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غرامات السير ...فاتورة باهظة للردع
في المبدأ ،أي تعديل أو تحديث لقانون ما هو من مظاهر الترقي والتطور في أي نظام .في لبنان،
القصة ال تبدو كذلك .الغرامات الكبيرة التي حملها قانون السير الجديد القت رفضًا واسعًا من معظم
اللبنانيين ،وال سيما أن قيمة بعضها قد يزيد على راتب موظف يتقاضى الحد األدنى لألجور!
أي دراسة جرى تحديد قيمة الغرامات؟ وهل ّ
فاستنادًا إلى ّ
تعد قيمتها منطقية مقارنة مع ما تقدمه
الدولة للمواطنين لجهة األنظمة المرورية؟
إيفون صعيبي
ص ـح ـيــح أن الـ ـغ ــرام ــات ف ــي ق ــان ــون
الـ ـسـ ـي ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد ت ــرتـ ـب ــط ب ـح ـجــم
املخالفة ومــدى تأثيرها على حياة
الـ ـن ــاس ،غ ـيــر أن ال ـس ـل ـطــات الـعــامــة
ال ـت ــي ت ـف ــرض ه ــذه الـ ـغ ــرام ــات ،كما
يــرى كـثـيــرون ،ال تلتزم مــن جهتها
بـ ـم ــا يـ ـج ــب ع ـل ـي ـه ــا تـ ـق ــديـ ـم ــه ق ـبــل
املـطــالـبــة بــاملـقــابــل .ف ـطــرقــات لبنان
في مناطق عديدة مغامرة محفوفة
باملخاطر ملن يرتادها.
قــد ال يـصــح إس ـقــاط ت ـجــارب قــوانــن
ال ـس ـيــر ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى ال ـط ــرق ــات في
ال ـب ـلــد ،غ ـيــر أن وض ــع ه ــذه األخ ـي ــرة
لـ ـي ــس حـ ـج ــة ك ــافـ ـي ــة م ـ ــن أج ـ ــل ع ــدم
اح ـت ــرام ال ـقــوانــن وال ـق ـي ــادة بجنون
وت ـ ـهـ ــور .ف ـب ـعــد م ـط ــال ـب ــات وج ـه ــود
امـ ـت ــدت لـ ـسـ ـن ــوات ،ت ــم إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد .يـ ـكـ ـم ــن ال ـ ـهـ ــدف
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن وراء تـ ـع ــديـ ـل ــه فــي
تخفيض نسبة ال ـحــوادث واملخاطر
على الطرقات ،وخاصة تلك الناتجة
م ــن ال ـســرعــة ال ــزائ ــدة ،وعـ ــدم التقيد
بالسرعة املسموح بها ،تضاف إليه
عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى كـ ـع ــدم وضـ ـ ــع حـ ــزام
األم ـ ـ ــان ،واس ـت ـخ ــدام ال ـخ ـل ــوي أث ـنــاء
ال ـق ـي ــادة ،وعـ ــدم ال ـت ـق ـيــد ب ــاإلش ــارات
الضوئية ،والقيادة عكس اتجاهات
ال ـس ـيــر ،وت ـن ــاول ال ـك ـحــول وال ـق ـيــادة،
والتجاوزات بسرعة جنونية قاتلة...
ك ــل ه ــذه امل ـخــال ـفــات تـ ــؤدي إل ــى قتل
مـئــات األبــريــاء سنويًا بـعــدد يــوازي
 4أضـ ـع ــاف عـ ــدد ض ـح ــاي ــا ال ـج ــرائ ــم
الجنائية والحوادث األمنية بحسب
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي.

التوازن بين المخالفة
والعقوبة
ي ـش ـيــر م ـص ــدر ح ـق ــوق ــي مـتـخـصــص
ف ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال إل ـ ــى أن "ال ـت ـس ــاؤل
األكبر بالنسبة إلى القانون الجديد
يـكـمــن ف ــي الـ ـت ــوازن م ــا ب ــن املـخــالـفــة
وال ـعـقــوبــة ،وه ــذا م ـبــدأ جــوهــري من
مبادئ القوانني الوضعية ،إذ يجب
أن تتالءم العقوبة مع الفعل ،فكيف
نفرض عقوبة على مخالفة السرعة
أو غ ـي ــره ــا مـ ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات أرق ــام ــا
ّ
ت ـت ـخ ــطــى ال ــدخ ــل الـ ـشـ ـه ــري ال ـكــامــل
مل ــواط ــن ع ـ ــادي أق ـ ــدم ع ـلــى مـخــالـفــة،
وكأنه وجب عليه أن ينقطع وعائلته
ع ــن امل ــأك ــل مل ــدة ش ـهــر أو رب ـم ــا أكـثــر
لدفع الفاتورة".
ويـتــابــع "ل ـيــس امل ــوض ــوع رف ـضــا أو
انـتـقــادًا لـلـقــانــون الـجــديــد .املطلوب
امل ـ ــوازن ـ ــة بـ ــن مـ ــا ت ـط ـل ـبــه ال ـس ـل ـطــة
ال ـعــامــة م ــن رع ــاي ــاه ــا ،م ـقــارنــة بما
تقدمه لهم .فهل الحظ أحد أن معظم
الطرقات تفتقر الى إشارات تحديد
ال ـســرعــة ال ـق ـصــوى؟ ع ــاوة عـلــى أن
أوض ـ ـ ــاع الـ ـط ــرق ــات س ـي ـئــة ل ـل ـغــايــة،
وليس هناك من تشدد في محاسبة
أصحاب اآلليات املهترئة."...

ال ـســرعــة ال ــزائ ــدة وتـ ـن ــاول الـكـحــول
والقيادة ،وعدم وضع حزام األمان".
ففي فرنسا على سبيل املثال ،حيث
م ـع ـظ ــم الـ ـط ــرق ــات م ــؤهـ ـل ــة ،لــوحــظ
ارتفاع نسبة حوادث السيرّ ،
وبينت
الــدراســات أن السبب في ذلــك يعود
الى السائق نفسه وتصرفاته أثناء
الـقـيــادة .لــذلــك ،فاملسؤولية الكبرى
تقع على عاتق من يكون وراء املقود.
وإلى الذين يجدون أن قيمة غرامات
ال ـس ــرع ــة م ــرت ـف ـعــة ،ت ـت ــوج ــه ج ـب ــران
بالقول "لقد مات ابني بحادث سير
مـ ـ ّ
ـروع ،وال ـس ـبــب "س ــرع ــة زائـ ـ ــدة" .ال
ّ
أظن أن مال العالم بأسره قد يعوض
لي هذه الخسارة".
وتـ ـت ــاب ــع" :ص ـح ـي ــح أن م ـب ـلــغ ثــاثــة
م ــاي ــن لـ ـي ــرة ي ـت ـخ ـط ــى ب ــأض ـع ــاف
ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور ،ول ـك ــن ال ــذي
يحترم القانون لن يـغـ ّـرم ،وبالتالي
لـ ــن ي ـض ـط ــر إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــة مـشـكـلــة
اقتصادية لشهر أو شهرين .هذا أقل
جــزاء جــراء تعريض حياة اآلخرين
لـلـخـطــر .ال ب ــل يـجــب أن ت ـكــون هــذه
ال ـغــرامــة أك ـبــر لـكــي يتعلم الجميع،
فالحياة أغلى وأثمن من مال الدنيا
كـلــه .وه ــذه الـطــريـقــة الـفـضـلــى لــردع
عديمي املسؤولية ،فالتوعية مهمة
ولـكـنـهــا ف ــي أح ـي ــان كـثـيــرة ال تلقى
آذانًا صاغية".
ي ــؤك ــد امل ـع ـن ـيــون أن تـطـبـيــق قــانــون
الـ ـسـ ـي ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد سـ ـيـ ـك ــون ب ـف ـك ــرة
عـصــريــة وث ــوري ــة تــائــم ك ــل مـبــادئ
الـســامــة املــروريــة فــي الـعــالــم بهدف
الحفاظ على الحياة على الطرقات
وتخفيف عــدد القتلى بحسب عقد
العمل بالسالمة املــروريــة مــع األمــم
امل ـت ـحــدة  2020-2011أي تخفيض
عدد القتلى الى  %50في العام 2020
وت ـق ـل ـي ــص ه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة أكـ ـث ــر مــع
الوقت.

عدل في العقوبة
وفي هذا السياق ،يرى املقدم جوزيف
ّ
مسلم ،رئيس شعبة العالقات العامة
في قوى األمــن الداخلي "أن القانون
سيطبق فــي كــل املـنــاطــق اللبنانية
على حد سواء .فالرادارات موجودة
في مختلف املناطق :بعلبك ،الشمال،
ح ـل ـبــا ،ط ــراب ـل ــس ،ال ـن ـب ـط ـيــة ،ص ــور،
جزين ...وتقوم املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي بزيادة عددها تباعًا".
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ـغ ــرام ــات" ،ف ــإن
العقوبة موازية للمخالفة ،وتختلف
ق ـي ـم ـت ـه ــا بـ ــاخ ـ ـتـ ــاف ن ـ ـ ــوع ال ـخ ـط ــر
ال ــذي ي ـهــدد ال ـســامــة ال ـعــامــة .وهــي

تتراوح بني  50و 750ألف ليرة .غير
أن تـطـبـيــق ال ـف ـئــة ال ـخــام ـســة يعني
الغرامة املشددة ،أي الدفع من مليون
ال ـ ــى ث ــاث ــة م ــاي ــن لـ ـي ــرة م ــع حـجــز
ً
املركبة ،وصوال الى السجن من شهر
الـ ــى سـنـتــن ل ـل ـس ـيــارات ال ـت ــي تــزيــد
ســرعـتـهــا عـلــى  60ك ـلــم/س للسرعة
امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال:
إذا كــانــت الـســرعــة املـسـمــوح بـهــا 50
ك ـل ــم/س ت ـضــاف إل ـي ـهــا  60ك ـلــم/س
فتصبح  110كلم/س ،عندها تصبح
مخالفة من الفئة الخامسة وتــراوح
غ ــرام ـت ً ـه ــا ب ــن م ـل ـي ــون و 3م ــاي ــن،
إضــافــة إلــى حجز اآلل ـيــة .كما أن أي
تأخير فــي الــدفــع يسبب تــراكـمــا في

الغرامات باملاليني".
وعـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـي ـ ـمـ ــة بـ ـ ـع ـ ــض امل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
وت ـخ ـط ـي ـه ــا لـ ـ ـق ـ ــدرة الـ ـبـ ـع ــض ع ـلــى
الدفع ،يشرح مسلم "من غير املمكن
ربــط القيمة بالحد األدن ــى لألجور،
فالغرامة ليست ضريبة دخل يجب
أن ي ـل ـت ــزم ب ـه ــا املـ ــواطـ ــن ال ـل ـب ـنــانــي،
ب ــل ه ــي نـتـيـجــة امل ـخــال ـفــة ال ـت ــي قــام
بـهــا ،وه ــي تــرتـفــع مــع ارت ـفــاع نسبة
املخالفة املرتكبة من السائق ،مقارنة
مع نسبة الخطر التي من شأنها أن
تؤثر عليه .فالغرامة تحمي املواطن،
وكلما ارتـفـعــت القيمة كــان املــواطــن
أك ـثــر تـحـ ّـسـبــا ،وال ـتــزامــا بــالـقــوانــن.
وه ــذه أف ـضــل طــريـقــة ل ــردع املــواطــن

كيف تتوزع عائدات غرامات السير:
صندوق االحتياط في قوى األمن الداخلي

%25

البلديات

%20

ال ذريعة

خزينة الدولة

%55

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،تـ ـ ــرى ن ــائـ ـب ــة رئ ـي ــس
جمعية "كن هادي" ،لينا جبران "أنه
ال ب ــد بــالـتــأكـيــد م ــن تـحـســن وضــع
ال ـطــرقــات ،لـكــن ال يـجــب ات ـخــاذ هــذا
األمــر ذريـعــة لعدم احـتــرام القانون.
فنسبة ال ـحــوادث القاتلة تمتد من
الدورة باتجاه البترون ،حيث وضع
الطرقات مقبول نسبيًا .من هنا ،فإن
السبب األساسي لهذه الحوادث هو

الغرامات املحصلة من األحكام القضائية لصالح صندوق تعاضد القضاة

%30

الغرامات املالية املحصلة من األحكام لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين
القضائيني

%25

يعطى عناصر السير في قوى األمن الداخلي العاملون على الطرقات نسبة
 %30من أساس الراتب شهريًا

%30

نسبة إضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية

%10

كــي ال يـكــرر مخالفته ط ــوال حياته.
ومهما ارتفعت قيمة الغرامة ،تبقى
الحياة أغلى وفوق كل املاديات".
ويشدد مسلم على أن وضع صيانة
الطرقات أساسي ،ويطالب املعنيني
مــن وزارات وبلديات بوضع خطط
إليـجــاد الـحــل املـنــاســب .ولـكــن بقدر
ما توجد مشاكل في الطرقات ،بقدر
ما يجب أن يطبق القانون بقساوة.
فالطرقات الجيدة مع سائق متهور
ت ــؤدي ال ــى ح ــادث .كــذلــك األم ــر ،فــإن
الطرقات السيئة مع سائق مسؤول
تـ ـحـ ـم ــي حـ ـ ـي ـ ــاة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس .ص ـح ـيــح
أن وضـ ــع ال ـط ــرق ــات ل ـيــس م ـم ـتــازًا،
لكنه لـيــس ذري ـعــة لـلـقـيــادة بتهور،

المطلوب الموازنة بين
ما تطلبه السلطة العامة
من رعاياها ،مقارنة بما
تقدمه لهم
وع ـنــاصــر ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي لن
يتساهلوا فــي تطبيق الـقــانــون ألن
هــدف ـنــا ه ــو ح ـمــايــة أرواح ال ـن ــاس.
ومهما كانت الغرامة كبيرة فهي لن
تكون أكبر من مأساة وحــزن عائلة
فقدت غاليًا بسبب حادث سير".
القانون ماض ،والعبرة في التنفيذ،
إذ إن هناك اقتناعًا لدى كثيرين بأن
ال ـخــوف مــن الــدفــع ل ــدى اللبنانيني
وقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاوة الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن املـ ـطـ ـبـ ـق ــة قــد
يــدفـعــاهــم إل ــى ال ـق ـيــادة بمسؤولية
أكثر ،ال شيء آخر.

