4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  23 /نيسان  / 2015العــدد 1764
Sixth year / Thursday / 23 April 2015 / Issue No. 1764

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �إيران و�أميركا �أمام فر�صة ذهبية لتوقيع االتفاق و�إنهاء القطيعة

تراجع حركة ال�سير في ال�شوارع وازدحام في مراكز المعاينة

بوحبيب :ال�ضغط الدولي فر�ض
على ال�سعودية وقف الحرب على اليمن

المرحلة الأولى من قانون ال�سير تبد�أ ب�إر�شادات
رافقتها احتجاجات واعت�صامات لل�سائقين

حاورته :روزانا رمال
رأى سفير لبنان السابق في واشنطن عبدالله بوحبيب
أن «الحرب السعودية على اليمن توقفت ألنه لم تعد
للسعودية أهداف تضربها ،وألن الحرب لم تحظ بالتأييد
األميركي واألوروبي رغم قرار مجلس األمن الدولي الذي
صدر من دون أنياب ،كما أن التأييد العربي للحرب لم يكن
شامالً وقوياً».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» أشار بوحبيب إلى أن «أميركا لم تكن مقتنعة
بالحرب وموقفها كان ملتبساً ،فهي أرضت السعودية
وخففت من معارضة األخيرة لالتفاق النووي مع إيران».
وإذ لفت الى كالم بين أميركا وإيران أدى إلى وقف
إطالق النار ،كشف بوحبيب أن «واشنطن أرسلت إلى
السعودية رسالة بأنه إذا استمرت الحرب ستدخل إيران
على الخط وعندها لن نرسل قوة برية للتدخل ،لذلك
التأثير على السعودية كان من قوى دولية».
وبيّن بوحبيب أن «تعاون الرئيس األميركي باراك
أوباما مع الكونغرس قد يساعد في إزالة جميع العقوبات
التي تطالب بها إيران» ،الفتا ً إلى «أن هذا االتفاق هو اتفاق
دولي وقرار من مجلس األمن والدول الست وال يستطيع
أي رئيس أميركي نقضه» ،متوقعا ً أن يسلك طريقه نحو
التوقيع النهائي ،لكنه أشار إلى أن العائق األكبر لتوقيعه
هو التفاصيل ألن طهران تصر على إزالة العقوبات كلها
قبل التوقيع.
وأكد بوحبيب أن «ايران تبقى بالنسبة للمصالح
األميركية هي نفسها ،كما أن إيران تحتاج الى أن تخرج من
العزلة الدولية والرئيس األميركي الحالي هو الوحيد القادر
على إنجازه» ،معتبرا ً أن «إيران وأميركا أمام فرصة ذهبية
لتوقيعه وإنهاء القطيعة بين الدولتين والشعبين».
أما بالنسبة إلى االزمة السورية فالحظ بوحبيب «خفة
{ بداية ،سعادة السفير ما هي قراءتك للقرار المفاجئ
بوقف «عاصفة الحزم» ضد اليمن؟

ـ ال��ح��رب السعودية على اليمن توقفت ألن��ه ل��م تعد
للسعودية أه��داف تضربها في اليمن ،لعدم وجود مراكز
وقواعد عسكرية للحوثيين كما قيل ،بل تم استهداف البنى
التحتية من مستشفيات ومدارس وثكنات عسكرية للجيش
ما يعني أن األهداف انتهت .ثانياً ،إذا استمرت هذه الحرب
سيعرض الدول التي تشنها إلى هجوم مقابل ألن الحوثيين
أصبحوا مستعدين للرد بطريقة أو بأخرى ،واألهم من ذلك
هو أن الحرب لم تحظ بالتأييد الدولي الغربي األميركي وال
األوروبي رغم أن مجلس األمن أعطى الرياض قرارا ً نتيجة
التأثير السعودي عليه ،لكنه من دون أنياب .هذه الحرب
جربتها «إسرائيل» في لبنان وغ��زة وأميركا في فيتنام
وفشلوا جميعاً ،وأوباما يقول إننا نحتاج أرب��ع سنوات
للقضاء على «داعش» ألنه ال يوجد جيش على األرض ومن
الجو ال تحسم المعركة.

{ ح�ظ�ي��ت ال �ح��رب ف��ي ب��داي�ت�ه��ا ب�ت��أي�ي� ٍد ع��رب��ي واس��ع
وح�ش��دت ال�س�ع��ودي��ة ج�ي��وش�ا ً عربية أعلنت استعدادها
للمشاركة ،فماذا استجد؟

 دول شمال أفريقيا من تونس إلى المغرب إلى الجزائرلم تكن ضد السعودية لكن لم تكن معها ،سورية والعراق
أيضاً ،لبنان كان مع وضد ،حتى أن التأييد الخليجي الكامل
للحرب لم يتوافر ،مثالً سلطنة عمان لم تؤيد.
كان هناك تأييد عربي لكنه ليس شامالً وال قوياً ،ولم
يوجد تأييد غربي وال أميركي رغم أنه ال أحد يريد أن يختلف
مع السعودية ،حتى تركيا ترددت وباكستان رفضت ومصر
لم ترسل بواخر وال جيشا ً برياً ،كل مواقفها بقيت في إطار
التأييد اللفظي وليس الفعلي.

{ ما هو الموقف األميركي الحقيقي من الحرب؟

 أهم شي ألميركا وأوباما هو االتفاق مع إي��ران حولالنووي وه��ذا االتفاق له معارضة في الداخل األميركي
والخارج ،وأحد المعارضين في الخارج هو السعودية.
البيت االبيض كان يدرس كيف يطمئن السعودية بأن أميركا
لم تتخل عنها ،فجاءت الحرب على اليمن فبرهنت أميركا
للسعودية أنها لم تتخل عنها لكن الصحف األميركية كانت
تنتقد السعودية وتسأل ما جدوى الحرب وما سيحصل
مستقبالً .أميركا لم تكن مقتنعة بالحرب ،فهي كانت مؤيدة
وغير مؤيدة وهذا موقف ملتبس ،لكن األميركيين في هذه

فرن�سا اقتنعت ببقاء
النظام في �سورية
فقررت التعامل معه
الحرب ،أرضوا السعودية وخففوا من معارضتها لالتفاق
النووي.

{ عندما تصل ال��دول��ة القوية إل��ى طريق م�س��دود في
الحرب وينتهي بنك أهدافها كما حصل مع السعودية ،هل
تتصل بالخصوم إليجاد مخارج؟

 من دون شك ،لم تتسرب أي معلومات في هذا األمر،لكن حصل كالم بين واشنطن وطهران وهذا ما أدى إلى وقف
إطالق النار .أميركا أرسلت إلى السعودية رسالة بأنه إذا
استمرت الحرب ستدخل إيران على الخط ولن نرسل قوة
برية للتدخل ،لذلك التأثير على السعودية كان من قوى
دولية وليس من دول عربية ال تملك الشجاعة لتطلب من
السعودية التروي.
إذاً ،ال أهداف للحرب سوى المدنيين وحصلت ضغوط
غربية مخفية على السعودية وربما ج��اءت من أخصام
السعودية مثل إيران وروسيا والصين بواسطة األميركين
واألوروبيين.
وقف إطالق النار مصلحة لليمنين وللسعوديين أيضاً،
اتمنى ان ال تتدخل السعودية بالسياسة اليمنية كي ال
يحولوه إلى لبنان ثانٍ ألنها اذا تدخلت ستتدخل أطراف
أخرى وهذا سيؤدي إلى ما أدى إليه في لبنان ،فنحن ال
نستطيع انتخاب رئيس بسبب الخارج.
ال��رئ��ي��س عبد رب��ه منصور ه���ادي ،ب��ره��ن أن��ه رئيس
ضعيف ،بعد سنتين ولم يستطع حتى تشكيل حكومة،
الدولة اليمن تحل أزماتها دائما ً بمجلس رئاسي يجمع
كل الجهات اليمنية الدينية والقبائلية والمناطقية ثم
ينتقلون إلى النظام األفضل ،واألنسب أن يبقى منصور
هادي بالرياض ويتفق اليمنيون على مجلس رئاسي وأن
ال تتدخل السعودية في اليمن.

{ كان الفتا ً أن يخرج قرار وقف اطالق النار على لسان
الديبلوماسية االيرانية .فنائب وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان أعلن صباح ال�ث�لاث��اء أن وقف
إطالق النار سيتم في الساعات المقبلة وفعالً توقف في
المساء ،هل هناك تواصل خفي بين إيران والسعودية؟
 أعتقد أنه اتصاالت بين األميركي وااليراني أكثر منه بيناإليرانيين والسعوديين ،ألن وزيري الخارجية األميركي
وااليراني جون كيري ومحمد جواد ظريف يتحادثان في

عناصر قوى األمن خالل توزيع اإلرشادات

بو حبيب متحدثا ً إلى الزميلة ر َّمال

في السياسة الفرنسية وال سيما الخارجية» ،معربا ً عن
اعتقاده بأن فرنسا شاهدت أن النظام في سورية ال يزال
موجودا ً لذلك قررت التعامل معه ،مشيرا ً الى أن الحل
السياسي في سورية هو بيد السعودية وايران اكثر من
أوروبا وأميركا.
ولفت بوحبيب الى أن»النفوذ السعودي في الملف
الرئاسي في لبنان أكثر من اإليراني» ،جازما ً بأن «طهران
شكل دائم بعد االتفاق النووي .فكيري يتحدث مع ظريف
أكثر من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ،هناك
اعتراف دول��ي بقوة ومكانة ومركز كل دول��ة بالمنطقة ال
سيما دور ونفوذ إي��ران ،ال��دول الغربية ودول المنطقة
كلها على تشاور دائم في ما بينها ،وإيران أصبحت شريكا ً
للغرب في المنطقة.

{ ال �ي��وم ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال �ح��رب ف��ي ال�ي�م��ن ه��ل ستقتنع
السعودية باالتفاق النووي؟

 في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أعلن أوباماأن ال خطر خارجيا ً من إيران على دول الخليج ،األساطيل
والقواعد العسكرية األميركية موجودة هناك .إي��ران لن
تهاجم السعودية ،ولوال وجود أميركا في الخليج لم تكن
إيران في حاجة الى قنبلة نووية لتحتل دول الخليج بل
تحتلها بقدراتها العسكرية الموجودة ،وثانياً ،لعشر

الحل ال�سيا�سي في �سورية
هو في يد ال�سعودية و�إيران
�أكثر من �أوروبا واميركا
سنوات لن تملك إيران قنبلة نووية ألنها اتفقت مع المجتمع
الدولي على التخصيب ونوعيته وهذا يريح السعودية،
وبعد حرب اليمن من الصعب على السعودية أن تعارض
أميركا.
االت��ف��اق ال��ن��ووي ج��اء أفضل مما توقعته «إسرائيل»
وكالم رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو غير
صحيح ،وحتى المعارضون لالتفاق في مجلس الشيوخ
يطالبون اليوم بالمشاركة في القرار فقط .وسيشاركون
وستحصل م��ش��اروات في ه��ذا األم��ر بين مجلس الشيوخ
والرئيس األميركي أكثر مما كانت في الماضي ،خصوصا ً
أن هناك ثالثة أنواع من العقوبات ،عقوبات ضد إيران ال
تتعلق بالملف النووي تسمى عقوبات إرهابية ،عقوبات
تتعلق بالنووي تسمى رئاسية رئيس الجمهورية يستطيع
رفعها ،وعقوبات في الكونغرس ال يستطيع الرئيس رفعها،
وعقوبات في مجلس األمن واألمم المتحدة يمكن رفعها من
خالل مجلس األمن ،والتعاون مع الكونغرس قد يساعد في
إزالة جميع العقوبات وهذا ما تطلبه إيران.

{ ه��ل سيتعاون ال�ك��ون�غ��رس؟ وم��ا ال��ذي يضمن بعد
انتهاء والية أوباما أن يأتي رئيس جديد ويرفض االتفاق
إذا تم التوقيع عليه؟

 هذا االمر لم يسجل سابقا ً في أميركا ،وهذا اتفاق دوليوقرار من مجلس األمن والدول الست الكبرى وال يستطيع
أي رئيس أميركي نقضه وتبقى عالقته جيدة مع الدول،
لذلك سيسير هذا االتفاق .أما العائق األكبر فهو التفاصيل،
ألن إيران تصر على إزالة العقوبات كلها قبل توقيع االتفاق
وأوباما ال يستطيع إزالتها كلها .ثانيا ً سيضعون اتفاقا ً
كيف يتم التحقق في ما إذا كانت إيران تطبق فعالً االتفاق
مستقبالً أم ال ،وهل تعود العقوبات مباشرة إذا أخلّت إيران
بالتزاماتها ومن يقرر هذا األمر؟ لم يتم بعد االتفاق على
هذه التفاصيل وكل ذلك سيأخذ وقتاً .الكونغرس الجديد
يحتاج أكثرية الثلثين لنقض االتفاق النووي رغم ذلك لن
يحصل ألنه اتفاق دولي.

{ هل يمكننا القول إن أوباما يتخذ قرارات جريئة لكنه
مقيد الحركة؟

أوب��ام��ا يتخذ خ��ي��ارات صعبة وه��و محور السياسة
الخارجية والداخلية في ال��والي��ات المتحدة ،همه في
الشرق الوسط إنجاز اتفاق «إسرائيلي»  -فلسطيني لكن
هناك عناد ا ً «إسرائيليا ً» كبير ا ً ،حتى استطاع أوباما أن
يفصل بين اليهود في أميركا لكنه ال يستطيع أن يكسر
«إسرائيل» في السياسة األميركية بسبب نفوذها الكبير
في أميركا.
الرئيس أوباما يريد اتفاقا ً مع إيران ،وطريقة التعامل
مع الدول غير الصديقة ألميركا هي بالحوار وليس بالقتال
كسياسة الرئيس جورج بوش ،ونجح مع كوبا وسينجح
مع إيران .تاريخيا ً العالقات األميركية مع ايران منذ حكم
الشاه هي عالقات قوية ،تتغير السياسة ولكن تبقى إيران
بالنسبة للمصالح األميركية هي نفسها ،وثانيا ً إي��ران
تحتاج ألن تخرج من العزلة الدولية وتنطلق بعالقاتها.
الرئيس األميركي الحالي هو الوحيد ال��ذي يريد اتفاقا ً
مع إيران ومن سيأتي بعده يمكن أن ال يتشجع على هذا
االتفاق ،لذا اآلن ،إيران واميركا لديهما فرصة ذهبية لتوقيع
اتفاق وانهاء القطيعة بين الدولتين والشعبين.

{ هل تبحث أميركا عن شريك مسلم يتزعم الشرق
األوسط وقادر على حل الملفات في المنطقة؟

 إيران تستطيع المساعدة في حل الملفات لكن ال يمكنحل المشاكل من دون ال��دول الس ّنية في المنطقة كمصر
والسعودية وغيرهما .أميركا بدأت تدرك أن التعاون مع
إي��ران وحلفائها في المنطقة للقضاء على اإلره��اب أسهل
بكثير م��ن التعامل م��ع مصر وتركيا والسعودية التي

لن تخالف أي اتفاق لبناني على أي رئيس ،عكس الرياض
التي لديها فيتوات».
واعتبر بوحبيب أن «الشرق األوسط اليوم مشتعل
وأميركا مشغولة باألزمات وال تعتبر لبنان مصدر ازعاج
لها كغيره من الدول».
وفيما يلي نص الحوار كامالً:
تملك أفكارا ً مختلفة .لكن أميركا لن تتخلى عن هذه الدول
ال سيما مصالحها مع السعودية ،رغم الظروف ،بسبب
النفط ألن البديل عن السعودية هو «داعش» وليس النظام
الديمقراطي ألنه ال يوجد نظام ديمقراطي في أي بل ٍد عربي
إال في تونس حيث هي تجربة مميزة إذا نجحت.

{ ت �ق��ول ال�ت�ق��اري��ر ال�غ��رب�ي��ة إن إي ��ران ق ��ادرة ع�ل��ى أن
تكون شريكا ً حقيقيا ً ألميركا في مكافحة اإلره��اب لكن
السعودية ال تستطيع لوجود فكر وهابي متشدد؟

 أميركا كانت ت��رى إي��ران دول��ة إرهابية ألنها تسلحوتدعم حزب الله ،لكن اليوم إيران تستطيع أن تساعد بقوة
مع حلفائها في مكافحة اإلره��اب ألنها تملك التنسيق مع
حلفائها في العالم العربي واإلسالمي أكثر من السعودية،
إال أن األخيرة قادرة على زيادة اإلرهاب في العالم العربي
لذلك يجب التعاون مع السعودية لمكافحة اإلرهاب.
وإيران ال تستطيع أن تبقى خارج النظام الدولي خصوصا ً
أن العالم أصبح قرية كونية نتيجة ما صنعته العولمة.

{ كان الفتا ً أن المقابلة األخيرة للرئيس بشار األسد
كانت مع قناة فرنسية «فرانس  ،»2وكشف عن اتصاالت
لإلستخبارات الفرنسية م��ع ال��دول��ة ال�س��وري��ة وإرس��ال
موفد فرنسي للقاء رئيس االستخبارات السورية اللواء
ع �ل��ي ال �م �م �ل��وك ،ه��ل ه �ن��اك ت �ق��دم ف��رن �س��ي ح�ق�ي�ق��ي نحو
سورية؟
 منذ قضية ال��س�لاح ال��ك��ي��م��اوي ك��ان��ت فرنسا أكثرال��دول األوروب��ي��ة ضد س��وري��ة .هناك خفة في السياسة
الفرنسية أكثر من غيرها من دول أوروبا ،خفة بالتصاريح
وبملف السياسية الخارجية وحتى الداخلية كالسياسة
االقتصادية وه��ن��اك اخ��ت�لاف بوجهات النظر الداخلية
واإلقليمية في فرنسا ،لكن الكلمة النهائية ألميركا في
قضايا الشرق األوس��ط ،وفرنسا شاهدت أن النظام في
سورية ال ي��زال موجودا ً لذلك يتعاملون معه .و«فرانس
 »2قناة حكومية وليست خاصة ،وسبقت ذلك زيارة نواب
معارضين إلى سورية لكنهم فرنسيون.

{ هل تمهد فرنسا ألميركا للحديث مع الرئيس األسد
لبدء الحل السياسي في سورية؟

 الحل السياسي في سورية يبدأ من سورية ،يعني أنالجهتين ستكونان بالحكم ،المعارضة ترفض أن يبقى
األسد في الحكم وهو ال يشاركها السلطة ،والمعارضة التي

طهران لن تخالف �أي اتفاق
لبناني على �أي رئي�س �إنما
ال�سعودية لديها فيتوات
حضرت لقاء موسكو موجودة في الخارج وبعضها في
الداخل لكنها ضعيفة أمام «داعش» و«النصرة» والدول ال
تستطيع فرض هذا الحل من دون معرفة من يم ّول اإلرهاب،
القضية بيد السعودية وإيران أكثر من أوروبا وأميركا ،من
يتكلف هو السعودية وإيران ،وروسيا وأميركا تسيران بأي
اتفاق بين إيران والسعودية.

{ رئ��اس��ة ال �ج �ه��وري��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ط ��ال ان �ت �ظ��اره��ا ،ما
السبب؟ من الذي يعطل؟

  8آذار ورئيس تكتل التغيير واالص�لاح ميشال عونيتهمان السعودية بالتعطيل والمستقبل يتهم اي��ران.
الطرفان لديهما نفوذ في تسهيل األم��ور ،كما حصل في
تشكيل الحكومة الحالية ،التسهيل أت��ى م��ن ال��خ��ارج
وتحديدا ً من طهران والرياض ،لكن النفوذ السعودي أكثر
من اإليراني .إي��ران لن تخالف أي اتفاق لبناني على أي
رئيس ،انما السعودية لديها فيتوات.

{ السفير األميركي في لبنان ديفيد ِه ْل ال يص ّرح وال
يتدخل ف��ي الملف ال��رئ��اس��ي ،ه��ل ه��ذا يعني ع��دم اهتمام
اميركي في لبنان؟

 السفير هِ ْل تنتهي واليته في لبنان في نهاية شهر آبالمقبل ،وهو انفتح على الجميع إال حزب الله ألن القانون
األميركي يمنع ذلك لكنه اجتمع مع مقربين من الحزب،
وهناك نوع من العالقة الجيدة ل ِه ْل مع الجميع في لبنان،
فهو يجتمع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير
سليمان فرنجية والعماد عون ومن دون ان يفقد عالقاته مع
 14آذار .اليوم الشرق األوسط مشتعل ،وأميركا مشغولة
ب��األزم��ات وال تعتبر لبنان م��ص��در إزع���اج لها كاليمن
وفلسطين والعراق وسورية والخليج ،وبالتالي كلما كان
اهتمام أميركا وال��دول الكبرى بلبنان أقل يعني وضعنا
الداخلي أفضل ،ألنهم يهتمون بنا عندما توجد أزمة .نتمنى
ان يأتي سفير أميركي جديد كالسفير هِ ْل يكمل إتصاالته
وحواره مع الجيمع.

يبث ه��ذا ال�ح��وار ك��ام�لاً ال�ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية
عشرة ليالً على قناة «ت��وب نيوز» تردد
.12034

دخل قانون السير الجديد حيّز التنفيذ أمس ،متخذا ً
في اليوم األول من تطبيقه طابعا ً توعوياً ،إذ أقامت
عناصر قوى األمن الداخلي حواجز على مختلف الطرق
في المناطق اللبنانية كافة ،وزعت خاللها كتيّبات عن
القانون .فيما نفذ عدد من السائقين اعتصامات احتجاجا ً
على تنفيذ القانون.
ول��وح��ظ ت��راج��ع ح��رك��ة السير بشكل ملحوظ في
العاصمة م��ع ب��دء تنفيذ ال��ق��ان��ون الجديد كما غاب
االزدحام المعتاد في معظم الشوارع.

وتزامنا ً مع اليوم األول لتطبيق القانون شهدت مراكز
المعاينة الميكانيكية في كل من الشمال والحدث زحمة
خانقة وإقباال ً كثيفاً ،حيث توافد المواطنون لتسوية
أوضاعهم.

المعاينة الميكانيكية

صيدا

مراحل التطبيق

وفي ساحة النجمة في صيدا ،اعتصم سائقو سيارات
أجرة لبنانيين وفلسطينيين ،احتجاجا ً على منعهم من
العمل بموجب قانون السير الجديد مع سريان تطبيقه،
فرفعوا أرغفة الخبز تعبيرا ً عن الوضع االقتصادي
المزري ال��ذي وصلوا إليه ،مطالبين بتخفيض قيمة
المخالفات ومهددين بتصعيد تحركاتهم في حال عدم
إيجاد حلول لمطالبهم.
وطالب السائقون الفلسطينيون الذي يعملون على
سيارات أجرة من دون رخصة قيادة عمومية بإيجاد حل
لوضعهم.

صور

ونفذت سرية صور وبنت جبيل بإشراف قائد السرية
المقدم عبدو خليل وبإمرة آمر مفرزة سير صور النقيب
عباس إبراهيم ،حملة توعية للسائقين حيث جرى
ت��وزي��ع ب��رش��ورات إرش��ادي��ة تتعلق بتطبيق قانون
السير الجديد ،فيما حررت محاضر ضبط بالسيارات
والدراجات النارية المخالفة التي ال تحمل أوراقا ً ثبوتية
وحجزت.
ُ
كذلك نفذت قطاعات السير في مفرزة صور ،دوريات
متنقلة وحواجز ثابتة عملت على مالحقة السيارات
والفانات والشاحنات الصغيرة وال��دراج��ات النارية
المخالفة ،التي صدرت بحقها محاضر ضبط .و ُو ّزعت
كتيبات إرش���ادات لتوعية السائقين الل��ت��زام تطبيق
القانون الجديد ،مع تشديد المخالفة في حالة تكرارها.

بعلبك

وف��ي بعلبك ب��دأت دوري��ات مفرزة السير بمالحقة
السيارات والفانات والشاحنات الصغيرة والدراجات
النارية المخالفة ،خصوصا ً التي تسير عكس السير على
الطريق الدولية في المحافظة وأعطت التنبيهات بغية
توعية السائقين في اليوم األول لتطبيق القانون الجديد
مع تشديد المخالفة في حال تكرارها ،فيما أقامت حواجز
توعية وإرشاد للسائقين.

الشمال

واتخذت القوى األمنية تدابير عدة في منطقة الشمال،
فأقامت الحواجز في طرابلس وف��ي الطرق الرئيسة
وم��داخ��ل المدينة وب���اب ال��ح��دي��د وطلعة المشروع
والبحصاص وطريق المئتين وغيرها .فيما قطع شبان
من منطقة باب الحديد الطريق لبعض الوقت باإلطارات
في المنطقة احتجاجا ً على بدء العمل بالقانون.
وفي عكارأقامت عناصر قوى األم��ن الحواجز على
طول الطريق الممتدة من منطقة الحيصا مرورا ً بالعبدة
وعلى طريق عام القبيات ـ حلبا وأدت هذه اإلجراءات إلى
زحمة غير مسبوقة.
وفي بلدة ب��زال ،عمد عدد من سائقي السيارات إلى
قطع الطريق لبعض ال��وق��ت احتجاجا ً على تطبيق
القانون قبل أن تقوم وحدات الجيش بفتحها .

الضنية

وتسبب بدء تنفيذ قانون السير في الضنية بتأخر
ذه��اب الموظفين والطالب إلى أعمالهم وجامعاتهم،
نتيجة توقف ع��دد كبير من السيارات المخالفة عن
العمل ،وأدى ذلك إلى تجمع عشرات الطالب والموظفين
صباحا ً على طول الطريق الرئيسة التي تربط الضنية
بمدينة طرابلس ،بانتظار م��رور س��ي��ارات العمومية
لنقلهم ،بسبب تراجع حركة عبور السيارات على الطريق
المذكورة على نحو ملحوظ.
من جهة أخرى ،لفت رئيس التجمع الشعبي العكاري
النائب السابق وجيه البعريني إلى أنه مع التزام تطبيق
هذا القانون ،داعيا ً كل أنصاره ومحبيه إلى التزام تطبيقه
«ألن للدولة علينا حقاً ،كما لنا عليها حقوق» ،مطالبا ً
الدولة بـ»العمل على إنجاز مشروع النافعة (المعاينة
الميكانيكية) في عكار بأسرع وقت ممكن ،ألنه لم يعد
مقبول أن ُتنتهك حقوق أبناء عكار على أبواب النافعات،
وأن يكونوا فريسة للسارقين والسماسرة».

وطالب البعريني الدولة بـ»تعبيد الطرقات العامة،
كي تكون منصفة مع أبنائها في تطبيق اإلنماء المتوازن
كما تطبق القوانين».

وتنتهي المرحلة األول��ى من تطبيق القانون يوم
الخميس في الثالثين من الشهر الجاري ،وسيتم في هذه
المرحلة قمع مخالفات السرعة الزائدة ،والقيادة تحت
تأثير الكحول أو المخدرات إضافة إلى القيادة المتهورة
للدراجات ومخالفات القرار اإلداري بالسير خارج أوقات
ال���دوام للدراجات والشاحنات ،إضافة إل��ى السرعة
الزائدة على الحد المسموح به.
أما المرحلة الثانية من تطبيق القانون فتبدأ الشهر
المقبل وتستمر حتى نهايته ،وهي تشمل قمع المخالفات
المتعلقة بعدم وضع حزام األمان في المقاعد األمامية
وتجاوز اإلشارة الحمراء ،إضافة إلى السير في اتجاه
معاكس لوجهة السير واستعمال وسائل االتصال.
وتشمل المخالفات ال��وق��وف ص��ف�ا ً ث��ان��ي�ا ً يعرقل
انسيابية السير وقيادة مركبة من دون لوحات وعدم
وجود لوحة أمامية أو خلفية ،وقيادة مركبة من دون
تسجيل واستعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها،
إضافة إلى قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص
لها على رخصة السوق (خصوصي ،عمومي) والقيام
بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة.
ومن المخالفات التي ستقمع في المرحلة الثانية
من تطبيق قانون السير الجديد ،تأجير أو استئجار
أو استبدال اإلطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في
المعاينة الميكانيكية وع��دم اعتمار الخوذة من قبل
سائقي الدراجات النارية ،إضافة إلى قيادة دراجة آلية
تحدث ضوضاء عالية.
من جهة أخرى ،أعلنت غرفة التحكم المروري سقوط
جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل االسمنتي على
أوتوستراد خلدة باتجاه الشويفات ،ونقل إلى مستشفى
كمال جنبالط للمعالجة .كما أف��ادت إحصاءات غرفة
السير عن سقوط قتيل و 6جرحى في  4ح��وادث سير
خالل الـ  24ساعة الماضية.

اليازا

إلى ذلك ،طالبت اليازا الحكومة اللبنانية ،في بيان
«بإطالق العمل الجاد لسالمة السير في لبنان وذلك عبر
إنشاء المجلس الوطني للسالمة المرورية وفقا ً لقانون
السير الجديد ،وذلك للحد من التقاذف المزمن لكثير من
المسؤوليات والواجبات بين الوزارت واإلدارات المعنية
بسالمة السير .كل ذلك بهدف خير المجتمع اللبناني،
وبهدف مصارحة الشعب اللبناني بواقع سالمة السير
الحالي ف��ي لبنان ،وب��ه��دف دع��م بعض المحاوالت
الهادفة إل��ى التطبيق الجزئي لقانون السير ،وبعد
سنوات من التأخير لدى الحكومات اللبنانية المتعاقبة،
وفي مناسبة إعالن نية قوى األمن البدء بتفعيل تطبيق
قانون السير».
وأشار البيان إلى «أن اللجنة الحكومية لسالمة السير
في فرنسا التي يترأسها الوزير األول في فرنسا كان لها
دور محوري في الهبوط الكبير لعدد القتلى على الطرقات
الفرنسية من  17ألفا ً في العام الواحد إلى حوالى  3آالف
في العام  ،2014عبر نجاحها في العمل المشترك بين
الوزارت واإلدارات المعنية بسالمة السير».

التوعية وسالمة المرور

وأص��در مركز التوعية وسالمة ال��م��رور ،بإشراف
مؤسسه إيلي شمعون ،كتيبا ً أوجز فيه أهم مواد قانون
السير الجديد ،معتبرا ً أن للمشروع إيجابيات تتلخص
ببث ثقافة أن قانون السير ُوضع لحماية المواطن ال
لمعاقبته ،معددا ً إيجابياته كاآلتي :التقاط وتسجيل
المخالفات بواسطة الرادار والصورة المتحركة مع لوحة
التسجيل ،التخفيف من االزدح��ام عبر منع المخالفات
التي تعيق السير ،عدالة محضر الضبط ،خفض كلفة
االستشفاء من الحساب الخاص والحكومي ،خفض
الهدر المادي وتقليل عدد الحوادث وتلف السيارات
وكلفة استيراد القطع ،زيادة الوعي االجتماعي لخطورة
فوضى السير ،التخفيف من مستوى القلق والضغط
النفسي لدى المواطنين ومساهمة المواطن والمجتمع
المدني بتطبيق القانون فيتصالح معه.

ر�سوم ال�سير والمثلث التحذيري
وجهاز الإطفاء
صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة البالغ اآلتي« :تزامنا ً مع موعد تطبيق
قانون السير الجديد اعتبارا ً من  ،2015/4/22بدأ
المواطنون يعمدون إلى شراء المثلث التحذيري وجهاز
اإلطفاء التي يجب توافرهما داخل السيارة .وبما أن هذا
القانون سيتم تنفيذه بصورة تدريجية ،لذلك إن عناصر
السير لن يقوموا بتنظيم محاضر مخالفات للسائقين،
الذين ال يملكون هذين التجهيزين قبل ثالثة أشهر على

األق��ل .كما أنهم سينظمون محاضر للمركبات المتخلفة
ع��ن تسديد رس��وم السير السنوية إب��ت��داء م��ن تاريخ
.»2015/6/1
وإن المديرية العامة ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي تذكر
المواطنين ،بأن أي مخالفة لقانون السير ،ولو اعتبرناها
بسيطة ،يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة ،وتطلب منهم
تسوية أوض��اع مركباتهم المخالفة ،وفقا ً لما يتطلبه
القانون».

