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تقرير

مهدد
المطار َّ
بانقطاع الكهرباء
بعد تجاوز مدة «احتالل» مياومي
«الكهرباء» السابقني ملبانيها  21يومًا،
وتفاقم أعطال الشبكة ،وكذلك معاناة
املواطنني ،أعلنت «كهرباء لبنان»
يوم أمس رسميًا «رفع مسؤوليتها» عن
تداعيات األزمة ،وذلك بعد التسليم
بعجز القوى األمنية عن استعادة
املؤسسة بقرار من النيابة العامة ،في
ظل مخاوف متزايدة من انقطاع التيار
الكهربائي عن مطار بيروت الدولي
فراس أبو مصلح
تقف األقطاب السياسية و«مسؤولو»
ال� ��دول� ��ة م ��وق ��ف امل� �ت� �ف ��رج م ��ن م �ع��ان��اة
امل� ��واط � �ن �ي�ن امل� �ت� �ف ��اق� �م ��ة ،ج � � ��راء زي � ��ادة
التقنني في التيار الكهربائي وأعطال
ال �ش �ب �ك��ة امل ��رش �ح ��ة ل �ل �ت �ف��اق��م ،ف ��ي ظ��ل
اس �ت �م��رار س �ي �ط��رة ع �م��ال «ال �ك �ه��رب��اء»
امل �ي��اوم�ي�ن س��اب �ق��ًا ع �ل��ى امل �ق��ر امل��رك��زي
للمؤسسة وال �ع��دي��د م��ن دوائ��ره��ا في
امل �ن ��اط ��ق ،ورف � ��ض إدارة «ال �ك �ه��رب��اء»
التسليم والتعامل مع هيمنة املياومني
كأمر واق��ع عبر دخ��ول ف��رق تابعة لها
امل�ق��ر امل��رك��زي ،ب � �ـ«إذن» م��ن امل�ي��اوم�ين،
للحصول على املعدات الالزمة إلصالح
األع �ط ��ال ف��ي ك��اب�ل�ات ال �ت��وت��ر ال�ع��ال��ي،
وال�ت��ي تسبب معاناة حقيقية ألحياء
واس �ع��ة م��ن ب �ي��روت اإلداري � � ��ة ،وت �ه��دد
ب��ان �ق �ط��اع ال �ت �ي ��ار ع ��ن م� �ط ��ار ب �ي��روت
الدولي.
ج��ددت «لجنة العمال امل�ي��اوم�ين» يوم
أمس استعدادها للتعاون مع مؤسسة

«ك� �ه ��رب ��اء ل� �ب� �ن ��ان» إلص� �ل��اح األع� �ط ��ال
ف��ي ك��اب�لات التوتر العالي ف��ي منطقة
األون �ي �س �ك��و (ص �ي��ان��ة ك��اب�ل�ات ال�ت��وت��ر
العالي من اختصاص مديرية النقل في
املؤسسة) ،والتي تسبب تقنينًا قاسيًا
في مناطق وطى املصيطبة وكورنيش
املزرعة وثكنة الحلو ومار الياس وتلة
الخياط وعائشة بكار ،وتهدد بانقطاع
ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن م �ط��ار ب�ي��روت
ال��دول��ي ال��ذي يعتمد حاليًا على كابل
االح �ت �ي��اط .ق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ب�ي��ان إن
«املياومني في تصرف من يريد سحب
ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ص �ي��ان��ة من
مستودعات (املبنى امل��رك��زي)» ،وإنهم
م �س �ت �ع��دون ل �ل �ق �ي��ام ب� ��أي ت�ص�ل�ي�ح��ات
تقع ف��ي ن�ط��اق عملهم واختصاصهم
َ
(أي ع �ل��ى ش �ب �ك��ت��ي ال �ت��وت��ر امل �ت��وس��ط
واملنخفض) ،وأبلغوا موقفهم هذا إلى
رئيس لجنة األشغال والطاقة النائب
م �ح �م��د ق� �ب ��ان ��ي ،ال� � ��ذي وض � ��ع خ �ط��وة
ال�ل�ج�ن��ة ه ��ذه «ب��رس��م إدارة امل��ؤس�س��ة،
ل�ل�ت�ص��رف ف� � ��ورًا» ،ع��ارض��ًا «االه �ت �م��ام
شخصيًا» بترتيب األمر.
غير أن مصدر في مؤسسة «الكهرباء»
يؤكد رفض اإلدارة القتراح املياومني
السابقني ،مشيرًا إل��ى تجربة سابقة
في هذا السياق منذ أيام ،حيث «وقف
املهندسون (املكلفون إحضار املعدات
الالزمة للصيانة) على أبواب املؤسسة
املقفلة بالجنازير واإلطارات املكدسة،
ول��م ي�ج��دوا م��ن يفتح لهم ال�ب��واب��ات».
«ال أحد مستعد لتكرار التجربة هذه»،
ي �ق��ول امل �ص��در ن�ف�س��ه ،م��ؤك �دًا «وح ��دة
كلمة» مجلس اإلدارة مجتمعًا وكذلك
ن�ق��اب��ة ع �م��ال وم�س�ت�خ��دم��ي امل��ؤس�س��ة
ع�ل��ى امل��وق��ف ال��راف��ض ل��دخ��ول أي من
امل��وظ �ف�ين ح ��رم امل��رك��ز ال��رئ�ي�س��ي قبل
فتح البوابات كافة ووص��ول الجميع
إل��ى م��راك��ز عملهم« ،م��ن امل��دي��ر ال�ع��ام

«كهرباء
لبنان» غير
مسؤولة عن
تداعيات
احتالل
مقرها (هيثم
املوسوي)

نقابة المستخدمين
أعلنت اإلضراب
 3أيام احتجاجًا على
احتالل المؤسسة

إلى آخر موظف من أدنى فئة».
وك ��ان ��ت م��ؤس �س��ة ك �ه ��رب ��اء ل �ب �ن��ان ق��د
أعلنت ي��وم أم��س أن م��دي��ري املؤسسة
ك� ��اف� ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى رئ� �ي ��س م�ص�ل�ح��ة

الديوان ورئيس لجنة االستالم ،رفعوا
ب�ت��اري��خ  25م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري كتابًا
س��ة
إل� ��ى رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة امل��ؤس � ّ
ك� �م ��ال ح ��اي ��ك ،ي �ف �ي ��دون ف �ي��ه «ب �ت �ع��ذر
قيامهم بواجباتهم العمالنية لتأمني
استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي
وخدمة زبائن املؤسسة ،في ظل منعهم
م��ن ال��دخ��ول إل��ى مكاتبهم ف��ي املبنى
امل ��رك ��زي» ،و«ب��رف��ع م�س��ؤول�ي�ت�ه��م» عن
ت ��داع �ي ��ات «اس� �ت� �م ��رار اح� �ت�ل�ال امل�ب�ن��ى
امل � ��رك � ��زي» .وق� ��د أح � ��ال م �ج �ل��س إدارة
امل��ؤس �س��ة ي ��وم أول م ��ن أم ��س ال�ك�ت��اب
َ
ووزيري
املذكور إلى الهيئات الرقابية
الطاقة واملياه واملالية.
ف ��ي م��وق��ف الف � ��ت ،رد «ات� �ح ��اد ال��وف��اء
ل�ن�ق��اب��ات ال �ع �م��ال وامل �س �ت �خ��دم�ين» في
ب� �ي ��ان ع �ل��ى ت �ل��وي��ح ش ��رك ��ات م �ق��دم��ي
ال �خ��دم��ات ب �ص��رف ال �ع �م��ال امل�ش��ارك�ين

ف��ي «االح �ت �ج��اج��ات» وامل�م�ت�ن�ع�ين عن
االلتحاق بمراكز عملهم ،مشيرًا إلى أن
«خطوات استفزاز العمال واستنفارهم
ع �ن �ص��ر غ �ي��ر م �س��اع��د ع �ل��ى امل �ع��ال �ج��ة
املسؤولة ملطالب مياومي الكهرباء»،
مضيفًا أنه «ما زال مع الحقوق العادلة
واملشروعة التي ّ
أقر بها ضمنًا املجلس
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ل �ل �ع �م ��ال امل � �ي � ��اوم �ي��ن ،وم ��ع
ال �ت �ح��رك��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة امل �ش��روع��ة ال�ت��ي
أقرتها شرعة وحقوق العمل النقابي».
وك� ��ان� ��ت ن� �ق ��اب ��ة ع� �م ��ال وم �س �ت �خ��دم��ي
م ��ؤس� �س ��ة ك� �ه ��رب ��اء ل� �ب� �ن ��ان ق� ��د ق� ��ررت
اإلض � � � � ��راب أي� � � ��ام االث� � �ن �ي��ن وال � �ث �ل�اث� ��اء
واألرب� � � � �ع � � � ��اء امل � �ق � �ب � �ل� ��ة« ،وال� � �ح� � �ض � ��ور
واالعتصام في كافة مراكز املؤسسة»
ّ
وع ��دم ت�س��ل��م وت�س�ل�ي��م امل �ح��روق��ات في
معامل اإلنتاج ،للمطالبة بفتح بوابات
امل��رك��ز ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة «ف � ��ورا»،

تحقيق

مغيـــب
القلعة الشهابية :التاريخ ملك خاص في دولة ّ
كان األمير منذر الشهابي يجلس
في «الفسدقية» ،مكان لقاء الزوار
قديمًا في القلعة الشهابية ،في
يده كتاب عن خالد بن الوليد الذي
يعتبر جد الشهابيني .لسنا في صدد
رواية قصة تاريخية ،إذ يمكن ألي
كان أن يذهب إلى القلعة املميزة
في حاصبيا ،أو السراي الشهابية
كما درجت تسميتها ،ويستكشفها
ويلتقي شخصيًا أمراءها الذين
يقطنون فيها حتى اليوم
إيفا الشوفي
ره�ب��ة امل�ك��ان التاريخية ال�ت��ي تفرض
ن �ف �س �ه��ا وم �ج ��ال �س ��ة أم� �ي ��ر ش �ه��اب��ي،
ت ��وح ��ي ب� ��أن ال� �ت ��اري ��خ ق� ��رر أن ي �ك��ون
ح� ّ�ي��ًا أم ��ام زواره املهتمني ب��ه .األك�ي��د
ليست زائ �رًا ولو
ف��ي األم��ر أن ال��دول��ة
ٌ
موقتًا لهذا التاريخ .غائبة عن أمجاد

تاريخها مثل غيابها ع��ن حاضرها
ومستقبلها.
ً
ي ��روي «امل �ي��ر» م�ن��ذر م �ب��اش��رة ت��اري��خ
ه� ��ذه ال �ق �ل �ع��ة م ��ن دون ال �ح��اج��ة إل��ى
ّ
السؤال حتى ،فال أحد يأتي إلى هنا
سوى ملعرفة أسرارها .يبدأ من مكان
جلوسنا ف��ي «ال�ف�س��دق�ي��ة» ال�ت��ي ك��ان
ي�ج�ل��س ف�ي�ه��ا األم �ي��ر م�ن�ص��ور ح��اك��م
جبل لبنان منذ  254سنة .نلتفت إلى
ال�ك�ن�ي�س��ة امل�ط�ل��ة م��ن ال �ن��اف��ذة فيعود
املير بالزمن إلى أبعد من ذلك «كانت
ه� ��ذه ال �ك �ن �ي �س��ة م �خ �ص �ص��ة ل�ل�ج�ن��ود
الصليبيني في عهد الكونت أورا دو
بربون» .كل حجر في هذه القلعة لديه
رواي��ة كاملة يحفظها املير ع��ن غيب
وال ي �ت��ردد ف��ي إخ �ب��اره��ا لجميع من
يرتاد ه��ذا امل�ك��ان .ال تقتصر ذكريات
«امل � �ي� ��ر» ع �ل��ى ت� ��اري� ��خ ال �ق �ل �ع��ة ،إن �م��ا
ل��ذك��ري��ات ط�ف��ول�ت��ه ج��زء م�ه��م مرتبط
ب �ه��ا ع �ن��دم��ا ك ��ان ي�س�ت�ك�ش��ف األن �ف��اق
املمتدة تحتها والتي كانت عبارة عن
منافذ للهرب ،هو ال��ذي ُول��د في هذه
القلعة .الكالم عن تاريخ القلعة يطول
ملدة  3500سنة .أنفاق الرومان ،شعار
آل ب� ��ورب� ��ون ،م �ب��ان��ي ال �ص �ل �ي �ب �ي�ين...
ُ
ج �م �ي �ع �ه ��ا ت � �خ � �ب� ��ر ق� �ص� �ص ��ًا ك �ث �ي��رة
ّ
ليتحول التاريخ من م��ادة جافة إلى
متعة ال تضاهى عندما ت��راه أمامك،

وتتنشق رائحته .ميزة القلعة ليست
ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ف �ق��ط ،إن �م��ا لحاضرها
خ�ص��وص�ي�ت��ان ت�م� ّ�ي��زان�ه��ا ع��ن جميع
ً
األم��اك��ن التاريخية .ه��ذه القلعة أوال
ملك خ��اص ت�ت��وزع ملكيتها على ما
يقارب خمسني شخصًا معظمهم من
آل شهاب او اقاربهم .ميزتها الثانية
هي أنها القلعة التاريخية الوحيدة
امل��أه��ول��ة ف��ي ل�ب�ن��ان؛ نعم يعيش هنا
«مفيد ،عادل ،منذر».

ي�س�ت�م��ر م �ن��ذر ،ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 81
س�ن��ة ،ب��رواي��ة ت��اري��خ القلعة م��ن دون
ً
أن يترك لنا م�ج��اال ك��ي ن�س��أل .يدخل
م��ن تلقاء نفسه ف��ي جوهر املوضوع
م ��ع ف �ت��ح ب� ��اب ق ��اع ��ة اب ��راه� �ي ��م ب��اش��ا

قلعة يروي
سكانها تاريخها هي
ميزة وليست عائقًا

املهملة« :ش��و بدنا نعمل بهالدولة؟
آخ� ��ر ه �م �ه��ا م ��ا ح� ��دا س� � � ��أالن» .ع��دن��ا
إل ��ى ال �ح��اض��ر ل �ن ��روي ق �ص��ة ج��دي��دة
م ��ن ق �ص��ص ال� ��دول� ��ة ال �ف ��اش �ل ��ة .ه��ذه
القلعة ،التي تعتبر ال�ج��زء الرئيسي
م ��ن امل �ج� ّ�م��ع ال �ش �ه��اب��ي ال � ��ذي يغطي
مساحة  20ألف متر مربع ،ال تعنيها
«فهي ملك خاص» .املرة األخيرة التي
ال�ت�ف�ت��ت ف�ي�ه��ا إل ��ى ال�ق�ل�ع��ة ك��ان��ت ع��ام
 2001عندما أرسلت وفدًا من املديرية
العامة ل�لآث��ار يضم  5اختصاصيني
ضمن م�ش��روع «ال��دراس��ة التفصيلية
إلعادة تأهيل سرايا حاصبيا» .وضع
مزر جدًا ،بعض األجنحة
القلعة اليوم ٍ
لالنهيار نتيجة ّ
ّ
تسرب املياه
معرضة
ّ
أسفلها ،واألب��راج تتصدع يومًا بعد

يوم ،إضافة إلى اإلهمال الكبير الذي
يسيطر عليها .باحة القلعة أصبحت
م ��وق� �ف ��ًا ل� �ل� �ش ��اح� �ن ��ات وال� � �س� � �ي � ��ارات،
والطابق الثاني يضم مركزًا للحزب
ّ
ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ن �ظ �رًا لتملك
رئ �ي��س ال �ح��زب ط�ل�ال أرس�ل��ان ح� ّ�ص��ة
فيها نتيجة صلة القرابة مع آل شهاب.
حتى أن جدرانها تتحول ف��ي بعض
األحيان إلى لوحة ملصقات إعالنية!
فالقلعة تتوسط بلدة حاصبيا ويمر
بجانبها ط��ري��ق أس��اس��ي .ع��ام 2001
كانت تكلفة الترميم  6مليون دوالر

أما اليوم فالتكلفة أكبر بكثير.
ي�ت��أس��ف ال �ق��اط �ن��ون ه�ن��ا ع�ل��ى ال�ح��ال
وصلت إليها «قلعتهم» .يوضح
التي ّ
م�ن��ذر أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن «القلعة
لاّ
ملكية خ��اص��ة إ أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
اللبنانية لآلثار أدرجتها ع��ام 1962
ع �ل ��ى ق ��ائ �م ��ة األم � ��اك � ��ن ال �ت��اري �خ �ي��ة»
وبالتالي يصبح ترميمها والحفاظ
ع�ل�ي�ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ع��ام��ة وت��اري �خ �ي��ة
للحفاظ على الذاكرة الجماعية ألبناء
ال��وط��ن .لكن م��ن ق��ال إن ال��دول��ة تهتم
ب ��ال ��ذاك ��رة ال �ج �م��اع �ي��ة؟ ع �ل��ى ال�ع�ك��س
هي تسعى بكل قوتها إل��ى تدميرها
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي
ال� ��ذي ي�ك��ون�ه��ا وه� ��ذا م��ا ي�ح�ص��ل في
ّ
أماكن عديدة .يكمل أن «الدولة آنذاك
امتلكت حصة من كل عقار كي تقوم
بعمليات الترميم واإلصالح ،لكنها لم
ّ
تنفذ هذا االتفاق» .ترى كارال شهاب،
رئيسة املؤسسة اللبنانية للمحافظة
على السراي الشهابية ،أن «القلعة في
خطر كبير نتيجة التصدعات وتفتت
األح � �ج� ��ار وت �ف �ك��ك ال� �ع� �ق ��ود .ح��اول �ن��ا
كثيرًا إن�ق��اذه��ا لكن ل��م يستجب أحد
ال ال� ��دول� ��ة وال امل �ن �ظ �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة.
اقترحنا ،نظرًا للتكلفة الكبيرة التي
يتطلبها ال�ت��رم�ي��م ال �ش��ام��ل ،أن ن�ب��دأ
ب��وق��ف ال� �خ ��راب وت��دع �ي��م األس��اس��ات

