




الأمن القومي يف لبنان: 

واقع قطاع النقل واملوا�صالت





- االستقبال وتسجيل الحضور.

- النشيد الوطني اللبناين.
-  كلمة االفتتاح: مدير مركز البحوث والّدراسات االسرتاتيجية العميد الركن 

فادي أيب فّراج.
- كلمة ملتقى التأثري املدين )CIH(: الدكتور نزار األعور.

- عرض واقع قطاع املواصالت والنقل من وجهة نظر القطاع العام:
   مدير عام الطرق واملباين املهندس طانيوس بولس.

أكادمييون واختصاصيون:
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل املشرتك املهندس زياد نرص.

- أمني عام املجلس األعىل للسالمة املروريّة الدكتور رمزي سالمة.
- مجلس اإلمناء واإلعامر: األستاذ إبراهيم شحرور.
- رئيس محكمة سري بريوت القايض جورج عطية.

- قامئقام املنت اآلنسة مارلني حداد.
- معهد الفنون يف الجامعة اللبنانية: املهندس فريد قاصوف. 

- الجامعة اللبنانية: الدكتور رامي سمعان.
- مؤّسسة خطيب وعلمي: الدكتور عيل زيدان.

- Team International: السيد متّام نّقاش.
- مؤّسسة "يازا": الدكتور زياد عقل.

- ضابط يف قوى األمن الداخيل: املقدم يارس ضاهر.
- ضابط يف فوج الهندسة: الرائد مارسيل كحيل.

اسرتاحة.

- مناقشة مفتوحة لألكادمييني واملدعّوين وذوي االختصاص.

اسرتاحة.

- مناق�صة التو�صيات واإقرارها.

9,30-9,00

9,45-9,30

10,00-9,45

11,30-10,00

11,45-11,30

1٢,45-11,45

14,00-13,00

16,00-14,00

النشاطالتوقيت

برنامج الندوة بتاريخ ٢1 نيسان ٢016 
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كلمةالعميد الركن فادي أيب فّراج

السادة الحضور،

املشاركون الكرام،

الحامية  من  ممكن  قدر  أكرب  توفري  عىل  الدولة  قدرة  هو  القومي  األمن 

واالستقرار للعمل الوطني يف جميع املجاالت ضّد أي تهديدات داخلية أو 

خارجية سواء كانت طبيعية أو افرتاضية عىل مختلف املستويات املحلية 

واإلقليمية والدولية.

وتطويرها  الدولة  قوى  استخدام  وفن  علم  هي  القومية  االسرتاتيجية  إّن 

)السياسية، االجتامعية، االقتصادية، الثقافية، والعسكرية( لتحقيق الهدف 

القومي للدولة يف أوقات السلم والحرب.

والدراسات  البحوث  مركز  يف  هذه  العمل  ورشة  إقامة  من  الغاية  إّن 

النقل الربي  االسرتاتيجية هي تسليط الضوء عىل "واقع قطاع املواصالت: 

كمؤّش  واملواصالت  النقل  ألهمية  وذلك  وترشيعاته".  والجوي  والبحري 

االقتصاد  مرافق  يف  البلدان  تقّدمت  فكلاّم  ورُقيّها.  البلدان  لتقّدم  أكيد 

مجاالت  يف  وبرعت  والتكنولوجيا،  العلم  معارج  يف  وارتفعت  واالجتامع، 

الخدمات األساسية، كلاّم ازدادت أهميّة قطاع النقل واملواصالت وأصبحت 

رضورة حياتيّة ملّحة ملواكبة هذا التقّدم.

إنّه عرص األقامر االصطناعيّة  العلم والتكنولوجيا:  العرص الحايل هو عرص 

والنقل  واالتصاالت  املتفّوقة  األدمغة  عرص  إنّه  الفضاء.  غزو  يف  والسباق 

املتطّور، حيث تتقلّص املسافات وتتكامل الخدمات بني الدول، بحيث أصبح 

واقتصادية  وبالتايل وحدة برشية  كونية صغرية،  بقرية  أشبه  بأرسه  العامل 

واجتامعية يف إطار نظام عاملي جديد.

هدفنا اليوم هو التعاون مع كوكبة من املسؤولني يف القطاع العام والخاص 

يف  والّنقل  املواصالت  واقع  حول  امللفات  ملناقشة  واختصاصيني  وخرباء 

لبنان وتسليط الضوء عىل التحّديات والعوائق التي تحول دون تطّور هذا 

واملسؤولني عىل  الباحثني  تساعد  معلومات  قاعدة  تأمني  وبالتايل  القطاع، 

اتخاذ القرارات الصحيحة بهذا الشأن، فجميع الدول والتكتالت اإلقليمية 

تويل اهتامًما خاًصا مبسألة تنظيم قطاع النقل يف مكنوناته الثالثة، إنطالقًا 

من تأثريه عىل الّنمو االقتصادي سلبًا كان أم إيجابًا.

الساحل  يف  املواصالت  شبكة  ازدهار  تظهر  لبنان،  خريطة  عىل  نظرًة  إّن 

واملدن الكربى وكثافتها نسبيًا، انطالقًا من الحاجة املاسة إىل تطوير قطاع 

العميد الركن فادي أيب فرّاج
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يف  ضعيفًة  الشبكة  تلك  نجد  بينام  املناطق،  هذه  يف  املتمركز  الخدمات 

املناطق  يف  خصوًصا  االقتصادي  النشاط  انكامش  بسبب  وهذا  الداخل 

البعيدة عن الساحل، باإلضافة إىل ذلك تعرتض مشكلة التضاريس يف لبنان 

تطّور قطاع املواصالت مثل الطرق والخطوط الحديدية، حيث متتد السالسل 

الجبلية الضخمة ضمن مساحات ضيقة. عىل الّرغم مام سبق ال يزال قطاع 

النقل يف لبنان يؤدي دوًرا مهاًم عىل الصعيد االقتصادي، ملا يحظى به هذا 

الوطن من شوط البلد التجاري، وبالدرجة األوىل موقعه الجغرايف املميّز 

لبنان خطوات جبارة يف قطاع  العاملية، وقد خطا  التجارية  الخريطة  عىل 

النقل البحري، إذ تحّول مرفأ بريوت منذ العام 2006 وحتى اليوم إىل مركز 

الحاويات يف  محوري ومرفأ عاملي، وأصبح مدرًجا عىل الئحة أكرب مرافئ 

العامل ويتعامل مع أكرث من 300 مرفأ عاملي، بحيث بلغ عدد السفن التي 

ترسو فيه ما يزيد عن3100 سفينة سنويًا.

عىل  واضح  دليل  هو  اليوم  حضوركم  بأّن  التنويه  من  بّد  ال  الختام،  ويف 

إرادة جامعة يف تلّمس أزمة ظاهرة وحقيقية تتطلّب إرادة مخلصة وواعية 

لوضع الحلول القابلة للتطبيق ومقاربة املواضيع املطروحة بشكل علمي 

وتخّصيص.

نشكر كّل من شجع وأسهم يف إقامة هذه الورشة وما سبقها، وأخّص بالشكر 

املركز  لنشاطات  يوليها  التي  لألهمية  الجيش  قائد  قهوجي  جان  العامد 

الرسمية واملدنية وأهل  التعاون مع املؤّسسات  وسهره عىل إقامة جسور 

من  الوطنية  اللبنانية  الساحة  تحصني  إىل  الساعني  وجميع  والعلم  الفكر 

بأبنائه  يليق  األمنية واالجتامعية واالقتصادية، حفاظًا عىل وطن  النواحي 

وتلبية لطموحات أجياله الصاعدة.

عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان.
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الدكتور نزار األعور

تتقاسم  حيث  املحاصصة،  سياسته  وعنوان  املصالح  فيه  تتقاطع  بلٍد  يف 

التنفيذية والترشيعية،  بالسلطات  بدًءا  كلّها  السياسية مقوماته  األطراف 

مؤّسسة  تبقى  الطبيعية،  الرثوات  إىل  وصواًل  اإلدارية،  باملحاصصة  مروًرا 

قهوجي  جان  للعامد  فشكرًا  للبنانيني،  والجامع  الضامنة  هي  الجيش 

املنرب  هذا  الجيش عىل  نشكر  كام  الضباط،  وجميع  وليد سلامن  واللواء 

للمواطن  اإلنساين  األمن  عن  للدفاع  وأفراده  ضباطه  يتفاىن  الذي  الحّر 

اللبناين. وأوّد أن أشكر حرضة العميد الركن فادي أيب فرّاج وجميع ضباط 

مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية، فأنتم أيًضا بتفانيكم قد زرعتم يف 

قلبنا اليقني بصالبة وطن األرز.

أّما نحن يف ملتقى التأثري املدين، فمجموعة من رجال األعامل، بعيدة من 

تشمل  كبرية  عناوين  تحت  وجمعهم  اللبنانيني  توحيد  هدفها  السياسة، 

السياسات واملشاريع االقتصادية واالجتامعية، التقينا مع الجيش اللبناين 

حول مفهوم األمن القومي، وأطلقنا مبادرة يف آذار العام 2015 شملت 

أبعاده الثالثة: االجتامعية واالقتصادية والحوكمة السليمة، وندوتنا اليوم 

موضوع  إىل  بالحديث  سنتطرّق  بحيث  املوضوع،  لهذا  استكامل  هي 

املواصالت  القومي.  األمن  من  أساسيًا  جزًءا  تشّكل  التي  املواصالت 

االقتصاديات  لجميع  وسيط  هي  بل  ذاته،  بحّد  اقتصاديًا  قطاًعا  ليست 

والسياحة،  والزراعة  والصناعة  كالتجارة  لبنان،  يف  املوجودة  والقطاعات 

فجميعها بحاجة إىل شبكة مواصالت، إًذا فاملواصالت هي جزء كبري من 

أمننا االقتصادي. يعاين قطاع املواصالت الكثري من املشاكل، فعىل سبيل 

املواصالت،  عىل  املعيشية  األرس  استهالك  من   ٪50 حواىل  يرُصف  املثال، 

بحواىل  تقّدر  أعباء  اللبناين  االقتصاد  عىل  السري  زحمة  كلفة  تُرَتِّب  بينام 

الكهرباء، من هنا  أعباء قطاع  يعادل كلفة  ما  أّي  2 مليار دوالر أمرييك، 

نالحظ التأثري الكبري الذي يشّكله هذا القطاع عىل األمن القومي يف لبنان.

عىل  ملحوظًا  تراجًعا  نرى  لبنان  يف  الحايل  الواقع  نقيّم  أن  أردنا  إذا 

الخريطة العاملية، بسبب ضعف أداء املرفأ واملطار، أضف إىل ذلك بنية 

واستبداله  املشرتك  النقل  غياب  يف  خانقة  سري  وزحمة  ضعيفة،  تحتية 

كلّها  املشاكل  هذه  ويُظلّل  االجتامعية،  مخلّفاته  كّل  مع  الخاص  بالنقل 

غياب اسرتاتيجية للمواصالت لصالح متّدد عشوايئ يسهم بتقسيم البلد ال 

جمعه، مام يتالءم مع مصالح أصحاب العقارات.

الدكتور نزار األعور
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فـ  تدريجيًا،  تنحرص  باتت  بريوت  وضعية  أّن  إىل  تشري  األوىل،  النقطة 

"مؤّش األداء اللوجستي -Logistic Performance Index –LPI" يشري 

تحويل  وبالتايل  جًدا،  مرتفعة  للنقل  لبنان  يف  "اللوجستية"  كلفة  أّن  إىل 

املثال،  سبيل  فعىل  الجوار،  دول  إىل  لبنان  من  والتوزيع  النقل  عمليات 

مطارات  إىل  بريوت  مطار  من  والرتانزيت  النقل  عمليات  تحّولت  لقد 

أّن  نتغّنى به، من  عامن وإسطنبول، فلبنان يتقوقع يف منطقته، وما كّنا 

لبنان هو "بوابة الرشق" ميكن أن ينتهي قريبًا ولن يكون موجوًدا.

إىل  التقارير  أشارت  لقد  الضعيفة،  التحتية  البنى  هي  الثانية،  الـنقطة 

أنّه منذ أكرث من عرشين عاًما مل تُستحدث يف لبنان طرقات جديدة ومل 

يتم االستثامر يف شبكة املواصالت، فبالتايل ارتفع عدد السكان وازدادت 

من  أكرث  عدد  لدينا  فأصبح  النزوح،  مشكلة  مع  وبخاّصٍة  السري،  زحمة 

السيارات يف الطرقات التي مل تعد تتحّمل، أضف إىل ذلك طريقة تنظيم 

مييًنا  كثرية  مفارق  تتخلّلها  األوتوسرتاد-   – الدولية  فالطريق  الطرقات، 

وشاماًل، وعىل جوانبها العديد من املطاعم واملحال التجارية التي تسبّب 

تأخري  يوم  كّل  إّن  االقتصاد:  عىل  سلبًا  ينعكس  ماّم  إضافية،  سري  زحمة 

هذا  عمل.  سنة   160 تقريبًا  يعادل  السيارات،  زحمة  تسبّبه  العمل  عن 

إذا مل يقع حادث سري عىل الطريق، إًذا فنحن يف حلقة ُمفرغة ندور فيها 

األمور  الخاصة. كّل هذه  استخدام سياراتنا  أن نجد حاًل سوى  من دون 

يف  ماتوا  الذين  أّن  تكشف  تقارير  وهناك  كثرية،  سري  حوادث  إىل  أّدت 

ماتوا خالل  الذين  أكرث من  الشباب، وهم  السري، معظمهم من  حوادث 

الحرب. من خالل مقاربتي هذه أريد أن أطرح فقط اإلشكاليات، وآمل 

من الحضور املساعدة يف إيجاد الحلول أو مقدمات لها تتناول املواضيع 

املطروحة.

استبدال  تّم  لبنان  ففي  املشرتك،  الّنقل  مبوضوع  تتعلّق  الثالثة،  النقطة 

النقل املشرتك، لكّن الحّل جاء يف ظاهرة الرسفيس Service، الذي انترش 

وتوّسع كثريًا بحيث أّن حواىل الـ 10٪ من املواطنني، يحصلون عىل لقمة 

االعتبار  بعني  يأخذ  أن  يجب  يُطرح  حّل  فأّي  املهنة،  هذه  من  عيشهم 

الّنقل  نحّل مشكلة  أن  الناس، فال ميكن  املجموعة من  اقتصاديات هذه 

دون  من  يصبحون  سوف  الذين  األشخاص  هؤالء  حساب  عىل  املشرتك 

عمل.

يف  هو  العمل  مقّر  أّن  مبعنى  بريوت،  العاصمة  عن  املناطق  عزل  رابًعا، 

بريوت، وأغلبية اليد العاملة منترشة حولها، وبالتايل فإّن هؤالء سيقطنون 
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يف مناطق قريبة من أعاملهم، ماّم يؤّدي إىل كثافة سكانية وأحزمة فقر 

عزل  عدم  يجب  الثمن،  مرتفع  الّنقل  قطاع  أّن  ومبا  العاصمة،  حول 

املناطق البعيدة عن بريوت وإيجاد شبكة مواصالت رسيعة بحيث يبقى 

كّل مواطن مقياًم يف بلدته وبإمكانه أن يعمل يف بريوت يف الوقت عينه. 

أخذناها  ما  وإذا  لبنان،  توحيد  إىل  تهدف  أن  يجب  املواصالت  فخطّة 

هناك صعوبة يف  أن  نجد  املرسومة  الطرقات  إىل  باإلضافة  االعتبار  بعني 

تنفيذها، ألنّه إذا أراد املواطن أن ينتقل إىل عمله بواسطة النقل العام أو 

أجرة ويصل  ليستقّل سيارة  الخاصة  يركن سيارته  أن  املشرتك، فال ميكنه 

وامليش  سيارته  ركن  إىل  سيضطر  بل  املحّدد،  الوقت  يف  عمله  مكان  إىل 

ملسافة معينة إليجاد سيارة تقلّه إىل عمله، األمر الذي يجربه عىل التنّقل 

الخاصة. بسيارته 

الذين  هم  والعقارات  الكربى  املشاريع  أصحاب  أّن  إىل  يشار  وأخريًا، 

يشّقون الطرقات ويرفعون أسعار العقارات، وليس األمر بحسب الحاجة 

من  االستفادة  هو  تريده  ما  وكّل  غائبة  والدولة  والطلب،  العرض  أو 

رضائب استرياد السيارات واملحروقات، مام يوحي بأّن السياسة املعتمدة 

من الدولة هي أن تبقى األمور عىل حالها. يف الختام، مع وجود كوكبة من 

النقاش اإلشكالية  الورشة أرجو أن يعالج هذا  الخرباء املشاركني يف هذه 

املطروحة.
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املهندس طانيوس بولس

سيادة العميد الركن أيب فراج، أريد أن أشكر كّل الذين سعوا إىل إقامة هذا 

واملشاكل  الحلول  أجل طرح  واملفيدة من  القيّمة  املناقشة  اللّقاء وهذه 

التي نعيشها كّل يوم يف هذا الوطن. كذلك، سوف أتطرّق بطريقة موجزة 

لعرض وضع الطرق واملواصالت يف لبنان من حيث املبدأ والصالحية.

إّن وزارة األشغال العاّمة والنقل تتألّف من أربع مديريات عامة وهي:

1.  املديرية العامة للطرق واملباين واملديريات اإلقليمية.

2.  املديرية العامة للتنظيم املُدين.

3.  املديرية العامة للّنقل الربي والبحري.

4.  املديرية العامة للطريان املَدين.

باإلضافة إىل املؤّسسة العامة للّنقل املشرتك وسكك الحديد ومرفأ بريوت 

)تحت وصاية وزارة األشغال العامة والنقل(. فكّل هذه املديريات العامة 

تتوىّل رعاية الشؤون واملسؤوليات كّل واحدة يف إطار الصالحيات املوكلة 

إليها. وتتوىّل املديرية العامة للطرق واملباين شؤون الطرق العامة املصّنفة 

واألبنية الرسمية العائدة لإلدارة. 

أّما الطرق العامة املصّنفة، والتي تبلغ أطوالها حواىل 7,700 كلم تقريبًا، 

مبوجب  تصنيفها  تّم  وقد  لبنان،  مساحة  من   ٪0,7 حواىل  متثّل  فإنّها 

املرسوم 65/1315 فتّم تقسيمها إىل خمسة أقسام:

1.  الطرقات الدولية والتي تصل املرافئ واملطار انطالقًا من العاصمة إىل 

الشامل(،   – )الناقورة  الساحيل  الطريق  ذلك:  عىل  مثااًل  الحدود  خارج 

بريوت - املصنع، رياق – حمص.

2.  الطرقات الرئيسية التي تؤمن االتصال بني جميع املحافظات والعاصمة 

بريوت، باإلضافة إىل الطرق التي تؤّمن اإلتصال بالطرقات الدولية.

باإلضافة  اآلخر،  بعضها  األقضية  اتّصال  تؤمن  التي  الثانوية  3.  الطرقات 

إىل تلك التي تؤّمن الوصول إىل املراكز األساسية ومدن االصطياف.

ببعض  بعضها  والبلديات  القرى  اتصال  تؤّمن  التي  املحلية  4.  الطرق 

ضمن القضاء الواحد.

القرية  أو  البلدة  ضمن  االتصال  تؤمن  التي  وهي  الداخلية  5.  الطرق 

الواحدة.

ترعى املديرية العامة للطرق واملباين شؤون هذه الطرق التي تّم إنشاؤها 

مبوجب تخطيطات صدر معظمها يف القرن املايض ما قبل العام 1975، إاّل 

املهندس طانيوس بولس
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أنّه بعد انتهاء مرحلة الحرب تّم تنفيذ البعض منها وبخاصٍة تلك املتعلّقة 

األوتوسرتاد  من  وأجزاء  الساحيل  األوتوسرتاد  سيّام  ال  الدولية،  بالطرق 

العريب، باإلضافة إىل الخّط الدويل يف منطقة الشامل وبعض الطرق التي 

تّم تنفيذها وفق مراسيم صدرْت يف األعوام 1963 – 1967 – 1969 من 

دون أّي تعديالت جوهرية، ماّم يدّل عىل أّن تلك التخطيطات بُِنيت عىل 

أسس علمية وصحيحة. 

الوضع الحايل: 

منذ العام 2005، مل يتّم إقرار أّي موازنة، ويتّم العمل باإلجراءات اإلدارية 

أي  املذكور،  العام  موازنة  أساس  عىل  وتأهيلها  الطرق  لصيانة  املطلوبة 

تنموية  مشاريع  إنشاء  الوطن  يحرم  ما  وهذا  َعرَشيّة،  االثني  القاعدة 

وإدراجها يف املوازنة وخصوًصا عىل صعيد استحداث مشاريع إنشاء طرق 

جديدة وتنفيذها للمساهمة يف تخفيف عبء أزمة السري ويف منو اإلقتصاد 

اإلدارة  عىل  يُحتاّمن  السيايس  االستقرار  وعدم  حاليًا  فاملوازنة  الوطني. 

إجراء الصيانة الدورية للطرق القامئة من دون البدء بإقرار أي مشاريع 

جديدة، باإلضافة إىل املشكلة الكبرية املتمثّلة باللجوء السوري إىل لبنان، 

الذي ضاعف من الضغط عىل الطرق والبنى التحتية بنسبة تتجاوز ٪35 

)إحصاء رسمي(، األمر الذي يتطلّب مضاعفة الصيانة الروتينية املطلوبة 

اإلدارات  عودة  إّن  األقل.  عىل  الحايل  بوضعها  الطرق  عىل  للمحافظة 

ذاتها إلعادة  بالوترية  ترتافق  مل  الحرب  بعد  الرسمية مبختلف مؤّسساتها 

قطاع املواصالت، بحيث أّن اعتامد اللبناين عىل النقل الخاص هو األساس 

يف تنّقالته وتجّوالته بغياب منظّم لوسائل النقل العام التي كانت سائدة 

وخط  الساحيل  والخط  الحديد  سكك  وخطوط  كالرتامواي  الحرب،  قبل 

التي عاودت  الحافالت  إىل  باإلضافة  بريوت – دمشق، ورياق – حمص، 

العمل بشكٍل جزيئ من دون وجود خطّة شاملة ترعى شأن هذا القطاع.

هذا كلّه يعتمد عىل إنشاء طرق جديدة واستحداث ممرات جانبيّة تؤّمن 

األوتوسرتاد  مثاًل  الدائرية  كالطرقات  والدولية  الرئيسية  بالطرق  االتصال 

من  يُْعترب  كونه  اليوم  لغاية  إنشاؤه  يتّم  مل  الذي  بريوت  ملدينة  الدائري 

أهّم املشاريع املطلوبة للحّد من ضغط السري عىل العاصمة والضواحي، 

املشاريع  من  العديد  فهناك  واألنفاق.  الجسور  إنشاء  إىل  باإلضافة 

االعتامدات  تأمني  بانتظار  للتلزيم  جاهزة  اإلدارة  لدى  والتخطيطات 

املطلوبة لهذه الغاية.

السري  البديلة ألزمة  الحلول  إيجاد  تكمن يف  اليوم  األساسية  املشكلة  إّن 
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الخانقة التي تعانيها معظم املدن الكربى يف لبنان وبخاّصٍة عىل مداخلها 

ومخارجها. فمثااًل عىل ذلك، إّن مدخل بريوت الشاميل يعربه يوميًا أكرث 

بالنسبة  تقريبًا  ومثله  وإيابًا  ذهابًا  بريوت  باتجاه  سيارة  ألف   370 من 

للعاصمة،  الرشقية  املداخل  التطرّق إىل  الجنويب، هذا من دون  للمدخل 

بحيث أصبحت مسألة السري مشكلة، بل معاناة يومية للمواطن، ناهيك 

عن املشاكل الصحية والبيئية الناتجة عنها لتلّوث الهواء والبيئة يف املناطق 

ساعة  من  ألكرث  للتوقف  أحيانًا  املواطن  يضطر  الطرق.  لهذه  املحاذية 

املشكلة  لهذه  الرئيسية  األسباب  من  ويتبنّي  ثالثة،  أو  كيلومرتيْن  لقطع 

ليس فقط إنشاء طرق جديدة أو بديلة أو وسائل نقل أخرى، إمّنا أيًضا 

العمومية  واألمالك  الطرقات  هذه  عىل  تتّم  التي  واملخالفات  التعّديات 

هي  "السناك"  محّل  أو  املطعم  أو  الفرن  أصبح  بحيث  الغري،  قبل  من 

من األسباب الرئيسية الزدحام السري، وبخاّصٍة يف مدخيَلْ بريوت الشاميل 

والجنويب يف منطقتي خلدة وجونيه. أّما إزالة هذه التعديات واملخالفات 

اإلجراءات  اإلدارة  اتّخاذ  من  الرغم  عىل  مستحيلة  شبه  أصبحت  فقد 

الالزمة عّدة مرات، وهي إجراءات تعّذر تنفيذها ألسباب مجهولة.

لقد تّم تحديد الرتاجعات عن الطرقات املصّنفة وفق املراسيم التنظيمية 

الصادرة عن محور الطرق عىل الّشكل اآليت: - الطرقات الدولية: 16 مرتًا 

– الطرقات الرئيسية: 12 مرتًا– الطرقات األخرى: 10 أمتار، وهذا ما يدّل 

إىل أنّه يتوّجب التقيّد باملسافات املطلوبة للرتاجع عن هذه الطرق من 

بالذكر  والجدير  املرورية.  والسالمة  العامة  السالمة  عىل  املحافظة  مبدأ 

أنّه عند إنشاء الطرقات الدولية، نّص هذا القانون عىل رضورة إقفالها من 

املسلكنْي، وحّدد نقاط الدخول والخروج منها وفق الضوابط واملستلزمات 

فإّن حصول تعديات كثرية عىل هذه  املرورية، وبالتّايل  العامة والسالمة 

الطرق واستبدال الحواجز األسمنتية واملعدنية التي كانت قامئة مبحالت 

أصبحت  واألصول،  للقوانني  مخالفة  بطريقة  أخرى  ومؤّسسات  تجارية 

إىل  تؤدي  كثرية  بحوادث  والتسبّب  السري  ألزمة  حقيقية  مشكلة  تشّكل 

وفاة العديد من املواطنني.

إّن موقع لبنان الجغرايف عرب التاريخ، وما ميثّله من بوابة عبور إىل الدول 

والنقل  املواصالت  قطاع  عىل  أسايس  بشكٍل  اقتصاده  واعتامد  املجاورة، 

بالعبور والشحن، يتطلّب رضورة اعتامد وسائل نقل إضافية لعبور هذه 

الشاحنات واملستوعبات. بيد أنّه يف السابق، كان يتّم االعتامد عىل خطوط 

لبنان من  املايض، وكان  القرن  إنشاؤها يف مطلع  تّم  التي  الحديد  سكك 
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التي كان يعتمد عليها  التي أنشأت هذه الخطوط  العربية  أوائل الدول 

قطاع املواصالت بشكٍل أسايس، وكان يتّم نقل البضائع والركاب وشحنات 

وهذا  األخرى،  املناطق  بقية  إىل  وطرابلس  الزهراين  مصفايتْ  من  النفط 

أّن خطوط  كام  والنقل،  املواصالت  قطاع  من   ٪30 حواىل  يؤمن  كان  ما 

الرتامواي يف بريوت، التي كانت تعمل عىل الطاقة الكهربائية، كانت تقوم 

النقل  وسائل  إىل  باإلضافة  جديٍد،  بشكٍل  العاصمة  داخل  الركاب  بنقل 

مل  القطاعات  هذه  فكّل  منتظم.  بشكٍل  عملت  التي  والباصات  املشرتك 

ونصف  الحرب،  بعد  العمل  إىل  اإلدارة  مؤّسسات  كّل  عودة  مع  تتزامن 

قطاع املواصالت قد نََفَد وتّم إلغاؤه ماّم زاد حجم الضغط عىل شبكات 

الطرق القامئة وضاعف من أزمات السري التي تّم ذكرها.

أّما الحلول املقرتحة فهي تندرج عىل النحو اآليت:

الطرق  لقطاع  والدعم  االستثامر  تتضّمن  بنود  وإدراج  املوازنة  1.  إقرار 

واملواصالت يف جميع املناطق.

2.  تنفيذ التخطيطات املدَرجة يف هذه الوزارة والتي تتّسم بطابع األولوية 

للحّد من مشكلة السري واإلسهام يف إمناء هذا القطاع.

الخطط  ومنه  املواصالت  قطاع  يف  لالستثامر  الخاص  القطاع  3.  تشجيع 

الستحداث  الالزمة  التحفيزات  وإعطاء   ،BOTالـ طريق  عن  املرسومة 

مرتو األنفاق والرتامواي داخل املدن.

4.  إزالة التعّديات عن األمالك العمومية وجوانب الطرقات بصورة خاصة.  

خطّة  ووضع  الحديد  عن خطوط سكك  التعّديات  إزالة  ملف  إنجاز    .5

التنفيذ. إعادة تفعيلها موضع 

الرئيسية  البديل داخل املدن  الرتامواي والنقل  6.  إعادة تشغيل خطوط 

الكربى. 

الدولية  الطرقات  جوانب  عىل  املمنوحة  بالرتاخيص  العمل  7.  إيقاف 

والتقيّد  "السناك"  ومحالت  واألفران  التجارية  للمحالت  والرئيسية 

بالقوانني واألنظمة مرعية اإلجراء.

8.  تفعيل خطوط النقل البحري بني املرافئ الكربى واملدن األخرى.

9.  من الحلول املقرتحة أيًضا بشكٍل مؤقت لحّل األزمة، والتي تّم اعتامدها 

سابًقا، اللجوء إىل عملية األرقام املفردة واملزدوجة للسيارات، ريثام يتّم 

إنجاز بعض الحلول املطروحة لحّل أزمة السري يف لبنان.
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أتوجه بالشكر الكبري ملركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية وللجيش اللبناين 

تعنى  والتي  واملهّمة  الحساسة  املواضيع  هذه  حول  ندوات  إقامة  عىل 

بالشؤون األساسية لكل مواطن لبناين، وإلتاحتكم الفرصة للقاء مجموعة من 

االختصاصني والرسميني واملعنيني بقطاع الّنقل.

إنّنا جميعنا نشعر بالعبء الكبري الذي يعانيه اللّبنانيون اليوم والناجم عن 

الواقع املرتّدي لقطاع النقل العام، والّسبب الرئيس يف ذلك يعود إىل عدم 

االستثامر الجّدي واملجدي يف هذا القطاع، ولألسف وبحسب اطاّلعي عىل 

املراحل السابقة، فإّن الحكومات املتعاقبة والوزارات مل توِل االهتامم الالزم 

الهبات  من  االستفادة  املمكن  كان من  للركاب، حيث  العام  الّنقل  بقطاع 

والقروض املُيرّسة والخربات الالزمة لتفعيل هذا القطاع من خالل العديد 

من الجهات املانحة والجهات املُقرضة. لقد كان اهتامم الدولة يقترص عىل 

معالجة  يف  املقاربة  إمّنا  والنقل،  الكهرباء،  املياه،  أساسية:  قطاعات  ثالثة 

فقد  الطرق،  قطاع  فقط عىل  اقترصت  ألنّها  قارصة  بقيت  الّنقل  موضوع 

شّقت الطرق وبنيت الجسور واألنفاق نظرًا ألهمية هذه الوسائل وحاجة 

لبنان إليها، لكّنها مل تحّل أزمة النقل العام، ألّن هذه األزمة ال تُعالج إاّل من 

خالل خطّة متكاملة للحّد من هذا الكّم الكبري من السيارات يف البلد، وليك 

نستطيع الّنجاح يف ذلك علينا أن نوفّر البديل الذي ال يكون إاّل ضمن خطّة 

توفّر خدمة النقل لكّل مواطن لبناين عىل جميع األرايض اللبنانية، وهذا ال 

نستطيع تحقيقه إاّل من خالل التعاون والتكامل مع اإلدارات املعنية.

بالعودة إىل الّنقطة األساس حول موضوع االستثامر الجّدي واملُجدي لقطاع 

النقل العام، والذي برأيي مل يتّم التطرّق إليه يف املايض، فاليوم هناك محاوالت 

عىس أن ننجح بها، وأولويات اإلصالح يف أّي قطاع تبدأ بتعزيز املؤّسسات 

املعنية بكّل قطاع، مبعنى أّن هناك مؤّسسات عامة أُنشئت يف الستينيات من 

القرن املايض حيث كانت الدولة اللبنانية تنتهج حينها مقاربة حديثة للمرافق 

العامة، فكانت تديرها إّما بشكل مباش من خالل الوزارات املعنية، أو تنشئ 

مؤسسات عامة تتمتّع باالستقاللية اإلدارية واملالية والديناميكية، ليك تباش 

العمل وتجد الحلول اآلنية والرسيعة، بعيًدا من بريوقراطية العمل اإلداري 

داخل الوزارات. إمّنا لألسف، هذا مل يحدث، فجميعنا يعرف أن عدًدا كبريًا من 

املؤّسسات العامة تواجه العديد من العقبات والثغرات، يأيت يف طليعتها عدم 

توافر الدعم املايل الالزم لتتمكن من النهوض باألعباء امللقاة، أضف إىل ذلك 

املهندس زياد نرص 
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الشغور الحاد الذي تعانيه عىل مستوى الجهاز البرشي املتخّصص، كام وأّن 

سلسلة الرتب والرواتب الحالية ال تُحّفز أصحاب الكفاءات واالختصاصات 

العالية، االنخراط يف مؤّسسات الدولة االستثامرية، من هنا أرى أّن املسلك 

الصحيح يتمثّل بالتعاون بني اإلدارات لتفعيل عمل املؤّسسات العامة وتعزيز 

قدراتها واستقالليتها لتتمّكن من النهوض باملهامت واملسؤوليات املوكلة لها.

منذ أن اسرتّد لبنان منشآت السكك الحديد، التي أنشئت يف العام 1961، كان 

هناك غياب واضح عن االهتامم بتطويرها وتحديثها، علاًم بأّن هذه السكك 

يف األساس مل تكن خطوطًا مربحة عىل عكس ما يشاع، لقد كانت دامئًا تقع 

املواصفات  ووفق  واملشرتك  العام  الّنقل  لغايات  تنشأ  مل  ألنّها  عجٍز  تحت 

لقد  املعلومة،  هذه  نلحظ  أن  املهم  من  عسكرية.  ألغراض  إمّنا  املطلوبة، 

أنشئت شبكة نقل السكك الحديد الساحلية يف عهد االنتداب بهدف نقل 

املواصفات  تراِع  مل  أنّها  ذلك  عىل  والدليل  العسكرية،  واملعدات  البضائع 

والحاميات املطلوبة ليك تُشّغل يف خدمة النقل املشرتك، من هنا فإّن أّي 

خطّة إلعادة إحياء الّسكك الحديدية تستدعي دراسات عملية وموضوعية، 

املنتظرة  للجدوى  ونظرًا  لها.  الالزمة  االعتامدات  توافر  تستوجب  وطبًعا 

مرفأ  ربط  طليعتها  ويأيت يف  الحديد،  سّكة  إحياء خّط  إعادة  من مرشوع 

بريوت مبرفأ طرابلس ثم بالحدود اللبنانية السورية، وليك يكون للبنان دور 

بعملية إعادة النهوض واإلعامر التي ال بّد منها يف املستقبل القريب يف الدول 

املجاورة، لذلك يجب أن تُشّكل السكك الحديد البنية األساسية، والعامود 

الفقري، الذي يربط املرافئ اللبنانية بشبكة السكك تلك. فبداًل من أن يتكبّد 

لبنان أكالفًا باهظة يف توسيع مرافئه، نستطيع أن نضع هذه الحاويات عىل 

شبكة خطوط الّنقل الّسكيك ونربطها بشبكة النقل لدول املرشق العريب، من 

هنا يكون لقطاع الّسكك الحديد فائدة اقتصادية كربى للبنان.

حاليًا، قد يكون استمالك العقارات من أكرث العوامل املحتملة التي ميكن أن 

تعيق مشاريع النقل الّسكيك، ولكن خط الّسكك اللبنانية قائم والعقارات 

مستملكة، وأريد أن ألفت انتباه الحارضين إىل أنّه إذا أردنا أن نعيد إحياء 

الخّط باملواصفات املطلوبة اليوم، فال بّد من تعديل بعض املسارات، ألّن 

القطار كان يف ذلك الوقت يسري برسعة متدنيّة، أّما اليوم فنحتاج لرسعة 

عالية، ويجب إجراء بعض التغرّيات التي ستكلّف مبالغ معيّنة، ولكن علينا 

أن نتحمل املسؤولية مع الحكومة ونأخذ القرارات الجريئة قياًسا ملا يعانيه 

اللبنانيون والحكومة من أعباء كبرية ترخي بثقلها عىل كاهل الخزينة اللبنانية 

واملواطنني عىل حّد سواء.
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العامة  املرافق  إنشاء مؤّسسات عامة إلدارة  تّم  املايض  القرن  يف ستينيات 

واستثامرها وتقديم الخدمات للمواطنني، لذلك نعترب أنه من واجبات الدولة 

من خالل املؤّسسات الرسمية أن تؤّمن خدمة النقل باعتبارها خدمة عامة 

املباش من جيوب  الربح  الغاية منها تحقيق  املياه والكهرباء، وليس  مثل 

املواطنني، بل تأمني الخدمة وبكلفة معقولة، لذلك نرى أّن من مسؤوليات 

الدولة املساهمة يف دعم الّنقل املشرتك للركاب أسوة بباقي دول العامل التي 

تسهم يف دعم هذه الخدمة العامة.

الدكتور رمزي سالمة

أيّها الزمالء الكرام،

أواًل، شكرًا عىل دعوتكم وعىل تنظيم هذه الندوة. سأعطي فكرة مخترصة 

عن املجلس الوطني للسالمة املرورية املنشأ مبوجب قانون السري الجديد 

مجلس  رئيس  نائب  من  كاًل  الحكومة،  رئيس  إىل  باإلضافة  يضّم  والذي 

والنقل، ووزير  العامة  األشغال  والبلديات، ووزير  الداخلية  الوزراء، ووزير 

العدل، ووزير الرتبية والتعليم العايل. وقد شّفني دولة رئيس مجلس الوزراء 

اللّجنة  أمني رس  عينه  الوقت  املجلس، ويف  أمني رس  إيّل مهاّمت  بأن عهد 

الوطنية للسالمة املرورية املؤلّفة من تسعة ممثّلني رفيعي املستوى لإلدارات 

التي تطالب بأن  الغائبة  أّن هناك بعض اإلدارات  الحكوميّة املعنيّة، علاًم 

يكون لديها عضوية يف هذه اللّجنة، باإلضافة إىل مثانية ممثلني من املجتمع 

املدين. ومن بني أعضاء اللجنة املهندس طانيوس بولس الحارض معنا يف هذه 

الندوة، واملهندس إييل حلو ممثّل مجلس اإلمناء واإلعامر، والدكتور املهندس 

متّام نّقاش ممثّل نقابة املهندسني، والدكتور زياد عقل رئيس جمعية "يازا". 

واسمحوا يل بهذه املناسبة أن أتحّدث من منطلق السالمة املروريّة.

يخطئ من يعتقد أّن هناك تضاربًا، كام يستنتج أحيانًا من ترصيحات مسؤولني 

سياسينّي وأمنيّني، بني األمن security واألمان safety، وأّن ما يجمعهام ليس 

سوى أنّهام يأتيان من جذر لغوي واحد، وهام مصدران لفعل واحد هو أَِمَن، 

مبعنى اطأمّن وسلِم وكان يف مأمن أو أحّس أنّه يف مأمن. ويف اللغة الفرنسيّة 

.sécurité مثاًل يُعرّب عنهام بلفظة وحيدة

كبريًا  تقاطًعا  نجد  فإنّنا  اللفظتني،  لهاتني  املعجمي  الحقل  إىل  نظرنا  فإذا 

إىل  املنزيل،  واألمان  الغذايئ،  األمن  من  الحياة،  ميادين  مختلف  يف  بينهام 

الدكتور رمزي سالمة
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أمن املعلومات واألمن االقتصادي واملايل، واألمن البيئي، وصواًل إىل مختلف 

أشكال األمن القومي، العسكريّة منها وغري العسكريّة، والتي يهتم بها مركز 

البحوث والدراسات االسرتاتيجية.

أّما يف ما يخّص قطاع املواصالت بعاّمٍة والنقل الربّي بخاّصة، فيشمل الحقل 

اآلمنة،  الطرق  مثل  مفاهيم  خاص،  نحو  عىل  املروري،  لألمن  املعجمي 

عند  باألمان  واإلحساس  للمستخدمني،  اآلمن  والسلوك  اآلمنة،  واملركبات 

يف  بآخر  أو  بشكل  تسهم  املفاهيم  هذه  وجميع  مرورّي.  لصدام  التعرّض 

تأمني األمان عىل الطرق ملختلف مستخدميها.

مزّودة  طرقًا  يتطلّب  الطرق  عىل  األمان  تحقيق  أّن  أحد  عىل  يخفى  وال 

بتجهيزات األمان، ومتساهلة بشأن املخالفات الصغرية التي ميكن أن يرتكبها 

املستخدمون، كام يتطلّب أن تكون جميع املركبات صالحة للسري، ومؤّمنة 

ضّد مخاطر الطريق واإلصابات البرشيّة واألرضار املاديّة التي ميكن أن تتأّت 

يكون  أن  أيًضا  األمان  هذا  تأمني  ويتطلّب  املروريّة.  الصدامات  جرّاء  من 

سلوك جميع مستخدمي الطريق آمًنا، أي أن يكون، من جهة، عىل درجة 

عالية من املهارة، ومن جهة ثانية، عىل درجة عالية من املسؤوليّة من خالل 

القومّي؟  أال يدخل كّل ذلك يف مفهوم األمن  املرور وآدابه.  احرتام قوانني 

لبنان،  السري يف  العامل، ومنها قانون  وتنيط عادة مختلف قوانني املرور يف 

مهّمة التأكّد من توافر كّل ذلك بقوى األمن. فام الذي يحصل يف لبنان؟

هناك ظاهرتان تداّلن إىل أن أصحاب القرار يف الدولة اللبنانيّة ال ينظرون إىل 

األمان عىل الطريق كمكّون أسايّس لألمن القومّي.

تكمن الظاهرة األوىل يف االستثناءات التي لحظها قانون السري الجديد، من 

جهة، يف ما يتعلّق بالتأكّد من صالحيّة املركبات عىل السري، ومن جهة ثانية، 

يف ما يتعلّق برخص القيادة. فإذا كان من الطبيعي أن يكون هناك امتيازات 

من  اإلعفاء  يخّص  ما  يف  والعسكريّة  األمنيّة  واألسالك  الدبلومايس  للسلك 

الرسوم عىل املركبات مثاًل، فليس هناك ما يرّبر إعفاء املركبات الدبلوماسيّة 

سائقي  إعفاء  أو  الدوريّة  امليكانيكيّة  للمعاينة  الخضوع  من  والعسكريّة 

هذه املركبات من حيازة رخصة قيادة تخضع للمعايري التي يأمتر بها سائر 

السائقني. كام أّن مبادئ السالمة املروريّة وخططها تحتّم أن يكون ألّي جهة 

كانت سياسة خاّصة بإدارة سالمة أسطول النقل وسالمة مستخدميه، مبا يف 

التي  لتلك  املروريّة مشابهة  الصدامات  التحقيق يف  الخضوع آلليات  ذلك 

تطبّق عىل الصعيد الوطني وتدخل يف اإلحصاءات الوطنيّة. ونحن، يف أمانة 

رّس املجلس الوطني للسالمة املروريّة مستعّدون للتعاون مع جميع الجهات 
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املعنيّة، الحكوميّة والخاّصة، املدنيّة والعسكريّة، من أجل تطوير سياسات 

السالمة املروريّة مبختلف عنارصها، والسيّام يف ما يخّص املركبات وسلوك 

مستخدميها. فهذه االستثناءات تقلل من قدرتنا عىل التحّقق من أّن هذه 

املركبات الحكومية والعسكرية وسائقيها يخضعون للمعايري العليا املتوقّع أن 

تكون مطبّقة عىل جميع املواطنني.

أّما الظاهرة الثانية فتتعلّق مبفارز السري. ويف هذا املجال تفيد املعطيات التي 

حصلت عليها أمانة رّس املجلس الوطني للسالمة املروريّة أّن األنظمة مرعيّة 

اإلجراء قد حّددت عدد مفارز السري بثامين عرشة مفرزة، أي أنّها ال تغطّي 

مختلف املناطق اللبنانيّة. كام أنّها حّددت عديد كّل مفرزة من مفارز السري 

الثامنية عرشة مبائة وعرشة ضباط ورتباء وأفراد، من دون األخذ باالعتبار 

املساحة التي تشملها كّل مفرزة أو الكثافة السّكانيّة أو كثافة املرور.

يف  املحّقق  العديد  كان   2011 العام  يف  أنّه  املعطيات  هذه  من  ويستفاد 

سبع مفارز من أصل ست عرشة مفرزة يوازي هذا العدد أو يفوقه ليبلغ 

بريوت  مدينة  يف  املفارز  هذه  وجميع  وعنرصًا،  ورتيبًا  ضابطًا   156 معّدل 

وضواحيها حيث توجد أعىل كثافة سّكانيّة ومروريّة. يف املقابل، كان معّدل 

عديد املفارز التسع الباقية حواىل 64 ضابطًا ورتيبًا وعنرًصا، أي أكرث بقليل 

من نصف عديد املالك. وجميعنا يعلم أّن لكّل مفرزة سري رتباَء وعنارَص 

يكون  فعندما  األرض.  عىل  يعملون  وآخرين  املكاتب  يبارحون  ال  إداريني 

هناك 64 عنرصًا يداومون 24 ساعة عىل 24، لسبعة أيام يف األسبوع، فبالتايل 

كيف ميكنهم أن يؤمنوا السالمة املرورية واألمان عىل الطرقات، بخاصٍة إذا 

كان نصف العديد موظفني إداريني؟

واملهاّمت  الجديد  السري  قانون  نفاذ  من  الرغم  وعىل   ،2015 العام  يف  أّما 

اإلضافيّة امللقاة عىل عاتق مفارز السري فقد انخفض عديد هذه املفارز إىل 

ما معّدله 64 ضابطًا ورتيبًا وعنرصًا، أي ما مجموعه 1154، بعكس ما يتطلّبه 

قانون السري الجديد من وجود أكرث عىل الطرقات.

وإذا سلّمنا جداًل بصالحيّة عديد املالك يف مختلف املفارز، تكون الحاجة إىل 

)18 مفرزة × 110 ضبّاط ورتباء وعنارص( 1980 ضابطًا ورتيبًا وعنرصًا، أي 

أّن النقص الحاصل يبلغ عىل أقّل تعديل 826 ضابطًا ورتيبًا وعنرصًا. أّما إذا 

أخذنا باالعتبار الحالة التي كانت سائدة يف العام 2011 وأضفنا إليها املفرزتني 

املستحدثتني، فتكون الحاجة إىل ما ال يقّل عن 650 ضابطًا ورتيبًا وعنرصًا. 

وإذا أردنا أن تغطّي مفارز السري مختلف مدن لبنان وأقضيته فنكون بحاجة 

إىل )35 مفرزة × 110 ضبّاط ورتباء وعنارص( 3850 ضابطًا ورتيبًا وعنرصًا، 
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أي أّن النقص الحاصل يبلغ عىل أقّل تعديل 2700 ضابٍط ورتيٍب وعنرٍص، 

إضافة إىل عنارص شطة البلديّات املولجة تطبيق قانون السري عىل الطرق 

أنّه يف حال وجود  تالحظوا  ليك  األفكار  أطرح هذه  فإيّن  وعليه  الداخليّة. 

3850 عنرصًا مهتامًّ بتطبيق أقىص درجات األمان عىل الطرقات، فألي درجة 

ينعكس ذلك أمانًا عىل املواطنني؟

يضاف إىل النقص يف العديد، النقص يف الكفايات الالزمة لتطبيق القانون عىل 

أفضل وجه، ورمّبا النقص يف العّدة ويف الحوافز، التي تجعل امللتحق بقوى 

األمن يثابر عىل العمل يف مفارز السري. فغالبًا ما يكون اإللحاق مبفارز السري 

إجراًء تأديبيًا، من دون أّي تحضري مسبق أو إعداد، ويكون القليل منهم فقط 

من أصحاب الكفاءة، ويطبّق القانون عىل النحو املطلوب.

فشل هذه  الداخيل عىل  األمن  قوى  آليّات عمل  بعض  التعّمق يف  ويدّل 

القوى، يف اإلسهام املحسوس بتخفيض عدد الصدامات املروريّة، والوفيّات 

عىل الطرق واإلصابات الجسديّة، كام يف تخفيض املخالفات املروريّة، وليس 

الطرق من دون  منها يسري عىل  كبريًا  فإّن عدًدا  املركبات.  يخّص  ما  أقلّها 

لوحات تسجيل، أو بلوحات مزّورة. فأين أمن املواطنني وسالمتهم إذا كان 

هناك ما يقارب نصف مليون سيّارة وحافلة وشاحنة تسري عىل الطرق من 

دون الخضوع للمعاينة امليكانيكيّة الدوريّة، ومن دون تأمني ضّد اإلصابات 

الطرقات عندما  باألمان عىل  للغري؟ هل نشعر  املاديّة  أو األرضار  البرشيّة 

يكون هذا العدد الهائل من السيارات غري قانوين؟ أليس من األمن القومي 

أن تكون جميع املركبات التي نجدها عىل الطريق العام مسّجلة يف مصلحة 

تسجيل املركبات، وتحمل لوحة صحيحة تثبت ذلك، وصالحة للسري، ومؤّمنة 

ضّد مخاطر الطريق واإلصابات البرشيّة واألرضار املاديّة التي ميكن أن تتأّت 

من الصدامات املروريّة؟ أوليس من األمن القومي أال يقود أّي مركبة آليّة إاّل 

من هو حاصل عىل رخصة قيادة حقيقيّة صالحة، بعد اجتيازه امتحانًا نظريًّا 

وعمليًّا شاماًل ملختلف املعارف واملهارات واملواقف التي يجب أن يتحىّل بها 

كّل سائق مركبة آليّة، مبختلف أنواعها؟

من هنا رضورة البحث جديًّا يف الوسائل اآليلة إىل إنشاء كادر برشّي متخّصص 

بتطبيق قانون السري والتحقيق يف الصدامات املروريّة وسائر املهاّمت املتعلّقة 

بالسري والسالمة املروريّة، أي ما سّمي يف قانون السري الجديد "وحدة املرور"، 

لتتوىّل تأمني األمن املرورّي مبختلف أوجهه، وتسهم بالتايل عىل نحو فّعال 

يف األمن القومي من دون الحاجة إىل مؤازرة سائر الوحدات األمنيّة إال يف 

الحاالت الطارئة الكربى.
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األستاذ إبراهيم شحرور

أشكر مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجيّة والعميد الركن فادي أيب فرّاج، 

وبصفتي مدير الربامج يف مجلس اإلمناء واإلعامر سوف أتطرّق يف الحديث 

رمزي  الدكتور  ذكر  وكام  النقل،  لقطاع  واملؤّسيس  التخطيطي  الجانب  إىل 

سالمة فإّن هناك الكثري من الالعبني أو الرشكاء يف قطاع النقل، أبرزهم وزارة 

األشغال العامة والنقل، واملؤّسسات العامة تحت وصايتها، ووزارات أخرى 

مثل وزارة الداخلية والبلديات، وبشكل رئييس وزارة البيئة، ووزارة العدل، 

هذا  وصاية  تعود  إمّنا  أدوار،  لديها  الوزارات  هذه  فجميع  الرتبية،  ووزارة 

القطاع إىل وزارة األشغال العامة والّنقل، وهناك أيًضا مجلس اإلمناء واإلعامر 

الذي ُدمج فيه منذ حواىل 15 سنة مجلسان كانا منشأين قبله، األول، هو 

مجلس املشاريع اإلنشائية، وكان تحت وصاية وزارة األشغال وليس مجلس 

الوزراء، والثاين، هو مجلس تنفيذ مشاريع بريوت، الذراع التنفيذي لبلدية 

بريوت، وكّل منهام أنىشء لهدف مختلف، فهذان املجلسان أُدمجا يف مجلس 

اإلمناء واإلعامر يف العام 2001، مام وّسع يف دور األخري التنفيذي.

النقل، هو القطاع الخاص الذي ال أحد يتكلّم  هناك شيك آخر يف قطاع 

التي  الالسياسات  األصح  أو عىل  السياسات،  الكثري من  برأيي هناك  عليه، 

السياسات  غياب  وإّن  بحاميتها،  األحيان  أغلب  يف  الخاص  القطاع  يقوم 

الدولة ال تقوم بحوارات جيّدة  الخاص.  القطاع  يناسب بعض األطراف يف 

مع القطاع الخاص، األمر الذي يدفعه إىل تسهيل مصالحه الخاصة بطرق 

مختلفة، بسبب غياب الحوار والتواصل للوصول إىل توافقات. وكام تحّدث 

الدكتور سالمة عن باب األمان واألمن، فإّن تعّدد الرشكاء يف هذا القطاع ال 

يعني تضاربًا بالصالحيات، إاّل إذا كان هذا التضارب مفتعاًل ومقصوًدا، كأن 

يقول بعض الوزراء أو املسؤولني أّن مشاريع مجلس اإلمناء واإلعامر ليست 

مشاريع تابعة للوزارات، فهم إّما غري ُمدركني لرتكيبة هذا املجلس أو أنّهم 

يعطونه دوًرا ليس له يف األساس، ألّن مجلس اإلمناء واإلعامر إذا قام بتنفيذ 

مرشوع ما يف قطاع معنّي، فهو ينّفذه لصالح الوزارة املعنية، وبالتايل فليس 

هي  فاملدرسة  واإلعامر،  اإلمناء  مجلس  لصالح  مستقّل  مرشوع  أي  هناك 

لصالح وزارة الرتبية، واملستشفى لوزارة الصّحة، والطرقات والجسور لوزارة 

األشغال، ويؤسفني أن أقول أّن بعض املسؤولني يف بعض الوزارات يّدعون أّن 

ال دخل لهم بهذه املشاريع ويجب العودة إىل مجلس اإلمناء واإلعامر، وهذا 

هو الّسبب الرئيس للتصّدع الحاصل وليس بسبب تضارب الصالحيات، إمّنا 

األستاذ إبراهيم شحرور
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بسبب عدم تحّمل املسؤوليات والصالحيات الحقيقية.

أّود هنا توضيح نقطة مهّمة، وهي أّن مجلس اإلمناء واإلعامر ومنذ نشأته 

كان لديه ثالث وظائف رئيسية: التخطيط، والتمويل، والبحث عن متويل 

خارجي، ووظيفة ثانوية هي التنفيذ. لكن عندما تدمج به مجالس تنفيذية 

أن  السيايس ميكن  الجّو  التنفيذ، وبحسب  ترتفع حّصة  أن  الطبيعي  فمن 

أقّل، ولكن عندما  تنفيذي  أو دور  أكرب  تنفيذي  املجلس دور  لهذا  يُعطى 

أنشئ، كان دوره التخطيطي والتموييل هو األساس، والدليل عىل ذلك أنّه 

يف املرسوم عينه يف العام 1977، أُلغيت وزارة التصميم العام وأُنشئ مجلس 

اإلمناء واإلعامر، والفكرة األساسية من إنشائه مل تكن للتنفيذ، فاملجلس ال 

يضع سياسات قطاعية كام يعتقد البعض، وهو ال يحّل مكان الوزارات يف 

وضع تلك السياسات، ألّن وضع السياسات القطاعية هي مسؤولية الوزارات 

التخطيطات ذات  أّن املجلس يدمج هذه السياسات يف  القطاعية يف حني 

الطابع الوطني، مثل ترتيب األرايض والربامج االستثامرية، أّما إذا كان املجلس 

يحصل عىل متويل، فيكون لديه سياسات قطاعية.

أّما قطاع الّنقل، فلألسف ال توجد له أّي خطة أو سياسة مقرّة يف مجلس 

أُقرّت  التي  الوحيدة  التخطيطية  فالوثيقة  أخرى،  لقطاعات  الوزراء، خالفًا 

الشامل  "املخطّط  هي:   ،2009 العام  مبرسوم  وصدرت  الوزراء  مجلس  يف 

لرتتيب األرايض اللبنانية" التي وضعها مجلس اإلمناء واإلعامر، وهذه الوثيقة 

التخطيطية هي الوحيدة واملهّمة، ولكّنها غري كافية، مع أنّها تتطرّق بشكل 

أسايس لقطاع النقل، لكن إذا مل ترتجم هذه الوثيقة يف برنامج تنفيذي يرتّب 

األولويات ويحّدد ماذا سينفّذ يف السنوات املقبلة، ستبقى وثيقة ذات طابع 

توجيهي. فلامذا مل توضع برامج تنفيذية لهذه الرؤية االسرتاتيجية؟ الّسبب 

األول، هو غياب املوازنة، وهذا ليس تفصياًل بسيطًا، فال يوجد أّي دولة يف 

العامل تنفّذ برامج أو مشاريع من دون موازنة عامة سنوية إاّل لبنان، فاملوزانة 

هي النواة األساسية ألّي عمل تخطيطي، وهي التي تقّرر ماذا ستفعل الدولة 

يف السنة املقبلة. لقد اعتدنا عىل أّن عدم إقرار املوازنة هو أمر طبيعي، لكن 

عىل العكس، هو أمر خطر جًدا أن تنفذ الدولة املشاريع من دون موازنة 

سنوية. الّسبب الثاين، هو الجو السيايس العام، فإذا وضعت الخطّة وقُّدمت 

إىل مجلس الوزراء ومل يكن الجّو السيايس جاهزًا عىل املستوى البعيد، فلن 

تصل هذه الخطة إىل خواتيمها. لقد أصبح لدينا تجربة كبرية، نحن قّدمنا 

أكرث من برنامج تنفيذي ميكن أن يرتجم هذه الرؤية االسرتاتيجية، ولكن هذه 

الربامج مل تعرض عىل مجلس الوزراء ومل تُناقش كام أنّها مل تُدرج عىل جدول 
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مجلس  أعامل  جدول  نراقب  ونحن  سنوات  خمس  حواىل  فمنذ  األعامل. 

الوزراء والنقاشات التي تدور، إنّهم ال يناقشون مواضيع اسرتاتيجية أو حتى 

مواضيع تتعلّق بسياسات قطاعية، علاًم أّن هناك سياسات تّم النقاش بشأنها 

يف العام 2010، كقطاع الكهرباء واملياه والرصف الصّحي وقطاع النقل، لكن 

خطّة قطاع النقل مل تُقّر، ومنذ ذلك الحني مل نالحظ أي نقاشات يف مجلس 

الوزراء من هذا الّنوع.

وهي  التخطيط،  عملية  كثريًا  تؤّخر  أخرى  فكرة  توضيح  أريد  املقابل  يف 

ترشيعية وخطرة، ففي العام 2006 عّدل مجلس النواب قانون االستمالك، 

ووضع مادة جديدة يف هذا القانون تفيد أنّه وبعد مرور عّدة سنوات عىل 

تنفيذها، تسقط االستمالكات حكاًم، وهذا  يباش يف  تخطيطات معيّنة مل 

القانون وبحسب مصادر معلومايت مل يسترش مجلس النواب قبل إقراره أّي 

جهة معنية باملوضوع، كوزارة األشغال، أو التنظيم املدين، أو مجلس اإلمناء 

واإلعامر، فقد أقره مجلس النواب من دون استشارة الجهات املعنية، فامذا 

يعني هذا القانون؟ هذا القانون يعني أنّه يف العام 2011، أّي بعد مرور 

خمس سنوات عىل إقراره، هناك تخطيطات أساسية وضعت يف الستينيات 

واألوتوسرتاد  بريوت  ملدينة  الدائري  األوتوسرتاد  مثل  املنرصم،  القرن  من 

العريب، وعىل الرغم من قدم هذه التخطيطات فإنّه مل يعد هناك يف بريوت 

الكربى أماكن غري مشغولة، سوى تلك التي أدرجت يف هذه التخطيطات، 

فأصبحت هذه التخطيطات واالستمالكات بحكم القانون ساقطة.

اإلدارة  تباش  مل  إذا  بأنّه  تقول  القانون  يف  مادة  هناك  أن  ذلك  إىل  أضف 

باالستمالك فيعترب األخري أيًضا بحكم الساقط، فحاولنا التالعب بشأنها، وقلنا 

أنّنا بدأنا مرشوع األوتوسرتاد الدائري انطالقًا من مستديرة الصياد، فذهب 

الناس إىل املحاكم، وأصدر القضاة أحكاًما مبوجب قانون االستمالك الجديد، 

بحيث رُفعت أو ُشطبت اإلشارة عن بعض العقارات. فالقايض يحكم عىل 

القايض  عىل  بأّن  أقول  ليك  قانون  رجل  لست  وأنا  أمامه،  املوجود  امللّف 

املنفرد أو عىل مجلس الشورى أن يصدر القرار، لكّن القايض يصدر القرارات 

تخطيطات  يف  اليوم  لدينا  أصبح  فقد  التخطيط،  إشارات  لرفع  واألحكام 

مرفوع  عقارات،  العريب  واألوتوسرتاد  الدائري  األوتوسرتاد  مثل  اسرتاتيجية 

عنها إشارة التخطيط وعقارات أخرى إىل جانبها أو محاذية لها، مل يزل عليها 

لدينا تخطيطان  أصبح  إًذا  ينظّموا دعاوى إلزالتها،  أصحابها مل  إشارة، ألّن 

إشارة  دون  عقاًرامن  فيهام  ولكنَّ  الشورى،  يُلِْغهام مجلس  مل  اسرتاتيجيان 

وآخر بقربه مع إشارة، وبرأيي فإّن هذا املوضوع خطر جًدا.
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القايض جورج عطيه 

بعد كّل ما جرى عرضه من طروحات وأفكار يف واقع الّنقل العام والسالمة 

املرورية وأساليب التطوير يف مختلف اإلدارات املعنية بهذا املوضوع، ال 

الشمس  يف  يوميًا  نراه  ما  وحي  من  هاًما  أمرًا  أستخلص  أن  إال  يسعني 

التي ترشق وتبعث النور للمعمورة بصورها املتعّددة واملختلفة باختالف 

متشّعبة  صورها  ولكن  واحدة،  حقيقة  يوجد  أنه  يف  وموقعها،  دورانها 

من  االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  ًمركز  حاليا  يفعله  وما  ومتغايرة، 

اللقاء الجامع أصاب الشأن يف هذا الحقل، فهو جمٌع لكامل  خالل هذا 

صور الحقيقة الخاصة باملوضوع املطروح.

أعطى صورة حقيقية من  إمّنا  عنده،  ما  وقّدم  تفّضل  فكّل شخص  نعم، 

من  كان  لذا  بالتقدير،  جديرة  وهي  يشغلها،  التي  الزاوية  ومن  موقعه 

املهّم جًدا أخذ املبادرة والقيام بدور وزارة التنسيق لجمع كّل تلك الصور 

املواطنني  لحياة  الحيوي  الرشيان  هذا  يف  اإلهتامم  من  مبزيد  واالعتناء 

والوطن.

اليمني  أداء قسم  الرئيس األول باإلشاف عىل  منذ يومني كلّفني سعادة 

ملفتشني يف األمن العام، وأحببت يف هذه املناسبة أن أحّفزهم يف مهامهم 

هذه  عن  فأخربتهم  آخر،  يشء  أي  قبل  املسؤولية  تحّمل  عىل  الوظيفية 

يحملون  بناء  ورشة  يف  يعملون  أشخاص  ثالثة  يوجد  "كان  الحادثة: 

رجل  هناك  من  ومّر  الجدران،  لبناء  املعّد  الخّط  عىل  لوضعها  األحجار 

أنقل األحجار لوضعها يف  األّول: ماذا أنت فاعل؟ فأجابه:  العامل  وسأل 

إيّن أشيّد حائطًا،  الثاين فأجابه:  للعامل  بالسؤال نفسه  ثّم توّجه  مكانها، 

اليمني:  لحالفي  بدوري  فقلت  جامعة"،  أشيّد  إيّن  له  فقال  الثالث  أّما 

"اقسموا اليمني بأن تقوموا بوظيفة بناء الوطن كّل من موقعه". 

فتطبيق  العام.  بالشأن  ومعنيني  مسؤولني  كأشخاص  يعنينا  املثال  فهذا 

القانون اليوم ميكن أن يكون بطريقة فوقية، أي من األعىل إىل األسفل، 

من  القانون  تطبيق  يأيت  أن  فاألفضل  املرجّوة،  تلك  غري  مفاعيله  فتكون 

القاعدة، أي من خالل الرتبية وعرب تنشئة أجيال ترغب بتطبيق القانون. 

وتحّدثتم  بها،  تفضلتم  التي  األمور  جميع  عىل  الناس  نثّقف  أن  نريد 

عنها، وأن ننّمي لديهم حّس املسؤولية والثقة باملواطنية )عالقة املواطن 

باإلدارة(، وأّن نحثّهم عىل حسن الترّصف والتعاطي مع املنشآت العامة 

قبول  رغبة  لديهم  نخلق  بحيث  الخاصة،  ملكيتهم  من  أجزاء  أنّها  عىل 

القايض جورج عطيه 
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واإلدارات  األمنية  القوى  تتّخذها  التي  التدابري  مع  والتجارب  التعاون 

وأنّهم  لخريهم،  تعمل  األمور  كّل  أّن  تشعرهم  جديدة  برؤية  العامة، 

كمواطنني هم يف النهاية املستفيدون أواًل وأخريًا.

باملعارف  الجديدة  األجيال  نؤّهل  أن  يجب  أعاله  ورد  ما  مع  بالتزامن 

خاص  منهاج  إدخال  خالل  من  واعدين،  صاعدين  يكونوا  يك  القانونية، 

أجيب عىل  بهذا  كافة.  الدراسية  املراحل  الوطنية طوال  الرتبية  مادة  يف 

أسئلة طاليب يف الجامعة: كيف ميكن أن يتغرّي البلد؟ وكيف يصبح أفضل؟ 

بلًدا أفضل، فعندما تخدمون  فأقول لهم كام أعتقد: "أنتم من تجعلونه 

هذا الوطن بإميان وتقتنعون بدوركم يف إعالء شأنه، وتبنون شخصياتكم 

التطوير  عىل  قادرين  تصبحون  عندها  فيه،  مسؤولياتكم  لتتحملّون 

والتغيري".

مهامه  تولّيه  بدايات  يف  ركّز  الذي  سالمة  للدكتور  بالشكر  أتوّجه  هنا 

كأمني رّس للمجلس األعىل للسالمة املرورية، عىل االهتامم أواًل يف إدخال 

قانون السالمة املرورية كامدة تعليمية يف الرتبية الوطنية، برؤية مفادها 

ينظر  أن  قادًرا عىل  أن نحصد جياًل جديًدا  بعد عرش سنوات ميكننا  أنّه 

نحو املستقبل بخلفية قانونية تعكس مامرساته بشأن السالمة املرورية.

يف  إشاكه  علينا  يجب  املسؤولية،  تحّمل  يف  املواطن  دور  تعزيز  يف  أّما 

املجتمع بدور فاعل، وإشعاره بأهمية رأيه يف التصويب والتعليق والّنقد. 

ال كام حصل منذ حوايل مثانية أشهر يف موضوع النفايات، الذي بنّي بشكل 

جيّل وواضح أّن املواطنني أضحوا مخّدرين حتى فيام يعني صحتهم، فلم 

تدُع أي نقابة أو بلدية أو اتّحاد معني بالشأن العام، العتصام مدين ولو 

واملياه  والرتبة  البيئة  الذي شوه  املزري  الواقع  اعرتاًضا عىل  واحد،  ليوم 

عندما  هو  األوطان  ينهي  الذي  األكرب  فالخطر  طوال.  لسنوات  الجوفية 

بصحته  األمر  يتعلق  عندما  سيّام  ال  مباٍل  غري  ويصبح  اإلنسان  يتخّدر 

وبسالمته.

تتضافر  أن  فيجب  التحتية،  للبنية  القانونية  للمعالجة  بالنسبة  أّما 

مع  تتكامل  أن  ينبغي  الجهود  وهذه  عنها،  تحدثتم  التي  الجهود  كّل 

تؤكد  والتي  االجتامعي  الترشيع  مبادىء  ضوء  عىل  إمّنا  البعض،  بعضها 

ا  محقًّ يكون  ال  القانون  وإّن  قانون،  بال  مجتمع  تخيّل  ميكن  ال  أنّه  عىل 

 Une Société Sans Droit n’est Jamais" ،إاّل إذا طبّق بصورة عادلة

 Concevable, et la Loi n’est pas Juste que Lorsqu’elle est

Justement Appliquée"، فكلمة العدالة توِصلنا إىل ما يسّمى "عدالة 
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العقوبة"، ففي مكان ما، سنضطر إىل إنزال العقاب باملخالف. واملراد من 

العقاب إحقاق الحّق وردع املواطن لاللتزام بالقوانني عىل أن نخلق لديه 

من خالل العقوبة روح املشاركة من جديد.

الذي صدر مؤخرًا، ومن موقعي كرئيس محكمة سري  السري  قانون  ففي 

من  اختربت  ما  عىل  أشهد  أن  ميكنني  سنوات،  حواىل ست  منذ  بريوت، 

أرى  فاليوم  بعده،  ما  وفرتة  الجديد،  السري  قانون  قبل  ما  فرتة  يف  فَرٍق 

فاملواطن  يوميًا،  اتلّمسها  املواطنني  نفوس  يف  ونقمة  اجتامعية  كارثة 

الدولة  عينه عىل  الوقت  يف  ناقم  ولكّنه  للقانون  ويخضع  الغرامة  يدفع 

تطبيقها  ويف  عادلة،  غري  األحيان  بعض  يف  أتت  العقوبة  ألّن  والقايض، 

إجازة  حمل  عدم  غرامة  إّن  ذلك،  عىل  مثال  منها.  الغاية  عن  خارجة 

السوق بحسب قانون السري القديم كانت تعادل 125 ألف لرية لبنانية، 

أّما القانون الجديد فينّص عىل أّن االستحصال عىل إجازة السوق توجب 

الّنص  هذا  مخالفة  وأرفَق  تدريبية،  دورة  يف  خاصة  لدروس  الخضوع 

ابتداًء من شهرين ولغاية 3 سنوات باإلضافة إىل غرامة  بعقوبة السجن 

ثالث ماليني لرية لبنانية.

فاليوم ال يزال نظام االستحصال عىل إجازة السوق كام كان يف ظّل القانون 

القديم إاّل أّن الغرامة املفروضة للمخالفة هي بحسب القانون الجديد. 

الذي يقود دون إجازة  املخالف  القانون عىل  أطبّق  أن  أنا كقاٍض يجب 

سوق مبا يصل إىل ثالث سنوات حبس وغرامة ثالث ماليني لرية. فكيف 

ميكن للمواطن أن يتقبّل هذه العقوبة غري املرّبرة بعدالة التطبيق؟ لذا 

يوَضع  أن  قبل  بالحبس  املخالفة  تلك  وضعية  يف  أحد  عىل  أحكم  ال  أنا 

الّنظام الجديد املتعلّق بهذه العقوبة، قيد التطبيق الفعيل.

أّن غرامات السري مرتفعة؟ أجبت  لقد سألني أحد املسؤولني، هّل أعترب 

وظروف  وزمان  مكان  حيث  من  معيّنة  بنسبية  العقوبة  إىل  يُنظر  بأنّه 

غرامة  إّن  باملطلق،  ال.  أم  مرتفعة  كانت  إذا  يُحكم  هنا  من  التطبيق، 

الدول  يف  املعتمدة  تلك  من  أقّل  هي  لبنان  يف  السري  مخالفات  بعض 

التي  املالمئة  غري  واألرضية  واألوضاع  الظروف  وبحسب  ولكّننا  األخرى، 

بحّق  مجحفة  لبنان  يف  الغرامة  هذه  تأيت  جميًعا،  واستعرضناها  سبق 

توجد  وال  سواسية  املواطنني  بكّل  الضبط  محارض  تنظّم  فال  املواطن. 

القانون  تطبيق  لحسن  املحارض  محّرري  عند  دامئًا  املطلوبة  املؤّهالت 

تواكبا  الظروف االجتامعية واالقتصادية مل  أّن  األمر، فضاًل عن  وتصويب 

تطبيق قانون السري الجديد، فالبعض يسأل إن كان باستطاعته أن يقّسط 
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الغرامة عىل دفعات، لعدم معرفته بالقانون الجديد أواًل، ولعدم قدرته 

الناحية االدارية  عىل تسديد الغرامات املرتفعة وتسوية وضع آليته من 

لتصبح شعية فيصار إىل فّك حجزها وفًقا لألصول. 

مع  املواطنني  قبل  من  حقيقيًا  تجاوبًا  أرى  ال  الواقع  هذا  من  انطالقًا 

القانون، ال من حيث املضمون وال من حيث الشكل، وذلك ألّن العدالة 

املرجوة بحسب املبادىء الواردة أعاله غري متوافرة، بدليل أّن رجال األمن 

يضطرون للوصول إىل الشجار أحيانًا مع املخالفني لتنظيم محارض ضبط 

بحّقهم، كام أّن الناس يأتون للشكوى بحّق البعض من رجال األمن سبب 

طريقة معاملتهم عند تنظيم املحارض مبخالفات يقّرون فيها، ناقمني عىل 

طريقة قمعها املهينة للكرامة واملواطنية.

أن  يجب  ألوالدنا  لنورّثه  فيه  نعيش  وطًنا  نبني  أن  أردنا  إذا  الختام،  يف 

نأخذ هذه األمور بعني االعتبار.

السيدة مارلني حداد

أفتخر بوجودي اليوم يف مؤّسسة الجيش اللبناين، وهي املؤّسسة البعيدة 

من السياسة، ونحن بحاجة أن نتكلّم بحريّة تحت سقف الكرامة، وقرب 

األيادي البيض التي تسند وتدعم، ولوال وجود الجيش ملا كّنا هنا اليوم، 

ال إداريني وال مدنيني، وال نريد أن نتكلّم شعرًا بل نريد أن نبدأ العمل 

الحارضين هم من  أغلبية  الواقع،  أعرض  بينكم، ليك  أنا  اليوم  والتنفيذ. 

املسؤولني واملدركني له، فالتوصية الوحيدة هي التنفيذ، وعىل الرغم من 

طول املّدة سننّفذ، ألّن شعارنا يف قامئقاميّة املنت "مًعا يف الخدمة"، وسنقوم 

النواحي ومن مختلف  العراقيل من جميع  بلغت  مهام  املرشوع  بتنفيذ 

القطاعات. وأشكر حرضة العميد الركن أيب فراج عىل طرح موضوع قطاع 

القطاعات بحاجة إىل لجان اختصاصية،  أّن جميع  العلم  املواصالت، مع 

ليس لكتابة التوصيات واملقرتحات فحسب، بل للبدء بتنفيذها عىل أرض 

الواقع.

وضعنا خطّة، كمتطّوعني يف اإلدارة العامة يف قامئقامية املنت، لحّل مشكلة 

الّسري التي تؤثّر عىل منطقتي الشامل وبريوت، كون منطقة الدورة هي 

نقطة وصل بني مختلف املناطق اللبنانية، تفرض هذه الخطة عىل أصحاب 

السيدة مارلني حداد
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لديها  يكون  أن  الدورة  مستديرة  عىل  القامئة  األجرة  وسيارات  الباصات 

أّن اإلدارات  للركّاب، ولو من ضمن إمكانياتنا، والكّل متّفق عىل  محطة 

الرسمية بحاجة إىل قدرات برشية وقدرات مادية يف آن، ولكّنني مل أقف 

متطّوعني  مع  عملت  بل  األيدي،  مكتوفة  املالية  القدرات  غياب  أمام 

إمكانياته.  بحسب  املدين  املجتمع  من  املالية  املتطلبات  عىل  وحصلت 

من  نتمكن  آٍن  يف  واملشاركة  وباإلرادة   ، تحدٍّ الخطّة  هذه  أّن  واعتربنا 

تنفيذها. ففي محلّة الدورة، خلف املستديرة، لدينا أرض تعود ملصلحة 

سكك الحديد، فعملنا بالتنسيق مع األستاذ زياد نرص عىل هذا املوضوع، 

فقّدم لنا األرض مشكوًرا، بصورة شفوية وليس بصورة رسمية، كام علينا 

وبالتايل  نحلّها،  أن  يجب  فلدينا مشكلة  التقليدية،  األمور  أمام  نقف  أاّل 

قّدم األستاذ زياد لنا األرض ووضعنا الخطّة الالزمة، وقمنا بالتنسيق أيًضا 

مع رؤساء البلديات، وال سيّام بلديتي "الجديدة وبرج حمود" ومع القوى 

تعلمون،  كام  العامة  اإلدارة  يف  ألّن  األرض،  عىل  تنفيذية  كقوى  األمنية 

هناك تسلسل إداري، يبدأ باملحافظة فوزارة الداخلية ومن ثم البلديات.

إدارات  يف  ليست  املشكلة  ألّن  اإلدارية  األمور  بعض  سأستعرض  وهنا 

العامة، فالدولة ليست هي من  التعّدي عىل األمالك  إمّنا هي يف  الدولة 

نظّم خطوط النقل، بل الزعامء عىل األرض والزعامء املسؤولون املنظّمون 

لهذا القطاع، والذين ال رادع لهم فكّل منهم يعمل كام يحلو له. ونحن يف 

الواقع نحاول، ضمن هذه الخطّة األوليّة، أن ننقل بدايًة أصحاب خطوط 

النقل إىل الداخل مع تنظيم معنّي وتحت إشاف اإلدارة العامة واملؤّسسة 

العامة للنقل ليك نخّفف من وطأة الزحمة عن مستديرة الدورة، حيث 

لدينا 11 خطًّا للنقل، منها 5 خطوط بإتجاه منطقة بريوت، و6 خطوط 

لجنة  أقمنا مرشوع  ثّم  بكفيا.  نحو  وصعوًدا  الشامل  بإتجاه  الدورة  من 

الخطوط داخل املحطّة، فلدينا حواىل  النقل إلدارة  من أصحاب خطوط 

حركة  ألف  لدينا  أي  الدورة،  وإىل  من  يوميًا  نقلتني  مبعّدل  باص   500

ألف   20 حواىل  حركة  لدينا  بالتايل  خطًّا،   11 عىل  موزّعة  يوميًا  مرورية 

من  يصعدون  الدقيقة  يف  شخًصا   24 نحو  يقارب  ما  أي  يوميًا،  شخص 

مستديرة الدورة أو ينزلون فيها. أهمية هذا املرشوع أنّه مبساحة 4500 

مرت مربع نحاول أن ننشئ محطّة منوذجية تكون انطالقة ملحطّات أخرى 

يف قضاء املنت، كالزلقا وجّل الديب وإنطلياس واملنصورية وغريها، فتكون 

البداية من الدورة وتستكمل يف محطّات صغرية يف مناطق املنت جميعها.
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املهندس زياد نرص

أريد أن أشري إىل أّن محطة الدورة هي يف األساس محطّة للنقل الّسكيك، 

املؤّسسة  كانت  املؤّسسة،  لهذه  عام  كمدير  مسؤوليتي  أستلم  أن  وقبل 

لركن  مساحة  وجود  لناحية  املنطقة  احتياجات  لتلبّي  قد وضعت خطّة 

الحافالت، تجنبًا للوقوف العشوايئ عىل جانب الطرقات بالقرب من جرس 

الدورة، األمر الذي يتسبّب مبزيد من زحمة السري، إمّنا مع األسف استمّر 

الفوىض  بسبب  املحطة  خارج  آلياتهم  بركن  والباصات  الفانات  أصحاب 

التنفيذ من قبل السلطات املختّصة، إذ يعود  القامئة، وعدم القدرة عىل 

اإلشارة  وتجدر  التجاوزات.  ومنع  التنفيذ  حسن  متابعة  األمنية  لألجهزة 

إيجابية،  بالخطة،  العمل  إعادة  بغية  القامئقاميةية  مبادرة  أّن  إىل  هنا 

ويعود لها صالحية إلزام أصحاب الفانات والحافالت بآليات العمل عىل 

القائم،  بالواقع  املرتبطة  العديدة  مالحظاتنا  من  الرغم  عىل  الخطوط 

لجهة كيفية عمل القطاع الخاص وآليته ومدى مراعاة األنظمة والقوانني 

التعاون املطلوب من خالل اإلجازة  أبدينا كّل  بأنّنا  مرعية اإلجراء، علاًم 

بانتظار  مؤقّتًا،  القائم  الواقع  لتنظيم  الدورة  ملحطّة  املؤقت  باالستخدام 

ونظام  الكربى،  بريوت  ملنطقة  املشرتك  للّنقل  املتكاملة  الخطّة  تطبيق 

ملقام  رفعها  تّم  والتي  بريوت،  الشاميل ملدينة  املحور  الرسيع عىل  النقل 

استعداده  الدويل  البنك  أبدى  أن  بعد  عليها  للموافقة  الوزراء  مجلس 

لتأمني التمويل الالزم لها.
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املهندس فريد قاصوف

إنّنا نقوم بهذا العمل التطوعي ضمن فريق عمل بالتعاون مع قامئقام املنت 

متتّد عىل  الدورة  مستديرة  قرب  املذكورة  فاملحطّة  مارلني حداد.  السيدة 

جزأين من خّط السّكة الحديد بالتتايل يف منطقتي الجديدة وبرج حمود 

العقاريتني وهي ملك ملصلحة سكك الحديد. يبنّي لنا هذا األمر مدى تعقيد 

إدارة بناء املحطّة وتشغيلها إن من حيث ملكية األرض أو من جهة املناطق 

العقارية التي تنتمي إليها. لذلك كان الحّل املُبّسط أن ننقل زحمة السري 

التي تحصل عىل مستديرة الدورة واملسارب املرتبطة بها إىل داخل املحطة 

السائقني، ثم يصار إىل تعديلها  الرتتيبات املتعارف عليها من قبل  حسب 

رويًدا رويًدا مبا يتالءم وخدمة الركاب مع الحفاظ عىل مصلحة السائقني 

واإلدارة.

هذا وقامت القامئقامية بتعديل جزء من هذه الخطوط وتنظيمها، فمنها 

ما يربط مبحطات يف منطقة املنت، ومنها ما يربط مع محطات أخرى يف 

جبيل وبريوت وصواًل إىل املطار. من املعروف أيًضا أّن هذه الخطوط شبه 

إىل  أّدت  توازنات ضيّقة،  قامئة عىل  الباصات، وهي  مملوكة من أصحاب 

مبطّن  تنظيم  من  نوع  يوجد  كونه  الخطوط،  هذه  عمل  يف  أويل  انتظام 

بني أصحاب الباصات يحفظ الهدوء ويجعل كّل باص يسري باتجاه معنّي، 

مع  حاليًا  وبالتعاون  دقيقة،  عمل  آلية  منتظمني ضمن  السائقني  ويجعل 

قوى األمن التي تساعد يف ضبط الوضع. لكّن هذه الّدقة ولألسف سلبية، 

كونها قامئة عىل املصالح الخاصة والتوازنات الحالية، وكأنّها قنبلة موقوتة 

من املمكن أن تنفجر فجأة.

فمثاًل عىل خطوط املنت، تنتقل يف باص وتقيض نصف ساعة من الوقت لتصل 

من بتغرين أو املروج إىل بكفيا)ثلث املسافة(، وتليها خمس عرشة دقيقة 

ليك تصل إىل الدورة )ثلثي املسافة(، فالخّط بطيء يف البداية ثّم يتحّول إىل 

رسعة غري طبيعية، إًذا الخّط غري فّعال ويؤّدي إىل معاناة يف املنطقة بأرسها 

بالعاملة  الباصات  اكتظاظ  عن  عدا  املستطاع،  قدر  املواطنون  فيتحاشاه 

األجنبية والنازحني. لهذا السبب، ويف أثناء إعداد الدراسة حاولنا أن نضع 

تقديرات أولية لعدد الباصات والركاب، فكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية بسبب 

تضارب اآلراء والتقديرات، وبخاصٍة لجهة حرص عدد الباصات، فلم نقدر 

أن نصل إىل نتيجة نهائية.

وعليه قامت القامئقاميةية مببادرة تقيض بتعبئة نوع من االستامرات لحرص 

املهندس فريد قاصوف
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عدد الباصات الخاصة عىل الخّط، فاعترب أصحاب الباصات يف املرحلة األوىل 

أّن هذه الخطوط هي مكتسبات ال ميكن املساس بها، واعتربوا االستامرة 

مبنزلة مستند قانوين من الدولة يعرتف مبلكيتهم للخطوط، فقام من كان 

هذه  عىل  للحصول  وتهافتوا  أكرث،  أو  باصني  بتسجيل  واحًدا  باًصا  ميلك 

االستامرة، ولكن عندما الحظوا أن فيها دقّة كبرية وتفاصيل عديدة ابتعدوا 

منها بالرسعة نفسها التي أقبلوا عليها. فعندما راجعنا االستامرات مل نلحظ 

أن أحًدا أقدم عىل تعبئتها كام ينبغي، علاًم بأن هذه الباصات تقع ضمن 

شبكة الزبائنية السياسية التابعة كاًل إىل مرجعيتها.

غري  فاألرض  جًدا،  بسيط  اإلنشاءات  جهة  من  به  نقوم  ما  فإّن  تقنيًا،  أّما 

مخّصصة للمحطّة، وهي ليست ملًكا للقامئقامية ليك ترصف أموالها عليها، 

8 محطّات النطالق  إقامة  النقل عرب  ترتيب خطوط  نوع من  واألمر هو 

الركّاب و4 محطّات للوصول، مع اعتامد نظام أوتوماتييك وكهربايئ إلدارة 

اآلليات يف كامل أجزاء املحطة لتخفيف العمل اليدوي وتاليف املحسوبيات. 

كام أبقينا جزًءا من تلك األرض مخّصًصا ملواقف السيارات عىل اعتبار أن 

الخاصة  سياراتهم  يركنون  الذين  األشخاص  لبعض  معيّنة  التزامات  هناك 

فيها. بالتايل توّصلنا إىل تحديد تكلفة املحطّة بحواىل نصف مليون دوالر 

املدين  املجتمع  مع  عالقاتها وشاكتها  عرب  املنت  قامئقامية  ستسعى  أمرييك 

املحيّل وعرب البلديات لتأمينها.
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الدكتور رامي سمعان

أشكر العميد الركن فادي أيب فراج ومركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية 

يف الجيش عىل إقامة هذه الندوة املنتجة واملفيدة جًدا، وأبدأ مداخلتي 

عّدة  يعاين  والذي  لبنان،  يف  الركاب  نقل  قطاع  واقع  عن  موجز  بعرض 

إشكاليات، وبخاصٍة يف املدن الكربى، حيث تستفحل االختناقات املرورية 

يف منطقة بريوت الكربى ويف محيط مراكز املحافظات )طرابلس- النبطية- 

زحلة- صيدا....(.

مع  املايض  القرن  من  الخمسينيات  فرتة  يف  القطاع  هذا  تطّور  لقد 

اللبنانية،  املناطق  مختلف  شهدته  الذي  واالقتصادي  الحرضي  االزدهار 

النقل املشرتك  املقابل، تطّور قطاع  وبخاصٍة بريوت وضواحيها. ولكن يف 

بشكل خجول مقارنًة مع النقل الفردي. وقد عمدت الحكومات املتعاقبة 

عىل  محدودة  تحسينات  إدخال  وتم  للطرق  التحتية  البنية  تطوير  عىل 

منظومة النقل املشرتك. 

ُمنصبًّا  االهتامم  استمّر  التسعينيات  بداية  يف  اإلعامر  مرحلة  بداية  مع 

عىل الّنقل الفردي والطرقات من دون إعطاء أولويات أو امتيازات للنقل 

اقتصادي  العرض والطلب يف سوق  لتوازنات  تُرك خاضًعا  الذي  املشرتك، 

منظومة  لتحقيق  الالزم  والدعم  الرضورية  الحوافز  يوفّر  ال  منظّم  غري 

إىل  فيحتاج  لبنان  يف  والتنظيمي  املؤّسيس  اإلطار  أّما  مستدامة.  نقل 

لتوازن منطي  التطوير وبخاصٍة يف ما يخّص توفري اإلطار املستدام  بعض 

للمحافظة قدر اإلمكان عىل نوعية الحيّز املكاين للمدن، وعىل التنافسية 

االقتصادية للمدن، وعىل جودة البيئة.

منذ بدء عملية اإلعامر إىل اآلن تفاقمت األمور عىل هذا الصعيد وتعاظم 

الخلل ما بني أمناط التنّقل للركاب، وتراجع بشكل دراماتييك دور األمناط 

السلسة )السري عىل األقدام، الدراجات الهوائية،...( وكذلك الّنقل املشرتك. 

كام تراكمت دراسات ملشاريع أساسية واسرتاتيجية مل يتّم تنفيذها حتى 

اآلن، عىل الرغم من أّن الخطّط األوليّة ملرحلة إعادة اإلعامر قد أكّدت 

خطوط   - الدائري  الطريق  مثاًل:  تنفيذها،  يف  اإلرساع  ورضورة  أهميتها 

املرتو- السكك الحديد- شبكة النقل العام بالباصات.

إعطائها  مع  للسيارات،  فأكرث  أكرث  مخّصًصا  فأصبح  املديني  الحيّز  أّما 

األولوية من حيث استعامل الطرقات للوقوف، وكذلك من حيث الرسعة، 

وبالتايل أصبحت املدن اللبنانية وبخاصٍة بريوت تشكل خطرًا عىل السالمة 

الدكتور رامي سمعان
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 :Vulnérables ضعًفا  األكرث  املستخدمني  عىل  خاص  وبشكل  املرورية 

عن  نتج  وقد  واملسنني،  األطفال  الخاصة،  االحتياجات  أصحاب  املشاة، 

هذا الوضع: 

.qualité de l'espace urbain 1. تراجع يف نوعية الحيّز املكاين

2. تفاقم الخلل يف التوزع النمطي.

بسهولة  منها  جزء  يرتبط  والتي  اقتصاديًا  املدن  تنافسية  إضعاف   .3

الوصول إىل الخدمات واألحياء.

4. زيادة التلّوث والتأثري السلبي عىل البيئة.

إحداث  من خالل  وذلك  القطاع،  بهذا  للنهوض  ملّحة  هناك رضورة  إًذا 

أن  بحيث  للجميع"،  "التنّقل  أهداف  املطاف  نهاية  يف  تخدم  تغيريات 

مناسب  حيز  وإعطاء  التنقل  أمناط  بني  ما  توازنًا  يفرض  املفهوم  هذا 

للمستخدمني األكرث ضعًفا، ومن املمكن االنطالق من النصوص القانونية 

املتوافرة والبيئة الترشيعية القامئة، وذلك من خالل:

 1. قانون السري الجديد.

 2. مرسوم إنشاء املجلس األعىل للنقل.

.SDATL 3. الخطّة الشاملة لرتتيب األرايض 

 4. مرسوم إنشاء مصلحة النقل املشرتك والسكك الحديد.

 5. مرسوم إنشاء املديرية العامة للنقل الربي والبحري.

 6. قانون البلديات.

 7. مرسوم دراسة األثر البيئي. 

 8. مرسوم دراسة األثر املروري.

 9. قانون البناء الجديد.

القائم  الوضع  سلبيات  من  الحّد  الركاب  لنقل  الجديد  التوّجه  يقتيض 

واملعتمد بشكل مفرط عىل التنّقل الفردي والسيارات، ولكن مع الحفاظ 

والكلفة  الّنمط  هذا  يخّص  ما  يف  باملرونة  املتمثّلة  اإليجابيات  عىل 

نسبيًا. املنخفضة 

النقل املشرتك، فلدّي تحّفظ عىل تسمية  بتنظيم حركة  يتعلّق  أّما يف ما 

العاملني  قبل  من  املفروض  الواقع  باألمر  اعرتاف  فهذا  النقل"،  "خطوط 

يف هذا القطاع. إّن متلّك لوحة عمومية يشّكل شطًا رضوريًا ولكن ليس 

ومن  الرسمية  الجهات  عىل  أمتنى  لذلك  القطاع،  هذا  يف  للعمل  كافيًا 

النقطة،  االنتباه إىل هذه  الّنقل  استمرارية خطوط  الحفاظ عىل  منطلق 

للنقل  العامة  )املديرية  املعنية  الجهات  تحّددها  أن  يجب  فالخطوط 
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إّن  والبلديات...(.  املشرتك  النقل  مصلحة  مع  بالتنسيق  والبحري  الربي 

املبادرة يف إنشاء محطّة يف منطقة الدورة ممتازة من أجل إجبار السائقني 

العموميني عىل استخدامها، ولكن يجب توفري شوط نجاح هذه التجربة 

من الناحيتني املالية واألمنية. 

تعّدد  إبراهيم شحرور حول موضوع  الدكتور  به  تفّضل  وتعقيبًا عىل ما 

الجهات والرشكاء يف قطاع النقل، أود أن ألفت االنتباه إىل أمر مهم هو أنّه 

يف هذا القطاع ال رابط بنيوي مؤّسيس للجهات املتعّددة املعنية. يتخطى 

مجال الّنقل، الحدود اإلدارية ما بني املناطق، فهو يقدم خدمة النقل ما 

بني النقطة "أ" والنقطة "ب" بحيث تتقاطع مع عّدة جهات، وتتقاطع مع 

صالحيات وشبكات متعّددة ترتبط بالفعاليات اإلدارية والوزارات املعنية 

والبلديات ويجب أن نتّجه نحو تطوير إطار لتنسيق األعامل واملشاريع 

يف قطاع النقل، وبالتايل تقوم جهة مسؤولة بتأدية دور املنظّم ومواكبة 

تنفيذ املشاريع وتوفري التجانس ما بني سائر الجهات والالعبني واملشّغلني 

)مقدمي الخدمات(. وهذا يحتّم وجود تفاعل ما بني البلديات والوزارات 

يف  للباصات  جديدة  خطوط  استحداث  أردنا  فإذا  مّوحدة،  رؤية  ضمن 

منطقة ما، فيجب أن يكون هناك راٍع لهذا املرشوع، يكون مسؤواًل عنه، 

وبحقوق  باالستمالكات  رأيه  ويعطي  والتشغيل،  التنفيذ  حسن  لتنسيق 

املحيطني باملرشوع وبالخدمة املقّدمة للمواطنني.

ما  ُمشتتة،  املسؤولية  أّن  مبا  الجهات  تعّدد  موضوع  عىل  أركّز  هنا  من 

يؤّدي إىل إضعاف القطاع بشكٍل عام، وهذا أحد مواطن الخلل املؤّسسايت 

يف لبنان. أّما بالنسبة ملوضوع الحوكمة، فهناك التباس حول الخلط ما بني 

القضايا االقتصادية واملالية واالجتامعية.

إّن الّنقل املشرتك للركاب، كام هو الحال يف كّل دول العامل، هو منظومة 

ال  ألنّه  واجتامعيًا،  اقتصاديًا  مربح  لكّنه  البنيوية،  الناحية  من  خارسة 

نستطيع أن ندخل العوامل املؤثّرة كلها ضمن تعرفة النقل، فال ميكن أن 

نفرض يف تعرفة الّنقل اآلثار البيئية أو اآلثار االقتصادية املباشة )الخدمة 

– تطوير فرص العمل(. وبالتايل فإّن املردود املايل املباش لهذا القطاع ال 

يغطّي كامل الحاجات االستثامرية والتشغيلية للمنظومة. 

وتعقيبًا عىل ما تطرّق إليه الدكتور نزار األعور حول مداخيل الدولة من 

العامل،  الوقود والسيارات، فهذا األمر قائم يف غالبية دول  الرضائب عىل 

لكن املشكلة هي يف املوازنة، التي تحّدد كيف وأين ميكن استخدام هذه 

الرضائب، عىل سبيل املثال هناك جزء كبري من الرضيبة عىل املحروقات 
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أال  يجب  القطاع  فهذا  املشرتك،  النقل  قطاع  حّصة  من  يكون  أن  يجب 

علاًم  له،  ومستدامة  واضحة  موازنة  تخصيص  يجب  بل  "متسّواًل"  يصبح 

واالقتصادية،  اإلنتاجية  القطاعات  ملختلف  وسيطة  خدمات  يقدم  بأنّه 

بّد  املحروقات. وهنا ال  أن يكون لديه دخل مباش من رضيبة  ويُفرتض 

سعر  انخفض  عندما  الفرص  من  الكثري  فّوتت  الدولة  بأّن  االعرتاف  من 

برميل النفط، فهي مل تدخل أي جزء من الرضيبة ليك متّول قطاع النقل، 

أّما  العديد منها.  الضائعة بل هناك  الوحيدة  الفرصة  ولكن هذه ليست 

بالنسبة للنواحي املالية، فعىل الرغم من الدعم السنوي للميزانيات، إاّل 

أو  املركبات  يف  االستثامر  عدم  بسبب  ضعيًفا  يبقى  املؤّسسات  أداء  أّن 

منذ  لدينا مشاريع  واملشاريع، ونحن  القوانني  تطبيق  أو يف  الخطوط  يف 

حواىل 15 أو 20 سنة نقوم بدراستها عىل املمرّات نفسها. إًذا فاالستثامر 

الضعيف يؤّدي إىل أداء ضعيف ويُحّجم هذا القطاع الخدمايت.

تغطّي  أن  وحدها  تستطيع  ال  التي  اإليرادات  يف  ضعف  أيًضا  هناك 

كثري  يف  تعرتض  كانت  املالية  وزارة  بأّن  علاًم  القطاع،  حاجات  مختلف 

من املراسالت عىل الدعم املعطى ملصلحة النقل املشرتك، ألنّه وبحسب 

يف  الدولة  أسهمت  بالتايل  جيدة،  بطريقة  تسري  كلّها  األمور  اعتقادها، 

تقليص الدعم وتحديده خالل فرتة الـ 5 أو 6 سنوات املاضية، بحيث أنّه 

ما زال أكرث من ثلثْي العاملني يف املؤّسسات غري منتجني. إًذا فهذا الدعم 

هو غري استثامري وغري اقتصادي، إمّنا هو دعم سيايس. األمر الذي يؤّدي 

إىل إبقاء بعض املناطق معزولة من دون وسائل نقل مشرتك ماّم يسبّب 

زيادة يف االزدحام واالعتامد عىل استخدام السيارات الخاصة أكرث وأكرث، 

بالتايل يؤّدي هذا األمر إىل سيطرة وسائط النقل الفردية، وباملقابل يكون 

غري  سوق  يف  يعملون  ألنّهم  القطاع،  عىل  النقل سطوة  ملشّغيل خطوط 

منظّم ويكون االتجاه التنافيس دامئًا نحو خطوط النقل املربحة.

األمر  االستثامر،  عدم  نتيجة  املؤّسسات  يف  تتفاقم  مازالت  األزمات  إّن 

التّحتية، ويدخلنا يف حلقة  البنى  الخسائر وتراجع  الذي يؤّدي إىل تزايد 

بغياب  الطرق  مشاريع  إنجاز  هو  املهيمن  املنطق  يظّل  بحيث  مفرغة، 

ضمن  كالحافالت  أخرى  وسائل  أو  سكك  من  املشرتك  النقل  مشاريع 

الحارات املخّصصة للنقل املشرتك BRT، أو الرتام. يف العام 1992، أنجزت 

الدولة دراسة إلنشاء خطوط املرتو والنقل املشرتك وشبكات الطرق، فُنفّذ 

بعض املشاريع املتعلّقة بالطرق ومل يُنّفذ ما هو متعلّق بالنقل املشرتك، 

أعطى  الذي  االستثامر  بطبيعة  مباشة  مرتبطة  وهي  واضحة  فاملحصلّة 
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هذه الصالحيات ملُشغيل القطاع الخاص تحت شعار أّن السوق هو الذي 

األسلوب،  تعتمد هذا  ليربالية ال  الدول  أكرث  أّن  واملفارقة  الواقع.  يضبط 

حتى يف بريطانيا والتي حكمها فرتة طويلة نهٌج ليربايل خصخصت أجزاًء 

وتراجعت  الدولة  عادت  ثّم  الحديد،  املشرتك وسكك  النقل  قطاعْي  من 

ألنّه، وكام ذكرت سابًقا،  السالمة.  معايري  انخفضت  عندما  املوضوع  عن 

لكّنه مربح  ماليًا،  البنيوية خارًسا  الناحية  الّنقل املشرتك من  يعترب قطاع 

عىل املستويني اإلسرتاتيجي واالقتصادي. بالطبع هناك خصوصيات ثانوية 

ال ميكن أن تُطبّق إال من خالل تدّخل القطاع العام عرب الّدعم املستدام 

يخدمها  التي  االقتصادية  بالحركة  املرتبطة  الرضائب  اقتطاع  عىل  املبني 

قطاع النقل وتعتمد عليه. ويكّ ال نظلم الدولة كثريًا، يجب االعرتاف بأّن 

أواخر  منذ  اليشء  بعض  الخجولة  والتوّجهات  االقرتاحات  بعض  هناك 

للقطاع  التحتية  البنية  بني  والفصل  النقل  قطاع  لتنظيم  التسعينيات 

هو  عاّم  تفصلنا  كبرية  مسافة  هناك  مازال  ولكن  الخدمات،  وُمقدمي 

مطلوب وعلينا أن نتخطى بعض القيود اإلدارية التي تعيق تقّدم قطاع 

النقل يف لبنان وتطوره.

يف  القطاع  هذا  هيكلة  إعادة  موجبات  هي  ما  املطروح،  السؤال  يبقى 

ظّل استفحال استخدام السيارات وتعاظم دور أمناط النقل الفردي وشبه 

وجود  يف  سيّام  وال  منلكها  التي  الفرص  وماهي  الجامعي؟  النقل  انهيار 

الهيكلة  إعادة  يف  الفرص  تكمن  التمويل؟  مصادر  املفروضة عىل  القيود 

للتمويل مؤّسساتيًا، سواٌء من الرضائب املحّددة  من خالل لحظ مصادر 

تفرضها  التي  الضغوط  من  أيًضا  واالستفادة  البلديات،  مساهمة  من  أو 

الجهات املانحة من أجل تفعيل النقل املشرتك، إًذا فاالستدامة يجب أن 

ترتجم من خالل املوازنة العامة أو من خالل إنشاء مؤّسسات متخّصصة 

ودعهام، تُعنى بالتخطيط والتنفيذ والتشغيل )أو اإلشاف عليه(. كام أّن 

الالزمة لتحسني ظروف السالمة املرورية  البيئة  الالمركزية سيوفّر  تعزيز 

البلديات،  به  تضطلع  أن  يجب  دور  فهناك  املشرتك.  النقل  ولتعزيز 

مع  واألعباء  املسؤولية  لتتوّزع  الحجم،  وكبرية  متوسطة  تلك  وبخاصة 

املركزية. السلطة 

يف الخالصة، يجب التنويه مرة أخرى إىل أهمية االستدامة ورفع مستوى 

االستثامرين العام والخاص يف هذا القطاع، فكّل هذه األمور التي طُرحت، 

للرتّهل  تبقى عرضة  املؤّسسات بشكٍل مستدام، سوف  يتْم متويل  إذا مل 

واالنهيار فيام بعد.
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الدكتور عيل زيدان

أشكر  كام  وضباطًا،  إدارًة  االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  مركز  أشكر 

ملتقى التأثري املدين وحرضة العميد الركن أيب فرّاج عىل اإلدارة الجيّدة لهذه 

الّنقل يف  قطاع  تواجه  التي  والعقبات  الطرق،  واقع  الندوة. سأتكلّم عىل 

لبنان، حيث يشّكل النقل الربي وسيلة النقل األوىل يف مجال نقل البضائع 

والركاب، ويعترب الدعامة األساسية لخدمات النقل، يف الداخل، وكذلك بني 

مثل  األخرى  النقل  وسائل  غياب  بسبب  وأوروبا،  العربية  والدول  لبنان 

السكك الحديد والقطار الخفيف )الرتامواي(. فعىل سبيل املثال، بلغ عدد 

 1,473,000 نحو   2007 العام  يف  لبنان  يف  والبضائع  الركاب  نقل  مركبات 

مركبة، يف حني يبلغ طول شبكة الطرق الرئيسة نحو 7,700 كلم، أي حواىل 

0,7٪ من إجاميل مساحة لبنان. وإجاماًل معظم املدن واملحافظات مرتبطة 

بشبكة من الطرق الرسيعة والرئيسة، ونالحظ أّن جزًءا كبريًا منها ال يزال غري 

مكتمل، مثل جزء من األوتوسرتاد العريب الذي يربط بلدة تعنايل باملصنع، 

واألوتوسرتاد الجنويب الذي توقّف العمل به عند مدينة صور.

يعترب لبنان من أوائل الدول العربية التي أنشأت السّكة الحديد واعتمدت 

خّط "الرتامواي" الذي توقّف أيًضا العمل به يف أواخر الستينيات من القرن 

وبخاصٍة  العربية  الدول  يف  كبريًا  ا  منوًّ حاليًا،  نالحظ  املقابل  يف  العرشين. 

دول الخليج العريب التي تقوم بإنشاء شبكات سكك حديد لخدمة البضائع 

العريب يف منطقة "مجدل عنجر"  باألوتوسرتاد  العمل  توقّف  إّن  والركاب. 

العتامد  تفكرينا  إثارة  هو  ذكرها  من  والهدف  مشاكل،  جملة  تعرتضه 

اسرتاتيجيّة نقل جديدة بغية تطوير قطاع الّنقل أو لوضع خطّة نقل وطنيّة 

تواجهنا ليك  التي  واملشاكل  العقبات  نعرف طبيعة  أن  فاملطلوب  شاملة، 

نصل إىل حلول وتوصيات جديدة.

التي  والتحّديات  للعقبات  كنموذج  العريب  األوتوسرتاد  موضوع  سأتناول 

تواجهنا. إّن هذا األوتوسرتاد هو جزء من الطريق الرسيع رقم M30 الذي 

إىل  وصواًل  شتورا،  املديرج،  صوفر،  بحمدون،  مبناطق  غربًا  بريوت  يربط 

الحدود السورية )املصنع( شقًا، لقد تّم تصميم هذا األوتوسرتاد يف العام 

1974 من قبل شكة أملانية DORCH، وكان الغرض من تنفيذه هو زيادة 

التبادل التجاري ضمن البلدان ذات العالقة يف املنطقة وباقي دول العامل، 

وبناء شاكات تجارية إقليمية مستدامة. يف العام 2002 باشت الحكومة 

ورفع  وتحديث  تخطيط  عملية  واإلعامر،  اإلمناء  مبجلس  ممثّلة  اللبنانية، 

الدكتور عيل زيدان
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كفاءة طريق بريوت – دمشق الدويل )بني بلديت الحازمية وصوفر(. نحن 

يف شكة "خطيب وعلمي" عِملنا عىل القسم الذي يربط مفرق "بسوس" 

أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  "بعلشميه".  منطقة  إىل  الست"  "حارة  بلدة  من 

يف  للمسار  تعديل  أول  فكان  طوبوغرافيًا،  ومعّقدة  صعبة  املنطقة  هذه 

قسم الجمهور – بعلشميه، واملرسوم صدر يف العام 1993 وُصّدق واعتُمد 

باملرسوم رقم 3419 بتاريخ 1993/4/22، ثّم يف العام 2004 تّم إعداد دراسة 

التّنفيذ،  اعرتاض األهايل وصعوبة  الطريق واملرسوم بسبب  لتعديل مسار 

املسار وفق طلب  تعديالت جديدة عىل  أُدخلت  العام 2012  وكذلك يف 

بعض البلديات التي مير بها الطريق. كانت هذه الّدراسة ممّولة من البنك 

الدويل ولكّنها عادت وتوقّفت بسبب الرفض املُطلق لألهايل لهذا املسار. 

يشمل املرشوع املقرتح تنفيذ طريق دويل رسيع مزدوج، 3 مسارب بكل 

اتّجاه، بطول 12,7 كلم تقريبًا من بلدة "حارة الست" إىل محّول "بعلشميه". 

الثانويّة والجانبيّة، كام  ويشتمل عىل 6 محّوالت، و17 كلم من الطرقات 

يحتوي عىل نفق مزدوج باالتّجاهني بطول350م بني "بسوس" و"عاليه"، و8 

جسور يبلغ مجموع طولها 5 كلم، وعىل 5 معابر علوية و17 معربًا سفليًا.

نالحظ أّن املسار قد تغرّي مرّات عّدة بسبب االستمالكات والتكلفة العالية، 

فكان طول الطريق مبوجب التّصميم األّول بفرتة من الفرتات 12,7 كلم بكلفة 

تقريبًا 524 مليون دوالر، ولكن بعد الدراسات قمنا بتخفيف االستمالكات 

وإصابة املباين ولكن الكلفة ارتفعت، فأصبح طول الطريق 10,4 كلم لكّن 

الكلفة أصبحت 666 مليون دوالر. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ملاذا مع 

كّل هذه الدراسات التي أُجريت ومع كّل هذه التعديالت مل يُنّفذ املرشوع 

حتى اآلن؟ 

العميد الركن ميشال الخوريالعميد الركن ابراهيم باروك العميد الركن عزمي دندش
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سأستعرض بإيجاز بعض العقبات التي تواجهنا عىل الشكل اآليت:

منحدرات  وأودية،  )جبال  صعبة  تضاريس   - الطوبوغرافية  1.  الطبيعة 

قاسية(.

2.  ارتفاع أسعار األرايض وكلفة االستمالك.

3.  إصابة املباين السكنية ومتّسك األهايل مبلكياتهم وعدم إخالئها.

4.  تجّمعات سكانيّة حول الطرق ألسباب اقتصاديّة ومعيشيّة )مؤّسسات 

تجاريّة(.

5.  رفض السكان تحويل مسار الطريق ألسباب اقتصاديّة ومعيشيّة أيًضا.

6.  االرتفاع الّدائم يف عدد املركبات والزيادة يف حجم املرور.

7.  الحاجة إىل مزيد من األرايض لتوسعة مسار الطرق.

وقود  وجود  عدم  بسبب  والضوضاء  الهوايئ  التلّوث  مستويات  8.  ارتفاع 

صديق للبيئة.

9.  وجود املناطق األثرية والرتاثية واملقابر.

10.  الينابيع ومصادر املياه.

11.  عدم توافر التّمويل.

12.  عدم وجود خطط تنموية للنقل تحدد ما سوف يتم تنفيذه باملستقبل.

جرى البحث عن مصادر متويل خارجية، فعىل سبيل املثال، البنك الّدويل 

الذي يحاول متويل مرشوع األوتوسرتاد العريب لديه شوط يجب االلتزام 

السّكان  لنقل  ودراسات  واالجتامعي،  البيئي  لألثر  دراسات  إجراء  بها: 

هذا  متويل  يرفضون  األهايل  أّن  الّدويل  البنك  الحظ  فعندما  املتأثّرين، 

العالية  التّكلفة  عن  مرّبرات  طلب  كام  التّمويل،  بتوقيف  قام  املرشوع 

واألخذ بعني االعتبار موقف السّكان املترّضرين. حاليًا هناك ثالث بلديّات 

هي "الكحالة"، "بسوس"، و"العباديّة"، وألسباب خاّصة تتعلّق بكّل بلديّة، 

أّن  باعتبار  الطريق  أيًضا تحويل  بأراضيها، ورفضت  الطريق  رفضت مرور 

لديهم مؤّسسات اقتصاديّة قامئة عىل جوانبها.

أّما بالّنسبة ألبرز التحّديات التي تواجهنا يف هذه املناطق فأذكر منها:

1.  تقليل مساحات األرايض املُستملكة.

2.  تصغري املساحات املصابة وبخاّصٍة املباين.

3.  تقليص عدد السكان الذين يحتاجون إىل إعادة إسكان.

4.  حامية البيئة من التلّوث واإلرضار بالتنّوع اإلحيايئ وتحقيق التّنمية.

5.  إيجاد وسائط نقل جديدة وعمليّة )السكك الحديد / النقل البحري(.

6.  التوّسع الرسيع يف شبكات السكك الحديد وبخاّصٍة يف دول الخليج الذي 
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يحّفزنا للجوء إىل خيارات مشابهة.

إىل  حاجة  دون  )من  الرحالت  زيادة  تعني  والطلب  النقل  7.  زيادة 

استمالكات جديدة(.

من   BOT – Build,Operate,Transfer نظام  عرب  االستثامر  تشجيع    .8

خالل توفري الضامنات.

.Toll Roads 9.  إنشاء طرق مدفوعة الرسوم

10.  تطوير نظام نقل عام ومستدام.

11.  استخدام أنواع وقود قليل االنبعاثات الكربونية وأقّل تلويثًا للبيئة.

وقد أُنشئ أول خّط للسّكة الحديد يف لبنان يف العام 1891 لريبط بريوت 

بدمشق، وكان صاحب االمتياز اللّبناين هو "يوسف أفندي بيهم" عن طريق 

نظام الـ BOT، الحًقا أخذت شكة فرنسيّة هذا االمتياز وقامت ببناء أّول 

خّط سّكة حديدية لربط الّساحل اللبناين، ثّم يف العام 1911 وصل الخط 

إىل طرابلس، ومن ثم إىل تركيا يف العام 1912، فتّم ربط لبنان بكامل أوروبا 

قبل أكرث من مئة عام، حينذاك كان التخطيط الهنديس والتكنولوجيا أقّل 

بكثري ماّم هام حاليًا، فاليوم أصبحنا يف مرحلة متقّدمة جًدا بوجود الوسائل 

واإلمكانيّات الحديثة ماّم يدفعنا عىل إعادة الّنظر مبوضوع السكك الحديد 

والقطار الخفيف.

السيد متام نّقاش

أّن  الورشة، وبخاصٍة  للمشاركة يف هذه  الدعوة  تلّقيت  تأثّرت جًدا عندما 

هذه املواضيع املهمة يجب أن تُبحث عىل مستوى إسرتاتيجي، وهذا هو 

سأتناوله  الذي  األّول  فاملوضوع  اللبناين.  الجيش  يؤّديه  الذي  األبرز  الدور 

الطرق، وباختصار فإّن حالة صيانة الطرق سيئة. لقد  هو موضوع صيانة 

تبنّي من خالل دراسة أُجريت يف العام 2000 أّن كلفة صيانة كلم واحد من 

الطريق يف لبنان تبلغ 10 آالف دوالر أمرييك، بينام تبلغ الكلفة يف فنلندا 

للكلم الواحد، والتي يعترب وضع الطرقات فيها ممتازًا مع أّن ظروفها املناخيّة 

أصعب بكثري، قرابة 5 آالف دوالر أمرييك، ويعود سبب هذا الفارق الكبري 

للطريقة واملفهوم الخاطئني للّصيانة يف لبنان، ألنّنا اخترصنا مفهوم صيانة 

الطرق بعملية فلش األسفلت عىل الطرقات، علاًم أّن طبقة األسفلت هي 

من أكرث طبقات الرصف كلفة، ما يعني أنّنا نتكلّف كثريًا يف حني أّن املشكلة 

السيد متام نّقاش
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ميكن أن تكون يف الطبقات األخرى للطريق أو بطريقة ترصيف املياه.

أّما الطريقة الجديدة واملُعتمدة عامليًا، والتي كانت بدايتها يف أمريكا الجنوبيّة 

الربازيل واألرجنينت، فهي اعتامد عقود صيانة الطرق عىل أساس األداء  يف 

Performance Based Maintenance. ويف وزارة األشغال العامة يف لبنان 

دفرت شوط عقود األشغال الذي مل يطرأ عليه أي تغيري منذ عّدة سنوات وله 

خصوصية معيّنة، ويُدفع للمقاول بناًء عىل جدول كميّات وأسعار إفراديّة، 

مبعنى أنّنا ندفع للمقاول أكرث كلاّم وضع مواد وبضائع أكرث. بينام االتجاه 

املستهدف لصيانة الطرق يجب أن يكون عىل الشكل اآليت: نعطي املقاول 

طريًقا معيًّنا،عىل سبيل املثال: أوتوسرتاد الدورة – طرابلس، فيكون مسؤواًل 

عن صيانته ملّدة خمس أو عرش سنوات، فاملقاول مسؤول عن تنفيذ املعالجة 

املطلوبة لكامل مكّونات الطريق ليكون دوًما بحالة جيدة، فإذا متّت صيانة 

هذا الطريق بصورة جيدة وتّم ترميم الحفر ووضعت عالمات الطريق بشكٍل 

صحيح ويف أماكنها إلخ...، عندها يُدفع للمقاول مبلغ مقطوع بالكيلومرت 

مهلة  ترّمم خالل  ومل  الطريق  هذا  إذا وجدت حفرة عىل  بالتايل  الواحد. 

ثالثة أيّام عندئٍذ يتّم حسم مبلغ معنّي من الصيانة، وهكذا تضمن أن يبقى 

الطريق جيًدا عىل املدى الطويل، بالتايل تكون الدولة تسيطر عىل املقاول 

بشكل صحيح وال تتكبّد مثن بضاعة ال رضورة لها.

ثانيًا، عندما نتكلّم عىل قطاع النقل يف لبنان، فإّن أّول ما يخطر يف أذهاننا 

هو السيارة واملرور وزحمة السري، وبالتايل يجب أن نفّكر مبنظومة املرور 

كشبكة متكاملة، فأي حركة يقوم بها اإلنسان تبدأ وتنتهي مشيًا عىل األقدام، 

الخاصة، وهذا  بالسيارة  تكون  املدن  داخل  الرحالت  أّن 66٪ من  يف حني 

وضع غري مستدام وتنتج عنه عواقب وخيمة، ومبا أّن املدن اللبنانية صغرية 

الحجم نسبيًا فبإمكان املواطنني أن يقوموا برحالتهم سريًا عىل األقدام، حتى 

عىل  سريًا  تكون  فالبداية  العام،  النقل  وسائل  استخدام  يف  يرغبون  عندما 

األقدام بإتجاه املحطّة، فالسري أيًضا هو وسيلة انتقال، ويجب تحسني ظروف 

االنتقال اآلمن مشيًا داخل املدن، ألّن حالة األرصفة مزرية ومعظم السيارات 

تركن عليها، لذلك يجب تحرير األرصفة ومعابر املشاة من العوائق وضبط 

وقوف املركبات عليها، فهذا ال يتطلّب بنًكا دوليًا وال وزارة أشغال وال مجلس 

إمناء وإعامر، هذا األمر تتواّله البلديات وتضبطه بشكل جيّد.

ثالثًا، وتعقيبًا عىل ما تفّضل به الدكتور رامي سمعان حول اللوحة العمومية، 

للفوىض،  الحاضنة  البيئة  الحمراء  اللوحة  نظام  تكون تسميتها  أن  أحببت 

فنحن لدينا يف لبنان حالة اللوحة الحمراء التي ميلكها صاحبها أو يؤّجرها أو 
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يبيعها أو يقّدمها كمرياث، وميكنه أن يشّغلها كام يحلو له عىل جميع األرايض 

اللبنانية، والنتيجة هي توزيع غري متكافئ لوسائط النقل جغرافيًا، ومنافسة 

غري عادلة، وربحية قليلة لبعض الخدمات ماّم يؤّدي إىل عدم توافرها، وعدم 

االلتزام بالقوانني إن لجهة الفحص امليكانييك للمركبة أو لجهة االلتزام بقانون 

السري بعامٍة. إّن هذه الحالة غري قامئة إال يف لبنان، وعلينا إلغاؤها حتى لو 

كلّف ذلك مبالغ مالية يف املدى القريب، لكّن هذا هو الحّل الوحيد لتنظيم 

موضوع النقل املشرتك، فاملطلوب هو نظام بديل يعتمد الرتخيص لتقديم 

خدمة معينة. ففي كّل دول العامل، مالك السيارة معروف ومسّجل يف دوائر 

تسجيل السيارات، ولكن ما يفعله بسيارته فهذا موضوع آخر. بالتايل إذا كّنا 

نريد أن نحّدد ثالث أو أربع شكات للنقل العام عىل الطريق بني مدينتْي 

بريوت وطرابلس، نضع شوطًا للمناقصة واملنافسة ثّم نكلّف إحداها بهذه 

املهمة، أّما إذا دخل يف املنافسة شكة ما أو سائقون آخرون يف منطقة معيّنة 

عىل هذا الطريق، ستصبح حينها الحالة مزرية ولن يتقّدم أحد للمناقصة 

وبالتايل ستبقى الفوىض. وعليه يجب االنطالق أساًسا من ضبط قضية اللوحة 

الحمراء والعمل بنظام ترخيص يسمح بتقديم خدمة محّددة، كامًّ ونوًعا، 

ضمن نطاق جغرايف محّدد، ويف فرتة زمنية محّددة، وذلك مبوجب شوط 

تشغيلية واضحة، وتنظيم يتيح نزع الرتخيص عند عدم االلتزام بالرشوط 

ومبعايري األداء املستهدفة، مبعنى أنّه يف حال مل يؤِد السائق الخدمة املطلوبة 

منه مُيكن أن تُسحب منه الرخصة أو أن يدفع غرامة مالية معينة.

النقطة الرابعة هي موضوع اللوجستية والتوزيع، ونحن يف مركز عسكري 

وأصل الكلمة متفّرع من بيئة عسكرية. إّن نظام توزيع البضائع يف لبنان 

متخلّف، فبعض أماكن التخزين هي داخل املباين يف األحياء السكنية، وذلك 

ينعكس سلبًا عىل أمثان السلع ويزيد من الضغط عىل شبكة الطرق ويهّدد 

اللوجستية  الّنقل، فكرة األرضية  سالمة املرور، فيجب أن ندخل يف ثقافة 

والحوافز  التسهيالت  تقديم  يف  الدولة  دور  فيكون   ،Logistic Platform

والتنظيم ليتمّكن القطاع الخاص من االستثامر يف هذه املهامت، القامئة أصاًل 

يف كّل الدول املتقّدمة. كام تجدر اإلشارة هنا إىل أّن االتحاد األورويب يدعم 

هذا املوضوع يف كّل البلدان املحيطة بالبحر املتوّسط يك يكون لديها جميًعا 

نظام توزيع شبيه بذلك املوجود يف دول شامل حوض البحر املتوّسط، ألّن 

التجارة البينية بني دول شامل املتوّسط وجنوبه ميكن أن تنّفذ بشكل أفضل.

أما املوضوع األخري، فهو إعادة التفكري بدور الدولة يف تقديم خدمات الّنقل 

بهدف تحقيق الصالح العام، ودعم االقتصاد الوطني، وتوفري خدمات الّنقل 
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املامرسات  من  والحّد  املنافسة،  وتشجيع  املوارد،  هدر  وتجّنب  الكفوءة، 

االحتكارية التي تنشأ عنها مخالفات كام حدث يف بعض البلدات ماّم أّدى 

السالمة  البيئية، وضامن  االستدامة  وتأكيد  النقل،  مافيات  مع  نزاعات  إىل 

العامة واألمن العام، ومراعاة متطلّبات العدالة االجتامعية ومصالح الفئات 

الفئات  املهّمشة، بحيث تتوافر فرص متكافئة للجميع، وأنا ال أتكلّم عىل 

االجتامعية من حيث الدخل فقط، إمّنا أيًضا أنتبه إىل فئات املسنني واألطفال.

من هنا يأيت دور الدولة يف تنظيم قطاع النقل والرقابة عىل تصنيف سياساته، 

وهذه واجبات سياديّة يجب أن ال تخصخص، فيفرتض عىل الدولة أن تنظّم 

خصخصتها  فيمكن  األخرى  القضايا  أّما  األمثل،  نظامها  وتفرض  القطاع 

وتلزميها للقطاع الخاص. برأيي ليس من واجبات الدولة أن تشرتي الباصات 

وتعنّي سائقني لها، ألنّني عرفت أن مجلس الوزراء بصدد شاء 150 باًصا، 

فهناك حتاًم لغز ما، ألّن الدولة ال تسعى لتحسني قطاع الّنقل العام، بل تقوم 

بتشتيت أفكارنا حتى نُركّز عىل أمور ال معنى لها.

املقدم يارس ضاهر 

أو  الطرق،  صعيد  عىل  كلّها  املشاكل  أّن  سابًقا،  طرح  ما  من خالل  تبنّي 

عىل صعيد تطبيق القانون، تؤول إىل قوى األمن الداخيل، ونحن نتحمّل 

مسؤولية كّل الذي تفضلتم وتكلّمتم عليه من مشاكل، لكّن التعاطي مع 

بحّقه  يُسطّر  عندما  وبخاّصٍة  السهل،  باألمر  ليس  الطريق  عىل  املواطن 

محرض وتحجز سيارته. إّن ترّصفات املواطن اللبناين مع رجل األمن عىل 

الطريق، هي عكس ترصفاته أمام القايض، لقد أصبح املواطن متبلًدا يف 

قليل،  السري  يف  القوى  عنارص  عديد  أّن  كام  األمنية،  القوى  مع  تعاطيه 

وكذلك األمر بالنسبة لخرباتهم، فتدريب العنارص عىل كيفية تعاملهم مع 

تنفيذ  أّن  بالذكر  املطلوب. وجدير  باملستوى  ليس  األرض  املواطنني عىل 

الدولة  بهيبة  مرتبط  هو  ما  بقدر  العنارص  بعديد  مرتبط  غري  القانون 

املواطن  التي تجيّش  الدامئة  بشكل عام، وهذا يعود للحمالت اإلعالمية 

ضّد عنرص قوى األمن، وتخلق جداًرا بني شطي املرور وسالك الطريق، 

فيعترب املواطن مبجرد مشاهدة الرشطي من بعيد أّن هذا األخري سيعمد 

بني  عداوة  يخلق  الذي  األمر  بحّقه،  ضبط  محرض  ويُسطّر  توقيفه،  إىل 

املواطن والرشطي.

املقدم يارس ضاهر 
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الجديد،  أو  القديم منه  السري، سواٌء  املواطن قانون  بالنسبة لتطبيق  أّما 

فال شّك أن ذلك يبدأ من البيت واملدرسة، من هنا يصبح املواطن مدركًا 

لحقوقه وواجابته، وبالتايل تصبح عملية تطبيق قانون السري سهلة، سواٌء 

يف  املواطن  كان  املثال،  سبيل  فعىل  مخّفضة.  أم  مرتفعة  الغرامة  كانت 

أمام  النفايات  كيس  حال وضع  واحد يف  إسرتليني  بجنيه  يغرّم  بريطانيا 

منزله يف غري املكان املخّصص لذلك، فأصبح مع الوقت سلوك املواطن أن 

يضع كيس النفايات يف املكان الصحيح، وهكذا ينطبق األمر عىل قانون 

السري، بغّض النظر عن قيمة الغرامة، فهناك سلوك يجب أن يتغرّي لدى 

يكون  ال  عندما  األحيان  بعض  القيادة، كام يحدث يف  أثناء  املواطنني يف 

فيضطّره  التجارية،  املحال  أحد  أمام  سيارته  املواطن  لريكن  مكان  هناك 

األمر إىل ركنها يف صف ثاٍن أو يف مكان ضيّق من دون أن ينتبه إىل أنّه 

يعرقل سري اآلخرين.

األول،  املستفيد  هو  املجتمع  يكون  بحذافريه  القانون  يطبق  وعندما 

حوادث  معظم  أّن  نالحظ  فكام  الرشطي،  أو  القانون  أو  الدولة  وليس 

السري ينجم من جرّاء مخالفة بسيطة يف قانون السري، ماّم قد يؤّدي إىل 

أو  الحمراء،  املرور  إشارة  أحدهم  يجتاز  كأن  كارثية،  إصابات  أو  وفيات 

لذلك  بأرسه  املجتمع  يُريح  القوانني  فتطبيق  السري،  بعكس  يقود مركبته 

يجب أن يكون هناك رادع.

وغالبًا ما نالحظ أّن معظم املواطنني ال يعرفون الحّد األقىص للرسعة عىل 

الطريق الدولية والرئيسية بحّجة أنّه ال يوجد إشارات تحّدد الرسعة عىل 

خطر،  كوع  مثل:  أخرى  إنذار  إشارات  غياب  إىل  باإلضافة  األوتوسرتاد، 

حفر، انزالق، جليد إلخ.... أضف إىل ذلك وضع الطرقات التي هي دامئًا 

بحاجة إىل صيانة وبشكل دوري، مع مراعاة أحوال الطقس صيًفا وشتاًء، 

موضوع  إىل  بالنسبة  أّما  والجبلية.  الساحلية  الطرقات  مختلف  وعىل 

النقل املشرتك، والذي أسهم يف تخفيف زحمة السري عىل الطرقات وكثافة 

وذلك  واحد،  شخص  يستقلّها  السيارات  معظم  أّن  فنالحظ  السيارات، 

بوظائف  يليق  نقل مشرتك  باألحرى  أو  نقل مشرتك،  بسبب عدم وجود 

أشخاص معينني، وبالتايل إذا توافرت وسائل نقل مشرتك منظّمة والئقة، 

ميكن أن يستغني الكثري من األشخاص عن سياراتهم الخاصة. ونحن نعاين 

املحال  أمام  أو  العمل  أمام مكان  السيارات، سواٌء  أيًضا مشكلة مواقف 

التجارية وغريها، أضف إىل ذلك أماكن توقّف وسائل النقل، فالكثري من 

هذه األماكن يشّكل نقطة حّساسة وحيوية لتنّقل املواطنني، فعىل سبيل 
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املثال، ويف مستديرة الصيّاد التي تعترب همزة الوصل بني بريوت والبقاع 

واملنت، بُنيَت األنفاق والجسور وأصبح متعذًرا وجود مكان لتوقيف سيارة 

لدينا  داخيل  أمن  كقوى  نحن  الحال  بطبيعة  املشرتك.  النقل  أو  األجرة 

املخالفني،  بحّق  نسطّرها  التي  املحارض  بعدد  قياًسا  كبرية  عمل  إنتاجية 

و120   90 بني  تتوزع  محرًضا،   170 الـ  لحدود  تصل  األيام  معظم  ففي 

محرًضا لتجاوز الرسعة املحّددة، والباقي مخالفات متنّوعة كعدم تسجيل 

أو  امليكانيك،  دفع رسوم  أو عدم  الخطأ  املكان  ركن سيارة يف  أو  سيارة 

التجّول من دون لوحة وغريها، علاًم أن هذه اإلنتاجية يف تنظيم املحارض 

عدد  يصبح  بالتايل  واحدة،  سري  مفرزة  يف  تنظّم  محرًضا  و180  بني120 

املحارض عىل صعيد 18 مفرزة سري يف لبنان حواىل 300 ألف محرض.

الرائد مارسيل كحيل 

أريد أن أستعرض طبيعة عمل "رسية الجسور" يف الجيش اللبناين، الرسية 

الوحيدة يف الجيش التي لديها جسور جاهزة تأيت عىل شكل قطع تركّب 

كجسور حديدية عندما تكون هناك إعتداءات، أو تحسبًا لكوارث طبيعية. 

من  نسبيًا  بعيدة  أمكنة  يف  الجسور  هذه  لرتكيب  مستعدون  دامئًا  نحن 

تلك التي ُدّمرت، أو مبوازاتها، ريثام تحرض شكات املقاوالت بتكليف من 

وزارة األشغال لبناء جسور جديدة مكانها. هذا وقد ركّبت الرسية العديد 

حرب  بعد  وكذلك   ،1996 العام  يف  اإلرسائييل  العدوان  بعد  الجسور  من 

متوز العام 2006. وسأعطي فكرة حول إمكانات فوج الهندسة يف الجيش 

مواصفات  منها  ولكّل  الجسور،  من  عديدٌة  أنواع  لدينا  فنحن  وقدراته، 

معيّنة، إن لجهة الطول أو لجهة حمولة األوزان، فلدينا إمكانات وقدرات 

تركيب  إمكانية  مع  مرتًا،   40 منها  كّل  طول  يبلغ  جسور   10 لبناء  كافية 

خمسة جسور يف الوقت عينه.

وقد قام فوج الهندسة بني عامي 1996 و 2006 بتشيّد ثالثة جسور: األول، 

عىل نهر األويل بطول 36 مرتًا، والثاين عىل مجرى نهر فينيق بطول 29 مرتًا، 

والثالث يف منطقة الداّلفة بطول 39 مرتًا، وكذلك األمر بعد حرب متوز يف 

العام 2006 حيث تّم بناء 19 جرًسا يف مختلف املناطق اللبنانية التي طالتها 

والهرمل،  والقاسمية،  الدامور،  جرس  منها:  وأذكر  اإلرسائيلية،  االعتداءات 

الرائد مارسيل كحيل 
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الدكتور زياد عقل

نقوم  فنحن   ،1999 العام  منذ  اللبناين  الجيش  مع  طويلة  تجربة  لدينا 

التي  املهاّمت  أكرب  من  وهذه  الجيش،  مراكز  كّل  يف  توعية  مبحارضات 

استطعنا القيام بها، ألنّنا يف كّل عام، وبشكٍل دورّي، نقوم بزيارة املناطق 

والثكنات العسكريّة كلّها ماّم جعلنا عىل احتكاك مع املؤّسسة العسكريّة، 

ويف ما خّص موضوع سالمة الَسرْي، نستطيع القول بأّن الجيش هو من أكرث 

بالقانون.  االلتزام  ناحية  من  نفسها  تطوير  عىل  عملت  التي  املؤّسسات 

تأخذوها  أن  أوّد  مالحظة  فهناك  الجديد،  الَسرْي  قانون  إىل  بالنسبِة  أّما 

القانون تفرض  الشاحنات، فهناك ماّدة يف  تتعلّق مبوضوع  االعتبار  بعني 

حال  يف  الشاحنة  تحت  السيارة  انزالق  تُجّنب  حديدية  مرّدات  وضع 

العديد  وقوع  ويسبّب  متكّرر  الحوادث  من  النوع  وهذا  حادث،  وقوع 

من الضحايا.

بسبب  الضحايا  أعداد  من  للتخفيف  كبرية  بجهود  الفرنسيون  قام  لقد 

حوادث السري، فقاموا يف العام 1978 بتعيني مندوٍب للسالمة املرورية يف 

الوطنيّة  اللّجنة  يف  أعضاء  كوننا  املوضوع  نطرح  اليوم  ونحن  بلدية،  كّل 

للّسالمة املروريّة. كام ميكننا اقرتاح أمر آخر مطبّق يف فرنسا، حيث نجد 

يف كّل منطقة عسكرية ضابطًا مهّمته التأكّد من سالمة املرور، ليس فقط 

بل  الحوادث،  يف  التحقيق  ناحية  من  أو  العسكرية  الرشطة  ناحية  من 

التأكّد من وضعيّة اآلليّات، ومن طريقة دخول الشاحنات وخروجها من 

وإىل الثكنات، وتوعية العسكريني بشكٍل دورّي.

يف  نقًصا  تعاين  الداخيل  األمن  قوى  أّن  نسمع  ونحن  عاًما  عرشين  منذ 

الدكتور زياد عقل

تّم  التي  والفرديس،  الجرس،  وقعقعية  الزينة،  ووادي  والناعمة،  وصوفر، 

تفكيكها بعد أن قّررت وزارة األشغال العامة أن تبني جسوًرا بديلة، فاسرتّد 

الفوج كّل العتاد ومتّت صيانته تحسبًا الستعامله عند حدوث كوارث أخرى. 

أّما الجسور التي ما زالت قامئة حتى اليوم فهي: جرس الخرديل، وعلامن، 

نقوم  ونحن  تُستعمل،  زالت  ما  وجميعها  ورومني  واملحمودية،  والَحجة، 

بصاينتها والكشف عليها بشكل دائم. كذلك يف العام 2013، ولدواٍع أمنية 

الدولية  الطريق  عن  السري  لتحويل  طرابلس  منطقة  يف  تركيب جرس  تّم 

لحامية املواطنني من أعامل القنص.
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العديد، ونحن لدينا جوابان، األّول، لقوى األمن الداخيل وهو أنّهم عندما 

ماّدة  فهناك  تأمينه.  عىل  فسيقدرون  للسري  الكايف  العدد  تأمني  يقّررون 

يف قانون السري اسمها "وحدة املرور املتخّصصة"، وبرأيي أنّها أهّم ماّدة، 

مبعنى أّن هناك وحدة متخّصصة باملرور يف قوى األمن، وأغلب عنارصها 

غري مشكلني إليها تأديبيًّا. أّما الجواب الثاين فهو للرشطة البلديّة املعنيّة 

مدينة  يف  أّن  نعلم  فكام  والقرى.  املدن  يف  الداخليّة  الطرقات  بسالمة 

عدم  وهو  معالجته،  باالمكان  كان  إذا  أعلم  ال  القانون،  يف  خطأً  بريوت 

وجود شطة بلديّة ملدينة بريوت. مثاًل، لدى بلديّة بريوت مليون دوالر 

اإلمكانيّة  كّل  لديها  ببريوت  محيطة  بلديّات  وهناك  املصارف  يف  أمرييك 

ملتطوعي عنارص شطة بلديّة لديها والء للبلديّة. لكن ما يحصل يف معظم 

البلديّات هو تعيني شطة بلدية بدوام جزيئ، أي بشكٍل مؤقّت، كام أّن 

رئيس البلديّة يقوم بتعزيز سيطرته عىل الّسلطة املحليّة من خالل خلق 

فرص عمل آنيّة لبعض األشخاص، يعني ذلك أنّه يف زمن االنتخابات إذا 

قام هؤالء األشخاص بالتصويت ضّد رئيس البلديّة سيقوم األخري برصفهم 

من العمل. بالتّايل يجب أن تكون "الرشطة البلدية" جهازًا رسميًّا يُطبّق 

القانون، ويقبض أجره من املال العام.

جميعنا يعلم أّن يف بلدان متقّدمة كاليابان وكندا تبلغ موازنة البلديّات 

يف  أّما  الّدولة،  قبل  البلديّة  يطالبون  والناس  الدولة،  موازنة  أضعاف 

املطروح،  فالسؤال  الداخيل.  األمن  وقوى  الدولة  يطالبون  فالناس  لبنان 

ماذا ستفعل هذه البلدية بالـ 20 إىل 50 مليار لرية احتياط، املودعة يف 

بلدية  جهاز شطة  ننىشء  أن  يجب  الجواب،  لبنان؟  حسابها يف مرصف 

البناء  قانون  تطبيق  فقط  وليس  السري،  قانون  تطبيق  أيًضا  منه  ونطلب 

بهدف تأمني إعادة انتخابها.

إجازات  الجديد، وخصوًصا يف موضوع سحب  السري  لقانون  بالنسبة  أّما 

وأّن  بخاصة  الجيش،  قيادة  مع  التعاون  يتّم  أن  نقرتح  فنحن  الَسْوق، 

إجازة الَسْوق العسكريّة هي أفضل من إجازة الَسْوق املدنيّة، وأنأ أؤكّد 

عىل هذا األمر من خالل مشاركتي يف عّدة لجان تتعلّق بهذا املوضوع. 

رخصة  سحب  أي  اآلليّة،  هذه  الداخليّة  وزارة  تطبّق  مل  املقابل،  ويف 

السوق، التي أصبحت ُملزمة عىل جميع الّناس، وأنا أطالب قيادة الجيش 

واملؤّسسات األمنيّة األخرى التعاون يف تطبيقها عىل العسكريني أيًضا ألّن 

قانون السري يشمل الجميع. برأيي إّن سحب إجازة الَسْوق من ُمرتكب 

لرية  ثالثة ماليني  مبلغ  ماليًا ودفع  تغرميه  أفضل من  السري هي  مخالفة 
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أو  الَسْوق  رخصة  عىل  النقاط  بعض  ُسجلت  إذا  أّما  املثال،  سبيل  عىل 

للقيادة بشكٍل مخالف، فهذا موضوع آخر  ثّم عاد  ُسحبت من أحدهم 

ألنّه يف األصل غرُي مباٍل بالقانون.

اليازا  الفايسبوك ملوقع  التواصل االجتامعي صفحة عىل  هناك يف وسائل 

YASA التي تعترب من أنشط الصفحات اإللكرتونية يف العامل حول موضوع 

سالمة الطرق، فهي تتلّقى مخالفات السري من جميع املؤّسسات يف لبنان، 

فطلبنا منهم نرش جميع املخالفات ما عدا مخالفات السري التي ترتكبها 

آليات الجيش، علاًم بأنّها ال تتعدى نسبة 1٪ من مجمل املخالفات. أّما 

فال  األخرى  البلديّات  أو  املؤّسسات  أو  الرشكات  ترتكبها  التي  املخالفات 

نحذفها عن املوقع، بل نرتكها فتنهال علينا الشتائم والّسباب. إّن قناعتنا 

السري  قانون  تطبيق  مؤّسسة حريصة عىل  أكرث  الجيش هي  مؤّسسة  أّن 

الواقع،  هو  هذا  بل  مجاملًة  ليست  وهذه  لبنان،  يف  املرورية  والسالمة 

لذلك نوّد دامئًا أن نوصل للقيادة هذه الصورة ليك تفّعل الرقابة الذاتيّة 

بني  بروتوكول  وجود  يف  مانع  أي  أرى  ال  الختام،  ويف  جًدا.  مفيدة  ألنّها 

املعاينة  إلجراء  معيّنة  آليّة  اعتامد  أو  الداخليّة،  ووزارة  اللبناين  الجيش 

التّابعة للجيش. امليكانيكية اإللزاميّة للمركبات املدنيّة، غري العسكريّة، 
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العميد الركن فادي أيب فّراج
أوّد التوضيح بأّن دور الرشطة العسكريّة يف الجيش ليس فقط التحقيق عند حصول مخالفة 

للسري، بل أيًضا عند انتقال موكب عسكري يزيد عن آليتني، أو يف حال انتقال آليّة محمولة 

عىل ناقلة، حيث يجب وجود آلية للرشطة العسكريّة لتأمني سالمة املرور.

هذه  اعتامد  فأمتنى  لبنان،  يف  الَسْوق  رخصة  عىل  النقاط  بتسجيل  متعلّق  اآلخر  املوضوع 

الطريقة لتسجيل نقطة يف الرخصة عىل كّل مخالفة للسري. أّما يف الجيش، فهناك أمٌر مهم 

عند  أو  الحوادث  عند حصول  املسؤولية  نسبة  يُحّدد  العسكري  الخبري  تقرير  أن  هو  جًدا، 

املخالفات، فإذا تجاوزت نسبة املسؤولية نسبة معيّنة تُسحب إجازة الَسْوق العسكريّة من 

العسكري املخالف.

يف  فلدينا  العسكريّة،  لألليّات  أو  املدنيّة  لآلليّات  امليكانيكية  املعاينة  ملوضوع  بالنسبة  أّما 

يف  آلليته  شاماًل  تعهًدا  يجري  أن  آليّته  نوع  كان  أيًا  سائق  كّل  يُجرب  "تعّهد شهري"  الجيش 

املشغل، فإذا تبنّي وجود إهامل متعّمد فهو يتحّمل املسؤوليّة، لكّن املهم أنه يتّم الكشف 

عىل اآلليّة وتُعالج األعطال وفق القوانني مرعيّة اإلجراء يف الجيش، والتي هي متكاملة مع 

قوانني السري العاّمة.

املهندس طانيوس بولس
تعقيبًا عىل ما تفّضل به الدكتور متام نّقاش حول موضوع سالمة الطرق، فقد وضعنا نحن 

بتلزيم شكة تقوم بصيانة  أنّنا قمنا  لبنان،  برنامًجا حديثًا، وقريبًا سوف ترون ألّول مرّة يف 

الحفر، وستباش عملها بعد  الدوليّة بواسطة شاحنة مجّهزة من أجل ترقيع جميع  الطريق 

صيانة  سيتّم  وبالتايل  التلزيم  مرشوع  عىل  املحاسبة  ديوان  يوافق  أن  بعد  تقريبًا،  أسبوع 

الطرق الدولية أواًل ومن ثّم نعود إىل الطرق الداخلية، وستعالج كّل حفرة عىل حدة، وبأرسع 

وقت ممكن، وخالل دقائق تكون عمليّة الصيانة منتهية.

السري  طوارىء  هيئة  مع  مستمر  وتنسيق  دائٍم  تواصٍل  وعىل  دامئة  بصورة  حارضون  نحن 

وغرفة التحّكم املروريّة، ألنّنا بدأنا معهم بإنجاز األمور التي تّم التداول فيها واملتعلّقة بقانون 

الرسعة  تحّدد  إشارات سري  كرتكيب  الوقت،  ذلك  الدكتور سالمة يف  بحضور  الجديد،  السري 

يف املواقع التي تختارها غرفة التحّكم املروري، كام وقمنا أيًضا بوضع ثالث لوحات إعالنية 

والثالثة عىل  الشاميل،  بريوت  الثانية عىل مدخل  الجنويب،  بريوت  األوىل عىل مدخل  مهّمة: 

طريق املصنع، لتبنّي مدى زحمة السري من عدمها، وتحّدد الرّسعة القصوى عىل تلك الطرقات 

الرئيسية.

مناقشات ومداخالت املشاركني
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باألمور  فقط  أي  األمان،  حزام  بوضع  التقيّد  فقط  ليس  فهو  السري،  لقانون  بالّنسبة  أّما 

الظاهريّة، بل يشمل قانون السري قانونية سري الشاحنات عىل الطرقات، فعىل سبيل املثال، 

مكعبًا  مرتًا   22 بحمولة  شاحنة  أو  طًنا،   40 تُحّمل  لكنها  طًنا   18 القصوى  حمولتها  شاحنة 

تتوّزع بطريقة  الحمولة ال  أّن هذه  إىل ذلك  بتحميلها 40 و42 مرتًا مكعبًا، أضف  يقومون 

صحيحة ما يؤثّر عىل الطرق وبخاّصٍة عىل املنحدرات. أّما عدم تقيّد سائقي هذه الشاحنات 

بالرسعة املحّددة، وبخاصٍة السوريني واألجانب كون قانون السري ال يلزمهم بطريقة صحيحة، 

يسبّب حوادث سري كبرية ويؤّدي إىل اجتياح السيارات الصغرية ويذهب ضحيتها املواطنون 

التي من  الجهات املعنيّة  الطرقات، فهذه تعترب من أكرب املخالفات وهي برسم جميع  عىل 

املفروض أن تراقب هذه املخالفات وتضبطها. فيجب جرد هذه األمور جميعها قبل املحاسبة 

عىل حزام األمان. لقد تحّدثت مع أحد ضباط قوى األمن الداخيل املسؤولني عن السري أّن 

طريق الحازميّة خالية من املواقف واملحطّات، فطلب منا أن نضع شباكًا حديديًا يف وسط 

من  فهل  أخرى،  إىل جهة  من جهة  العبور  من  املشاة  املواطنني  ملنع  املسلكني  بني  الطريق 

املعقول أن نضع شباكًا للمواطنني يف حني أّن الطريق من دون مواقف ومحطّات؟

أقع  وأنا  الّسلطة،  حدود  يتجاوز  منهم  فالبعض  البلديّات،  برؤساء  يتعلّق  اآلخر  املوضوع 

مبشاكل كبرية معهم، وطلبت إحالة ثالثة أو أربعة رؤساء بلدية منهم، إىل املجلس التأديبي، 

ألنّهم يعطون إفادات ومستندات غري قانونية وغري شعية لبعض الناس. وبحكم األمر الواقع 

يشغلون هذه العقارات، القامئة أصاًل لخدمة األوتوسرتاد أو الطرق الرئيسية، وهذا الترصّف 

تذهب  والعائدات  شهريًا،  العقارات  هذه  بتأجري  ويقومون  العاّمة،  األمالك  عىل  تعدٍّ  هو 

لجيوبهم وليس لصناديق البلديّات. بالتّايل هناك الكثري من املخالفات من أقىص الشامل إىل 

أقىص الجنوب، فقمنا بقمع بعضها ولكّن القسم األكرب من املخالفات مل نستطع قمعه. نحن 

نقوم مبالحقة رؤساء البلديات املخالفني، مبوجب هذه املستندات، قضائيًا، لكّن املالحقة تبدأ 

من وزارة الداخليّة والبلديات، وقبل أن تصل إىل املجلس التأديبي، يقومون بتطويقها بواسطة 

جامعتهم النافذين يف الدولة. فاألرقام تشري إىل أّن حواىل 75٪ من رؤساء البلديات يتجاوزون 

حدود الّسلطة املعطاة إليهم، وهذه هي املشكلة األساسيّة. فكيف نعتمد الالمركزيّة اإلداريّة 

املوّسعة بوجود أشخاص ورؤساء بلديات فاسدين عىل هذا النحو؟

أواًل، يجب إصالح قانون البلديّات لعدم التجديد لرؤساء البلديّات املخالفني، والخطوة الثانية 

الهيئة  التأديبي، عرب  العام 2012، الذي سمح للمجلس  تكون باعتامد املرسوم الذي أقّر يف 

عن  واحد  شهر  وآخر  أشهر،  سبعة  أحدهم  بتوقيف  البلديّات،  برؤساء  الخاّصة  التّأديبيّة 

العمل. لكّن عمل الهيئة مل يعِط أّي نتيجة ألنّه طّوق بالطرق التي تعرفونها جميًعا، فليس 

حواىل  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  ناقص.  بلدي  قانون  ظّل  يف  موّسعة  المركزيّة  إعطاء  بإمكاننا 

80٪ من رؤساء البلديّات حاليًا يقومون مبعركتهم االنتخابيّة ويخوضون معارك قويّة بأموال 

البلديّة  الرشطة  أّن  إىل ذلك  ليجّددوا ألنفسهم والية جديدة. أضف  البلديّات  من صناديق 
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مستعّدة وحارضة لخدمة رئيس البلديّة، ألنّه وظّفها كونها من أفراد العائالت التي تؤّمن له 

األصوات يف االنتخابات، فهم ليسوا يف مالك الّدولة وليس لديهم ضامن وال حتى تعويضات، 

البلدية مجّدًدا  وهذا األمر يعترب سيًفا مسلّطًا فوق رقابهم، ألنّهم عندما ال ينتخبون رئيس 

يقوم األخري برصفهم من العمل، فعىل الرشطة البلديّة أن تقوم بدور فاعل وأسايس يف املناطق 

وليس أن تكون لخدمة رئيس البلديّة. لألسف هذا هو الّنظام والواقع اللذان نعيش يف ظلّهام، 

واللذان يولّدان لدينا مشاكل كبرية.

العميد الركن زياد الهاشم
انطالقًا من أهميّة األمن القومي يف لبنان والسياسات الهادفة املرتبطة به، 

ويف حالتنا هذه سياسات هادفة لتطوير قطاع النقل يف لبنان جًوا وبحرًا 

وبرًا، نسأل ما هي السياسات املطلوبة؟

الوقود ضمن فرتة زمنيّة معيّنة  استهالك  إىل تخفيض  - سياسات تهدف 

بنسبة مقبولة نظرًا الرتفاع قيمة الفاتورة النفطيّة.

- سياسات تهدف إىل خفض فرتات االنتظار يف زحمة السري، ملا لذلك من 

انعكاس إيجايب عىل االقتصاد الوطني.

- سياسات تهدف إىل إدخال عنارص جديدة عىل النقل من قبل شكات 

تُعنى بالّنقل لديها أفكار جديدة هادفة.

مطارْي  من  واالستفادة  الجوّي  النقل  تطوير  إىل  تهدف  سياسات   -

"القليعات" و"رياق"، وربط املرافئ البحرية وتوزيع أعاملها بناًء عىل دراسات علميّة.

-  سياسات تربويّة تهدف إىل التّوعية ألهميّة قطاع الّنقل.

والسؤال هنا موّجه إىل األستاذ فهد صّقال: أين الرشاكة بني القطاعني العام والخاّص يف ظّل 

املعادلة التي تحّدث عنها الدكتور رامي سمعان حول قطاع النقل: الخارس بنيويًا والرابح من 

الناحية االقتصادية؟

تغيري  ويرفضون  أمالكهم  الطرقات يف  مرور  بشّدة عىل  يعرتضون  األهايل  أّن  بالذكر  وجدير 

وبالتّايل  الطرق  هذه  جانب  عىل  القامئة  التجاريّة  للمصالح  نظرًا  الرئيسيّة  الطرق  مسارات 

يفرض السؤال نفسه هنا كاآليت: من يعرتض عىل حفر أنفاق تحت األرض متّر عربها خطوط 

سكك الحديد والسيارات إلخ...؟ وما هو املانع من استغالل مياه البحر كوسيلة لتسهيل النقل 

بداًل من اإلرصار عىل توسعة طرقات تقوم عليها مصالح تجاريّة عمرها عرشات السنوات؟

مقّدمة  للرشكات  بالّنسبة  القانوين  املوقف  هو  ما  عطيّة:  جورج  للقايض  موّجه  آخر  سؤال 

خدمات النقل باألجرة كـ UBER مثاًل؟

عند  للوزارة  املستقبليّة  الخطّط  هي  ما  بولس:  طانيوس  السيّد  إىل  موّجه  األخري  والسؤال 

حصول كوارث طبيعيّة أو غري طبيعيّة؟
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املهندس إييل جربايل
بولس،  طانيوس  األستاذ  عىل  أرّد  أن  أريد  "غلبون"  بلديّة  رئيس  بصفتي 

وأؤكّد معه فكرة أّن أكرث من 80٪ من رؤساء البلديّات قد يخالف القوانني 

يف مكان ما، ولكن هذا ال مينع من تطبيق نظام الالمركزيّة اإلداريّة. أرجو 

من حرضتكم أن تراجعوا األعامل واألشغال والنشاطات التي تقوم بها بلديّة 

غلبون النموذجيّة. نحن لدينا يف البلدية لجان للتّدخل يف أثناء الكوارث 

العلم  لياًل ونهاًرا، مع  أيًضا نظاٌم متكامل ألنظمة السري  الطبيعيّة، ولدينا 

أنّنا يف البلدية ال نجني سوى 18 مليون لرية لبنانيّة. ولكن يجب القول أن 

هناك بلديّات يف لبنان ورؤساء بلديّات كفوئني. إّن عدد األشخاص الجيدين 

البلديات  رؤساء  عند  تكمن  أخرى  مشكلة  هناك  ولكْن  نسبيًا،  محدود 

من  ويعملون  االنتخايب،  الطائفي-  الّنظام  نتيجة  املناصب  يتولّون  الذين 

هذا  تحسني  مع  اإلداريّة  الالمركزيّة  نظام  إىل  الوصول  يجب  لذلك  ألنفسهم،  التمديد  أجل 

الّنظام من أجل خدمة املواطن ومساعدته عىل تخطي الصعوبات التي قد تعرتضه يف سعيه 

إىل الحصول عىل خدماته املتنوعة.

املهندس فهد صّقال
أواًل، بالّنسبة ملا تفّضل به املهندس إييل جربايل، فأنا أوافقك الرأي متاًما، 

البلديات عموًما يختلفون عنك متاًما من حيث تواضعك  أّن رؤساء  ذلك 

وكونك رئيس شكة هندسيّة استشاريّة اسمها ERGA وهي قامئة يف أكرث 

الخاّص من أجل قيام  العامل، وأنت تدفع من مالك  بلًدا حول  من ثالثني 

بلديّة منوذجيّة يف بلدتك. فأنا أعرف رؤساء بلديّات كالدكتور نزار األعور 

البلديّة  رئاسة  توىّل  فعندما  "قرنايل"،  بلديّة  رئيس  كان  الذي  املتواضع 

أصبحت ميزانيّتها حواىل مليون دوالر أمرييك، علاًم أنّه يف زمن رئيس البلديّة 

السابق كانت الخسارة تقّدر بنحو 600 مليون. وكذلك أيًضا يف محافظة 

املوضوع  إًذا  صحيحة.  بطريقة  يعملون  بلديّات  رؤساء  هناك  الجنوب، 

أصبح يتعلّق باألشخاص أنفسهم، ونحن ال نريد أن نكون شخصانيني، لذلك 

يجب توافر قوانني أواًل، ويف الوقت نفسه اعتامد الالمركزيّة اإلدارية يف مواضيع النقل واملياه 

والكهرباء لرؤساء البلديّات.

تعّدد  الخاصة،  السيّارة  استخدام  طغيان  منها:  أذكر  ومحوريّة  جًدا  مهّمة  مواضيع  ذكر  تّم 

فإيّن  العام والخاص. وعليه  القطاعني  املواطن، والربحيّة والرّشاكة بني  املنظّم-  الهيئات، دور 

سأبدأ مبوضوع طغيان استخدام السيارة، إذ ال ميكن للمواطن أن يستخدم النقل املُشرتك أكرث 

من النقل الخاّص إالّ عندما تصبح كلفته أقّل، ويصبح أكرث أمانًا وراحًة ورسعًة. فعىل سبيل 
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املثال، أذكر عندما كنت أدرس يف الجامعة يف باريس، مل أكن أملك سيارة حينها، بل كنت أتنّقل 

مستخدًما الـ Réseau Express Régional أو املرتو RATP، أّما حاليًا فال أشعر باألمان عندما 

يذهب أوالدي إىل الجامعة بواسطة الّنقل املشرتك، فيجب بدايًة أن يكون هذا القطاع آمًنا، 

رسيًعا، ومتوافرًا، وأقل كلفًة من النقل الخاّص. لذلك يجب مراجعة السياسة الرضيبية لجعل 

النقل الخاص أغىل من النقل العام، وترك العرض والطلب من دون تدّخل بشكل مباش يف 

املوضوع، عندها يستطيع املستهلك أن يغرّي سياسته املتّبعة من تلقاء نفسه.

أّما بالّنسبة ملوضوع دور املنظّم- املواطن، فهذا املوضوع أصبح جزًءا من عقليّة "جلد الذات"، 

مبا معناه، أنّنا دامئًا نصّوب عىل املواطن ومنارس نوًعا من الضغط عىل عقليّة املواطن اللبناين. 

لقد عشت  للفوىض،  املُسبّب  دامئًا  ليس  اللبناين  املواطن  أّن  إىل  يدّل  بسيطًا  مثاًل  سأعطيكم 

من  بالكهرباء  تُغّذى  املدينة  كانت  حيث  أيًضا،  هناك  وعملت  باريس  يف  جًدا  طويلة  فرتة 

سبع محطّات كهربائية إحداها يف أملانيا، ويف العام 1991 كنت أقود سياريت يف طريقي من 

إىل  أّدى  ما  الشبكة،  يف  فحصل عطل   Place de la Concorde إىل   Champs élysées الـ 

املواطن  ترصّف  رأيت  عندها  الَسرْي،  إشارات  وأُطفئت  ساعة  نصف  حوايل  الكهرباء  انقطاع 

الفرنيس، وبدأت أترّحم عىل املواطن اللبناين. فمن دون تنظيم ورقابة تصبح طبيعة اإلنسان 

 Contrainte de Vie enCommunauté هي الحريّة املُطلقة وتصبح قيود العيش يف املجتمع

أكرث صعوبة. ففي لبنان، عندما طُبّق قانون السري الجديد ملّدة قصرية وبخاصٍة لجهة التقيّد 

بوضع حزام األمان، انخفض فجأًة عدد الضحايا، ولكن عندما خّف تطبيق القانون عادت األمور 

إىل ما كانت عليه سابًقا، إًذا الـضوابط مهّمة جًدا. مثال آخر، فلنرتك عاّمل النظافة يرضبون 

واملحطّات  الشوارع  ستمتىلء  كيف  حينها  وسرتون  باريس،  مرتو  يف  واحًدا  يوًما  العمل  عن 

بالنفايات، إذا الضوابط هي التي تنظّم املواطن. وباملقابل لو كان ابني يدرس يف بريوت من 

املرحلة االبتدائية مروًرا بالتكميلية وصواًل إىل الثانوية، فام كان ُمهيأً للعيش يف املجتمع، لذلك 

تحسني  نفسه  الوقت  ويف  وتفعيلها،  الضوابط  تقوية  يجب  املواطن  سلوك  إصالح  أجل  من 

مستويات الرتبية والتعليم ونوعيتها.

النقطة الثالثة هي تعّدد الهيئات، إذ يجب إنشاء هيئة عليا للّنقل، كام ذكرنا يف املحارضات 

يسّمى  مبا  ارتباطها  تحديد  أيًضا  ويجب  وللكهرباء،  للمياه  عليا  هيئة  إنشاء  حول  السابقة 

"مجلس األمن القومي". سأعطيكم مثااًل عن مستشفى الجامعة األمريكية، الذي يُشيَّد حاليًا 

بشكٍل  يُدرس  مل  املرشوع  فهذا  ألف رسير،  عىل  ويحتوي  بريوت،  الحمرا–  منطقة  وسط  يف 

اسرتاتيجّي، بل حصل عىل رخصة من البلديّة. أواًل، بالنسبة للتنّقل، فجميعكم يعرف الشوارع 

الضيّقة يف منطقة الحمرا، فإذا أرادت سيارة اإلسعاف الوصول إىل املستشفى املذكور عليها 

الوصول برسعة  للزّوار  التحتيّة، كيف ميكن  البنى  ثانيًا، موضوع  الطوافات.  مهبط  استعامل 

لزيارة مرضاهم، وبخاصٍة يف حال عدم وجود محطة "مرتو" تحت املستشفى؟ ثالثًا، موضوع 

ألف رسير؟  املرىض يف مستشفى مكّون من  التي يستهلكها  املياه  تعلمون كميّة  املياه، هل 



األمن القومي في لبنان: واقع قطاع النقل والمواصالت .52.

وكذلك األمر بالّنسبة للكهرباء، فالبنى التحتيّة مربوطة ببعضها البعض.

النقطة الرابعة، هي موضوع مجالس الهيئات املتخّصصة، والذي بدأنا بطرحه يف "ملتقى التأثري 

املدين"، عندما طالبنا بإنشاء مجلس أعىل للمياه، ثّم للكهرباء، ومن ثّم للّنقل، وسبب طرحنا 

هذه املواضيع يف مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الجيش اللبناين يعود إىل أّن حّل 

هذه املشاكل ال يتّم إاّل بوجود مجلس أعىل لألمن القومي، يتضّمن دائرة خاّصة باملياه، ودائرة 

خاّصة بالكهرباء، وأخرى خاّصة بالنقل.

النقطة األخرية، وهي موضوع الربحيّة والرشاكة مع القطاع الخاص. لقد سمعت من بعض 

املتخّصصني يف جلساٍت سابقة أّن قطاع الّنقل يف لبنان يكلّف الدولة مابني 7 إىل 8 مليار دوالر 

سنويًا من الدخل القومي. وهذا رقم كبري بالّنسبة إىل الدخل القومي يف لبنان، علاًم بأنّه ال 

بالّنسبة ملوضوع  أّما  الطاقة، املواصالت واالتّصاالت.  الّنقل،  إاّل بهذه األمور:  تتقّدم أي دولة 

الربحيّة، فالّنقل العاّم يؤّدي دامئًا إىل الخسارة، وهذا األمر منطقّي ألّن البنى التحتيّة تكلّف 

الدولة كثريًا، واليوم كام تعلمون أّن 95٪ من ميزانيّة الدولة اللبنانيّة هي ميزانيّة تشغيليّة، 

ليس من ضمنها حتّى 5٪ لالستثامر، وبالتّايل ليس بإمكانها تنفيذ أّي مرشوع، لذلك ال مانع 

اليوم من أن نَُفّعل الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل هذه املشاريع ولنستثمر 

يف خطوط النقل والطرقات.

املهندس رودولف حّداد
لقد شعرت بأّن هذا املركز هو أحد األماكن التي تسمح للمرء بالتفكري 

التخطيط  مسألة  يف  نفتقدها  التي  األمور  من  وهذا  ضجيج،  دون  من 

والتفكري والبحث، لذلك أشكر كّل الذين قاموا بدعوتنا وأمتّنى أن نبقى 

عىل تواصل مستمّر. 

إّن مسألة الطرق واملواصالت هي جزٌء من عمل التّنظيم املُديّن، علاًم أّن 

مجاالت عمله واسعة جًدا، ولقد سمعت اليوم كالًما سلبيًّا عن أوضاعنا 

التي  األوضاع  تدهور  حقيقة  يعرف  الذي  ولكّن  املُدين،  التّنظيم  يف 

نعانيها، يعرف جيًدا أّن الوضع سوداوّي أكرث ماّم ذُكر. فعىل سبيل املثال 

التّخطيطات  إجراء  عن  مسؤولة  للتّخطيط  دائرة  لدينا  نحن  الحرص،  ال 

التي تطلبها البلديّات واملرجعيّات الرسميّة عىل جميع األرايض اللبنانية، 

ولكّن تعّدد الجهات التي لها عالقة بتخطيط الطرقات يف لبنان شّكل مسألة سلبيّة يف هذا 

املوضوع، ألنّه ال بّد من وجود مرجعيّة واحدة تُعنى مبوضوع الطرقات واملواصالت. أّما يف 

أربع جهات  أو  ثالث  كبرية جًدا، ألّن هناك  التي تحصل  الهدر  فإّن عمليّة  اإلداري،  الشأن 

مسؤولة عن هذا املوضوع، وبخاصٍة مع عدم وجود الحّد األدىن من التّنسيق يف ما بينها. 

فالبُعد  البناء،  مبوضوع  املُتعلّقة  تلك  كثريًا  تُشبه  واملواصالت  الطرق  ملوضوع  رؤيتنا  إّن 
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البيئي الثقايف ميسٌء قلياًل للبيئة وللمدن، علاًم بأّن أنظمتنا القدمية جيّدة إجاماًل، مبا معناه 

أّن التّنظيم املُدين يُعطي أدوات مهّمة، ولكن لألسف ال توجد ميزانيّة منذ سنوات عديدة 

بناء يف  التي تُشّكل رافعة أساسيّة ألّي عمليّة  التوجيهيّة  مخّصصة للدراسات وللمخطّطات 

الرّضر  ألّن  الفوىض،  ُمعتاًدا عىل هذه  اللبنانيني  من  كبري  أصبح جزء  بالتايل  واملدن.  القرى 

ميكن أن يَنتج من آليّة بسيطة، ولكْن يف املقابل سيصبح التشويه كبريًا، كون املشكلة برأيي 

محصورة ضمن فئة معيّنة من األشخاص الذين ميلكون مقاربة ذاتيّة وخاّصة جًدا يف مسألة 

األنظمة  ففي  والخاص،  العام  القطاعنْي  بني  التوازن  بإعادة  التفكري  يجب  لذلك  التّخطيط. 

بينام يف نظامنا أصبحنا  الشموليّة نبحث دامئًا عن حامية مصالح بعض األشخاص واألفراد، 

القطاع  تطرّف  من  العام  القطاع  موظّفي  أو  الدرك،  عنارص  أو  الدولة،  حامية  عن  نبحث 

الخاّص تجاه القطاع العام.

لعّدة  بحاجة  فنحن  إليه،  وصلنا  الذي  الوضع  ملعالجة  املطلوبة  الحلول  هي  ما  أدري  ال 

ندوات من أجل الوصول إىل تلك الحلول، إمّنا عمليًا هناك بصيص أمل، فمن خالل موقعنا 

يف اإلدارة وعرب شبكة عالقاتنا الواسعة عىل جميع األرايض اللبنانية، ملسنا رغبًة حقيقية لدى 

أغلبية املواطنني يف العودة إىل تطبيق القانون والّنظام هربًا من الفوىض، فعندما يصبح عدد 

املترّضرين من الفوىض أكرب من املستفيدين، عندها ميكن أن يبدأ التغيري.

بالعودة إىل موضوع قطاع الّنقل، أشري إىل أّن الشعب يرتاح ويفرح ويعيش برفاهية عندما 

والبنى  واآلمنة،  الجيدة  والطرق  املشرتك،  كالنقل  واملريحة  السهلة  املواصالت  له  تتوافر 

التحتيّة املتطورة، لكّن هذه األمور يف لبنان تحّولت إىل مأساة، فباإلضافة إىل كلفتها الصحيّة 

العالية، أصبحت كلفتها البيئيّة كبرية جًدا. ويف الختام، كنت أمتّنى لو متّت دعوة وزارة البيئة 

وبعض الجهات املستفيدة كمستوردي النفط، إىل هذه الندوة.

القايض جورج عطية
تعقيبًا عىل ما انتهى إليه الدكتور رودولف حداد حول رضورة إشاك القطاعني العام والخاّص 

يف إدارة املرافق العامة، أؤكّد، انطالقًا من تجربتي الخاصة يف العام 2009 التي ترشّفت فيها 

بتمثيل الحكومة اللبنانيّة يف مؤمتر "باستيا" يف فرنسا حول عقود الرشاكة ما بني القطاعني العام 

والخاص، لجميع البلدان الواقعة عىل حوض البحر املتوّسط، إّن نتائج اللقاء ضّمت مختلف 

الجوانب النفسيّة للمواطن وطرق تحفيزه وإشاكه يف الحقل العام عرب شكات كربى، تكون 

للدولة سلطة فيها لفرض القانون والّنظام. أّما التّمويل فيأيت من املساهامت املحدودة من عدد 

كبري من املواطنني يف الدولة. هكذا تعتمد مدن األطراف يف فرنسا وأوروبا عىل هذا النظام، 

أي نظام العقود ذات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، بحيث ال يشعر املواطن بأنّه فقط 

ُملزَم بتطبيق الّنظام باحرتامه للمرافق العامة، إمّنا أيًضا يشارك يف األرباح التي ميكن أن تتأّت 

من هذا املرشوع، وهذا األمر مفيد يف تطوير البنى التحتيّة، ليس فقط من خالل فرض الّنظام 
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وتطبيق القانون، إمّنا أيًضا عرب تحفيز الّناس وإشاكهم يف حامية هذه املنشآت تطويرًا للبنى 

التحتيّة والبرشيّة مًعا.

الدكتور رامي سمعان
استخدامها  يفرض  التي  الطرق  )أو   Toll Road الـ  ملوضوع  بالّنسبة 

دفع بدل(، واملطبّقة يف عدد من الدول واملدن، يجب التنويه أن هدفها 

التّذكري  فقط  أريد  والكربى.  املتوّسطة  املدن  بني  ما  الربط  كان  األسايس 

 Caisse Des Dépôts ببعض التجارب ومنها الفرنسية، ال سيّام مؤّسسة

et Consignations التي أّسسها "نابوليون بونابرت" الذي كان له بصامت 

صندوق  عن  عبارة  هي  املؤّسسة  وهذه  املشاريع،  هذه  بدعم  أساسية 

ائتامين كبري ميزانيّته توازي ميزانيّة الدولة الفرنسية، وحاكم املؤّسسة يتمتع 

بحصانة كبرية. قامت هذه املؤّسسة بدعم مشاريع الـ Toll Road، فكانت 

الجهات، وبخاصٍة الرشكات املختلطة ما بني القطاعني العام والخاص، التي 

تنفذ هذه املشاريع تستفيد من تسهيالت مالية تشمل طريقة االسرتداد 

ومعّدالت الفوائد. كام استفاد هذا القطاع ولفرتة طويلة من مبدأ الربط Adossement، حيث 

إنشاء  املعنية  الرشكة  تحمل  مقابل  املربحة  للطرقات  املنتهية  العقود  بتمديد  الدولة  تقوم 

طرقات وتشغيلها أقل ربحية أو خارسة. يف املحّصلة، املقصود هو اإلضاءة عىل أهمية، ال بل 

مركزية، دور الدولة والقطاع العام يف تطوير مبدأ الـ BOT والذي يتطلب املساندة واالستدامة. 

يجب االنتباه قلياًل إىل موضوع الـBOT، فهو بحاجة لتمويل من القطاع العام، وإدارة أقوى 

من تلك اإلدارة التي تُدير مشاريع عاديّة، ألنّه بحاجة لرقابة متقّدمة عىل مختلف األصعدة 

"االنرتنت وضبط  الحديث كثريًا عن موضوع  تّم  املثال،  والفنية. عىل سبيل  املالية،  اإلدارية، 

بها  والتي جّهزت   fibres optiques البرصية  األلياف  انترشت برسعة  أوروبا  ففي  إنتشاره"، 

األوتوسرتادات، ألنّه من ضمن دفاتر شوط تصميم األخرية، يجب أن يكون هناك خط اتّصاالت 

ببنية تحتيّة  الخطوط جميعها كانت مربوطة  الطارئة Appel d’urgences. وهذه  للحاالت 

 France التي استخدمتها الحًقا شكات مدنية مثل شكة  fibres optiques ال من خطوط 

 .Société Concessionnaire des Autoroutes بعد أن دفعت للرشكة املنّفذة للـ Telecom

فّعالة  تنظياًم عرصيًا، ورقابة  تتطلّب  العام والخاص  القطاعني  ما بني  التشاركية  إن منظومة 

كفرص  الطرقات  هذه  تقّدمه  أن  ميكن  ما  عىل  يدّل  املذكور  فاملثال  البساطة،  بهذه  ليست 

اقتصادية أو مالية، وباعتقادي أّن أجهزة الدولة يف لبنان ليست جاهزة لتحّمل هذه املسؤولية.

موضوع االتّصاالت ُمربح، وكذلك أيًضا قطاع الطاقة والكهرباء، لذلك يجب إدارته بشكل دقيق، 

ولكن موضوع الخصخصة يف قطاع النقل شائك، فهذا القطاع، وكام أشنا سابًقا، هو اسرتاتيجي 

التمّكن من ترجمة سائر فوائده  ماليًا، نظرًا لعدم  اقتصاديًا واجتامعيًا، ولكنه خارس  ومربح 
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وخدماته إىل مردود مايل مباش. أّما يف لبنان، فيمكن أن ينجح موضوع الـ Toll Road عىل 

بعض األقسام من الشبكة الطرقية كاألوتوسرتاد العريب وبعض أجزاء من األوتوسرتاد الساحيل، 

وإطالق هذه املشاريع يستوجب وجود دولة قويّة ماليًا وقادرة عىل دعم القروض أو تقديم 

ضامنات.

أّما يف ما يتعلّق مبوضوع الّنقل املشرتك وارتباطه بالتحرّض املدين Urbanisme، فليس بإمكاننا 

ومستلزماتها،  التحتيّة  والبنى  املشرتك  النقل  أعباء  يتحّمل  أن  الخاّص  القطاع  من  نطلب  أن 

بل عىل القطاع العام متمثاًل بالسلطة املركزية والبلديات )تعاون البلديات مهم جًدا( القيام 

باألعامل اإلنشائية األساسية؛ ويف املرحلة الالحقة يتّم تحديد الخيارات املتعلقة بالتشغيل، سواٌء 

مباشة من قبل مؤّسسات القطاع العام أو عن طريق مقدمي خدمات من القطاع الخاص، 

ولكن يف كلتا الحالتني عىل سلطة الوصاية )اتحاد بلديات أو هيئة عامة أو الوزارة(، تجهيز 

العسكريني  إعفاء  أيًضا  التعرفة، كام يجب  الشبكة وكلفة  لتحديد مستخدمي  دفرت خدمات 

واملحاربني القدامى وفئات معيّنة من املجتمع )ذوي االحتياجات الخاصة، الطالب...(، فنقوم 

بتعويض النقص يف املداخيل من خالل جهات معيّنة )وزارة الشؤون االجتامعية، وزارة الرتبية، 

وزارة الدفاع(. فالبنية املاليّة الصحيحة هي التي تؤّدي إىل الشفافيّة، وحاليًا الدولة متوقّفة عن 

العمل بخصوص هذا املوضوع، فاإلصالح املؤّسسايت مهّم جًدا، مثاًل يجب إنشاء "هيئة بريوت 

الكربى للنقل" عىل مساحة ما يعرف مبنطقة بريوت الكربى، ألّن معضالت الّنقل يف بريوت تبدأ 

أقلّه من منطقة جونية وال تنتهي كليًا يف منطقة الدامور صعوًدا إىل بكفيا وعجلتون وعاليه.

املهندسة يرس قطب
موقعي  بحسب  وذلك  والتقني،  الفّني  جانبيه  من  املوضوع  سأتناول 

الذي   Toll Road الـ  موضوع  إىل  فبالّنسبة  بالتصاميم،  عميل  وطبيعة 

املجال  هذا  يف  واسعة  خربة  لدينا  نحن  سمعان،  رامي  الدكتور  طرحه 

بالوضع  تتأثّر  فهي  لبنان،  يف  الطرق  حالة  أّما  أجنبية.  بلدان  عّدة  من 

الّصعبة. ففي هندسة  الجغرايف، واالنتشار السّكاين املتعّدد، والتضاريس 

وهي  إليها،  االنتباه  يجب  مهّمة  نقطة  هناك   Toll Road الـ  طرقات 

السيطرة التامة عىل مداخل الطرقات ومخارجها، ورضورة أن تكون هذه 

معيّنة،  مسافات  من  إليها  ومشاًرا  ومعرّفة  محّددة  واملخارج  املداخل 

يُفيد يف بعض  لذلك نحن بحاجة إىل دراسة املوضوع جيًدا كونه قد ال 

هذا  تأخذ  أن  يجب  مطروحة  حلول  أّي  إّن  أخرى،  جهة  ومن  األماكن. 

الواقع بعني االعتبار، ألنّنا ال نبني هذه الطرقات الجديدة يف مناطق خالية، تُتيح لنا العمل 

بحريّة مطلقة لتنفيذ املتطلّبات كلّها املناسبة، فهناك أمٌر واقع يفرض ذاته ويُجربنا عىل أن 

نتقيّد به من ناحية التصاميم واألفكار املطروحة.
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لنأخذ مثاًل، طريًقا تشهد زحمة سري خانقة يوميًا، فإذا أعدنا دراسة املخطّطات العاّمة للسري 

الرضوري  من  أنّه  فنجد  كامل،  بشكل  مختلفة  بطريقة  السري  تحرّك  دراسة  نعيد  أن  ميكن 

تخفيف السري يف مناطق معيّنة، وقد نعتمد هذه اآلليّة كأحد املخطّطات التي يجب إعادة 

التفكري بها ودراستها بطريقة أكرث شموليّة. وعىل سبيل املثال أيًضا، تّم تخطيط األوتوسرتاد 

الفرتة، ولكن  تلك  املايض، فكان تخطيطًا ممتازًا يف  القرن  السبعينيات من  بداية  العريب يف 

عندما نرتك هذا املرشوع يف األدراج لسنواٍت وسنوات، يصبح هذا املرشوع سيئًا جًدا بسبب 

اختالف األوضاع والظروف املحيطة به كالكثافة السكانيّة، والتوزيع السّكاين، واالستمالكات. 

فالوقت عنرص مهّم للغاية، وعلينا التّفكري والتخطيط للمستقبل وإيجاد الحلول املستقبليّة.

الدكتور متام نقاش
 ،B.O.T سأبدأ من حيث انتهى الدكتور رامي سمعان، الذي قّدم عرًضا مميزًا حول نظام الـ

 B.O.T ففي لبنان نلجأ إىل هذا النظام وكأنّه الحّل لفشل الدولة، بينام من أجل نجاح الـ

يجب أن تكون الدولة بأفضل أحوالها وتضطلع بدور املنظّم، ألنّه بحاجة إىل رقابة فاعلة، 

مع   B.O.T الـ  الستخدام  عاًما  عرشين  منذ  بها  قاموا  التي  املحاوالت  ذلك  عىل  والدليل 

املقابل،  قانونيّة تحميها، يف  بنية  العمل بسبب عدم وجود  التي رفضت  األجنبية  الرشكات 

متوّحشة  رأسامليّة  إىل  الدولة،  رقابة  يعمل مبفرده من دون  عندما  الخاّص  القطاع  يتحّول 

تُضيّع حقوق الناس. نحن نريد أن يأخذ الجميع حقوقهم، وأن تقوم الدولة بدورها الرقايب 

من دون الوقوع يف أعباء متويليّة، صحيح أن ّالقطاع الخاّص لديه قدرة ماليّة، ولكن يجب 

أاّل نسمح له بالعمل إاّل بطريقة صحيحة. 

القيمة  النقل املشرتك يف املدن، فجميعنا نتّفق عىل  الثانية، حول موضوع ربحيّة  املالحظة 

زحمة  من  والتخفيف  التلّوث،  من  الحّد  ناحية  من  املشرتك  للّنقل  والبيئية  االقتصاديّة 

الَسرْي ومرصوف السيارة الخاصة، فالنقل العام الجيّد يف املدن يجب أن يجذب الناس عىل 

أجبته:  جيًّدا؟  العام  النقل  يكون  كيف  السابقني،  النقل  وزراء  أحد  سألني  لقد  استخدامه. 

عندما يُقِبل هو وزوجته وأوالده عىل استخدامه يصبح جيًّدا. ال ميكن للّنقل العام التمويل 

الذايت وجني األرباح يف الوقت عينه، فهو يشّكل خدمة للمواطن ويشّجع االقتصاد الوطني 

ويحمي البيئة، ويجب أال ننىس أّن هناك أمرين يف لبنان ميّوالن املاليّة العاّمة، الرضائب عىل 

الهاتف الخلوي، وبالتّايل ينصّب اهتامم الدولة عىل أن يشرتي  املحروقات، والرضائب عىل 

املواطن البنزين أّي إنها ال تريد تعزيز النقل العام وتفعيله يف الوقت الراهن.

املقّدم يارس ضاهر
إن موضوع الشاحنات وحموالتها ومدى استيعاب الهياكل وقدرتها ليسا من اختصاص قوى 

الحمولة كبرية جًدا لدرجة فاضحة، فنحن لسنا  أّن  تبنّي  إذا  إاّل  الداخيل بشكٍل عام،  األمن 
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فنيّني، بل إن هذا املوضوع هو من اختصاص مراكز املعاينة امليكانيكيّة وبالتّايل هيئة إدارة 

الَسرْي. أّما املوضوع اآلخر، فأشري إىل أنّه ليس بإمكاننا ضبط رسعة السيارات إاّل من خالل 

الرادارات والصور املوثّقة، وال ميكننا القول للمواطن أنّنا قّدرنا أنّه يقود برسعة. وأخريًا، إّن 

وضع شباٍك حديدي بني املسلكني عىل طريق "الصيّاد" كان حاًل مؤقّتًا ملنع الناس من عبور 

الطريق بشكٍل عشوايئ، علاًم بأن هناك جرًسا للمشاة فوق الطريق، وليس بإمكان عنرصين 

فقط من قوى األمن ضبط املشاة كلهم يف تلك املنطقة الواسعة.

املهندس فهد صّقال
إنّني أقرتح تنظيم جلسة خاّصة، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية، خالل 

أّن  الحظت  إنّني  إذ  والعام"،  الخاّص  القطاعني  بني  "الرشاكة  موضوعها  يكون  العام،  هذا 

املوضوع ال يزال شائًكا بعض اليشء ويحتوي عىل الكثري من العوامل، وال سيام أنّه مل يتم 

استيعاب موضوع الربحيّة بالشكل املنشود، علاًم بأّن طبيعة مهنتي كرجل أعامل تدفعني 

ألخذ موضوع املال بعني االعتبار.

من املستحيل إدارة االستثامر من دون موازنة. لنعِط مثاًل صغريًا: لنفرتض أّن الدولة أرادت 

بكلفة  الحديدي والطرقات، عىل فرتة عرش سنوات،  السكك  التحتيّة لخطوط  البنية  تأهيل 

الذي ال  الخاص  القطاع  املبلغ املطلوب، وكذلك  عرشة مليارات دوالر أمرييك وهي ال متلك 

يستطيع القيام مبشاريع قيمتها عرشة مليارات دوالر. ومن جهة أخرى، ميلك قطاع املصارف 

150 مليون دوالر ال يدري كيفيّة الترّصف بها، ففي هذه الحال نستطيع الطلب من القطاع 

الخاّص القيام بالتمويل عن طريق املناقصات. وإمنا يظّل السؤال هو: كيف ستعيد الدولة 

بزيادة  أم  القومّي،  الدخل  العرشة مليارات دوالر؟ هل سيتّم ذلك عن طريق زيادة  مبلغ 

دون  بذلك من  القيام  الدولة  تستطيع  ال  وبالتايل  مقفلة،  ندور يف حلقة  فكأنّنا  الرضائب؟ 

ال ميكن  املوضوع  الربح، وهذا  إىل  تسعى  التي  األموال  رؤوس  استعامل  علينا  لذا  موازنة. 

أن صيانة  فهي  البلد،  الفاضحة يف هذا  األخرية  املسألة  أّما   .macro كيّل  بشكل  إاّل  إدارته 

القيمة  بأّن  علاًم  أمرييك،  دوالر  مليون   490 الـ  تقارب  بقيمة  لُزّمت  قد  الكهرباء  محطّتي 

األساسية للمحطتني ال تتخطّى الـ 500 مليون دوالر أمرييك.

الدكتور كليب
أرى أّن لبنان بلد ذو ظروف استثنائيّة، فرقعته الجغرافيّة ضيّقة، واالكتظاظ السّكاين عاٍل، 

والفوىض العمرانيّة الفتة، إًذا يجب البحث عن حلول استناًدا لهذا الواقع، أّي إيجاد حلول 

اعتمدتها بعض الدول الشبيهة بلبنان كهولندا أوبلجيكا، أكرث من تلك الحلول التي اعتمدتها 

بلدان كبرية مثل أملانيا أو فرنسا.

بدايًة، أنا أستاذ ماديتّ "اقتصاد التنمية" و"اقتصاد املعرفة" يف الجامعة اللبنانية، حيث أطلب 
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من طاليّب القيام ببحوث لدراسة كلفة هدر الوقت يف "بريوت" عىل االقتصاد الكيّل، أي عىل 

القطاعني العام والخاّص. أذكر أنّه يف العام 1969 عندما كنت أذهب ألتعلّم يف مدينة زحلة 

إىل  الوصول  قبل  الشاسعة  الزراعية  املساحات  أشاهد  كنت  راشيا،  بلدة  وأنا من  البقاعية، 

سهل البقاع، أّما اليوم ففي كل املناطق من السفوح إىل السهل مل يعد هناك رقعة زراعيّة، 

فنسري من الهرمل إىل راشيا بني البيوت واألبنية. فاملواطن يبني بيته يف الوادي، وعىل الدولة 

اللّحاق به بشبكات املياه والكهرباء والطرقات، فيصبح النائب يف الربملان معّقبًا للمعامالت 

أجل  من  املواطن  لهذا  واملياه  والطريق  الكهرباء  إيصال  يريد  فهو  للقوانني،  ُمرّشًعا  وليس 

ضامن صوته يف االنتخابات.

ويف هذا املجال أقرتح عىل حرضتكم بعض الحلول املفيدة:

حّل  عىل  قادًرا  املواطن  يجعل  ما  الواسعة،  االداريّة  الالمركزيّة  من  قدر  أكرب  اعتامد  أواًل، 

مشاكله يف منطقته من دون التوّجه إىل املدينة.

وهي  الهند،  قامت  املثال،  سبيل  فعىل  املجاالت،  جميع  يف  املعرفة  تكثيف  اعتامد  ثانيًا، 

شبكات  أرقى  إحدى  بإنشاء  معلوماتيًا،  متقّدمة  دولة  ولكّنها  العامل  يف  الدول  أفقر  من 

االتصاالت يف العامل، فأصبح الهاتف الخلوي مربوطًا باألقامر االصطناعيّة وهو ليس بحاجة 

لألعمدة واألسالك واالستمالك. نحن يف زمن االقتصاد املعريف، فلنجعل األشخاص يعملون مع 

املؤّسسات والرشكات عن بُعد، فيمكنهم امتام املعامالت عرب الربيد اإللكرتوين من منازلهم، 

ولبنان لديه فرصة كبرية للدخول يف مجال االقتصاد املعريف. 

ثالثًا، لنعتمد عىل الدّراجات الهوائيّة يف التنّقل، وألّن عنرص الشباب دامئًا متمرّد، فبداًل من 

األساسيّة  املدن  يف  ونخلق  الهوائيّة،  الدّراجات  استعامل  نعّزز  الناريّة،  الدراجات  استعامل 

مساحات مننع دخول السيارات إليها، فكام ذكر سابًقا، إّن عدد الركاب يف السيارة الواحدة 

ال يتعّدى شخًصا أو شخصني، وأيًضا يف وسائل النقل العام، باستثناء بعض الخطوط ال يتّم 

استخدام أكرث من 25٪ من سعتها، أضف إىل ذلك إعادة اعتامد الّنظام الذي يفرض وجود 

مواقف للسيارات يف أسفل كّل مبنى سكني. 

للخالص،  املعلوماتيّة  ثورة  للدخول يف  مهيّأ  فبلدنا  ُمستعصية،  األمور  أّن  أرى  الختام، ال  يف 

ولدى الشباب اللبناين وعي، ويجب االستفادة من التفاعل مع التقنيّة الحديثة وإشاكه يف 

املطروحة. الحلول 

الدكتور زياد عقل
القطاع  تلزيم  خاللها  يتّم  كان  محدودة  زمنيّة  فرتة  كندا، حيث عشت  يف  تجربتي  سأذكر 

الخاّص يف كل دائرة إلمتام معامالت دفرت السيارة، رخصة الَسوق، معاملة املعاينة امليكانيكيّة، 

أوراق  تأسيس جمعيّة، وتقديم  للهويّة، طلب  القيد، تقديم طلب  السيارة، إخراج  تسجيل 

ألّن  الخاّص،  القطاع  من  حكومي  غري  موظّف  خالل  من  تتم  املعامالت  هذه  كّل  الزواج، 
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املواطن غري مضطر للحضور شخصيًا إلمتام هذه املعامالت، وعمليًا ال توجد إمكانيّة لرشوة 

هذا املوظف، ومعظم هذه املعامالت يجري إرسالها واستالمها عرب الربيد االلكرتوين، فهذا 

أمنوذج عن قطاع خاّص يدير معامالت عاديّة للدولة. مثال آخر عن القضاء، فعندما قمت 

باستئجار منزل يف كندا مل يأخذ املالك أغراضه من حديقة املنزل، فذهبت زوجتي ملراجعة 

ألف دوالر  مبلغ  مربًما بحسم  وأقّروا حكاًم  يوًما  بعد خمسة عرش  فحّددوا جلسة  القضاء 

كندي من إيجار الشهر التايل، أما املفارقة هنا فهي أنه وبعد زيارة واحدة ويف مدة خمسة 

عرش يوًما صدر حكم نافذ، وانتهى املوضوع! 

أرض  عىل  مؤثرًا  ليصبح  وذكر  قيل  ما  كّل  تحويل  نستطيع  كيف  املطروح،  السؤال  يبقى 

الواقع؟ نحن يف "اليازا" قمنا بنرش عرشات الكتب، علاًم بأّن املسؤولني اليوم ال يتأثّرون كثريًا 

بالكتب، أّما إذا قمنا بـتفريغ كّل ما قيل اليوم يف هذه الجلسة وكتابته، وقمنا بنرشه عىل 

موقع "اليازا" وعىل بعض املواقع اإللكرتونيّة الصديقة وعىل املوقع اإللكرتوين التّابع للجيش، 

نستطيع  وغريها،  وتويرت  فايسبوك  االجتامعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  أنّنا  متأكّد  فأنا 

البحوث والدراسات  القرار كافًة، عندها يُعرف لدى الجميع أّن مركز  الوصول إىل أصحاب 

االسرتاتيجية قام بإنجاز وطني، ألّن الحوار الذي حصل اليوم مهّم جًدا، ولكّن الّسؤال يبقى 

لبنان  يف  القرار  صناع  معظم  أّن  من  متأكّد  أنا  اللبنانيني؟  أذهان  يف  ترسيخه  ميكن  كيف 

مشغول باملزايدات أو بتحسني املحسوبيّات، فيجب الوصول إىل املجتمع من خالل اإلنرتنت 

ألّن لذلك نتائجه املفيدة والرسيعة، وبرأيي نحن قادرون عىل مساعدتكم يف موضوع سالمة 

بكّل  أتعّهد  اليوم،  جلسة  مضمون  عن  موجزًا  بتسليمنا  قمتم  فإذا  العميد،  حرضة  الَسرْي 

صدق، ومن دون أي كلفة، أن أُطلع كّل أطياف املجتمع اللبناين عىل محتواه.

الدكتور رمزي سالمة
أمٌر عجيب وجود اسرتاتيجيّة وطنيّة للمياه ناجحة إجاماًل، وسرتاتيجيّة وطنيّة للكهرباء ولو 

أنّها مل تؤِت مثارها بعد، واسرتاتيجيّة لإلسكان مل نذكرها وهي ناجحة إجاماًل، واسرتاتيجيّة ضّد 

الفقر سالكة اعتمدت مؤّخرًا، مع العلم بأنّه يف العام 2002، كّنا نقوم مبثل هذه الندوات 

مع املجلس النيايب، وإحدى هذه الّندوات كانت حول موضوع "النقل"، فإذا أخذنا الكتاب 

السالمة  موضوع  يف  نعتمدها  أن  اليوم  نستطيع   2002 العام  يف  أُقرّت  التي  والتوصيات 

املوضوع  النقل  موضوع  يبقى  الّناس  تخّص  التي  املواضيع  كّل  يف  أنّه  العجيب  املروريّة. 

الوحيد الذي ال ميلك اسرتاتيجيّة وطنيّة، وكأّن سياسة الدولة هي استمرار الفوىض يف هذا 

املجال. وذلك يعود لوجود عدد كبري من املستفيدين من الوضع الحايل، كام سيترّضر كثريون 

إذا ما تّم تنظيم هذا القطاع. فحاليًا هناك أشخاص ال يرون أّن التنظيم أفضل من الفوىض. 

نحن يف املجلس الوطني للّسالمة املروريّة سنضع اسرتاتيجيّة وطنيّة للّسالمة املروريّة. 

من  أنّه  رسيًعا  يل  وتبنّي  أشهر،  أربعة  منذ  املسؤوليّة  هذه  استلمت  أنني  إىل  االشارة  مع 
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املطلوبة.  بالرسعة  محسوس  نحو  عىل  نتقّدم  لن  والرشكات  البلديّات  مع  التعاون  دون 

بكثري  أكرث  لوقٍت  نحتاج  ككّل، فسوف  الوطني  الصعيد  التقّدم عىل  يكون  أن  انتظرنا  فإذا 

متعلّقة  كثرية  أمور  إنجاز  للبلديات  ميكن  املحيّل،  الصعيد  فعىل  البلديّات.  مع  العمل  من 

بالبنى التحتيّة، بالرشطة، بتطبيق القانون، وغريها. ولكن بالتأكيد هي بحاجة لعّدة ضوابط 

الَسرْي  غرامات  عائدات  من   ٪20 يعطي  الجديد  القانون  وأّن  خصوًصا  نزيهني  وألشخاص 

البلديات  عىل  نشرتط  أن  والتطبيقيّة  التنظيميّة  املراسيم  من خالل  نحن  فعلينا  للبلديّات. 

يف  وتعليم  توعية  من  عنارصها  مبختلف  املروريّة  السالمة  وتحسني  التحتيّة  البنى  تحسني 

متتلك  أن  يجب  الصندوق  هذا  من  فعاًل  تستفيد  أن  البلديّات  أرادت  إذا  املدارس...إلخ. 

مرشوع تحسني السالمة املروريّة، فإذا أصبحت كّل قرية منوذجيّة من ناحية تحديد الرسعة 

والالفتات املروريّة، وعىل الرشطة البلديّة مراقبة القيادة املتهّورة، عندها سوف يصبح لبنان 

ذا وجه حضاري كام نرى يف العديد من البلدان األخرى.

االهتامم  الرشكات  عىل  ينبغي  بحيث  للرشكات،  املجتمعيّة  املسؤوليّة  هي  األخرية  النقطة 

بالّسالمة املروريّة املتعلّقة مبركباتها، خصوًصا تلك التي متلك أساطيل نقل كبرية. فإذا قامت 

ملتزمون  سائقيها  وأّن  للسري  وصالحة  قانونيّة  مركباتها  جميع  أّن  إىل  باالنتباه  شكة  كّل 

بالقانون، سوف يؤّدي ذلك إىل تغيري جذري يف بيئة األمان عىل الطرق. وال عالقة للّسالمة 

املروريّة بالبنى التحتيّة املُكلفة، فهناك أمور كثرية ميكن القيام بها إن عىل صعيد البلديات 

عىل  أفضل  أمان  إىل  حتاًم  يؤّدي  سوف  ماّم  املدارس،  صعيد  عىل  حتى  أو  الرشكات  أو 

الطرقات.

العميد الركن فادي أيب فراج
أتوّجه بخالص الشكر إىل جميع املشاركني والحارضين يف هذه الندوة، ُمثنيًا عىل جهودكم 

الحثيثة وُمثمًنا اآلراء واملقرتحات التي تقّدمتم بها، والتي أضافت املزيد من الغنى لعملية 

البحوث والدراسات بشكٍل عام،  للباحثني يف مجاالت  التطوير والتحديث، وأضحت مرجًعا 

ويف مجال قطاع النقل واملواصالت عىل وجه الخصوص. وبعد مداولة التوصيات ومناقشتها، 

نضعها بترّصف املعنيني وصانعي القرار، أّما صياغتها فقد متّت عىل الشكل اآليت: 

1.  رضورة النهوض بقطاع املوصالت والّنقل من خالل تغيريات تخدم أهداف التنّقل للجميع، 

وإنشاء  به،  املتعلّقة  السياسات  تطبيق  الرقابة عىل  تشديد  القطاع من خالل  وتنظيم هذا 

هيئات ناظمة تتمتّع بكفاءات عالية لوضع خطّة نقل وطنيّة شاملة، بهدف تطوير منظومة 

مع  ربطها  مستوى  ورفع  الوسائط  متعّدد  نقل  نظام  ضمن  كفاءتها  وتحسني  الربّي  الّنقل 

منظومة النقل العربية والدولية.

املوارد،  هدر  وتجّنب  الكفوءة،  النقل  خدمات  توفري  خالل  من  الوطني  االقتصاد  دعم    .2
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وتشجيع املنافسة، والحّد من املامرسات االحتكارية، وضامن السالمة العامة، وتطوير نظم 

وتسهيالت  أنظمة  اعتامد  يتطلّب  الذي  األمر  لوجستية،  مرافق  وإنشاء  والتوزيع،  الخزن 

وحوافز من الدولة.

املحاذية لألوتوسرتادات والطرقات  العموميّة وبخاصٍة تلك  التعّديات عىل األمالك  إزالة    .3

املخالفة،  املركبات  وقوف  وضبط  العوائق  من  املشاة  ومعابر  األرصفة  وتحرير  الرئيسية، 

واستكامل إنجاز التخطيطات املطلوبة لهذه الطرق، باإلضافة إىل إزالة التعّديات عن خطوط 

سكك الحديد ووضع آليّة لتفعيل هذه الخطوط التي قد تسهم بتخفيف أزمة السري بنسبة 
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والرتامواي،  كاملرتو  تنفيذها  التي ميكن  البديلة  الّنقل  باالعتامد عىل بعض وسائل  البدء    .4

وتفعيل خطوط النقل البحري أو النقل بالعبور يف البحر، كذلك إنشاء شبكة سكك حديد 

والعاصمة،  الرئيسية  املدن  جميع  بني  تربط  بضائع(،   – )أشخاص  املشرتك  للنقل  متطّورة 

املتقّدمة،  العامل  دول  ما هو حاصل يف مختلف  غرار  املرتو عىل  ربطها مع شبكة  ورضورة 

 BOT وذلك من خالل تشجيع االستثامر يف مجال إنشاء الطرق أو السكك باعتامد نظام الـ

وتوفري الضامنات التي تُشّجع املستثمرين.

االعتامدات  تأمني  طريق  عن  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  لدى  التخطيطات  5.  تنفيذ 

املطلوبة لهذه الغاية، وأهّمها: األوتوسرتاد الدائري – األوتوسرتاد الساحيل )جونيه – ضبيه( 

بعض  تنفيذ  إىل  باإلضافة  الدويل،  األوتوسرتاد  واستكامل  والجنوب  الشامل  أوتوسرتاد   –

التخطيطات املتعلّقة بإنشاء بعض الجسور واألنفاق يف العاصمة وبعض األماكن املكتظّة.

6.  البحث جديًّا عن الوسائل اآليلة إىل إنشاء كادر برشّي متخّصص يف تطبيق قانون السري، 

والتحقيق يف الصدامات املروريّة وسائر املهاّمت املتعلّقة بالسري والسالمة املروريّة، أي ما 

يُسمى يف قانون السري الجديد "وحدة املرور"، لتتوىّل تأمني األمن املرورّي مبختلف أوجهه، 

وتسهم بالتايل عىل نحو فّعال يف األمن القومي من دون الحاجة إىل مؤازرة سائر الوحدات 

األمنيّة، إالّ يف الحاالت الطارئة الكربى. 

السلبية  والتأثريات  التلّوث  من  البيئة  حامية  باالعتبار  يأخذ  مستدام  نقل  نظام  7.  إنشاء 

يف  السالمة  مستويات  وتحسني  البيئة(،  )صديق  األخرض  الوقود  باستعامل  وذلك  األخرى، 

الكوارث  وإدارة  الوطني  الدفاع  متطلّبات  تأمني  باالعتبار  واألخذ  النقل،  وسائط  جميع 

)الطبيعية / أو املفتعلة( ضمن خطّة الّنقل الوطنية الشاملة.

8.  يف املرحلة الحالية، يجب التشّدد يف تطبيق أحكام القانون عىل مخالفات السري وبخاّصٍة 

الحاصل  الّنقص  السري، واستكامل  الالزم من مفارز  العدد  املتكّررة منها، وذلك عرب تحقيق 

وميكن  كام  القانون،  لتطبيق  الالّزمة  الكفاءات  وتزويدها  عنارصها  وتدريب  عديدها  يف 

االستفادة من عنارص شطة البلديات وتفعيل عملها يف هذا اإلطار.



األمن القومي في لبنان: واقع قطاع النقل والمواصالت .62.



.63. األمن القومي في لبنان: واقع قطاع النقل والمواصالت



األمن القومي في لبنان: واقع قطاع النقل والمواصالت .64.
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