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النقل العمومي أم لضربه؟
حيل الكابتن

تعرفة «كريم» المستنتجة من بعض التوصيالت
التي لجأنا إليها كعينة بعد تقديرنا للمسافة المجتازة
الوقت الذي
نوع
استغرقته
السيارة
التوصيلة
اقتصادية  46دقيقة
اقتصادية  18دقيقة
اقتصادية  32دقيقة

عدد الكيلومترات
املجتازة

حجز
مسبق

التعرفة

حوالى  21كم
حوالى  14كم
حوالى  10.5كم

نعم
كال
كال

$19.59
$10.08
$9.05

ّ
للراكب بتقييم التوصيلة وفق سلم
م ــن  1ال ــى  5ويـمـكـنــه إع ـط ــاء تقييم
م ـ ـحـ ـ ّـدد .ك ـم ــا ن ـت ـيــح ل ـل ـســائــق أي ـضــا
تقييم الــراكــب .وتـجــدر اإلش ــارة الى
اعـتـمــاد الـشــركــة عـلــى الـشـفــافـيــة مع
زبائنها ومن خالل ميزات التطبيق
ال ـتــي تـتـيــح الـتـنـسـيــق م ـبــاشــرة بني
الراكب والسائق بهدف تلبية الطلب
بشكل سريع» .ووفق املصدر نفسه،
ّ
تتعامل الـشــركــة إل مــع املــركـبــات
ُال ّ
املرخصة.

النقابات تستنفر وتواجه

تتعامل «أوبر» مع أكثر من  2500سائق ــــ شريك من خالل التطبيق

وي ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم «أوب ـ ـ ـ ــر»
ّ
ال ــى أن ال ـشــركــة ت ـت ـطـ ّـور ب ــاط ــراد كل
ُ ّ
سنة فــي لـبـنــان ،فــتــؤكــد يوميًا أنها
ب ــات ــت أكـ ـث ــر ش ـع ـب ـيــة نـ ـظـ ـرًا ل ـ ّـأم ــان
وال ــراح ــة وال ـس ـهــولــة ال ـت ــي تــوفــرهــا
ّ
الخدمة« ،إذ تنقل كــل شهر عشرات
اآلالف مــن األشـخــاص حــول بيروت.
ويـ ـخـ ـت ــاره ــا اآلالف أسـ ـب ــوعـ ـي ــا فــي
الـعــاصـمــة ،ويـمـكـنــك طـلــب توصيلة
في غضون دقائق في وسط املدينة».
وتـعـمــل ال ـشــركــة بـشـكــل دائـ ــم لجعل
ّ
ّ
الـخــدمــة مـتــاحــة فــي ك ــل مـكــان ولـكــل
ش ـخ ــص .وي ـض ـي ــف املـ ـص ــدر نـفـســه:
«م ــؤخ ـرًا ،تـ ّ
ـوسـعـنــا لتغطية مناطق
امل ــن وغـيــرهــا مــن األمـكـنــة لتحسني
ّ
تواجدنا فيها والتأكد من أن الناس

سيحصلون على أوب ــر متى أرادوا.
ُ ّ
وت ــرك ــز الـشــركــة عـلــى تــأمــن عــروض
مــوثــوق فيها وبسعر مـعـقــول ،وهو
مــا يـتــأثــر بـعــوامــل ع ــدة مـثــل الــوقـ ّـت،
املسافة املجتازة ،زحمة السير وتوفر
السائقني».
وي ـ ـشـ ــرح مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم «أوب ـ ـ ـ ــر»:
«نتعامل مع أكثر من  2500سائق ـ ـ
شريك من خــال التطبيق بالتوازي
مـ ــع الـ ـطـ ـل ــب امل ـ ـتـ ــزايـ ــد .وس ـن ـس ـت ـمـ ّـر
بالدعوة الى استعمال التكنولوجيا
واالستفادة من الفرص التي يتيحها
االق ـت ـص ــاد ال ــرق ـم ــي .ون ـ ّ
ـؤم ــن فــرصــا
لـلـســائـقــن ال ــذي ــن يــرغ ـبــون بــالـعـمــل
ف ــي أوقـ ـ ــات ي ـخ ـتــارون ـهــا بــأنـفـسـهــم.
ونـعـتـمــد ع ـلــى ن ـظ ــام تـقـيـيــم يسمح

ت ـث ـيــر هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة حـفـيـظــة نـقــابــة
ال ـســائ ـقــن .ويـعـتـبــر م ـ ــروان ف ـيــاض،
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـام ل ـن ـق ــاب ـ ّـات
السائقني وعمال النقل في لبنان أنه،
إضافة الى «امتالك أوبر وكريم أرقامًا
حمراء ،تلجأ الشركتان الــى لوحات
الـتــأجـيــر ال ـخ ـضــراء وال ــى الـسـيــارات

ّ
تحول هذه الشركات األموال
التي ًتجنيها بالدوالر
مباشرة الى الخارج
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة» ،الف ـ ـتـ ــا الـ ـ ــى ت ــدن ــي
أس ـع ــاره ــا وعـ ــدم ال ـتــزام ـهــا بـتـعــرفــة
ّ
وزارة النقل ،إذ أن «تكلفة التوصيلة
ال ـت ــي ت ـقــدمــان ـهــا م ــن األش ــرف ـي ــة الــى
ً
الحمرا هي  $3بــدال من  10000ليرة
ل ـب ـن ــان ـي ــة .مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـق ــف ش ــرك ــات
ّ
احتج
التاكسي في مواجهتهما .وقد

االت ـح ــاد مـنــذ ف ـت ــرة ،وه ــو ف ــي صــدد
التصعيد والتحضير الحتجاج أكبر
عبر جمع أصحاب مكاتب التاكسي
ّ
التحرك» .ويرى فياض
لالتفاق على
ّ
ّ
أن هـ ــذه الـ ـش ــرك ــات تـ ـح ــول األمـ ـ ــوال
ً
التي تجنيها بــالــدوالر مباشرة الى
ّ
الخارج .ويلفت الى أن «وزارة النقل
رفعت دعــوى قضائية عليها .وحذا
حذوها االتحاد نظرًا لعدم التزامها
ب ــال ـق ــوان ــن ل ـكــون ـهــا ت ـم ـلــك س ـي ــارات
تأجير وسيارات خصوصية ،إضافة
ال ــى ع ــدم ال ـتــزام ـهــا بـتـعــرفــة الـنـقــل»،
مضيفًا« :اجتمعوا معنا في النقابة،
ّ
فــوض ـع ـنــا ش ــروط ــا ع ـل ـي ـهــم تـمــثـلــت
بــاالل ـتــزام بـتـعــرفــة الـنـقــل وبــاعـتـمــاد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ذات األرق ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـم ــراء،
لـكـ ّنـهــم ل ــم ي ـل ـتــزمــوا ب ـهــا .ك ـمــا سبق
ووق ـعــوا تعهدًا بــااللـتــزام بالقوانني
وبتعرفة النقل لكنهم لم يلتزموا به
أي ـضــا» .وع ــن م ــدى م ـجــاراة شــركــات
الـتــاكـســي فــي لـبـنــان ل ـهــذه الـظــاهــرة
ّ
ع ـب ــر خ ـف ــض ت ـع ــرف ـت ـه ــا ،يـ ـش ــرح أن
البعض امتثل فيما البعض اآلخر لم
ّ
يخفض تعرفته.
ّ
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ــؤك ــد أب ــي نــاصـيــف أن
شــركــة «ك ــري ــم» تـعـمــل فــي لـبـنــان مع
ّ
السيارات املرخصة للنقل العام فقط
(ال ـل ــوح ــات الـ ـحـ ـم ــراء)« ،األم ـ ــر ال ــذي
يـسـ ّـهــل علينا تطبيق قــوانــن النقل
ّ
املحلية .ولكن ال يجب أن ننسى
العام
ّ
ّ ً
أننا شركة تكنولوجية أوال ،وسرعة
التكنولوجيا تفوق سرعة األنظمة
بأشواط ،لذلك جهودنا في االمتثال
ّ
ّ
مستمرة نركز
للقوانني هــي عملية
كل جهودنا عليها».

وعــن مــدى الـتــزام الشركة بالتعامل
م ــع ال ـس ـي ــارات الـعـمــومـيــة وح ــده ــا،
ح ـ ّـم ـل ـن ــا ال ـت ـط ـب ـي ــق واس ـت ـخ ــدم ـن ــاه
على مــدى ثالثة أيــام متنوعة ،ومع
س ــائـ ـق ــن م ـخ ـت ـل ـف ــن ف ـ ــي وجـ ـه ــات
متنوعة ،فتأكدنا من التزام «كريم»
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ذات
ّ
اللوحات الـحـمــراء ،إل أننا الحظنا
ّ
من ناحية التعرفة أن حجز السيارة
ً
ق ـبــل س ــاع ــة م ـث ــا ي ــزي ــد ح ــوال ــى $4
ع ـل ــى س ـع ــر ال ـت ــوص ـي ـل ــة وه ـ ــو غـيــر
م ـ ـحـ ـ ّـدد فـ ــي ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم
أح ـي ــان ــا ح ـس ــوم ــات ي ـخ ــال الـعـمـيــل
أنـهــا تـضــاف مـبــاشــرة ال ــى حسابه،
ّ
ّ
غـيــر أن االس ـت ـفــادة منها ال تـتـ ّـم إل
بعد استعمال الشعار املرافق لها أو
الضغط عليها .ومن املآخذ املالحظة
عدم إمكانية التواصل مع الشركتني
ّ
إل عبر االنترنت بغياب رقم هاتف
يمكن أن يلجأ اليه العميل ،وهو ما
يجعل مــن التطبيق خــدمــة موجهة
ً
الى فئة الشباب أوال لكونها األكثر
قربًا من التكنولوجيا وملحقاتها.
ووقوفًا عند رأي السائقني أنفسهم،
أخ ـ ـبـ ــرنـ ــا اثـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـع ـي ـن ــة
العشوائية أنهما يعمالن في الوقت
نفسه مع الشركتني ،فيكون ّالسائق
ّ
متوفرًا لدى األولى وغير متوفر لدى
األخ ــرى حـســب الـطـلــب الـظــاهــر .كما
ّ
يتفق أحيانًا السائقون بشكل مسبق
على إظهار انشغالهم وعدم قدرتهم
على ّ
سد الطلب ،عندها ّ يرتفع سعر
التوصيلة نظرًا لقلة توفر السائقني،
وهــو ما يعود بالفائدة عليهم على
حساب العميل الذي يضطر الى دفع
ّ
تعرفة أعـلــى .وتــؤكــد هــذه العينة أن
األموال التي تتقاضاها نقدًا أو عبر
الحساب املصرفي تعود لها مباشرة
بعد قطع نسبة  %15منها في حال
ك ـ ــان مـ ـص ــدر ال ـع ـم ـي ــل ش ــرك ــة كــريــم
وحوالى  %25بحالة أوبر .وعن مدى
اللجوء الى سيارات التأجير من قبل
الشركتني ،يلفت أحــد السائقني أنه
ّ
ويتم في حال طلب سيارة
استثنائي
فخمة خصوصًا في املناسبات وعند
القيام بعروض ترويجية تلجأ اليها
أحيانًا الشركة.

مؤشر

اللبنانيون يتوقعون تدهور أوضاعهم المالية
أظـهــرت نتائج مــؤشــر بنك بيبلوس
والجامعة األميركية في بيروت لثقة
املستهلك فــي لـبـنــان للفصل الــرابــع
مــن ع ــام  2017أن الـغــالـبـيــة العظمى
مــن الـلـبـنــانـيــن تــوقـعــوا أن تـتــدهــور
أوضاعهم املالية وبيئة األعمال خالل
األشهر الستة املقبلة .وفي التفاصيل
فإن  %11,1فقط من اللبنانيني الذين
شـمـلـهــم امل ـســح تــوق ـعــوا أن تتحسن
أوضــاعـهــم املالية فــي األشـهــر الستة
املـقـبـلــة ،بـيـنـمــا اعـتـقــد  %62,9منهم
أن أوض ــاع ـه ــم س ـت ـت ــده ــور ،واع ـت ـبــر
 % 23,1أن ه ــذه األوض ـ ــاع ستبقى
على حالها .كما تــوقــع  %9فقط من
اللبنانيني الذين شملهم املسح خالل
كــانــون األول  2017أن تتحسن بيئة
األعمال في لبنان في األشهر الستة
امل ـق ـب ـلــة ،ف ــي ح ــن ت ــوق ــع  67,3%من
املــواط ـنــن املـسـتـطـلـعــن أن تـتــدهــور
بيئة األع ـمــال فــي لـبـنــان فــي األشـهــر
الستة املقبلة ،مقارنة بنسبة 67,5%
في تشرين األول و 67,2%في تشرين
الثاني .2017
كـمــا بـ ّـيـنــت الـنـتــائــج أن املستهلكني
املنتمني إل ــى الـفـئــة الـعـمــريــة املمتدة

من  40إلى  49سنة سجلوا مستوى
أعلى من الفئات العمرية األخرى؛
ثقة ُ
وأن األ َسـ ـ ـ ــر الـ ـت ــي يـ ـع ــادل أو ي ـفــوق
دخلها  2,500دوالر أميركي شهريًا
ـوى ثـقــة أع ـلــى مــن ذلــك
سـجـلــت مـسـتـ ُ
الذي سجلته األ َسر ذات الدخل األقل.
باإلضافة إلــى ذلــكّ ،
سجل العاملون
في القطاع العام في الفصل الرابع من
عام  2017مستوى ثقة أعلى من الذي
سجله العاملون لحسابهم الخاص،
وال ـ ـطـ ــاب ،وال ـع ــام ـل ــون ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص ،ورب ــات امل ـنــزل والـعــاطـلــون
ع ــن ال ـع ـمــل .كـمــا سـجــل املستهلكون
فــي جبل لبنان أعلى مستوى للثقة
بني املحافظات في الفصل الرابع من
الـعــام ،تالهم املستهلكون في شمال
لـ ـبـ ـن ــان ،وب ـ ـي ـ ــروت ،وج ـ ـنـ ــوب ل ـب ـنــان
ـدرزي
وال ـب ـقــاع .وسـ ّـجــل املستهلك ال ـ
ً
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى مـ ــن ال ـث ـق ــة م ـق ــارن ــة
م ــع امل ـس ـت ـه ـلــك امل ـس ـي ـح ــي ،وال ـس ـنــي
والشيعي على التوالي.
وف ــي تـحـلـيـلــه لـلـنـتــائــج امل ــؤش ــر قــال
نـسـيــب غ ـبــريــل ،كـبـيــر االقـتـصــاديــن
ورئيس مديرية البحوث والتحاليل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك

بـيـبـلــوس أن ثـقــة املـسـتـهـلــك «تــأثــرت
خ ــال الـفـصــل ال ــراب ــع م ــن ع ــام 2017
ب ـ ـح ـ ــدث رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ه ـ ـ ــو االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة
املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
الحريري في مطلع تشرين الثاني».
كما كشف غبريل أن «انحسار األزمة

 %67.3من المستطلعين
ّ
توقعوا أن تتراجع بيئة
األعمال في لبنان
في األشهر الستة المقبلة
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي 2017
بالنفس»
وااللتزام بـ «سياسة النأي ّ
عن الصراعات اإلقليمية قد خفف من
وط ــأة األزم ــة السياسية وحــالــة عدم
اليقني االقتصادي التي سادت خالل
مـعـظــم شـهــر تـشــريــن ال ـثــانــي .وعـلــى
هــذا الـنـحــو ،تحسنت نتائج املؤشر

الفرعي للوضع الحالي بنسبة 13%
تـقــريـبــا ،كـمــا ارت ـف ــع امل ــؤش ــر الـفــرعــي
للتوقعات املستقبلية بنسبة 10%
ف ـ ــي شـ ـه ــر تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وه ــي
تشكل نسبة االرتـفــاع األعلى لهذين
املؤشرين منذ حزيران  .2017والحظ
غبريل أنه و «بما أن املسح الشهري

الــذي ّ
يتم من خالله احتساب نتائج
امل ــؤش ــر ي ـجــري ف ــي نـهــايــة ك ــل شـهــر،
فــإن نتائج املــؤشــر فــي شهر تشرين
الـثــانــي تعكس ثـقــة املستهلك خــال
فـ ـ ـت ـ ــرة حـ ـ ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ولـ ـ ـي ـ ــس خـ ــال
الـفـتــرة الـتــي س ــادت فيها الشائعات
والشكوك».

