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عراقيل الكهرباء
كثيرة من
الدراسات
إلى األوضاع
اإلقليمية مرورًا
بالسياسة
(مروان بوحيدر)

واألم ��اك ��ن امل �م �ك �ن��ة ل ��زي ��ادة اإلن �ت��اج
م��ن ط��ري��ق ال � �ـ ،IPPوس� ُ�ي�ع� ّ�د املخطط
ّ
التوجيهي للنقل للتمكن من تحديد
املواقع األإلضل إلنشاء هذه املعامل،
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ن�ت�ه��ي م��ن إع ��داد
دراسته في أيار  .2012يتطلب إنشاء
امل �ع��ام��ل ال �ج��دي��دة ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون
 ،462وقد رفع باسيل في  10تشرين
األول  2011طلبًا إلى مجلس الوزراء
إلق � ��رار ال �ت �ع��دي�ل�ات ،وف ��ي  9ك��ان��ون
األول مسودة لتعديل القانون ،وأعد
ف��ي  27ك��ان��ون األول م�ش��روع قانون
إلنشاء الطاقة.
املعرقلون :الدراسة لم تنته بعد
 - 9زي��ادة إنتاج الطاقة املائيةُ :ي ّ
عد
االس �ت �ش��اري  SOGREAHامل�خ�ط��ط
التوجيهي العام للموارد املائية في
لبنان ،بما ف��ي ذل��ك تطوير املعامل
امل��ائ�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة واس �ت �ح��داث أخ��رى
ج� ��دي� ��دة .وم � ��ن امل �ت ��وق ��ع أن ت�ن�ت�ه��ي
ه��ذه ال��دراس��ة ف��ي نيسان  2013لكل
اإلم �ك ��ان ��ات ،م��ا ع ��دا ب �ع��ض امل�ع��ام��ل
التي تدرسها  ،CEDROومن املتوقع
أن تنتهي دراستها خالل عام .2012
املعرقلون :الدراسات لم تنته.
* 10إن � �ه� ��اء رب � ��ط ال� � � � �ـ 220ك ف ف��ي

امل� � �ن� � �ص � ��وري � ��ة :ال ي� � � � ��زال ف� � ��ي إط� � ��ار
التجاذب بني ال��وزارة واأله��ال��ي ،مع
وجود اقتراح جديد لشراء األراضي
الواقعة في حرم خط التوتر العالي.
املعرقلون :األهالي.
 - 11م�ح�ط��ة ك �س ��ارة  400ك ف :إن
كمية االستجرار من سوريا ومصر
عبر خ��ط ال�ـ  400ك ف ق��د انخفضت
ب،ح � ��و م ��أس ��اوي م �ن��ذ ش �ه��ر ت�م��وز
 ،2011ول��م يعالج الجانب السوري
وامل � �ص� ��ري األم � � ��ر ،رغ � ��م امل ��راج �ع ��ات
واملراسالت.
املعرقلون :األوضاع املحيطة.
ّ
 - 12م �ش��روع إن �ش��اء م��رك��ز التحكم
ال��وط �ن��ي :ي �ع��ود ال�ت��أخ�ي��ر ال�ح��اص��ل
ف � ��ي وص � � ��ل م � ��ا ب� �ق ��ي م � ��ن م �ح �ط��ات
ت �ح��وي��ل رئ�ي�س�ي��ة ب��امل��رك��ز إل ��ى ع��دم
إنجاز وصلة املنصورية التي تضم،
إض ��اف ��ة إل� ��ى خ ��ط ال �ت ��وت ��ر ال �ع��ال��ي،
خ� �ط ��وط األل � �ي � ��اف ال �ب �ص ��ري ��ة ال �ت��ي
ب��دوره��ا تعرقل استكمال التجارب
ال �ن �ه��ائ �ي��ة وت �ج��رب��ة ب �ع��ض خ�ط��وط
امل��اي�ك��روواي��ف ،إض��اف��ة إل��ى الحاجة
لتوفير بعض الخطوط التأجيرية
التي يجري التنسيق بخصوصها
بني مؤسسة كهرباء لبنان واإلدارات

يعد باسيل منذ عام  2010بالتوزيع
العادل ،إال أنه حتى اآلن لم يعمل
على تنفيذ ذلك
تقدم بطرس حرب باستجواب حول
رفض عرض كويتي لمشروع الـ700
ورد باسيل عليه
ميغاوات ّ

املعنية.
امل�ع��رق�ل��ون :ع��دم اك�ت�م��ال اإلج� ��راءات
ال� �ت� �ن� �س� �ي� �ق� �ي ��ة م� � ��ن ق � �ب� ��ل م ��ؤس� �س ��ة
الكهرباء.
 - 13زيادة القدرة التحويلية لبعض
م�ح�ط��ات ال�ت�ح��وي��ل امل��رك��زي��ة (ضمن
ب� �ن ��د ت �ج �ه �ي��ز م� �ح� �ط ��ات وخ� �ط ��وط
ال �ن �ق��ل امل �ل �ح��وظ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال� � �ـ700
م� �ي� �غ ��اوات) :ت �ق��وم ال� � � ��وزارة ح��ال �ي��ًا،

إع � ��دادًا ل�ل�م�ن��اق�ص��ة ،ب �م�لاء م��ة دف�ت��ر
ال � � �ش� � ��روط م � ��ع م �ت �ط �ل �ب ��ات اإلدارة
ُ
ال �ع��ام��ة .وت �ع � ّ�د ال� � ��وزارة ك��ذل��ك ملف
التصنيف للشركات ،على أن تنتهي
م��ن ه��ات�ين العمليتني خ�ل�ال ك��ان��ون
الثاني ...2012
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 14إن �ش��اء أرب ��ع م�ح�ط��ات تحويل
رئ�ي�س�ي��ة ك�ب��رى وت�ج�ه�ي��زه��ا (ضمن
ب� �ن ��د ت �ج �ه �ي��ز م� �ح� �ط ��ات وخ� �ط ��وط
ال �ن �ق��ل امل �ل �ح��وظ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال � �ـ 700
ميغاوات) :تنتهي كهرباء فرنسا من
إع ��داد دف��ات��ر ال �ش��روط الفنية خالل
آذار  ،2012ع�ل��ى أن ت��واك��ب ال ��وزارة
وامل ��ؤس� �س ��ة إع � � ��داد دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط
اإلداري وت �ح��دي��د امل �س��ار امل�ف�ت��رض
للكابالت الجوفية...
املعرقلون :ال أحد.
 - 15خ � � �ط� � ��وط ال� � �ن� � �ق � ��ل  66ك ف
والكابالت الجوفية  66ك ف (ضمن
بند تجهيز محطات وخطوط النقل
امللحوظة في خطة الـ 700ميغاوات):
ُ
ت �ع� ّ�د امل��ؤس�س��ة م�ل��ف اس�ت�م�لاك خط
م��رج�ع�ي��ون ـــــ ال�س�ل�ط��ان�ي��ة  66ك ف،
إض ��اف ��ة إل � ��ى إع � � ��داد م� �س ��ار ال �ك��اب��ل
الجوفي  66ك ف ب�ين محطتي عني
املريسة والغربية في بيروت.
املعرقلون :مؤسسة الكهرباء.
* 16ت �ج �ه �ي��ز م ��ؤس� �س ��ة ال �ك �ه��رب��اء
املحطات امللحوظة:
1ـــــ محطتا صيدا وبعلبك :لم تحدد
امل ��ؤس �س ��ة ب �ع��د أي ت ��اري ��خ ل�ت�ل��زي��م
األشغال.
2ـــــ تشغيل محطة فيطرونُ :ينتهى
من املرحلة األول��ى وتشغيل املحطة
في شباط .2012
3ـــــ محطة بيت مالت ـــــ عكارُ :ينتهى
من األشغال في شباط .2012
َ
لم ُيعلن انتهاء أي مشروع من هذه
املشاريع.
املعرقلون :وزارة الطاقة ومؤسسة
الكهرباء.
 - 17امل �خ �ط��ط ال �ت��وج �ي �ه��ي ل�ل�ن�ق��ل:
تعمل مؤسسة كهرباء فرنسا على
إن �ج��از امل �خ �ط��ط ،وي �ت��وق��ع االن�ت�ه��اء
منه في أيار .2012
املعرقلون :ال أحد
ُ - 18التغذية الكهربائية في بيروت:
أوع ��ز إل��ى مؤسسة الكهرباء إج��راء

ال� � ��دراس� � ��ة ال �ل��ازم � ��ة الع � �ت � �م ��اد أح ��د
األم� ��ري� ��ن :امل � �س� ��اواة ب��ال �ت �غ��ذي��ة ب�ين
املناطق أو اعتماد التغذية بحسب
ن�س��ب ال�ج�ب��اي��ة وال �ه��در غ�ي��ر الفني.
(أرس� � �ل � ��ت ال � � � � ��وزارة ف� ��ي  18ك ��ان ��ون
ال �ث ��ان ��ي  2012ك �ت �ب��ًا إل � ��ى م��ؤس�س��ة
الكهرباء ،رئاستي مجلس ال��وزراء
والجمهورية بشأن هذا املوضوع).
منذ  2010يعلن باسيل هذه املواقف
ول� � ��م ي �ط �ب��ق أي م � �ش� ��روع ف� ��ي ه ��ذا
الصدد حتى اآلن.
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 19مشروع مقدمي خدمات التوزيع:
وافق مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء
بتاريخ  28تشرين األول  2011على
دف�ت��ر ال �ش��روط وع�ل��ى ع�ق��د الصفقة
ن �ت �ي �ج��ة إج� � ��راء اس � �ت� ��دراج ع� ��روض.
واف�ق��ت وزارة امل��ال على التلزيم في
 18ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،وص� ّ�دق��ت على
ق��رار مجلس اإلدارة ف��ي  28تشرين
ال�ث��ان��ي .ك��ذل��ك واف�ق��ت وزارة الطاقة
في  29تشرين الثاني ُ .2011و ِّج َهت
أ ُس �ئ �ل��ة ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ه� ��ذا امل� �ش ��روع،
وق ِّدمت شكوى لدى مجلس شورى
ال��دول��ة ودي ��وان املحاسبة ف��ي شهر
ك ��ان ��ون األول م ��ن ع� ��ام  .2011وف��ي
كتاب في  5كانون الثاني  2012أعلن
ال��دي��وان أن صفقة التلزيم قانونية.
إن مؤسسة الكهرباء بصدد إطالق
امل �ش��روع وإب�ل��اغ ال �ف��ائ��زي��ن وإع ��داد
انطالق املشروع على أساس أن تبدأ
الشركات عملها في آذار .2012
املعرقلون :وزارة املال (شهر) ،وزارة
الطاقة (شهر ويوم) ،شكوى النائب
م �ح �م��د ق �ب��ان��ي (ش� �ه ��ر) ،وم��ؤس �س��ة
ال�ك�ه��رب��اء م��ن م�ط�ل��ع ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
حتى اليوم .والتأخير ينعكس على
مشروع إدارة البرنامج الذي ينتظر
انطالق مشروع مقدمي الخدمات.
 - 20تركيب وتحويل معامل اإلنتاج
على ال�غ��از الطبيعي :إن معمل دير
ع� �م ��ار ي� �ع ��ان ��ي م� ��ن ان� �ق� �ط ��اع ال� �غ ��از
ال�ط�ب�ي�ع��ي ب�س�ب��ب ت��وق��ف م�ص��ر عن
تزويد لبنان ب��ه .إن انقطاع الغازي
يؤدي إلى الخسائر حاليًا رغم عدة
مراسالت تقوم بها الوزارة ومنشآت
النفط مع الجانب املصري من دون
أي تجاوب حتى تاريخه.
املعرقلون :األوضاع املحيطة.

قطاع خاص

إدارة فندق فينيسيا الجديدة تصرف أصحاب الرواتب املرتفعة
محمد وهبة
ف� ��ي ع � ��ام  2011س � ّ�ج ��ل ف� �ن ��دق ف�ي�ن�ي�س�ي��ا
أرب��اح��ًا صافية تبلغ  30.4مليون دوالر.
ً
رغ��م ذل��ك ،لم تجد إدارة الفندق إال سبيال
واح�دًا لزيادة األرب��اح ،فعمدت إلى صرف
املوظفني وتضييق الخناق عليهم .فمنذ
ّ
ن �ح��و  4أش� �ه ��ر ت �ق��ري �ب��ًا ت �س��ل ��م أص �ح ��اب
الفندق األساسيون (من آل صالحة) إدارة
الفندق بعدما انتهى عقدهم م��ع سلسلة
الفنادق العاملية «انتركونتيننتال»ّ .
عينوا
مستشارًا بريطانيًا ملساعدتهم ،وأقدموا
ّ
على صرف ما ال يقل عن  60موظفًا ،بينهم
ُ
ّ
من أجبر على تقديم استقالة طوعية.
يؤكد عاملون في فندق فينيسيا أن قصة
ص��رف املوظفني ب��دأت منذ نحو  4أشهر.
ح�ي�ن�ه��ا ك ��ان ع�ق��د إدارة س�ل�س�ل��ة ال�ف�ن��ادق
ال �ع��امل �ي��ة «ان �ت��رك��ون �ت �ي �ن �ن �ت��ال» ق ��د ان�ت�ه��ى
ب �ع��د م �ض��ي  10س �ن��وات ع �ل �ي��ه .ل��م ي �ج� ّ�دد
املساهمون األساسيون في ملكية الفندق
العقد مع «انتركونتيننتال»ّ .
تردد يومها
على لسانهم أن لديهم ال�ق��درة على إدارة

الفندق من دون حاجة إلى سلسلة الفنادق
العاملية .تنفيذًا لهذه املقولة ،أجرت اإلدارة
ال �ج��دي��دة س�ل�س�ل��ة ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي ال�ف�ن��دق
تتمحور ح��ول «تسويق» فندق فينيسيا
الذي ّ
تحول برأيهم ،بحسب ما ينقل عنهم
العاملون في الفندق ،إلى «عالمة تجارية
م� �ش� �ه ��ورة» .ف��اس �ت �ق��دم��وا س��اي �م��ن راي ��س
ال �ب��ري �ط��ان��ي األص � ��ل وع � ّ�ي �ن ��وه م�س�ت�ش��ارًا
ل �ه��م مل �س��اع��دت �ه��م ف ��ي اإلدارة وال �ت �ط��وي��ر
ّ
وال �ت �س ��وي ��ق .ي �ق ��ول م��ط �ل �ع��ون ع �ل��ى ع�م��ل
الفندق إن الخطة الجديدة التي وضعت
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن اإلدارة وم �س �ت �ش��اره��ا،
خ �ل �ص��ت إل� ��ى ض� � ��رورة إق� �ص ��اء امل��وظ �ف�ين
ذوي ال��روات��ب املرتفعة وإح�ل�ال املوظفني
ً
ذوي ال � ��روات � ��ب امل �ن �خ �ف �ض��ة ب� � ��دال م �ن �ه��م،
وذلك بعد إجراء دورات تدريبية لهم على
تسويق العالمة التجارية الجديدة (فندق
فينيسيا).
بدأ تنفيذ الخطة على يدي مدير الشؤون
اإلداري � � ��ة ف��ي ال �ف �ن��دق .اخ �ت �ي��ر ه ��ذا امل��دي��ر
نظرًا إلى تاريخ عالقته مع املوظفني .فهو
م��ن ك ��ان ي�ت�ب��اه��ى دائ �م��ًا أم��ام �ه��م ب�ق��درت��ه

على القيام بكل العمليات ال�لازم��ة لطرد
ّ
أي م��وظ��ف وت�خ�ل�ي��ص األم ��ر ف��ي ال��دوائ��ر
الحكومية املختصة ب��أدن��ى كلفة ممكنة.
ب� � � ��دأت ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات األول � � � ��ى ب ��ال �ت ��رغ �ي ��ب.
ُ
استدعي املوظفون الذين لديهم أكبر عدد
س �ن��وات ع�م��ل ب��امل �ف� ّ�رق واح � �دًا ت�ل��و اآلخ��ر.
ُع ��رض ع�ل��ى ك��ل م�ن�ه��م ع��رض��ًا لالستقالة
ال �ط��وع �ي��ة م�ق��اب��ل م �ب��ال��غ م� �ح ��دودة ،فقبل
بعضهم فيما رفض اآلخ��رون .الرافضون
ك � ��ان ل� �ه ��م ح� �س ��اب م �خ �ت �ل��ف م� ��ع اإلدارة

 30.4مليون دوالر
أرباح فينيسيا
في 2011

ّ
الجديدة التي شنت حملة تضييق خناق
ع �ل �ي �ه��م إلج� �ب ��اره ��م ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة ،أو
البحث ع��ن ط��رق ملتوية ل�ط��رده��م .فعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ،ح �ص��ل غ��ال �ب �ي��ة امل��وظ �ف�ين
ع� �ل ��ى زي� � � ��ادة إداري � � � ��ة ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال �س �ن��ة
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال� ��ذي� ��ن رف � �ض� ��وا االس �ت �ق ��ال ��ة.
وه��ؤالء كانت ّ
تعد لهم اإلن ��ذارات بسرعة
وألت� �ف ��ه األس � �ب� ��اب ،وف� ��ق ت��أك �ي��دت ب�ع��ض
امل�ص��روف�ين أن�ف�س�ه��م ،فمنهم م��ن ك��ان في
إجازته اإلدارية عندما أبلغ أنه صرف ّمن
ال�ع�م��ل ،وم�ن�ه��م م��ن خفضت رت�ب�ت��ه ورق��ي
األدن��ى منه إل��ى موقع مسؤولية من دون
أي س�ب��ب أو م �ب� ّ�رر وظ�ي�ف��ي ل ��ذل ��ك ...حتى
إن بعض امل�ص��روف�ين ل��م يحصل على أي
تعويض بعدما ّ
تعرض البتزاز يقوم على
الصرف ألسباب مسلكية ،وبعضهم نقل
م��ن مهماته إل��ى مهمات أق��ل مرتبة أو ال
تتناسب م��ع كفاءته املهنية .أم��ا م��ن كان
منهم لديه ت��اري��خ صحي بسبب األعمال
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال��وق��وف أو امل�ن�ه�ك��ة للظهر
وم��ا ش��اب��ه ،فلم ُي � َ
�راعُ ،
وح��رم بعضهم من
الزيادات اإلدارية السنوية.

ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ت�ب�ّي�نّ أن م��ا ي�ح�ص��ل ي�ط��اول
أص� �ح ��اب ال� ��روات� ��ب األع� �ل ��ى ف ��ي ال �ف �ن��دق،
وأن غالبية امل�ص��روف�ين واملستقيلني هم
إداري��ونُ .
فصرف نحو  30موظفًا بطريقة
ت �ع �س �ف �ي��ة ،ورف � ��ع ب�ع�ض�ه��م ش� �ك ��اوى ل��دى
مجلس العمل التحكيمي ،فيما ّقدم نحو
 30م��وظ�ف��ًا اس�ت�ق��االت ط��وع�ي��ة .األم ��ر ك��ان
ي �ح �ص��ل ط �ي �ل��ة ه� ��ذه ال �ف �ت ��رة ،واح � � �دًا ت�ل��و
اآلخر ،ويومًا تلو اآلخر.
ّ
أم��ا خ��ط��ة اإلدارة ال�ج��دي��دة ،فكانت قائمة
على استبدال هؤالء بعمال مياومني «غبّ
الطلب» .يتفق العاملون في قطاع الفنادق
ع�ل��ى تسمية امل�ي��اوم�ين ب �ـ«اإلك �س �ت��را» ،إذ
ال يتجاوز راتب العامل «اإلكسترا» مبلغ
 25ألف ليرة ،أي أقل بنحو  3أضعاف من
يومية املوظف الثابت.
ال�لاف��ت ف��ي م��ا يحصل أن نسبة اإلش�غ��ال
ّ
ل � ��دى ف �ي �ن �ي �س �ي��ا ت � ّخ��ط��ت ف� ��ي ع � ��ام 2011
نسبة  ،%58فيما حقق الفندق أرباحًا من
تأجير الغرف وإقامة املؤتمرات والحفالت
وال � �ن� ��دوات ...ب�ق�ي�م��ة  30.4م�ل�ي��ون دوالر،
وهي أرباح مماثلة ملا حققه في عام .2010

