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على الغالف

في البقاع ال حوادث «حديد بحديد»!
في المناطق النائية ،تفقد
الطرقات «تسامحها» مع من يقودون
السيارات فوقها ومن يعبرونها سيرًا
على األقدام ،وحتى مع من يعيشون
بجوارها .نادرًا ما تكون نتيجة الحادث
في هذه المناطق «حديد بحديد».
يراكم ذلك أعدادًا من الضحايا أكبر من
المناطق األخرى
إيلده الغصين
مـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدء تـ ـطـ ـبـ ـي ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـس ـي ــر
الـجــديــد وال ـت ـشـ ّـدد بــالـغــرامــات ،عــام
 ،2015شهد عدد ضحايا الصدامات
املـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــا فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
املـنــاطــق ...إال في البقاع ،حيث بقي
ع ـ ّـداد املــوت يسير نحو األعـلــى .في
تلك الفترة التي رافقت «االحتفاالت»
ب ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ارت ـ ـف ـ ــع ع ــدد
الـضـحــايــا فــي تـلــك املنطقة مــن 111
في  2014إلى  151عام  ،2015بزيادة

ً
قضاء الهرمل أوال
بـحـســب دراس ـ ــة أع ـ ّـده ــا م ــدي ــر األكــادي ـم ـيــة
اللبنانية الــدول ـيــة لـلـســامــة امل ـ ّ
ـروري ــة كامل
اب ــراه ـي ــم ،ل ــواق ــع حـ ــوادث املـ ــرور ف ــي الـبـقــاع
ّ
لعام ّ ،2015
يتبي أن البقاع يشكل النسبة
األعلى من الحوادث املميتة في لبنان (0.17
قتيل لكل حادث) .ويأتي قضاء الهرمل في
املرتبة األولــى في املحافظة ،مع  0.56قتيل
لكل حادث %66 .من قتلى البقاع يسقطون
ف ــي قـ ـض ــاءي زح ـل ــة وب ـع ـل ـب ــك ،ومـعـظـمـهــم
ّ
الدولية :ضهر البيدر ـ ـ
يموتون على الطرق
املصنع ،شتورة ـ ـ بعلبك ـ ـ حمص)%37 .
من الضحايا شبان تتراوح أعمارهم بني 15
و 29سنة ،و %16منهم أطفال تحت سن الـ
.14

 .%35ه ــذا ال ــرق ــم ل ـيــس ب ــا مـعـنــى،
وي ـم ـك ـن ــه اإلحـ ـ ــالـ ـ ــة إلـ ـ ــى خ ــاص ــات
ع ـ ّـدة لـنــاحـيــة «املـ ـس ــاواة» وال ـت ـشـ ّـدد
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ف ــي مـخـتـلــف
املـ ـح ــافـ ـظ ــات واألق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،وت ــوزي ــع
عـ ــديـ ــد عـ ـن ــاص ــر الـ ـسـ ـي ــر وامل ـ ـف ـ ــارز
ب ـح ـســب ح ــاج ــات امل ـن ــاط ــق ،إضــافــة
إل ــى ال ـع ـن ـصــر األه ـ ــم ،وه ــو تطبيق
ش ــروط الـســامــة عـلــى الـطــرقــات من
قبل وزارة األشغال ومجلس اإلنماء
واإلعمار والبلديات.
البقاع يأتي ثانيًا بعد جبل لبنان
م ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد ق ـت ـل ــى الـ ـص ــدام ــات
املرورية (بحسب إحصائيات قوى
األمن الداخلي) ،إال أنه «املحافظة»
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ارتـ ـف ــع ف ـي ـهــا ع ــدد
الـ ـقـ ـتـ ـل ــى فـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،ف ـي ـمــا
ان ـخ ـفــض ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان م ــن 277
ً
قتيال إلى  .207وحتى في السنوات
ال ـت ــي ت ـل ــت ،ل ــم ي ـت ــراج ــع الـ ـع ــدد إال
بـنـسـبــة طـفـيـفــة ج ــدًا ،وب ـقــي الـبـقــاع
محافظًا على مرتبته الثانية .العام
املــاضــي وح ــده ،سـ ّـجــل ال ـع ـ ّـداد 138
ضحية ،معظمهم مــن الـشـبــاب ،مع
ّ
تفاوت في تــوزع املــوت بني أقضية
ً
املحافظة .الالفت ،مثال ،أن األقضية
البعيدة والنائية ،وتحديدًا قضاء
الـ ـه ــرم ــل ،ت ـس ـ ّـج ــل ن ـس ـب ــة م ـت ـقــاربــة
ب ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوادث .ه ـن ــاك
الصدامات قاتلة ،باملعنى الحرفي
لـلـكـلـمــة ،وال م ـفـ ّـر مــن امل ــوت مــع كل
ّ
حادث مروري .وما يزيد الطني بلة
أن مــن يـمــوتــون هـنــاك ال يسجلون
كلهم في اللوائح «الرسمية» التي
ّ
ـاب
ت ـعــدهــا ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،ألس ـبـ ٍ
مـخـتـلـفــة وم ــؤمل ــة ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه،
منها غياب عناصر السير في نقاط
ً
ال ـ ـحـ ــوادث ،ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـق ـص ـيــر أوال
وع ــدم تبليغ املــواطـنــن بــالـحــوادث
ث ــان ـي ــا .ول ـل ـت ـف ـص ـيــل ،ت ــوج ــد م ـفــرزة
س ـي ــر واح ـ ـ ــدة ف ــي ب ـع ـل ـبــك وم ـك ـتــب
سير تابع لفصيلة الهرمل ينتظر
ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى م ـ ـفـ ــرزة .أمـ ــا ال ـس ـبــب
اآلخ ـ ــر ،ف ـي ـعــود إل ــى أن س ـك ــان تـلــك
األقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة يـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــأون إل ـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــل
«ال ــذات ــي» لـضـحــايــا الـ ـح ــوادث إلــى
ً
ّ
الصحية واملستشفيات بدال
املراكز
من التبليغ عنها وانتظار سيارات
اإلس ـعــاف الـتــي تـعــانــي املنطقة من

نقص فادح فيها.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــزء اآلخـ ـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــاي ــة،
ف ـيــرت ـبــط ب ـغ ـيــاب م ـعــاي ـيــر ال ـســامــة
على الـطــرقــات .ثمة طرفة يتداولها
ناس تلك املنطقة عن طريق يسمونه
طريق املــوت بسبب كثرة الـحــوادث
ال ـق ــات ـل ــة ع ـل ـي ــه .ع ـن ــد ذاك ال ـط ــري ــق،
مات  4شبان في شهر واحد بسبب
«عـ ـم ــود كـ ـه ــرب ــاء» م ـن ـص ــوب «ع ـلــى
الـ ـ ــزفـ ـ ــت» .بـ ـع ــدم ــا عـ ـل ــت الـ ـص ــرخ ــة،
ج ـ ـ ــاء ت فـ ـ ــرق الـ ـصـ ـي ــان ــة ،و«زاح ـ ـ ــت
ُ ّ
العمود شــوي»! هكذا« ،تـ َـحــل» أمور

الماضي
العام
ّ
ّ
وحده ،سجل عداد
الموت  138ضحية
معظمهم من الشباب

السالمة املرورية!
ب ـح ـســب «ع ـق ــد ع ـمــل األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
لتحسني السالمة على ّ الطرق» ،فإن
الركائز األساسية تتمثل في «إدارة
السالمة املــروريــة والجهات املعنية
بـ ــوضـ ــع الـ ـخـ ـط ــط وتـ ـحـ ـس ــن وض ــع
الطرقات لتصبح أكثر أمانًا لناحية
الـ ـصـ ـي ــان ــة واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـع ــاكـ ـس ــات
الضوئية والـخـطــوط املــرســومــة ،أي
أن تـكــون الـطــرق متسامحة ،بحيث
ال تسمح بـمــوت الـســائــق أو مــن في
الـسـيــارة ،بــل ّ
تحد مــن األذى الناجم

عن الحوادث في حال أخطأ السائق،
مثل إبعاد األشجار وأعمدة اإلنــارة
أو ال ـلــوحــات اإلعــان ـيــة ع ــن جانبي
الـ ـط ــري ــق ،واعـ ـتـ ـم ــاد م ــرك ـب ــات أك ـثــر
أم ــان ــا ،وس ـل ــوك أك ـث ــر أم ــان ــا مــرتـبــط
بالتوعية وبتعليم القيادة وتطبيق
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـن ـظ ــوم ــة
اإلسـعــاف واإلن ـقــاذ واملستشفيات».
ه ــذا مــا يـقــولــه الـعـقــد ،أم ــا مــا يقوله
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،فـ ـه ــو أن هـ ـ ــذه الـ ــركـ ــائـ ــز ال
وجـ ــود ل ـه ــا .ه ــي غــائ ـبــة ت ـمــامــا ،مع
تفاوت بني محافظة وأخرى .على أن

محافظتي البقاع وبعلبك ـ ـ الهرمل
هما األســوأ ،حيث تتراجع منظومة
اإلسعاف ويغيب األمــان عن الطرق.
ال ـت ـفــاوت فــي أعـ ــداد الـقـتـلــى مـقــارنــة
بعدد الحوادث بني محافظة وأخرى
ي ــؤك ــد ذلـ ـ ــك .ف ــي م ـحــاف ـظــة بـ ـي ــروت،
ً
ً
م ـ ـث ـ ــا ،سـ ـق ــط  27قـ ـتـ ـي ــا ف ـ ــي 703
ح ــوادث ( ،)2017فيما حصد املــوت
ً
في البقاع  127قتيال في  563حادثًا.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن ع ــدد «الـنـقــاط
الـســوداء» ،أي تلك التي تشهد عددًا
مرتفعًا من الصدامات القاتلة ،يصل
عددها في محافظة بعلبك ـ ـ الهرمل
إل ــى  17نـقـطــة ،يحفظها املــواطـنــون
عن ظهر قلب ،فيما تتغاضى الدولة
عن وجودها بسبب… املوازنة .وثمة
أمثلة كثيرة عن «نقاط سوداء» ّ
يعج
ٍ
بها البقاع ،ليس آخرها طريق رياق
ّ
ـ ـ بعلبك الدولي «املعتم» في معظمه
ّ
(م ـ ــا ع ـ ــدا نـ ـق ــاط الـ ـح ــواج ــز األم ـن ــي ــة
ّ
لبلديات
وبـعــض املـســافــات التابعة
فاعلة) .على تلك الطريق ،ال وجود
لـ ـش ــيء اسـ ـم ــه الفـ ـت ــة تـ ـح ــذي ــري ــة أو
إشارة مرور.
ط ــري ــق ع ـ ّـم ـي ــق ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
مثال آخر ،بعدما أفقده «التوسيع»
شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث أزي ـ ـلـ ــت
اللوحات والالفتات املرورية .وكذلك
طريق بر الياس ـ ـ دير زنون ـ ـ رياق،
وه ــو طــريــق آخ ــر غـيــر مـتـســامــح مع
أه ــل ال ـب ـقــاع ،حـيــث تـغـيــب الــافـتــات
ويغيب قانون السير.
امل ـش ـك ـل ــة األك ـ ـبـ ــر ت ـك ـم ــن فـ ــي غ ـي ــاب
الـ ــرقـ ــابـ ــة لـ ـ ــدى ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـط ـ ــرق مــن
قـبــل وزارة األش ـغ ــال ،وف ــي تقاعس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة ع ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ــراء
إص ــاح ــات ب ـه ــدف تـحـســن ش ــروط
السالمة املرورية في نطاقها البلدي
(م ـثــل وض ــع امل ــراي ــا ،إب ـع ــاد الـشـجــر
واألع ـ ـمـ ــدة ووض ـ ــع م ـط ـب ــات ب ـهــدف
تخفيف السرعة حيث يجب وإعادة
تهيئة الـسـيــر عـلــى مــداخــل ال ـقــرى).
هــذه الـبـلـ ّ
ّ
تتفرج
ـديــات نفسها الـتــي
ع ـلــى ال ـق ـتــل ع ـلــى ال ـط ــرق ــات الـعــامــة
ت ـن ـســى واج ـب ــات ـه ــا ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـن ـطــاق ـهــا ،رغــم
أنها تحوز نسبة  %20مــن عائدات
الـ ـغـ ــرامـ ــات الـ ـت ــي ي ـف ــرض ـه ــا ق ــان ــون
السير!

ملـعـلــم الـ ـس ــوق» .ب ــرأي ــه« ،م ــن يحمل
الـ ـشـ ـه ــادة ك ـم ــن ي ـح ـمــل ج ـ ــواز سـفــر
ليست عليه أي تأشيرة ،واملهنتان
مـ ـحـ ـصـ ـنـ ـت ــان ب ـ ـحـ ــاجـ ــزيـ ــن ي ـن ـب ـغــي
ع ـب ــوره ـم ــا ،أي م ـ ـبـ ــاراة كـ ـف ــاء ة مــن
وزارة االقتصاد للراغبني في العمل
كـخـبــراء سـيــر ،وشـهــادة اختصاص
ل ـت ـع ـل ـيــم ك ــل ف ـئ ــة م ــن فـ ـئ ــات رخ ــص
ال ـ ـس ـ ــوق تـ ـع ــرضـ ـه ــا إدارة ال ـس ـي ــر
ونقابة معلمي السوق على اللجنة
للموافقة .وتجري هذه االمتحانات
ب ـح ـســب ال ـح ــاج ــة ف ــي سـ ــوق الـعـمــل
وللنقابات دور في ذلك».
وج ــود ه ــذا االخـتـصــاص مــن ضمن
امل ـت ـط ـل ـبــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـع ـمــل فــي
املهنتني ال يعني ،بحسب داغــر ،أن
«التعليم والتدريب سيكونان على
مستوى تدريب بعثات رواد فضاء،
إذ ال يمكن املغاالة في التركيز على
قطاع التعليم املهني واهـمــال بقية
قطاعات املرور ومستلزمات تطبيق
قـ ــانـ ــون ال ـ ـس ـ ـيـ ــر» .وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى

الشكاوى من مضمون االمتحانات
وغ ـ ـيـ ــاب الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـم ـل ــي ،ي ـقــول
داغــر «مــن يحدد املعارف واملهارات
ه ــو امل ـقــاي ـيــس امل ـعــرف ـيــة ف ــي الـعــالــم
والسوق والنقابات املعنية» ،داعيًا
ّ
إلــى أن «ينمو االخـتـصــاص بهدوء
ال ب ـص ـخ ــب  ،لـ ـك ــون ــه اخ ـت ـص ــاص ــا
قــري ـبــا م ــن الـ ـن ــاس ،وي ـ ّ
ـوح ــد لغتهم
فــي مــا يختص بالسير والـسـيــارات
والسالمة على الطرقات» .يستدرك:
ّ
«إن ــه اخـتـصــاص م ـحــدود بالنسبة
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب عـ ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب وال
حــاجــة لـلـبــاد ال ــى تـخــريــج عاطلني
ع ــن ال ـع ـمــل .وص ـلــت األمـ ــور ببعض
من يعلمون االختصاص إلى القول
ب ــأن ال ـط ــاب يـضـيـعــون وق ـت ـهــم وال
حاجة لهم لـلــدرس .بعض التالمذة
اع ـت ـبــر أن م ـج ــرد ال ـت ـس ـج ـيــل يـعـنــي
الحصول على الشهادة وحتى على
الــوظـيـفــة ومـنـهــم مــن وض ــع الفـتــات
تفيد بمهنتهم الجديدة ،ومنهم من
يمارسها بغير وجه حق».
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ّ
اختصاص المرور :من يقيم التجربة؟
فاتن الحاج
 67طــالـبــا اج ـت ــازوا ،ال ـعــام املــاضــي،
للمرة األولــى االمتحانات الرسمية
املهنية لنيل شهادة االمتياز الفني
في «اختصاص امل ــرور» املنصوص
ع ـل ـيــه ف ــي ق ــان ــون ال ـس ـي ــر ال ـج ــدي ــد.
الـتـجــربــة املـسـتـمــرة مـنــذ ع ــام 2016
في أربــع مــدارس مهنية رسمية في
ب ـئ ــر ح ـس ــن والـ ــدكـ ــوانـ ــة وط ــراب ـل ــس
ّ
وح ـ ــزرت ـ ــا ال ـب ـق ــاع ـي ــة ،ل ــم ت ـس ـلــم مــن
ش ـكــاوى ال ـطــاب واألس ــات ــذة ،وهــي
ت ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن عـ ـ ــدم إعـ ـ ـط ـ ــاء  15ط ــال ـب ــا
رس ـبــوا فــي اإلسـتـحـقــاق «ال ـحــق في
فــرصــة ثــانـيــة» ،أس ــوة بــأقــرانـهــم في
اإلختصاصات األخــرى في التعليم
املـ ـهـ ـن ــي ،وال ت ـن ـت ـه ــي ب ـم ــاح ـظ ــات
حول املناهج «املنجزة على عجل»،
م ـ ــرورًا ب ـ ّســاعــات ال ـت ــدري ــب الـعـمـلــي
غـيــر امل ـنــفــذة ،وع ــدم مـحــاكــاة أسئلة
املـ ـس ــابـ ـق ــات لـ ـلـ ـمـ ـع ــارف واملـ ـ ـه ـ ــارات
امل ـط ـلــوبــة مل ـم ــارس ــة مـهـنـتــي تـعـلـيــم

ال ـس ـ ْـوق و«خ ـب ــرة الـ ـح ــوادث» ،أو ما
يعرف بخبراء السير.
ُ
ف ــي املـ ـب ــدأ ،اس ــت ـح ــدث «اخ ـت ـصــاص
امل ـ ــرور» ب ــداف ــع ال ـحــاجــة إل ــى وج ــود
م ـس ـتــوى أف ـض ــل ل ـل ـســائ ـقــن ،مثلما
هو ضــروري وجــود مستوى أفضل
ل ـه ـنــدســة الـ ـط ــرق وت ـن ـظ ـيــم ال ـس ـيــر.
وقــد وضــع ليخدم تطوير املهنتني
وإم ــداده ـم ــا ب ـق ــدرات بـشــريــة يغلب
عـلـيـهــا ال ـطــابــع الـبـحـثــي واملـتـمــرس
عـ ـلـ ـمـ ـي ــا .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ع ـ ـضـ ــو ن ـق ــاب ــة
مـ ـك ــات ــب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـس ـ ــوق األس ـ ـتـ ــاذ
فـ ـ ــي االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،بـ ـ ـس ـ ــام داغـ ـ ـ ــر،
فـ ـ ـ ــإن «الـ ـ ــرغ ـ ـ ـبـ ـ ــة فـ ـ ــي افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح هـ ــذا
اإلخ ـت ـص ــاص كــانــت م ــوج ــودة لــدى
م ـك ــات ــب ت ـع ـل ـيــم ال ـ ـسـ ــوق ،ك ـم ــا ل ــدى
خ ـبــراء حـ ــوادث ال ـس ـيــر ،وق ــد ســاهــم
الطرفان في صياغة القانون ّ
وقدما
اقتراحاتهما وتعديالتهما».
وكـ ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـســامــة
املـ ـ ــروريـ ـ ــة قـ ــد طـ ـل ــب ،ب ـح ـس ــب أم ــن
سـ ـ ـ ـ ــره رم ـ ـ ـ ـ ـ ــزي سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده

باملعطيات الالزمة والوثائق بشأن
ال ـت ــوص ـي ــف املـ ـقـ ـت ــرح فـ ــي كـ ــل مـ ــادة
مــن مــواد املنهج وطــرائــق التدريس
ّ ّ
وال ـتــدريــب الـعـمـلــي ،إال أن ذل ــك «لــم
يـ ـحـ ـص ــل حـ ـت ــى اآلن» .ف ــامل ــدي ــري ــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي ،بـحـســب
س ــام ــة« ،لـ ــم ت ـب ــره ــن ق ــدرت ـه ــا عـلــى
وضع منهاج متطور يراعي األدوار
امل ـط ـلــوبــة م ــن ك ــل م ــن خـبـيــر الـسـيــر
ّ
ومعلم الـســوق ،واملنهجية العلمية
في ممارسة مهنتهما ،بحيث يكون
ل ـكــل مـ ــادة خـصــوصـيـتـهــا ف ــي بـنــاء
ال ـ ـقـ ــدرات ال ـش ـخ ـص ـيــة» .وبــال ـتــالــي،
«ل ــم يـحـقــق اإلخ ـت ـص ــاص بنسخته
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي مــن
إنـ ـش ــائ ــه ،وه ـ ــو ال ـت ـم ـه ــن وت ـط ــوي ــر
مـ ـك ــات ــب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـس ـ ــوق ل ـت ـص ـبــح
م ــدارس فعلية ت ـ ّ
ـزود خ ـبــراء السير
ب ـك ـفــايــات مـ ـح ــددة ب ـع ـلــم الـ ـح ــوادث
والعوامل التي تتداخل عند حصول
الـ ـص ــدام ــات املـ ــروريـ ــة ،إض ــاف ــة إلــى
بعض املـهــارات املتعلقة باملقابالت

وكـ ـت ــاب ــة الـ ـتـ ـق ــاري ــر واألسـ ــاس ـ ـيـ ــات
ف ــي الـلـغــة واإلح ـ ـصـ ــاء ات .ول ــم يجر
إكساب معلمي السوق املستقبليني
طرائق التحضير للدرس واملعارف
واملهارات واملواقف تجاه التالمذة،
وتقييم أدائ ـهــم السـتـحـقــاق رخصة
ال ـس ــوق ع ــن ج ـ ـ ــدارة» .وف ــق ســامــة،
«أن ـ ـ ـجـ ـ ــز امل ـ ـن ـ ـهـ ــج ت ـ ـحـ ــت الـ ـضـ ـغ ــط،
وهـنــاك شكوك كبيرة بشأن جــدوى
اإلختصاص حاليًا ،إذ ال نستطيع

لم يحقق اإلختصاص
بنسخته الحالية الهدف
األساسي من إنشائه

أن نـعــرف مــا إذا كــان الـطــاب الذين
خــاضــوا للمرة األول ــى اإلمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ق ــد اك ـت ـس ـب ــوا ال ـك ـف ــاي ــات
املتوقعة .ما نعرفه هو أنهم نجحوا
بعالمات مرتفعة».
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـ ــرى داغـ ـ ــر أن «ط ــرق
التدريس املعتمدة مع طرق التدريب
والـتـقـيـيــم ال ـتــي يـعـتـمــدهــا التعليم
املـهـنــي حــال ـيــا ،قـ ــادرة عـلــى الـتــأقـلــم
الع ـت ـمــادهــا م ـب ــدأ تـعـلـيـمـيــا حــديـثــا
م ـب ـن ـيــا ع ـل ــى املـ ـق ــارب ــة ب ــال ـك ـف ــاي ــات،
وه ــو م ـبــدأ مـتـطــور لـجـهــة اعـتـمــاده
عـلــى ط ــرق حــديـثــة تـسـمــح بتطوير
مستدام» .أما شهادة اإلمتياز الفني
فــي اخـتـصــاص امل ــرور الـتــي ينالها
املــرشــح ل ــدى نـجــاحــه فــي اإلمـتـحــان
الــرس ـمــي فـلـيـســت« ،س ــوى الـخـطــوة
األول ــى لـلــراغـبــن فــي اإلن ـخ ــراط في
مـهـنـتــي اإلخ ـت ـصــاص الـلـتــن كانتا
ت ـع ـت ـمــدان ســاب ـقــا ع ـلــى ال ـخ ـبــرة في
م ــرائ ــب ح ـ ـ ــدادة الـ ـسـ ـي ــارات لـخـبـيــر
ال ـس ـي ــر أو رخ ـص ــة سـ ــوق عـمــومـيــة

النساء أقل ّ
تسببًا بالحوادث
هادي أحمد
ل ـط ــامل ــا ارتـ ـبـ ـط ــت «امل ـ ـ ـهـ ـ ــارة» ب ـق ـيــادة
السيارات بالذكور .لم تكن ثمة رواية
ّ
بتفوق امرأة في القيادة .هذا،
تتعلق
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،م ــا ص ـن ـعــه «الـ ـخـ ـي ــال» -
الــذكــوري بطبيعة الـحــال .أمــا الــواقــع
ال ــذي تصنعه األرقـ ــام فـيـبـ ّـن حقائق
أخــرى ،مفادها أن النساء أقــل ّ
تسببًا
بـ ــال ـ ـحـ ــوادث  -ال ـق ــات ـل ــة م ـن ـه ــا وغ ـيــر
ال ـقــات ـلــة .أرق ـ ــام ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن  %80مـ ــن ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــوادث
سببها قيادة الذكور!
كـســرت تلك األرق ــام «هيبة» الــرجــال،
وص ـ ـ ــار ب ــإمـ ـك ــان الـ ـنـ ـس ــاء ال ـت ـب ــاه ــي
ّ
بإمساك املـقــود ،واإلع ــان أنـهــن أكثر

م ـه ــارة ف ــي ال ـق ـي ــادة .ب ــاألرق ــام ،تـبـ ّـن
إحـصــاء ات الـعــام املــاضــي (بــن األول
م ـ ــن ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي  2018وح ـت ــى
ال ـتــاســع م ــن ك ــان ــون األول م ــن الـعــام
نـ ـفـ ـس ــه) وقـ ـ ـ ــوع  4265حـ ـ ـ ــادث س ـيــر
ً
ّأدت ال ــى س ـقــوط  464قـتـيــا و5570
جــريـحــا .ومــن هــذه الـنـسـبــة ،تسببت
الـنـســاء ب ــ 11حــادثــا مميتًا نتج عنه
ً
 11قتيال ،فيما تسبب الرجال بـ204
حـ ــوادث قــاتـلــة ذه ــب ضحيتها 207
ق ـت ـلــى و 2297ح ــادث ــا ـ غ ـي ــر ق ــات ــل ـ
نتج عنها  2483جريحًا .تعيد هذه
األرق ــام إلــى الــذاكــرة تـقــريـرًا أصــدرتــه
الشرطة الفرنسية عام  ،2012تعليقًا
على اإلحصاء ات املتعلقة بالحوادث
املرورية ،وقالت في خالصته «لو قاد

(هيثم الموسوي)

الرجال سياراتهم مثل النساء ،لكان
لــدي ـنــا ع ــدد أق ــل م ــن ال ـض ـحــايــا على
طرقاتنا».
لكن ،على ما يبدو أن تلك األرقام على
أهميتها ال تسعف للقول ،ولو بطرافة،
أن «النساء فــي القيادة يستأهلن أن
ّ
يكن قوامات على الرجال» ،إذ سرعان
ما ستتبعها تبريرات لحفظ «الهيبة»
ً
ال ــذك ــوري ــة ،مـنـهــا م ـثــا م ــا ذه ــب الـيــه
ّ
أح ــد خ ـبــراء الـسـيــر ب ــأن األم ــر يتعلق
ّ
بـ«الجرأة» ،إذ أن «الرجل يقود بجرأة
ً
أك ـبــر مــن املـ ـ ــرأة» .ويـعـطــي م ـثــا ،بــأن
«املــرور بني سيارتني متقاربتني قرار
عادي عند الرجل ،أما املرأة ،فقد تكون
قلقة ،وعليه تكون نسبة مخاطرتها
أقل بكثير»!

نصف الطرق ال يستوفي شروط السالمة
ال يـحـتــاج تـقـيـيــم ح ــال ال ـطــرقــات في
لـبـنــان ،لناحية الـســامــة الـعــامــة ،إلى
دراس ــات .من السهل  -نظريًا  -تقييم
تلك الـحــال الـتــي تـتــدحــرج يــو ُمــا بعد
يـ ــوم ن ـحــو األس ـ ـ ــوأ .أم ـ ــا ،وقـ ــد أع ـ ـ ّـدت
دراسة ّ
جدية في هذا اإلطار ،فقد بات
م ــن ال ـس ـهــل ت ــوزي ــع ه ــذا «الـ ـس ــوء»…
بطريقة عادلة.
«م ّـش ــروع ال ـطــرقــات وال ـع ـمــالــة» الــذي
ن ـ ــف ـ ــذه م ـج ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار،
بـتـمــويــل مــن الـبـنــك ال ــدول ــي ،للكشف
ع ـل ــى ح ـ ــال ال ـ ـطـ ــرق ب ـغ ـي ــة تــأه ـي ـل ـهــا،
اسـتـغــرق عــامــنّ ،والـنـتـيـجــة« :نصف
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات املـ ـص ــنـ ـف ــة مـ ـ ـض ـ ــروب وال

ي ـس ـتــوفــي شـ ـ ــروط ال ـس ــام ــة ال ـعــامــة
واملـ ــروريـ ــة» ،بـحـســب امل ـه ـنــدس إيـلــي
حلو.
ه ــذه واح ـ ــدة م ــن خ ــاص ــات امل ـشــروع
ال ــذي كشف على  6600كيلومتر من
شـبـكــة ال ـط ــرق املـصـنـفــة (أي الـتــابـعــة
لـ ـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل)
باالستعانة بمهندسني متخصصني
م ــن جــام ـعــة زغ ـ ــرب ،واع ـت ـم ــاد تقنية
«آيـ ـ ـ ـ ـ ــراب» الـ ـت ــي تـ ـق ـ ّـي ــم حـ ـ ــال الـ ـط ــرق
بواسطة سـيــارات مجهزة بكاميرات
ون ـ ـ ـظـ ـ ــام «جـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي إس» ،ت ـن ـت ـهــي
بــوضــع «س ـك ــور» م ــن درجـ ــة «مـمـتــاز
إلــى سـيــئ» .وقــد ّ
تبي مــن خــال هذه
(مروان بوحيدر)

ال ـج ــردة أن أك ـثــر مــن  3000كيلومتر
فــي وض ـ ٍـع سـيــئ ،إن لناحية اإلنـشــاء
وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة أو لـ ـن ــاحـ ـي ــة مـ ـق ـ ّـوم ــات
السالمة العامة .أمــا النصف املتبقي
ّ
ً
ف ـل ـي ــس أفـ ـض ــل حـ ـ ـ ــاال ،إذ لـ ــم ت ـت ـخــط
«عالمته» درجة مقبول .وأسباب ذلك
تبدأ من التصميم والبنية اإلنشائية
ً
وصـ ــوال إل ــى الـصـيــانــة ال ـتــي تقتصر
على «الحاالت الطارئة جدًا واآلنية»،
ب ـح ـســب م ــدي ــر ال ـص ـي ــان ــة ف ــي وزارة
األشغال ،أديب دحروج.
املشروع استهدف  6600كيلومتر من
أصل  20ألف كيلومتر (مجموع الطرق
مــن أوتــوس ـتــرادات وطــرقــات رئيسية
ّ
وفرعية وزراعية تابعة للبلديات) ،إل
أنها ّ
عينة عــن ســوء الطرقات بسبب
الـنـقــص ال ــذي تـعــانـيــه لـجـهــة مــراعــاة
الـ ـس ــام ــة امل ـ ــروري ـ ــة (ت ــزيـ ـي ــح ال ـط ــرق
ووض ــع املــون ـســات وال ـح ـمــايــات على
جوانبها) ،وهــي ت ــزداد ســوءًا لغياب
ّ
الـصـيــانــة .فــرغــم أن الـصـيــانــة تشكل
 %70مــن مــوازنــة وزارة األش ـغــال ،إال
أنــه «ال صيانة استباقية» فــي أغلب
األحيان ،إذ أن «عقود الصيانة يجب
أن ت ـجـ ّـدد بـشـكــل س ـنــوي ،وه ــو مــا ال
يجري بسبب عــدم وجــود اعتمادات،
ل ــذل ــك ي ـق ـت ـصــر ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ــا هــو
ط ــارئ» ،بحسب دح ــروج ،ناهيك عن
أن ال ــوزارة «ال تقوم بــدورهــا كما هو
مطلوب ،بسبب ضغوط البلديات وما
يلحقها من طلبات سياسيني ونواب
ووزراء ومن يمونون.»...

