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مجتمع

تحقيق

ارتفع عدد السيارات
المسجلة من 900
ألف في  2008الى
 1,6مليون عام
2016

مليارا دوالر خسائر
«العجقة» سنويًا

33000

لبنان يختنق
بالسيارات
لم تعد هناك ساعة ذروة في بيروت .الذروة في حوالى  900ألف ،ليرتفع آخر عام  2016إلى
نحو  1,6مليون سيارة مسجلة .وهذا من دون
كل الساعات ،بعدما باتت السيارات ّأكثر من البشر
ّ
وأكلت الطرقات واألرصفة ،على قلتها .خالل عشر احتساب ما يقرب من  300ألف سيارة تتجول
بطريقة غير شرعية وسيارات األجانب والنازحين
سنوات قفزت أعداد السيارات المسجلة إلى رقم
وسيارات النقل العام
مهول .عام  2008كان عدد السيارات المسجلة
رحيل دندش

نصف مليون سيارة
في بيروت يوميًا
نصف مليون سيارة تدخل يوميًا إلى العاصمة،
بحسب غــرفــة التحكم امل ــروري ،وهــو عــدد مهول
قياسًا إلى مساحة صغيرة مأهولة بكثافة وذات
طرقات ضيقة .إلــى ذلــك ،يلفت مدير الغرفة جان
دبـغــي إل ــى أن ثـمــة مـنــافــذ ال تــوجــد عليها رقــابــة،
وتــدخــل منها الـسـيــارات بــأعــداد كبيرة ،كمناطق
كفرشيما وبعبدات واألوزاعي والشويفات ،مشيرًا
إلى أن عمل غرفة التحكم املــروري خفف مشاكل
السير بنسبة  %30فقط.
تتوزع أرقــام السيارات التي تدخل بيروت يوميًا
عبر مداخلها األساسية كالتالي:
ـ ـ املدخل الشمالي 92796 :سيارة.
ـ ـ املدخل الشرقي (من البقاع) 41949 :سيارة.
ـ ـ املدخل الجنوبي 70 :ألف سيارة (رقم تقدير ألن
املدخل الجنوبي غير ّ
مزود بكاميرات لدواع أمنية).
ـ ـ مدخل بكفيا – املنت 22530 :سيارة.

ي ـت ـ ّ
ـذم ــر ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ــن «ع ـج ـقــات»
ال ـس ـيــر .فـيـمــا أغ ـلــب ال ـس ـي ــارات على
ال ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ال ت ـ ـ ـحـ ـ ــوي ،غـ ــال ـ ـبـ ــا ،إال
شخصًا واحدًا هو «السائق املتذمر»
م ـ ــن الـ ــزح ـ ـمـ ــة .رغ ـ ـ ــم «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــة» ،ال
ّ
يتخلى اللبناني عــن «الـبــرسـتـيــج»،
واملـ ـ ـص ـ ــارف ت ـش ـج ـعــه ع ـل ــى ذلـ ـ ــك .إذ
تسجل سنويًا  35ألف سيارة جديدة
سنويًا بحسب املستشار في جمعية
م ـس ـتــوردي ال ـس ـي ــارات سـلـيــم سـعــد،
وم ـ ـثـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــارات
املستعملة امل ـس ـتــوردة .املـشـكـلــة هي
أن الحاجة للتنقل تبقى هي السبب
األس ــاس وراء هــذا االنفجار الضخم
ف ــي أع ـ ــداد ال ـس ـي ــارات ف ــي ظ ــل غـيــاب
شبكة مــواصــات حديثة ذات كفاءة
ت ـخ ـت ـص ــر «ال ـ ـع ـ ـج ـ ـقـ ــات» والـ ـتـ ـل ــوث
والضجيج.
قبل الـحــرب األهلية ،كــان يوجد نقل
عــام منظم .بعد الـحــرب ،سنة ،1994
وب ـم ـس ــاع ــدة ش ـب ـكــة ف ــرن ـس ـي ــة ،أع ـيــد
ت ـف ـع ـيــل «م ـص ـل ـح ــة ال ـن ـق ــل امل ـش ـت ــرك
وسـكــة الـحــديــد» .الـفـســاد والفوضى
ّ
وال ـت ــزوي ــر عــطـلــت ق ـيــام ه ــذا الـقـطــاع

املهم بشكل حقيقي وفاعل .لكن هذه
ليست وحــدهــا مشاكل النقل الـعــام.
فـ ـه ــو ،إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ال ي ـغ ـطــي امل ـنــاطــق
ك ــاف ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وال
ي ـت ـبــع تــوق ـي ـتــا مـ ـح ــددًا وخ ـط ــة سير
واض ـحــة كـمــا فــي ال ـبــاد املـتـحـضــرة.
لـبـنــان «الـسـيــاحــي» ال يمتلك قـطــارًا
أو «مترو» أو «تراموي» ،كإسطنبول
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا .أمـ ـ ـ ــا وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـعـ ــام
(وال ـ ـخ ــاص أي ـض ــا) ف ـهــي بمعظمها
متهالكة.
فوضى النقل الـعــام سبب مــن ضمن
أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى ع ـ ــدة ت ــؤج ــج زح ـمــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة .مـ ـنـ ـه ــا أن
معظم اإلدارات واملــؤسـســات العامة
والشركات الكبرى تقع ضمن نطاق
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى مـ ـ ــا يـ ـجـ ـب ــر آالف
املقيمني خارجها على التوجه اليها
إلنجاز أعمالهم ومعامالتهم .يضاف
ذلـ ـ ــك الـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن نـ ـص ــف م ـل ـيــون
مواطن يدخلون بيروت يوميًا للعمل
ويخرجون منها مساء.
أضـ ــرار أزم ــة الـسـيــر ال تقتصر على
تـ ـل ــف األع ـ ـ ـصـ ـ ــاب وهـ ـ ـ ــدر الـ ـس ــاع ــات
ال ـطــوال .تتكبد الــدولــة نحو ملياري
دوالر خ ـ ـسـ ــائـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،ب ـس ـب ــب

هو عدد اللوحات العمومية
في مقابل  30ألف لوحة
عمومية ّ
مزورة

4000
هو عدد الـ«ميني باص»
الشرعي في مقابل  12ألفًا
غير شرعية

2000
هو عدد الحافالت الكبيرة
(بوسطة) الشرعية تقابلها
 1600غير شرعية

امل ـحــروقــات ال ـتــي يـ ــزداد استهالكها
ف ــي زح ـم ــة ال ـس ـيــر ،وض ـع ــف اإلق ـب ــال
ع ـلــى االس ـت ـه ــاك ه ــرب ــا م ــن زح ـمــات
الـسـيــر خـصــوصــا فــي فـتــرة األع ـيــاد،
وإضاعة الوقت وانخفاض انتاجية
العمل .إال أن الخسارة الكبرى ،غير
املنظورة ،هي أزمــة التلوث الناجمة
عـ ــن انـ ـبـ ـع ــاث الـ ـ ـغ ـ ــازات الـ ـس ــام ــة مــن
ع ـ ــوادم الـ ـسـ ـي ــارات .فـبـحـســب مــديــرة
مــركــز حماية الطبيعة فــي الجامعة
األميركية فــي بـيــروت نجاة صليبا،
ي ـصــل امل ـع ــدل ال ـس ـن ــوي ل ـل ـت ـلــوث في

أكثر من نصف
مليون يدخلون
بيروت يوميًا للعمل
ويخرجون منها مساء

بـيــروت إلــى  ،3/microgram 32وهو
أع ـلــى بـ ـ  3.2م ــرة م ـمــن امل ـع ــدل ال ــذي
تـ ـح ــدده م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــامل ـيــة.
وه ـ ـ ــذا م ــرش ــح لـ ـ ــازديـ ـ ــاد .قـ ــف عـنــد
مــدخــل بـيــروت مــن جهة أوتــوسـتــراد
ً
صيدا مثال ،أو أنظر إليها من عاليه،
ّ
لترى سحابة من التلوث تخيم على
كشبح أصفر .بـيــروت ،من
العاصمة
ٍ
بعيد ،مدينة مريضة تغطيها كتلة
من الضباب والدخان.
ال ـس ـي ــر م ـش ـك ـلــة م ـل ـ ّـح ــة جـ ـ ـدًا ت ـ ــوازي
ب ــأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا وخ ـ ـطـ ــورت ـ ـهـ ــا أزم ـ ـتـ ــي
ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـ ــاء .ال ـل ـج ــان الـنـيــابـيــة
اجتمعت مرارًا القرار مشروع قانون
ج ــدي ــد ل ـل ـس ـيــر .ولـ ـك ــن ،ح ـتــى اآلن ال
ش ــيء عـمـلـيــا .ب ــل األزمـ ــة إل ــى تـفــاقــم.
قــانــون الـسـيــر الـجــديــد ال ــذي أق ـ ّـر في
 ،2012 /10 /22ي ـقــول املـعـنـيــون إن
تطبيقه يتم تدريجيًا .ولكن ،يبدو أن
هذا التطبيق بدأ بمادة التوعية على
الـثـقــافــة امل ــروري ــة ،ول ـيــس بمعالجة
أسباب جذرية كإزالة النقل العام غير
ً
الشرعي مثال ،أو إدخاله في «نظام»
النقل الجديد .وهــذا ،ربما ،ألن إزالــة
املـخــالـفــات تـهــدد مـصــالــح بـعــض من
هم في السلطة!

تقرير

ّ
أصحاب الشاحنات :قطاع طرق غصبًا عنا!
آمال خليل
ي ـه ـت ــم الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــون ب ـت ـت ـب ــع أخـ ـب ــار
أصحاب الشاحنات وسائقيها .ليس
تقديرًا لعملهم ،أو استنكارًا لطريقة
ق ـ ـي ـ ــادة ب ـع ـض ـه ــم غـ ـي ــر اآلم ـ ـن ـ ــة ع ـلــى
الطرقات .وإنما ألن تحركاتهم قد تشل
حركة اآلالف في حال كرروا قطع الطرق
الــرئ ـي ـس ـيــة اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى إج ـ ــراءات
وزارة الداخلية «غير املنصفة».
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة الـ ـت ــي عــاش ـهــا
اآلالف في نيسان الفائت عندما قطع
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون جـ ـس ــر الـ ــزهـ ــرانـ ــي كـ ــادت

أن تـتـكــرر أم ــس .مـنــذ لـيــل األحـ ــد ،بــدأ
أص ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات وس ــائـ ـق ــوه ــا
ب ــال ـت ـج ـم ــع ع ـن ــد أوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد ص ـيــدا
ـ ـ ـ ـ ال ــزه ــران ــي ف ــي اإلت ـج ــاه ــن ،تـمـهـيـدًا
لـقـطـعـهــا ب ـ ــدءًا م ــن س ــاع ــات ال ـص ـبــاح.
فـ ــور ان ـت ـش ــار خ ـب ــر ال ـت ـج ـم ــع ،ضـ ّـجــت
مواقع التواصل اإلجتماعي بمطالبة
الـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـن ـع ـه ــم م ـ ــن قـطــع
ال ـطــريــق وال ـت ـفــرج عـلـيـهــم كـمــا حصل
فـ ــي امل ـ ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة .دوري ـ ـ ـ ــات ال ـ ــدرك
س ـب ـق ــت أص ـ ـحـ ــاب الـ ـش ــاحـ ـن ــات نـحــو
األوتــوسـتــراد .لكن حضورها لم ّ
يبدد
خ ـش ـيــة امل ــواطـ ـن ــن م ــن خ ـط ــر ال ـق ـطــع.

البعض لــم يرسل أوالده إلــى املــدارس
وآخرون لم يلتحقوا بأعمالهم.
مـ ــرت س ــاع ــات ال ـن ـه ــار م ــن دون قـطــع
ال ـطــريــق ،رغ ــم أن الـشــاحـنــات الـفــارغــة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــت مـ ـ ــركـ ـ ــونـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن
وأصـحــابـهــا وســائـقــوهــا تجمعوا من
ح ــول ـه ــا« .ن ـع ـل ــم أن الـ ـن ــاس تـشـتـمـنــا
وي ـ ـت ـ ـسـ ــاء لـ ــون ع ـ ــن ذنـ ـبـ ـه ــم ف ـ ــي ق ـطــع
ال ـطــريــق ع ـل ـي ـهــم» ،ي ـقــول «أبـ ــو رب ـيــع»
الذي يوحي بأنه قائد التحرك.
استباقًا للهجمة التي قــد يتعرضون
لـهــا بـسـبــب ال ـض ــرر بــاملــواط ـنــن ،وزع
املعتصمون مـنـشــورات اع ـتــذروا فيها

مــن أبـنــاء الجنوب ،شــارحــن األسباب
التي تجبرهم على قطع الطرق .يقول
«أبو ربيع» إن «الوجع ال يوجع سوى
صــاح ـبــه» .يـسـتـعــرض األس ـب ــاب الـتــي
دفعتهم لإلعتصام الــذي «سيتصاعد
فــي ح ــال لــم تستجب وزارة الداخلية
ملطلبنا» .السبب األول «رفض الوزارة
تسجيل حوالي  6آالف شاحنة كبيرة
وخمسة آالف أخــرى متوسطة الحجم
كوسائل نقل عمومية بكلفة الرسوم
التي حددتها الدولة ،بعد قيام بعض
املتنفذين باحتكار ألفي نمرة عمومية
لـبـيـعـهــا ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء ،فـيـمــا

ت ــوزع ــت  14الـ ــف ن ـم ــرة ع ـلــى ســائـقــي
لبنان» .أما السبب الثاني فهو التشدد
في منح رخص نقل الناتج من أشغال
الحفر والبناء .ويبقى قرار «الداخلية»
بعدم تجديد تراخيص العمل لخمسة
م ــرام ــل ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـطــامــة الـكـبــرى.
إذ يضطر ســائــق الشاحنة إلــى شــراء
حـمــولــة ال ــرم ــول واألت ــرب ــة مــن مناطق
أخرى ما يؤدي الى ارتفاع الكلفة.
فــي وق ــت الح ــق ،استقبل مــديــر مكتب
وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ن ـه ــاد
املشنوق وفدًا من املعتصمني واستمع
إلى مطالبهم.

