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مال وأسواق
نقل
لبنان
رسم الفرنسيون اللوحة الزمنية لتاريخ القطار
في ّ
ّ
ٍّ
دولي على تلزيم مد خط
صراع
منذ عام  ،1895بعد
ٍ
فرنسا حق االستثمار من اللبنانيّ
سكة الحديد ،وشراء
ّ
ّ
يوسف أفندي ُ
بيهم .هكذا أنشئ أول خط على طريق

ماذا لو كان لدينا

قطار؟
فاطمة ّ
حميد
لم تــدم هــذه اللوحة الجميلة كثيرًا،
إذ سرعان ما مزقتها الحرب األهلية،
لتغدو لدى اللبنانيني مجرد صورة
في الذاكرة.
بعد أن أصــدر مجلس الــوزراء قراره
رق ــم  ،2006/43ال ــذي يقضي بــإزالــة
ج ـم ـيــع ال ـت ـع ــدي ــات ع ــن أمـ ـ ــاك سـكــة
الـحــديــد بــالـتـعــاون مــع لجنة عينها
ق ــوام ـه ــا وزراء ال ــداخ ـل ـي ــة وامل ــال ـي ــة
والـ ــدفـ ــاع ،عـ ــادت ح ــرب ت ـمــوز 2006
لتبقي القرار معلقًا حتى يومنا هذا.
لــم يمنع هــذا السبب مصلحة سكة
ال ـحــديــد م ــن املـطــالـبــة مـ ــرارًا بــإعــادة
َ
إح ـيــاء ه ــذا امل ــرف ــق ،عــلــه يـســاهــم في
ُحل مشاكل النقل الكثيرة في البلد.
أعـ ـ ـ ّـدت ال ــدراس ــات وامل ـش ــاري ــع بغية
التنفيذ ،إال أن ق ــرارًا سياسيًا حــال
بينها وب ــن إع ــادة اإلع ـم ــار ،فماتت
األبحاث أيضًا.

ال سلبيات
أك ـثــر م ــن  20سـنــة م ـ ّـرت عـلــى غـيــاب
القطارات عن السكك في بلدنا .اعتاد
اللبنانيون على أزمــات السير التي
غــدت بمثابة مصدر اختناق يومي
ل ـهــم ،فـهــل يـســاهــم وج ــود ق ـطــار في
حل أزمة النقل في لبنان؟
يؤكد رئيس نقابة عمال ومستخدمي
ال ـن ـق ــل امل ـش ـت ــرك ف ــي م ـص ـل ـحــة سـكــة
الحديد ريمون فلفلي أن ال سلبيات
ملـ ـش ــروع ال ـق ـط ــار ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ــل إن
«فوائده كبيرة باملساهمة في الحد
م ــن ال ـت ـلــوث الـبـيـئــي ،وخ ـفــض كلفة

الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات ،كــذلــك ال ـحــد من
حـ ــوادث الـسـيــر ال ـتــي ت ــودي بحياة
امل ــواطـ ـن ــن م ــن دون س ــاب ــق إنـ ـ ــذار،
إضافة إلى تأمني املشروع ما ال يقل
ع ــن  4000إلـ ــى  5000ف ــرص ــة عـمــل،
وإع ــادة إحـيــائــه يساهم فــي تحريك
العجلة االقتصادية».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول امل ـس ــؤول ف ــي قلم
النفقات فــي وزارة األش ـغــال العامة
والنقل أسعد املولى إن السياسيني
«يعيدون البلد إلى العصر الحجري
ب ــإن ـش ـغ ــال ـه ــم بـ ــإت ـ ـمـ ــام الـ ـصـ ـفـ ـق ــات،
ول ــو ك ــان الـقـطــار واحـ ـدًا منها لكان
موجودًا منذ سنوات».

ال بديل من القطار

ً
ً
ل ــم ت ـج ــد امل ـص ـل ـحــة حـ ــا ب ــدي ــا مــن
القطار سوى باصات النقل املشترك،
فخصصت عددًا منها لنقل املواطنني
إل ـ ـ ــى ن ـ ـقـ ــاط م ـ ـح ـ ــددة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
املناطق اللبنانية ،وفي هذا السياق
يشرح فلفلي« :لدينا  40حافلة يتم
تسييرها على الخطوط في بيروت
والـبـقــاع ،علمًا أن مــردودهــا ضئيل

تتراوح كلفة
النقل في القطار بين
 250و 500ل.ل.

ّ
بيروت الشام ،ليصل عام  1906إلى حلب قبل شق خط
طرابلس عام  1911ووصله بتركيا عام  ،1912ما ربط
لبنان بأوروبا قبل مئة عــام .السؤال اليوم :كم من
الممكن ان تتغير حياة الكثيرين لو كان لدينا قطار؟

ج ـدًا ،بالتأكيد القطار هــو األفـضــل،
فعلى صعيد نقل الركاب نتكلم عن
وس ـي ـلــة ن ـقــل ال ت ـت ــوق ــف ،ب ــل تــرتــاح
لساعات محدودة فقط ،ومواصفات
تليق بــاملــواطــن ،فـتــؤمــن خــدمــة نقل
عصرية ومنتطمة».
م ـ ــن ح ـ ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــر أن ي ـش ـت ـك ــي مــن
معاناته فــي التنقل مــن منطقة إلى
أخ ـ ـ ــرى ،إذ أن دخـ ـل ــه أق ـ ــل م ــن رس ــم
التنقل في باصات النقل العمومي،
هنا يلفت وهبي الى أن «كلفة النقل
فــي الـقـطــار زهـيــدة ج ـدًا تـتــراوح بني
 250و 500ل.ل أي أنها أقل بكثير من
الرسم العادي الذي بات اليوم 2000
ل.ل».

الدولة هي السبب
ال ي ـ ـن ـ ـفـ ــك الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن تـ ـق ــاع ــس
ال ـس ـل ـطــات ع ــن أداء م ـهــام ـهــا ،حتى
ت ـل ــوح ف ــي أف ــق امل ــواط ــن ال ـك ـث ـيــر من
املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة واملـ ــؤج ـ ـلـ ــة،
«وضـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا خ ـ ـطـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـن ـق ــل
العام للركاب ضمن بيروت الكبرى
ومـشــروع النقل السريع على الخط
الـ ـس ــاحـ ـل ــي ،إال أن ـ ـ ــه ت ـ ـعـ ــذر إيـ ـج ــاد
ال ـت ـمــويــل ال ــداخ ـل ــي ال ـ ــازم ملـبــاشــرة
التنفيذ» ،يقول فلفلي.
بـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـيــر امل ــول ــى إل ـ ــى إه ـم ــال
السلطات إلزالــة التعديات عن سكة
الحديد« :يجب البحث عن التعديات
ال ـت ــي تـعـيــق وجـ ــود ال ـق ـط ــار ،وال ـتــي
ال تـلـتــزم الـسـلـطــات ال ـيــوم بــإزالـتـهــا،
كـ ـم ــا يـ ـج ــب أال ن ـن ـس ــى عـ ـ ــزم بـعــض
ال ـس ـي ــاس ـي ــن بـ ـي ــع أراض ـ ـ ـ ــي ال ـس ـكــة
ال ـت ــي تـ ـع ــادل قـيـمـتـهــا  10م ـل ـيــارات
دوالر ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة تـ ـغـ ـطـ ـي ــة عـ ـ ـج ـ ــز ف ــي
الدولة».
وتتوحد اإلجابة لدى فلفلي واملولى
ع ـلــى ال ـحــاجــة ال ـق ـصــوى إل ــى «ق ــرار
سياسي كبير على مستوى وطني
إلعـ ــادة إح ـيــاء سـكــة الـحــديــد وإزال ــة
التعديات عنها».

كلفة مقبولة ومساحة كافية
أدت ع ـ ـ ــودة الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ض ـ ــرورة
تأهيل وإنشاء سكك حديد في لبنان
إلـ ـ ــى ت ــدف ــق ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الح ـت ـس ــاب
ك ـل ـف ــة املـ ـ ـش ـ ــروع بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن

النية مــن ورائ ــه ،وهنا يشير فلفلي
إلـ ـ ــى أن «الـ ـكـ ـلـ ـف ــة تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن 20
و 30مـلـيــون دوالر ،وتـتـضـمــن بناء
سـكــك الـحــديــد كـلـهــا ،املـحـطــات وكــل
توابعها ،القطارات ،الــرصــد ،أجهزة
االتـ ـص ــاالت وال ـحــواس ـيــب ،وغـيــرهــا

من املستلزمات اللوجستية».
إن م ـســاحــة ال ـ ـ  10452ك ـل ــم 2كــافـيــة
لوجود القطار وتجواله في األراضي
اللبنانية ،فبالنسبة الــى املــولــى «ال
مــانــع مــن ذل ــك حـكـمــا ،طــاملــا أن سكة
الـحــديــد مــوجــودة ،نتحدث هنا عن

أسواق

المستهلك اللبناني ...تفاؤل رغم الصعوبات

توقعات ظروف العمل في المستقبل

كـ ـش ــف مـ ــؤشـ ــر ثـ ـق ــة امل ـس ـت ـه ـل ــك فــي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي
أجـ ــراه م ــؤخ ـرًا «ب ـي ــت .كـ ــوم» ،املــوقــع
املـتـخـصــص بــالــوظــائــف فــي الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة
 YouGovاملـ ـنـ ـظـ ـم ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة
بأبحاث السوق أن  %25من املهنيني
فــي لبنان توقعوا أن تشهد ظــروف
األعمال تحسنًا العام املقبل.
وتـ ـ ـ ــم ج ـ ـمـ ــع بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات م ـ ــؤش ـ ــر ث ـقــة
املستهلك في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من «بيت.كوم» عبر اإلنترنت
خ ــال الـفـتــرة املـمـتــدة بــن  27يناير
و 10فبراير  ،2016بمشاركة 3,905
أشخاص من اإلمــارات ،والسعودية،
وقطرُ ،
وعمان ،والكويت ،والبحرين،
وســوريــا ،واألردن ،ولبنان ،ومصر،
واملغرب ،وتونس ،والجزائر ،وشمل
االسـتـبـيــان مـشــاركــن مــن الجنسني
أع ـم ــاره ــم  18ع ــام ــا ف ـمــا فـ ــوق ،ومــن
جميع الجنسيات.

أشار  %7من املهنيني في لبنان إلى
أن ظــروف األعمال الحالية «جيدة»
أو «جـيــدة ج ـدًا» ،فــي حــن قــال %41
إنها «سيئة» .لكن ،يشعر املجيبون
ب ــال ـت ـف ــاؤل تـ ـج ــاه امل ـس ـت ـق ـب ــل ،حـيــث
ّ
تحسن ظروف
يتوقع الربع ()%25
األع ـ ـمـ ــال ف ــي الـ ــدولـ ــة الـ ـع ــام امل ـق ـبــل.
ويـعـتـقــد  %3فـقــط مــن املـجـيـبــن في
لـ ـبـ ـن ــان أن اقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ــدول ـ ــة شـهــد
تحسنًا في األشهر الستة املاضية،
ف ــي ح ــن ق ــال  %66مـنـهــم إن ــه شهد
تــراج ـعــا خ ــال ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،كما
تـ ــوقـ ــع  %8م ـ ــن املـ ـجـ ـيـ ـب ــن ت ـح ـســن
اقتصاد الدولة خالل األشهر الستة
املقبلة.

إنــه أفـضــل مـمــا كــان عليه قـبــل ستة
أشهر ،في حني قال  %43إنه أصبح
أس ـ ـ ـ ــوأ) .وتـ ـع ــد ت ــوقـ ـع ــات امل ـج ـي ـبــن
ايجابية الى حد ما ،إذ يعتقد %22
م ـن ـهــم أن أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
الشخصية ستتحسن خالل األشهر
الـ ـسـ ـتـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـلـ ــة .وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة الـ ــى
ت ــوق ـع ــات امل ـج ـي ـبــن ت ـج ــاه تـكــالـيــف
املعيشة خالل األشهر الستة املقبلة،
يتوقع  %62منهم ارتفاعها ،في حني
قال  %30إنها ستبقى على حالها.
وق ــال  %64مــن املـجـيـبــن فــي لبنان
أن مـ ّـدخــرات ـهــم انـخـفـضــت بــاملـقــارنــة
م ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ف ــي ح ــن ص ـ ّـرح
 %8منهم بــأن مـ ّـدخــراتـهــم ارتـفـعــت،
فــي حــن قــال أكثر مــن ربــع املجيبني
( )%26انها بقيت على حالها.

الوضع الشخصي

السيارات األكثر جاذبية

ص ـ ّـرح  %45مــن املجيبني فــي لبنان
بأن وضعهم املالي الشخصي ال يزال
كما كــان قبل ستة أشهر ( %9قالوا

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارات
الشخصية قال  %22من املستطلعني
إنهم يخططون لالستثمار في شراء

ظروف سيئة

