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محمد زبيب

ما بعد شربل نحاس ()1
النقل المشترك يضمن
المنافسة المشروعة
وتعرفة النقل

لصفيحة املازوت.
ـ �ـ �ـ ان �ع �ك��س ق � ��رار رف� ��ع ال� �ح ��د األدن� ��ى
وت �ص �ح �ي��ح األج� � ��ور ل�ل�م�س�ت�خ��دم�ين
والعمال سلبًا على مالكي وسائقي
ال� �ن� �ق ��ل ال� �ع� �م ��وم ��ي ف � ��ي اش � �ت ��راك ��ات
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� �ل� �ض� �م ��ان
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ف � � ��زادت االش� �ت ��راك ��ات
عليهم فيما لم تزد قيمة التعويضات
ال �ع��ائ �ل �ي��ة ،وه � ��ذا ي �ح� ّ�م��ل ال�س��ائ�ق�ين
أعباء إضافية.

احتماالت املنافسة؟

ّ
ل �ع��ل ه ��ذه امل �ط��ال��ب ل��م ت�ك��ن م��رف��وع��ة
ف��ي ال�س��اب��ق بصورتها ه��ذه ،وربما
ه��ي م�ج� ّ�رد واج�ه��ة ملطلب واح��د هو
ً
«زيادة التعرفة» ،وهذا يفرض سؤاال
واح � � �دًا« :م ��ا ه ��ي ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة
ملكافحة االرتفاع العشوائي ألسعار
النقل؟».
ي �ق��ول ال �خ �ب��راء ف��ي ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ،إن
ه �ن��اك ط��ري�ق�ين لتحقيق ه ��ذا األم ��ر،
أحدهما هامشي ،والثاني ضروري
وج� ��وه� ��ري الن �ت �ظ��ام ع �م��ل ال �ق �ط��اع.
فالثابت للعاملني ف��ي ق�ط��اع النقل،

أن تشغيل النقل امل�ش�ت��رك ،أو النقل
ال� ��ذي ت�م�ل�ك��ه ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة هو
أم ��ر ج ��وه ��ري ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م امل�ن��اف�س��ة
املشروعة التي تفتح خيارًا أساسيًا
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ب� �ع� �ي� �دًا ع � ��ن االح� �ت� �ك ��ار
وامل ��اف �ي ��ات ال �س��اع �ي��ة إل ��ى م��زي��د من
ً
ّ
التحكم ،فضال عن أن النقل املشترك
ي�ض�م��ن ت�ط�ب�ي��ق ت�ع��رف��ة ال �ن �ق��ل ال�ت��ي
ت � �ح� � ّ�دده� ��ا ال � � ��دول � � ��ة ...غ� �ي ��ر أن ه ��ذا
ّ
«مغيبًا» منذ سنوات
الخيار ال يزال
ع ��دي ��دة مل �ص �ل �ح��ة ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
ال� ��ذي اس �ت��ول��ى ع �ل��ى خ �ط��وط ال�ن�ق��ل
م��ع ان �ح �س��ار دور «ج �ح��ش ال��دول��ة»
ً
التدريجي وص ��وال إل��ى ت��وق��ف شبه
تام كما هي الحال اآلن.
ويقول رئيس اتحاد الوالء لنقابات
النقل وامل��واص�لات في لبنان أحمد
امل ��وس ��وي ،إن دع ��م ال �ن �ق��ل ال �خ��اص
ّ
لن يكون س��وى «ح��ل موقت ملشكلة
ّ
النقل ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��ال�ح��ل األس��اس��ي
ي � �ك� ��ون م � ��ن خ �ل ��ال ت �ش �غ �ي��ل ال �ن �ق��ل
امل � �ش � �ت� ��رك ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان ،ف �ل��ا ي �ج��وز
تحميل القطاع ال�خ��اص مسؤولية
ال � ��دول � ��ة ت � �ج ��اه م ��واط� � ّن� �ي� �ه ��ا ،ف�ي�م��ا
ال �ع�لاج الحقيقي يتمثل ف��ي النقل
امل �ش �ت��رك ال� �ع ��ام ال� ��ذي ي�ض�م��ن ع��دم
ّ
املحددة
تجاوز أي تعرفة لحدودها
من قبل الدولة».
لكن ما يحصل فعليًا ،هو أن الدولة
استغنت عن دورها في هذا املجال.
أب��رز دليل على ه��ذا األم��ر ،أن هناك
ن�ح��و  27ب��اص��ًا ل��دى م��دي��ري��ة النقل
امل�ش�ت��رك ج��اه��زة للعمل منذ أيلول
امل��اض��ي ،علمًا بأنه ق��د أنفق عليها
ن�ح��و  900م�ل�ي��ون ل �ي��رة (!) بحسب
املطلعني ،فيما منح مجلس الوزراء
وزارة االش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة وال �ن �ق��ل
صالحية توقيع عقد بالتراضي مع
إحدى الشركات لشراء  15باصًا ولم
ّ
ينفذ بعد.

1
«ل ��ن ن�ق�ب��ل ب ��أي ش ��يء غ�ي��ر ق��ان��ون��ي» ،ق��ال�ه��ا م�ي�ش��ال ع��ون
ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي ب�ع��د االج�ت�م��اع ال ��دوري لتكتل «التغيير
ّ
نتحمل أخ�ط��اء
واإلص �ل��اح» ،وأض ��اف «ل�س�ن��ا مجبرين أن
غيرنا وتجاوزاتهم» .قبل  14يومًا فقط ،دفع ميشال عون
نفسه بوزير العمل السابق ،شربل نحاس ،الى االستقالة
ألنه رفض التوقيع على مرسوم «بدل النقل» غير القانوني
ّ
وتم تكريس «أخطاء» الحكومات املتعاقبة منذ عام 1995
و«ت �ج ��اوزات �ه ��ا» ل �ل �ق��وان�ين وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة وح �ق��وق
ال�ع� ّ�م��ال وامل�س�ت�خ��دم�ين وم�ص��ال�ح�ه��م  ...ي��وم�ه��ا ،أي ف��ي 21
شباط املاضي ،ب� ّ�رر ع��ون طلبه الرامي إل��ى «القبول بشيء
غير ق��ان��ون��ي» بالقول «إن��ه ل��و ل��م تكن قوننة م��رس��وم بدل
النقل ستحصل عبر قانون في الجلسة التشريعية ملا كان
التكتل قد وافق أبدًا على توقيع املرسوم»!
إلن � �ع� ��اش ال � � ��ذاك � � ��رة ،ك� ��ان� ��ت ال �ج �ل �س��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة «امل� �ق� �ص ��ودة» م ��ن امل �ق��رر
ان �ع �ق��اده��ا ف��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي م��ن ه��ذا
ال �ت �ص��ري��ح ،أي ف��ي ي ��وم األرب� �ع ��اء 22
شباط املاضي ،إال أن الجلسة املذكورة
لم «تقونن» بدل النقل ،وكذلك جلسة
ي ��وم  23ش �ب��اط ،ث��م ج�ل�س��ة  5آذار ...
وه �ك ��ذا ت � ّ�م ال �ق �ب��ول ب �ت��وق �ي��ع م��رس��وم
غ �ي��ر ق��ان��ون��ي م ��ن دون أن ي �ظ�ه��ر أي
ح � ��رص ع �ل��ى «ق ��ون� �ن� �ت ��ه» .وإلن� �ع ��اش
ال��ذاك��رة أي �ض��ًا ،ص � ّ�رح ال��وزي��ر ج�ب��ران
ب��اس �ي��ل ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة وزي��ر
العمل بالقول« :كنا نتمنى أن يبقى الوزير شربل نحاس
معنا ،فخروجه من الحكومة خسارة كبيرة ،ولكن من دون
قوننة بدل النقل ،وإقرار مشروع إنفاق الـ  8900مليار ليرة،
وحسم موضوع التعيينات اإلدارية وإعطاء دفع الستمرار
الحكومة بروحية منتجة وفاعلة ،قد تكون الخسارة أكبر
للبلد».
حسنًا ،تبدو الحصيلة حتى اآلن كالتالي :قبل عون بشيء
غير قانوني ،لم «يقونن» ب��دل النقل ،ول��م ّ
يقر «مشروع الـ
 8900مليار ليرة» ،ولم يحسم موضوع التعيينات اإلدارية،
ول� ��م ت �ب� ُ�د ع � ��ودة ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى ع �ق��د ج �ل �س��ات �ه��ا «م�ن�ت�ج��ة
وفاعلة» ،بل بالعكس تمامًا  ...وباالستناد الى «املفاضلة»
ّ
ّ
صدقيتها،
صحتها أو
ال�ت��ي طرحها ب��اس�ي��ل ،بمعزل ع��ن
فقد مني «العونيون» بخسارة كبيرة بسبب خروج شربل
ّ
نحاس من الحكومة ،وتحققت الخسارة األكبر للبلد طاملا
أن الدوافع لقبول االستقالة لم تتحقق  ...ولم يعد ميشال
ع��ون ق��ادرًا على «م�ع��اي��رة» وليد جنبالط على ع��دم ثباته
ع�ل��ى «م ��وق ��ف» ،وت � ّ�م ت�ح��وي��ل «ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر» ال��ى
ّ
ّ
التقدمي االشتراكي» :شتان
نسخة طبق األصل من «الحزب
ّ
ما بني «الخطاب» و«املمارسة» ،وشتان ما بني «القاعدة»
و«القيادة».

ب�ع��ض ال��وق��ت ل�ك��ي ي�س�ي��ر ب��ه م�ي�ش��ال ع ��ون ،ل��م ي�ك��ن األم��ر
يحتاج الى أكثر من غداء يجمع «جنرال التغيير واإلصالح»
مع «حارس الحريرية األعظم» ،بمبادرة من «رجل األعمال»
ال��ذي حقق ث��روة طائلة من «أفريقيا»  ...لم يعد نبيه بري
حليف حليف ميشال عون .صار عون حليفًا لبري.
مالحظة :حتى اآلن لم يأت حزب الله على ذكر اسم شربل
ّ
نحاسّ .
تم محوه كليًا  ...حزب الله هو حليف عون وبري.
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ّ
الصحة علي
في حديث الى صحيفة «األخ�ب��ار» ،قال وزي��ر
حسن خليل ( )29104/www.al-akhbar.com/nodeبصراحة
تامة «إن وزير العمل شربل ّ
ّ
نحاس لم يتجاوز صالحياته
ّ
بطرحه م�ش��روع التغطية الصحية الشاملة (ب��اع�ت�ب��ار أن
الضمان الصحي يخضع لوصاية وزارة العمل ،ال لوصاية
وزارة ال� � �ص � � ّ�ح � ��ة) ،ب � ��ل ت� � �ع � � ّ�دى ع �ل��ى
حصتنا ف��ي ال��دول��ة باملعنى املذهبي
والسياسي».
ه� ��ذه ه ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة إذًا ،ف �ه��ل ي �ج��رؤ
ميشال عون على مصارحة جمهوره
ب �ه��ا؟ ه��ل ي �ج��رؤ ع �ل��ى االع� �ت ��راف ب��أن
ال �ت �ض �ح �ي��ة ب� �ش ��رب ��ل ن� �ح ��اس ج� ��اءت
للحفاظ على ّ
حصة نبيه بري كشرط
ّ
لحصول عون على حصة في الدولة؟
م�لاح �ظ��ة أخ � ��رى :ل ��م ي �ع��د أح� ��د ي��ذك��ر
«ق��ون �ن��ة» ب ��دل ال �ن �ق��ل ،ج ��رى ت�ح��وي��ل
األن �ظ��ار ال��ى ت �ج��اوز ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة
لحصص اآلخرين في اإلنفاق اإلضافي املحقق بني عامي
 2006و!2009

َق ِبل عون بما هو غير
وكرس مخالفات
قانوني ّ
الماضي

2
ت �س �ل �س��ل «األح � � � ��داث» م �ن��ذ ط� ��رح ش ��رب ��ل ن � ّ�ح ��اس م �ش��روع
ّ
الصحية الشاملة لجميع اللبنانيني املقيمني»
«التغطية
وإصراره على فرض «الضريبة على الربح العقاري بنسبة
 %25ورف��ع الضريبة على رب��ح الفوائد ال��ى  ،»%15يوحي
ّ
ّ
ّ
ّ
«املخرب» ،تطلب التنفيذ
بأن قرارًا اتخذ للتخلص من هذا

4
ط� ّ�ي صفحة ش��رب��ل ن�ح��اس ف��ي وزارة ال�ع�م��ل ،ه��و العنوان
ال��ذي وضعه «القاضي» سليم جريصاتي لعهد «التغيير
واإلص �ل�اح» ال�ج��دي��د .ل��م يكتف وزي��ر ال�ع�م��ل ،ال��ذي اخ�ت��اره
ً
عون بديال من شربل نحاس ،باصطحاب صاحب محالت
ّ
«آيشتي» ال��ى حفل تسلم ال ��وزارة ،ب��ل س��ارع ال��ى استقبال
العمالي ك��أول عمل يقوم ب��ه ّ ...
ق�ي��ادة االت�ح��اد ّ
عبر عضو
امل �ج �ل��س ال ��دس� �ت ��وري ال �س��اب��ق ع ��ن س �ع��ادت��ه ب��ال �ل �ق��اء م��ع
«ال� �ص ��دي ��ق» غ �س��ان غ �ص��ن ال� ��ذي «ع� ��اد ال ��ى وزارة ال�ع�م��ل
مرفوع الجبني باملكتسبات التي حققها للعمال في لبنان»
 ...ص��دي��ق؟ م��رف��وع ال�ج�ب�ين؟ مكتسبات ل�ل�ع� ّ�م��ال؟ ه��ل يريد
جريصاتي أن يبرهن للعونيني ،قبل س��واه��م ،أن قائدهم
ّ
كان «يغش» طوال األشهر الخمسة املاضية ،ولم يكن يدعم
فعليًا وزيره السابق؟
م�لاح�ظ��ة أخ ��رى أي �ض��ًاّ :
رد س�ل�ي��م ج��ري�ص��ات��ي ع�ل��ى أسئلة
الزميل غسان سعود قبل يومني من إعالن توزيره (www.
 ،)35837/al-akhbar.com/nodeعلى الشكل اآلتي:
ـــــ األخبار« :آلو ،مرحبا معالي الوزير».
ً
ـــــ سليم ج��ري�ص��ات��ي« :ال �ل��ه ي�خ�ل�ي��ك ،دخ�ي�ل��ك أل .أوال أن��ا ال
أشبه هذه ال��وزارة .ثانيًا ال عالقة لي إداريًا بهذه الحقيبة.
ث��ال�ث��ًا ،ن �ح��اس اس�ت�ش��ارن��ي وأي ��دت م��وق�ف��ه .راب �ع��ًا ي��ري��دون
ّ
يصعبها أكثر» .لكن
وزي�رًا يخفف املشاكل في الحكومة ال
ٌ
ُ
ورأيت أن املصلحة العليا تقتضي
إذا حصل «تدخل كبير
مشاركتي ،فسأوافق عندها».

باختصار
◄ بعض املؤسسات لم تلتزم دف��ع زي��ادة األج��ور
وبدل النقل
ال �ك�لام ل��رئ�ي��س جمعية ت�ج��ار ب�ي��روت
نقوال شماس بعد لقائه مع وزير العمل
سليم ج��ري�ص��ات��ي .وق��ال ش�م��اس «ال
شك في ان هناك بعض املؤسسات لم
تلتزم ،ونحن على علم بهذا االمر ،لكن
يجب م��راع��اة النسب حيث ان السواد
االع �ظ ��م م ��ن امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات
النظامية تدفع ألنها تعي واجباتها االجتماعية .ونحن
م��ن ع �ل��ى م�ن�ب��ر وزارة ال �ع �م��ل ن �ق��ول إن �ن��ا م �ل �ت��زم��ون ما
وقعناه ،ونحن تحت القانون ،ولذلك نطالب كل املؤسسات
ال�ت�ج��اري��ة وغ�ي��ر ال�ت�ج��اري��ة ب��أن تلتزم م��رس��وم تصحيح
االجور وتقديم بدل النقل».
◄ هنالك مؤامرة ضد العمال
هذا ما أعلنه االتحاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني
برئاسة كاسترو عبد الله خالل اجتماع املجلس التنفيذي
لالتحاد أمس ،واعلن االتحاد في بيان وقوفه الى جانب
ات �ح��اد م��وظ�ف��ي امل �ص��ارف وج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع

املصرفي في الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم عبر
العقد الجماعي ،ون��دد بـ«التوجه لضرب ه��ذه الحقوق».
وطالب ب�ـ«االس��راع في اق��رار تثبيت العمال املياومني في
الكهرباء ومن دون اي تمييز» ،وبإقرار «قانون تصحيح
االج��ور ملوظفي القطاع العام» ،ون��دد بـ«توجه وزارة املال
ّ
ل��رف��ع ضريبة ال �ـ  .»TVAوح��ذر م��ن «املماطلة ف��ي اق��رار
قانون بدل النقل في مجلس النواب استنادًا الى مشروع
وزير العمل السابق شربل نحاس» .كذلك ندد بـ«التآمر
على حقوق العمال واملوظفني عبر االت�ف��اق ب�ين االتحاد
العمالي ال�ع��ام والهيئات االق�ت�ص��ادي��ة ال��ذي ح��رم العمال
ابسط حقوقهم».
◄ استغراب انسحاب احد قياديي «العمالي» من
املجلس التنفيذي
فقد أع�ل��ن املجلس التنفيذي الت�ح��اد ال�ن�ق��اب��ات العمالية
والصحية ف��ي ال�ب�ق��اع ف��ي ب�ي��ان ،ان��ه عقد جلسة ط��ارئ��ة،
على اثر الجلسة التي عقدها املجلس التنفيذي لالتحاد
ال�ع�م��ال��ي ال �ع��ام أول م��ن ام ��س ،وذل ��ك ل�ل�ت��داول ف��ي امل��وق��ف
ال��ذي ات�خ��ذه أح��د قياديي االت�ح��اد العمالي ال�ع��ام وعضو
هيئة مكتبه ،حيث انسحب من الجلسة احتجاجا على
م��ا س�م��اه «ت�خ��وي�ن��ًا» ردًا ع�ل��ى م��داخ�ل��ة م �ن��دوب االت�ح��اد

الزميل أكرم زريق .وقال البيان «ان قيادة االتحاد العمالي
استمعت وأج��اب��ت على أسئلة م�ش��روع��ة ،ال ب��ل واج�ب��ة،
طرحها مندوب االت�ح��اد في الجلسة امل��ذك��ورة ،وتناولت
ملفات معيشية واجتماعية ه��ام��ة وح�س��اس��ة شهدتها
الساحة النقابية في األسابيع القليلة املاضية» .واستنكر
امل��وق��ف املستهجن لعضو هيئة امل�ك�ت��ب ،ال ��ذي النقاش
وال�ح��وار داخ��ل الهيئات الدستورية في االت�ح��اد العمالي
العام «تخوينًا وطعنًا بالظهر».
◄ اتحاد الغرف العربية يحتفل بيوبيله الستني
وذلك في مقره «مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي»
في بيروت اإلثنني املقبل ،برعاية رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان وح �ض��وره ،وس�ي�ش��ارك ف��ي االحتفال
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس مجلس ال��وزراء
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي .وس �ي �ل �ق��ي ال��رئ �ي��س س �ل �ي �م��ان خ�ط��اب��ًا
للمناسبة .وقال رئيس مجلس اتحاد
ال �غ ��رف ال �ع��رب �ي��ة ع ��دن ��ان ال �ق �ص��ار إن
االت� �ح ��اد أص �ب��ح ال �ي��وم ن�ق�ط��ة ارت �ك��از
أساسية ملؤسسات االقتصاد العربي
ومركزًا مرجعيًا للترويج لالستثمار
ف��ي ال��وط��ن العربي ،بعدما عمل ط��وال

م�س�ي��رة ت�ن��اه��ز ال�س�ت�ين ع��ام��ا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر دور ال�ق�ط��اع
ال�خ��اص ال�ع��رب��ي وتفعيله ف��ي التنمية الوطنية والعربية
املشتركة.
◄  169ترخيصًا صناعيًا في النصف الثاني من
2011
ه��ذا م��ا ج��اء ف��ي تقرير مصلحة املعلومات الصناعية -
وزارة الصناعة ،عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية
خ�لال النصف الثاني م��ن ال�ع��ام  ،2011ج��اء فيه أن��ه بلغ
عدد ال�ق��رارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع
خ�ل�ال ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ه��ذا ال �ع��ام 169 ،م�ق��اب��ل 167
خ�لال ال�ف�ت��رة ذات�ه��ا م��ن ال�ع��ام  .2010وق��د سجل خالل
شهر كانون االول صدور العدد االكبر منها ( 46قرارًا)،
اما العدد االدن��ى فقد سجل خالل شهر آب ( 18ق��رارًا).
احتلت القرارات املتعلقة بتراخيص االنشاء واالستثمار
النسبة األع�ل��ى ( )35.5ومعظمها م��ن الفئة الرابعة (30
ق ��رارًا) بينما بلغت نسبة ال �ق��رارات املتعلقة بتراخيص
االن�ش��اء  %24.9ومعظمها من الفئة الثالثة ( 18ق��رارًا)،
اما نسبة القرارات املتعلقة بتراخيص نقل حق ترخيص
فبلغت .%16.6
(األخبار ،وطنية)

