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طاقة

ضحية
الكهرباء
ّ
معارك عبرا
كابال الزهراني ـ عرمون يقطعان التغذية عن بيروت
ّ
تكرر أمس ضرب الكابالت
التي تنقل إنتاج الكهرباء في
معمل الزهراني إلى محطة
عرمون التي تتولى التوزيع إلى
مناطق بيروت وجبل لبنان.
نحو  400ميغاوات أصبحت
خارج الشبكة .معارك عبرا
أطلقت سلسلة من األعطال
الثانوية كان صعبًا تصليحها
بسبب غياب املوظفني .في
النتيجة ،ارتفع العجز في
الكهرباء إلى  %61من الطلب
البالغ  2700ميغاوات

محمد وهبة
ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة خ�ل�ال أق ��ل م��ن  24س��اع��ة
تنقطع الكهرباء عن كل لبنان .في كلتا
املرتني ،كانت األحداث األمنية الدائرة في
صيدا هي السبب .ففي ّ
املرة األولىّ ،أدت
امل�ع��ارك ف��ي منطقة عبرا ومحيطها إلى
ّ
تضرر الكابل الرئيسي الذي ينقل التيار
الكهربائي من معمل الزهراني إلى محطة
ع��رم��ون م��ن ال �ق �ص��ف ،م��ا ّأدى إل ��ى شلل
ت��ام ف��ي الشبكة اس�ت�م� ّ�ر نحو  11ساعة.
وفي امل� ّ�رة الثانية ّ
تعرض الكابل البديل
ّ
للضرر نفسه وهو ما أدى إلى استبعاد
نحو  400ميغاوات عن شبكة الكهرباء،
أي زي��ادة «التقنني» في منطقتي بيروت
وج �ب��ل ل �ب �ن��ان ب�س�ب��ب ان �ق �ط��اع ال�ت�غ��ذي��ة
عنهما م��ن امل�ع�م��ل امل��ذك��ور .وإذا أضفنا
األعطال الثانوية في معامل أخ��رى ،فإن
ال �ق ��درة اإلن �ت��اج �ي��ة اإلج �م��ال �ي��ة ت �ك��ون قد
انخفضت إلى  1000ميغاوات.
م� ��ا ك� � ��ان ي ��رب ��ط ب�ي��ن م �ع �م��ل ال ��زه ��ران ��ي
ّ
واملواطنني قطعته أحداث صيدا .تقطعت
أوصال لبنان ،فلم تسلم كابالت الكهرباء؛
الكابالن الرئيسيان اللذان ينقالن التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي م ��ن م �ع �م��ل ال ��زه ��ران ��ي إل��ى
محطة عرمون ومنها إلى منطقة بيروت
وجبل لبنان ،سقطا ال��واح��د تلو اآلخ��ر.
ك�لاه�م��ا ي�ع�م��ل ل�ن�ق��ل ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي

القدرة اإلنتاجية للكهرباء في لبنان تأثرت بأحداث صيدا (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

تحرك مطلبي
ّ

أوال
موظفو المستشفى الحكومي :لقمة العيش ً
ّ
زينب مرعي
اس �ت �خ��دم��ت إدارة م �س �ت �ش �ف��ى ب �ي��روت
(رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري) ال �ح �ك��وم��ي ال �ح� ّ�ج��ة
ال �ط��ائ �ف� ّ ّ�ي��ة ل� �ف ��رط االع� �ت� �ص ��ام امل �ف �ت��وح
ّ
ال � � ��ذي ن� ��ف� ��ذه م ��وظ� �ف ��و امل �س �ت �ش �ف��ى ف��ي
االس �ب��وع امل��اض��ي وع �ل��ى م ��دى ّ 8أي ��ام،
إال أن ه� � ��ذه ال � �ح� � ّ�ج� ��ة ل �ي �س ��ت ك ��اف � ّ�ي ��ة،
ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو ،إلط��اح��ة ح �ق��وق ه��ؤالء
ّ
املوظفني ومطالبهم .وه��ا هم يعودون
إل� ��ى االع� �ت� �ص ��ام ف ��ي ب ��اح ��ة امل�س�ت�ش�ف��ى
ب�ع��د ي��وم�ين ف�ق��ط ع�ل��ى إع�لان�ه��م تعليق
اع �ت �ص��ام �ه��م ،إذ اك �ت �ش �ف��وا أن �ه��م ك��ان��وا
ض�ح��اي��ا خ��دي�ع��ة ش ��ارك ف��ي صياغتها
ّ
الصحة علي حسن خليل ورئيس
وزير
ّ
لجنة الصحة النيابية عاطف مجدالني
إض ��اف ��ة ال� ��ى م ��دي ��ر امل �س �ت �ش �ف��ى وس �ي��م
ّ
ال� � � � ��وزان .ف �ق��د أع� �ل ��ن ال �ث�ل�اث ��ة ف ��ي ب �ي��ان
مشترك أص��دروه بعد ظهر الجمعة أن
روات ��ب امل��وظ�ف�ين ل�ش�ه��ر ّأي ��ار وامل�ف�ع��ول
الرجعي الناتج م��ن تصحيح أجورهم
س �ت �س� ّ�دد ب�ي�ن ي��وم��ي ال �س �ب��ت واالث �ن�ي�ن
امل��اض �ي�ين .ول �ك��ن م��ا ال ��ذي ح �ص��ل؟ ي��وم
ال� �س� �ب ��ت ل � ��م ي �ح �ص ��ل ش� � � ��يء ،ف � ��ي ح�ين
ّ
ف ��وج ��ئ امل ��وظ� �ف ��ون ي� ��وم أم� ��س ب� ��أن م��ا
ُوض� ��ع ف��ي ح �س��اب��ات ت��وط�ي�ن روات �ب �ه��م
لدى املصارف يقتصر فقط على الراتب
األساسي لشهر ّأيار.
ع � � ّ�اد ال �ج �م �ي��ع ال � ��ى االع � �ت � �ص� ��ام ألن �ه��م
ُ
ت�ي��ق�ن��وا أن ال �ح� ّ�ج��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال تطعم
أوالده � � ��م وال ت� �س ��دد أق� �س ��اط دي��ون �ه��م
للبنوك .من هنا ّ
شدوا أواصر لحمتهم
من جديد وع��ادوا إل��ى االعتصام حتى
نيل كامل حقوقهم.
ّ
إذًا ،ت �ب�ّي�نّ ل �ل �م��وظ �ف�ين أن ب �ي ��ان خ�ل�ي��ل
ّ
وم � �ج ��دالن ��ي وال� � � � � ��وزان ل� ��م ي� �ك ��ن س ��وى
م ��رح� �ل ��ة أخ � � ��رى م� ��ن م� ��راح� ��ل امل �م��اط �ل��ة
ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا امل �س��ؤول��ون م�ن��ذ ب��داي��ة

األزم��ة ،وبالتالي لم يجر وضع مشاكل
ّ
املستشفى على ّس��ك��ة ال�ح��ل ،وال سيما
ّ
أن ال ��وزان وم�م��ث��ل ال ��وزارة اجتمعا مع
ّ
وجزما
املاضي،
املوظفني ي��وم الجمعة
ً
ّ
بدفع روات��ب شهر أي��ار املتأخرة كاملة
وروات � � ��ب ح ��زي ��ران ف ��ي و ّق �ت �ه��ا وس��ائ��ر
الحقوق املالية ،ونقل ممثل الوزارة عن
خليل وعده لهم أيضًا بتأمني رواتبهم
في األشهر املقبلة في وقتها وتقسيط
م�س�ت�ح�ق��ات امل �ف �ع��ول ال��رج �ع��ي ل�ل��زي��ادة
على ال��روات��ب التي أق� ّ�رت العام املاضي

على مدى ثالثة أشهر.
ّ
أم ��س ،اس�ت�ط��اع م��وظ�ف��و املستشفى أن
يسحبوا الراتب األساسي من الصراف
ّ
اآلل��ي ،أي إن املشكلة لم تحل بعد ،فما
خ ��رج م��ن ال� �ص � ّ�راف اآلل ��ي ك ��ان ف�ق��ط ما
ّ
وع��ده��م ب��ه ال� � ��وزان ق �ب��ل االج �ت �م��اع في
ّ
الصحة وهم رفضوه ،وهو الراتب
وزارة
األس � ��اس � ��ي م� ��ن دون امل �ل �ح �ق ��ات ك �ب��دل
ال �ن �ق��ل! ك��ذل��ك ف��إن�ه��م ل��م ي�ح�ص�ل��وا على
الدفعة األول��ى املوعودة من مستحقات
امل�ف�ع��ول ال��رج�ع��ي ،ف�ع��اد امل��وظ�ف��ون إل��ى

لن يتراجع املوظفون عن اعتصامهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة (مروان طحطح)

يواجه المستشفى
جمة منذ
صعوبات ّ
تأسيسه في عام 2005

اعتصامهم ،لكن ه��ذه امل� ّ�رة بزخم أكبر
ّ
انضم معظم أقسام املستشفى
وبعد أن
إليه.
ل��م يكن ل��دى ال��وزان الكثير ليقوله لهم
أم��س ،واكتفى ب��أن ك��رر على مسامعهم
ّ
ّ
اإلدارية» تحول دون إيجاد
أن «املشاكل
ّ
ّحل فوري لألزمة .وأوض��ح لـ«األخبار»
أنه ّ
«تم تحويل ما توافر في وزارة املال
ّ
ل�ت��أم�ين ال��رات��ب األس��اس��ي ل�ل�م��وظ�ف�ين».
ّ
وي� �ط ��ال ال� �ت ��راج ��ع ف ��ي م ��واق ��ف ال� � ��وزان
روات��ب شهر ح��زي��ران أيضًا ،إذ يضيف
ّ
ّ
حول املوضوع أن املوظفني سيتقاضون
رواتبهم «حسب توافر املوارد».
ّ
ّ
ف��ي ظ��ل ه��ذا ال �ت��راج��ع ف��ي امل��واق��ف أك��د
ّ
ّ
امل � ��وظ� � �ف � ��ون أن اع� �ت� �ص ��ام� �ه ��م م �ف �ت��وح
ح�ت��ى ي�ن��ال��وا ح�ق��وق�ه��م ،وه��ي اآلن نيل
روات� �ب� �ه ��م ك��ام �ل��ة إض ��اف ��ة إل� ��ى ت�ح��دي��د
مستحقات املفعول
تاريخ لتحصيلهم
ّ
ال��رج �ع��ي .وي �ض �ي �ف��ون أن �ه ��م أوض �ح��وا
ّ
ّ
ل � �ل� ��وزان أن ل �ع �ب��ة اإلدارة ب��اس �ت �ع �م��ال
ّ
ّ
الحجة الطائفية لتفريقهم وشرذمتهم
لن تنجح ،فهم ماضون في اعتصامهم،
ّ
ّ
القضية تطال لقمة عيشهم
إذ إن ه��ذه
وال صوت يعلو فوق الحاجة إلى تأمني
ّ
لقمة العيش ،وه��م م��ل��وا م��ن االعتصام
ّ
ف ��ي ك� ��ل م� ��رة م ��ن أج� ��ل ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
روات� �ب� �ه ��م .ف��امل �س �ت �ش �ف��ى م �ن��ذ ان �ط�لاق��ه
ف��ي ع ��ام  2005وه ��و ي��واج��ه ص�ع��وب��ات
ّ
ّ
وأزم��ات كبيرة ،تتجلى في كل م� ّ�رة في
ع ��دم ال� �ق ��درة ع �ل��ى ت��أم�ي�ن ال ��روات ��ب في
م��وع��ده��ا ك�م��ا ف��ي ال�ن�ق��ص ف��ي امل �ع� ّ�دات
ال �ط �ب� ّ�ي��ة ال �ل�ازم� ��ة مل ��رض ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى.
ّ
ّ
الصحة وأط��راف��ًا أخ��رى
ورغ��م أن وزي��ر
م �ع �ن� ّ�ي��ة ك ��ان ��وا ي �ع ��دون دوم � ��ًا ،ك �م��ا ف��ي
بيانهم األخير ،باالقتراب من الوصول
ّ
إل � � ��ى ال� � �ح � ��ل ال � � �ج� � ��ذري ل �ل��أزم � ��ة ت �ع ��ود
ّ
ّ
اع�ت�ص��ام��ات امل��وظ�ف�ين امل�ت�ك��ررة لتظهر
ّ
ّ
أن الحل ال يزال بعيدًا.

