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قضية
يومًا بعد يوم تسقط كل املقوالت عن ترك قطاع النقل في لبنان للقطاع الخاص.
ففي ظل تغييب الدولة ،وغياب «جحشها» عن الطرقات وبقائه على الورق ،تزداد
الفوضى واالحتكارات واملظاهر الناجمة عنهما ،في الحصيلة :تنتصر الخصخصة
ويموت اللبنانيون في غيظهم

نتائج تغييب «جحش» الدولة
محتكرو النقل ومافياته يضغطون لزيادة التعرفة أو التعويض
محمد وهبة
م� � � ّ�رة ج ��دي ��دة ُي �ف �ت��ح ال� �ن� �ق ��اش ع�ل��ى
م �ص��راع �ي��ه ب �ش��أن ت �ع��رف��ة ال �ن �ق��ل في
ل �ب �ن��ان .ك �ع��ادت �ه��ا ،ال� ��دول� ��ة ص��ام�ت��ة
ك �ش �ي �ط��ان أخ� � � ��رس ،ووزارة ال �ن �ق��ل
واالشغال العامة كمن يعيش «عزلة
روح �ي��ة» ع��ن أب ��رز ق�ض��اي��ا املجتمع،
ال ي��ري��د ال��وزي��ر غ��ازي العريضي ان
ّ
يسجل انجازًا واحدًا ملصلحة الناس.
أما على أرض الواقع ،فالوضع بات
م �ح �ك��وم��ًا مل �ج �م��وع��ات م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن
ات � �ح� ��ادات وم ��اف� �ي ��ات ت �ع �ي��ث ف �س��ادًا
وتزيد الفوضى «إش��راق� ّ�ًا» وتخضع
امل �ق �ي �م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان ل �ج��ن��ة االرب � ��اح
ّ
الخاصة جدًا.
ّ
ه��ذا امل�ش�ه��د امل �ت �ك��رر ف��ي ل�ب�ن��ان منذ

ن�ح��و ع�ق��دي��ن ،اس�ت�ع��اد نفسه أم��س،
م��ع إع�ل�ان ات �ح��ادات ون�ق��اب��ات النقل
ال� � �ب � ��ري «ت� �ن� �ف� �ي ��ذ اإلض� � � � � ��راب ال� �ع ��ام
والتظاهر ي��وم الخميس الواقع فيه
 19نيسان  2012على جميع األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،م�ت� ّ
�وج�ه�ين إل��ى املعنيني
مل �ع��ال �ج��ة م �ط��ال��ب ال �ق �ط��اع ب��ال �ح��وار
ق�ب��ل ال��وص��ول إل ��ى امل��وع��د امل �ح� ّ�دد».
ّ
التحر ّك ،وإن كان ينطوي على
فهذا
ّ
مطالب محقة للسائقني «املعترين»،
إال أنه أبلغ تعبير عن الوضع الحالي
ال��ذي بلغه قطاع النقل ال�خ��اص في
لبنان؛ حاليًا هناك مجموعة تكتالت
ل �ل �ن �ق��ل ال � �خ� ��اص ت� �ف ��رض م�ط��ال�ب�ه��ا
ب�ع�ي�دًا ع��ن أي اع �ت �ب��ارات اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة أخ ��رى ،وف��ي ظ��ل غياب
امل�ن��اف�س��ة وس �ي��ادة اح�ت�ك��ار امل��اف�ي��ات

ظل غياب تام
لخطوط النقل ...وف��ي ّ
للنقل املشترك ال��ذي يمثل الضامن
األساسي والوحيد إلقامة املنافسة.

التعرفة هي الهدف

ّ
التحرك بعد نحو  4أسابيع
يأتي هذا
على محاولة رف��ع التعرفة من جانب
واح � � � � ��د .ف � �ف ��ي ذل � � ��ك ال� � ��وق� � ��ت ،ع �م ��دت
ال �ش��رك��ات واألف � ��راد امل�س�ي�ط��رون على
خ�ط��وط ال�ن�ق��ل وأس��اط�ي�ل��ه م��ن ف��ان��ات
وباصات وسرفيسات ،إلى رفع تعرفة
ال �ن �ق��ل ب�ن�س�ب��ة  .%50األه � ��داف ك��ان��ت
واضحة للعيان :فرض تعرفة جديدة،
أو ف��رض تجديد آل�ي��ة دع��م السائقني
العموميني لفترة  3أشهر جديدة.
اس�ت�م� ّ�رت ح��ال��ة الفوضى ألي��ام ،قبل
أن يعود الهدوء فجأة وم��ن دون أي

45

رسالة قطاع النقل لميقاتي

مليون دوالر

توجهت اتحادات ونقابات قطاع
النقل البري في لبنان ،في بيانها أمس،
إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
(الصورة) مطالبة إياه بدعوة اللجنة
ّ
اجتماع طارئ لبحث
املختصة إلى
الوزارية
ٍ
مطالب القطاع في أقرب فرصة للوصول
حلول لألزمات املتفاقمة ألزمة النقل
إلى
ٍ
البري ،يومًا بعد يوم ،والتي بدأت تأثيراتها
منطقة وأخرى ،مشددة على
تزيد بني
ٍ
ضرورة إلغاء عقد مؤسسة «فال» واستعادة
املعاينة امليكانيكية إلى مصلحة تسجيل
السيارات إللغاء هذه ّ
الخوة املفروضة
على املواطنني والسائقني.

هي كلفة دعم السائقني
العموميني ّملدة  3أشهر،
علمًا بأن هذا املبلغ يمكن
أن يشتري  865باصًا
وفق ما ورد في صفقة
التراضي التي عرضتها
وزارة االشغال على مجلس
الوزراء والتي تضمنت شراء
الباص الواحد بقيمة  52الف
دوالر

ت ��داع �ي ��ات إض��اف �ي��ة ال ع �ل��ى صعيد
التعرفة وال على صعيد االستمرار
ف��ي نقل ال��رك��اب ،فيما ل��م يكن هناك
أي دور ف �ع �ل��ي ف ��ي ه� ��ذا ال � �ه� ��دوء ال
ل � � ��وزارة ال �ن �ق��ل وال مل��دي��ري��ات �ه��ا وال
ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة .ال �ض �ج��ة ال�ك�ب��رى
ّ
حصلت ع�ل��ى خ��ط ال�ف��ان��ات رق��م ()4
رغ � ��م أن رف � ��ع ال� �ت� �ع ��رف ��ة م� ��ن ج��ان��ب
واح� � ��د ب ��دأت ��ه ال� �ش ��رك ��ة «ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ل �ل �م��واص�ل�ات» ال �ت��ي ي�م�ل�ك�ه��ا خليل
زن �ت��وت وم �ج �م��وع��ة م��ن امل�س��اه�م�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين واألج ��ان ��ب ع�ل��ى رأس�ه��م
«ب�ن��ك ع ��وده» .أم��ا مديرية النقل في
وزارة االش �غ��ال فلم تتدخل إال بعد
أكثر من  15يومًا على هذا القرار ،ال
ب��ل إن�ه��ا ل��م تنبس بكلمة واح��دة إال
ب�ع��د ال�ض�ج��ة ال�ت��ي أث��اره��ا أص�ح��اب
الفانات العاملة على الخط رقم (.)4
قبل ذلك كانت الدولة صامتة تمامًا.
ال� �ي ��وم ،اس �ت �ع ��ادت ال �ش��رك��ة نفسها
ّ
اللعبة القديمة بحلة جديدة؛ الشركة
التي ّ
تسير «الباص األحمر» أبلغت
ركابها على الخطوط البعيدة أنها
ّ
زادت التعرفة ،وعلقت أوراقًا بيضاء

على أبوابها ،فعلى سبيل املثال بات
خط الكوال ــ جبيل (الباص األحمر)
ل��ه  3ت�ع��رف��ات :ال��وص��ول إل��ى ال��دورة
ب �ق �ي �م��ة  1250ل� �ي ��رة ،وإل� � ��ى ج��ون�ي��ة
بقيمة  1500ليرة ،وإلى جبيل بقيمة
 2000ليرة.
أم� � � ��ا ب � ��اق � ��ي األط � � � � � � ��راف ال� �ن� �ق ��اب� �ي ��ة،
ف �ق��د اس� �ت� �ع ��ادت خ �ط��اب �ه��ا ال �س��اب��ق
وخ� �ط ��وات� �ه ��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل �ض �غ��ط،
فاجتمعت أمس في إط��ار «اتحادات
ون� �ق ��اب ��ات ق� �ط ��اع ال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ف��ي
لبنان» وأطلقت موجات من املواقف
ختمتها ب�ت�ح��دي��د م��وع��د ل�لإض��راب
ف ��ي  19ن �ي �س ��ان .م ��ن أب � ��رز امل �ط��ال��ب
املعلنة لهذه املجموعات:
ـ �ـ �ـ م �ط��ال �ب��ة ال� ��دول� ��ة ب � �س ��داد ال��دف �ع��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ت �ع��وي �ض��ات امل� �ق � ّ�ررة
للسائقني العموميني وال�ت��ي مضى
عليها أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ول��م ت�ب��ادر
ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى أي� ��ة خ �ط��وة ف ��ي ه��ذا
االتجاه.
ـ �ـ �ـ ت �ح��دي��د س �ق��ف ل �س �ع��ر ص�ف�ي�ح�ت��ي
ال �ب �ن��زي��ن وامل� � � ��ازوت ب� � �ـ 25ال� ��ف ل�ي��رة
لصفيحة ال�ب�ن��زي��ن وب � �ـ 20أل��ف ليرة

قطاعات

طاقة

إنجاز خط الغاز الساحلي خالل سنتني
أعلن وزير الطاقة واملياه جبران باسيل انه التزم
ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء القاضي ب��إع��داد مشروع
ق ��ان ��ون ب ��رن ��ام ��ج إلن� �ش ��اء وت� �م ��وي ��ل خ ��ط ال �غ��از
الساحلي وإرس��ال��ه ال��ى مجلس ال ��وزراء بتاريخ
 29شباط املاضي ،كما أعلن االنتهاء من اع��داد
دراسة الجدوى الستيراد الغاز الطبيعي املسال
ليصبح ص��ال�ح��ًا ل�لاس�ت�خ��دام .واوض ��ح أن خط
ال �غ��از ان�ت�ه��ت دراس �ت��ه ع��ام  2010وت��م تصنيف
الشركات الراغبة ف��ي التزامه ووج��د الكثير من
االه �ت �م��ام ال �ع��امل��ي ب ��ه ،ل�ك��ن ل��م ي �ت��واف��ر ال�ت�م��وي��ل
ال �ل��ازم الط�ل�اق��ه ب�ح�س��ب امل ��وازن ��ات امل��وض��وع��ة،
والتي لم تقر ،لذلك ،فإن الوزارة في صدد اصدار
قانون برنامج خاص لتنفيذ خط الغاز ليصدر
بشكل مستقل عن املجلس النيابي ،بغض النظر
عما إذا صدرت املوازنة أو لم تصدر.
ويمتد ه��ذا الخط م��ن الشمال ال��ى الجنوب ،من
البداوي الى صور ،وبالتالي يمر بمعظم معامل
الكهرباء ،باإلضافة الى إمكانية تزويد املصانع
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �غ��از ل�ي�خ�ف��ف م��ن ك�ل�ف��ة اس�ت�ه�لاك

رفع التعرفة لزيادة األرباح (مروان أبو حيدر)

ال�ط��اق��ة ،وه��و يمر ب��امل��دن الساحلية بما يسمح
الحقا برفد االستهالك املنزلي ،والحقا استعمال
ال�س�ي��ارات العاملة على ال�غ��از .ويبلغ ط��ول هذا
الخط  175كلم بقطر  36إنشًا ،وقد اب��دى بعض
الشركات ،التي تقدمت للفوز باملشروع ،الرغبة
بتمويل هذا الخط جزئيًا أو بشكل كامل.
وتبلغ م��دة تنفيذ ه��ذا الخط ب��أج��زائ��ه الخمسة
وب��ال �ح��د األق� �ص ��ى  27ش� �ه� �رًا ،وب �ع��ض األج � ��زاء
تنتهي في مدة  12أو  13شهر ،أي يمكن ان يكون
ً
م�ك�ت�م�لا ب�ين س�ن��ة ال��ى سنتني ت�ق��ري�ب��ا ب��أج��زائ��ه
ال �خ �م �س��ة ،أم ��ا ك�ل�ف�ت��ه ف��ارت �ف �ع��ت ن�ت�ي�ج��ة ع��وام��ل
عديدة منها زيادة طوله  30كيلومترا ليصل الى
ص��ور ،وارت �ف��اع أس�ع��ار الحديد العاملية ،وكلفة
اليد العاملة ،بحيث أصبحت كلفته التقديرية
 455م�ل�ي��ون دوالر ،ل�ك��ن ي�س�ت��رد كلفته ف��ي أق��ل
م��ن أرب �ع��ة أش �ه��ر ألن ال��وف��ر ال� ��ذي ي�ح�ق�ق��ه فقط
في معامل الكهرباء الساحلية يبلغ نحو 1033
مليون دوالر.
(األخبار)

زراعة

 182مليار ليرة لدعم زراعة األعالف
ستخصص ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية  182م�ل�ي��ار ليرة
م��وزع��ة ع�ل��ى خ�م��س س �ن��وات ل��دع��م ت�ط��وي��ر زراع ��ة
األعالف في لبنان ،على أن يدرج في مشروع قانون
م��وازن��ة  2012مبلغ  28م�ل�ي��ارًا و 580م�ل�ي��ون ليرة
لبنانية في موازنة وزارة الزراعة لعام  2012لتغطية
ً
ك�ل�ف��ة ه ��ذا ال��دع��م ،ف �ض�لا ع��ن تخصيص مساهمة
بقيمة  50مليار ليرة ف��ي م�ش��روع امل��وازن��ة العامة
للدولة لعام  2012من ضمن موازنة مؤسسة إيدال
لدعم الصادرات الزراعية وتحسني مساهمة القطاع
ال��زراع��ي .وق��ال وزي��ر امل��ال محمد ال�ص�ف��دي ،خ�لال
مؤتمر صحافي مشترك مع وزي��ر ال��زراع��ة ،حسني
ال �ح��اج ح�س��ن ،إن ق ��رار دع��م زراع ��ة األع�ل�اف يشكل
ترجمة للبيان الوزاري للحكومة ويحقق مجموعة
أه � � ��داف اق �ت �ص ��ادي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
الوطني .وأشار الى أن هذا الدعم يستهدف شريحة
واسعة من العاملني في القطاع الزراعي ،ومن شأنه
أن يساهم في تثبيت املزارعني ومربي املواشي في
ّ
ويحد
أراضيهم ،من خالل رفع مستوى إنتاجيتهم،
بالتالي من حركة النزوح من الريف تحقيقًا إلنماء

متوازن بني املناطق اللبنانية.
ف��ي ح�ين ق��ال ال�ح��اج حسن إن امل�ش��روع ي�ه��دف إلى
ت �ط��وي��ر زراع� � ��ة األع �ل ��اف ف ��ي ل �ب �ن��ان وت�ص�ن�ي�ع�ه��ا
وتنمية إنتاج الحليب وصناعته من خالل تدخل
ال ��دول ��ة ف ��ي ث�ل�اث��ة ع �ن��اوي��ن :األول ك�ل�ف��ة اإلن �ت ��اج،
وال�ث��ان��ي حجم اإلن �ت��اج وج��ودت��ه ،وال�ث��ال��ث نوعية
اإلنتاج .وأشار الى أن لبنان يستورد ما قيمته 200
مليون دوالر سنويًا م��ن مشتقات الحليب ،وه��ذا
رقم كبير بالنسبة إلى دولة بحجم لبنان ومليزانها
ال �ت �ج��اري ول �ك��ل م �ك��ون��ات االق �ت �ص��اد وم��ؤش��رات��ه،
الف�ت��ًا إل��ى أن ع��دد األب �ق��ار ف��ي ل�ب�ن��ان يبلغ  40أل��ف
بقرة منتجة للحليب 34 ،ألفًا منها يملكها صغار
املزارعني ،أي أن متوسط عدد األبقار لديهم يتراوح
بني أرب��ع وخمس أبقار للفرد .ولفت الى أن املكون
االقتصادي يتعلق بجودة التغذية ونوعيتها ،وأنه
من خالل هذا البرنامج يمكن تطوير إنتاج الحليب
وال�ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة لتتمكن م��ن ال��وص��ول إل��ى
إمكان التصدير.
(األخبار)

