
 التداخالت في المواصالت

 

maannasel.net - صورة - خریطة النقل العام 

 

 

 داوود ریتش

  



 المقّدمة

 في یومي االول في مدینة عمان أنا رأیت فوضى النقل العام في شوارعها.  كنت في صویلح انتظر

 الباص إلى فحیص وحاولت أن أفهم طرق المركبات حولي.  وجدت باصات من شركات مختلفة

 وسیرفیسات تتنافس مع بعض وشباب ویعّلنون مقاصد كثیرة ولم أجد أي إشارة أو إرشاد رسمي.  على

 الرغم من أن غمرني عدم وجود نظام في صویلح فرأیت ذلك الیوم جزءًا صغیرًا من الوضع فقط.
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 القصة الكاملة لمواصالت عمان طویلة، ولكن یبرز موضوع واضحًا وهو التداخالت بین منظمات

 منفصلة فیها هیئات حكومیة وشركات في القطاع الخاص وجماعات غیر ربحیة.  هذه األطراف المتنوعة

 تتعاون وتتنافس وتتوافق وتتعارض.  هي موجودة في نفس المسائل ونفس المحطات.  في هذه الكتابة سوف



 استكشف تاریخ النقل العام في االردن مع تركیز مشدد على تفاعالت بین هذه الجماعات وبعد ذلك سأطبق

 الدروس من الماضي على الخطط لمستقبل عمان في النقل العام، خاصًة نظام "الباص السریع" المخطط.

ز أساسي لفهم  سأركز على نظام الحالفات في عمان بما في ذلك الكوسترات والسیرفیسات الن االهتمام المركَّ

 واضح والن الصورة الكاملة للنقل العام في عمان أوسع من أي كتابة واحدة

 

 

 تاریخ القطاع الخاص

 مع أن السیرفیسات كانت موجودة في عمان قبل ١٩٧٥ فبدأت قصة النقل العام الحقیقیة في تلك

 السنة مع تأسیس "هیئة النقل العام" رغبًة في تسهیل إزدیاد عدد السكان في العاصمة.   الهیئة وفّرت

 مواصالت مباشرًا بدون تعاون مع القطاع الخاص.  تدریجیًا أصبحت الهیئة مكلفة وغیر فعالة وظهرت

 شركات خاصة في نفس المجال.  أعلنت الحكومة في عام ٢٠٠٠  حل "هیئة النقل العام" وتأسیس "هیئة

 تنظیم النقل البري" والهیئة الجدیدة كانت مسؤولة عن التنظیم والرقابة والترخیص لشركات النقل الخاصة.

 من هذه الشركات، كاتت ناجحة أكثر "شركة اسیا للنقل" و"الظالل" و"التوفیق" و"TELL". في عام ٢٠٠٥

 "الشركة المتكاملة للنقل المتعدد" ("المتكاملة" وإیضًا تسمى "أوتوباص عمان") استحوذت على هذه

 الشركات االربع(1).  في عام ٢٠١٠ دخل مسثمر أجنبي القطاع عندما "سیتي جروب الكویتیة" اشترت

 ٥١٪  من الشركة المتكاملة (2).  الیوم، الشركة المتكاملة ما زالت أكبر من أي شركة أخرى في مجال

 النقل العام االردني.  ولكن هي شركة غامضة - مثًال، لیست ذات الموقع في االنترنت.  ال حاجة للبیان أن

 الشركة المتكاملة ما تعاونت جیدًا مع الحكومة األردنیة أو مع ركابها.



 

 تاریخ القطاع العام

  من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٠٧ أمانة عمان الكبرى كانت مسؤولة عن تخطیط البنیة التحتیة بینما

 هیئة تنظیم النقل البري كانت مسؤولة عن تنظیم المواصالت العامة التي تستخدم تلك البنیة من خالل

 السیطرة على الشركات الخاصة (3).  فوق ذلك كله فالشركات، خاصًة المتكاملة، لم یلعبوا ادوار شركاء

 متعاونین بسبب شخصیتهم الغامضة وتأثیرهم األجنبي.  العالقات بین األطراف كانت فوضویة.  ركزت

 أمانة عمان على تحسین حالة السیارات الخاصة في شوارع العاصمة وهیئة تنظیم النقل البري لم یكن عندها

 الموارد الضورریة لتنفیذ تغییرات في المواصالت.  الشركات اهتمت بأرباح فقط ولم تكن موجودة أي

 منظمة أو مؤسسة من الموطنین.  كان الوضع بلیغ واحتاج إلى حل.

 

 وصل اساس ذلك الحل عام ٢٠٠٧ مع إعادة تشكیل النظام الحكومي للمواصالت العامة.  أصبحت

 أمانة عمان مسؤولة عن تخطیط وتنظیم المواسالت العامة في حدود العاصمة باإلضافة إلى مسؤولیاتها

 القدیمة.  أمانة عمان تسیطر على شوارع المدینة وترتیب الباصات التي تتنّقل فیها ولكن ال تسیطر على

 الباصات نفسها (3).  ما زالت تؤّثر المسافة بین القطاع الخاص والقطاع العام في نجاح النقل في عمان،

 ولكن على األقل الطرف الحكومي متحد.

 

 من أكبر التحدیات التي تجيء من هذه المسافة تحد رقابة القطاع الخاص, الشركة المتكاملة تستقبل

 حوالي ٤ ملیون دینار كل سنة من الحكومة كدعم مالي (4) ومع ذلك فالشركة مدیون بشكل كبیر (5) وال



على الرغم من الحكومة  توفر خدمة كافیة لعامة الناس في االردن (مثًال، طالب في الجامعة الهاشمیة (6)). 

 الوطنیة حصلت على ٦٠٪ من الشركة المتكاملة في عام ٢٠١٣ وانسحب االستثمار الكویتي الن قضایا

 داخل إدارة الشركة (7,9) فلم یتحسن الحال.  كان هذا الحصول خطوة جیدة  ولكن خطوات إضافیة

 ضروریة.   من الواضح أن األردن تحتاج إلى أقرب عالقة بین أمانة عمان (لیس الحكومة الوطنیة فقط) و

 بین الشركة.  ُتَؤّدي  المسافة بین أمانة عمان والحكومة الوطنیة إلى نفس مشاكل المسافة بین أمانة عمان.

 یجب أمانة عمان  أن  تبین اهدافها للشركات ویجب الشركات  أن  تجیب عن اهداف األمانة بشكل سریع

 ومباشر.  بدون هذا التعاون التطور الحقیقي سیكون مستحیل في السنوات القادمة.

 

 عامة الناص و المؤسسات العامة

 سّببت جزئیا انتقاد من المواطنین التغییرات في القوانین في عام 2007 ولكن من غیر قناة مبشرة.

 قّدم الضغط الشعبي على فرصة للحكومة بدون االرشاد.  من المعروف ان التواصل بین الحكومة

 ومواطنیتها أساسي في كل المجاالت ولیس مجّرد النقل العام.  قال حازم زریقات في مقابلة لمجالة "فینشر"

 إن "المؤسسات غیر الحكومیة مثل "معًا نصل"... تلعب دورًا  ضرورویًا من خالل إضافة صوت الركاب

 ولذلك توازن الحوار عن النقل العام" (10).   في مناقشة شخصیة حازم زریقات تكلم عن دور المؤسسات

 غیر الحكومیة في تبادل الحافز بین الهئیات وعامة الناس األردتیین.  المؤسسات تستطیع ان توّحد الناس

 ویجاء بطلباتهم الى الحكومة وفي نفس الوقت تترجم الخطط الحكومیة الي طاقة في الشوارع مكافحة الهمود

 ضد المواصالت العامة.  توجد قضایا في التواصل بین الحكومة و عامة الناس و مع ذلك معًا نصل تتمتع

 بعالقتین مرتاحتین مع الحكومة والناس ولذلك تقدر على توفیر جسر بینهما.



 

 فشل الباص السریع
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 فشلت الخطة االولى للباص السریع في عنان لسببین.  في رأي "التعاون لقابلة الحركة في العالم

 النامي" كان اكبر منهما عدم توجد شاركة الناس في التخطیط والتنفیذ ولذلك استیاءهم مع امانة عمان (11).

 هذه خبرة تتأكد الحاجة الى ازدیاد التواصل بین الركاب و امانة عمان عن طریق مؤسسات مثل "معًا

 نصل".  في حقیقة األمر أسست "معًا نصل" بعد فشل الباص السریع و اجابًا عنه جزائیًا.

 



 السبب الثاتي التي حازم زریقات شدده في نقاشنا هو المسافة بین فروع الحكومة وخاصًة بین أمانة

 عمان ومجلس النواب ودیوان المحاسبة (3).  الحكومة تفتقر إلى التوّحد. إیضًا فعلت الحكومة خوفًة من

 إتهامات الفساد.

 

 أمل في المستقبل

 ذكرُت في هذه الكتابة قائمة طویلة من عوامل لها صلة بقضیة المواصالت العامة العمانیة ومنها

 الحكومیة: أمانة عمان وهئیة تنظیم النقل البري ومجلس النواب؛ والخاصة: الشركة المتكاملة للنقل المتعدد

 والشركات الصغیرة والمشغلین الفردیین للكوسترات وسیرفیسات؛ وغیر الرسمالیة: معًا تصل والركاب

 نفسهم.  من الصعب التعاون بین كل هذه األطراف ولكن من الضروري ایضًا.  هي تتنافس ومع ذلك تعتمد

  على بعضها البعض.

 في رأیي, على الرغم من المیزات المتنوعة والفریدة التي توّفرها تنوع الجماعات في المیدان فنحن

 في االردن نحتاج الى مركزیة في تنظیم المواصالت العامة واحسن مركز هو أمانة عمان.  األمانة توقع في

 موقف بارز لتنظیم وترتیب وتسهیل عمل كل طرف آخر ولذلك یجب الحكومة ان تزّید سلطتها على

  وصالتها مع تلك الجامعات.
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