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لعّدة عوامل مرّكبة. فمن ناحية، كان النموذج االقتصادي اللبناني أحد مصادر  أزمة النقل في لبنان هي نتيجة حتمية 
األزمة في هذا القطاع من خالل تركيز النشاط االقتصادي والدخل والثروة في بيروت الكبرى )تضم العاصمة بيروت 

الرئيسية. ومن صلب هذا  وبعض مناطق جبل لبنان( التي تشهد ازدحاماً يعيق حركة التنقل في معظم أحيائها وخطوطها
النموذج أيضاً، كان هناك انعدام لالستثمار الحكومي في النقل العام المشترك )باصات الدولة(، فضالً عن إهمال تنظيم 
النقل الخاص المشترك )باصات وفانات القطاع الخاص والسرفيس(. ثم أتت السياسة النقدية لتهيمن على بنية النموذج 

ستهالك بدالً من اإلنتاج وتروّج لمبيعات السيارات الخاصة... لو أنه جرى االستثمار في هذا القطاع االقتصادي وتحّفز اال
وتأّمن النقل المشترك )الخاص والعام( فإن أكالفاً كبيرة كان يمكن توفيرها على االقتصاد من استيراد السيارات والوقود 

 «االنهيار الكبير»خالل  وصوالً إلى تقليص أعباء انتقال األفراد ونقل البضائع
 

قطاع النقل هو عنصر مهم جدًا في االقتصاد. وذلك ليس في لبنان فقط، بل على مستوى السياسات االقتصادية والتنموية 
في العالم. هو جزء أساسي من كل عوامل اإلنتاج. بدءًا من العامل/الموّظف الذي يحتاج إلى استخدام النقل ليصل إلى 

اد األولية المطلوبة لكل حركة اإلنتاج في المعامل والمصانع والزراعة إذ لن تصل إلى مكان اإلنتاج، وال عمله، ثم نقل المو 
يمكن نقل السلع النهائية إلى أسواق االستهالك... ثمة الكثير من الحاجات واألسباب التي تجعل النقل قطاعًا محوريًا في 

ان بشكل ال مثيل له. وجزء من هذا اإلهمال صّب في مصلحة أصحاب االقتصاد. لكن رغم ذلك، ُأهمل هذا القطاع في لبن
شركات النقل الخاّصة، والجزء اآلخر صّب في مصلحة الشركات المستوردة للسّيارات وشركات استيراد الوقود التي استفادت 

 .من االستهالك المضّخم للبنزين بسبب تضّخم أسطول السيارات الموجود في البلد
 

 سيارة لكل ألف شخص 274يارات في لبنان بشكل كبير حتى بلغ أخيرًا نحو ازداد عدد الس
 ترّكز االقتصاد

إحدى المشكالت األساسّية لقطاع النقل في لبنان هي ترّكز االقتصاد في بيروت الكبرى. هذه مشكلة عمرها من عمر 
لتجارة بنسبة وازنة. لذا، كان طبيعيًا أن تترّكز الكيان اللبناني الذي أعطى مرفأ بيروت دورًا أساسيًا في اقتصاد يعتمد على ا

الحركة االقتصادية في بيروت، أي قريبًا من المرفأ الذي تتمحور حوله الحركة. وبالمثل، انسجمت حركة السكن مع الترّكز 
بيروت  في النشاط االقتصادي، لتأمين العمالة الالزمة لهذا االقتصاد. هكذا، ترّكزت معظم حركة النقل داخل مدينة

وضواحيها. ومع اّتساع مساحة الضواحي وامتدادها الكبير، ازدادت المساحة الجغرافية للترّكز في النشاط االقتصادي وفي 
حركة النقل المواكبة له. وبات يتنقل عدد هائل من األطراف إلى المدينة، ما ضغط على البنية التحتية وعّطل قدراتها 

كبيرة كّبدت االقتصاد خسائر هائلة. عمليًا، إن أي خطة كبرى ال بد لها، على المدى  االستيعابية وخلق ذلك مشكالت سير
البعيد، أن تعالج ترّكز حركة النقل في مساحة صغيرة كبيروت. بمعنى أنه، في نظرة مثالية، ال بد ألّي حل مطلوب لقطاع 

بنانية. لكّن هذا األمر يحتاج إلى خطط اقتصادية النقل أن يبدأ من خالل إعادة توزيع الحركة االقتصادية على المناطق الل
 .على المديين المتوسط والطويل
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