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مجتمع وإقتصاد
تقرير

(مروان
طحطح)

في المنصورية:
العالي»
«التوتر
ّ

ُ
«وصلة» معلقة منذ  20عامًا

توقفت أعمال تمديد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية ـ عين
سعادة ،على نحو جزئي« ،إلى حين التوصل إلى حلول علمية مع األهالي».
ّ
ينضم هذا التعليق المؤقت لألعمال إلى «إجراءات» مماثلة ،انتزعها أهالي
المنطقة خالل السنوات الماضية ،ونجحوا عبرها في عرقلة تنفيذ المشروع،
الذي يعود الى عام  .1997في هذا الوقت ،تبرز الحاجة الى تمديد هذه
الخطوط في الوقت الراهن ،بحسب ّ
القيمين على المشروع ،مع بروز
خطة الكهرباء الجديدة التي تهدف إلى زيادة اإلنتاج ،على اعتبار أن «وصلة
المنصورية» هي ضمن الشبكة األساسية التي تربط معامل اإلنتاج
هديل فرفور

مشروع «وصلة املنصورية».

بعد سلسلة مــن الـتـحـ ّـركــات الرافضة
ل ـت ـمــديــد خ ـط ــوط ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي في
منطقة املنصورية ـ عني سعادة ،التي
ّ
نظمها أهالي املنطقة خالل األسبوع
ال ـف ــائ ــت ،ت ـق ـ ّـرر م ـج ــددًا وق ــف األع ـمــال
جــزئـيــا ال ــى حــن الـتــوصــل ال ــى حلول
علمية يوافق عليها األهالي من جهة،
ووزارة ال ـط ــاق ــة ُوم ــؤس ـس ــة «ك ـهــربــاء
لبنان» من جهة أخرى.
اإلع ــان عــن توقيف األعـمــال الجزئي،
جــاء عقب اجتماع «تصالحي» عقده
الـنــائــب ابــراهـيــم كـنـعــان فــي دارت ــه تم
البحث خــالــه بالحلول املمكنة ،بعد
ّ
والقيمني على
«صدامات» بني األهالي

وصلة ضرورية
ي ـعــود م ـش ــروع «وص ـل ــة امل ـن ـصــوريــة»
إل ــى ع ــام  ،1997وه ــو ج ــزء م ــن خطة
متكاملة لتوزيع الكهرباء فــي لبنان.
يـقــول ّ
القيمون على املـشــروع إن هذه
ُ
ّ
«ال ــوص ـل ــة» ت ـع ــد «ال ـح ـل ـقــة امل ـف ـقــودة»
ض ـمــن «ال ـس ـل ـس ـلــة امل ـت ـكــام ـلــة إلن ـتــاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان» ،وإنـ ـه ــا ضمن
الشبكة األساسية التي تربط معامل
اإلنتاج ،وبالتالي «إن استكمالها ُي ّ
عد
ضــروريــا لـتـفــادي أي خـلــل قــد يحدث
لشبكة التوزيع»ُ .
طـ ــوال ال ـس ـن ــوات امل ـن ـص ــرم ــة ،نجحت
ت ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي فـ ـ ــي «عـ ــرق ـ ـلـ ــة»

مطرانية بيروت المارونية:
ال أحد يستعمل أمالك المطرانية من دون إذن
ُ
ضمن متابعتها املستمرة للقضية ،أصدرت مطرانية بيروت املارونية بيانًا شكرت فيه
جهود النائب ابراهيم كنعان ووزارة الطاقة للتوصل الى وقف األعمال على نحو جزئي
ً
«ليتسنى لها الحوار مع األهل الخائفني على صحة أوالدهم ،وصوال الى الحل املنشود
الذي يحفظ صحة الناس ويخدم املصلحة العامة».
وقالت املطرانية إنها «وإن كانت قد أعلنت أنها ال تقبل أن يستعمل أحد أرزاقها وأمالكها
دون إذن منها ،وهي أمالك لها في منطقة عني سعادة غير خاضعة ألي استمالك ،فذلك
ألنها ال تقبل أن تستعمل هذه األمــاك بما قد يعود بالضرر على املواطنني وهم في
معظمهم من أبنائها».
وختمت بالقول »:يبقى اآلن أن يرضخ الجميع ملا يؤكده العلم من حيث ضرورة اللجوء
الــى االحـتــراز لكي ال تتعرض صحة األوالد ألخـطــار جسيمة ،فتمدد خطوط التوتر
بعيدًا بصورة كافية عن منازل الـنــاس ،وإمــا تحت األرض ،أســوة بما يجري في كل
الدول املتطورة».

اس ـت ـك ـم ــال ه ـ ــذه «الـ ــوص ـ ـلـ ــة» ،بـسـبــب
تـخـ ّـوفـهــم م ــن تـمــديــد خ ـطــوط الـتــوتــر
العالي في الهواء ،إال أن هذا املشروع
ّ
مضي
يعود حاليًا الــى الواجهة بعد
نحو عشرين عامًا على ُ
«عمره» بسبب
خطة الكهرباء الـجــديــدة ،التي تهدف
ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد سـ ــاعـ ــات ال ـت ـغ ــذي ــة،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ت ـطــل ـب ـهــا اس ـت ـك ـم ــال ه ــذه
الوصلة.
حتى اآلن ،ال يزال األهالي ُم ّ
صرين على
مــوقـفـهــم ال ــراف ــض لـتـمــديــد الـخـطــوط
فــي ال ـهــواء ،متخوفني مــن تداعياتها
ع ـل ــى س ــام ـت ـه ــم وسـ ــامـ ــة أب ـن ــائ ـه ــم،
ُ
ومطالبني بطمر هــذه الخطوط تحت
األرض .فيما ترى كل من وزارة الطاقة
و»كهرباء لبنان» أن كيفية تمديد هذه
الـخـطــوط تــراعــي املـعــايـيــر األوروب ـي ــة
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـســامــة ال ـع ــام ــة ،وأن
ه ــذه الــوص ـلــة ه ــي ج ــزء م ــن شـبـكــة ال ـ
 220التي تمر بكل املناطق اللبنانية،
«وإذا ما طمرنا هذه الخطوط في هذه
املـنـطـقــة دون غ ـيــرهــا ،ف ـم ــاذا سـنـقــول
لبقية املناطق؟» ،وفق ما تقول مصادر
ُ
«كهرباء لبنان» .تشير األخيرة الى أن
اعتماد طمر الخطوط في هذه املنطقة
دون غ ـيــرهــا ُيـ ـش ـ ّـرع ال ــام ـس ــاواة بني
امل ــواط ـن ــن وي ـن ـ ّـم ع ــن «اسـت ـنـســاب ـيــة»
ً
ف ــي ال ـت ـعــاطــي م ـع ـهــم ،ف ـض ــا ع ــن أنــه
يخلق شعورًا لدى املواطنني في بقية
ً
املناطق بأن هناك فعال خطرًا موجودًا
في مناطقهم« ،وهو ٌ
أمر غير صحيح».

لماذا اإلصرار؟

ي ـقــول ُمـسـتـشــار وزي ــر ال ـطــاقــة غـســان
خوري لـ»األخبار» إن الخطة الجديدة
للكهرباء تستلزم استكمال الوصلة،
«ألن عــدم استكمالها يعني أن هناك
ً
خلال سيصيب الشبكة على مستوى
امل ــن الـشـ ّمــالــي» ،عـلــى اعـتـبــار أن هــذا
ّ
ّ
ّ
الخط ُيغذي محطة املكلس التي توزع
بدورها على بقية املناطق.
ي ـل ـفــت خ ـ ــوري الـ ــى أن أي تـغـيـيــر في
ط ــريـ ـق ــة ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة يـعـنــي
نسفها ،الفـتــا ال ــى أن إن ـشــاء محطات
ت ـح ــوي ــل ت ـح ــت األرض «غـ ـي ــر قــاب ـلــة
ل ـل ـت ـط ـب ـي ــق ف ـ ــي ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي»،
ُ
وم ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ـنــاك لـجـنــة درس ــت
املعايير الــواجــب اعتمادها ،وال ــوزارة
ملتزمة بهذه املعايير.
م ـ ـ ــاذا عـ ــن األه ـ ــال ـ ــي الـ ــذيـ ــن ي ــؤك ــدون
أنـهــم مـعــرضــون جــديــا للخطر؟ يقول

خـ ــوري إن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـبــق أن
ّ
ات ـخــذ قـ ــرارًا ب ـشــراء الـشـقــق ال ـتــي تمر
ب ـهــا ه ــذه ال ـخ ـط ــوط بـسـعــر الـتـخـمــن
ّ ُ
ال ـحــالــي ،كـخـطــوة مـنــه ل ـحــل املـشـكـلــة،
إال أن األهــالــي يـجــدون فــي هــذا الحل
«تهجيرًا ُيمارس ّ
ضدهم».
ُيـشـيــر خـ ــوري ال ــى أن نـحــو  %90من
الـبـيــوت والـشـقــق السكنية ،الـتــي تمر
فوقها خـطــوط امل ـشــروع ،شـ ّـيــدت بعد
ُ
عام « ،2000بمعنى أن املقيمني الذين
ش ـ ّـي ــدوا بـيــوتـهــم أو اش ـتــروهــا كــانــوا
على علم باملشروع ،ما يدحض تهمة
ال ـت ـه ـج ـيــر والـ ـ ـغ ـ ــن» .وي ـل ـف ــت خ ــوري
الــى أن البلديات املعنية موافقة على
املـ ـ ـش ـ ــروع ،وه ـ ـنـ ــاك ق ـل ــة مـ ــن األه ــال ــي
املتخوفني جديًا من تداعيات املشروع.
ه ـ ـ ــؤالء ،ب ـح ـســب خ ـ ـ ــوري ،ي ـت ـحـ ّـركــون
بفعل توجيهات سياسية تهدف الى
الكيدية.

أضرار قوم عند قوم فوائد

ّ
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ت ـت ـس ــل ــح «ك ـه ــرب ــاء
بمعطيات ّ
لبنان» ُ
عدة لتبرير اإلصرار
عـلــى اسـتـكـمــال «وص ـلــة املـنـصــوريــة»،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى أه ـم ـي ـت ـه ــا ال ـت ـق ـن ـي ــة عـلــى

ّ
ُاستكمال الوصلة يحل
مشكلة التصريف من
معمل دير عمار إلى
منطقة جبل لبنان

مستوى زيــادة عــدد ساعات التغذية،
التي تعود بالفائدة على مناطق عدة
مختلفة في لبنان.
ُ ّ
ت ـف ــن ــد مـ ـص ــادر ف ــي «ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان»
مهمة تنفيذ وصـلــة املـنـصــوريــة على
مـسـتــويــات ع ـ ـ ّـدة ،ت ـبــدأ عـلــى مـسـتــوى
ُ
شبكة النقل (التوتر العالي) ،وتشير
الـ ــى أن اس ـت ـع ـمــال هـ ــذه ال ــوص ـل ــة من
شــأنــه أن يــؤمــن ثـبــاتــا أفـضــل للشبكة
عند حدوث أعطال على خطوط النقل،
ً
ف ـضــا عــن إمـكــانـيــة تـصــريــف كميات

ُإنتاج إضافية ،وخصوصًا مع تنفيذ
ّ
املـخــطــط التوجيهي لإلنتاج والنقل،
ّ
ال ــذي أع ــدت ــه مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
بــال ـت ـعــاون مــع شــركــة ك ـهــربــاء فرنسا
 ،EDFوال ـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ــه مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ق ـ ــراره ال ــرق ــم  20تــاريــخ
 ،2017/9/7إضافة الى تخفيف الهدر
الفني على شبكة النقل بنسبة كبيرة.
الـفــائــدة األخ ــرى السـتـكـمــال الــوصـلــة،
بحسب «كـهــربــاء لـبـنــان» ،تكمن على
استجرار الطاقة الكهربائية
مستوى ُ
ناحية إمكانية
من
جاورة
امل
من الدول
ُ
ّ
ستجرة من
زيادة الطاقة الكهربائية امل
دول الربط الكهربائي العربي لتصل
الــى حــدود  260ميغاوات على محول
ك ـس ــارة  400ك .ف .وزيـ ـ ــادة الـتـغــذيــة
بالتيار الكهربائي لكل لبنان.
ُ
ّأمـ ــا ع ـلــى ُم ـس ـتــوى ال ـت ــوزي ــع ،فــتـشـيــر
امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا ال ـ ــى أن اس ـت ـك ـمــال
ال ــوص ـل ــة م ــن ش ــأن ــه أن ي ـحــل ُمـشـكـلــة
تصريف الطاقة الكهربائية من معمل

تقرير

ّ
ّ
تحرش في «األميركية» :أستاذ يكره المحجبات!
هديل فرفور
ُ
ُي ـج ــاه ــر األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي دائ ـ ــرة ال ـع ـلــوم
االجـتـمــاعـيــة فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ّ
في بيروت سمير خلف ،الــذي تتهمه
ّ
ـ«التحرش املعنوي»
إحــدى طالباته ب
ّ
عـلــى خـلـفـيــة حـجــابـهــا وت ـعــرضــه لها
باإلهانة والتعنيف املعنوي ،برفضه
ّ
التدين في الجامعة .ويقول
كل مظاهر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ــه «م ــع م ـنــع ال ـي ـهــودي
الـ ـ ــذي ي ــرت ــدي ال ـق ـل ـن ـســوة م ــن دخ ــول
الجامعة ،كذلك املسيحي ُ الذي يرتدي
ً
الـصـلـيــب ،وصـ ــوال إل ــى املـسـلـمــة التي
ترتدي الحجاب»ُ .
م ـ ـ ــاذا عـ ــن ُحـ ــريـ ــة املـ ـعـ ـتـ ـق ــد واح ـ ـتـ ــرام
االختالف والتنوع ومناهضة التمييز

ُ
الذي تنادي به الجامعة؟ ُيجيب خلف
ُ َّ
يمس بهذه ُ
إنه لم ّ
الحرية ،وإن جل ما
قاله للطالبة إن «الحجاب الذي تضعه
على رأسها بطريقة مشدودة جدًا هو
الذي يمنعها من سماع» ُمحاضراته،
ً
ُمـتـســائــا« :كـيــف لـطــالـبــة ُمـحـجـبــة أن
تستكمل دراســات ـهــا وه ــي تــرتــدي ما
السمع؟» .لكن هناك اآلالف
يمنعها من
من الطالبات ُاملحجبات ،ممن ّ
تخرجن
ّ
فــي الجامعة وممن ُيعلمن أو يعملن
ف ـي ـه ــا« .نـ ـع ــم ،وأح ـت ــرم ـه ــن ج ـم ـي ـعــا»،
ّ
ُي ـج ـي ــب خ ـل ــف ُم ـ ــركـ ـ ـزًا ع ـل ــى فـ ـك ــرة أن
الطالبة ال تسمع بسبب حجابها وأن
صوته «عــال كفاية وأن ال أحــد يشكو
ُغـيــرهــا» مــن عــدم سماعه لــدى إلقائه
املحاضرات.

وكـ ــانـ ــت ال ـط ــال ـب ــة م ــري ــم دجـ ــانـ ــي قــد
أث ــارت ،أول مــن أم ــس ،على صفحتها
عـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،مـســألــة تـعـ ّـرضـهــا
خلفية طلبها
إلهــانــة مــن خـلــف عـلــى
ُ
منه أن ُيعيد ما قاله أثناء املحاضرة،
فـمــا كــان مـنــه ،بحسب دجــانــي ،إال أن
«اسـتـشــاط غيظًا وص ــرخ فــي وجـهــي:
ال تستطيعني أن تسمعيني بسبب
ّ
ُه ـ ــذا ال ـ ــوش ـ ــاح ال ـغ ـب ــي ال ـ ـ ــذي ُي ـغ ــط ــي
أذن ـي ــك ،لــذلــك إن نــزعــت ه ــذا الحجاب
ستتمكنني من سماعي بوضوح».
ولفتت دجــانــي فــي منشورها الــى أن
ردة فعل خلف تـكــون ُمـغــايــرة عندما
ي ـط ـلــب م ـنــه طـ ــاب آخـ ـ ــرون تـ ـك ــرار ما
يـ ـق ــول ــه ،وأض ـ ــاف ـ ــت« :عـ ـن ــدم ــا أج ـب ـتــه
أن ه ــذا رأيـ ــه الـشـخـصــي وال يـحــق له

حادثة دجاني
ّ
الكثير ّ من
عت
شج
الطالبات ُ
بات على
حج
الم
ّ
البوح بما كن ّ
يتعرضن
له من إساءة من
األستاذ نفسه

الـتـهـجــم ،فـمــا ك ــان مـنــه إال أن ق ــال لي
ّ
يتهجم ّ
علي ُبل علينا ،ويقصد
إنه ُال
ك ــل امل ـح ـ ّـج ـب ــات ب ــامل ـج ـم ــل» .وخـتـمــت
ُ ّ
«مـقــزز
بــأن مــوقــف األسـتــاذ الجامعي
ُ
ومثير لالشمئزاز وغير مقبول وهو
ّ
بمثابة تحرش معنوي» و«هو بال شك
مخجل ُ
ويخالف كل قواعد السلوك في
أي مؤسسة تعليمية».
منشور الطالبة أثــار استياء العديد
مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ــذيـ ــن ع ـ ـمـ ــدوا ال ــى
ُمشاركته بهدف طرحه كقضية يجب
ت ـن ــاول ـه ــا وش ـج ــب تـ ـص ـ ّـرف األس ـت ــاذ
الجامعي .عقب انتشار املنشور بشكل
ّ
واس ــع ،نــظــم عــدد مــن طــاب الجامعة
وقـ ـف ــة رمـ ــزيـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـجــام ـعــة،
للتأكيد على «احترام الجامعة ملبادئ

