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مجتمع وإقتصاد
دراسة

 %48من سكان
لبنان يعيشون بين
بيروت وجبل لبنان
(مروان طحطح)

ّ
التقديرية ،التي
 200مليار دوالر ،هي القيمة
وضعها البنك الدولي ،إلعادة إعمار سوريا .هذا المبلغ
الضخم يقف وراء السعي اللبناني الرسمي والخاص العتماد
واقتطاع حصة من
لبنان معبرًا نحو المشاريع المتوقعةُ ،
عائدات هذه الورشة .في هذا السياق ،تطرح مجموعة
ّ
التحتية لتجهيز األرضية للعب الدور
من مشاريع البنى
المذكور ،أبرزها :إعادة إحياء سكة الحديد من بيروت إلى
ّ
العبودية
طرابلس ومن طرابلس إلى

سكة الحديد:

ربع ساعة ...من
بيروت إلى طبرجا
فيفيان عقيقي
حصلت «األخبار» على دراسة ّ
أعدتها
ّ
ّ
الهندسية لصالح املديرية
شركة EGIS
ّ
العامة للنقل في وزارة األشغال ،إلحياء
ّ
م ـ ـشـ ــروع س ــك ــة الـ ـح ــدي ــد مـ ــن ب ـي ــروت
إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ،ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــة الـعـمــل
عليها في عام  ،2012بتمويل من بنك
االسـتـثـمــار األوروبـ ــي بقيمة مليوني
دوالر ،فيما تـ ّـم عرضها ومناقشتها،
ف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،ف ــي اج ـت ـمــاع ضـ ّـم
ّ
ومديرية النقل في وزارة
فريق العمل،
األش ـ ـغـ ــال ،وم ـص ـل ـحــة س ـكــك ال ـحــديــد،
ومجلس اإلنماء واإلعمار ،دون أن ّ
يتم
اإلعالن عن مضمونها.
ت ـس ـت ـعــرض الـ ــدراسـ ــة األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
ّ
ت ـج ـعــل م ــن إحـ ـي ــاء س ــك ــة ال ـح ــدي ــد من
بيروت إلى طرابلس ،مشروعًا حيويًا
لــاقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،لـنــاحـيــة قــدرتــه
على تقليص زحمة السير والتخفيف
من استعمال السيارات ،وتاليًا خفض
نـسـبــة ال ـت ـلــوث الـ ــذي ت ـسـ ّـب ـبــه ،إضــافــة
إل ــى رب ــط لـبـنــان بـســوريــا ن ـظ ـرًا لقربه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــن ال ـب ـح ــر امل ـتــوســط
واملـحــافـظــات ال ـسـ ّ
ـوريــة األك ـثــر تـضــررًا
مـ ـث ــل دم ـ ـشـ ــق وح ـ ـمـ ــص وح ـ ـل ـ ــب ،مــع
إمـكــانـ ّـيــة رب ـطــه بـخـطــوط دول الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى امل ـ ــراف ـ ــئ
األســاسـ ّـيــة فــي املـنـطـقــة .يـتــزامــن طــرح
هــذه الــدراســة مع بــدء تزاحم الشركات
والحكومات لحجز مكان لها في إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا ،وال ـت ــي تـبـلــغ بحسب
تقديرات البنك الدولي نحو  200مليار
دوالر أميركي ،وهو ما ُّ
يعد األمل الذي
قد يحيي القطار في لبنان بعد تعطيل
ّ
مستمر منذ عام .1994

ّ
تاريخية
لمحة

ّ
يعود تاريخ سكة الحديد في لبنان إلى
عام  ،1895إذ افتتحت شركة «الخطوط
ّ
ّ
ّ
االقتصادية من
العثمانية
الحديدية
بيروت – دمشق – حوران – بيره جك»،
اململوكة من الضابط الفرنسي السابق
الـكــونــت إدم ــون دو بـيــرت لــويــس ،أول
ّ
خـ ـ ــط ل ـس ـك ــة الـ ـح ــدي ــد ي ــرب ــط بـ ـي ــروت
ً
بــالـشــام ومــن ثــم ب ـحــوران وص ــوال إلى
ال ـب ـي ــرة ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن ح ـص ـلــت على
ّ
امـتـيــاز إنـشــاء واسـتـثـمــار ســكــة حديد
ّ
ّ
العثمانية .وهــو ما أدى
من السلطنة
ّ
إل ــى تـطــويــر املـ ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة بني
ه ــذه امل ـ ــدن ،وال ـت ــي كــانــت ت ـتـ ّـم ســابـقــا

عـبــر ال ـب ـغــال .بـعــدهــا ،ب ــدأ الـعـمــل على
ّ
خـ ـ ــط ال ـ ـشـ ــام – ح ـ ـمـ ــاه وت ـم ــدي ــدات ـه ــا
ّ
ف ــي عـ ــام  ،1895ثـ ــم اشـ ـت ــرى ام ـت ـيــازه
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي (وه ـ ـ ـ ــو م ــؤس ـس ــة
أوروب ـ ّـي ــة ي ـمـ ّـول ـهــا فــرنـسـيــون)
مــالـ ّـيــة
بـعــد تـعـ ّـثــر الـشــركــة فــي ع ــام  ،1901ثــمّ
حصل البنك على امـتـيــاز إنـشــاء خط
طرابلس  -حمص فــي عــام  ،1910كما
ّ
مول إنشاء خط رياق  -حماه وافتتحه
ّ
في عام  .1902أما في عام  ،1942أنشأ
البريطانيون خط الناقورة – بيروت –
طرابلس لنقل الجيوش خــال الحرب
ّ
ّ
الثانيةّ ،
فتم بذلك ربط أوروبا
العاملية
ّ
بأفريقيا مع تأسيس خط سكة الحديد
ب ــن ط ــراب ـل ــس ّوح ـي ـف ــا ،وع ـم ــل مل ـ ـ ّـدة 6
س ـنــوات ثـ ّـم تــوقــف بـعــد تفجير أنـفــاق
ّ
العربية –
الناقورة إثــر انــدالع الحرب
ّ
االسرائيلية في عام .1948
ّ
اسـ ـت ــردت ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــانــيــة خـطــوط
سـ ـك ــك الـ ـح ــدي ــد الـ ـت ــي تـ ـص ــل بـ ـي ــروت
ب ــدمـ ـش ــق ،وطـ ــراب ـ ـلـ ــس بـ ـحـ ـم ــص ،مــن
الـشــركــة الـفــرنـسـ ّـيــة فــي ع ــام  1956في
عهد الرئيس فــؤاد شـهــاب ،ثـ ّـم ّ
وحــدت
ّ
ك ــل خ ـط ــوط س ـكــك ال ـحــديــد ب ـمــا فيها
ّ
الـخــط ال ــذي يصل بـيــروت بــالـنــاقــورة،
ّ
اللبنانية»،
تحت اســم «سكك الحديد
وأنـ ـش ــأت «م ـص ـل ـحــة ال ـس ـكــك ال ـحــديــد
وال ـن ـق ــل املـ ـشـ ـت ــرك» ف ــي الـ ـع ــام ،1961
وأوكل إليها إدارة واستثمار الخطوط
الـ ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة ،وال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـنـقــل
ّ
الــركــاب حتى انــدالع الحرب اللبنانية
ّ
استمرت بنقل
في عام  ،1975وبعدها
املــواد األولـ ّـيــة والبضائع وهــو ما ّأدى
إلى تأمني مادة الفيول ملعامل الكهرباء
ّ
طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب .إل أن املـ ـع ــارك
الـقــائـمــة ألـحـقــت أض ـ ــرارًا بــاالن ـشــاءات
ً
وم ـب ــان ــي وم ـ ـعـ ــدات امل ـص ـل ـح ــة ،ف ـضــا
ع ــن ال ـت ـع ــدي ع ـلــى أم ــاك ـه ــا ،وهـ ــو ما
ّأدى إل ــى تــوقــف الـقـطــار بــن طرابلس
وبـ ـي ــروت ف ــي ع ــام  1979ب ـعــد تفجير
امل ـســار فــي ال ـك ــورة ب ـثــاث ع ـب ــوات ،ثم
توقفه بــن بـيــروت والـجـنــوب فــي عام
 1983بعد قصف الجيش االسرائيلي
ّ
أجـ ً
ـزاء من السكة ،فيما سرقت خطوط
س ـكــة ال ـح ــدي ــد ف ــي ال ـب ـق ــاع عـ ــام 1988
ونقلت من مرفأ طرابلس إلى باكستان
بتغطية مــن األج ـهــزة ال ـسـ ّ
ـوريــة ،وفــق
منشور على «املفكرة
ما يشير تقرير
ّ
ّ
القانونية» .بعدها تــوقــف القطار عن
العمل بني عامي  1989و ،1991عندما
ّ
اللبنانية إعادة تسيير
ّقررت الحكومة

الـقـطــار بــن الـ ــدورة وجـبـيــل ،واسـتـمـ ّـر
ب ـن ـقــل ال ــرك ــاب مل ـ ـ ّـدة س ـنــة ف ـق ــط ،حقق
خالل شهرين (تشرين األول وتشرين
الثاني) ،بحسب إحصاءات املصلحة،
ّ
لبنانية
إيرادات بقيمة  2.5مليون ليرة
وأجـ ــرى  401رح ـل ــة .ث ـ ّـم اس ـت ـمـ ّـر بنقل
ال ـب ـ ّض ــائ ــع ح ـت ــى ع ـ ــام  1994ق ـب ــل أن
يتوقف عن العمل نهائيًا.

ماذا في الدراسة؟
بــدأ العمل على دراس ــة  EGISفــي عام
 ،2012والـهــدف األســاســي منها إعــادة
ّ
إح ـي ــاء ســكــة ال ـحــديــد م ــن ب ـي ــروت إلــى
ّ
اليومية
طبرجا لتقليص زحمة السير
ع ـلــى ه ــذه ال ـطــريــق بــاع ـت ـبــار أن %48
من سكان لبنان يعيشون بني بيروت
ُوجبل لبنان ،و %81من وسائل النقل
املستعملة في عام  2015هي السيارات
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة .ق ـبــل أن تـسـتـكـمــل ال ــدراس ــة

ّ
تقدر كلفة مشروع
ّ
سكة حديد بيروت -
طرابلس نحو  3مليارات
دوالر
سيؤدي المشروع
إلى امتناع  30%من
اللبنانيين عن استعمال
سياراتهم الخاصة

املسار حتى طرابلس ،بعد وضع إعادة
إعـمــار ســوريــا كــأولـ ّ
ـويــة ،ورب ــط لبنان
بحركة الـتـجــارة والـشـحــن فــي منطقة
املـتــوســط وال ـشــرق األوسـ ــط .فبحسب
ال ـت ـقــديــرات ،سـيـكــون ه ـنــاك نـحــو 136
ّ
داخلية فقط ،من وإلــى بيروت
شحنة
في عام  ،2030على أن ترتفع إلى نحو
 209شـحـنــات فــي ع ــام  ،2060ال قــدرة
ّ
اللبنانية على استيعابها.
للطرقات
ّ
ّ
ستخصص سكة الحديد من بيروت
إل ــى طــرابـلــس للشحن وال ــرك ــاب معًا،

على أن ّ
يتم تنفيذها على مرحلتني،
ّ
ّ
وت ـش ــغ ــل ملـ ـ ــدة ث ــاث ــن س ـن ــة (-2023
)2052؛ املرحلة األولى من بيروت الى
ّ
مخصصة للركاب فقط،
طبرجا وهي
عـلــى أن ينطلق الـعـمــل فيها فــي عــام
 2020وتوضع على الخط بدءًا من عام
 ،2023واملــرح ـلــة الـثــانـيــة مــن طبرجا
إلـ ــى ط ــراب ـل ــس وم ـخـ ّـص ـصــة لـلـشـحــن
وال ــرك ــاب ،عـلــى أن ي ـبــدأ الـعـمــل فيها
ف ــي عـ ــام  2026وت ــوض ــع ع ـلــى الـخــط
ف ــي عـ ــام  .2031ح ـي ــث م ــن امل ـف ـتــرض
أن تعمل الـقـطــارات على الــديــزل بدل
ّ
وتقدر كلفة االستثمار نحو
الكهرباء.
 3مليارات دوالر ،على أن تتراوح كلفة
الـتـشـغـيــل ب ــن  83-78م ـل ـيــون دوالر
أميركي.
ّ
م ــن الـنــاحـيــة ال ـه ـنــدسـ ّـيــة ،م ــن املـتــوقــع
ّ
ّ
يتضمن مـســار السكة البالغ نحو
أن
 86كيلومترًا ،نحو  17.9كيلومتر من
الجسور ،و 23.1كيلومتر من الطرقات
امل ـغ ـل ـقــة أو امل ـف ـت ــوح ــة 2.5 ،كـيـلــومـتــر
مـ ــن األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،و 42.5ك ـي ـل ــوم ـت ــر مــن
االنحناءات بما يسمح بسير قطارات
ال ـش ـحــن بــال ـســرعــة نـفـسـهــا .وب ـن ــاء أو
ّ
محطة أســاسـ ّـيــة وثــانـ ّ
ـويــة،
تطوير 29
وت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ــض االسـ ـتـ ـم ــاك ــات عـلــى
ّ
طول املسار لتنفيذ املحطات واألنفاق،
بقيمة  181.31مليون دوالر.

ّ
كيفية التشغيل!

ّ
تقترح الدراسة تشغيل سكة الحديد
من بيروت إلى طرابلس عبر القطاع
ال ـ ـعـ ــام أو مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بــن
القطاعني العام والخاص ،مع ترجيح
ّ
دفــة الخيار الثاني .كما تضع ثالثة
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ل ـت ـش ـغ ـيــل قـ ـط ــارات
ّ
ال ــرك ــاب -1 :اسـتـعـمــال ال ـ ـ ـ ــ،Omnibus
وه ــي قـ ـط ــارات ص ـغ ـيــرة ب ـط ــول 120
م ـت ـرًا ،بــن ب ـيــروت وط ـبــرجــا .بحيث
يكون هناك قدرة لتشغيل  8قطارات
ف ــي ال ـس ــاع ــة ،ون ـقــل  1200راكـ ــب في
ّ
ّ
تمتد لنصف ساعة،
كــل رحلة التي
ّ
ي ـت ــوق ــف خ ــال ـه ــا الـ ـقـ ـط ــار ع ـل ــى ك ــل
ً
ـطــات األســاسـ ّـيــة والـثــانـ ّ
ـويــة بني
املـحـ
بيروت وطبرجا.
 -2استعمال ال ــ ،Express Serviceوهي
قـطــارات بـطــول  240مـتـرًا ،بــن بيروت
وطـ ـ ّب ــرج ــا ،ت ـس ــع ن ـح ــو  2000راك ـ ــب،
ّ
ّ
األساسية
تتوقف فقط على املحطات
لتصل ّ
مدة الرحلة إلى نحو ربع ساعة.
 -3اسـتـعـمــال الـ ـ ـ ــ Express Serviceبني

ب ـي ــروت وط ــراب ـل ــس وفـ ــق امل ــواص ـف ــات
ن ـف ـس ـهــا ل ـه ــذه الـ ــرحـ ــات ب ــن ب ـي ــروت
وطبرجا.

إهمال المسارات األخرى
تهمل هــذه الــدراســة املـســارات األخــرى
ّ
ّ
لسكة الحديد في لبنان ،وهــي :السكة
ً
مـ ــن ب ـ ـيـ ــروت إل ـ ــى ري ـ ــاق وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
ّ
الـ ـش ــام ،وال ـس ــك ــة ال ـت ــي ت ـصــل ب ـيــروت
بصور ،وكذلك مسار طرابلس حمص
ّ
بالعبودية .علمًا أن إعادة إحياء
مرورًا
امل ـ ـسـ ــار األخ ـ ـيـ ــر هـ ــو ب ـع ـه ــدة مـجـلــس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار م ـنــذ ب ــداي ــة األلـفـيــة
الثانية.
ي ـقــول امل ـه ـنــدس ال ـي ــاس أب ــو مـ ــراد في
ّ
جمعية « »Train Trainإن املشكلة تكمن
فــي «عــدم وجــود رؤيــة شاملة وخطط
مل ـ ــدى ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،إذ حـ ـص ــر امل ـ ـشـ ــروع
ّ
املمتد من بيروت إلى طرابلس
باملسار
ّ
فقط لالستفادة من املنافع االقتصادية
ّ
والتجارية إلعادة إعمار سوريا ،مقابل
إه ـم ــال املـ ـس ــارات ال ـتــي تــربــط بـيــروت
بــامل ـطــار وال ـج ـنــوب وال ـب ـقــاع والـبـحــث
ع ــن م ـ ـسـ ــارات ج ــدي ــدة ت ــرب ــط ال ـب ـقــاع
الغربي والشمالي ببعضه ،وبالتالي
إه ـم ــال ف ـكــرة مـعــالـجــة مـشــاكــل السير
والــزحـمــة فــي ه ــذه املـنــاطــق ،وتحقيق
اإلن ـمــاء امل ـت ــوازن بينها وب ــن مناطق
أخرى .مع اإلشارة إلى أن هذه الدراسة
ّ
راعت الوضع الراهن للسكة وتعاملت
م ــع ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ت ـط ــال م ـســارهــا
ب ـط ــرق ه ـن ــدس ـ ّـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــةّ ،إم ـ ــا عـبــر
ب ـنــاء ال ـج ـســور أو غ ـي ــره ــا .»...ويـتــابــع
أبو مــراد «هناك أيضًا مخاوف كثيرة
قد تطيح العمل بهذه الــدراســة أيضًا،
وأبــرزهــا توسيع أوتــوس ـتــراد جونية
الذي سيحتم تحويل السير مؤقتًا إلى
ّ
الكلب ،ما
طريق سكة الحديد قرب نهر ّ
قــد يجعلها طريقًا دائ ـمــة ،ويــؤخــر أو
يلغي فكرة إعــادة إحياء القطارات في
لـبـنــان ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلنشاء
خ ـطــوط لـبــاصــات الـنـقــل املـشـتــرك بني
بـيــروت وطبرجا الــذي يحل نحو %8
مــن أزم ــة السير ال ــذي أعـلــن عنه وزيــر
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ـ ّـام ــة مـ ــؤخ ـ ـرًا ،وي ـض ــرب
مشروع القطار القادر على تقليصها
بنسبة .»%40

خطط قديمة ومشاريع مؤجلة

ّ
لم تكن فكرة إحياء سكة الحديد من
أولويات الحكومات املتعاقبة ،والتي

