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إقتصاد

يلعب قطاع النقل يف لبنان دورا ال ميكن تغافله او التغايض عنه. مثة ارتباط قوي 
بني النمو الذي يحققه ومنو النشاط االقتصادي للبلد، وينعكس كل ذلك منوا يف 
اجاميل الناتج املحيل، ويف زيادة العائدات املالية للدولة بشكل مبارش او غري مبارش 

التنمية  يف  النقل  قطاع  مساهمة  تتجىل 
االقتصادية يف انه يساعد بشكل فعال يف ربط 
تأمني  ويف  االستهالك،  مبناطق  االنتاج  مناطق 
انتقال االفراد ونقل املواد الخام والبضائع من 
مناطق االستثامر واليها. ال ميكن يف اي حال من 
االحوال التقليل من اهميته يف تشغيل االيدي 
العاملة وتوفري فرص العمل لرشيحة كبرية من 
السكان، سواء كان ذلك يف مجال النقل ذاته ام 
يف مجاالت اخرى ترتبط به او تتأثر بتطوره. 
يف  القطاع  هذا  مبساهمة  االعرتاف  يجب  لذا 
اىل  الداخلني  من  املتزايدة  االعداد  استيعاب 
البطالة  مشكلة  وبالتايل يف حل  العمل،  سوق 

وما ينجم عنها من آفات اجتامعية عدة.
لقطاع  املميز  االقتصادي  الدور  اىل  ونظرا 
يؤثر مبارشة عىل  اي خلل يصيبه  فان  النقل، 
تفرعاتها  بكل  االقتصادية  الحركة  مجمل 
وكذلك االجتامعية. من هنا فان االرضاب الذي 
نفذه قطاع النقل الربي يف لبنان والذي وصف 
سلبية شلت  انعكاسات  له  كانت  بالتحذيري، 
املؤسسات  جميع  به  وتأثرت  النقل،  حركة 

العامة والخاصة.
اكد  طليس  بسام  الربي  النقل  اتحاد  رئيس 
تحذيري،  االرضاب  هذا  ان  العام"  لـ"االمن 
االتفاقات  تنفيذ  التزام  اىل  املسؤولني  داعيا 
والتنفيذ  الحل  ان  اىل  واشار  بها.  وعدوا  التي 
"فهام  الداخلية  ووزير  الحكومة  رئيس  عند 
معهام  االتفاق  ابرام  تم  اللذان  املرجعان 
هذا  بنود  ان  غري  الجمهورية،  رئيس  برعاية 

االتفاق مل ينفذ منها يشء". 

ان  ام  بداية  هو  هل  النقل  قطاع  ارضاب   ■
هناك امال يف تنفيذ مطالبكم؟

وهي  متثل،  َمن  هموم  تحمل  النقابات   □

إضراب قطاع النقل في لبنان وانعكاساته اإلقتصادية
رئيس إتحاد النقل البّري: ال عالقة لتحّركنا بالسياسة

عصام شلهوب 

ليست سلطة والقرار ليس يف يدها، لكنها تعرّب 
عن وجع الناس من خالل املؤمترات الصحافية 
واالعتصامات والتظاهر، وتدفع بعض االحيان 
اىل مواقف ال تستطيع معها مفاوضة املسؤولني. 
عندما يتم االتفاق مع املسؤول عىل عدد من 
املطالب، من اوىل واجباته التزام ما اتفق عليه، 
للقانون.  خالفا  موضوعا  يلتزم  ان  ميكن  وال 
عندما يرصح امام وسائل االعالم عن اتفاق ما 
فهو يف ذاته التزام، علام اننا ال نستطيع اخذه 
ويا  لكن  عليه.  ليوقع  مثال  العدل  كاتب  اىل 

لالسف، ما يحصل يأخذنا اىل حيث ال نريد.

■ عدم التزام املسؤول هو الذي يدفعكم اىل 
االرضاب؟

بتحركنا  قمنا  عندما   2016 عام  بالتأكيد.   □
وتم اقفال مراكز املعاينة امليكانيكية ملدة 63 
يوما، وعندما تم انتخاب الرئيس عون رئيسا 
العام  لالمن  العام   املدير  كلف  للجمهورية، 
املهامت  صاحب  وهو  ابراهيم،  عباس  اللواء 
اكرث من  بعد  الصعبة، معالجة قضية مطالبنا. 
جلسة، اجرى اتصاالته بفخامة الرئيس وبوزير 
الداخلية نهاد املشنوق وبالوزير جربان باسيل، 
ونقل الينا موافقة الجميع عىل بنود املطالب. 
تم اللقاء مع الرئيس عون الذي تبنى مطالبنا 
وتعهد العمل عىل تنفيذها، ومتنى علينا تعليق 
امليكانيكية  املعاينة  ابواب  وفتح  االرضاب 
وهذا ما تم فعال. واعلنت ذلك من عىل منرب 
مرور  بعد  لكن  الجمهوري.  القرص  االعالم يف 

سنة مل يحرك احد ساكنا.

■ هل يحمل االرضاب يف هذا الوقت بالذات 
هدفا سياسيا؟ ام انه تحرك مطلبي شفاف؟

السيايس من وراء  الهدف  اعرف ما هو  □ ال 

ليسوا  النقابات  رؤساء  جميع  التحرك.  هذا 
او  ان هناك جهتني  اعتقد  ال  وزراء.  نوابا وال 
ثالثا تتفق عىل موضوع سيايس واحد. نقابات 
النقل تضم عنارص من كل االحزاب واالفرقاء 
بيننا يقوم  السياسيني، وهو امر جيد. االتفاق 
ان  منا، عىل  السيايس لكل  املوقع  عىل احرتام 
يبقى ذلك خارج اطار العمل النقايب. لذلك فان 
ال  السياسة  يف  له  مطرح  ال  املطالب  موضوع 
من قريب وال من بعيد. عندما نتفق ورئيس 
اللواء  ذلك  عىل  والشاهد  يتعهد،  الجمهورية 
ابراهيم، وال تنفذ اي من املطالب، فان تحركنا 

يكون مرشوعا.

مناقصة  الغيت  عندما  بدأ  التنفيذ  لكن   ■
امليكانيك؟

□ مع احرتامي وتقديري للسياسيني والوزراء 
املعنيني، ال دور لهم يف الغاء مناقصة امليكانيك. 
الدولة،  شورى  مجلس  من  قضايئ  قرار  انه 
عن  راضني  كانوا  املعنيني  الوزراء  ان  علام 
استمرارالصفقة. املطالب التي هي من صلب 
اعالن  قبل  ينفذونها.  ال  ودورهم  مهامتهم 
االرضاب يف شباط املايض التقينا وزير الداخلية 
مدة  استمرت  مداوالت  وبعد  املشنوق،  نهاد 
املطروحة  البنود  عىل  االتفاق  تم  ساعتني 

جميعها وهي: 
• الغاء صفقة املعاينة امليكانيكية.

الداخلية  وزارة  من  القانون  مخالفة  وقف   •
خالفا  والصهاريج  الشاحنات  تسجيل  لجهة 
او  صهريج  كل  بتسجيل  يقيض  الذي  للقانون 
خانة  تحت  طنا،   21 عن  وزنها  يزيد  شاحنة 

عمومية.
• القمع الفوري ملخالفات اللوحات العمومية 
ومكافحة  الخصوصية  واللوحات  املزورة 
عىل  يعملون  الذين  اللبنانيني  غري  السائقني 

سيارات عمومية خالفا للقانون.
•  السامح بنقل ملكية اللوحة العمومية اىل 

الورثة.

استغرقت  التي  الوطنية  النقل  خطة  اقرار   •
عن  ممثلني  تضم  لجنة  من  اشهر   7 دراستها 
البنك الدويل واملديرية العامة للنقل ومديرية 

االشغال والنقابات وخرباء.
•  تجميد العمل بصفة تغيري اللوحات ودفاتر 

السوق.
للمواضيع  عالقة  وال  االتفاق  بنود  هي  هذه 
تبني  االرض  عىل  الوقائع  لكن  بها.  االخرى 
َمن  االمور  هذه  لكن  االوضاع.  حقيقة 
الداخلية  وزارة  اليست  تنفيذها؟  عىل  يسهر 

واالجهزة املعنية؟.

■ خطة النقل أمل يدرسها مجلس الوزراء؟
اننا  علام  فقط.  بها  العلم  اخذ  لكنه  ابدا،   □
امام  االخرى  واملطالب  املطلب  هذا  عرضنا 
خالل  الحريري  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس 
ووزير  الداخلية  وزير  حضور  يف  به  اجتامعنا 
االشغال العامة. وقد اكد الحريري التزامه كل 
ما صدر، وان وزير الداخلية سيصدر القرارات 
فاكد  النقل،  خطة  اىل  بالنسبة  اما  الالزمة. 
"سيدر".  مؤمتر  عىل  لعرضها  اياها  التزامه 
اقىص الدراجها  اسابيع حدا  ثالثة  مهلة  طلب 
االنتهاء  بعد  الوزراء  اعامل مجلس  يف جدول 
هذا  عن  االعالن  تم  وقد  املوازنة،  درس  من 
املهلة  ايضا. مرت  االعالم  املوقف عرب وسائل 
وجرت االنتخابات واستقالت الحكومة ومرت 
وزير  التزمها  التي  ساعة  والـ48  الـ24  مهلة 
عليه  االتفاق  تم  ينفذ يشء مام  ومل  الداخلية 

واعلن عنه. مل يحرك احد ساكنا عىل االطالق، 
واستمرت املخالفات عىل ما هي عليه.

الحالية  االوضاع  ظل  يف  انه  تعتقد  هل   ■
سيتغري يشء؟

□ نزوال عند رغبة النقابات، وعىل الرغم من 
االوضاع التي نعيشها، فان 90% من املطالب 
او البنود املطروحة ال تحتاج اىل مجلس الوزراء 
وال اىل موقف سيايس. املوضوع الوحيد الذي 
يحتاج اىل حكومة هو خطة النقل. اما الباقي 
فيحتاج اىل قرارات من الوزراء املعنيني فقط 
لبدء التنفيذ. هذا االمر لن يتم اال عرب ارضاب 
درس  بعد  الربي.  النقل  قطاع  كل  وتظاهر 
االرضاب  انعكاس  ومدى  بدقة  الخطوات  كل 
وبعد  معمق،  بحث  وبعد  العام،  الواقع  عىل 
رئيس  ان  لنا  تبني  املسؤولني،  مع  االتصاالت 
الداخلية  وزير  وان  التزامه،  نيس  الحكومة 

وان  خصوصا  واقعية،  غري  تربيرات  اعطى 
لجهة  ان  وتريتها  وارتفعت  زادت  املخالفات 
السوريني  عمل  لجهة  او  الشاحنات  تسجيل 
اللوحات  تزوير  لجهة  او  مخالفني  كسائقني 
وغريها. افسحنا يف املجال ايضا امام كل املعنيني 
التخاذ الخطوات الجدية لتنفيذ املطالب تالفيا 
الستمرار االرضاب والتحرك. اذا مل يتم التنفيذ، 
فمعنى ذلك انهم يدفعوننا اىل االرضاب. هنا 
النقل مؤمل  القول ان ارضاب قطاع  ال بد من 
السري  عرقلة  اىل  يؤدي  فقط  االعتصام  ومؤذ. 
اذية  يف  نرغب  ال  فنحن  علينا،  يعز  امر  وهو 
اذا  اعاملهم وتنقالتهم، فكيف  الناس وعرقلة 

تم اللجوء اىل تدابري اكرث شدة؟

■ واذا مل تقر املطالب؟
من  خروج  ال  اكرب.  تصعيد  اىل  سنذهب   □

الشارع قبل تنفيذ املطالب.

■ حتى يف ظل حكومة مستقيلة؟
الحكومة  لوضع  عالقة  ال  ان  واكرر  اعود   □
باملطالب. نحن نقابيون ولكننا نطبق القانون 
هو  ما  بكل  ونعلم  الدستور،  ونعرف  جيدا، 
الوزراء  بعض  من  افضل  ورشعي  قانوين 
مجلس  قرار  ذلك  عىل  دليل  خري  والنواب. 
الصفقة  والغى  انصفنا  الذي  الدولة  شورى 
مجلس  اىل  تحتاج  ال  مطالبنا  القانونية.  غري 
فهي  والسلم،  بالحرب  تتعلق  ال  النها  وزراء 
ليست مواضيع امنائية وال  زلزاال رضب البلد 
حتى نحتاج اىل اجتامع ملجلس الوزراء. حتى 
االجتامع  ميكنها  االعامل  ترصيف  حكومة 
ايصال  املطلوب  االستثنائية. هل  الحاالت  يف 
بعد  وطارئة  استثنائية  حاالت  اىل  البلد 
ونخرب  العامة،  واملرافق  الطرق  كل  اقفال 
االمر  اىل حالة طارئة؟ هذا  البلد حتى نصل 
ترصيف  حكومة  كانت  اذا  اطالقا.  وارد  غري 
يفعلون  ماذا  الوزراء،  عمل  توقف  االعامل 
ووقفها  املخالفات  قمع  هل  مكاتبهم؟  يف 
ووقف تسجيل الشاحنات يحتاج اىل مجلس 
الناس  وزراء؟ مطالبنا ليست ترصيف اعامل 
وتسيريها، وتحركنا ال عالقة وال مطرح له يف 
السياسة. وقف االرضاب يتعلق فقط بتنفيذ 

ما تم تعهده.

من اولى واجبات املسؤول 
التزام ما اتفق عليه

اضراب قطاع النقل 
مؤلم ومؤذ

رئيس اتحاد النقل الربي بسام طليس.


