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تحقيق

اضافت ازمة السري يف لبنان هامً اىل سلسلة هموم اللبنانيني، بعدما فقدت عائالت 
اعز ابنائها يف حوادث مروعة نتيجة تجاوز القوانني، سواء عن جهل او عن تهور او 
تجاهل اصول القيادة. ملا قيل ان "القيادة فن وذوق" فرض القول وضع قواعد صارمة 

يلتزمها السائق حفاظا عىل حياته وحياة االخرين 

اىل  قاد  كبريا  استحقاقا  عّدت  املشكلة  هذه 
املرورية،  للسالمة  الوطني  املجلس  تأسيس 
ثقافة  وتعزيز  القوانني  تطوير  اىل  سعيا 
الوطني  املجلس  رس  امني  واستغرب  القيادة. 
ان  سالمة  رمزي  الربوفسور  املرورية  للسالمة 
اللبنانية مل  الدولة  املؤسسات يف  تكون بعض 
تشعر بوجوده، عىل الرغم من مرور سنوات 
هو  املجلس  ان  اىل  ولفت  تأسيسه.  عىل 
"مجلس وزراء مصغر" اوكلت اليه كل القضايا 
باملراقبة  واالرشاف عىل عمل جميع  املتصلة 
التي  املرشفة  والخاصة  الحكومية  الهيئات 

تعنى بشؤون السري والسالمة املرورية.   
انجزه،  الذي  وما  املجلس  هذا  هو  ما  عليه، 
والفريق  الرس  امني  به  يقوم  الذي  الدور  وما 

املعاون، وما هي خططه املستقبلية؟ 

■ انىشء املجلس االعىل للسالمة املرورية يف 
العام 2015 تزامنا مع صدور قانون السري. ما 

هي صالحية هذا املجلس وما دوره؟
للسالمة  االعىل  املجلس  ان  القول  ميكن   □
مجلس  هو  انشائه،  قانون  مبوجب  املرورية، 
ويضم  الحكومة،  رئيس  يرأسه  مصغر  وزراء 
كام يف دول العامل وزراء الداخلية والبلديات، 
والتعليم  الرتبية  والنقل،  االشغال  العدل، 
حددها  فقد  صالحياته،  عن  اما  العايل. 
عمل جميع  واالرشاف عىل  باملراقبة  القانون 
والتي  املرشفة  والخاصة  الحكومية  الهيئات 
هذا  املرورية.  والسالمة  السري  بشؤون  تعنى 
املدعو  فاملجلس  التفاصيل  يف  اما  املبدأ،  يف 
ولديه  اشهر،  ثالثة  كل  دوري  اجتامع  اىل 
مسؤوليات اخرى تتصل بتطوير قانون السري 
تعليم  واصول   1969 العام  منذ  به  املعمول 

املكاتب  وتطوير  االلية،  املركبات  قيادة 
لتتحول  ومواكبتها  القيادة،  لتعليم  املعتمدة 
كل  القانونية.  الرتاخيص  تعطي  مدارس  اىل 
القضايا املتصلة بقانون السري والسالمة العامة، 
والتنفيذية،  واملالية  االدارية  جوانبها  من 
تحتاج اىل اصالحات لتواكب تطورات العرص 
والتقنيات الحديثة. فأي تعديل او اعادة نظر 
يف غرامات السري والرسوم يجب ان تحال عىل 
لدى  اقرارها  قبل  فيها،  الرأي  البداء  املجلس 
تتعود  مل  الواقع،  يف  لكن،  املختصة.  املراجع 
املجلس  وجود  عىل  واملؤسسات  السلطات 
ودوره ومهامته. حال الالاستقرار التي عاشتها 
البالد منذ اقراره يف العام 2015 يف اثناء فرتة 
الشغور الرئايس، ومن بعده يف مراحل تشكيل 
الضيقة  االعامل  ترصيف  وحال  الحكومات 
التي نعيشها اليوم، تنعكس عىل كل يشء. اىل 
ذلك، امامنا اعامل كثرية، وهي تتصل باملناهج 
القانونية  واملكاتب  املدارس  يف  الخاصة 
مضافة  بها،  الخاصة  الرضورية  والتجهيزات 
نحتاج  التي  املتقدمة  البرشية  املهارات  اىل 
اليها  كلها، عدا عن مواد االمتحانات النظرية 
نحن  كذلك  بعد.  تكتمل  مل  التي  والتطبيقية 
يف حاجة اىل تطوير التأمني االلزامي وتوحيد 
التي  الضامنات  وتوسيع  التامني،  بوليصة 
املدربني  قدرات  وتعزيز  السائق،  يستحقها 
تطوير  عن  عدا  والخرباء،  السري  قانون  عىل 
خدمات الضامن وانشاء وحدة املرور يف قوى 
االمن الداخيل. يف اختصار نحن يف حاجة اىل 
العناوين  هذه  كل  تتناول  جديدا  نصا   120
وتفاصيلها، منها ما يتصل بتأمني البيئة اآلمنة 
لتعليم القيادة للمواطنني وذوي االحتياجات 
الطريق  اعتامد  مثال  تفرض  االصول  الخاصة. 

عىل  والتدريب  السالمة  من  للتثبت  العامة 
يف  متوافر  هذا  فهل  واصولها.  اآلمنة  القيادة 
غري  الخانقة وحال طرقاتنا  السري  ظل زحمة 

السليمة.

امضيتم  وكيف  اذا؟  تنتظرونه  الذي  ما   ■
واليوم،  املجلس  تشكيل  بني  الفاصلة  املرحلة 

وما هي االنجازات التي حققتموها؟ 
وما  كامال  القانون  هذا  تطبيق  حني  اىل   □
مل  وآليات  ومراسيم  قرارات  من  اليه  يحتاج 
تكتمل بعد، مل نتوقف عن العمل طيلة هذه 
الفرتة. لجأنا اىل ما هو ممكن من مشاريع يف 
الروتني االداري. عىل هذه  معزل عام يفرضه 
التعاون  برامج  من  الكثري  نفذنا  الخلفيات 
والرسمية  الخاصة  واملدارس  البلديات  مع 
التفويض  الرس  امانة  ونالت  والجمعيات، 
بذلك. نحن اليوم يف صدد تنفيذ برنامج يحّول 
للسالمة  منوذجية  مدينة  اىل  زحلة  مدينة 
وتوفري  تدريب رشطتها  يعتمد عىل  املرورية، 
التجهيزات الخاصة باملشاة ومواقف السيارات 
نشارك  ايضا  طرابلس  يف  العام.  النقل  ونظام 
يف تنظيم ماراتونها السنوي. عدا عن املشاركة 
وتوفري  واشاراتها  السري  حركة  تنظيم  اعادة 
الخاصة.  االحتياجات  ولذوي  للمشاة  ممرات 
بعلبك  يف  شاب   200 دربنا  اننا  انىس  وال 
نفذنا  كام  املرورية.  للسالمة  سفراء  ليكونوا 
السالمة  عىل  بالتدريب  تتعلق  عدة  مشاريع 
مناطق  يف  ومدارس  بلديات  يف  املرورية 
اداراتها  مع  بالتعاون  لبنان،  من  مختلفة 
وطالبها بهدف املزيد من الثقافة عىل السالمة 
بالنسبة اىل تدريب  املرورية والقيادة. كذلك 
وسالمة  اآلمنة  القيادة  عىل  الباصات  سائقي 
النقل املدريس. عملنا ايضا عىل تنفيذ برنامج 
توزيع 100 حافلة عىل املدارس الرسمية التي 
وزارة  اوصت  كام   ،USAID من كهبة   اتت 
الرتبية يف اعقاب املؤمتر الخاص الذي نظمناه 

للتدريب عىل سالمة النقل املدريس. 

■ هل اكتمل الجهاز االداري يك تتمكنوا من 
القيام باقل ما ميكن انجازه؟

□ مل تكتمل بعد الهيكلية االدارية التي نحتاج 
قال  القانون  القانون.  عليها  نص  كام  اليها 
اداري  جهاز  يعاونه  متفرغ  رس  امني  بتعيني 
والسالمة  السري  شؤون  يف  متخصص  وتقني 
مساعد  بتعيني  اليوم  اىل  واكتفي  املرورية، 

ميشال  الداخيل  االمن  قوى  يف  الرائد  هو  يل 
موازنة  لنا  اقرت  االداريني.  وبعض  مطران 
للغاية،  معقدة  رصفها  طريقة  لكن  جيدة 
لتنفيذها  عدة  اشهر  اىل  معاملة  كل  وتحتاج 
ورصفها. لذا ميكنني القول اننا مل نتمكن بعد 
بنا،  نيطت  التي  باملهامت  بعد  االقالع  من 
مجموعة  اىل  ونسعى  الوقت  نحسب  لكننا 

من الربامج كام ارشت سابقا من اجل توسيع 
الخدمات الخاصة بالسالمة املرورية.

■ ما هي الربامج املستقبلية التي تستعدون 
لها؟

يتصل  ما  اىل مهامتنا يف االرشاف عىل كل   □
به،  نهتم  الذي  والقانوين  االداري  بالعمل 
الصدامات  ضحايا  عدد  خفض  اىل  نسعى 
املرورية، واقرتاح ما ميكن اتخاذه من اجراءات 
والبلديات.  االمنية  القوى  تنفذها  ان  ميكن 
العام  يف  السري  قانون  تنفيذ  يف  املبارشة  بعد 
2015، انخفضت حوادث السري وانحرس عدد 
اكرث  يدم  مل  لالسف،  ويا  االمر  لكن  الضحايا. 
من ثالثة اشهر قبل ان يجّمد تطبيق القانون، 
ونعود تاليا اىل ما نحن عليه اليوم من فوىض 

وغياب للقانون.

■ هل تعتقد ان عدد مفارز السري الـ17 كاف 
لتطبيق القوانني وتنظيم السري يف لبنان؟

باستثناء  بالتأكيد.  كافيا  ليس  املفارز  □ عدد 
ما هو  اآلليات  االداريني وسائقي  العسكريني 
عدد العنارص املنترشين عىل االرض؟ فهل يف 
القانون  تطبق  ان  املجموعات  هذه  امكان 
ننَس ال  املخالفني وردعهم؟ وان  وتتوىل رصد 
مجموعات  بتدريب  اوىص  القانون  ان  ننىس 
هذا  لتعزيز  املناهج  يف  النظر  وباعادة  اكرب، 
قوى  معهد  يف  فرع  انشاء  فيتم  االختصاص، 
االمن يف الوروار يشبه الفرع الذي تأسس يف 
الجامعة اليسوعية يف بريوت يف العام 2012، 
املتخصصني  من  نخبة  اليوم  اىل  خّرج  والذي 
يف  كضباط  التحقوا  الذين  املرورية  بالسالمة 
اننا  القول  عليه ميكنني  الداخيل.  االمن  قوى 
وبالتعاون مع مدير هذا املعهد سنطلق قريبا 
االدارية  مقوماته  توفري  بعد  االختصاص  هذا 

والتعليمية والقانونية. 

امانة  لتعزيز  تقرتحه  الذي  ما  اختصار،  ■ يف 
الرس واطالق عملها؟

للرس،  امينا  تعييني  عىل  اشهر  ثالثة  بعد   □
من  سلة  االول  الفصيل  التقرير  يف  اقرتحت 
اىل  تزال صالحة  التي ال  االجراءات الرضورية 

باكامل  تبدأ  طريق  خريطة  وهي  اليوم. 

جورج شاهني

وضعت االمانة العامة للمجلس الوطني للسالمة املرورية دراسة ميدانية لبريوت االدارية، 
والتقاطعات  املناطق  واالبيض  واالخرض  واالحمر  باالسود  امللونة  بالنقاط  فيها  حددت 
التي تتكاثر فيها حوادث السري، واضافتها عىل اساس ان لكل منها  والطرقات والساحات 

ميزته. 
بعض الحوادث يف عدد من املناطق يؤدي اىل املوت، ويتسبب ايضا يف وقوع جرحى او 
ارضار مادية. لذا وضعت هذه الدراسة يف ترصف بلدية بريوت لتطوير خطة النقل واتخاذ 
لتحايش  للسيارات  مرائب  اىل  تحولها  للمشاة، ومنع  آمنة  بتوفري ممرات  الكفيلة  التدابري 

حوادث السري ووقوع ضحايا والحد منها.
اظهرت الدراسة التي وضعتها امانة رس املجلس ان بريوت "مدينة غري آمنة للمشاة". فمن 
بني 40 قتيال يسقطون يف بريوت سنويا، 25 منهم من املشاة، و19 من بينهم من كبار السن، 
و9 شبان او فتيات من ضحايا الدراجات النارية، وقتيل واحد من سائقي السيارات، و5 

قتىل يف حوادث متفرقة.

بيروت "غير صديقة للمشاة"

امني رس املجلس الوطني للسالمة املرورية الربوفسور رمزي سالمة.

أمني سّر املجلس الوطني للسالمة املرورية:
نحتاج إلى 120 نصًا جديدا لقضايا السير 
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ما  وتحديد  الرس،  امانة  هيكلية  تشكيل 
هو مطلوب من كل ادارة رسمية عىل عالقة 
بالسالمة املرورية، واالتكال عىل امانة الرس يف 
اليها  التي تحتاج  الترشيعات واالنظمة  وضع 
زال  ما  لالسف،  ويا  لكن  الورشة.  هذه  مثل 
نريد تحقيقه.  الروتني االداري يحول دون ما 
اجراءات  اتخاذ  نريد  بل  نحلم،  ال  نحن 
متى  بها  القيام  الصعب  من  ليس  ملموسة 
االقرتاحات  واملال.  والقرار  االرادة  توافرت 
من  كبري  فعدد  كبرية،  موازنات  اىل  تحتاج  ال 

الدول يطبقها باقل كلفة ممكنة.

■ ما هو حجم التعاون الدويل مع املؤسسات 
الدولية الشبيهة وما الذي حققته اىل اليوم؟

عدد  يف  الشبيهة  املؤسسات  مع  نتعاون   □
الدول. وقعنا مذكرة تفاهم مع املفوضية  من 
لتبادل  فرنسا  يف  املرورية  للسالمة  الوزارية 
املستويات  كل  عىل  املجلس  ودعم  الخربات 
مستوى  عىل  السيام  والتجهيزية،  التدريبية 
نتعاون  وتقنياتها.  التدريب  مدارس  تطوير 
مع هيئة السالمة املرورية يف بلجيكا ومنظمة 
الدويل.  والبنك  املتحدة  االمم  يف  االسكوا 
تحقيق  اجل  من  طريق  خريطة  باقرار  قمنا 

املرورية  للسالمة  متكاملة  عامة  اسرتاتيجيا 
ميولها البنك الدويل، ليك نبني عليها الكثري مام 
منذ  شاركنا  التفاهامت  هذه  اىل  له.  نخطط 
تكليفنا امانة الرس يف العديد من املؤمترات. لذا 
نحن ال نوفر مؤمترا او لقاء دوليا اال نشارك فيه 
املتطورة  الدول  انجزته  ما  استكشاف  بهدف 
القول  استطيع  الخربات.  من  املزيد  واكتساب 
بتواضع اننا ساهمنا يف صياغة واقرتاح  الكثري 
يهمني  ما  الدولية.  واملواثيق  التفاهامت  من 
االعالن عنه ان لبنان اختري كممثل للمجموعة 
لصندوق  العليا  االستشارية  الهيئة  يف  العربية 
االمم املتحدة االئتامين للسالمة املرورية الذي 
منها.  اقرتاح  عىل  وبناء  اخريا،  املنظمة  انشأته 
املتحدة  االمم  مقر  يف  االول  االجتامع  عقدنا 

مبشاركة  املايض  آب  منتصف  جنيف  يف 
بالسالمة  املعنية  املنظمة  وكاالت  عن  ممثلني 
املرورية، ومن مختلف مناطق العامل، والجهات 
الخرباء  الخاص، وعدد من  القطاع  املانحة من 
انشئ  انه  الصندوق  هذا  يف  املهم  الدوليني. 
لالمم  العام  لالمني  الخاص  املوفد  من  مببادرة 
املتحدة للسالمة املرورية رئيس االتحاد الدويل 
مشاريع  متويل  وسيتوىل  تود،  جان  للسيارات 
يف  خاص  نحو  عىل  املرورية  بالسالمة  تتعلق 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والتي 
تشهد نسبا عالية من ضحايا الحوادث املرورية. 

■ ما هي عناوين االسرتاتيجيا املتكاملة التي 
تحدثت عنها؟

توفري  عناوين:  خمسة  االسرتاتيجيا  لهذه   □
مركبات  اليوم،  عليه  امانا مام هي  اكرث  طرقات 
التدريب  امانا،  القيادة اكرث  امانا، سلوك يف  اكرث 
عىل السالمة املرورية للطالب يف املراحل الثانوية، 
التوعية والردع يف الوقت املناسب. هذا ما يؤدي 
يف  تغيريا  ينعكس  رئييس  هدف  اىل  النتيجة  يف 
سلوك السائقني وتعزيز وسائل التدخل واالسعاف 
الحوادث، ضمن مهلة محددة تحمي سالمة  يف 

املصابني، وتخفف درجات الخطر عنهم. 

قانون السير لم يطبق
اكثر من 3 اشهر 

ثم عادت الفوضى

بريوت وطرق املوت.


