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مجتمع وإقتصاد

الحكومة ُمجبرة
على إنجاز الموازنة
يقول الوزير السابق شربل ّ
نحاس،
إن مــدة ستة أشـهــر ليست قصيرة
ُ
كــي تنجز الحكومة مــا هــي ُمجبرة
عليه .وهو إقرار موازنة وإجراء قطع
حساب يلحظ التدقيق فــي عمليات
اإلنفاق غير الشرعي الذي جرى في
خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،وبــالـتــالــي
محاسبة املسؤولني عن هذا اإلنفاق
غير الشرعي ومعاقبة فاعليه.
في ما ّ
خص ملف النفط والغاز ،يقول
ّ
نحاس إن الحكومة الجديدة مجبرة
ّ
ع ـل ــى ب ـ ــت خ ـ ـيـ ــارات أس ــاسـ ـي ــة .ه ــذه
الخيارات تتجاوز مسألة اإلسراع في
التلزيم بغية "السمسرة" والحصول
عـ ـل ــى حـ ـص ــص ج ـ ـ ـ ـ ّـراء ال ـت ـل ــزي ـم ــات
وتـطــاول مسألة نقاش فــي تأسيس
ش ــرك ــة وط ـن ـيــة أو عـ ــدم تــأسـيـسـهــا
إلدارة ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،أو م ــدى جــديــة
االلـتــزام مــع الشركات األجنبية التي
س ـي ـجــري ال ـع ـقــد م ـع ـهــا .كــذلــك يــرى
نـ ّـحــاس ّأن مــن ال ـضــروري أن تطرح
املسائل املتعلقة بمعرفة استخدامات
األموال املتأتية من مردود القطاع.
يـ ـ ــرى نـ ـح ــاس أن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أي
ّ
قانون يتعلق بـ "كذبة الشراكة" التي
تصورها الهيئات االقتصادية على
أنـهــا خــدمــة مجانية لـلــدولــة ،عليه أن
ً
"يقطع" في املوازنة أوال.

ضمن بند "معالجة األمن االجتماعي"،
ت ـق ـت ــرح ال ـج ـم ـع ـيــة أن ي ـق ــوم املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـت ـم ـكــن ل ـب ـن ــان مـ ــن خـفــض
ُ
نسبة البطالة لــدى شـبــابــه ،امل ـقــدرة بـ
ُ َّ
 ،%36وذل ــك عبر خلق أس ــواق يــوظــف
صناعيون لبنانيون فيهاّ .أما ّ
العمال
السوريون" ،فطول عمرهم عمال بناء
وعمار".

التعاون مع دول الخليج
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
اال ّق ـت ـص ــادي ــة ع ــدن ــان ال ـق ـص ــار ،بـيــانــا
هنأ فــي خالله رئيس الحكومة سعد

ال ـح ــري ــري بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة .خــال
الـ ـبـ ـي ــان ،ق ـ ــال الـ ـق ـ ّـص ــار إن ـ ــه "بـ ـ ــات مــن
الضروري ّ
جدًا قيام رئيس الجمهورية
ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ب ــزي ــارات قريبة
ودول
لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ُ ّ
مجلس التعاون الخليجي التي تمثل
الـحــاضــن وال ــراع ــي للبنان والـشــريــان
الحيوي لالقتصاد اللبناني".
هذا التصريح يأتي منسجمًا واملطلب
ُ ّ
ركز عليه ّ
شماس :االنفتاح على
الذي ي
دول الخليج ،وفق ما يقول لـ "األخبار".
ي ـت ـم ـن ــى ش ـ ـ ّـم ـ ــاس أن يـ ــولـ ــي الـ ـبـ ـي ــان
ال ـ ـ ـ ــوزاري أه ـم ـي ــة ل ـل ـشــق االق ـت ـص ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي" ،ف ـ ــاألزم ـ ــة ع ـ ُم ـي ـقــة فــي
ك ــل ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة" .املــرت ـجــى،
بالنسبة إلــى ّ
شماس ،هو العودة إلى
ّ
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي .ي ــرى ش ــم ــاس أن
إقرار موازنة  2017بنسختها الحالية
الـقــائـمــة عـلــى زي ــادة ال ـضــرائــب يحول
دون تحقيق النمو االقتصادي ،طالبًا
إعادة النظر بشكل هذه املوازنة .يطرح
ً
ش ـ ّـم ــاس ب ــدي ــا م ــن زيـ ـ ــادة ال ـضــرائــب
عبر تحسني جباية الضرائب الحالية
و"توسيع الصحن الضريبي" وترشيد
اإلنفاق.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــرُ ،يـ ـط ــال ــب ش ـ ّـم ــاس
بتحقيق ال ـشــراكــة ب ــن ال ـق ـطــاع الـعــام
والخاص" ،فالدولة بحاجة إلى القيام
ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ض ـخ ـمــة ع ـل ــى صـعـيــد
قـ ـط ــاع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
وتــوسـيــع مـطــار بـيــروت أو استحداث
مطار آخر ،أو حتى على صعيد قطاع
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت"ُ ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن األمـ ـ ــوال
ـارف" ،وبــال ـتــالــي
"م ــوج ــودة ف ــي امل ـ ـصـ ـ
ّ
إن ق ــان ــون ال ـشــراكــة س ـيــوفــر الـتـمــويــل
واإلدارة الالزمة لهذه املشاريع من قبل
القطاع الخاص ،على أن تتولى الدولة
مـســألــة الـتـنـظـيــم واإلرش ـ ـ ــاد .ويـطــالــب
ش ـ ّـم ــاس أي ـض ــا ب ــاإلس ــراع ف ــي مـســألــة
التلزيم" ،فعلى لبنان أن ُيظهر جديته
في هذا املوضوع".
إضــافــة إل ــى مــا ورد مــن مـطــالــب إق ــرار
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ومـ ــراس ـ ـيـ ــم ال ـ ـغـ ــاز وال ـن ـف ــط
وم ـ ـسـ ــألـ ــة ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ،ي ـ ـطـ ــرح رئ ـي ــس
غــرفــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
ف ــي بـ ـي ــروت ،مـطـلــب مـكــافـحــة الـفـســاد
ومعالجة مسألة التعيينات في الفئتني
األولى والثانية ،الفتًا إلى وجود نحو
 200وظـيـفــة شــاغــرة فــي الـفـئـتــن .هل
ُ
تستطيع الحكومة الجديدة أن تنجز
كــافــة مطالب الهيئات فــي خــال ستة
أشهر؟ يقول شقير إنه إذا كانت النية
م ــوج ــودة وت ــواف ــر الـ ـق ــرار الـسـيــاســي،
"تستطيع الحكومة أن ُت ّ
قر هذه املطالب
بـساعتني وفي خالل جلسة ،فاملراسيم
والخطط موجودة".
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متابعة

عودة المعاينة الميكانيكية:
ضغط العمل عادي
أول يوم عمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لم يكن
استثنائيًا .الزحمة كانت معتادة ،والمعامالت سلكت طريقها
إلى التنفيذ في الوقت المعتاد أيضًا ...ال يملك العاملون في
هذه المراكز تفسيرًا محددًا ،إذ كانوا يتوقعون زحمة استثنائية،
نظرًا إلى حلول نهاية العام بعد إقفال استمر شهرين .يبدو أن
أصحاب السيارات لم يكونوا منزعجين من إقفال المراكز ،وهم
يتوقعون عدم تحميلهم كلفة إضافية على تأخير إجراء
المعاينة الميكانية ...لذلكَ ،لم العجلة؟
فاتن الحاج
العمل في مراكز املعاينة امليكانيكية في
ال ـي ــوم األول ب ـعــد  62ي ــوم ــا م ــن إض ــراب
ات ـح ــادات ون ـقــابــات الـنـقــل ،يـشـبــه العمل
فـ ــي أي ي ـ ــوم ع ـ ــادي ب ـع ــد ع ـط ـلــة األح ـ ــد.
الــزح ـمــة ،أم ــس ،تـشـبــه الــزح ـمــة املـعـتــادة
في هذا الوقت من السنة .اإلقبال العادي
ً
للسيارات على مركز الحدث مثال ،فاجأ
ً
كال من املوظفني واملواطنني على السواء.
ظ ــن ال ـج ـم ـيــع أن ب ــاح ــة امل ــرك ــز سـتـغـ ّـص
بالسيارات واملركبات األخــرى ،وسيكون
أمـ ــام ك ــل مــدخــل م ــن امل ــداخ ــل الـ ـ ــ 24نحو
 150آلية بالحد األدنــى ،وإتمام املعاملة
الــواحــدة سيستغرق ثــاث ســاعــات على
ّ
األقل .إل أن الخطوط بدت فارغة ،مقارنة
بالوضع السابق ،وال سيما في ساعات
بعد الـظـهــر ،وأنـهــى البعض معامالتهم
في أقل من ساعة.
إدارة الشركة انتظرت هي األخــرى يومًا
م ـش ـه ــودًا ،بـحـســب تـعـبـيــر م ــدي ــر محطة
ال ـ ـحـ ــدث ن ـب ـي ــل األعـ ـ ـ ـ ــور ،و«ق ـ ـ ــد ات ـخ ــذن ــا
تدابير استثنائية ،إن كان لجهة صيانة
ال ـت ـج ـه ـيــزات وت ـع ــزي ــز الـ ـك ــادر ال ـب ـشــري،
أو لجهة تمديد دوام العمل مــن الرابعة
الـنـصــف حـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،بالنظر
إل ــى أن ـنــا اع ـتــدنــا أن ت ـكــون ه ــذه األشـهــر
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام وقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذروة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
الكثيرين ُيرجئون إج ــراء املعاينة حتى
آخـ ـ ــر دقـ ـيـ ـق ــة ،ف ـك ـي ــف إذا ك ــان ــت تـعـقــب
ً
إق ـف ــاال دام ش ـهــريــن؟» .يـقــول إن الضغط
ً
ك ــان مـقـبــوال ،واملــوظ ـفــون قــامــوا بـمــا هو
مطلوب ّمنهم بارتياح شديد .يشير إلى
أننا «شغالون» هذا األحــد (عيد امليالد)

فقط ،مستبعدًا أن يكون األحد الذي يليه
(رأس السنة) يــوم عمل ،لسبب تقني له
عالقة بالنظام اإللكتروني .يفضل األعور
أن ي ـن ـت ـظــر األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ل ـي ـح ـكــم عـلــى
املشهد ،فـ«املهم اآلن أننا عدنا إلى العمل

قرر المواطنون
تأجيل إجراء المعاينة
إلى ما بعد رأس السنة

(مروان طحطح)

بعدما عشنا أيامًا ال نحسد عليها بشأن
ّ
مـصـيــرنــا ف ــي ال ـش ــرك ــة» .ي ـجــزم بـ ــأن «كــل
شيء يتعلق بمستحقاتنا وتعويضاتنا
هــو قـضـيــة قــابـلــة لـلـنـقــاش ،فــرواتـبـنــا لم
ُتـ ـ َـمـ ـ ّـس ُ
وحـ ـس ـ َـم ــت الـ ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة
لشهر تشرين الثاني فقط ،باعتبار أننا
لــم نـ ــداوم ّ ك ـث ـي ـرًا» .لـكــن مــن املــوظـفــن من
يــوضــح أن ـنــا «ك ـنــا الـحـلـقــة األض ـعــف في
كــل هــذه العملية ،فالحسم طــاول حوافز
ثابتة حصلنا عليها بعد تحرك نفذناه
في عام  ،2014ولم تكن ساعات إضافية،
بل سميت كذلك يومها تجنبًا إلدخالها
ف ــي ص ـلــب ال ــرات ــب وتــرت ـيــب تـعــويـضــات
عليها ،ومــا نــأمـلــه هــو أن نستعيد هــذه
الحوافز وأن ال تشكل هذه الظروف سببًا
إللغائها».
زحـمــة املــواطـنــن عـلــى الـصـنــدوق ليست
هي نفسها أمام املداخل ،ما جعل أحدهم
ّ
ي ـعــلــق« :ل ــم يـفـتـحــوا ك ــل ال ـص ـنــاديــق كي
ي ـخ ـف ـفــوا ض ـغ ـطــا ع ـلــى امل ــوظ ـف ــن الــذيــن
يكشفون على الـسـيــارات» ،وهــو مــا نفاه
األع ـ ــور الـ ــذي أك ــد أن ه ـن ــاك  9صـنــاديــق
تستقبل املواطنني ،مشيرًا إلــى أن العدد
ناهز  1500سيارة.
ّ
مع أن ندى نعوم ،التي تساعد زوجها في
«تخليص» املـعــامــات ،توقعت أن تصل
قوافل السيارات إلــى البوابة الخارجية،
لــم تـسـتـغــرب كـثـيـرًا اإلق ـب ــال الـخـفـيــف ،فـ
«بعض الزبونات اتصلوا فينا وقالوا لنا
إنو بيفضلوا يأجلوها لبعد رأس السنة
ألنــو هلق وقــت أعياد ومــا في مصاري».
الـ ــافـ ــت مـ ــا تـ ـق ــول ــه ل ـج ـه ــة أن ك ـث ـيــريــن
يفضلون أن يكسروا شهر ويدفعوا في
أول عــام  2017حتى لو كلفهم ذلــك دفعة
غرامة  10آالف ليرة ،لكنهم بذلك يكونون
قد ّ
أجلوا دفع رسوم املعاينة حتى نهاية
ّ
 .2018إل أن نعوم تشير إلى أن أصحاب
ال ـس ـيــارات (ال ـتــي تــرتــب رس ــوم ميكانيك
مرتفعة) يفضلون أن يدفعوها في وقت
اس ـت ـح ـقــاق ـهــا «وب ـي ــري ـح ــوا راسـ ـه ــم ألنــو
ّ
الـغــرامــات بتكلف» .وهـنــاك قسم يترقب،
بحسب نعوم ،قانونًا يصدر في مجلس
ال ـن ــواب لــإع ـفــاء م ــن ال ـغ ــرام ــات املـتــرتـبــة
عــن تأخير دفــع الــرســوم فــي أشهر إقفال
املــراكــز .يذكر أن هناك توصية من لجنة
األشغال العامة والطاقة والنقل النيابية
في هذا الشأن.

قطاع خاص
لبنان ماسيمو مــاروتـيــو وأصـحــاب سـيــارات ف ـيــراري .واستضاف
الـحـفــل صــاحــب س ـكــوديــريــا لـيـبــانــون حـســن ح ـيــدر وامل ــدي ــر الـعــام
جيلبرتو ميديشي ومدير شركة فيراري في الشرق األوسط والهند
لخدمة ما بعد البيع ،فرانشيسكو مارشيونا.
تطابق املنشأة معايير فيراري الدولية ،وتقدم العديد من الخدمات
مثل التخصيص وخــدمــات مــا بعد البيع وبــرامــج إص ــدار شـهــادات
امللكية لسيارات مستعملة لتوفير راحة البال للعمالء إثناء شرائهم
أي سيارة فيراري خالل السنوات الـ  11املاضية .باإلضافة إلى ذلك،
سيتمكن العمالء من تعزيز واستعادة الحصول على شهادات أصالة
لسياراتهم الكالسيكية.
فــي املـنــاسـبــة ،ق ــال صــاحــب سـكــوديــريــا لـيـبــانــون ،حـســن حـيــدر إن
"املنشأة ستكون من بني األفضل في العالم ّ
ألن سكوديريا ليبانون
تستحق األفضل!"

مشغل للصيانة
وصالة عرض جديدة لفيراري

ّ
«سيتي سنتر» يهنئ المحال التجارية
الملتزمة بيئيًا

أزالت شركة سكوديريا ليبانون ،الوكيل الحصري لسيارات فيراري
في لبنان ،الستار عن املنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها حوالى
ّ
تتضمن صــالــة عــرض لـسـيــارات الفيراري
 3500متر مــربــع والـتــي
ً
املستعملة ومـشـغــا للصيانة جــديـدًا حصريًا ومــرخـصــا مــن قبل
الشركة األم يقع في الجهة البحرية من منطقة ال ــدورة ،وذلــك خالل
حفل افتتاح جرى يوم  14كانون األول .2016
حضر االفتتاح عدد من الضيوف ،من بينهم السفير اإليطالي في

أط ـل ــق سـيـتــي سـنـتــر ب ـي ــروت ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
ّ
التجارية التي التزمت بشكل كامل بنظام
االستدامة لتكريم املحال
ّ
التقييم الـبـيـئـ ّـي ال ــذي وضـعـتــه مجموعة مــاجــد الفطيم واملتعلق
باالستدامة واملحافظة على البيئة ،ونالت من  3الى  5نجوم .جرى
الحفل ً بحضور الوزير نبيل دو فريج ،ونشطاء في مجال البيئة،
ّ
إضافة الى معظم ممثلي املحال التجارية في املركز .ومن شركة
ماجد الفطيم ،حضر املدير العام للمشرق وشمال أفريقيا فيتور
نوريغا ،ورئيس قسم االستدامة ابراهيم الزعبي.

بـنــي سيتي سنتر بـيــروت عـلــى أس ــس صــديـقــة للبيئة فــي النهج
ّ
يتحلى بها املؤهالت الالزمة ّ
للحد
والتأسيس .ومن أهم املزايا التي
مــن التلوث وزي ــادة فعالية مـصــادر الطاقة مثل الكهرباء واملـيــاه،
بــاإلضــافــة إلــى تشجيع ّ
عمليات إع ــادة الـتــدويــر .وك ـ ّـرم املــركــز 31
ً
ً
ّ
تجاريًا لتكون مثاال على القيم التي تلتزم بها مجموعة ماجد
محال
الفطيم ولتحفيز ّ
بقية املحال في السنني القادمة.
باملناسبة ،قال رئيس قسم االستدامة في مجموعة "ماجد الفطيم"
ّ
ابراهيم الزعبي أن "اإلستدامة تعطينا األحقية لكي نشكل مجموعة
ال تــرتـكــز فـقــط عـلــى ال ــرب ــح ،بــل أيـضــا عـلــى ت ــرك أث ــر إيـجــابــي في
ّ
املجتمع" .أما املدير ّ
األول في سيتي سنتر بيروت سليمان ملط،
فشكر "املـحــال التجارية التابعة للمركز على الجهود املتواصلة
ّ
البيئي الخاص باملجموعة".
لاللتزام بنظام التقييم
ّ
التجاري الوحيد في لبنان
يذكر أن سيتي سنتر بيروت هو املركز
ّ
الذهبية.
الذي حصل على شهادة LEED

