ،وأه��م مصادرها الطاقة
ال�ح��راري��ة امل�خ��زون��ة منذ تكوين الكرة
األرض � �ي� ��ة ،وال� �ن� �ش ��اط اإلش� �ع ��اع ��ي ف��ي
قلب األرض ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى االحتكاك
بني الصفائح التكتونية .ويبلغ معدل
االنسياب ال�ح��راري إل��ى سطح األرض
ب�ي�ن  50و 70م �ي �غ��اواط ل�ل�م�ت��ر امل��رب��ع
كمعدل عاملي ،مقارنة بـ 342واط للمتر
امل ��رب ��ع ي�ع�ط�ي�ه��ا اإلش� �ع ��اع ال�ش�م�س��ي.
ُ
استغلت الطاقة الحرارية األرضية من
الينابيع الحارة الطبيعية منذ العصر
الحجري القديم ،وفي عام  2012كانت
 11،400ميغاواط منها تغذي شبكات
الطاقة في  24دولة حول العالم.
ان � �ح � �ص� ��ر اس� � �ت� � �خ � ��دام ه� � � ��ذه ال� �ط ��اق ��ة
تاريخيًا في املناطق القريبة من حدود
ال�ص�ف��ائ��ح التكتونية ،ل�ك��ن ال�ت�ط��ورات
التكنولوجية الحديثة ّ
وس�ع��ت نطاق
استخدامها وحجمه كثيرًا ،حيث باتت
ُ
تستخدم حتى للتدفئة املنزلية .ربما
ك��ان الشكل األك�ث��ر شيوعًا الستخدام

طاقة األرض الحرارية هو بحفر أنابيب
ُ
تضخ عبرها املاء من السطح إلى عمق
يراوح بني  150مترًا و 5كيلومترات في
ب��اط��ن األرض ،فيكتسب امل��اء ال�ح��رارة
من الطبقات األرضية العميقةُ ،ليعاد
ضخه إلى األعلى الستغالله ألغراض
ص �ن��اع �ي��ة ول �ل �ت��دف �ئ��ة وإن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة
الكهربائية ،كذلك ُيستفاد من درجات
ال� � �ح � ��رارة ال� �ت ��ي ت� � � ��راوح ب �ي�ن  10و16
درج��ة مئوية على عمق نحو  6أمتار
ف ��ي األرض ل �ت �ب��ري��د امل �ن �ش��آت ص�ي�ف��ًا.
وف� ��ي س��اب �ق��ة ه ��ي األول� � ��ى م ��ن ن��وع�ه��ا
في لبنان ،جهز مشروع كفاءة الطاقة
املتجددة التابع لبرنامج األمم املتحدة
للتنمية «سيدرو» ،املبنى الجديد قيد
ّ
جبيل
اإلنشاء
ّ
لبلدية «بجة» في قضاء ّ
بنظام مضخات حرارية أرضية يوفر
اح�ت�ي��اج��ات املبنى م��ن تدفئة وتبريد
وم �ي��اه س��اخ �ن��ة ل�لاس�ت�ع�م��ال امل �ن��زل��ي،
َ
عبر وحدتي ضخ تبلغ طاقة كل منهما
نحو  30كيلوواط حراريًا.
وف � � ��ي إط� � � ��ار ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن م� �ش ��روع
«سيدرو» ووزارة الطاقة واملياه ،أعلن
وزير الطاقة واملياه آرثور نظاريان ،منذ
أيام ،أن وزارته قد تحققت من «إمكانية
تطوير معظم مصادر الطاقة املتجددة،
وأنجزت عدة دراسات كأطلس الرياح،
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ط��اق��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة،

واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رم��ائ�ي��ة،
َ
والطاقة الشمسية والطاقة املنتجة من
نفايات محطات تكرير املياه املبتذلة»،
وذل ��ك ف��ي ح�ف��ل إط�ل�اق دراس ��ة «امل�س��ح
الوطني للموارد الحرارية األرضية في
لبنان» بالتعاون مع ،UNDP-CEDRO
«ان �س �ج��ام��ًا م ��ع ورق � ��ة س �ي��اس��ة ق�ط��اع
الكهرباء التي ّ
أقرت عام  ،2010والتزام
الدولة اللبنانية بجعل حصة الطاقات
امل� �ت� �ج ��ددة ( %12م� ��ن م �ج �م��ل ال �ط��اق��ة
املنتجة) عام .»2020
«ت � ��م م �س ��ح ك �م �ي��ة ال� �ط ��اق ��ة ال� �ح ��راري ��ة
األرض � � � � �ي� � � � ��ة م� � � ��ن خ� � �ل � ��ال ال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات
ال �ج �ي��ول��وج �ي��ة وامل ��ائ� �ي ��ة وال� �ح ��راري ��ة

الطاقة  1000مليون
ميغاوات ساعة أو
ما يوازي  70ألف مرة
حاجة لبنان السنوية

ُ
املتوافرة في لبنان ،وق��د ط� ِّ�ور نموذج
ج �ي��ول��وج��ي وج� �ي ��وح ��راري ذو أب �ع��اد
ث�ل�اث��ة الح �ت �س��اب ال � �ح� ��رارة ف ��ي ب��اط��ن
األرض على أعماق مختلفة»ُ ،
وعرضت
نتائج هذه الدراسة في أطلس للطاقة
الحرارية األرضية ،وأعلن نظاريان أن
«م ��ن ن�ت��ائ��ج ه ��ذه ال ��دراس ��ة أن ال�ط��اق��ة
امل �ت��واف��رة ه��ي  1000م�ل�ي��ون م�ي�غ��اوات
ساعة أو ما يوازي  70ألف مرة حاجة
لبنان السنوية للطاقة .ورغم أن كمية
ضئيلة من هذه الطاقة الكامنة يمكن
استخراجها بنحو ت�ج��اري ف��ي وضع
ال�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال �ح��ال��ي ،إال أن
وف� ��رة ه ��ذه ال �ط��اق��ة وال �ت �ط��ور ال�س��ري��ع
ف��ي ت�ق�ن�ي��ات ال �ح �ف��ر ت�س�ت�ل��زم أن ن�ب��دأ
العمل ف��ي ه��ذا امل�ج��ال م��ن خ�لال إقامة
الدراسات الالزمة».
«إن خ �ط��ة م�ن�ط�ق�ي��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ط��اق��ة
ال �ح��راري��ة األرض �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان تقضي
ب��إن�ت��اج  6م �ي �غ��اوات س��اع��ة ف��ي حلول
س�ن��ة  ،2020و 30م�ي�غ��اوات س��اع��ة في
 ،2025وه ��و م��ا ي� ��وازي م�ح�ط��ة ب�ق��درة
 1.3م �ي �غ ��اوات ف ��ي  2020وق � ��درة 6.5
ّ
ميغاوات في  ،2025ما يشكل  %0.2من
حاجة لبنان في حينه» ،قال نظاريان.
أن�ش��ئ م �ش��روع «س �ي��درو» ف��ي تشرين
ّ
ّ
تستمر
األول م��ن ع��ام  ،2007ع�ل��ى أن
ّ
والي �ت ��ه مل� ��دة خ �م��س س� �ن ��وات ،أي إل��ى

ت �ش��ري��ن ّ
األول م ��ن ع� ��ام  .2013يعمل
امل � � �ش� � ��روع ب� �ف� �ض ��ل م� � ��وازن� � ��ة ق �ي �م �ت �ه��ا
 9,73م�لاي�ين دوالر أم �ي��رك��ي ي�م� ّ�ول�ه��ا
«الصندوق اللبناني للنهوض» بهبة
إسبانية.
ي � �ه ��دف امل� � �ش � ��روع إل� � ��ى ت ��رك� �ي ��ب ن�ح��و
ّ
الخاصة
 180تطبيقًا م��ن التطبيقات
ب �ك �ف ��اءة ال �ط ��اق ��ة وال� �ط ��اق ��ة امل �ت �ج � ّ�ددة
ف ��ي امل �ن �ش��آت ال �ع��ام��ة ف ��ي ك��ل امل�ن��اط��ق
اللبنانية ،وضمان نقل التكنولوجيا،
ّ
وحض القطاع الخاص على االستثمار
ّ
في مختلف مصادر الطاقة املتجددة،
واإلس � � �ه� � ��ام ف � ��ي خ� �ل ��ق ب �ي �ئ��ة م��وات �ي��ة
العتماد سياسة وطنية مستدامة في
مجال الطاقة.
ت�ش�م��ل ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �خ� ّ
�اص��ة ب�ك�ف��اءة
ال�ط��اق��ة وال�ط��اق��ة امل �ت �ج� ّ�ددة ،اس�ت�خ��دام
ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة ع �ل��ى ن �ط��اق واس��ع
ل �ت �س �خ�ي�ن امل� � �ي � ��اه (ب� �ي ��ن  2000ل �ي �ت��ر
و 12أل ��ف ل �ي �ت��ر) وال �ن �ظ��م ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
الضوئية لإلنارة واألدوات الكهربائية
(م� � ��دى ال �ن �ظ��م  2,7 – 1,2ك �ي �ل��و ّواط
ذروة) وم �ص ��اب �ي ��ح اإلن � � � ��ارة امل� ��وف� ��رة
ل �ل �ط��اق��ة وم� �ش ��اري ��ع ال� �ع ��زل ال� �ح ��راري
(ال�ت�ع��دي��ل ال��رج�ع��ي) وتطبيقات إن��ارة
ال � �ش� ��وارع ذات ك� �ف ��اءة ال ّ �ط��اق��ة ون �ظ��م
الرياح الصغرية واملضخات الحرارية
األرضية ونظم الطاقة املائية.

