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حملة اترخيية عن سكة حديد لبنان
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حملة اترخيية عن سكة حديد لبنان

حواىل  125عاماً ،منحت السلطات العثمانية الضوء األخضر إلحدى الشركات اخلاصة إلطالق أول خط
سكة حديد يف ما كان يعرف آنذاك بـ"جبل لبنان" .وما إن حل عام  1894حىت كان أول قطار خباري
يشق طريقه ملتوايً بني اجلبال والوداين رابطاً بني مدينيت بريوت ودمشق عرب بلدة رايق .ومع مرور السنوات
توسعت شبكة اخلطوط احلديدية وازدهرت ،وامتدت لتشمل تقريباً معظم األراضي اللبنانية مشاالً وجنوابً
وبقاعاً .لكن هذه النهضة "السككية" اليت نشرت العمران يف ربوع بالد األرز مدانً وقرى ،ما لبثت أن بدأت
تتداعى مع انطالق شرارة احلرب األهلية عام  ،1975إذ تقطعت أوصال هذه اخلطوط وسبلها إىل أن
اضمحلت هنائياً ليطويها قطار النسيان
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ندوة للصالون الثقايف يف القبيات (عكار)
2

ندوة للصالون الثقايف يف القبيات (عكار)

نظم "الصالون الثقايف يف القبيات" ندوة عنواهنا "عودة سكة احلديد ومردودها االقتصادي واالجتماعي على
عكار" يف حضور حشد كبري من املهتمني ورؤساء البلدايت وفعاليات ،وحتدث فيها كل من رئيس "مجعية
تران  -تران" ( )TRAIN-TRAINاخلبري يف التخطيط االسرتاتيجي وإدارة األزمات كارلوس نفاع ،والياس ابو
مراد رئيس القسم التقين يف اجلمعية (معماري وخمطط مدين).
وعرض كل من نفاع ومراد للمحة اترخيية عن القطار يف لبنان ،وكيف "تدخل الفرنسيون لدى السلطنة
العثمانية إلقناعها ،وألسباب تتعلق ابلتنافس ما بني الفرنسيني واإلنكليز ،على ربط الشام ببريوت بواسطة
سكة حديد ،وكانت بريوت يف حينها قرية ساحلية عدد سكاهنا  4000نسمة .وقد دشن القطار الذي
انشأته شركة فرنسية ،سنة  ،1895وكانت أول رحلة من بريوت إىل الشام يوم  3آب  ،1895ويعد هذا
النهار يوماً اترخيياً ،تعمل مجعية تران تران على تكريسه يوم عيد للقطار يف لبنان .وعلى أثر هذا اخلط ازدهرت
بريوت يف أواخر القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشرين ،ما أدى إىل تراجع دور طرابلس اليت تنادى أهلها
إىل اكتتاب ومجعوا األموال الالزمة إلنشاء خط طرابلس  -محص على نفقتهم اخلاصة ،وكان ذلك سنة
 ،1912وكان للخط الساحلي أن ينتظر احلرب العاملية الثانية ليعمل الربيطانيون ،وألسباب عسكرية ،على
ربط فلسطني حبمص ،فأصبح للساحل اللبناين خطه سنة 1942

".

وأشار املتحداثن إىل أن "عمل القطار يف لبنان استمر حىت احلرب األهلية .ومنذ سنة  ،1975بقي لبنان
من دون سكك حديد تعمل ،إذا استثنينا تشغيل خط جبيل  -بريوت لفرتة وجيزة خالل احلرب .وأما اليوم،
فإن كل دول املنطقة والعامل تعمل على تطوير شبكات خطوطها بينما لبنان يعيش يف كبوة ،ال بل يرتاجع عن
سابق تصور وتصميم".
وأضافا" :الصني تعمل مع أورواب على خط حرير جديد يربط ،وابلقطار ،الصني أبورواب مروراً ببالدان .إن مل
جنهز شبكاتنا احلديدية فإن ذلك سيكون عرب سوراي وسيستثنينا خط احلرير ونكون خارج املعادلة .كما وأن
الكيان االسرائيلي يعمل على خط بطول  1400كلم من عمان يف اخلليج إىل فلسطني احملتلة
5

".

ندوة للصالون الثقايف يف القبيات (عكار)
ولفت نفاع ومراد إىل أن "لبنان كان ارتبط مبا مسي األسكوا كوريدور ،وهو كناية عن شبكة مواصالت بينها
سكك احلديد تربط كل بلدان املنطقة من أجل تطورها عرب دخولنا هذا الكوريدور بواسطة خط طرابلس -
عكار .وإذ ابحلكومة اللبنانية أتخذ قرارا سنة  ،2014خبروج لبنان من األسكوا كوريدور

!".

واعتربا أن "خط طرابلس  -عكار ،وهو جزء من اخلطة الوطنية للقطار يف لبنان ،وكان الرئيس رفيق احلريري
وضع حجر األساس هلذا اخلط سنة  ،2002وهو من اسهل اخلطوط اللبنانية للتنفيذ إذ إن الدولة اشرتت
املعدات الالزمة له منذ  10سنوات ،وهي ما زالت حمفوظة يف خمزن ،واخلرائط التنفيذية موجودة ،األرض
موجودة وهي ملك الدولة ،االعتمادات موجودة وحمجوزة بقيمة  20مليون دوالر ،من أصل  60مليوان،
وهي الكلفة اإلمجالية هلذا اخلط

".

واشارا إىل أن "السياسيني مل يبادروا إىل أتمني هذا املبلغ املتبقي وهو  40مليون دوالر ،بينما جندهم يعملون
على طريق جديد معبد لعكار بقيمة  40مليون دوالر

!".

كما وذكر احملاضران بـ "األثر االقتصادي واالجتماعي للقطار يف بريوت اليت ساهم يف تطويرها ويف جبل لبنان
الذي ازدهر بفضله .ومثة بلدات مل تكن موجودة ،خلقها القطار ،مثل حبمدون احملطة .كما وأن رايق توسعت
وازدهرت بفضل حمطة القطار".
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الواقع احلايل

منذ آخر رحلة للقطار عام  ،1995ينتظر لبنان واللبنانيون إعادة تفعيل سكك احلديد ،مع ما يعانونه من
مشكالت يومية يف املواصالت ،يف ظل عدم وجود خطة للنقل العام ،وغياب القرار السياسي اجلدي للشروع
يف هذه املهمة

.

ومع عودة احلديث عن هذا املوضوع ،أُعلن أخرياً عن دخول الصني على اخلط عرب تقدمي خطة تفعيل للسكك
للحديد ،يف إطار مشروع استثماري صيين واسع النطاق يف جمال خطوط النقل والبىن التحتية يف املنطقة .ومت
حبث هذا املشروع قبل أسابيع مع وزير األشغال والنقل يوسف فنيانوس ،ووصفه مدير عام مصلحة سكك
احلديد والنقل املشرتك زايد نصر بـ«األكثر جدية

».

وقال نصر لـ«الشرق األوسط» ،إن «العرض الصيين اجلديد هو األكثر جدية اليوم ،وطُرح مبوجب طلب من
وزير األشغال والنقل لتطوير املرافق املعنية بقطاع النقل يف لبنان ،حيث قامت الصني بتقدمي خطة للمساعدة
يف متويل مشروع إعادة إحياء السكك احلديدية

.

وأكد نصر أن هناك مشروعات خمتلفة معدة مسبقاً وجاهزة للتنفيذ ،لكنها تنتظر فقط التمويل املناسب،
مشرياً إىل أن «الصني تبدو مهتمة بتمويل خطط النقل يف املنطقة ،ما جيعل من عرضها هذا أمهية تتخذ بعني
االعتبار

».

وأوضح« :طرحنا مشروعاً لسكك احلديد متكامل العناصر ،ويشمل خط بريوت  -العبودية  -طرابلس ،أي
خط الساحل الشمايل اللبناين ،وهو جاهز من جهة اخلرائط الالزمة ،إال أننا ننتظر التمويل املناسب وآلية
تنفيذ واضحة تناسب األصول اليت تقررها احلكومة اللبنانية

».

وفيما يتعلق مبوظفي سكك احلديد الذين يتقاضون معاشاهتم ،علماً أبن القطارات متوقفة عن العمل منذ
تسعينيات القرن املاضي ،أكد نصر أن هناك تسعة موظفني اتبعون لقسم سكك احلديد فقط ،وأن املصلحة
تتضمن أيضاً مديرية للنقل املشرتك ،الفتاً إىل أن عدداً من هؤالء يعملون مع فرع النقل املشرتك نتيجة النقص
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الواقع احلايل
احلاصل يف املوظفني ،ومشرياً إىل أن هناك نقصاً بنسبة  95يف املائة يف مالك سكك احلديد ،وأن املوظفني
احلاليني مل يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب (زايدة الرواتب) اليت أقرت للقطاع العام عام 2017

.

بدوره ،قال رئيس مجعية «تران  -تران» ،والباحث يف شؤون اسرتاتيجيات التنمية ،كارلوس ن َفاع ،لـ«الشرق
األوسط» ،إنه منذ التسعينيات إىل يومنا هذا ،ومع انتهاء احلرب األهلية اللبنانية ،اعتمد معظم املهندسني
واملخططني يف لبنان على ثقافة األوتوسرتادات ،من دون أن أيخذوا بعني االعتبار اتريخ لبنان مع سكك
احلديد والقطارات

.

وعن اتريخ سكك احلديد يف لبنان ،أوضح نفاع «أن أول رحلة قطار يف لبنان كانت يف  3أغسطس (آب)
عام  ،1895وكان اهلدف منها آنذاك أن تربط هذه السكك مرفأ مرسيليا يف فرنسا مبرفأ بريوت ،وربط بريوت
بدمشق» .وأضاف« :هلذا السبب كانت تسمى بريوت بوابة املشرق للتجارة واالقتصاد ،حيث إن إعادة
تسيري القطارات يفتح الكثري من األبواب االقتصادية املهمة أمام لبنان واللبنانيني

».

أما آخر رحلة للقطار يف لبنان فكانت عام  ،1995حيث قامت وزارة األشغال العامة والنقل آنذاك بتعبيد
الطرقات قرب العديد من السكك احلديدية ،ما أدى شيئاً فشيئاً إىل توقف العمل هبا ،حسب ن َفاع ،الفتاً
إىل أنه حىت عام  ،1995كانت القطارات تقل آالف األطنان من البضائع من وإىل بريوت ،وكانت تنقل
أيضاً  360راكباً وألف طن من اإلمسنت يومياً

.

ومع أتكيده أن أحد األسباب األساسية لتوقف القطارات عن العمل هي «االعتداءات العشوائية على سكك
احلديد ،وغياب التخطيط الالزم إلعادة إحياء هذا القطاع» ،قال إن هناك قطارات صاحلة للسري يف لبنان،
وتعمل على املازوت كالعديد من القطارات يف أورواب ،كاشفاً أن هناك سكك حديد مت شراؤها عام ،2003
وهي ال تزال يف مرفأ طرابلس تنتظر الوقت املناسب الستخدامها

.

وحتدث ن َفاع أيضاً عن إجيابيات إعادة تسيري القطارات يف لبنان ،وذكر أن هذا املشروع ميكنه حل العديد من
القضااي األساسية اليت يعاين منها اللبنانيون ،مثل مشكلة قروض اإلسكان اليت يلجأ إليها املواطنون لتأمني
منازل ابلقرب من بريوت وضواحيها ،خصوصاً أولئك الذين يقطنون يف املناطق البعيدة عن العاصمة ،ما ينتج
8

الواقع احلايل
عنه تنمية ريفية وفتح املدن والقرى على بعضها ،وربط الناس اقتصادايً واجتماعياً بشكل كبري ،إضافة إىل
انعكاسه اإلجيايب على الصناعة

.

وتشري األرقام إىل أن عدد السيارات واآلليات يف لبنان يبلغ حنو  1.8مليون ،ويسجل دخول حنو  500ألف
سيارة إىل العاصمة بريوت يومياً من املداخل الشرقية ،اجلنوبية والشمالية ،حسب إحصاءات «الدولية
للمعلومات» ،وهو األمر الذي يؤدي إىل زمحة سري خانقة

.

كذلك أشار نفاع إىل فرص العمل اليت من املفرتض أن يؤمنها هذا القطاع ،الفتاً إىل أنه كان يعمل حنو
 2800موظف مبالك سكك احلديد وحدها عندما كانت القطارات تعمل يف لبنان ،وابلتايل من املتوقع أن
تكون احلاجة اليوم إىل عدد أكرب إذا اختذ قرار تفعيلها .وحتدث عن مشروع تعمل على دراسته مجعية «تران
 تران» ،ابالشرتاك مع اختصاصيني ومهندسني ،ويقوم على ربط بريوت مبرافئ يف البقاع وطرابلس واجلنوب،ومنها ميكن نقل البضائع إىل سوراي واألردن والعراق والبلدان اجملاورة

.

وبعد كل هذه السنوات من توقفها عن العمل ،أكد نفاع أن مشروع إعادة تفعيل سكك احلديد ،كما قطاع
النقل املشرتك ،حيتاجان ،وبكل بساطة فقط ،إىل قرار سياسي وحكومي جدي ،الفتاً إىل أن اجلمعية كانت
قد طرقت أبواب العديد من السفارات اليت أبدت استعدادها للمساعدة بتمويل املشروع مثل إيطاليا وأملانيا
وغريها من الدول.
يرتاءى للبنانيني ان حالة سكك احلديد اخلاصة ابلقطار ميئوس منها يف لبنان وإهنا أصعب حلول ازمة السري
واملواصالت وعملية أتهيلها شبه مستحيل .اال ان ما كشفه وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خالل
مشاركته يف أحد املؤمترات ان سكك احلديد مل تدمر ابلكامل خالل احلرب بل أصاهبا اقل ضرر متوقّع وجممل
خمالفات البناء عليها ال يتخطى  23خمالفة جدية على طول األراضي اللبنانية من بريوت اىل طرابلس وذلك
بناء على دراسة قدمها مدير شركة "جيكوم" االستشاري لدى جملس االمناء واالعمار املهندس أنطوان سالمة

.

املشروع الذي حتدث عنه الوزير يتطلب تنفيذه حوايل  50اىل  80مليون دوالر لتأهيل سكك احلديد وإعادة
القطارات ،مع التشديد على انه مل يتم التعويض للمخالفني على سكة احلديد ألن هذه التعدايت غري مشروعة.
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الواقع احلايل
ووعد فنيانوس بطرح هذا املوضوع خالل جلسة جملس الوزراء للبحث فيه نظرا للحاجة املاسة اىل ضرورة
أتهيل قطاع النقل العام والقطار يف لبنان

.

فيما طالب رئيس مجعية  Train Train Lebanonكارلوس نفاع احلكومة اللبنانية ادراج مشروع سكة احلديد من
بريوت إىل طرابلس على برانمج  CEDREوخاصة أن الدراسة األساسية جاهزة من  2016نفذهتا شركة
الفرنسية ابلتعاون مع "جيكوم" و ""TUMهببة من بنك االستثمار األورويب

EGIS

EIB.

كتب حمرر التحقيقات

:1

هل إعادة إحياء سكك احلديد ،من أولوايت احلكومة اللبنانية ،بعدما أقر يف مؤمتر «سيدر – أو ابريس »4
برانمج إنفاق استثماري ،ابلنسبة ملختلف القطاعات وخصوصاً النقل ،والذي انل احلصة األكرب 32 :ابملئة
من جمموع األموال أي  5مليارات و 864مليون دوالر ،واليت خصصت مبجملها ،بنسبة  %80يف املئة لبناء
وأتهيل املزيد من الطرقات 7 ،يف املئة لشبكة الباصات 8 ،يف املئة للمطارات 4 ،يف املئة للمرافئ ،يف حني
انلت سكك احلديد  1يف املئة من أموال قطاع النقل لبناء قطار يصل مرفأ طرابلس ابحلدود الشمالية مع
سوراي ،هبدف نقل البضائع واملسامهة يف إعمار سوراي

.

لتسليط الضوء على هذا املوضوع التقت «اللـواء» رئيس جملس إدارة  -مدير عام مصلحة سكك احلديد
والنقل زايد نصر الذي قال« :هناك مشروع إلعادة إحياء خط سكك احلديد ،الذي يُراد من خالله ،ربط
مدينة طرابلس ببلدة العبودية ،الواقعة على احلدود السورية – اللبنانية ،وطول هذا اخلط الساحلي  30كلم،
وهذا املشروع جاهز بكل دراساته وتفاصيله الشاملة ،كي يُن ّفذ بشكل فعلي ،ومت إطالق املناقصات من أجل

http://aliwaa.com.lb/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7
%d8%aa/%d8%ae%d8%b7-%d8%b3-%d9%83-%d9%83-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad-%d8%a9/
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الواقع احلايل
تنفيذ املرحلة األوىل من هذا املشروع ،ولكن توقف العمل به ،ومل تستكمل مرحلة التلزمي ،بسبب عدم توافر
االعتمادات املالية الالزمة

.

ومنذ العام  ،2014أُحيل امللف إىل جملس اإلمناء واألعمار ،بقرار من جملس الوزراء ،الستكمال تنفيذ
املشروع ،ووضعه يف مرحلة التطبيق الفعلي ،وقد مت رصد اإلعتمادات املالية ،املقدرة بـ  20مليون دوالر ،من
أصل  75مليون دوالر ،احمل ّددة هلذا املشروع بكل مراحله ،واملقر من ضمن موازنة الدولة اللبنانية ،وأن املرحلة
األوىل هتدف إىل بناء  9جسور فوق األهنر ،ما بني مدينة طرابلس وبلدة العبودية ،وعليه نرى أن األفضل
البدء بتنفيذ مرحلة اجلسور الـ  ،9ابعتبار امللف الفين والتقين جاهز ،واالعتمادات املالية متوافرة ،ما جيعل
اجلهات الدولية املمولة( ،البنك الدويل ،االحتاد األورويب ،البنك اإلسالمي) ،ترى يف تنفيذ املرحلة األوىل ،من
بناء اجلسور الـ  9والبىن التحتية ،إشارة جدية وحقيقية ،من قبل احلكومة اللبنانية ،لناحية إطالق العمل بقطاع
سكك احلديد ،خصوصاً أن عروض التمويل املايل اخلارجي ،حتتاج إىل استكماهلا يف املراحل املقبلة

».

أزمـة السري
ورداً على سؤال حول كيفية مواجهة أزمة السري ،أوضح نصر أ ّن «املطلوب تطوير وأتهيل هذا القطاع وتعزيزه،
ّ
ملواجهة األزمة املتفاقمة على صعيد ازدحام السري اخلانق ،كي ال يبقى اللبنانيون أسرى زمحة السري ،اليت تتسبّب
وماسة ،إىل وجود سكك حديد ،تساهم يف عملية التنمية املستدامة ،اسوة
هبدر أموال طائلة ،فاحلاجة ّ
ملحة ّ

بكل اجملتمعات املتق ّدمة واحلضارية ،ابإلضافة إىل أمهية سكك احلديد يف النمو االقتصادي ،وربط املرافق
االقتصادية ،بواسطة هذه الشبكة للنقل ،شرط أن تكون على كل األراضي اللبنانية دون اسثتناء

».

ويف ما يتعلق أبمهية سكك احلديد يف تفعيل الدورة االقتصادية ،قال نصر« :إ ّن حمطة سكك احلديد يف
طرابلس تش ّكل حاجة ضرورية وملحة جداً ،من أجل ربطها ببلدة العبودية ،لكوهنا قريبة من مرفأ طرابلس،
احلرة ،ما يؤدي إىل تفعيل الدورة االقتصادية والتجارية واملعيشية ألبناء هذه املدينة،
واملنطقة االقتصادية اخلاصة ّ

وتطوير وازدهار واقع مرفأ طرابلس ،وزايدة قدراته االستيعابية ،ومنها عملية نقل البضائع ومواد البناء ،ألنه من
حق لبنان ومدينة طرابلس ،احلصول على حصة حقيقية ومقبولة ،مبلف إعادة إعمار وبناء سوراي ،والزايدة يف
11

الواقع احلايل
إقامة املعارض واملؤمترات واللقاءات ،يف املنطقة االقتصادية اخلاصة احلرة ،وفتح فرص العمل أمام الشباب
اللبناين عموماً والطرابلسي خصوصاً من خالل إجياد «مدينة املعرفة واالبتكار» اليت من املقرر أن تُقام يف
معرض رشيد كرامي الدويل

».

دول اجلوار
وابلنسبة إىل املسامهة يف إعمار دول اجلوار ،كشف نصر عن أ ّن «خط سكك احلديد املمتد من طرابلس،
وصوالً إىل بلدة العبودية ،سوف يلعب دوراً حمورايً ،يف إعمار وبناء دول اجلوار ،ومنها سوراي والعراق ،واملطلوب
اإلسراع يف إجناز حمطة طرابلس الرئيسية ،اليت حتتاج إىل صيانة احملطات الفرعية واألرصفة ومعها اجلسور الـ9
فوق األهنر ،وذلك يستلزم سنتني على أبعد تقدير ،وبعدها نصل إىل مرحلة التدشني الفعلي ،وصوالً إىل إجياد
وظائف جديدة ألبناء طرابلس والشمال ،عرب فتح آفاق جديدة أمامهم ،تكون منطلقاهتا البدء ابلورشة
اإلعمارية ،وانطالق عمليات البناء ،يف كل من سوراي والعراق ،حيث املؤشرات األولية ،تفيد أب ّن الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،أقر  40مليار دوالر ،من أجل املسامهة ،يف إعادة إعمار سوراي ،يف مرحلتها األوىل».
الوضع احلايل ابختصار:
• هناك قطارات صاحلة للسري يف لبنان ،وتعمل على املازوت كالعديد من القطارات يف أورواب ،و هناك
سكك حديد مت شراؤها عام  ،2003وهي ال تزال يف مرفأ طرابلس تنتظر الوقت املناسب
الستخدامها.
• قسما كبريا من السكك احلديد يؤجر مواقف للسيارات واستثمارات موقتة (مرائب للسيارات ومشاريع
سياحية وجتارية)
• يتم بيع أكثر من  300ابص كخرضوات وبعض قطع السكك.
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ميزانية الدولة املخصصة لسكة احلديد
4

ميزانية الدولة املخصصة لسكة احلديد

بعدما أُقر يف مؤمتر «سيدر – أو ابريس  »4برانمج إنفاق استثماري ،ابلنسبة ملختلف القطاعات ُخصص
جزء منها للنقل ،والذي انل احلصة األكرب 32 :ابملئة من جمموع األموال أي  5مليارات و 864مليون دوالر
خصصت بنسبة  %80يف املئة لبناء وأتهيل املزيد من الطرقات 7 ،يف املئة لشبكة الباصات 8 ،يف املئة
للمطارات 4 ،يف املئة للمرافئ ،يف حني انلت سكك احلديد  1يف املئة من أموال قطاع النقل لبناء قطار
يصل مرفأ طرابلس ابحلدود الشمالية مع سوراي ،هبدف نقل البضائع واملسامهة يف إعمار سوراي.
4% 1%
8%

7%

80%

شبكة الباصات

بناء وتأهيل المزيد من الطرقات

المرافئ

المطارات
سكك الحديد

•  % 1لبناء قطار يصل مرفأ طرابلس ابحلدود الشمالية مع سوراي و يبلغ طول هذا اخلط الساحلي
 30كلم
• هذا املشروع جاهز بكل دراساته وتفاصيله الشاملة ،كي يُن ّفذ بشكل فعلي ،ومت إطالق املناقصات
من أجل تنفيذ املرحلة األوىل من هذا املشروع ،ولكن توقف العمل به ،ومل تستكمل مرحلة التلزمي،

بسبب عدم توافر االعتمادات املالية الالزمة.
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خريطة سكة احلديد
5

خريطة سكة احلديد

الرياق – القصير  91كلم

طول الساحل اللبناني  233كلم

بيروت – الرياق  -الحدود
السورية  82كلم

عام  1961انشئت مصلحة السكك احلديد والنقل املشرتك لبريوت وضواحيها وعهدت اليها ادارة اخلطوط
احلديدية واستثمارها :خط عريض ميتد من الناقورة اىل طرابلس فاحلدود اللبنانية السورية بطول  233كلم
تقريباً ،خط جبلي ضيق بني بريوت ورايق واحلدود السورية بطول  82كلم تقريباً ،خط عريض من رايق اىل
القصري بطول  91كلم تقريبا و خط عرض من طرابلس اىل احلدودو السورية العبودية  32كلم.
جاءت احلرب اللبنانية لتوقف حركة هذه السكك ،ولكن املصلحة بقيت مع موظفيها الذين وزع البعض منهم
على االدارات العامة ،فيما بقي حنو  300موظف مبيزانية تقدر بنحو  12مليار و 240مليون لرية .إال أن
رئيس جملس إدارة املدير العام ملصلحة السكك احلديد والنقل العام زايد نصر ،اعترب أن هذه امليزانية غري كافية،
ال بل املطلوب ختصيص املصلحة مبيزانية أكرب بنحو اربع مرات .وبرر ذلك ابلقول ان "قطاع النقل العام له
امهيته على صعيد تعزيز االقتصاد الوطين على حنو غري مباشر ،إذ خيفف من فاتورة النقل على املواطنني ويربط
املناطق بعضها ببعض وحيد من النزوح إبجتاه املدن".
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خريطة سكة احلديد
أما أبرز خطوط السكك احلديدية:

 5.1مشروع خط البترون-جبيل

قدمت مجعية  train-trainمشروع خط البرتون-جبيل و الذي يبلغ طوله  17.3كلم
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خريطة سكة احلديد
و هو خط أحادي املسار ،يتضمن  3حمطات و  5جسور  4منها حديد و واحد من حجر و هناك نفق
واحد و على السكة جيب تواجد اشارة مرور القطار

جسر Steel bridge
حديدي

اشارة Train signal
مرور القطار

16

جسر Stone bridge
حجري

نفق Tunnel

محطة Station

خط أحادي Single-track line
المسار

تكلفة القطار
6

تكلفة القطار

ميكنك أن تتوقع أن يكون متوسط تكلفة القطار حوايل  5000،000دوالر مبا يف ذلك كل من قطار احملرك
أو قاطرة  ،واحلافالت املستخدمة يف القطار .سيكون هذا إذا كنت ستشرتي تستخدم حوايل  20سيارة
متصلة ابحملرك.
كثريا من واحد إىل آخر .بدالً من
ومع ذلك  ،ال توجد طريقة جيدة لتقدير عدد حمدد ألن القطارات ترتاوح ً

ذلك  ،من املهم الرتكيز على مقدار تكلفة سيارة القطار اخلاصة بك  ،وحساب التكلفة اإلمجالية بناءً على
نوع القطار.

 7مثال لتكاليف القطارات املستخدمة
يعرض الرسم البياين التايل مثاالً لتكاليف القطارات لنماذج حمددة ترتاوح من األقل تكلفة إىل األكثر تكلفة.
يتم احلصول على األسعار املستخدمة يف املخطط من INC. ،Sterling Railوميكن االطالع على تفاصيل
إضافية على مواقع الشركة املصنعة .يف ما يلي خمطط تكلفة القطار:
القطارات اجلديدة مقابل املستعملة
أيضا مراعاة فرق التكلفة بني القطار اجلديد واملستعمل .يف
عندما تكون يف السوق لشراء قطار  ،من املهم ً
املتوسط  ،ستتمكن من احلصول على صفقة أفضل بكثري على قطعة من املعدات املستخدمة .متيل القطارات
جدا مبعايري بناء جيدة يف الصناعة.
إىل االستمرار لفرتة طويلة ً
على الرغم من ذلك  ،قد ال يكون الوقت املناسب لك للبحث عن صفقة يف سوق القطارات .إذا كنت
حباجة إىل جتهيز أسطول كامل  ،فقد يكون من األفضل العمل على بيع ابجلملة مع مورد القطار اخلاص بك.
ومع ذلك  ،إذا كنت حباجة إىل قطرين فقط  ،فإن السوق املستخدمة ستكون أفضل رهان يف معظم املواقف.
تكلفة قطار  DCمقابل  ACقاطرة
أيضا مراعاة فرق السعر بني القطارات اليت تعمل ابلطاقة  DCو
عندما يتعلق األمر ابلقاطرات  ،جيب عليك ً
AC.
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تكلفة القطار
تبلغ تكلفة وحدة  DCاجلديدة حوايل  1،500،000دوالر
تبلغ تكلفة وحدة  ACحوايل  2،300،000دوالر
ليستنتج
ميكن أن تكلف القطارات يف أي مكان من  2000دوالر لسيارة قدمية على طول الطريق تصل إىل بضعة
متاما .كل هذا يتوقف على ما حتتاجه حلالتك ابلنسبة إىل تكلفة القطار اخلاص بك.
ماليني لقاطرة جديدة ً

ميزانية احلكومة اللبنانية لسكة احلديد
• أقرت احلكومة اللبنانية املوازنة و خصصت جزءا منها العادة تشغيل احملطة و ارتقت اىل إجناز حمطة
طرابلس الرئيسية ،اليت حتتاج إىل صيانة احملطات الفرعية واألرصفة ومعها اجلسور الـ 9فوق األهنر.
• مت رصد اإلعتمادات املالية ،املقدرة بـ  20مليون دوالر ،من أصل  75مليون دوالر ،احمل ّددة هلذا
املشروع بكل مراحله ،واملقر من ضمن موازنة الدولة اللبنانية ،وأن املرحلة األوىل هتدف إىل بناء 9
جسور فوق األهنر ،ما بني مدينة طرابلس وبلدة العبودية
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تكلفة القطار
2الفيحاء

 مشروع بلدية6.1

قامت بلدية الفيحاء إبنشاء مشروع إعادة أتهيل حمطة سكة احلديد بطرابلس وإعادة فتح قسم السكة احلديد
:التالية

2

الصورة

يف

هي

املشروع

تفاصيل

أبرز

.ومحص

طرابلس

بني

http://www.medcities.org/-/projects-submitted-railways-station-of-tripoli

https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/projects/InstitutionalCapacityDevelopmentoft
heRailwayandPublicTransportationAuthority.html
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تكلفة القطار

قُسم املشروع اىل ثالثة مراحل:
املرحلة األوىل هي مرحلة التحضري و تستغرق  6أشهر و تكلّف  100ألف دوالر أمريكي
املرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذ املشروع و يستغرق سنتني و يكلّف  1مليون دوالر أمريكي
أما املرحلة الثالثة و األخرية هي مرحلة ادارة املشروع.
أما برانمج األمم املتحدة اإلمنائي و هدفه تنمية القدرات املؤسسية هليئة السكك احلديدية والنقل العام
قدمت مشروع أتهيل سكة حديد طرابلس و تكاليف هذا املشروع هي كالتايل:
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تكلفة القطار

مستشارون أفراد  /دعم إضايف

:

37,680*3 = 113,040 USD

ابحث تقين  /طبوغرايف

(SC6):

42,003*1 = 42,003 USD
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تكلفة القطار
منسق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

(SC8):

53,397*1 = 53,397 USD

مهندس مدين

(SC9):

57,484 *1 = 57,848 USD

متنوع

:

10,000* 3 = 30,000 USD

صايف األنشطة على مدى  3سنوات

954,248

دوالر أمريكي

تكاليف املشروع املباشرة  (DPC) 19,085دوالر أمريكي
خدمات اإلدارة العامة  (GMS 5%) 48,667دوالر أمريكي
إمجايل التكلفة على مدى  3سنوات  1,022,000دوالر أمريكي
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أنواع القطارات
أنواع القطارات

7

تتعدد أنواع القطارات يف العامل وتتنوع حسب الغرض من استخدامها و احلاجة اليها .و هلذا ظهرت عدة
أنواع منها.
البعض منها قد يكون هلا أكثر من وظيفة و ميكن أن حتتوي على التقنيات األساسية و املتطلبات القانونية،
و هذه أنواعها:


القطارات السريعة

يتم تعريف القطارات السريعة بشكل عام على أهنا قطارات ميكنها تشغليها بسرعة  125ميل يف الساعة أو
أسرع من ذلك.
و يربط هذا النوع عموما املناطق الكبرية و البعيدة ببعضها ،و هتدف اىل التنافس مع شركات الطريان من
حيث امجايل وقت السفر.
و على الرغم من أهنا متوافقة مع قطارات الركاب و الشحن العادية اال أهنا تتطلب مسارات خمصصة للعمل
بسرعة عالية.


القطارات العادية

القطارات العادية تلك اليت تربط بني املدن و تعين عموما القطارات اليت تسافر ملسافات متوسطة لرتبط
التجمعات السكانية و املدن ببعضها.
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أنواع القطارات
على الرغم من أن املسافات اليت تغطيها بعض هذه القطارات ميكن مقارنتها بشركات الطريان ،اال ان القطارات
املتوسطة اليت تربط بني املدن تعمل عموما بسرعة جيدة.
تتوفر فيها وسائل الراحة غري املوجودة يف معظم أشكال النقل األخرى مبا يف ذلك السيارات.


قطارات الركاب

قطارات الركاب تعين تلك اليت تربط الضواحي ابملدن الرئيسية و ختدم يف الدرجة األوىل العمال و املوظفني.
و تعمل عادة ضمن أايم األسبوع و يف اجتاهات متعددة بناء على متطلبات املناطق السكانية.
و مع ذلك ،ميكن لشبكات السكك احلديدية مثل  Caltrainو  Metrolinkتشغيلها طوال اليوم يف اجتاهات
متعددة.


قطارات النقل الداخلي

يعين النقل السريع الذي يُعرف ابسم مرتو األنفاق أو الرتام ،و هذه املركبات ختدم التجمعات السكانية داخل

املدن.

ولدى هذا النوع من النقل سعة كبرية حيث تعمل بشكل منفصل متاما عن حركة املرور على الطرق الرئيسية.
و من أجل السري بشكل منفصل عن حركة املرور داخل املدن ،تعمل هذه القطارات اما فوق األرض أو حتت
األرض.
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 FreeCADمنوذج حمطة قطار
8

منوذج حمطة قطار FreeCAD

و هذا منوذج حملطة
قطارات ،فهنا مدخل
احملطة و هنا حيث تباع

املغادرة و يف اجلهة
االخرى حيث الوصول
و يف هذه اجلهة نفسها
خيرج القادمون من
احملطة

.Fمحطة_قطار_200320
CStd
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Arrival

مكان انتظار القطارأو

Exit station

Departure

االنتظار و نرى هنا

Waiting
area

التذاكر و هذه منطقة

Enter station

Ticket area

سكة حديد طرابلس
9

سكة حديد طرابلس
المحطة
الرئيسية

سكة الحديد

القطارات الموجودة حاليا
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https://aawsat.com/home/article/1769591/%D8%B3%D9%83%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%AB%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB



http://aliwaa.com.lb/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8
%a7%d8%aa/%d8%ae%d8%b7-%d8%b3-%d9%83-%d9%83%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad-%d8%a9/



https://newspaper.annahar.com/article/261972%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-12%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%8A



https://www.annahar.com/article/196848-%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8
6-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7



https://wikiwic.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/



http://www.medcities.org/documents/22000/0/Al+Fayhaa+Strategy+Projects.pdf/85282700e055-40e7-9777-31ffd5a1ca2a
27

املراجع

28

