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مجتمع وإقتصاد
قضية

ّ
المرورية
السالمة
ّ
ّ

«بزق ولزق»!

يفترض إطالق دفاتر
ّ
البيومترية في
السوق
أيلول المقبل ،والهدف
منها بحسب هيئة إدارة
السيرّ ،
الحد من التزوير.
يمكن لهذه التقنية أن
تكون ّ
مقدمة لتطبيق
نظام النقاط لتطوير
ّ
معايير السالمة المرورية.
لكن يبقى كل ذلك ّ
مجرد
ّ
ّ
نظريات .عمليًا ما تحقق
هو تكبيد خزينة الدولة
تكاليف إصدار دفاتر
أهدافه غير قابلة
جديدةّ ،
ّ
للتحقق ،أقله في المدى
المنظور
فيفيان عقيقي
ال شيء ينطبق على موضوع السالمة
ّ
املرورية في لبنان بقدر املثل الشعبي
ّ
ّ
ّ
"ب ـ ــزق ول ـ ـ ــزق" ،ف ـمــا ي ـطــبــق م ــن قــانــون
السير الـجــديــد ال ــذي صــدر عــام 2012
وبـ ــدأ الـعـمــل فـيــه مـنــذ نـيـســان ،2015
يمكن حصر نتائجه ،األكثر مالحظة،
بـ ــزيـ ــادة الـ ـغ ــرام ــات ع ـل ــى امل ـخ ــال ـف ــات
وت ـن ـف ـي ـعــات م ــال ـ ّـي ــة ل ـش ــرك ــات خـ ّ
ـاصــة
ّ
ف ـ ــازت ب ـم ـنــاق ـصــات وزارة الــداخ ـلــيــة
ّ
وال ـب ـل ــدي ــات ،وكـ ــل ذل ــك ب ـع ـي ـدًا م ــن أي
ّ
ّ
وطنية لتطوير معايير
استراتيجية
ّ
السالمة املرورية ،وتنفيذ اإلصالحات
التي لحظها قانون السير الجديد.

مـ ـب ــدئـ ـي ــا ،س ـت ـن ـط ـل ــق مـ ـطـ ـل ــع أيـ ـل ــول
امل ـق ـبــل عـمـلـ ّـيــة إص ـ ــدار دف ــات ــر ال ـســوق
الـ ـبـ ـي ــومـ ـت ـ ّ
ـري ــة ل ـل ـم ـت ـق ـ ّـدم ــن ال ـ ـجـ ــدد،
ّ
كـمــرحـلــة أولـ ــى تـمـهـيـدًا لـتـحــويــل كــل
الــدفــاتــر (يـبـلــغ عــددهــا نـحــو مليوني
ونـ ـص ــف م ـل ـي ــون دفـ ـت ــر) إلـ ــى ال ـن ـظــام
الـجــديــد .نـظــريــا تـهــدف ّه ــذه الخطوة
إلى ّ
ّ
عمليات الغش والتزوير
الحد من
ورف ــع درج ــة األم ــان فــي إص ــدار دفاتر
ال ـس ــوق ،وق ــد ت ـكــون خ ـطــوة أول ــى في
تطبيق نظام النقاط املنصوص عنه
ف ــي ق ــان ــون ال ـس ـيــر ال ـجــديــد رق ــم .243
لـكــن عمليًا ،ال تـعــدو الـخـطــوة كونها
ّ
تغيير شكلي لدفاتر سوق عبر
مجرد ُ
ّ
مـنــاقـصــة فــص ـلــت ع ـلــى ق ـيــاس شــركــة
"إنكريبت" ،إذ ال شيء يوحي بإبصار
نظام النقاط النور بعد.
ُي ّ
عد نظام النقاط من أبرز اإلصالحات
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ق ــان ــون السير
ال ـج ــدي ــد .ب ـح ـســب ال ـخ ـب ـيــر ف ــي إدارة
ال ـســامــة امل ـ ّ
ـروري ــة ف ــي  LIRSAكــامــل
إبــراهـيــم" :الـهــدف منه ردع الـنــاس عن
ارتـكــاب املخالفات ،وتحقيق املساواة
بــن املــواط ـنــن عـبــر سـحــب الــرخـصــة،
إضافة إلى تأهيل السائقني املخالفني
(امل ـس ـح ــوب ــة رخ ـص ـه ــم) ع ـبــر مـ ــدارس
الـ ـس ــوق ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـغ ـي ـيــر س ـلــوك ـهــم.
ّ
ويبدأ بإنشاء سجل مروري لكل سائق
ُي ّ
بي املخالفات التي ارتكبها ووتيرة
تكرارها" .ويضيف" :دفــع الغرامة هي
آلية املحاسبة الوحيدة في املنظومة
ال ــراه ـن ــة ب ـعــد ح ـص ــول ال ـس ــائ ــق على
رخ ـصــة ال ـق ـي ــادة ،ل ـكــن ب ــطء تبليغها
ّ
لتسريع الـعـقــوبــة لــم يـشــكــل ق ــوة ردع
فـ ّـعــالــة ،لــذلــك مكننة محاضر الضبط
ّ
فعاليتها
وسحب الرخصة يزيدان من
ّ
املتهور للسائقني
والـحـ ّـد من السلوك
وتاليًا التخفيف من حوادث السير".
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرت أربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــدور
ق ــان ــون ال ـس ـي ــر الـ ـج ــدي ــد ول ـ ــم ي ـت ـقـ ّـدم

لطالما كان
ّ لألمن
أفضلية على
موضوع المرور
السياسات
في
ّ
الحكومية
(مروان
طحطح)

يبلغ عدد دفاتر
السوق نحو مليونين ونصف
مليون دفتر
نـظــام الـنـقــاط خ ـطــوة .والـسـبــب غياب
القرار السياسي والتمويل والخبرات
ّ
االستشارية ،إذ لطاملا كان
والجهات
لــأمــن أفـضـلـ ّـيــة عـلــى مــوضــوع امل ــرور
الحكومية .لقد ّ
ّ
في السياسات
حددت
املواد ( 364حتى  )372من القانون 243
أطر تطبيق هذا النظام؛ بداية بإنشاء
ّ
سجل مــروري ُممكنن لكل سائق لدى
ّ
قوى األمن الداخلي ،يتضمن  12نقطة
ُ
رص ـي ـدًا ل ــه ،ت ـس ـحــب م ـنــه بــالـتـنــاســب
مع املخالفات املرتكبة ،وعندما يفقد
السائق مجموع نقاطه ،تفقد رخصة

ُ
السوق صالحيتها وتسحب منه ملدة
س ـتــة أش ـه ــر ،يـخـضــع خــال ـهــا ل ــدورة
ّ
متخصصة في إحدى مدارس السوق،
وع ـنــد ت ـك ــرار ف ـق ــدان مـجـمــوع الـنـقــاط
ُ
خالل ثالث سنوات ،تسحب الرخصة
مل ــدة س ـنــة ،ع ـلــى أن يـخـضــع املـخــالــف
لـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـت ــأهـ ـي ــل وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ام ـت ـح ــان
ّ
ال ـس ــوق ،وت ـطـ ّـبــق ه ــذه ال ـقــاعــدة كلما
سحبت كامل النقاط.
م ــا ّه ــي آل ـي ــة تـطـبـيــق ال ـن ـظ ــام؟ وم ــاذا
ت ـحــقــق م ـنــه؟ لـتـسـيـيــر ن ـظــام ال ـن ـقــاط،
ع ـلــى مـكـتــب تـنـفـيــذ أح ـك ــام ال ـس ـيــر أن
ّ
يـتــولــى مـهــام أع ـمــال الـسـجــل امل ــروري
ّ
لكل مخالفات السير وسحب النقاط
ُ
ح ـس ــب امل ـخ ــال ـف ــة امل ــرتـ ـكـ ـب ــة ،ع ـل ـمــا أن
بـعــض امل ـخــال ـفــات يـبـلــغ بـهــا الـســائــق
م ـب ــاش ــرة ،وأخ ـ ــرى (م ـث ــل رصـ ــده عبر

رادارات السرعة) ال يعلم بها مباشرة
فيستوجب تبليغه بـهــا قــانــونــا على
عـنــوانــه أو إعــامــه بـهــا عـبــر الــرســائــل
ال ـن ـصـ ّـيــة( ،م ــا ي ـقــوم ب ــه املـكـتــب راهـنــا
هــو تنفيذ مخالفات ممنوع الوقوف
ّ
غير املدرجة في سجل سحب النقاط).
وترتبط هذه املكاتب إلكترونيًا بقاعدة
امل ـع ـل ــوم ــات فـ ــي ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـيــر
وامل ــركـ ـب ــات واآللـ ـ ـي ـ ــات ،ح ـي ــث تــوضــع
إشـ ـ ــارة ع ـلــى م ـلــف امل ــرك ـب ــة امل ـخــال ـفــة،
ف ـي ـتــوقــف ع ـن ــده ــا إنـ ـج ــاز امل ـع ــام ــات
الخاصة بها حتى تسديد الغرامات
وخ ـل ــو امل ـل ــف م ــن أي أح ـك ــام مـخــالـفــة
ّ
األمنية
لقانون السير .بحسب املصادر
"بــدأ العمل على النظام بالتعاون مع
مشروع االتحاد األوروبــي لدعم قوى
األمــن الداخلي فــي ملف إدارة السير،

مؤشر

البطالة في لبنان:
نحتاج الى  6أضعاف الوظائف المتاحة
ّ
يــواجــه لـبـنــان تـحــديــا كـبـيـرًا فـيـمــا يـتـعــلــق بــأزمــة
البطالة ،خصوصًا أن االقتصاد اللبناني خالل
الـعـقــد األخـيــر لــم يـتــرجــم مــا يكفي مــن مـقـ ّـومــات
ل ـخ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة وت ـح ـس ــن ن ــوع ـ ّـي ــة
الوظائف .إن نسبة البطالة مرتفعة في لبنان ومنذ
ّ
مدة طويلة ،وخصوصًا بني الشباب والنساء ،وقد
تفاقمت هــذه النسبة بعد أزمــة الـنــزوح السوري.
هذا ما خلصت له دراسة ّ
البنك
أعد
تها «مجموعة ّ
ّ
اتفاقية الشراكة املوقعة
الدولي» وأدرجتها ضمن
ّ
ّ
ّ
اللبنانية للفترة الزمنية املمتدة بني
مع الحكومة
 .2022-2017بـحـســب أرقـ ــام «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي»،
يدخل  23ألف فرد سوق العمل اللبناني سنويًا،
والستيعابهم يحتاج االقـتـصــاد إلــى خلق أكثر
مــن  6أضـعــاف عــدد الوظائف املــوجــودة أساسًا،
علمًا أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت
املـتــاحــة بــن  2007 – 2004يبلغ  3400وظيفة
فقط.

ّ
السورية ،كان هناك  %11من
قبل ظهور األزمــة
ال ـقــوى الـعــامـلــة عــاطـلــة عــن الـعـمــل فــي لـبـنــان ،ما
يجعل مــن متوسط فـتــرة البطالة طــويــل نسبيًا،
ويـبـلــغ  13ش ـه ـرًا ل ـلــرجــال و 10أش ـهــر لـلـنـســاء،
فيما تبلغ ّ
ّ
الخاصة بالنساء نسبة
معدالت البطالة
ّ
ّ
الخاصة بالشباب نسبة
ومعدالت البطالة
%18
.%34
ت ـش ـيــر ه ــذه ال ــدراس ــة إل ــى ارتـ ـف ــاع ه ــذه الـنـسـبــة
فــي شـكــل كبير بسبب ب ــطء الـنـمــو االقـتـصــادي
وتأثيرات النزوح السوري على االقتصاد ،وزيادة
نـسـبــة ال ـع ـمــالــة غ ـيــر الــرس ـمـ ّـيــة ،إذ ارت ـف ـعــت قــوة
الـعـمــل بنسبة  %35نتيجة تــدفــق أع ــداد كبيرة
مــن الـنــازحــن( ،وصــل عــدد النازحني إلــى مليون
ُونصف مليون نازح) ،علمًا أن معظم قوة العمل
املضافة تفتقر إلى املهارة بسبب تدني مستوى
التعليم ،فيما  %50من ّ
العمال النازحني يعملون
ف ــي ال ــزراع ــة وال ـخ ــدم ــات امل ـنــزلـ ّـيــة ،و %12منهم

يعملون في قطاع البناء ،ما يجعل املنافسة بني
ال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن وال ـســوريــن عـلــى مـسـتــويــات
مختلفة مــن امل ـهــارات مرتفعة ،وت ــؤدي إلــى رفع
ّ
االجتماعية.
نسبة البطالة ونمو التوترات

إعداد سنان عيسى

