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 الملخص التنفيذي 

 

من    تقديم خدمة النقل لقاء أجرة  إلى)موظفين وعسكريين وسائر المواطنين(    من اللبنانيينعدد  انتقل  في ظل االنهيار النقدي واالقتصادي في لبنان،  

ت  أصحاب هذه اللوحاعلى    عطيه أفضلية ، تطبيقات ت دمة دون لوحة عموميةخ ممن يقدم هذه ال  ضبع  ويستخدم  حصولهم على لوحات عمومية.دون  

تقترح   لذا. نالعمومي  السائقين حتى لو كان ذلك على حساب ،تطيع الدولة حرمان الناس من تأمين سبل عيشهملن تسو " .UBER" و"BOLT" مثل

إعطائهم لوحات مجانية  و  إلغاء قانون تحديد عدد آليات النقل المشترك عبر    ،ض عليهمي عوالت على التأقلم ومالكي اللوحات القديمة  مساعدة  هذه الورقة  

يدخل  ، ف ضعاف ذلكتبلغ حاجات لبنان أألف لوحة في حين    41  ـب   ليات المتاحة للعملعدد اآلالقوانين    حصروت .  سائر العراقيلتذليل  ووتحرير التعرفة  

  قد أدى و  تمنع المراسيم التي تحدد التعرفة من تحسين الجودة وتقديم الخدمة المناسبة للركاب. كما  ألف سيارة يوميا.    500مدينة بيروت وحدها حوالي  

ً مكلف اً خيار أصبحوالذي  ، السيارة الخصوصية للتنقلاالتكال على إلى  الناتج عن هذه القيود  ضعف النقل المشترك في لبنان االرتفاع الكبير لسعر  مع  ا

دعم السيارات  و  لسكة الحديدية واحافالت النقل العام  إعادة تفعيل    أبرزها جري التداول بحلول  ي و  . ، ناهيك عن كلفة الزحمة والتلوثنزينصفيحة الب 

السيارة   استعمال  في  والتشارك  )العمومية،  المصلحة من سائقين عمومين   تتجاهلاالقتراحات  ولكن هذه    (.car poolingالخصوصية  أصحاب 

عدم    . ويعود هذا الفشل إلى1997عام  في الالذي اختبر    مشروع حافالت النقل العامريع لالذ  فشلوتنذر بتكرار ال  ،يسعون لتأمين قوتهم  جددوسائقين  

ما زالت  . ومواكبة التطورفي  فشل  وال  تخاذ القراراتفي ا  نيةئ زباالواعتماد    ينمواطن لل  ثمن الفشل   تحميلو الركابعلى تقييم حاجات  العام  قدرة القطاع  

شكلة لكل من السائقين العموميين مليحل النقل المشترك  التحرير قطاع    ، لذا يبرزكلفة المشروع المرتفعةناهيك عن  ئق سائدة اليوم  جميع هذه العوا

 الجدد والركاب. السائقين و
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 المقدمة

. ويشكل ذلك ضربة  نتيجة انهيار سعر الصرف من جهة وارتفاع أسعار المحروقات العالمية من جهة أخرى   تفاعاالر في  سعر صفيحة البنزين    يستمر

ندرة  إلى  ك جديدة للقدرة الشرائية العتماد المواطنين اللبنانيين على سياراتهم الخاصة في معظم تنقالتهم بسبب ضعف قطاع النقل المشترك. ويعود ذل

ألف سيارة يومياً، بينما ال يتخطى    550إلى    بيروت وحدها يصل إلى    تحديد التسعيرة من الدولة. فعدد السيارات الوافدة   السيارات العمومية وإلى سياسة

آالف حافلة وميكروباص. وبمعنى آخر، لن يكفي مجموع اآلليات    7حوالي  إلى    ألف سيارة باإلضافة  34مجموع السيارات العمومية في كل لبنان الـ  

العاصمة وحدها يوميا. ويجعل هذا االتكال على السيارة الخاصة أزمة السير والتلوث أمراً  إلى    العمومية الموجودة في لبنان ربع عدد الركاب الوافدين

القوانين والمراسيم والقرارات التي  إلى    هدر. وتعود ندرة آليات النقل المشتركمحتماً، مهدداً صحة المواطن، كما يتسبب في خسائر فادحة نتيجة لل

إلغاء المنافسة بين السائقين ويجعل السبيل الوحيد أمام السائق لزيادة ربحه هو  إلى    تحدد عدد اللوحات العمومية وتعرفة خدمة النقل العام، ما يؤدي

   تفادي توقيت أو وجهة سير معيَنين نتيجة عدم ربحية األجرة.  تخفيض جودة الخدمة عبر استعمال سيارة قديمة أو 

طرح  ويقترح البعض حصر الدعم في السائقين العموميين عبر إعطائهم قسائم بنزين بغية تمكينهم من تقديم خدمة النقل بسعر مقبول. ولكن هذا ال

  صال من الحكومة، كما سيؤدي إعطاء السائقين العموميين قسائم بنزينيتغاضى عن النقص في عدد آليات النقل المشترك ويتجاهل كون السعر محدداً أ

ص عدد آليات النقل  دفعهم نحو إعادة بيع القسائم أو البنزين على السعر المرتفع، ما يؤمن لهم مدخوالً ثابتاً قد يغنيهم عن العمل كلياً أو جزئياً فيتقل  إلى  

ح التقليدية مثل إنشاء شبكة حافالت أو قطارات، فال يمكن اليوم اعتمادها بسبب تكلفتها الباهظة من  أقل مما هو عليه حالياً. أما الطرو إلى    المشترك

إضافية في ظل األزمة المالية الخانقة التي يعاني منها لبنان من جهة أخرى، كما ال تمتلك الحكومة ترف الوقت   ديونجهة وعجز الخزينة عن تحمل 

 .ن لبنان% من سكا80نسبة الفقر تخطت لكون 

( تقديم عدد من اللوحات الجديدة مجانا لمالكي 2( إلغاء الحد األقصى لعدد السيارات والحافالت والميكروباصات العمومية و)1وتَقترح هذه الورقة )

عرفة.  ويسمح هذا اإلصالح  ( إلغاء التسعيرة الرسمية للنقل وتحرير الت 3اللوحات الحاليين للتعويض عن الخسائر التي قد تلحق بهم جراء فتح السوق و)

قطاع النقل المشترك وبتأمين خدمة أوسع وخيار أكبر للراكب، كما يصبح بإمكان السائقين  إلى    بإزالة العوائق أمام دخول سائقين جدد وآليات جديدة

اخرة مقابل سعر مرتفع نسبيا بينما يركز  تقديم خدمة فإلى    التنافس فيما بينهم عبر تخفيض السعر وتحسين الخدمة وحتى االبتكار. عندئذ يلجأ البعض

يثة  البعض اآلخر على تخفيض الكلفة فيتنوع السوق ويجد كل راكب حاجته. وقد يختار بعض المبادرين مثال تقديم خدمة نقل بسيارات كهربائية حد

وتسمح هذه الدينامية الجديدة للمواطن باالنتقال يمكن شحنها عبر وسائل طاقة متجددة لجذب شريحة معينة من الركاب المهتمين بالحفاظ على البيئة.  

أن نزوح المواطنين إلى    استعمال النقل المشترك، ما يوفر عليه أعباء البنزين والصيانة. وتجدر اإلشارة إلى    التدريجي من االعتماد على سيارته الخاصة 

وإن بصورة    نقل الركاب مقابل أجر  باالستجابة إلى هذا النزوح عبر  بعض المواطنينوقد بدأ فعالً  .  رتطوره بشكل أكب إلى    نحو النقل المشترك سيؤدي

االنتقال ويخفض    .تأمين مدخول في ظل األزمة لالمدني والعسكري  موظفي القطاع العام بشقيه    ومن ضمن هؤالء دون لوحة عمومية(،  مخالفة للقانون )

إعادة إلى    انحدار عدد السيارات   قد يدفع و  . زحمة السير الخانقة والتلوث والضجيج  ف خف وي   العدد اإلجمالي للسيارات على الطرقات   نقل المشتركال  إلى

مشاريع سكنية، ما يخفف الضغط عن العقارات الحرجية. وأخيراً، يوفر  إلى    حدائق عامة والمواقف الخاصةإلى    وتحويلها ربما  مواقف البلديات  تدوير

   . أقصى المعدالتإلى  لحل فرص عمل جديدة في وقت وصلت فيه البطالة والفقر هذا ا

  



 

 

 كلفة النقل والتنقل في لبنان ارتفاع 

التي قد تكون مملوكة أو مدارة من الحكومة أو من القطاع   ةكافة خدمات النقل المشترك تستخدم هذه الورقة مصطلح النقل المشترك لإلشارة إلى 

 النقل المشترك المملوك أو المدار أو الخاضع الحتكار الحكومة.  تستخدم الورقة مصطلح النقل العام لإلشارة إلى. بينما الخاص

  السيارة الخصوصية   سيما وأن  على المواطن مع انهيار الليرة  المواصالتكلفة    يرفعما    ضيق خيارات التنقلإلى    في لبنان  يؤدي ضعف النقل المشترك

 . كلفة الزحمة والتلوث، ناهيك عن هي وسيلة النقل الوحيدة المتاحة

 خيارات التنقل  ضيق   -1

سيارة    33699؛ فلو حصرنا عمل كل آليات نقل الركاب العمومية الموجودة في لبنان، وعددها  تأمين حاجة المواطنين  المشترك عن يعجز قطاع النقل  

، لوجدنا أنها ال تؤم ن ربع العدد المطلوب لتلبية حاجة المستهلك اليومية؛ إذ تدخل العاصمة وحدها  1حافلة وميكروباص   7299إلى    عمومية باإلضافة 

الساحقة من السيارات الخصوصية. وليست هذه المشكلة محصورة في العاصمة فحسب، بل تشكل السيارة  يومياً غالبيتها    2سيارة  550.000حوالي  

بينما ال تشكل آليات النقل المشترك سوى قسماً قليالً   3مليون سيارة   1.8الخاصة وسيلة النقل األبرز في كل لبنان، حيث يبلغ العدد اإلجمالي للسيارات  

 (. 1 من مجمل اآلليات )بيان

 

ي  أن عدد اللوحات العمومية المزورة يوازي تلك الشرعية، وهوتزعم    ،  4ضخامة المنافسة غير الشرعيةونقابات قطاع النقل البري    اتحاداتتنتقد  و

ن  إ،  هذه النسبة، ال سيما مع تطور اإلمكانات اللوجستية لدى القوى األمنية بالتزامن مع إصدار اللوحات البارومترية. غير أن  ةبدو مضخم ت قد    نسبة

على كافة األراضي  )الشرعية وغير الشرعية(  ليات النقل المشترك آمجمل    يبقى عدد  بحيث غير من واقع نقص سيارات النقل المشترك؛  ت ال  ،  تصح

 العاصمة والمغادرين منها.إلى  نصف الوافدين لتلبية حاجة  ية كاف غير اللبنانية

وفي معظم الحاالت، ال    . لجهة عدم توفره في العديد من المناطق وفي العديد من األوقات  في لبنانالمشترك  النقل    نوعية خفى على أحد رداءة  ي وال  

 . ما يثني عن استخدامها بشكل دوري ،معظمها الخدمة المرجوةال يقدم كما  من المستهلك،المقبولة  اآلليات بحد ذاتها بالجودة تتمتع 
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  الذهاب   ويحت ِّم اختالف توقيت االنطالق من العمل وإليه الحاجة لوجود عدد أكبر من سيارات النقل المشترك؛ فلو افترضنا أن أربعة أشخاص أرادوا

ق الوقت والوجهة، أي مكان الوصول، يجعل من إمكانية االستفادة من كامل قدرة  العمل في الوقت عينه ألمكنهم استخدام سيارة واحدة، لكن فارإلى  

ر؛ عدا عن  السيارة االستيعابية رهن الظروف. وتنطبق المشكلة ذاتها على حافالت النقل المشترك، فعددها وقدرة استيعابها أقل بكثير من طلب الجمهو 

ةٌ أيضاً ضمن المدن والقرى األخرى ناهيك عن الحاجة  أن الحاجة آلليات النقل المشترك ال تقتصر على الواف دين والخارجين من العاصمة، بل هي ملح 

 للتنقل داخل العاصمة نفسها. 

 مع انهيار الليرة  على المواطن المواصالت كلفة فاع ت ار  -2

استخدم قرض لشرائها، بحال    مصرفية   وفوائد  صيانتها وكلفةها  ثمن تسديد  إلى    بحيث يضطر التنقل بالسيارة الخصوصية    يتحمل المواطن منفرداً كلفة 

استخدام السيارة منفرداً في معظم التنقالت. ففي العام  إلى    كمية كبيرة من البنزين بسبب اضطراره اللبناني  ويستهلك  .  القيادة اليوميعن مجهود  ناهيك  

متري اً من الغازولين لغ  2,000,000، استهلك لبنان ما يفوق الـ  2019 ، أي بمعدل ست  صفائح ونصف لكل سي ارة شهرياً.  5رض التنقالتطن اً 

 % هي كلفة المحروقات  75حوالي إلى   المحروقات ويدفع ثمنها بالدوالر األميركي. وينقسم سعر مادة البنزين للمستهلكحاجته من يستورد لبنان و

  1بحسب جداول التسعير الصادرة عن وزارة الطاقة )راجع الجدول    اللبنانية% هي كلفة التوزيع ومصاريف أخرى بالليرة  25بالدوالر األميركي و

تعتمد على مواد مستوردة    ى % المذكورة بسعر صرف الدوالر أيضاً، فكلفة النقل وتشغيل محطات الوقود هي األخر25الـ  . وتتأثر  على سبيل المثال( 

 . بالدوالر واجور متأثرة بالتضخم

كون ثمنها وقطع غيارها تدفع بالعمالت األجنبية بينما أجور معظم اللبنانيين مقومة بالليرة.  لويزيد انهيار سعر صرف الليرة من عبء امتالك السيارة  

أسعار المحروقات العالمية من  لمتواصل في  االرتفاع امن جهة و  تدهور سعر صرف الليرة  االرتفاع نتيجة في  سعر البنزين  استمرار  ومن المتوقع  

ً طائلة ووقت   مواالً أ هدرت الحكومة أوقد .  خرىجهة أ ً ثمين  ا .  على محاولة اإلبقاء على سعر منخفض للمحروقات عبر تأمين دوالر مدعوم للمستوردين ا

زوت من األسواق. كما منع السعر المصطنع  مام التهريب والتخزين االحتكاري، وكانت النتيجة فقدان البنزين والماأولكن السعر المتدني شرع الباب  

 المواطن والقطاعات اإلنتاجية من التأقلم مع الواقع الجديد خالل العامين المنصرمين. 

 
5 http://data.un.org/ 
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 ليرة/كيلوليتر أوكتان 95بنزين  ليرة/كيلوليتر أوكتان 98بنزين  البيان

 12,603,749 13,054,200 ثمن البضاعة 

 247,500 247,500 الرسوم 

 12,851,249 13,301,700 سعر مبيع الكيلوليتر للموزع 

 182,000 182,000 اجرة النقل 

 13,033,249 13,483,700 الكيلوليتر للمحطات سعر مبيع 

 600,000 600,000 عمولة صاحب المحطة 

 13,633,249 14,083,700 مجموع الكلفة دون الضريبة 

 1,499,657 1,549,207 % 11الضريبة على القيمة المضافة 

 302,658 312,658 للمستهلك  ا  سعر مبيع العشرين ليتر

 والمياه المصدر: وزارة الطاقة  



 

 

الضوء    2يلقي الجدول رقم  و  . فحسب  ثمن المحروقات على  كلفة التنق ل    فال تقتصر،  إجمالي كلفة استخدامها  % من25كلفة صيانة السيارة    تتجاوزو

األساسية فضالً  من الكلفة بالكيلومتر الواحد ويستثني مصاريف أخرى الختالفها الحاد بين سي ارة وأخرى مثل كلفة الحوادث واستبدال القطع  على جزء  

 عن ثمن شراء السيارة. 

   دون احتساب المحروقات اقتناء السيارةكلفة : 2جدول 

 ل.ل./$  20,000 ()شهريا   الكلفة بالليرة  )كم واحد( الكلفة بالليرة  )شهريا (  بالدوالر الكلفة  المادة 

 120,000 130 6 وت وفلتر زي

 40,000 43 2 البطارية 

 166,000 181 8.3 دواليب 

 18,000 20 0.9 زجاج  ومساحات  البوجي

 66,000 72 3.3 كوابح أمامية وخلفية 

 114,000 124 5.7 لزامي وتأمين ضد الغير +تأمين إ رسوم ميكانيك

 524,000 570 26.2 دون احتساب البنزين  المجموع

 المصدر: المعهد اللبناني لدراسات السوق 

عدد كبير لكن هذا المنع صعب التطبيق؛ إذ لجأ  و  .غيرة التي تعمل على مادة المازوت يمنع القانون استعمال السيارات الخصوصية والحافالت الصو

ً إلى  من اللبنانيين  . مخالفته بسبب كلفة البنزين الباهظة أساسا

زيادة كلفة نقل البضائع، كما يزيد من كلفة تنقل العاملين في مختلف القطاعات. ومع زيادة إلى    ويؤدي ارتفاع سعر كل من صفيحة البنزين والمازوت

وتنعكس كلفة التنقل الباهظة على قدرة    سعار وتتراجع القدرة التنافسية للخدمات والسلع اللبنانية.لفة اإلنتاج المحلي وترتفع معها األككلفة النقل، ترتفع  

  229إلى    ض معدل دخل الفرد( وغالء األسعار. فقد انخف2صال مع تدهور سعر صرف الليرة )بيان  أالستهالكية التي كانت قد انتكست  المواطن ا

ً ا يعني طلب م  ، (3)بيان    2020دوالر شهرياً في العام   ن استخدام سيارات  كالتنقسم على جميع الركاب لو  قل على جميع القطاعات. وكانت كلفة النقل  أ   ا

 أو حافالت نقل مشترك متاحاً. 
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سعر صرف الدوالر مقابل الليرة: 2بيان 
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لسنةمعدل الدخل الفردي الشهري: 3بيان 

المصدر: المعهد اللبناني لدراسات  

 السوق 

 المصدر: المعهد اللبناني لدراسات السوق 



 

 

 كلفة الزحمة والتلوث  -3

عموماً والعاصمة بيروت خصوصاً من زحمة سير خانقة بشكل يومي تزداد ضراوتها في فترة األعياد وأيام األمطار الغزيرة. وتسبب  تعاني مدن لبنان  

ً إلى  هذه األزمة خسائر مالية تصل  ً  5.5 ـخرى كلفتها ب أ، بينما تقدر دراسات 6المليار دوالر سنويا كلفة  . وتنقسم هذه الخسائر بين  7مليون دوالر يوميا

س  وقود وصيانة وهدر وقت عمل وتداعيات صحية نتيجة التشنج النفسي وزيادة الحوادث والخسائر االقتصادية، فضال عن الضرر البيئي الذي ينعك

ث  على صحة جميع المواطنين. وبحسب دراسة أعدتها »الجامعة األميركية في بيروت«، فقد تخطى األذى الذي تسببت فيه عوادم السيارات من تلو

في    روغراماً في المتر المكعب الواحدميك  40  وصلت إلىو ،  بثاني أوكسيد الكربون النسبة القصوى المسموح بها لدى »منظمة الصحة العالمية«

 . (4)بيانبينما تتراوح النسب العادية ما بين عشرة وعشرين ميكروغراماً  بيروت

 

 

 القطاعسبب ضعف النقل المشترك في لبنان: قانون يحد من نمو 

 تظلم المستهلكمراسيم تحديد التعرفة التي إلى  ليات المتاحة للعمل كما يخضع القطاع لنقل المشترك ألنه يحد من عدد اآل د القانون رقم صفر قطاع اي  ق

 والسائق على حد ٍ سواء. 

 القانون رقم صفر: تقييد قطاع النقل المشترك -1

فقد حد د    القوانين التي تحد من االستثمار في قطاع النقل المشترك وتمنع توسعه وتطوره. إلى    يعود سبب غياب بديل للسيارة الخصوصية في لبنان

%  83  ،لوحة اليومألف    41إلى    أن وصلإلى    عددهاتم  تعديله عدة مرات لزيادة  والعمومية،  عدد اللوحات    06/02/1953تاريخ:   0رقم   قانونال

 طلب المواطنين لهذه السلعة الخدماتية األساسية. ن عدد هذه اللوحات ال يكفي ولك . منها سيارات تتسع ألربعة ركاب

ال سبيل له إال  أن يشتري قسماً من اللوحات  ف سيارات وحافالت نقل مشترك من ماله الخاص،    تسييرحل األزمة عبر  في    هموحت ى في حال رغب أحد

ي ستَنتَج  و   . ال يكفي لتلبية حاجة الركابالمتوفرة    اللوحات عدد  ف  ؛مشكلة شح السيارات العمومية  ل  حَ وعليه، لن ت  ألف الموجودة حالياً.    41الـ  العمومية  

 
 2018آذار   6جريدة األخبار عدد الثالثاء   6
 2017آذار   14جريدة النهار عدد   7
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ثاني أوكسيد الكاربون في هواء مدينة : 4بيان 
بيروت

معدل جيد معدل مقبول بيروت
دراسة الجامعة األميركية في بيروت: المصدر



 

 

المواطن ليس هو من يرفض استخدام النقل المشترك، فالقانون هو من يمنع توفر  مما سبق أن امتالك السيارة الخاصة في لبنان ليس أمراً طوعياً وأن  

 آليات بعدد كاٍف. 

 مراسيم تحديد التعرفة  -2

كافة مقدمي هذه الخدمة ويمنع المنافسة فيما بينهم. يوحد تسعيرة  نقابات، األمر ال ذي  البعد التشاور مع    المشتركتقوم الحكومة بتحديد تعرفة النقل  

يمنع 5)بيان    2018  / 2382كومة هذه الصالحية بموجب المرسوم رقم  الح  طبق وت  للبعض، غير أنه فعلياً  (. وقد يبدو تحديد التعرفة أمراً مغرياً 

مقدم  . وقد دفعت هذه السياسة ب اً لتستقر على معدٍل ال يرضي أحدمرونة الخدمة    تنعدم. هنا  تقديم خدمة أفضل  هدفتخفيضها بغية المضاربة أو رفعها ب 

 م تهاعلى اقتناء سيار  الركاب جبر  أما    ،ربحهاالهتمام بالزبون لن يؤثر على  ألن  ...(  )نظافة، حداثة اآللية، انضباط بالمواعيد  ةجودالتخفيض  إلى    الخدمة 

 الخاصة. 

بتقديم هذه الخدمة  بحيث ينخفض عدد الراغبين    ،يجعل مهنة قيادة سيارات األجرة غير مرغوبةوتحديد السعر مباشرةً على مدخول السائقين    ويؤثر

 تقديمات الضمان االجتماعي  االستفادة من  ف لوحات العمومية بهدامتالك ال  ظاهرةإلى    جلياً بالنظر ذلك  يبدو  و  . ض النظر عن عدد اللوحات المتوفرةبغ

 دون تسخيرها للعمل في قطاع النقل المشترك. فحسب 

جرة تعمل على  أ   في أن يستقل سيارة  ،ألسباب بيئيةمثالً، وفقد يرغب البعض    . سعار تطوير نوع الخدمات تحديد األ  ضيقي   كل  ما تقد م،إلى    وباإلضافة

ً مقتنع  لكونه  ، بغض النظر عن زيادة الكلفة،كهربائيةالالطاقة   هذه السيارة أكبر ولن يتمكن السائق من شرائها ما لم يكن تكلفة  غير أن    .بجدواها البيئية  ا

أو عرض    بأجرة أقل  تمنع التعرفة الموحدة السائقين من محاولة اجتذاب ركابكما    ة. ما يفوق التسعيرة التي تحددها الوزارإلى    رفع بدل النقل بمقدوره  

 . طريقة حساب أكثر مرونة 

فالسائق النشيط والدؤوب الذي يحافظ على نظافة سيارته ويقوم بصيانتها دورياً يتقاضى أجراً    :السائقين في خانة واحدة دمة كافة  يضع تحديد بدل الخ و

المحافظة    حجام عناإل السائق نحو  جحاف ب هذا اإل   يدفعو  .مماثالً لذلك الذي يهمل أبسط مقومات الخدمة الجيدة لكون األجرة في نهاية المطاف متساوية

ميزات  اآلليات ويفقد إهمال الصيانة الدورية  استخدام سيارة قديمة زهيدة الثمن.و تخفيف الكلفة عبر إهمال الصيانة الدورية وخدمة متقدم على معيار 

ً ، األالسالمة التي تتمتع بها كبة  غياب الحافز الستبدال اآللية بأخرى جديدة القطاع من فرصة موا. وكذلك يحرم  مر الذي يجعل الطرقات أقل أمانا

 التطور في معايير السالمة المستحدثة في اآلليات الجديدة. 
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بيروت الكبرى بيروت طرابلس بيروت صيدا

التعرفة الرسمية حسب المناطق: 5بيان 

تاكسي سرفيس باص
 15/7/2020تاريخ  1/261نموذج التعرفة حسب قرار وزير النقل  



 

 

جعلها رديئة، فالتعرفة محددة وال مجال للتفاوض لكون عدد آليات النقل المشترك محدوداً  إلى    يدفع المستهلك ثمناً موحداً مقابل خدمة يضطر السائقو

ارة أفضل  والجميع ملتزماً بالتعرفة الرسمية. حينها يبقى لمن هو قادر على االنتظار أن يقرر المغامرة في رفض السيارة القديمة على أمل مرور سي 

ً  المستهلك خدمة رديئة يفرض علىارق مواعيدها أكبر، األمر الذي يستقلها. أما عن الحافالت، فعددها أقل وفو    .أيضا

 فشل استثمار الحكومة في مشاريع النقل المشترك 

ولكنها ما تنفك تعود بسبب جهل مسوقيها بنتائج تطبيقها على    ، الماضيثبتت عدم جدواها في  أواألخرى مجموعة اقتراحات قديمة    تبرز بين الفينة

التشارك  و  دعم السيارات العمومية و  حلم السكة الحديديةو،  حافالت النقل العام  يأ   جحش الدولة"مشروع “ نافعة:  الومن هذه االقتراحات غير    . األرض

 . ( car poolingفي استعمال السيارة الخصوصية ) 

 حافالت النقل العام   أي "الدولة  جحش مشروع "فشل  -1

الدولة لعدد هائل من الحافالت وتحديد خطوط نقل تصل المناطق اللبنانية   استحواذ جميعها على وترتكز  في لبنان عامالنقل  الخطط إنشاء شبكة  تتشابه 

ربط المناطق اللبنانية بشبكة    الحكومة معظم كلفة مشروععلى إقراض    2018وافق البنك الدولي في أذار  وأخر التجارب كانت عندما    بعضها ببعض.

 .لمساعدة النقل العام في لبنانحافلة  خمسينتبرعت الحكومة الفرنسية ب  كما  .مليون دوالر أميركي 295 البالغة في حينهاحافالت 

بعد أن اشترت    ، من خالل صفقة حافالت "الكاروسا"  1997  في العام خطوة مشابهة  وزارة النقل تطبيق    فشل تجاهل  ت   والهبات   لمشاريعاغير أن هذه   

ا  موقف مار مخايل.  إلى    لبنان ليكتشف المعنيون أن نصفها معطل، فجرى شحنهاإلى    حافلة تشيكية. يومها وصلت الحافالت   200الحكومة اللبنانية   أم 

للعمل في مناخ لبنان. وال يزال بعض هذه الحافالت مرمياً في محطة  تبي ن أن هذه الحافالت ال تصلح ، لي مرور الوقتمع  تعط ل  ف ،القسم الصالح منها

ل  تحميل المواطن ثمن الفشو  عدم القدرة على تقييم حاجات الركابإلى  فشل مشروع جحش الدولة  يعود  و  .8مار مخايل، تغطيه الرسومات والغبار

 عدم تكرار هذه المغامرة.  وضيق الوقت كلفة كما تحتم ال .  مواكبة التطور  عن عجزو زبائنية في التوظيف و

 حاجات الركاب   تقييمعدم القدرة على 

. إذ تختلف  في لبنان  ال يمكن ألي إنسان )أو مؤسسة(، مهما عال شأنه أو بلغ ذكاؤه وحنكته ومعرفته وخبرته، تقييم الحاجات الحقيقية للنقل المشترك

ورغباتهم بعضها عن بعض باختالف المواطنين أنفسهم. فقد يرغب البعض في استخدام حافالت فخمة ومكيفة ويكون مستعد اً لدفع    لبنانيينحاجات ال

جوانب غير محدودة من خدمة النقل المشترك، فكل راكب يفضل  تكلفة الخدمة، وقد يفضل آخرون حافالت عادية مقابل كلفة متدنية. وتشمل الفوارق 

حطات محدداً وقد ال يرغب قسم كبير أصال في الحافالت. ويمكن معرفة نقطة التوازن بين ما يطلبه كل فرد وما يمكن للشركة تأمينه خط سير وعدد م

في حال جذب عدداً كبيراً من الركاب    ويكسب المستثمر الرهان  .عبر التجربة، بحيث يراهن المستثمر على ما قد يعجب الجمهور ثم يطرحه في السوق 

تستهدف عدة  نوعية خدمة ترضي الجميع أو عدة خدمات  إلى    في حال لم تكن خدمته مرغوبة. هكذا تتكرر التجارب وتستمر حتى الوصول ويخسر  

وتغير حاجات    السوقإلى    مجموعات من الزبائن. وتبقى هذه الخدمات في تطور مستمر نتيجة التنافس فيما بين المستثمرين ودخول مستثمرين جدد

قام مستثمرون    ، 1928عام  الي  ففبدأت فكرة النقل المشترك عندما قرر أحدهم جني ربحٍ عبر تأمين إحدى حاجات المجتمع.    المثال،   سبيل . فعلى  الركاب

ً   50و  25لما يتراوح بين  تتسع    ات عرب   بابتكار  فرنسافي   وكانت كلفة    .omnibus "9"  سميت بالـ تنقل الركاب مقابل بدل    ،حصنةتجرها األ  شخصا

مرتفعة أن    النقل  إال   مزعجة؛  والرحلة  للكثيرين  ً قسم  بالنسبة  عربة خاصة  اً كبير  ا استعمال  على  لهم  قدرة  ال  الذين  تكلفة  و  من  دفع  الـ  بمقدورهم 

 
 1/7/2019تاريخ    415جريدة نداء الوطن العدد    8

9 Encyclopedia Britannica  

https://www.britannica.com/topic/mass-transit


 

 

"omnibus "  سكك حديدية خفيفة تحل مشكلة   على   تطوير نظام يعملر مستثمرون في نيويورك  قرة وسرعان ما عج ت المدن بها. فكرأعجبوا بالف  

 وانخفض سعر تذكرة النقل.  تتتالت االبتكارا. ثم  ة لالطريق الوعرة وتسمح بزيادة عدد الركاب وسرعة الرح

حيث    ،لبين بالنقل العاماوهذه مشكلة المط  .وال مجال ألية دولة أن تتحمل نفقات التجارب هذه، بل ال يجوز لها أن تراهن من أموال المواطنين أصالً 

إلى    قطاع النقل  ويحتاج   الحسنة وأملهم بتحقيق مشروع يرونه مناسباً على واقع حاجة المواطن وآلية الوصول الطبيعية لتلبية هذه الحاجة. تتغلب نيتهم  

 عدة مستثمرين يراهنون من مالهم الخاص على وسائل نقل يرونها مناسبة، ويبقى للراكب اختيار ما يناسبه. ل تسمحبيئة 

 تحميل المواطن ثمن الفشل 

 .ونوعيتها  التي يقدمهامشروعه والتفوق على منافسيه، ويتحقق هذا النجاح عبر إقناع الجمهور بجدوى خدماته    إنجاحب المشترك  النقل  في    يهتم المستثمر

من ال يريد هذه   تكبدوال ي .  ودفع ثمن الرحلة  احافالته  ستخدم الراكبفي حال االعمل ويمكنها االستمرار في الربح  ركة نقلش كل تحقق  ،آخر معنىب و

وتنوع مقدمي    المنافسة   وتكون نتيجة   . ويمكنه التعامل مع شركة أخرى بحثاً عن جودة أعلى أو ثمن أقل  ،متعلقة بهاال   يف رمصاالالخدمة أو ال يحتاجها  

كما يكون بمقدور غير    إيجاد العرض الذي يناسبه. تويات الخدمة، ما يتيح لكل مواطن  ومختلف مسر  اسعاألتوفر أنسب    في نهاية المطاف الخدمة  

 بديالً مجدياً. منفسهأب  واأو يبتكر ميناسبه بديالً  وايختار نأوثمنها  وا يدفع ام هذه الخدمة أال ستخدالراغبين في ا

والتي  المالية العامة  من يحصل على التمويلباعتباره  ،لالستمرار لرضى الزبائن حتاجفال ي  ،)أي المملوك أو المدار من القطاع العام( العام نقلالأما 

ل بدورها     مهما بلغتمن ضرائبه  . هكذا يلتزم المواطن بدفع كلفة الحافالت  رضى المواطن بنوعية النقل العام  عن  بغض النظر  جبىت عبر ضرائب  ت َمو 

واشترت حافالت غير نافعة لدفعت ثمن هذا الفشل على نفقتها الخاصة    "الكاروسا"  مغامرة  وللمقارنة، فلو قامت شركة خاصة بمثل  .وتدنت جودتها

ا صناع القرار في القطاع العام، فال يدفعون من مالهم الخاص ثمن  ة في المستقب وتحملت الخسائر وتلقنت الدرس وفقدت الرغبة في إعادة الكر   ل. أم 

ولذا فهم ال يمانعون تكرار فشل "جحش الدولة" ألن مثل هذه الصفقات تعطيهم شعبية    ؛والدولة ها للشعبن كبدوبل ي فشل مشاريع حافالت النقل العام، 

االستفادة من هذه الصفقات العمومية إلجراء توظيفات في قطاع النقل  إلى    وقد يذهب البعض منهم  .معالجة مشكلة النقل   بمجرد ادعائهم بالرغبة في 

المعرفة  على أساس زبائني انتخابي وتلزيم المشروع عن طريق المحاباة. ويشرح ذلك كل ه الحافز المستمر لتكرار تجربة النقل العام على الرغم من  

 المسبقة بالفشل. 

 التوظيف في  زبائنية

  . تمولها الدولة   نقل مشاريع    في إشراكهم  عبر  أو استرضاء آخرين    في النقل العام   استغالل نفوذهم لتوظيف مقربينإلى    أصحاب القرار العديد من  ويعمد  

. ومع فشل المشروع، تم  نقل  10سائق   400استعانت مديرية النقل البري بـ    ، حالة صالحة للعملفي    100وصل منها    حافلة  200فبغرض تسيير  

 ً لبنان. والالفت في األمر هو أن تنفيذ إلى    إدارات أخرى باستثناء من بلغوا سن التقاعد، علماً أن نصف الحافالت وصل معط الً إلى    هؤالء تدريجيا

من يقوده بسبب تقاعد  إلى    عاماً فقط، يحتاج  20، أي بعد  2017، بينما كان ما تبقى من الحافالت في العام  1997مشروع "كاروسا" بوشر في العام  

  أن يحالوا بعض السائقين قبل    التي سيمضيها  خدمةالالمشروع بعين االعتبار مسألة فترة    . وبمعنى آخر، لم يأخذسم من السائقين ونقل القسم اآلخر ق

ل المواطن اللبناني، وما زال، نتيجةً لهذه الزبائنية، أعباء توظيف عشوائي إلى  على الرغم  التقاعد، وكأنهم يعرفون مستقبل المشروع مسبقاً. وقد تحم 

 من فشل المشروع. 
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 كلفة وضيق الوقت 

مليون   295بلغ كلفة مروع البنك الدولي  وي   . د أدى إلى توقف الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة األجنبيةتعاني الموازنة اللبنانية من عجز متزاي 

كمساهمة من البرنامج العالمي  لتسهيالت التمويل الميس ر مليون دوالر المتبقية فكانت لتقدم    69.8  منها   دوالر أميركي
فهو على أما المبلغ المتبقي   .11

وتشكل هذه الكلفة    سنة ونصف السنة تشمل فرة سماح مدتها ثماني سنوات.  31مليون دوالر أميركي، مقسط على    225.2قدره  بالغ    قرض   شكل

أي    الخزينةيمكن تخفيفها عبر السماح للمستثمرين بدخول القطاع على نفقتهم الخاصة دون تكبيد    ضغطاً هائالً على الموازنة العاملة بالعملة الصعبة 

 . مصاريف

  مليون دوالر أميركي عبر شراء األخير لحافالت نقل سريع.   80و  50وكان المشروع يأمل تأمين استثمارات من القطاع الخاص تتراوح ما بين   

  لالتفاؤ  كما أن.  (مليون دوالر   225.2)  جوةثالثة أضعاف القيمة المر مليون دوالر ال يستأهل المخاطرة ب   80إلى    50بقيمة  جذب استثمارات    غير أن

تحديد  في ظل  اضطراب سعر الصرف  من  قلق المستثمرين  وي   .واالقتصادي الحالي الوضع النقدي    في  ،يعتبر مفرطاً جداً   من االستثمار  حجم هذا الب 

   . الحكومة تعتمد على قرارات ، سيما أنها التعرفة بالليرة

حافلة تعمل    250كيلومتر باتجاه العاصمة من جهة الشمال باإلضافة    40حافلة لخدمة خط سريع بطول    129وارتكزت الخطة على شراء الحكومة  

اب  بناء محطات قادرة على استيعاب الحافالت الجديدة وتجهيز مراكز الصيانة لها واختيار مواقف للركن  ولك.  بين المحطات الرئيسة والمناطق النائية

 وقتاً طويالً، بينما يحتاج المواطن إلى حل سريع.   يستغرق وتنسيقها وتركيبها كله

ويسمح تحرير قطاع النقل المشترك كما سيتم طرح في هذه الورقة بنشوء شبكة حافالت خاصة دون احتكار. لكن بالرغم من وجود شبكة حافالت  

وستنتقل   .(2و  1  انرسمالالطبيعة الجغرافية للبنان والتوزع السكاني )  إلى وسيلة نقل من محطات الحافالت وإليها بسب  نسيحتاج قسم كبير من اللبنانيي 

بالمرونة    زحمة السيارات بالتالي من مداخل العاصمة إلى نقاط تجمع الحافالت، ما لم يتضمن الحل تحريراً كامالً لقطاع النقل المشترك بغية تمتعه

 لجة مشكلة التنقل بشكل كامل. الكافية لمعا

 مواكبة التطور عن  عجز

الحافالت باعتبارها وسيلة  إلى    كانت تستخدم في السابق. وينبغي النظر   النقل التي   تبرز بشكل مستمر اختراعات وابتكارات تؤمن بديالً عن وسائل  

هذا ما حدث عند  و  .اليوم   ال نتصورهافي المستقبل القريب  تقديم بدائل    يمكنه  المستمر في قطاع النقل  التطور  أننقل ال هدفاً بحد ذاته، مع معرفة  

تتوالى االبتكارات في قطاع النقل المشترك و الجميع. التي نافست  ثم حافالت نقل الركاب  بعربة السكة الخفيفة ومن ثم القطار  "  omnibus"ـ استبدال ال

"  UBERمثل "  الهاتفية حققت التطبيقات  فقد    . داتا المعلوماتية وعلم الروبوتاتمع التقدم الكبير في قطاع االتصاالت وفي يومنا هذا  وتتسارع وتيرتها  

رة سيارات باستثمار . إذ سمحت النقلمجال ثورة في  "LYFTو" هكذا  . أو مكرسة لنقل راكب واحد فقط تبقى مركونة دون جدوى كانت سغير مسخ 

  ، اآلخر  . وعلى الجانب من جهة ووسيلة تنقل عصرية للركاب من جهة أخرى  للحصول على مدخول ألصحاب السيارات  وف رت التطبيقات فرصة  

يفتح الباب أمام مختلف  ما  د نتائج مبهرة،  تحص   (driverless cars and busesالسيارات والحافالت ذاتية القيادة )  ر مضمافي  تجارب  الت  بدأ

 خدمة نقل الركاب بشكل عام. في حقل االحتماالت  

أو مواكبة  عمرها    حين انتهاءإلى    استخدام اآللياتيحتم االختيار ما بين    في معضلة عند بروز اختراع أو ابتكار جديد  )الحكومي(   النقل العام  ويقع

ثمن آليات جديدة بالرغم من توفر القديمة منها   هم تحملالحالتين، إما عبر  ات خسارة في كل الضرائب  كبد دافعو. ويت للركاب التطور وتأمين أفضل خدمة 

حال وجود عدة مستثمرين يتنافسون على تقديم خدمة النقل المشترك،   أما في   . تسديد كلفته يكونوا مستعدين  من تطور قد    مبحالة جيدة أو عبر حرمانه

خدمة  ال  اختيار لمواطن  ل  ويعود  .بل قد يدخل مستثمر جديد مستعيناً باالبتكار الجديد ومراهناً عليه لجذب الجمهور   تحمل المستثمر نفسه نتيجة القرار،ي ف

 
11 Worldbank.org 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/15/world-bank-supports-lebanons-public-transport-to-improve-mobility-spur-growth


 

 

لو كانت الشركة مملوكة من الحكومة، فإن  تطويرها ما كان ليحدث إال على حساب المواطن  أما  الجديدة أو القديمة بحسب ماهية الخدمة وفارق الثمن.  

 ألنها تمول من المالية العامة.  
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إلنشاء سكة  ية  فرنس  ت سكة الحديد أواخر القرن التاسع عشر بمبادرة مشتركة بين تجار بيروت وطرابلس كٌل في منطقته عبر استقطاب شركةأنش

وكان تجار المدينتين قد ربطوا مرافئ مدنهم بالمدن الداخلية. وقد نجح المشروع بشكل باهر وأمن موارد كبيرة للمنطقة والخزينة.    ؛القطارات وإدارتها

 الوضع واستثمارمجاراة التطور والتكيف مع  لم تتمكن اإلدارة الحكومية من    ، شهابفؤاد  في عهد الرئيس    1961سنة  سكة الحديد  تأميم  ولكن بعد  

ً ض اليوم إعادة تفعيل سكة الحديد  ويطرح البع.  في ظل شح التمويلمنتج  القطار بشكل   المشاكل  ولكن هذا الحل تعتريه    ،المشتركلمشكلة النقل    حال 

فضالً عن أن مشروع السكك  توزيعها  على أمالك سكة الحديد والمحاصصة في  تعديات  الإلى    ذاتها التي تعاني منها خطة "جحش الدولة" باإلضافة 

 . والحافالت منافسة السيارات   يعانيشبكة الحافالت و  كلفة ضخمة تفوق  سيكبد المواطن كلفةالحديدية 

 

 توزيعهافي التعديات على أمالك سكة الحديد والمحاصصة  

ة   خاصة بالسطو على عدة ممتلكات  خالل الحرب األهلية  قامت الميليشيات   من  كانت  مصادرتها أو التعدي عليها عبر تشييد مباٍن. وإما عبر    وعام 

أمالك  ، لكن زمن السلم األهليإلى أصحابها في   الخاصة  معظم األمالكعادت قد  و  . ك مصلحة السكك الحديديةالغنمت أمجملة التعديات تلك التي است 

العقارات التي  قضم  لالتسابق  إلى    ني المسؤولبعض  مد  عكما    . من جهة أخرى دارات رسمية  مت محاصصتها بين نافذين من جهة وإت السكك الحديدية  

ً  لها كانت مخصصة  ،  كوميةمراكز إلدارات حإلى  هكذا تم تحويل بعض المحطات . اآلخرون إليها خوفاً من أن يسبقهم  ،لصالح بلديات مربحة انتخابيا

عادة  إلمشروع  أي  سيواجه  و   كة حسب مناطق نفوذ المسؤولين. سوبهذا تم تقسيم عقارات ال   .فتح مطعم في محطة مار مخايل إلى    مرحتى وصل األ

وسيستغرق    .كما سيتطلب تأمين بدائل لمراكز حكومية  ،على مدى أعواممن أمالكها  استفادت  عرقلة شرسة من عدة أطراف  إحياء السكك الحديدية  

 ال يمكن للمواطن انتظارها. التعديات فترة زمنية طويلة عالج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلفة ضخمة تفوق شبكة الحافالت  

(. وتعتبر الصين من  6يورو بحسب الطبيعة الطوبوغرافية للموقع )بيانمليون    50و  مليونبين    القطار السريعتتراوح كلفة الكيلومتر الواحد لسكة  

  بحسب   (7)بيان    مليون دوالر للكيلومتر الواحد  21و  17نشاء السكة بين  اريع الكبيرة حيث تتراوح فاتورة إصعيد المشتكلفة على  بين الدول األقل  

قتصادية في العالم منذ منتصف القرن  االعاني الحكومة اللبنانية من ضائقة مالية حادة في ظل أسوأ األزمات ت و .12كينتقرير لمكتب البنك الدولي في ب 

ال    ، اته في زمن السلموفي بلد يعاني من أسوأ أزم ، تمنعها من تأمين التمويل المطلوب لتفعيل سكة الحديد. 13لبنك الدوليا  التاسع عشر بحسب تقرير

 وجود بدائل أكثر مالءمة. في ظل   سيما، وديون جديدة على عاتق األجيال اآلتيةلمغامرة ب نرى أي حاجة ل

         

 

تمهيداً للمخطط  ة احياء السكة الحديدية تبدأ بإعداد مخطط توجيهي  ه على إعادت وعرضت الحكومة االسبانية تقديم هبة غير مشروطة للبنان لمساعد

في السابق،    تجار بيروت وطرابلس  كما فعل  ،على نفقته  إعادة إحياء سكة الحديدفي  قد يرى القطاع الخاص منفعة  و.  14التفصيلي قبل الولوج إلى التنفيذ

وسيط يؤمن الغطاء الرسمي للهبة االسبانية من جهة وترك القطاع الخاص ليتحمل أعباء  من هنا كان على الحكومة القيام بدور  خاطر.  ويتحمل هو الم 

 تطوير واالستثمار االحق من جهة أخرى. 

  إيصال سكك الحديد  ( التي تعيق2و  1)راجع الخريطة في الرسمين    بسبب طبيعة لبنان الجبليةغير أن هذا الحل ال يغني المواطن عن السيارة والحافلة  

  لتفعيل السكك الحديدية، تحتاج األخيرة إلى لدي القطاع الخاص  ومن هنا، وحتى في حال وجود نية   .جميع المناطق اللبنانية من الناحية الجغرافية إلى 

   .اليوم  غير متوفرة بالعدد الكافي هي و  السيارات والحافالتكنقل الركاب إلى محطاتها سائل لو  وجود 

 
12 High-Speed Railways in China: A Look at Construction Costs 
13 World bank report 
14 Al Majalla 
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 science directالمصدر: موقع  بيجينغ مكتب بنك الدولي في دراسة المصدر:  

https://documents1.worldbank.org/curated/en/695111468024545450/pdf/892000BRI0Box3000china0transport09.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
https://arb.majalla.com/node/204436/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%AD%D9%84%D9%85%C2%BB-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://documents1.worldbank.org/curated/en/695111468024545450/pdf/892000BRI0Box3000china0transport09.pdf
https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences


 

 

 

 والحافالت منافسة السيارات 

  الراكب للطاقة في   معدل استهالك  مفاضلةعند    كنول  .نشاء السككطار قليل الكلفة بعد تجاوز عقبة إيعتقد البعض عن خطأ بأن نقل الركاب عبر الق 

ً مشابهطاقة    معدل   تستهلككب  ار  2.2  تقل  السيارة التي  يتبين أن    ، السيارةب مقارنة  القطار   طاقة أقل  تستهلك فسركاب   4  السيارة إذا أقل ت  أما    .للقطار   ا

 ني الركاب الذطاقة أقل بالنسبة لعدد ستهلك ألنها ت نقل الركاب  كلفة فعالية الحافالت لجهةب  سيارة(القطار والثنين )اال مقارنةمجال لال و .15من القطار 

 .متقله

على عكس القطار    ،حتى ولو كانت هذه الطريق ذات نوعية رديئةأي منطقة فيها طريق معب دة بغض النظر  إلى  أن تصل    والحافلة  لسيارةل  ويمكن

والتقدم الحاصل في    في المنازل  شمسية  وفي عصر السيارات الكهربائية وإمكانية شحنها عبر ألواح وصيانة دورية.  دقيقة  سكك  إلى    الذي يحتاج

 . قبل القريبقد نتوقف عن استخدامها في المست لبناء سكة  طائلةإنفاق مبالغ   جدوى   تتقلص ،حفوريلمحركات التي تعمل على الوقود األتكنولوجيا ا

 
15 Planes, Trains, and Automobiles: Counting Carbon | International Council on Clean Transportation (theicct.org) 

 2رسم   1رسم  
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الجهات بعض  العمومية عبر    تطالب  اللوحات  أصحاب  بنزين  ئهمإعطابدعم  أن    ،قسائم  بكلفة مقبولة    تؤم نبتسعيرة    موايلتزعلى  المشترك  النقل 

وجني    البنزين المدعوم بسعر السوق على بيع  أصحاب اللوحات العمومية  البنزين  يحث دعم    إذ  ؛نتيجة عكسيةإلى    هذا الحل   ويؤدي تطبيق  للمواطنين.

بدل أن  المشكلة    وتتعمق النقل    عدد آليات في  النقص  بالتالي    زدادسي و   بكلفة منخفضة.   من استخدامه لنقل الركاب   بدالً   أرباح تكفي لتأمين قوت يومهم

ً لو افترضنا أن سائقو  . ل  حَ ت   العمل بعد استهالك االستمرار في فلن يتمكن من  ، ة النقل مقابل السعر الرسميم خدقدم و لمدعومة االكمية  مباستخداالتزم  ا

   . سعر الصفيحة المدعومةالتسعيرة موضوعة على أساس  باعتبار سيتكبد الخسائرف  استمر بالعملإن  فهو . له ة المخصص كمية الوقود المدعومة 

أضعاف التعرفة الرسمية  دفع  إلى    سيئة على خدمة النقل، إذ ستنقطع الخدمة من السوق وسيضطر المواطن دعم السيارات العمومية بنتائج  يأتي  من هنا  

  للحصول على خدمة النقل )كما حصل مع المحروقات عندما كانت مدعومة في السابق فانقطعت من السوق وولدت طوابير ذل وكلفة باهظة في السوق 

 السوداء(. 

ً ألف  41وإعطاء أصحاب اللوحات الـ    ،عدم وجود آليات كافية لتلبية حاجات المواطنين  أال وهي  ،هذا الطرح المشكلة الحقيقيةوكذلك يتجاهل   قسائم    ا

 السائقين الدؤوبين.ب يضر كما  ة دمالناتج عن تدني مستوى الخ ظلم الركابسيبقي على  مدعوم قل ن  تحديد بدل نمحروقات لن تؤثر على العدد. كما أ

 ( car poolingالخصوصية )التشارك في استعمال السيارة  -4

  . السيارة الواحدة كلفة الوقود  و مرتاد يتقاسمو   ،وجهة معينة والعودة منهاإلى  يرتكز هذا الحل على اشتراك األفراد في استعمال السيارات أثناء الذهاب 

بينهم   فيماناوبون على اصطحاب األوالد  فيت ،  خصوصاً عند اصطحاب األهل ألوالدهم من المدرسة وإليها  ، فردي  نطاق حالياً على  هذا الطرح    ويطبق 

   .بمعاونة بعض زمالء العمل أو األصدقاء 

يتطلب هذا الحل معرفة مسبقة بين من سيتشاركون السيارة، وهو شرط أساسي للتمكن من التنسيق بين من سيتشاركون الرحلة؛ وبالتالي تنحصر  و

يعملون بالقرب من بعضهم البعض. وعليه، يبقى هذا الحل ذا رقعة انتشار ضي قة الستحالة  المبادرة الفردية لهذه الطريقة بين أشخاص يسكنون و/أو  

 وسيلة نقل بشكل كاٍف يجعل الحاالت الناجحة محض استثناء.إلى   تنسيق مواعيد األعمال والنشاطات التي تحتاج

باعتبارها صلة وصل بين السائق والراكب، كما قدمت  " حلوالً تحفز األفراد على تشارك السيارة  UBERوقد قدمت بعض الشركات مثل شركة "

نقابات النقل  وضغط    القانون رقم صفر  في ظلو توفر بديل جيد عن اآلليات العمومية.  إلى    طريقة يشارك فيها الراكب بمصاريف النقل، ما يؤدي 

ل خدمة " ،هذه الخدمة بأصحاب اللوحات العمومية ت ر صِّ ح   ،العام روني بينما كان التطبيق أساساً  ت كلإمكتب تكسي شبه إلى  "UBERاألمر الذي حو 

ِّ قد ط   تجدر اإلشارة مع هذا  .  ", األمر الذي أبقى على مشكلة نقص العدد والتعرفة المثبتةride sharing appر باعتباره تطبيق مشاركة رحلة "و 

في  العمومية، حوربت بشراسة من نقابات أصحاب مكاتب التكسي    ن الزبائن ألصحاب السياراتالذي أمو  ،نفسه  لكترونيكرة المكتب اإلكله أن ف

 لبنان.

الحل    أن هذا  بالذكر  فشركة "  يخلقوالجدير  المواصالت؛  قطاع  كثيرة ويحسن جودة  لثالثة ماليين  UBERفرص عمل  تؤمن مدخوالً  " وحدها 

 . 16وتسعمائة ألف سائق حول العالم 

 
16  uber.com 

https://www.uber.com/en-LB/newsroom/company-info/


 

 

 الحل المقترح: تحرير القطاع ليتمكن من النهوض 

واالستفادة من السيارات الخاصة للنقل    العراقيل   زالة إوحرير تسعيرة النقل  ت وبالعمل    النقل المشترك  ت آليامن  السماح بعدد كاٍف  تَقترح هذه الورقة   

 شرح أهمية تفادي االحتكار بغطاء سياسي. وت   قلتحرير قطاع الن تعرض مزايا كما  .المشترك

 السماح بعدد كاٍف آلليات النقل المشترك -1

ً تدريجي  انتقاالً يؤمن ومالكي اللوحات القديمة دعم  في  العمومية  اآلليات صحاب أل وتقديمها  لوحات النقل المشتركفئة جديدة من  استحداث  ساهمي    ا

   يمك ن المالكين القدامى من التأقلم.

 لوحات النقل من  استحداث فئة جديدة 

زيادة إلى    ، ما يؤدي عن اللوحة الحالية  قد تختلف بلونها أو رمزها أو عدد أرقامها  النقل المشترك استحداث فئة جديدة من لوحات    تقترح هذه الورقة

أي تقديمات من الصندوق    ه تعطي دون أن    ، أجرةلصاحبها بنقل الركاب مقابل  هذه اللوحة المستحدثة  تسمح  و  .آليات النقل المشترك بشكل سريععدد  

تقدمه من  لما    على قسم من قيمة اللوحة القديمة هذه الخطوة  بقي  ت و  . اللوحة القديمة  يمالكب   امتياز الضمان يحصر  ما  ،  الوطني للضمان االجتماعي

 .كبيربإصدار لوحات جديدة بشكل وتسمح  إضافية إرهاق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بأعباء  وتمنع امتيازات

 مالكي اللوحات القديمة دعم 

ض عن خسارته جزء  ،لوحتين مجانيتين  يحصل كل مالك لوحة عمومية قديمة على  ، ويسمح اللوحاتقيمة لوحته القديمة عند زيادة عدد  من    اً ما يعو 

. فإذا  ةصدار اللوحات الجديدعند إ ينخفض    نتوقع أن   اً دوالر  11,000حوالي  يبلغ سعر اللوحة القديمة حالياً  فعلى سبيل المثال،    له بزيادة رأسماله. 

بمنحه لوحتين مجانيتين الحكومة تعوضه  عندئذ . دوالر  6,000يكون صاحب اللوحة القديمة قد خسر  ، دوالر 5,000إلى  مثالً انخفض سعر اللوحة 

ما    ،دوالر  8,000لوحتين قيمتهما  على يكون مالك اللوحة القديمة قد حصل  . هكذا  دوالر  4,000حوالي  الواحدة منهما سعر    يكون من الفئة الجديدة  

على  دوالر    2,000  يربح المالك القديم  ،المحصلة ة + قيمة اللوحتين الجديدتين(. وفي  قيمة اللوحة القديم  5,000دوالر )  13,000يجعل رأسماله  

 ، دون أن تتكبد الخزينة أي نفقات إضافية. دوالر 6000دعم من الدولة بدل أن يخسر  شكل 

 

  يمكنه وكذلك    .لتشغيلهما  نسائقي توظيف    على مدخول إضافي عبر تأجير اللوحتين الجديدتين أو  المالك القديم  يحصل زيادة رأسماله،  إلى    باإلضافةو

  يمكنه كذلك إن و  . لتوقف عن العملإلى اوفى ما يشبه تعويضاً دون الحاجة  وبهذا يكون قد است   ،واإلبقاء على اللوحة القديمة  ينت بيع اللوحتين الجديد

  ألف آلية   41من    ليات النقل المشتركآل  العدد الحالي  كما ترفع هذه الخطوةاللوحة القديمة.  إلى    اللوحتين الجديدتين باإلضافةبيع كلتا  التقاعد  في  رغب  
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(دوالر)زيادة رأسمال مالكي اللوحات القديمة : 8بيان 

ثمن اللوحة القديمة لوحة الجديدة األولى لوحة جديدة ثانية



 

 

  كلفة على الزيادة    دون من  مالكي اللوحات العمومية القديمة    الحكومة قد دعمت وفي جميع األحوال، تكون    على وجه السرعة. (  9ألف )بيان    123إلى  

   . الخزينة

     

وتسمح هذه    .من دون تحديد سقف لكمية اللوحات الممكن بيعها  للوحة  دوالر  5,000عر  بسللعامة     إضافية   لوحات مستحدثةبيع  وتشرع الحكومة في  

 ألف لوحة.   123مداخيل الحكومة وتلبية حاجة السوق التي قد تفوق  الخطوة بزيادة 

 انتقال تدريجي

دون أي    عفتصبح اللوحات متاحة للجمي   الصفرإلى    وصوالً   على مرحلة خمس سنوات% سنوياً  20بنسبة    حدثةالمست   تض الحكومة ثمن اللوحا تخف ِّ 

يمكن هكذا،    .ويترك مجاالً أمام مالكي اللوحات القديمة بالتأقلمثمن اللوحات بتأمين حاجة السوق الكاملة  التدريجي لتخفيض  اليسمح  (. و10)بيان  رسم  

 بيعها بسعر جيد، غير أن هذه األفضلية تنحسر تدريجياً إفساحاً للمجال أمام تحرير قطاع نقل الركاب بشكل كامل.  لمالكي اللوحات القديمة 

، طور التكنولوجي في مجال النقلالت ،  الوضع المادي للركاب  : بعوامل مختلفة مثل  التي تتأثر  النقل المشتركلوحات    حاجة الركاب من  ال يمكن معرفةو

 وغيرها من األسباب واألهواء التي ال تعد وال تحصى.  البيئةعلى  مثل الحفاظ  ةاجتماعي  مبادئ ، خرينأشخاص آ بلقاء أو رغبةً  تنقل نفوراً حب ال

قطاع النقل    إلى سائقين  ال  عدم وضع أي سقف لعدد اللوحات العمومية وتخفيض ثمنها لتصبح مثل اللوحة الخصوصية )سعر الكلفة(، دخول ل  يسه  و

خفيف المخاطر المادية على من ت إلى    كلفة اللوحةتخفيض  ؤدي  . وي عند انخفاضه وخروجهم    عند تزايد الطلب على خدمة النقل المشترك  المشترك

تسمح للجميع. كما    يتيح فرصة أكثر عدالة ، ما  ستثمارااليزيل عائق ضخامة رأس المال من درب الراغب في  كما    ،القطاعإلى    ب بتجربة الدخوليرغ

، ما يمنع ازدحام السوق دون مبرر. واألهم هو أن توفر هذه اللوحات على الدوام دون  كبيرةدون تكبد خسائر  من القطاع    الخروجب الكلفة القليلة  هذه  

باستعمالها وعدم رغبتهم    البعض لوحات عمومية بالرغم من عدم حاجتهم إليها   ي شترإذ ي مخافة أن تفقد.    دافع لشرائها واكتنازهاأي سقف يلغي أي  

 سيرتفع مع الوقت، ما يحرم الراغبين بالعمل في هذا القطاع من دخوله. أن سعرها  يعتقدونكون عددها محصور ولكن ، لتقديم خدمة النقل
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في المرحلة األولىزيادة عدد اللوحات: 9بيان 
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ً   تفع بدل النقل ير  ،المشتركعلى خدمة النقل  مثالً  إذا زاد طلب الركاب  ف تلبية حاجة المواطنين على الدوام.  ب دون عوائق  توفر اللوحات  يسمح  و ، هامشيا

حاجة    أن تتوازنإلى    وتستمر هذه الحلقة االنخفاض  إلى    يعود السعر  ، دمة النقلمع زيادة المنافسة بين مقدمي خو  .سائقين جدد لدخول السوق   ما يجذب 

أن يخرج أو يدخل عدد معين من السائقين فيعود  إلى    من جديد   ل التوازن ت يخومع تغير عدد السائقين أو الركاب    . لفترة معينة  نالركاب مع عدد السائقي 

المستهلكمرونة  تحتاج  و  التوازن.   السوق حسب رغبة  ال  اختالف   ليبرز  بدل الخدمة   تسعيرحرية  عنصر إضافي هو  إلى    تلبية   بينمنافسة  طرق 

 وسيتم توضيح هذه النقطة في الفقرة التالية.  . التي تتناسب وحاجاته اختيار الخدمة  من راكبال يتمكنلالنقل المشترك   اتوس ع باقة خدمت والسائقين 

 العراقيل إلغاءتحرير تسعيرة النقل و -2

ة  الخدمحصول المواطنين على أنسب توازن بين  مع حاجات الركاب. ول تتأقلم األسعار  ل  تحرير بدل النقل إلى    العمومية   تحتاج زيادة عدد اللوحات 

 .  لوحاتهم وآلياتهميخص  ماب  وجهة السيرو االستعمالوجهة  مرونة العمومية ألصحاب اللوحات ك ترَ أن ت   ينبغي ،سعروال

 تحرير بدل النقل 

أي سعر يخطر    يفرضن للسائق أن  مكي ال  وبدل أن تضع الوزارة سعراً موحداً للجميع.  يعطى السائق حرية تامة بتحديد أسعاره  تقترح هذه الورقة أن  

ً   يجد ركاباً يرضون بالسعر  ه لنذلك ألن   على باله:  آ  الراكب   بل يختار  ، إذا كان باهظا نقل  الوأن عدد آليات  خصوصاً    ، سعراً أفضلخر يقدم  سائقاً 

   . محدوداً  لن يكونالمشترك 

عداد المسافة  طريقة  معين  سائق    ختاري قد  و ئمهم.  يالبحسب ما    للسائقين  (أو رحلة مسبقة التسعيرالتعرفة )عداد مسافة    طريقة احتساب  كترَ ت    وكذلك

ً لخدمة ركاب   ً   ركابالبهدف جذب  ة  لتسعيرة مسبقة للرحبينما يختار سائق آخر    ،يحتاجون التنقل إلى مسافات بعيدة نسبيا .  الذين يفضلون سعراً ثابتا

 ما يناسبه. لدى الركاب بحيث يختار كل فرد وجود عدة خيارات النتيجة تكون و

  . للراغبين بكلفة أقل من جهة أخرى ة  قد نرى سيارات أجرة فاخرة من جهة وحافالت مريحفاألسعار مجال تطوير نوع الخدمات،    ريرتح  فتحي و

  أكثر الطرقات    ، ما يؤدي إلى جعل بهاميزات السالمة التي تتمتع    ما يحافظ على   ،لآللية  إهمال الصيانة الدورية  وتعاقب التسعيرة الحرة من يختار

 ً ن  .أمانا وينصف   . معايير السالمة المستحدثة في اآلليات مواكبة التطور في طاع ق جديدة بهدف جذب الركاب للاستبدال اآللية بأخرى  حافز وكذلك يؤم 

خلق حافز لالستثمار إلى    التحرير  يؤدي هذا كما    .يجعل مهنة قيادة سيارات األجرة مرغوبة و  ن مدخوله ستحرير السعر السائق الدؤوب النشيط ويح

 ومة.  في المناطق التي ال خط نقل ركاب مشترك فيها حالياً النخفاض عدد سكانها وارتفاع الكلفة التشغيلية فيها عن سقف السعر المحدد من الحك 
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(دوالر أميركي)سعر اللوحة العمومية الرسمي : 10بيان 
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ال    قطاع، علماً أن المنافسةهذا ال  في لجذب الركاب في المناطق المكتظة وتخلق مجاالً للمنافسة    التعرفة   وفي المقابل، تسمح حرية التسعير بخفض

  .خدمة مقبولة بكلفة متدنيةإلى    رفع األسعار مقابل خدمة فاخرة في حين يلجأ البعض اآلخرإلى    فقد يلجأ البعض  .تقتصر على السعر األدنى فحسب 

 حنها عبر محطات طاقة متجددة. كما قد يختار قسم من المستثمرين خدمة فاخرة بكلفة قليلة عبر االستثمار في آليات كهربائية حديثة يمكن ش 

 والسير  مرونة وجهة االستعمال

ليته  ير نوع آغي ت من قدرة مالكها على    ما يحد   باص،و حافلة أو ميكرومخصصة لسيارة أجرة أ وجهة استعمال اللوحات العمومية أكانت  يحدد القانون  

أن ت تَرك لسائقي اآلليات التي تحمل أرقاماً عمومية   وينبغي حاجة المواطنين.وبالتالي يحرم القطاع بأكمله من التكيف مع   ،متطلبات الركابل استجابةً 

 . بحسب حاجة الركاب ية الخدمة المطلوبةعنويتمكنوا من توفير  كي حرية اختيار وجهة االستعمال )سيارة أو حافلة أو ميكروباص( 

  لعدة ركاب بغية تخفيف كلفة النقل.حافالت تتسع  زمة الراهنة  فقد يفضل أغلب الركاب في ظل األ   المادي.  بحسب وضعهمناس  تتغير حاجات الوقد  

وهنا  . وسيلة أكثر رفاهية ناألجرة بحثاً ع سيارةد يجنح قسم كبير منهم نحو تحسن دخل اللبنانيين، فق في حال خرج لبنان من األزمة الحالية ومع أما 

 . ويبقى على الراكب أن يختارحافالت فخمة    واستقدامة االختيار بين استبدال حافالتهم بسيارات أجريمكن ألصحاب الحافالت 

 مرونة وجهة السير 

ي مجال الحافالت، إذ ينبغي أن يضع خطوط السير  سيما فوال    لسائقي اآلليات التي تحمل أرقاماً عمومية حرية اختيار وجهة السير   كرَ ت أن ت    ينبغي

تغيير خط  إلى    ما يدفع البعض  ،حد تجاوز العدد المطلوبإلى    من الحافالت   اً كبير  اً عددخط معين ويجذب  على    ب وقد يكثر الطل  نفسه.   مالك اللوحة 

جدٍ دمة على خط جديد كلياً  ختقدم بعض الحافالت ال كما يمكن أن    ،سيره ً هذه الخطوة مهمة جداً وت عتَبر  .  ترى أنه م  لمشترك وأن قطاع النقل ا  ، خصوصا

  سبل العملاختبار  ب لمرونة تسمح للمستثمرين  القطاع    يحتاج لذا  الماضية بسبب االعتماد على السيارات الخاصة.  يلعب دوراً أساسياً في المرحلة    لم

 .بهم ورفض تلك التي ال تناسبهمناست الخدمات التي  ل استعماوللمستهلك بتقييم عمل الشركات عبر   خطوط األكثر مالءمة،واكتشاف ال 
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ً ويضع شروط  الخاصة حد القانون الحالي حق االنتفاع من ملكية السيارة  ي  من المشرع  ظناً    ،استثمارها لنقل الركابمن يرغب في  على  غير مجدية    ا

ا  . قطاع النقل المشتركيحمي  بأنه   تضارب.  لنقل المشترك هي عالقة تكامل ال السيارة الخاصة ولوحات ار اعالقة بين حق استثمهي أن الف ، الحقيقةأم 

 شروط غير مجدية 

ن يحصل  أاللوحة العمومية  إلى    عمومية. ويشترط باإلضافةال  ذات اللوحات يحصر القانون الحالي شرعية تقديم خدمة النقل مقابل أجرة بالسيارات  

فرخصة السوق العمومية تختلف عن   بصلة. ليةجميعها شروط ال تمت لعملية قيادة اآلوعمومية ورخصة نقل ركاب،   سائق اآللية على رخصة سوق

وال    السوق الخصوصية بينما يشترط سن الحادية والعشرين للعمومية. لرخصة    ويشترط قانون السير سن الثامنة عشرةفقط.    الخصوصية بشرط السن

فإن كانت مهارات السائق كافية لقيادة سيارة    عن سبب االختالف. التساؤل  نا  ري ب حكل من الرخصتين عن األخرى؛ ولئن اختلفت ف فحص  تلف آلية  تخ

تأتي هذه   لماذا يسمح القانون بقيادة سيارة خاصة؟فكافية لقيادة سيارة أجرة  كانت غير وإن  ؛لن تختلففقيادة سيارة أجرة  ،اختبارهاونجح في  خاصة 

ً التساؤالت مع العلم بأن   رخصة  مع    الحال   كذلك و  والعمومية تستخدم لنقل ركاب غير السائق، والفارق بينهما هو األجرة.    من السيارة الخاصة   كال 

 .  السائقين من المزاحمة على حساب باقي المواطنينوسيلة لحماية سوى  اوليست  من منظار سالمة الركاب  ال مبرر لهمااللتان النقل واللوحة العمومية 

تناء لوحة سير يختلف  اقة هي أن ال رابط بين  فالحقيقأكثر أماناً،    المشترك  وتجعل النقلالقطاع    العمومية تنظم  اللوحة ن  إوجهة النظر القائلة  أما عن  

بيانات المالك ، كما تكون  للجدولة من قبل مصلحة السير  كما العمومية   السيارات الخصوصية   وتخضع   شكلها عن األخريات وبين أي رادع.    كافة 

   .زي دون أي تمي  جهات األمنيةالموجودة لدى 



 

 

 والقيام ذب الضحية  لخلق ثقة في غير محلها وج  فسيعمد المجرم إلى تزوير لوحة عمومية   ،اللوحة العمومية تشكل عنصر أمان  أن  جدالً   لو لسلمنا

 لوحة. القتل والسرقة عن تزوير مثل  ارتكاب جرم  بطبيعة الحال، لن يتوانى من ينويو . بجرمه

 تضارب  ال تكامل

  يمتهنشخص متخصص  سيارة يقودها    نالكثيرو  حبذأن ي عديد من الركاب. ومن الطبيعي  عنصر تفضيل لدى ال  خصصة األجرة المت تشكل سيارات  

لحاجاتهم باعتبارهفترات طويلة تلمضاء  يمكنه إو  مالءمة التعامل معهم ويعرف الطرقات األكثر   بالكامل لنقل الركاب.  قد    بيةً  خصص وقت عمله 

رر ب من غير الملكن    . نقل المشترك التقليديلل  ،جودةال مستوى من    أفضل  بيئة توفر  أمينت بالحصول عليها ودمة  لراغبين في هذه الخل  السماحينبغي  و

ويمكن  . نقل الركابال يمتهن  يقودها شخص    خاصة لية  آسيارة أو  يستقل أن  ك ،من اختيار ما يناسبه هو اآلخر  خدمة أقل تكلفةرغب في ي   من   حرمان

 . رة وير مهنة النقل مقابل أجبالتوازي مع تط مقابل لقاء السماح للسيارات الخصوصية بنقل الركاب 

والمناسبات بالمقارنة مع باقي أيام ذلك أيام األعياد  كو  ،اليومساعات  باقي  آليات النقل المشترك بالمقارنة مع  من    اً كبير  اً عدد  ساعات الذروة وتتطلب  

ألن ذلك لن يؤمن له    آلية محصورة بالنقل المشترك بناء على الطلب في ساعات الذروة فحسب،في  ومن غير المجدي أن يستثمر شخص    . السنة

يؤدي السماح للسيارة  لذا    حاجتهم لها.   أوج رواد النقل المشترك من الخدمة في    النقص بعدد األليات في ساعات الذروة   يحرم بالتوازي  المدخول الكافي.  

   .أوقات متقطعة كلفة االستثمار بلوحات وسيارات عمومية لن تستخدم إال  في إلى توفير  ساعات الذروة، أعياد، مناسبات، إلخ( )النقص  الخاصة بملء 

النقل المشترك. وتمأل  يقتصر عملها على    على سبيل الحصر وال بسيارات قل المشترك بسائقين يمتهنونها  ن وهنا تبرز ضرورة عدم حصر خدمة ال

بل بالنسبة للمستثمرين   ،بالنسبة للركاب  ة في نظام النقل المشترك، ليس فقطالسيارات الخاصة، التي تنقل بين الفينة واألخرى ركاباً مقابل بدل، ثغر

   من نظام النقل المشترك ويعززون من قدرة االعتماد عليه. اً جزء  نوالظرفي سائقون ال يصبحهكذا  في القطاع بشكل عام.
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التي تنعكس   ةالفائدة البيئي عدا عن    ، توظيف سائقين جدد  تأمين فرص عمل عبرورأسمال غير مستخدم    بتوظيف النقل المشترك  قطاع  تحرير    يسمح

 سهولة. أكثر    اللوحات العمومية المزورة   جعل تسوية وضعكما ت   ،المالك القديمحماية  هذه الورقة  اآللية المقترحة في  من  تؤو  .المواطنيناً على كل  إيجاب 

 غير مستخدم  رأسمالتوظيف 

ويفتح تحرير قطاع  مستخدم، بحيث تبقى السيارات مركونة لمعظم الوقت نهاراً وليالً.    غيرَ   يارات الموجودة في لبنان رأس مالٍ يشكل قسم كبير من الس

مالك لوحة وإما عبر شراء لوحة وتحويل  إلى   ، إما عبر بيعهاركابسيارات نقل إلى  أمام تحويل العديد من السيارات الخاصة المجالالنقل المشترك 

وسيلة إنتاج  إلى    مفروض على المواطنين  وتتحول السيارة من عبء   .االستثمار في توظيف سائق   وإما عبر  كالخاصة إلى سي ارة نقل مشتر  السيارة

 .للراغبين

إذ  عزز أعماالً موجودة مثل الصيانة الميكانيكية والتنظيف.  ي و  لسائقين جدديؤمن قطاع النقل المشترك وظائف  اإلصالحات المعروضة،    قعند تطبي 

  ويؤدي استهالك اآلليات بشكل أكبر   .سائقين يقودونهاإلى    ة في السوقث ستدخل قطاع النقل المشترك بعد طرح اللوحات المستحداآلليات التي  تحتاج  

اللبناني إلى  . وتأتي هذه الخطوة في وقٍت يحتاج  رتفاع وتيرة الحاجة لصيانتهااإلى   تنتشل المواطنين من البطالة    ةجديد  فرص عملفيه االقتصاد 

 وتساعدهم على مواجهة الفقر. 

 ة الفائدة البيئي 

  ت خفوي التلوث الناتج عن دخان عوادم السيارات  فتنخفض معدالت    ،االتكال على السيارة الخصوصية في التنقل  فعال المشترك  النقل  الخفف قطاع  ي 

   . الضجيج في المدن



 

 

ويسعى مالك آلية النقل  سيخفض االنبعاثات السامة.  ما  ،  البيئة  على  الحرصين  بهدف جذب الركاب  شراء سيارة كهربائيةب   قد يقوم قسم من المالكينو

ارتفاع عدد الركاب الذين  ه بسبب  ترفع أرباحنقل الصديق للبيئة  فإذا وجد فرصة في مجال ال  المشترك مثل غيره من المستثمرين إلى تحقيق الربح،

 ، سيتحول تلقائياً إلى وسائل تحافظ على بيئة. يفضلونه على نظرائه

إلى    مساحات ضخمة من تحولهاإنقاذ  في  يساهم  ما    ،خفض عدد المخل فات غير القابلة إلعادة التدويرإلى    وكذلك يؤدي خفض العدد اإلجمالي للسيارات 

 مكبات فضالً عن تجنيب المياه الجوفية خطر التسربات السامة الناتجة عن المكبات. 

يحف ز  ما قد  العقارات المخصصة لمواقف السيارات،    وجهة استعمالنتج عن خفض العدد اإلجمالي للسيارات وآليات النقل إمكانية استبدال  ت كذلك  و

عقارات أخرى قد تكون حرجية. وينطبق األمر عينه على العقارات المملوكة من    بدل قضم  مشاريع سكنيةإلى    حويلهاأصحاب هذه العقارات على ت 

 حدائق. إلى  البلديات والمخصصة مواقف، حيث يصبح باإلمكان تحويل قسم منها

 المالك القديم حماية 

من تقديم    من ال يملك لوحة عمومية )موظفين وعسكريين وسائر المواطنين(منع  نقدي واالقتصادي في لبنان،  االنهيار الفي ظل  لن تستطيع الدولة،  

يعطي التحرير التدريجي  و.  تماشياً مع القوانين غير المبررة  ثمن لوحاتهمالذين دفعوا    العمومية  اللوحات  أصحاب  . ويكون الضحاياأجرة   خدمة النقل لقاء

 عبر زيادة رأسمالهم وزيادة مدخولهم.   تعويضاً في ظل الفترة االنتقاليةة مهلة للتأقلم مع الواقع الجديد ويمنحهم أصحاب اللوحات العمومي 

  وبينالواقع الجديد    ألصحاب اللوحات العمومية بالتأقلم مع  ينحصر خيار الدولة بين السماحلذا    ؛ال مفر منهتحرير قطاع النقل المشترك واقعاً  بات  وقد  

لعاملين فيه على الرغم  على ا كبر أ، ما يدر مدخوالً هعدد روادتزيد  قطاع النقل المشترك  نهضة أن تجدر اإلشارة إلى  . ثمنال ملهي حمت و الحقيقة  تجاهل

 . انخفاض كلفة نقل الفردزيادة عددهم ومن 

 اللوحات العمومية المزورة  تسوية وضع

مزورة  ال  ويتفادى اليوم أصحاب اللوحات .  أجدى بكثير من العمل غير الشرعي  لوحات عمومية في متناول الجميع اختيار السبيل القانوني  يجعل وجود

  . (الوزارات ودوائر األمن العاممثل المطار ووسط المدينة وقصور العدل ومراكز المحافظات و)المناطق التي يكثر فيها تواجد القوى األمنية    العمل في 

النقاط   تكون هذه  ما  العديد من  وعادةً  تواجد  فيها وإما بسبب  إتمام معامالتهم  الرسمية وإما بسبب  الدوائر  العمل في  إما بسبب  بالمواطنين  مكتظة 

عبر   ، المشتركاالستفادة من الكم الهائل من طالبي خدمة النقل  صاحب اللوحة المزورة  سيفضل  ذا  المؤسسات الخاصة بالقرب من هذه المراكز. هك

 لوحة شرعية.  ىتسوية وضعه واالستحواذ عل


