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خبرية
ّ
بقدرة  220كيلوفولت ،ولديهما الوظيفة
ن�ف�س�ه��ا ،ف��ال��واح��د م�ن�ه�م��ا ي �ك��ون ردي �ف��ًا
ّ
للثاني ويحل محله في ح��االت األعطال
وال�ص�ي��ان��ة أو ف��ي ح ��االت م�ش��اب�ه��ة .ه��ذا
ال��وض��ع انقلب ظهر األح��د امل��اض��ي حني
س�ق��ط ال�ك��اب��ل ال��رئ�ي�س��ي ضحية امل�ع��ارك
ال�ت��ي دارت ف��ي منطقة ع�ب��را ومحيطها،
م ��ا ّأدى إل� ��ى وق� ��ف ت �ص��ري��ف ن �ح��و 490
ميغاوات من التيار الكهربائي .التوقف
امل �ف ��اج ��ئ ارت � � � ّ�د س �ل �ب��ًا ع �ل��ى م �ج �م��وع��ات
ال �ت��ول �ي��د ف ��ي م �ع �م��ل ال ��زه ��ران ��ي ،فتلقت
صدمة قوية دفعتها إلى التوقف تلقائيًا
عن اإلنتاج لتصبح خارج الخدمة .إال أن
هذا الوضع أطلق سلسلة من التداعيات
ضمن الشبكة العامة للكهرباء في لبنان
ف �ل��م ي �ع��د ال �ت��وق��ف ال �ت �ل �ق��ائ��ي م �ح �ص��ورًا
ف��ي معمل واح��د ،إذ إن توقف الزهراني
معد إلى باقي
سرعان ما انتقل كفيروس ٍ
م�ع��ام��ل اإلن �ت��اج وأج�ب��ره��ا ع�ل��ى التوقف
عن العمل ،ال��واح��د تلو اآلخ��ر ،حتى بلغ
ل�ب�ن��ان م��رح�ل��ة «ال�ع�ت�م��ة ال �ك��ام �ل��ة» خ�لال
فترة قصيرة.
اس �ت �غ��رق األم � ��ر ن �ح��و  11س��اع��ة إلع ��ادة
توليد ال�ك�ه��رب��اء ف��ي مجموعات اإلن�ت��اج
ف��ي ال��زه��ران��ي وال ��ذوق وال�ج�ي��ة وس��واه��ا.
األم��ر ليس بسيطًا ،فالعتمة الشاملة ،أو
ما يسمى الشلل التام في شبكة الكهرباء،
أمر ال ّ
يتكرر حدوثه إال في ظروف خاصة
ج �دًا ،ل�ك��ن ه�ش��اش��ة شبكة ك�ه��رب��اء لبنان
تجعل ف��رص ح��دوث��ه أك�ب��ر .وف��ي ال�ع��ادة،
إن إع ��ادة امل�ج�م��وع��ات إل��ى ال�ع�م��ل ورب��ط
إنتاجها بشبكة الكهرباء يحتاج إل��ى 4
ساعات ،لكن األم��ر يختلف عندما ت��زداد
ّ
فتتجمد ّ
تحركات
األوضاع األمنية سوءًا،
ال�ف��رق التقنية وتتوقف أع�م��ال الصيانة
إلى ما بعد انتهاء املعارك؛ ففي مثل هذا
ّ
األوق � ��ات ال �ص �ع �ب��ة ،ال ي�ت�م��ك��ن امل��وظ �ف��ون
املعنيون من الحضور بالسرعة الالزمة،
وال ت �س �ت �ط �ي��ع ال � �ف� ��رق ال �ف �ن �ي ��ة ال �ك �ش��ف

على العطل ال �ط��ارئ م��ن أج��ل تصليحه،
وت �ص �ب��ح ال �ح��اج��ة م �ل �ح��ة ل�ل�ان �ت �ق��ال م��ن
ال�خ��ط األس��اس��ي إل��ى ال�خ��ط ال��ردي��ف قبل
ب� ��دء أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ،وه � ��ذا م ��ا حصل
مساء األحد املاضي.
ل ��م ت �م��ض س ��اع ��ات ع �ل��ى ح� �ل ��ول ال �ك��اب��ل
ال ��ردي ��ف م �ح��ل ال �ك��اب��ل األس ��اس ��ي ،حتى
ن ��ال ه��و اآلخ ��ر نصيبه م��ن م �ع��ارك عبرا
امل�س�ت�م� ّ�رة وت�ل�ق��ى ض��رب��ة «ال أح��د يعرف
إذا ك��ان��ت مقصودة أو غير م�ق�ص��ودة»...
وف��ي امل�ح� ّ�ص�ل��ة ،س�ق��ط ه��ذا ال�ك��اب��ل تحت
وطأة الضربات التي تلقاها صباح أمس
وهو ما ّأدى إلى مفاعيل شبيهة بالعتمة
ال� �ش ��ام� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ح� �ص� �ل ��ت ي � � ��وم األح � � ��د،
ف��أص��درت م��ؤس�س��ة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان بيانًا
تشير ف�ي��ه إل��ى أن��ه «ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة على

ارتفع العجز الكهربائي
إلى  61%بعدما انخفض
اإلنتاج من  1700إلى
 1000ميغاوات

التواليّ ،
تعرض خطا الزهراني ـــ عرمون
 220ك.ف .إلصابة مباشرة خالل األحداث
الدائرة في صيدا ،ما ّأدى إلى عزل معمل
ال��زه��ران��ي ب��ال �ك��ام��ل ،وب��ال �ت��ال��ي ان�ق�ط��اع
التيار الكهربائي عن العديد من املناطق
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا ب �ي ��روت اإلداري� � ��ة.
وستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بإعالم
املواطنني تباعًا باملستجدات املرتقبة في

هذا الشأن».
هكذا أصبح اإلنتاج في معمل الزهراني
خارج مسارب تصريف اإلنتاج ،فوضعت
خ��دم��ات��ه اإلن�ت��اج�ي��ة ع�ل��ى الئ �ح��ة ان�ت�ظ��ار
ص �ي��ان��ة األع� �ط ��ال «امل �س �ت �ح �ي �ل��ة» ف��ي ظل
استمرار املعارك الدائرة في منطقة عبرا
وم�ح�ي�ط�ه��ا ،ف�ي�م��ا ّأدى ال�ش�ل��ل ال �ت��ام في
ال�ش�ب�ك��ة إل ��ى م�ج�م��وع��ة م��ن األع �ط ��ال في
مجموعات التوليد في الجية وال��ذوق لم
تجر صيانتها ،حتى مساء أمس...
س��وء أوض� ��اع ال�ك�ه��رب��اء ال ينحصر في
معركة «امل��رب��ع األم �ن��ي» ف��ي ع�ب��را .فقبل
األحداث ،كان عدد ساعات قطع الكهرباء
مرتفعًا ف��ي مناطق ب�ي��روت بسبب قيام
مؤسسة كهرباء لبنان بعدد من أعمال
ال �ص �ي��ان��ة ،س � ��واء ف ��ي م �ع �م��ل ال��زه��ران��ي
أو دي��ر ع�م��ار .ففي املعمل الجنوبي ،أي
ال ��زه��ران ��ي ،ك��ان��ت ف ��رق ال �ص �ي��ان��ة تعمل
على إصالح محول ضخم ّأدى غيابه عن
الشبكة إلى ارتفاع عدد ساعات التقنني
ف ��ي ال �ج �ن ��وب ح �ت��ى  20س ��اع ��ة ي��وم �ي��ًا،
وه � � ��ذا ال �ع �ط ��ل ل� ��م ي �ج ��ر إص �ل�اح� ��ه ب�ع��د
بسبب النقص في املوظفني .أم��ا املعمل
ال�ش�م��ال��ي ،أي دي��ر ع �م��ار ،ف�ق��د أع�ي��د إل��ى
ال�خ��دم��ة م�س��اء أم��س ورب ��ط ع�ل��ى شبكة
ال�ك�ه��رب��اء ب�ع��د إت �م��ام ال�ص�ي��ان��ة ال��دوري��ة
التي كان يخضع لها.
ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة ،أص �ب��ح م�ع�م��ل ال��زه��ران��ي
ينتج  90ميغاوات ّ
ّ
يصرفها
كحد أقصى
ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ج � �ن� ��وب ل � �ب � �ن ��ان ح � �ص � �رًا،
وذل� � ��ك ب �ع��دم��ا ك � ��ان ي �ف �ت��رض أن ي�ن�ت��ج
 490م �ي �غ ��اوات غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ي �ف �ت��رض أن
ّ
يغذي بها منطقة بيروت وجبل لبنان.
وبالتالي ازداد عجز معامل اإلنتاج عن
تلبية الطلب على التيار الكهربائي الذي
ك��ان يتراوح بني  2600ميغاوات و2700
م � �ي � �غ ��اوات خ �ل��ال ال� �ي ��وم�ي�ن امل ��اض �ي�ي�ن،
ل�ي�ص�ب��ح ال �ع �ج��ز ال �ك �ه��رب��ائ��ي اإلج �م��ال��ي
نحو  %61من الطلب.
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فيروس «كورونا» الذي يشغل
بال الجميع إ ّلا اللبنانيين

ً
فعال ينطبق على ف�ي��روس ك��ورون��ا املثل القائل« :ح��ادت عن
ظ�ه��ري بسيطة» .ال�ف�ي��روس ال�ق��ات��ل ل��م يصل إل��ى لبنان بعد،
ولذلك لم ينشغل به الناس أو اإلعالم أو حتى وزارة الصحة.
عامليًا ،ال يزال عدد الحاالت املصابة محدودًا نسبيًا ،وال تزال
وتيرة سراية الفيروس بني البشر محدودة نسبيًا .لكن املطلوب
االتفاق على أفضل اإلجراءات الصحية املمكنة وتطبيقها.
امل��وض��وع ك��ان أم��س م�ح��ور اج�ت�م��اع مئة م��ن خ�ب��راء الصحة
ال��ذي��ن أع�ل�ن��وا أن تقوية ق ��درات ال�ب�ل��دان على م��واج�ه��ة ح��االت
العدوى بفيروس متالزمة الشرق األوسط التنفسية (كورونا)
واكتشافها ومعالجتها هي بني األعمال العاجلة املطلوبة على
املستوى الوطني .جاء ذلك خالل اجتماع عقده املكتب اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية في مقره بالقاهرة.
ومن األمور التي اتفق عليها املشاركون في املؤتمر ،أن تقوم
كل دولة بتقوية الترصد لألمراض التنفسية الحادة الوخيمة،
وأن تبلغ امل��واط�ن�ين ،ومنظمة الصحة العاملية ع��ن أي إصابة
تظهر ،وأن تتقصى أي��ة ح��االت إص��اب��ة عنقودية بااللتهاب
ال��رئ��وي مصحوبة ب�ع��وارض سريرية م�ع�ت��ادة ،أو أي ح��االت
ملرضى معتلي املناعة.
واتفق الخبراء ،القادمون من كافة البلدان التي سجلت بالفعل
حاالت عدوى بفيروس كورونا ،على أن ثمة قائمة ألولويات
العمل تحتاج االتفاق عليها عامليًا وتنفيذها وطنيًا .ومن أبرز
ه��ذه األول��وي��ات اإلب�ل�اغ السريع وال�ك��ام��ل ل�ل�ح��االت ،مصحوبة
بتاريخ املخالطة ،وكافة التفاصيل املمكنة حول نتائج الرعاية
الصحية واملعالجة ،وتجميعها بطريقة م��وح��دة ،وه��ي أم��ور
ضرورية كي يتمكن الخبراء من تكوين صورة للتدخالت التي
تفيد في مكافحة الفيروس.
(األخبار)
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