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ّ
ّ
يمكن إضافة  806جرحى كادوا يفقدون حياتهم في  640حادثًا في فترة ال تتعدى ستين يومًا .يسقط كل هؤالء في ظل قانون «عصري»
ُ ّ
عطب في القانون ،وإنما ألن فهم المعنيين لهذا القانون يشبه فهم القوى
أربع سنوات .وسيموت بعدهم الكثير ،ال لوجود
ٍ
للسير يطبق منذ ّ
األمنية له ،وهو يتوقف عند قمع المخالفات رغم أن الهدف العام واألساس منه  -كما جاء في مقدمته  -يتمحور حول إصالح «قطاع» السير
عبر وضع خطة متكاملة للمعالجة .وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظات .أربع سنوات ،وقبلها سنوات من «النضال» لم ّ
تغير في «القطاع»
سوى أشياء بسيطة على طريقة «الترقيع» ،سواء في ما ّ
يخص إقرار المجلس الوطني للسالمة المرورية أو في الشق المتعلق بصيانة الطرقات

وتطبيق قواعد السالمة المرورية ،أو في تعديل المناهج وتحويل مكاتب السوق إلى مدارس ،وغيرها من البنود التي يحتاج تفعيلها إلى نحو
 120قرارًا ومرسومًا بحسب أمين سر المجلس رمزي سالمة .ال بل أن هذا المجلس نفسه ،لم ّ
يفعل العمل به إلى اآلن ،لغياب التمويل .وليس حاله
أفضل من حال نصف الطرق في لبنان التي نالت درجة «سيئ» في التصنيف األخير الذي يقوم به مجلس اإلنماء واإلعمار ،لناحية اإلنشاء والصيانة
واستيفاء مقومات السالمة العامة .هذا الواقع هو ما يدفع للمطالبة ،عند عتبة إكمال العام الرابع ،إلى إعادة ترتيب أولويات الجهات المعنية
بالقانون ـ من وزارة الداخلية إلى وزارت األشغال والتربية وغيرهما من الوزارات والمؤسسات المعنية  -بحيث تصبح حياة الناس التي تذهب في
لحظة غياب قواعد السالمة المرورية في أول الالئحة

ً
 83قتيال «حصدتهم» طرقات لبنان في الشهرين األولين من هذا العام

غرفة التحكم المروري:
مجرد صفحة على «تويتر»

تطبيق قانون السير يحتاج إلى ...قانون!
راجانا حمية
منتصف نيسان املقبل ،ينهي قانون
السير الـجــديــد عــامــه الــرابــع .كأنها
أعـ ــوام ل ــم ت ـكــن ،إذ ال ي ــزال الـقــانــون
ينقصه «قــانــون» ليصبح ...قانونًا!
ُ
ف ـح ـت ــى ه ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،لـ ــم ت ـف ـ ّـعــل
منه ســوى بنود قليلة ،على رأسها
ّ
ت ـلــك امل ـت ـعــل ـقــة ب ـ ـ «الـ ـغ ــرام ــات» الـتــي
تــذهــب إل ــى ص ـنــاديــق ال عــاقــة لها
بــالـســامــة امل ــروري ــة  -وه ــذه حكاية
أخ ــرى .أم ــا ال ـهــدف األس ــاس لوضع
ـون ،وه ــو إصـ ــاح «ال ـق ـط ــاع»،
ال ـق ــان ـ ّ
فلم يتحقق بعد .وبحسب أمني سر
املجلس الــوطـنــي للسالمة املــروريــة
(وهــو األصــل فــي تطبيق سياسات
الـســامــة امل ــروري ــة) ،الــدكـتــور رمــزي
ســامــة ،يـحـتــاج الـقــانــون  -ليصبح
ن ــافـ ـذًا  -إلـ ــى ج ـم ـلــة م ــن ال ـن ـصــوص
امل ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــة (مـ ــراس ـ ـيـ ــم وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات).
ي ـت ـحـ ّـدث ســامــة  -ال ــذي يـعـمــل منذ
إط ــاق املـجـلــس وح ـي ـدًا بــا مــوازنــة
وال ف ــري ــق ع ـم ــل م ـت ـخ ـص ــص  -عــن
ب ـن ــود ك ـث ـيــرة غ ـيــر قــاب ـلــة للتطبيق
«ألنـ ــه ل ــم ي ـص ــدر إل ــى اآلن أي نـ ّـص
ّ
يسيرها» .بحساب بسيط،
معياري
ي ـق ــول« :أح ـص ـيــت ال ـنــواقــص فـتـبــنّ
أن ـهــا م ــش أق ــل م ــن  120ن ـص ــا» .أمــا
مل ــاذا لــم تـصــدر بـعــد؟ ثـمــة وجهتان
للجواب ،األولــى يختصرها سالمة
«ب ـغ ـيــاب امل ــوازن ــات ال ــازم ــة ومنها
ـوازنــة املـجـلــس ال ــذي يـعـمــل الـيــوم
مـ َ
ب ــامل ـ ْـون ــة والـ ـتـ ـط ــوع» ،وال ـث ــان ـي ــة مــا
يـقــولــه مــديــر األكــادي ـم ـيــة اللبنانية
للسالمة املرورية كامل ابراهيم عن
ال ـتــراخــي وت ــراج ــع مــرتـبــة مــوضــوع
إدارة ال ـس ـي ــر والـ ـس ــام ــة بــالـنـسـبــة
لـلـمـعـنـيــن .ه ــو ،ب ــاخ ـت ـص ــار« ،مــش
أولويتهم».
ل ـكــل ه ــذه األسـ ـب ــاب ،يـفـقــد ال ـقــانــون

رحيل دندش

ُ ّ
«ي ـفــكــر بكل
روح ــه .مـنــذ ال ـبــدايــة لــم
م ـقــومــات ت ـط ـب ـي ـقــه» ،ي ـق ــول ســامــة.
إل ــى ذل ــك ،ي ـضــاف الـعـنـصــر املـفـقــود
فــي كــل الحكاية :التنسيق ،انطالقًا
من غرفة التحكم املــروري وتشتتها
بني هيئة إدارة سير املركبات اآللية
وقـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي وال ـ ـغـ ــرف
املستحدثة عـلــى «امل ـقــاس» لـكــل من
بـلــديــة بـيــروت وشــركــة «ســولـيــديــر»
وشـ ـ ــرطـ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــداتـ ــا
االت ـص ــاالت ،ولـيــس ان ـت ـهـ ً
ـاء بــوحــدة
امل ـ ـ ـ ــرور الـ ـع ــالـ ـق ــة عـ ـن ــد س ـ ـ ــؤال «م ــن
س ـ ـي ـ ـتـ ــوالهـ ــا ط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا؟» ،ب ـح ـســب
ابراهيم.
أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن «الـ ـ ــوقـ ـ ــت ب ــدل
الـضــائــع» كــان خاللها ع ـ ّـداد املوتى
«ي ـل ـع ــب» ،ص ـع ــودًا وه ـب ــوط ــا« ،مـتــل
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة» .صـ ـحـ ـي ــح أن أعـ ـ ـ ــداد
ض ـحــايــا الـ ـح ــوادث رب ـم ــا يـتـنــاقــص
(ان ـخ ـف ــض م ــن  517ع ــام  2017إلــى
 464ع ــام  ،)2018إال أن ذل ــك ليس
معيارًا علميًا يمكن االسـتـنــاد إليه
ل ـل ـت ــأك ـي ــد عـ ـل ــى ف ـع ــال ـي ــة الـ ـق ــان ــون،
خصوصًا إذا ما أخذنا في االعتبار
أن عدد الحوادث ال يزال على حاله،
ـات كثيرة
إن لــم يـكــن يـتـجــه فــي أوقـ ـ ٍ
نحو األعـلــى .فما بــن  2017والعام
امل ــاض ــي ،زاد عـ ــدد ال ـ ـحـ ــوادث .230
ولـئــن كــان هــذا الــرقــم ال يـعـ ّـول عليه
ّ
لقياس نسبة الــزيــادة ،إال أنــه يدلل
عـ ـل ــى أن حـ ـ ــال الـ ـس ــام ــة املـ ــروريـ ــة
ليست بخير.

داتا «تقريبية» للموت

العام املــاضــيّ ،
سجلت تقارير قوى
األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي  464وف ـ ــاة بـسـبــب
حــوادث السير .هذه ليست حصيلة
ُ
ن ـه ــائ ـي ــة .ف ـث ـمــة وفـ ـي ــات ال ت ـس ـ ّـج ــل،
خصوصًا تلك التي تقع في املناطق
ال ـن ــائ ـي ــة .هـ ـ ــؤالء يـ ـم ــوت ــون «ق ـض ــاء

عائدات الغرامات إلى الصناديق الخاصة
في موازنة العام املاضيّ ،قدرت «الدولية للمعلومات» قيمة عائدات غرامات السير بـ 38
مليارًا و 800مليون ليرةّ ،
بمعدل يومي بلغ  106ماليني ليرة .وأشارت الى أن بعض
الغرامات التي فرضها قانون السير الجديد وصلت أحيانًا الى نصف رواتب املخالفني.
وهــذا ما أتــى بـ ّ
ـرد فعل عكسي ،إذ بــات القانون ،في هــذا الشق بــالــذات ،أشبه بقانون
ّ
«خدمات» .ومن ناحية أخرى ،ضرب هذا «التضخم» الهدف من تسجيل املخالفات ،أي
الردع ،ما عزز «مكانة» الرشوة.
ماذا عن األموال التي تجبيها الدولة بدل غرامات يرتكبها املواطنون وأين تذهب؟ برغم
النصوص التي استقاها «صانعو» القانون الجديد من بلدان ّ
متقدمة ،إال أنهم في الشق
ّ
املتعلق باملوارد اآلتية من املخالفات لم يلحظوا ما يمكن أن يخدم السالمة املرورية.
ّ
وللتوضيح أكثر ،فندت املــادة  401من القانون الجهات التي تتقاسم تلك «البدالت»،
بدءًا من صندوق االحتياط في قوى األمن الداخلي ( )%25من حاصل كامل الغرامات،
ّ
املحصلة بموجب
والبلديات ( )%20وصندوق تعاضد القضاة ( )%30من الغرامات
ّ
قضائية ،والصندوق التعاوني للمساعدين القضائيني ( )%25من الغرامات
أحكام
ّ
ّ
ّ
املحصلة بموجب األحكام القضائية .أما النسب املتبقية فتحول إلى خزينة الدولة.
ً
ّ
هكذا ،بدال من تخصيص هذه العائدات لتحسني السالمة املرورية راحت األموال إلى
صناديق أخرى ال هدف لها سوى «التنفيعات».

ُ
ّ
لتعدد الجهات التي تعنى بتسجيل الضحايا وغياب التنسيق بينها (مروان طحطح)
ال جردة نهائية لقتلى الحوادث

وقـ ــدرًا» ،وال يـسـ ّـجــل مــوتـهــم ،إال إذا
كــان العدد «مـحــرزًا» .يمكن اإلشــارة
ـات كـثـيــرة ف ــي الـقــرى
هـنــا إل ــى ط ــرق ـ ٍ
يـطـلــق عـلـيـهــا الـســاكـنــون بـجــوارهــا
ً
أس ـمــاء «طــريــق املـ ــوت» ،مـنـهــا مـثــا
ط ــري ــق ن ـي ـح ــا ال ـب ـق ــاع ـي ــة .هـ ـن ــاك ال
ّ
تسجل الوفيات على أنها ناتجة عن
حــوادث السير إال إذا تخطى العدد
 3قتلى!
ال ج ــردة نـهــائـيــة لـقـتـلــى ال ـح ــوادث،
أض ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك أن م ـ ــا م ـ ــن ج ـهــة
واح ـ ــدة ت ـصــدر م ـثــل ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر.
وإذا كان تقرير قوى األمن الداخلي
ي ـت ـخ ــذ ص ـف ــة «ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» ،إال أن ــه
ليس الــوحـيــد .ثمة جمعيات تعنى
بـتـسـجـيــل ض ـحــايــا ح ـ ــوادث الـسـيــر
ُ
ت ـص ــدر ت ـقــاريــرهــا أي ـض ــا .وإن كــان
هناك ما يمكن أن نستخلصه هنا،
ف ـه ــو عـ ــدم ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـج ـهــات
املعنية .هكذا ،تبقى األرقام تقريبية.
ي ـ ـحـ ــدث كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي وقـ ـ ــت ي ـنــص
ال ـق ــان ــون «الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى ضـ ــرورة
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء املـ ـ ــرصـ ـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـج ـمــع
املعلومات الخاصة بحوادث السير
(ال ي ـ ــزال «ق ـي ــد اإلنـ ـ ـش ـ ــاء») .وظـيـفــة
املرصد ،املفترضة ،العمل على جمع
امل ـع ـلــومــات م ــن م ـص ــادره ــا ،إن كــان
مــن مـحــاضــر ال ـقــوى األمـنـيــة أو من
املستشفيات .هذا العمل ليس ترفًا.
فأبسط األمور أن تصبح «هناك داتا

معلومات موثوقة ودقيقة» ،بحسب
اب ــراهـ ـي ــم .أمـ ــا الـ ـه ــدف اآلخ ـ ـ ــر ،فـهــو
تأسيس دعائم السالمة العامة ،إذ
ليس املطلوب حصر عــدد األم ــوات،
بقدر ما هو مطلوب «تحديد النقاط
السوداء ،أي األماكن التي تكثر فيها
الـحــوادث وتحديد األسـبــاب للعمل
ع ـل ــى امل ـع ــال ـج ــة ورس ـ ــم ال ـس ـيــاســات
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة
املرورية» ،بحسب سالمة.
الـيــوم ،يمكن أن نعرف «كيف» مات
كل هــذا «الكم» من الناس ،ولكن ما
ال نعرفه هو «ملــاذا» ماتوا؟ في علم
ال ـ ـحـ ــوادث ،ث ـمــة ع ــوام ــل تـ ــؤدي إلــى
ح ـص ــول ال ـ ـحـ ــادث ،وع ــوام ــل أخ ــرى
ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى حـ ـص ــول ال ـ ــوف ـ ــاة .ه ــذه
النقطة األخيرة هي صلب السالمة
املـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـق ــاع ــس ع ـن ـهــا
ال ـ ــوزارات املـعـنـيــة .فـغــالـبــا مــا تكون
أس ـبــاب ال ــوف ــاة نــاتـجــة عــن اإله ـمــال
فــي صـيــانــة ال ـطــرق ،أو لـعــدم تــوافــر
عناصر السالمة على الطرقات ،من
مــراعــاة أمكنة وضــع أعـمــدة اإلن ــارة
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض إبـ ـع ــاده ــا  4أم ـت ــار
عـ ــن الـ ـط ــري ــق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أو وض ــع
ال ـع ــاك ـس ــات ال ـضــوئ ـيــة وامل ــون ـس ــات
عـ ـل ــى ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،وه ـ ـ ــي مــن
ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي تـجـعــل م ــن الـطــريــق
طريقًا «متسامحًا».
ثـ ـم ــة ج ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر يـ ـف ــرض ــه ق ــان ــون

السير لـلــدراســات العلمية ،وهــو ما
ال وج ــود لــه فــي الــواقــع ،إمــا بسبب
ّ
غياب التنسيق أو بسبب «تعطل»
املجلس الوطني للسالمة املرورية.
ف ــي هـ ــذا ال ـش ــق بـ ــالـ ـ ّـذات ،ال يـصـلــح
الـقــانــون مــن دون شــقــه «التنظيمي
والـتـنـفـيــذي» ،وه ــو املـجـلــس املــولــج
بوضع السياسات العامة للسالمة
املـ ـ ــروريـ ـ ــة .ف ــرغ ــم إطـ ــاقـ ــه وت ـع ـيــن
أمــن سر لــه ،إال أنــه ال يــزال من دون
أجـنــدة عمل فعلية بسبب «الــازمــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا» :غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل .ب ـعــد
س ـن ــوات م ــن اإلطـ ـ ــاق ،يـنـتـظــر أمــن
سر املجلس أن «يكون العام الحالي
ع ـ ــام الـ ـت ــأسـ ـي ــس ،ف ـق ــد رصـ ـ ــدت لـنــا
مــوازنــة ولــو كــانــت ليست على قدر
الـتـمـنــي ولـكـنـهــا عـلــى األق ــل تسمح
لنا بالبدء بنصف الطاقم املطلوب».
هــذا «الـنـصــف» ،يستوجب بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال أن ي ـغ ـط ــي امل ـج ـل ــس نـصــف
املـهـمــات :أي نصف الـكــادر البشري
ون ـص ــف األه ـ ـ ــداف امل ـط ـلــوبــة وج ــزء
من الدراسات التي يفترض أن يقوم
بها .وهذه األنصاف التي يفرضها
«ال ـت ـق ـش ــف ال ـح ـك ــوم ــي» ت ـع ـن ــي ،فــي
أح ـس ــن األح ـ ـ ــوال« ،ن ـص ــف تـطـبـيــق»
للقانون.

مكننة… على الورق
فــي الـغــالــب األع ــم مــن الـقــانــون ،243

ك ـ ــان ث ـم ــة ت ــرك ـي ــز ع ـل ــى «امل ـك ـن ـن ــة».
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـي ـم ــن ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ــداد
القانون ،يعفي هذا الشق ،لو ّ
طبق،
مـ ــن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــايـ ــات» الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ع ـلــى
ال ـقــانــون ،ب ــدءًا مــن تـحــريــر محاضر
ً
الضبط وصــوال إلى رخص القيادة
وم ــا بـيـنـهـمــا .ل ـك ـنــه ،ك ـمــا ال ـقــانــون،
متوقف بسبب غياب اإلمكانات .في
ً
ه ــذا ال ـشــق م ـثــا ،يـمـكــن االسـتـعــانــة
بـ ـنـ ـم ــوذج ي ـخ ـت ـص ــر حـ ـ ــال امل ـك ـن ـن ــة،
وه ـ ـ ــو املـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـغ ــرف ــة املـ ـح ــاض ــر
اإللكترونية التي من شأنها حصر
«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ّـرر م ـح ــاض ــر
الضبط من خالل ربطها بالرادارات
وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات

غالبًا ما تكون أسباب
الوفاة ناتجة عن عدم
توافر عناصر السالمة
على الطرق أو بسبب
اإلهمال في صيانتها

الرئيسية .غير أن هذه الغرفة ،التي
ّ
يفترض أن تشكل املركز التنسيقي
بني الجهات املعنية ،بــإشــراف قوى
األم ــن الــداخ ـلــي «ل ــم تـيـ ّـســر أمــورهــا
إل ــى اآلن» ،بـحـســب م ـص ــادر مكتب
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ف ــي قـ ــوى األمـ ــن.
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،مـ ـنـ ـه ــا امل ــرتـ ـب ــط
بــاألمــور اللوجستية والـتـجـهـيــزات
الـتــي تتطلب بـعــض الــوقــت ،ومنها
امل ــرتـ ـب ــط ب ــامل ـي ــزان ـي ــة واإلمـ ـك ــان ــات.
رغ ــم تـجـهـيــز ال ـغ ــرف ــة بــالـحــواسـيــب
ـش» ،وهــو
لـلـعـمــل ،إال أن ـهــا ل ــم «تـ ـم ـ ِ
مــا يستدعي ال ـســؤال عــن فعاليتها
اليوم .تلفت املصادر إلى أنها «تفي
بــالـحــاجــة ويـمـكــن تـعــديــل بعضها،
ي ـع ـن ــي فـ ـي ــه اش ـ ـيـ ــا م ـم ـك ــن ت ـن ـج ــاب
لتحسينها» .أما الشق اآلخر ،والذي
ّ
يـخـتـصــر ال ـن ـظــام ب ـجــلــه ،فـهــو قصة
الـتـنـسـيــق بــن ال ـج ـهــات املـعـنـيــة ،إذ
تفترض هذه األخيرة «التعاون بني
مفارز السير ووزارة االتصاالت في
مــا يـخــص دات ــا املـعـلــومــات وبينها
وب ـ ــن ه ـي ـئــة إدارة س ـي ــر امل ــرك ـب ــات
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـسـ ـت ــوج ــب ال ــرب ــط
املـعـلــومــاتــي ف ــي كــافــة امل ـج ــاالت ،إن
ك ــان ل ـع ـنــاويــن امل ــواط ـن ــن أو أرق ــام
اللوحات والتشبيك بني كل الجهات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـج ــل م ـ ـحـ ــاضـ ــر ،ول ـك ـن ـه ــا
تحتاج إلــى وقــت كــي تتحضر متل
كــل شــي بلبنان ،مــش يعني كبسنا
زر الكومبيوتر ومشي الحال».
في غياب تلك الغرفة ،ال يزال العمل
على تحرير املحاضر يدويًا .وهذه
تـسـجــل بــن « 1000و 2000محضر
يــوم ـيــا» ه ــي ف ــي ال ـغــالــب «مـحــاضــر
سرعة أو عدم انتباه أو اتجاه عكس
السير أو عــدم وضــع حــزام األم ــان».
م ــع ذل ــك ،تـبـقــى م ـجــرد غ ــرام ــات بال
م ـف ـع ــول رادع .ف ـم ــا ن ـف ــع تـحـضـيــر
عـ ـش ــرات م ـحــاضــر ال ـس ــرع ــة لـســائــق
أرعــن من دون تطبيق نظام النقاط
الـ ــذي ي ـنــص عـلـيــه ال ـق ــان ــون وال ــذي
ي ـس ـتــوجــب س ـحــب رخ ـص ــة ال ـق ـيــادة
منه بعد تخطيه عــدد نـقــاط معني؟
ال شيء.
ه ــي ل ـي ـس ــت أزمـ ـ ــة نـ ـظ ــام نـ ـق ــاط وال
رخ ـص ــة س ــوق مـمـكـنـنــة وال ع ـنــوان
واض ــح يعفي صــاحــب املـخــالـفــة من
التبلغ بها بعد أربع سنوات بسبب
ض ـيــاع امل ـس ــؤول ـي ــات ،وال ه ــي أزم ــة
مكاتب تعليم سوق تمنع الرشاوى
والفساد تحويلها إلى مدارس .هي
في األصل أزمة الدولة التي صاغت
ّ
لتطبقه عـلــى واق ـ ٍـع
قــانــونــا عـصــريــا
م ـه ـتــرئ وف ــاس ــد .أرب ـ ــع سـ ـن ــوات لــم
ّ
تغير الفكر السائد عن قانون السير،
فـفــي الــوقــت ال ــذي ك ــان مـطـلــوبــا من
الـقــانــون توعية املــواطـنــن وردعـهــم
ع ــن ارتـ ـك ــاب امل ـخــال ـفــات واإلصـ ــاح
«أخـ ــذ ه ــذا األخ ـي ــر مـنـحــى مــرتـبـطــا
ّ
مجرد
بالعقاب» .القانون أوسع من
«االل ـ ـت ـ ــزام بـ ـح ــزام األم ـ ـ ــان وش ـن ـطــة
اإلس ـ ـعـ ــافـ ــات األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» .هـ ــو أقـ ــرب
لـلـتـعـ ّـود عـلــى ثـقــافــة جــديــدة ،أبسط
م ــا ف ـي ـهــا أن ت ـص ـبــح إشـ ـ ــارة املـ ــرور
الحمراء كافية للتوقف.

ّ
عـ ــام  ،2013بـ ــرز اسـ ــم «غ ــرف ــة الـتـحــكــم
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري» ب ـ ـعـ ــدمـ ــا بـ ـ ــاتـ ـ ــت م ـ ـصـ ــدرًا
ّ
للمعلومات املتعلقة بالسير عبر موقع
«تويتر» ،و«مرجعًا» حول حال طرقات
ب ـ ـيـ ــروت وس ـ ــاع ـ ــات ذروتـ ـ ـهـ ـ ــا ،وم ـع ـهــا
طرقات بعض املناطق .غير أنها أهملت
ّ
تتعدى كونها
مهمتها املفترضة والتي
«رادارًا» ل ــرص ــد ح ــرك ــة س ـيــر املــدي ـنــة.
ّ
ف ـب ـح ـســب املـ ــرسـ ــوم  ،11244امل ـت ـعــلــق
ب ــ«ت ـح ــدي ــد م ـه ــام وم ـ ــاك ه ـي ـئــة إدارة
الـسـيــر واآللـ ـي ــات وامل ــرك ـب ــات» ،للغرفة
مهمات أخ ــرى ،ك ــإدارة إش ــارات السير
ومــراقـبـتـهــا ووض ــع خـطــط لتشغيلها
في التوقيت األفضل ،وجمع املعلومات
عـ ــن ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر ل ــاس ـت ـف ــادة مـنـهــا
فــي دراس ــات السير والتخطيط لنظم
النقل ،ومراقبة عمل مقاولي الصيانة
ّ
للتأكد من قيامهم بالصيانة الدورية
والطارئة ،وإبداء الرأي في دراسات أثر
مشاريع اإلنشاءات واألبنية على حركة
السير عند إعطاء تراخيص البناء.
غير أن «التحديد» شــيء ،وما تقوم به
«ال ـغــرفــة» ش ــيء آخ ــر .فــأكـثــر أنشطتها
«املنتجة» هي تلك التي تتعلق برصد
حــركــة الـسـيــر وبــرمـجــة إشـ ــارات امل ــرور
ف ــي بـ ـي ــروت ال ـك ـب ــرى (مـ ــن ن ـه ــر امل ــوت
ً
شماال إلى خلدة جنوبًا) عبر أكثر من
 100كاميرا مــراقـبــة .وفــي مــا عــدا ذلــك،

في الغرفة 5
مشغلين فقط فيما
ينص عقد التشغيل
على توظيف 13

«ال ت ــؤدي الـغــرفــة امل ـ ـ ّ
ـزودة بتجهيزات
ّ
حديثة كلفت ماليني ال ــدوالرات سوى
 %15مــن فعاليتها» ،بحسب الناشط
فــي جمعية «ي ــازا» زاه ــر مسعد .وهي
«لو ّأدت مهامها املفترضة النخفضت
أزمات السير في لبنان بنسبة .»%50
االنـتـقــادات ال تقتصر على مــا ال تقوم
به «الغرفة» فحسب ،بل تنسحب أيضًا
عـلــى مــا تــؤديــه مــن «أع ـم ــال» ،كـمــا هي
الحال بالنسبة إلى اإلشارات الضوئية
وبرمجياتهاّ .
يعدد أحد الخبراء «أكثر
مــن  15إش ــارة سـيــر فــي ب ـيــروت تابعة
للغرفة معطلة وال تزال من دون صيانة
مـنــذ نـحــو س ــت سـ ـن ــوات» .ه ـنــا ،تتجه
األصابع إلى شركة «نيد» التي لزمتها
ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر ،ب ـطــري ـقــة مـثـيــرة

من المآخذ على الغرفة االعتباطية في برمجة اإلشارات (مروان طحطح)

لـلـشـبـهــات ،تــركـيــب وصـيــانــة وبرمجة
ّ
نظام التحكم بإشارات املرور.
وم ـ ــن امل ــآخ ــذ ع ـل ــى «ال ـ ـغـ ــرفـ ــة» ،أي ـض ــا،
«االعتباطية في برمجة اإلشــارات بما
ال يـنـسـجــم م ــع مــراق ـبــة حــركــة الـسـيــر»
وه ــذا م ــا يـسـهــم ف ــي ال ـغــالــب ف ــي خنق
بعض الطرقات في أوقات الذروة .يعزو
مسعد ذلك إلى «قلة عدد املشغلني في
الـغــرفــة» ،وهــم خمسة يعملون بثالثة
دوام ــات مختلفة ،اثنان منهم صباحًا
ً
واثنان بعد الظهر ومشغل واحد ليال.
«وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس ك ــاف ـي ــا ،ف ـمـ ّـدي ـنــة بـحـجــم
ب ـي ــروت ال يـمـكــن أن يـشــغــل إشــارات ـهــا
ش ـخ ـص ــان ،وفـ ــي األحـ ـ ـ ــوال الـطـبـيـعـيــة
ينبغي وجــود خمسة مشغلني فــي كل
دوام» .ناهيك عن أن «بوتك للهندسة
والتعهدات العامة» التي لزمتها إدارة
هيئة السير إدارة «الغرفة» ،شركة «ال
عالقة لها بتشغيل أنظمة السير وإنما
بصيانة الكهرباء»! ويلفت مسعد إلى
ً
أن العقد ّ
نص على «وجود  13مشغال،
بـمـعــدل خمسة مشغلني فــي كــل دوام،
ً
و 3مشغلني ليال ،بينما في واقع األمر
تدفع الشركة لخمسة مشغلني فقط».
ه ـ ــذه م ـخــال ـفــة أول ـ ـ ــى ،ت ـت ـب ـع ـهــا أخ ــرى
لـهــا عــاقــة بـعــدد مهندسي التشغيل،
إذ «ي ـنـ ّـص دفـتــر ال ـش ــروط عـلــى وجــود
َ
مهندسني اثـنــن وب ــدوام كــامــل» ،فيما
حــالـيــا «ه ـنــاك مـهـنــدس واح ــد يحضر
إلــى الغرفة مرتني أسبوعيًا الرتباطه
بالعمل في إحدى الجامعات الخاصة».
هـ ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات يـنـفـيـهــا م ــدي ــر غــرفــة
ّ
التحكم املروري جان دبغي« :ال إشارات
سير تابعة للغرفة معطلة» .فيما ال يرى
أهـمـيــة لـحـضــور املـهـنــدس ب ــدوام كــامــل،
ألن «اإلشارات تعمل وفق برمجيات ّ
عدة
فــي الـيــوم الــواحــد تختلف تبعًا ألوقــات
الـ ــذروة ،وي ـعـ ّـدل بعضها وفــق الحاجة،
أم ــا املـهـنــدس فيحضر ب ــدوام كــامــل في
الحاالت الطارئة كاملناسبات واألعياد».
األم ــر ال يقتصر عـلــى ال ــدوام ــات فقط،
فـثـمــة أج ـهــزة فــي ال ـغــرفــة ال تستعمل.
ـوات إل ــى
ه ـن ــا ي ـم ـكــن ال ـ ـعـ ــودة  10س ـ ـنـ ـ ٍ
الـ ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى عــام  ،2009حني
ُج ّهزت الغرفة بعشر كاميرات red light
 enforcement cameraبـكـلـفــة مـلـيــون
دوالر للمساعدة على كشف املخالفني
والحد من االنتهاكات املرورية ،وهي ال
تزال حتى اآلن بال تشغيل ،بحجة قدم
أيضًا،
أنظمتها البرمجية! عــام ّ ُ 2017
ّ
ُرك ـبــت كــامـيــرتــان جــديــدتــان لــم تشغال
كــذلــك .والـسـبــب ،كـمــا يـقــول متابعون،
هـ ـ ــو «عـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــق حـ ـ ـ ــول ج ـب ــاي ــة
الـ ـع ــائ ــدات ب ــن ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وهيئة إدارة السير» .قبل أشهر أيضًا،
ّ
ُركـبــت خمسة رادارات لتحديد سرعة
كل سيارة ،كلفة الواحد منها نحو 10
آالف دوالر .وثـمــة رادارات وكــامـيــرات
أخرى بتكاليف مرتفعة ُوضعت أيضًا
لتحديد معدل سرعة السيارات العابرة
وأعـ ــدادهـ ــا .ي ـح ــدث ك ــل ذلـ ــك ،ف ــي وقــت
تـحـتــاج الـغــرفــة إل ــى تـحــديــث وتـطــويــر
وص ـيــانــة ل ــزي ــادة م ـســاحــة تغطيتها،
«وال يــوجــد مـ ـص ــاري» .وال ـس ـب ــب؟ ألن
بـ ـ ـ ــدالت املـ ـخ ــالـ ـف ــات املـ ـ ــروريـ ـ ــة ت ــذه ــب
إل ــى «غ ـي ــر أمــاك ـن ـهــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ُي ّ
خصص منها في الخارج نحو %40
لغرف التحكم املروري» ،يقول دبغي.

