سكة الحديد في لبنان
الهدف:
يهدفًهذاًالمشروعًالىًاعادةًتشغيلًمحطةًسكةًالحديدًفيًطرابلسًوًعرضناًأهمًأسبابًتوقفًعملًالمحطةًوًأوضحناًالوضعًالحاليًلسكةًالحديدًفيًلبنانًثمًرسمناً
نموذجًمصغرًلسكةًحديدًوًعرضناًبعضًالمشاريعًاألخرىًالتيًقدمتهاًبعضًالجمعياتًللحكومة.

 .1لمحة تاريخية عن سكة حديد لبنان
•
•
•
•

 .5خريطة سكة الحديد

منحت السلطات العثمانية إلحدى الشركات الخاصة إلطالق أول خط سكة حديد
في "جبل لبنان".
عام  1894حتى كان أول قطار بخاري بين الجبال والوديان رابطاً بين مدينتي
بيروت ودمشق عبر بلدة رياق.
توسعت شبكة الخطوط الحديدية وازدهرت ،وامتدت لتشمل تقريباً معظم األراضي
اللبنانية شمالً وجنوباً وبقاعاً.
لكن هذه النهضة "السككية" ما لبثت أن بدأت تتداعى مع انطالق شرارة الحرب
األهلية عام 1975

الرياق –
القصير 91
كلم

 .2األسباب األساسية لتوقف القطارات
منذ آخر رحلة للقطار عام  ،1995ينتظر لبنان واللبنانيون إعادة تفعيل سكك الحديد ،مع ما يعانونه من مشكالت
يومية في المواصالت ،في ظل عدم وجود خطة للنقل العام ،وغياب القرار السياسي الجدي للشروع في هذه المهمة
من هنا نأتي الى ذكر أهم األسباب لتوقف القطارات عن العمل و نذكر منها:
•

العتداءات العشوائية على سكك الحديد

•

وغياب التخطيط الالزم إلعادة إحياء هذا القطاع

طول الساحل
اللبناني
 233كلم
بيروت – الرياق
 الحدود السورية 82كلم

 .3التعديات على أجزاء سكة الحديد
هناكًتعدياتًعدةًعلىًأجزاءًسكةًحديدًلبنانًفمثالً:
• محطة مار مخايل التاريخية تحولت ملهى ليلياً ومحطة عاريا مكباً للنفايات .أما المحطات األخرى ،فيتم
سرقة ما توافر من حديد فيها فيما تحول بعضها اآلخر الى مراع للمواشي
• ل تزال أراضي سكك الحديد مستباحة ،فهناك أكثر من  2000تعدً عليها ،منها  1500قُدمت فيها
دعاوى ،وُ « 500
غضً عنها الطرف»

 .6مشروع خط البترون-جبيل
Train signal
اشارةًمرورً
القطارًً

 .4وضع سكة الحديد الحالي
•
•
•

هناكًقطاراتًصالحةًللسيرًفيًلبنانً،وتعملًعلىًالمازوتًكالعديدًمنًالقطاراتًفيًأوروباً،وًهناكًسككً
حديدًتمًشراؤهاًعامًً،2003وهيًلًتزالًفيًمرفأًطرابلسًتنتظرًالوقتًالمناسبًلستخدامها.
قسماًكبيراًمنًسككًالحديدًيؤجرًمواقفًللسياراتًواستثماراتًموقتةً(مرائبًللسياراتًومشاريعًسياحيةً
وتجارية)
يتمًبيعًأكثرًمنً 300باصًكخرضواتًوبعضًقطعًالسكك.

نفقًTunnel

 .8ميزانية الدولة المخصصة لسكة الحديد
مجموعًاألموال 5 :ملياراتًو 864مليونًدولرً،والتيًخصصتًبمجملهاًلقطاعًالنقلًتوزعتًبنسبًمتفاوتةًعلىً
الشكلًالتالي:
4% 1%
•  % 1لبناءًقطارًيصلًمرفأًطرابلسً
بناءًوتأهيلًالمزيدًمنً
بالحدودًالشماليةًمعًسورياًوًيبلغًطولً
 7% 8%الطرقاتً
هذاًالخطًالساحليً 32كلم
شبكةًالباصات
• تمًإطالقًالمناقصاتًمنًأجلًتنفيذً
المرحلةًاألولىًمنًهذاًالمشروعً،ولكنً
توقفًالعملًبهً،بسببًعدمًتوافرً
المطارات
العتماداتًالماليةًالالزمة.

80%

المرافئ

Single-track lineخطً
أحاديًالمسار

محطةًStation

جسرًحديديً Steel bridge

 .7سكة حديد طرابلس

Stone bridge
جسرًحجريً

القطارات الموجودة حاليا

المحطة الرئيسية
سكة الحديد

سككًالحديد

 .9التكلفة االجمالية لمشروع اعادة تشغيل المحطة
• رصدًالعتماداتًالماليةًمنًقبلًالحكومةًلصيانةًالمحطاتًوًاألرصفةًوً 9جسورًبً 20مليونًدولر.
• أماًبلديةًالفيحاءًقامتًبإنشاءًمشروعًإعادةًتأهيلًمحطةًسكةًالحديدًبطرابلسًوإعادةًفتحًقسمًسكةًالحديدًبينًطرابلسً
وحمص .أبرزًتفاصيلًالمشروعًهيًفيًالصورةًالتالية:

قُسمًالمشروعًالىًثالثةًمراحل:
• المرحلةًاألولىًهيًمرحلةًالتحضيرًوًتستغرقً
 6أشهرًوًتكلفً 100ألفًدولرًأمريكي
• المرحلةًالثانيةًهيًمرحلةًتنفيذًالمشروعًوً
يستغرقًسنتينًوًيكلفً 1مليونًدولرًأمريكي
• أماًالمرحلةًالثالثةًوًاألخيرةًهيًمرحلةًادارةً
المشروع

Arrival

Departure

Exit station

Waiting
area

أما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و هدفه تنمية القدرات المؤسسية لهيئة السكك الحديدية والنقل العام قدمت
مشروع تأهيل سكة حديد طرابلس و تكاليف هذا المشروع هي كالتالي:
مستشارون أفراد /دعم إضافي:
متنوع:
37,680*3 = 113,040 USD
10,000* 3 = 30,000 USD
باحث تقني /طبوغرافي (SC6):
صافي األنشطة على مدى 3سنوات 954,248دولر أمريكي
42,003*1 = 42,003 USD
تكاليف المشروع المباشرة (DPC) 19,085دولر أمريكي
منسق تكنولوجيا المعلومات والتصالت  (SC8):خدمات اإلدارة العامة (GMS 5%) 48,667دولر أمريكي
53,397*1 = 53,397 USD
إجمالي التكلفة على مدى 3سنوات 1,022,000دولر أمريكي
مهندس مدني (SC9):
57,484 *1 = 57,848 USD
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Ticket area
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Enter station

