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مجتمع وإقتصاد
تقرير

كلفة زحمة السير في لبنان:
 2مليار دوالر سنويًا
فيفيان عقيقي
ت ـقـ ّـدر كـلـفــة زح ـمــة الـسـيــر فــي لبنان
بنحو  2مليار دوالر سـنــويــا ،أي ما
ّ
يشكل حوالى  %4من الناتج املحلي
اإلجمالي ،بحسب تقرير نشره مركز
الـ ــدراسـ ــات ف ــي «ب ـل ــوم ب ـن ــك» .ويــأتــي
ّ
التحتية بعد
ذلــك نتيجة تهالك البنى
ّ
اللبنانية ،وتدهور حالة شبكة
الحرب
الطرق ،وغياب سياسات تنمية الطرق
وصيانتها ،ما ساهم في خلق مشكلة

زح ـم ــة مـ ـ ّ
ـروريـ ــة م ــزم ـن ــة ،والـ ـح ـ ّـد من
االسـتـثـمــار والـنـمــو االق ـت ـصــادي ،كما
ّأدى إلى تراجع ّ
معدالت السالمة على
الطرقّ .
عمليًا ،يحل لبنان في املرتبة  124من
بني  138دولة من حيث جودة الطرق،
ّ
التنافسية ال ـصــادر عن
على مــؤشــر
امل ـن ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي ل ـعــام
 .2017- 2016ووف ـ ـق ـ ــا ملـ ـش ــروع
«الطرق والعمالة» الــذي وضعه «البنك
الــدولــي» لـلـعــام  ،2017يـقـ ّـدر إجمالي

ّ
اللبنانية بنحو 21705
شبكة الطرق
ّ
كـ ـلـ ـي ــومـ ـت ــرات ،ف ـي ـم ــا ت ـش ــك ــل شـبـكــة
ّ
الرئيسية نحو  6380كيلومترًا
الطرق
ّ
ّ
مــن ال ـطــرق امل ـعــبــدة ،مصنفة كــاآلتــي:
 529كـيـلــومـتـرًا م ــن ال ـط ــرق ال ــدول ـ ّـي ــة،
 1673كـلـيــومـتـرًا مــن ال ـطــرق األول ـ ّـي ــة،
ّ
الثانوية،
و 1367كليومترًا من الطرق
ّ
الداخلية.
و 2811كيلومترًا من الطرق
وبحسب مسح أجرته وزارة األشغال
ال ـعـ ّـامــة وال ـن ـقــل ف ــي ع ــام  ،2000فــإن
ّ
الرئيسية
 %15من الطرق في الشبكة

هي في حالة ّ
جيدة ،و %50منها في
حالة متوسطة ،و %35في حالة سيئة.
ّ
العام يفاقم األزمة!
غياب النقل
ال تــرتـبــط زحـمــة الـسـيــر املــزمـنــة في
ّ
التحتية وتدهور
لبنان بتهالك البنى
شبكة الطرق ،فقط ،بل من أسبابها
أي ـ ـضـ ــا غ ـ ـيـ ــاب ن ـ ـظـ ــام الـ ـنـ ـق ــل الـ ـع ــام
املشترك ،ما ّأدى إلى تكاثر سيارات
األجرة املشتركة وباصات وسيارات
الـنـقــل امل ـش ـتــرك ال ـخـ ّ
ـاصــة مــن جهة،

واعتماد القسم األكبر من الناس على
ّ
الخاصة من جهة أخــرى،
سياراتهم
بحيث تشير الدراسة إلى أن  %25من
ّ
السكان فقط يعتمدون على وسائل
النقل املشترك ،فيما يستخدم %75
ّ
الخاصة .وبحسب
منهم سياراتهم
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـت ــي ارتـ ـ ـك ـ ــزت عـلـيـهــا
الــدراســة ،هـنــاك حــوالــى  1.75مليون
س ـي ــارة مـسـ ّـجـلــة ف ــي ل ـب ـنــان (%85
منها سيارات ّ
خاصة) ،بحيث ارتفع
الُـعــدد اإلجـمــالــي لـلـسـيــارات الجديدة
امل ّ
سجلة بمعدل سنوي متوسط يبلغ
 %13بني عامي  2007و.2016
ً
فـ ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ت ـش ـهــد ال ـعــاص ـمــة
ب ـيــروت دخ ــول وخـ ــروج مــا بــن 500
و 600أل ــف مــركـبــة ّ يــوم ـيــا ،م ــا يعني
أن هناك سـيــارة لكل ثالثة أشخاص

طبق بشكل ُ
حتى اآلن ،ال يزال قانون السير ُي ّ
الكثير من اإلرشادات والضوابط التي نص
جتزأ.
م
ً
عليها القانون ال تجري محاسبة مخالفيها ،استكماال لمسار تطبيقه «على مراحل» منذ وضعه
موضع التنفيذ في نيسان عام  .2015وعلى الرغم من انخفاض عدد قتلى الحوادث ،إال أن بعض
العارفين يقولون إن المعيار العلمي يبقى متعلقًا بتنفيذ خطط السالمة المرورية االستراتيجية
التي تتجاوز مبدأي اقتناص الغرامات العالية وتخفيض عدد القتلى

التطبيق المجتزأ لقانون السير

ال موعد للمرحلة الثالثة
هديل فرفور
ُ
منذ يومني ،قتل ثالثة أشخاص على
طريق األنصارية في الجنوب نتيجة
ح ـ ــادث س ـي ــر .ل ــم ي ـك ــن ال ـ ـحـ ــادث هــو
األول خ ــال ه ــذا الـشـهــر عـلــى طريق
الـجـنــوب ،سبقه ح ــوادث عــديــدة راح
ضحيتها عدد من الجرحى والقتلى
أي ـ ـضـ ــا .ب ـح ـســب ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي إدارة
ال ـس ــام ــة املـ ــروريـ ــة ،ك ــام ــل اب ــراه ـي ــم،
ّ
ف ــإن طــريــق االتــوس ـتــراد امل ــؤدي إلــى
ال ـج ـنــوب يـشـهــد خ ــال ه ــذه الـفـتــرة
أعـ ــدادًا مــن ح ــوادث الـسـيــر ،مـتــزايــدة
نــوعــا مــا عــن امل ـعــدالت املـعـتــادة« ،ما
ّ
يتطلب تفعيل قانون السير الجديد
في هذه املنطقة».
برأيه ،إن فعالية القانون تختلف بني
منطقة وأخرى ،إذ «ال ُي ّ
طبق القانون
ب ــالـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية املختلفة .مــا ّ
يتم التركيز
عـلـيــه ف ــي ب ـي ــروت م ــن نــاحـيــة ضبط
املـخــالـفــات والـتـقـ ّـيــد بـقــواعــد قــانــون
السير يختلف كليًا عما يتم التركيز
ً
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ـ ــرى .م ـثــا
فــي ب ـي ــروت ،غــالـبـيــة املـحــاضــر التي
ّ
ُت ّ
سجل تتعلق بمخالفات الــوقــوف،
فيما تتركز املخالفات فــي الجنوب
والبقاع على املركبات غير القانونية
واملـيـكــانـيــك وح ــزام األم ــان وغـيــرهــا،
ّ
أم ــا فــي الـشـمــال فتتعلق املخالفات
ب ــال ـح ـم ــول ــة الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا ت ـتــركــز
امل ـخــال ـفــات ف ــي ال ـجــديــدة وك ـس ــروان
ع ـلــى ش ــرب ال ـك ـحــول أث ـن ــاء ال ـق ـيــادة
وغيرها».
فـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ت ـ ـنـ ـ ّـوع ه ـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات
واخـ ـ ـت ـ ــافـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ــن املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ُي ـ ـعـ ـ ّـد
«ط ـب ـيـع ـيــا» ،إذ يـعـتـمــد عـلــى نــوعـيــة
املـ ـخ ــالـ ـف ــات امل ـن ـت ـه ـج ــة فـ ــي مـنـطـقــة
م ـع ـي ـنــة ،وفـ ــق م ــا ي ـق ــول م ـص ــدر في
ّ
قــوى األم ــن الــداخـلــي .إل أن ابراهيم
ي ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ن ـق ـط ــة االخ ـ ـت ـ ــاف فــي
فعالية القانون بني املناطق ُلي ّ
صوب
على اج ـتــزاء تطبيق الـقــانــون ،الــذي
ُ
ل ــم ت ــراف ـق ــه أي خ ـطــة اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة

وط ـن ـ ّـي ــة ل ـت ـطــويــر م ـعــاي ـيــر ال ـســامــة
امل ـ ّ
ـروري ــة ،وتنفيذ اإلصــاحــات التي
لحظها القانون .بهذا املعنى ،يغدو
االخ ـت ــاف فــي تطبيق ال ـقــانــون بني
ُاملناطق والتركيز على مخالفات دون
أخرى جزءًا من التطبيق املجتزأ ،كأن
ً
نــرســي مـثــا قــاعــدة أنــه فــي الجنوب
يتم التركيز على امليكانيك وتجاهل
ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي املـ ـخ ــالـ ـف ــات األخ ـ ـ ــرى.
ي ـقــول ابــراه ـيــم ه ـنــا ،إن ه ــذا الــواقــع
يـسـمــح بـخـضــوع املــواط ـنــن حينها
لـ ـ ـ «مـ ــزاج ـ ـيـ ــة» ع ـن ـص ــر ق ـ ــوى األم ـ ــن،
ُليشير إلى ضــرورة تطبيق القانون

يبلغ معدل
قتلى حوادث السير
السنوي في لبنان
نحو  600قتيل
ّ
ب ـم ـف ـهــومــه ال ـش ــام ــل الـ ـ ــذي يـتـخــطــى
اقـتـنــاص ال ـغــرامــات وتخفيض عــدد
ال ـق ـت ـلــى وي ـت ـج ــاوزه ـم ــا إلـ ــى إرسـ ــاء
نــوع من الثقافة الــرادعــة التي ّ
تؤمن
ُالبيئة املطلوبة لـ «السالمة املرورية
ُ
امل ـس ـت ــدام ــة» .ه ــذه الـبـيـئــة ل ــن تـنـشــأ
إال ع ـل ــى ص ـع ـيــد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
الوطنية.

تطبيق القانون ال يزال ُمجتزءًا

م ـنــذ ُم ـ ــدة ق ـص ـي ــرة ،تـ ـ ــداول الـبـعــض
خـ ـ ـبـ ـ ـرًا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ت ـط ـب ـيــق
«ال ــوات ـس ــاب» ُيـفـيـ ُـد بــاق ـتــراب مــوعــد
تطبيق «املــرحـل ُــة املـقـبـلــة مــن قــانــون
السير» ،داعيًا املقيمني في لبنان إلى
ّ
التقيد بــاالرشــادات تجنبًا لتسطير
محاضر بحقهم.

ّ
ينفي العقيد مسلم صحة هذا الخبر،
وي ـق ــول إن ــه ال ي ــوج ــد ُ م ــوع ــد مـحــدد
ّ
للمباشرة باملرحلة «املعلقة» حاليًا.
عندما بوشر بتنفيذ قــانــون السير
ال ـجــديــد ف ــي ن ـي ـســان ع ــام  ،2015تم
تقسيم مراحل تطبيقه الى مرحلتني.
األولـ ـ ــى وهـ ــي ال ـت ــي ام ـت ــدت م ــن -22
 2015-4الـ ـ ــى  ،2015-4-30وال ـت ــي
جــرى خاللها قمع املخالفات اآلتية:
الـ ـس ــرع ــة ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة تـحــت
تأثير الكحول أو املـخــدرات ،القيادة
املتهورة للدراجات الفئة الخامسة،
وم ـخــال ـفــات ال ـق ــرار اإلداري (الـسـيــر
خـ ـ ـ ــارج أوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدوام لـ ـل ــدراج ــات
والـ ـش ــاحـ ـن ــات) ف ـئ ــة أول ـ ـ ــى ،ال ـســرعــة
الزائدة عن الحد املسموح به.
أمـ ـ ــا امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن تـطـبـيــق
الـ ـق ــان ــون ف ــامـ ـت ـ ّـدت مـ ــن 2015-5-1
ولغاية  ،2015-5-31خالل هذه الفترة
تم قمع املخالفات التالية :عدم وضع
حـ ــزام األم ـ ــان ف ــي امل ـقــاعــد األمــام ـيــة،
تـ ـج ــاوز اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـم ــراء ،ال ـس ـيــر
ب ــاتـ ـج ــاه م ـع ــاك ــس ل ــوج ـه ــة ال ـس ـي ــر،
اسـتـعـمــال وســائــل االت ـص ــال ،وقــوف
صــف ث ــان يـعــرقــل انسيابية السير،
ق ـ ـيـ ــادة م ــرك ـب ــة دون ل ـ ــوح ـ ــات ،ع ــدم
وجود لوحة أمامية أو خلفية ،قيادة
مــركـبــة مــن دون تسجيل ،استعمال
مركبة لغير الغاية املخصصة لها،
قـيــادة فئة معينة مــن املــركـبــات غير
م ــرخ ــص ل ـه ــا ع ـل ــى رخ ـص ــة ال ـس ــوق
(خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــي ،ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــي) ،الـ ـقـ ـي ــام
بـحــركــات أو م ـن ــاورات ذات خـطــورة
كـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـت ـ ـعـ ــرجـ ــة ،ت ــأجـ ـي ــر أو
استئجار أو استبدال اإلطارات أو أي
قطع غيار بقصد الغش في املعاينة
امل ـي ـكــان ـي ـك ـيــة ،عـ ــدم اع ـت ـم ــار ســائـقــي
الـ ــدراجـ ــات ال ـن ــاري ــة الـ ـخ ــوذة ،ق ـيــادة
دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية.
ف ـع ـل ـي ــا ال ي ــوج ــد م ــرحـ ـل ــة «ث ــالـ ـث ــة»
ّ
لتطبيق الـقــانــون .إل أن هناك قــرارًا
ُ
«عرفيًا» من قبل قوى األمن الداخلي
ُ
ي ـق ـض ــي بـ ـع ــدم م ـح ــاس ـب ــة مــرت ـك ـبــي
بـعــض امل ـخــال ـفــات (ك ــان ـع ــدام وج ــود

املـ ـثـ ـل ــث الـ ـتـ ـح ــذي ــري والـ ـش ــواخ ــص
واإلط ـ ـفـ ــائ ـ ـيـ ــات واملـ ـق ــاع ــد ال ـخ ـل ـف ـيــة
ّ
املخصصة لــأطـفــال .)...يقول مسلم
إن ه ــذا ال ـق ــرار ات ـخــذ حـيـنـهــا ،قطعًا
للطريق أم ــام الـتـجــار الــذيــن عـمــدوا
رفع أسعار هذه املعدات،
حينها الى ّ
«وبالتالي تجنبًا لفتح سوق سوداء،
ت ـ ــم ت ـع ـل ـي ــق املـ ـح ــاسـ ـب ــة عـ ـل ــى ه ــذه
املخالفات ،من أجل إعطاء السائقني
مهلة كافية للتحضير .وحـتــى اآلن
ال يــوجــد ق ــرار باملحاسبة على هذه
املخالفات».
يرى ابراهيم ،أن جميع البنود التي
كــانــت مــوجــودة فــي ّالـقــانــون القديم
ُ
هي نفسها التي طبقت مع اختالف
في حجم الغرامات ،الفتًا إلــى غياب
ت ـط ـب ـي ــق «ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــة»
ال ـج ــدي ــدة ال ـ ــذي تـضـمـنـهــا ال ـقــانــون
ّ
الـجــديــد واملتعلقة بالعقوبات على
امل ـشــاة وبـنـظــام سـحــب الـنـقــاط على
دف ــات ــر الـ ـس ــوق وإلـ ـ ـ ــزام ال ـشــاح ـنــات
بالسير على يمني الطريق والتدقيق
ف ــي ال ـح ـمــولــة امل ـس ـم ــوح ب ـهــا وع ــدم
وضـ ـ ـ ـ ــوح مـ ـصـ ـي ــر امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـت ـق ـن ــي
ال ـخــاص ،حـيــث مــن امل ـقــرر أن يجري
العمل على وضــع مناهجه مــن أجل
تخريج مدربي السير وخبرائه».

انخفاض عدد القتلى ليس معيارًا
علميًا
بحسب أرق ــام ق ــوى األم ــن الــداخـلــي،
ف ـ ــإن ـ ــه بـ ـعـ ــد سـ ـنـ ـت ــن عـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،انـ ـخـ ـف ــض عـ ـ ــدد ض ـحــايــا
ّ
«بمعدل 289
الحوادث بنسبة ،%22
ش ـخ ـصــا ع ـلــى ص ـع ـيــد عـ ــدد الـقـتـلــى
و 2717ج ــري ـح ــا»ُ .
وي ـش ـي ــر امل ـصــدر
نفسه في هذا الصدد الى أن األرقــام
تتجه إلى أن تكون أفضل مما كانت
عليه عام .2013
بحسب ابــراهـيــم ،فــإن مـعــدل القتلى
الـسـنــوي فــي لـبـنــان يبلغ نـحــو 600
ّ
بمعدل  50قتيل شهريًا ،في
قتيل ،أي
حــن أن املـتــوســط ال ـعــام فــي الـبـلــدان
املـمــاثـلــة لـلـبـنــان ال يـتـخـطــى ال ـ ـ 300

قتيل سنويًا.
يرى ابراهيم أن انخفاض عدد القتلى
ليس معيارًا علميًا الحتساب فعالية
تطبيق القانون وإن كان سببًا مهمًا.
ب ــرأي ــه ،مــا ســاهــم فــي تخفيض عــدد
القتلى هو الحمالت اإلعالمية التي
راف ـق ــت تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون و»امل ـ ـ ــزاج»
الــذي ُوجــد آنــذاك بـضــرورة االرت ــداع.
يخلص ابراهيم إلى أهمية «املناخ»
السائد في ردع املتهورين وتريثهم.
مــن هـنــا ُيـشـيــر إل ــى ضـ ــرورة تفعيل
الـقــانــون مــن أجــل إرس ــاء ذلــك املـنــاخ:
«عـنــدمــا ُيـنـشــر خـبــر عــن ي ــوم أمـنــي،

