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السرعة 
احترافا القاتل األكثر

تأسس الذي االجتماعية-اليازا للتوعية الشباب تجمع ان
(ابـــن  عــاصــي طــــارق ١٩٩٤ اثـــر وفــــاة الـــشـــاب فـــي الـــعـــام
نشرة من االول العدد هذا يهدي العمر) من التاسعة عشر
التعاون اطار بداية في يصدر الذي للسالمة العامة اليازا
في الطرق حــوادث ضحايا جميع الــى الشباب مع نهار 
وفعالية قــوة سيزيد نضالها بــأن الــيــازا لــبــنــان. وتــؤكــد
شبابنا خسارة الى تؤدي التي المشاكل لجميع للتصدي
النهار، جريدة خالل الشراكة المشرفة مع من الطرق على

بالذات. نهار الشباب جمعية ومع

اليازا مؤسس – عقل زيادمخايل

(١٩٧٥-١٩٩٤) عاصي طارق الفقيد الشاب

لجنة مع المشترك نضالها متابعة في استمرارها اليازا تعلن
حتى السوق إجازات إصالح في النيابية والنقل العامة األشغال
مكاتب أصحاب نقابة مع التعاون في رغبتها وتعلن النهاية
على السائقين زيادة مهارات السيارات بهدف قيادة تعليم

السليمة. القيادة أصول
المطلبية هي حملتها أهـــداف أبـــرز مــن أن الــيــازا كما تــؤكــد 
لبنان هيبتها ووضعها في  إلجــازة السوق الصادرة تعيد أن
الدول من عددكبير أن خاصة الماضي، في كان كما القانوني
بعد اللبنانية السوق بإجازة تعترف تعد لم واألوروبية العربية

السوق. إجازات توزيع طريقة في الفساد إستشرى أن
وهيبتها اللبنانية الــدولــة مــســتــنــدات جميع مــصــداقــيــة  إن 
إدارات أن من كبير لعدد تأكد عندما شديد خطر في هي
اللبنانية السوق إجازة دول العالم إن من كبير عدد في المرور

لبنان. في الناس لإلستهتار بحياة رمزًا أصبحت

السوق! إجازات
 ... لبنان  في

 www.naharashabab.com

العلمية األبحاث مع مؤسسة بالتعاون العدد هذا
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بالسيطرة شعورا خاطئا يوهمه المقود ينتاب السائق تسلم لدى
يتحكم االحساس بانه السائق يعطي الشعور هذا ، السيارة على
بذلك و . حوله المحيط من تغيرات في حدث من مهما بالسيارة
او او االلتفاف للفرملة كافية مسافة ترك السائق اهمية ينسى
التي السرعة السير قانون يحدد . السير خط في التغيير حتى

تبعا ل: خاصة معايير بهاحسب االلتزام على السائق يجب
السير كثافة .١

نوعية الطريق .٢
حمولة السيارة .٣
الجوية االحوال .٤

ومسيطرًا على ااألحوال يبقى يقظًا في جميع أن السائق فعلى
والمناورات العمليات  جميع  إجــراء من يمكنه بشكل مركبته
بعين يأخذ أن مركبته، سرعة تحديد عند وعليه المتوجبة،
واألحــوال مركبته، وحمولة وحالتها، الطرق، وضعية اإلعتبار
إيقاف مركبته من يتمكن وذلك لكي السير، الجوية، وكثافة
فقط واحد لالسف سائق انما لـه. المتوفرة الرؤية ضمن مدى
تحديد  بــارشــادات YASA  يتقيد رصدتهم اصــل ثالثة مــن

. السرعة

؟ القيادة على السرعة تؤثر كيف
الحوادث من ٪٤٩ بحوالي تتسبب السرعة أن تفيداالحصاءات
. أما اصابات بليغة الى تؤدي من الحوادث التي ٪٤٠ و القاتلة

: في فتكمن السرعة تأثيرات
يمتد ١٨٠  نظر حقل في يرى المسرع : ان النظر حقل تقليص
التي تقع األمور كل يتجاهل دماغه أن آخر اال سائق كأي درجة
لألحداث  تقدير سوء الى يؤدي مما درجة ٩٠ يمتد حقل خارج

. المحيطة

المسافة زادت كلما السيارة سرعة زادت كلما : الفرملة مسافة
للتوقف. المطلوبة

عن الناجم زاد الضرر السرعة كلما زادت كلما : األضـــرار حجم
الحادث

الالزمين الوقت و المسافة على السرعة آثار تنعكس
اثناء لطارىء تعرضه حال في السائق فعل لردة

يحتاجها التي المدة ان فافتراضا . القيادة
وهي  ٥ ثــــوان ( هــي الـــطـــارىء الستيعابه

فزيادة السرعات) مختلف على ثابتة مدة
ومن الثمين هذا الوقت من تقلل السرعة
الطارىء على صحيحة فعل ردة امكانية
تغيير او الوقت المناسب في كالفرملة
تقليل السرعة ان الــى . اضافة  االتجاه
الحوادث على لتجنب اطول يعطي وقتا

. الطرق وعند التقاء التقاطعات
عند والقوة ، تمثل القوة عام بشكل السرعة

تؤدي و من السائقين تفقد الــوعــي الكثير
تحجب بالتالي و المغامرة على تحفز و التهور الى

قل الوقت كلما السرعة زادت فكلما لها الجانب القاتل
ردة على قدرته تنعدم وبالتالي ، المحيط لمالحظة لدى السائق

ء. طارى بأي عندتفاجؤه الفعل
يفيد ١٠كلم/ساعة. عن السرعة تزيد عندما الوفاة خطر يرتفع
و الــمــحــددة بالسرعة دائــمــًا المنطق  ان على الــســائــق االلــتــزام
الطبيعي من الطريق. المحيط و تالئم معقولة القيادة بطريقة
عن السرعة النظر فبغض السرعة زادت كلما يزيد الخطر ان
بها االلتزام السائق على ، و التي التي تحددها االشارة القصوى

عوامل ان تحددها يجب السائق سرعة فان االحــوال ، كل في
العادية لالحوال هي االشـــارة في المحددة السرعة الن  عديدة

: هي العوامل هذه اهم خطر و ظروف ترافقها ال التي

الطريق سطح نوعية
الطريق الجليد على الثلوج او المياه او كمية

الطريق عرض
الرؤية و الطقس احوال

هوائية دراجات او وجودمشاة
الـــذي الــســائــق ان لــقــد اظـــهـــرت االبـــحـــاث
طاقة يــخــزن يــتــجــاوز الــســرعــة الــقــانــونــيــة
اضافة عبر على الطريق تفجيرها يحاول
قيادته على المخاطرة و المغامرة عنصر
بقية لمخالفة قابلية لديه بالتالي هو و

غيره. من اكثر القواعدالمرورية
المتحدة ان فيالمملكة كما اظهرتدراسة
السنوات في تعرضوالحادث اصطدام الذين
في ســجــلــوا قـــد نفسهم هـــم الـــثـــالث االخـــيـــرة
تراوحت المخالفات من كبير عدد مختلفة اوقات
آمان، مسافة ترك عدم ، الضوئية االشارات مخالفة بين

السكر. حالة في القيادة و السرعة،

: عبر الطرقات على السرعة من التخفيف يمكن
السائقين فــرص مــن بشكل يحد الــطــرق  ١- تعديل تصميم

.( المطبات مثال للسرعة (
ميوله للحدمن الطريق على السائق سلوك تغيير على العمل -٢
نحوالسرعةوذلكعبرالتربيةالجيدةللسائقينالجددواستحداث

االعالم. في وسائل والتوعية لتعليم القيادة مدارس
زيادة عبر لقمع المخالفات على الطرقات المراقبة    ٣- زيــادة
كاميرات استعمال لقدانتشر ، والرادارات المراقبة عددكاميرات
السرعة الفائقة أماكن في تزرع هي و الغربية الدول المراقبة في

على األوتوسترادات 
بالتالي  و السرعة لحدود السائق مخالفة اثبات الى تهدف و  

. معاقبته امكانية
بالمخالفين. الكبيرة العقوبات انزال -٤

ووضع » السواقة دفتر » أو السوق رخصة منح في التشديد -٥ 
لذلك. جديدة آلية

قــانــون تطبيق فــي التكنولوجيا و التقنيات  اســتــعــمــال  -٦
تطوير لــزيــادة و الداخلي االمــن قــوى عناصر قبل السير من

قدراتهم
فعالة . جدية و من السرعة في الحد تكون المساهمة و كي

السرعة مشاكل تعالج التي السير التقيدبموادقانون -٧
∆ العامة التقيدبقواعدالقيادة السائق على وتفرض

احترافا السرعة القاتل األكثر
فيها السائق  يقود مرة في كل YASA انه أعدتها لقد تبين في دراسة سائق، كل بها يتحلى أن يجب عديدة مهارات االيام هذه  في القيادة تتطلب
و خطأ  ب ٦٠ ردة فعل و يقوم قرارا  ويتخذ ٨٠  و يالحظ ٢٤٠ فعل معها يتعامل ان به حركة يفترض ٦٠٠ فانه يصادف كيلومترين سيارته لمسافة
امتحان امام السائق حالة الطرقات في لبنان تضع ان . مميتا خطأ يكون فقد مثال « كالسرعة للحادث مسهلة » عوامل مع ترافق ما اذا الخطأ . هذا واحد
قدرتهم يفوق تتطلب جهد اضافي القيادة الناس فان بالنسبة لبعض ، سريعة قرارات على اتخاذ قدرة عالية و قدرة مالحظة الى الجتيازه يحتاج جدي
سلوكيات او الطقس احوال كتغير الخطأ هامش من تزيد السائق و على المهمة تصعب العديدة التي العوامل ذكر دون هذا . التركيز و التحمل على
العامة اجراءات السالمة كافة اتخاذ االستهتار لجهة حتى او االرهاق ، الضغط النفسي و او الكحول االدوية او تناول نتيجة الطريق على اآلخر من خاطئة

. الطرقات على الناس من حالة الماليين وهي

مطران  ميشال المالزم
رأس ســـيـــر آمــــــر مـــــفـــــرزة

بعلبك

▼

▼

بحوالي السرعة تسبب
الحوادث من ٪٤٩

من ٪٤٠ القاتلة بحوالي
الى تؤدي التي الحوادث

بليغة اصابات



الشباب حياة عىل عواقب السرعة
حــــدوث ما  ال يــتــوقــع اإلنـــســـان  مــن الــمــعــروف "عــلــمــيــًا" بـــأن
حــادث يصيبه إلــى المؤدي  الخطأ فكرة  ويستبعد يكرهه،
أثناء السابقة وانــطــبــاعــاتــه  تــجــاربــه على ويعتمد  بــمــكــروه، 
يستبعد يجعله سابقًا لحادث يتعرض لم فكونه القيادة،

الفرضية. هذه
عقلنا في محتملة غير بأشياء للتفكير مجال مكان وال فال
المخاطر تــوقــع الــعــاقــل على يــفــرض الــبــاطــن، ولــكــن الــواقــع
والقيادة بالحسبان، واتخاذ أسباب الحيطة والحذر وأخذها

الشباب. لدى متوفرًا ليس ما وهذا األصول العلمية، وفق
وأخوين والدين من تتألف أسرة في سليمان" "جويل نشأت
فوجعت أن مستقرة، الى العائلة حياة يصغرانهاسنا، عاشت
التي الكارثة رأسا على عقب.فكانت حياتها قلبت بمأساة

خرج الليلة تلك في ٦ آب ٢٠٠١، بتاريخ وقعت
إبــن  أنــــدي أخــيــه ١٧ عــامــا بــرفــقــة الــعــمــر مـــن "نــيــكــوالالــبــالــغ
والسرعة المركبات نيكوال .أحب بالسيارة في نزهة ال١٦عاما
ولم السوق على رخصة للحصول ينتظر القيادة،لكنه لم في
على طريق السرعة في بالتروي فأفرط أهله يستمع لنصائح

. القانون تطبيق سبل فيه تنقص
التلفزيون تشاهد األم كانت المشؤومة، الليلة تلك وفــي
إلى ولديها عودة تنتظر وهي الليل من متأخرة ساعة حتى
مع "جــويــل" الــحــادث. أسرعت  بخبر أبلغت ولكنها المنزل، 

في و"نيكوال" مات قد "أندي" ليجدوا المشفى إلى والديها
للعالج. تستجيب ال خطرة غيبوبة و سبات حالة

ال "نيكوال" ابنه أن حالة األب بلغ
ُ
أ "أنــدي" جنازة يوم وفي

أجله، من تدعو التالية األيام األسرة باألمل، وأمضت تبشر
أن بــعــد فــيــمــا تــبــيــن ولــكــنــه مـــات بــعــد أخــيــه بــأســبــوع، وقـــد

من نحوهما تندفع ســيــارة تــفــادي  يــحــاوالن كــانــا الشابين 
الخبرة تدهورت ونقص للسرعة ونتيجة االتجاه المعاكس،

الطريق. جانب واصطدمت بسور على سيارتهما
مخاطر الــمــراهــق عــن الــشــبــاب إلــى عندما تتحدث "جــويــل"
نختار الــذيــن "نحن البعض: يجيب عالية، بسرعة القيادة
ال كــانــوا إذا بــأنــهــم  المستهترين هـــؤالء  ــر

ِّ
فــتــذك الـــمـــوت"!! 

أحبائهم يتذكروا أن  عليهم  ، ألنفسهم،  اهتمامًا عيرون يُ
وآبائهم أمهاتهم يرحموا  وأن الــقــلــوب، قساة يكونوا وأال 
من حالهم إليه ستؤول وما وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم

فراقهم. على والبكاء ين األمرَّ معاناة
إن  هؤالء األشخاص، كل يتذكروا أن الشباب على فينبغي
لألبد، حياتها غير الوحيدين لشقيقيها "جــويــل" فــقــدان
"جــويــل" وانــضــمــت مــع والــديــهــا، إنــهــا تعيش اآلن وحــيــدة
حيث ( "يــازا"  االجتماعية للتوعية الشباب (تجمع لجمعية
آالمها بعض من والتخفيف مواساتها في الجمعية نجحت

النفسية.
فإنها  أبـــدًا أخــويــهــا اســتــرداد تستطيع  وبــمــا أن جــويــل لــن
على الشباب من غيري أساعد أن يمكنني (على األقل تقول:
فخورة أنني كما وبعائلتي، بــي  ألمت التي  الكارثة تجنب
النشاط هذا في وأشارك ، "يازا" جمعية مع التوعوي بعملي

∆ الحبيبين) أخوي أنسى أن دون
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تلميذًا ناجحًا ،وصديقًا  فكان ،تعلم المتن رأس في بالحياة نابضة بلدة في فــي٩\١٠\١٩٨٨ مكارم سهيل ولد عالء
األمور. جميع عليه في معارفه،يتكل جميع مميزًا،محبوبًا من

مروع وقع سير حادث طريق عن وذلك كبيرة بسرعة الموت خطفه ،الذي الطويل العمر الشاب لهذا يكتب ولكن لم
يستطع  لم األولى ،فللوهلة واألصدقاء االهل آذان على كالصاعقة وكان القرية الخبر في .انتشر ١٠\٢٠٠٥\ ٢٩ في له

افقده حياته. الحادث ان ذلك هو من واألسوء لحادث مماثل تعرض عالء بأن يصدق ان أحد
. قليلة بأيام الثامنة عشرة يكمل قبل ان غادرنا بدون استئذان رحل قد الحياة اال القليل يرمن لم الذي الفتى فهذا
اهلك ساكنًا في قلوب تزل ولم زوايا المنزل. من زاوية كل ارجاء على تخيم ما تزال الطاهرة فروحك عالء يا رغم رحيلك

ومحبيك. واصدقائك
عضوًا كنت الذي فالكشاف الى األبد. وحياتهم يومياتهم في باق فأنت التحيات والقبل، االف لك اصدقائك يرسل

الحياة. ألحان معها تعزف كنت فرقة الموسيقى التي
ً
نشاطك وحيويتك، خاصة الى يفتقد اعضائه من فاعالً

ابــدًا، با يفارقنا لم طيفك بأن تــزال موجود معنا، ال لنؤكد بأنك نجتمع لرحيلك عنا، االولــى السنوية ففي الذكرى
بأننا سنعمل ونعدك القرية. في وموسيقي كشفي عنصر ألفضل اسمك تحمل سنوية جائزة سنقدم اننا الى الضافة
١٠٥ امتار  طولها تبلغ يافطة لنصنع سويًا وتكافئنا تضامنا وقد الضحايا. عدد وتخفيف السير حوادث لمكافحة
ان تساهم عسى القراء عقول الى تصل ان آملين مختلفة  لغة عشر في سبعة » الطريق على «لسالمتك وكتبناعليها عبارة

. السير من حوادث التخفيف في
∆ السير حوادث من التخفيف على مستمرة بصورة وانناسنعمل أبدًا، لن ننساك بأننا عالء يا نعدك النهاية وفي

مطر ايلي
األبحاث العلمية مؤسسة سر أمين

العبرة انت عالء...
التقدمي الكشاف جمعية مكارم في عالء أصدقاء الشاب

عالء. الشاب أودى بحياة الذي الحادث

نيكوال وأندي سليمان



والدوائر واإلدارات اللبنانية كافة المرافق  يعم الذي الفساد
اليازا دفع  بكل أقسامه السير على قطاع الرسمية وينسحب
عــلــى فــضــائــح مخيفة الــضــوء الـــى شــن حملة مــســتــمــرة ألــقــت
على االستحصال آخرها وال تدفع  التي  الرشاوى أولها ليس
عشرات بعد و متوفين. وآخرين عميان قيادة ألشخاص رخص
عمل تفاصيل اليازا تعرض الكيل، طفح أن وبعد الــنــداءات
القضاء وتــدعــو  لبنان  فــي الــســوق اجـــازات تبيع الــتــي  المافيا 
على المواطنين حياة وحماية الفاسدين لمعاقبة اللبناني

وقت ممكن. باسرع الطرق العامة
السيرفي ادارة لهيئة الــعــام للمدير كبيرة مسؤولية هنالك
المعروف ومن الفاحصة. اللجان على المرشحين لوائح توزيع
وثابتًا مبرمجًا امــرا ليس  االمتحان بمهمة اللجان  تكليف ان
اليها يسند اللجان ال بعض الن للعشوائية او يخضع للمداورة
الــعــدد االكــبــر فــي يــنــال الــحــظــوة اي امــتــحــان، وبعضها اآلخـــر
في   ١٠٠ ال تالمس فيها النجاح  نسبة التي االمتحانات  من

المئة.
الطريق هو اللوائح توزيع أن اليازا تعتبر تقدم، ما على بناء
بعملهم الــقــيــام فـــي الـــفـــاســـدون االســاســيــة الــتــي يــعــتــمــدهــا
المواطن يدفعها التي الرشاوى ومغانم لعائدات وبتقاسمهم

اللبناني..
سياسية مرجعيات الفاسدين "محسوبون" على هؤالء معظم
هو "خدمات" به يقومون لها وان ما واجهات ويتبجحون انهم
السوق رخــصــة  اصـــدار ان يــكــن،  مهما  واجتماعية.  سياسية 
شمسية وصــورة الهوية تذكرة  على  فقط يعتمد ان يمكن
االدارة، فال ارشـــيـــف بــحــســب الـــخـــدمـــات مــتــى ســلــك طـــريـــق 
بند تحت للمحظيين من يمتحنون وال امتحان وال مستندات
المدفوعة "الرشوة" الخدمات بـ يشترون هذه الذين او خدمات

الفاسدين". الى

الفساد تمول الشائعات
الشائعات نشر الفاسدين بعض اعتاد العامين، يقارب ما منذ
رخصة على تكلفة االستحصال فــي فاحش ارتــفــاع عــن قــرب
التي االسابيع شهدته ما في االمتحان وهذا وصعوبة القيادة،
االسبوع خــالل الكمبيوتر على الشفهي الفحص بــدء  سبقت

الماضي.
فيزيد سهلة رخــص على لالستحصال الناس بعض ويهرع
تــســتــوفــي الـــشـــروط ال الــطــلــب عــلــى رخــــص ســــوق بــطــريــقــة
المواطن واحدة يكلف االمتحان مرة في الرسوب الن القانونية
ضروريات من امست التي السوق، رخصة على لالستحصال
لالجور.  الحد االدنى مبلغ يتجاوز وهو ل ل ٣٧٠٫٠٠٠ التنقل،
ل ل. ٤٨٥٫٠٠٠ الى الكلفة ترتفع مرتين الرسوب حال وفي
ومن الفاحصة قبل اللجان من هذه المبالغ بدفع التهديد ان
من  بالمائة  ٩٩٫٩٩ حوالي نجاح  الــى ادى المختصة الهيئة
كبير ازدياد الى أدى ما السوق اجازة على للحصول المرشحين

عشوائي. السوق المباعة بشكل رخص في
الجريدة  في نشر الــذي  ٢٠٠٦ مــوازنــة مشروع نص تبين أن
تكلفة  تطبيقه  عــنــد ــض

ّ
يــخــف  ٢٠٠٧/٣/٢ بــتــاريــخ الــرســمــيــة

ل وفي  ٢٨٥٫٠٠٠ ل الى واحدة مرة الرسوب حال في الرخصة
كبير  بانخفاض اي ل ٣١٥٫٠٠٠ ل الى الرسوب مرتين حال
تتأثر مداخيل ان دون وثمانون الف ليرة خمسة بالرسوم يبلغ

في الماضي. منعدمة كانت الراسبين نسبة ألن الخزينة
يدفع سيفضل أن اللبناني المواطن فان ، تقدم على ما بناء
معظم  اعــتــادت لــيــرة الــتــي الــف ٣٠ الــف لــيــرة بــدل الخمسين
يعود كــان الــمــواطــن وابــتــزاز  . تتلقاها أن  الفاحصة الــلــجــان 
ليرة  ١١٥ الف الحالي وهو االمتحان اعادة رئيسي لرسم بشكل
المواطن على للضغط كوسيلة الفاسدين قبل من ويستعمل
قناعة على . واليازا المضمون نجاحه اضافية تؤمن مبالغ ليدفع

الى الرشاوى لدفع المواطنين ابتزاز من ينهي قد االمر بان هذا
امتحان السوق. من التقدم قبل والسماسرة اللجان الفاحصة

اقل رســوم كلفة الــســوق الــى بــاالرقــام والــوقــائــع تتجه رخصة
يبق لم انه رسوب، خصوصًا كل عن الف ليرة وثمانين بخمسة
لكن النجاح سعر على اللجان مع للمساومة كبير هامش من
! تجارتهم على االبقاء الوسائل بشتى يحاولون الرخص تجار
بزيادة المتهمين الفساد اهل على كالكارثة وقع التغيير هذا

. السوق الجازات عمليات بيعهم

السير ادارة هيئة ادارة مسؤولية
من مجموعة وهـــم طبعًا  المستفيدون الــشــائــعــات؟ وراء  مــن 
بعض مع المتواطئين السوق مكاتب وبعض السماسرة بعض

الفاحصة. اللجان
مرحلة هناك الن ، الفاحصة اللجان في فقط ليست والمشكلة
وتقضي السير  ادارة  هيئة ادارة مسؤوليتها تتحمل  اداريـــة 
من نقترب وهنا الفاحصة، اللجان على االمتحان لوائح بتوزيع

الحقيقية. المشكلة
مسؤولية  المادة ٦ على صراحة في ٩٨١ / ٢٠٠٥ ينص القرار
لــوائــح تـــوزيـــع فـــي مــبــاشــرة الـــعـــام لهيئة ادارة الــســيــر الــمــديــر 
تكليف ان الــمــعــروف ومــن الفاحصة. اللجان على المرشحين 
للمداورة يخضع مبرمجًا وثابتًا امرا ليس االمتحان اللجان بمهمة

واخرى امتحان اليها اي ال يسند اللجان بعض الن للعشوائية او
االكبر من العدد الحظوة في ينال اآلخــر وبعضها بين، بين ما
المئة. في ١٠٠ ال تالمس فيها نسبة النجاح التي االمتحانات

يعتمدها الــتــي االســاســيــة الــطــريــق هـــو ــلــوائــح ال تـــوزيـــع  إذًا، 
ومغانم لعائدات وبتقاسمهم بعملهم  القيام في الفاسدون

اللبناني.. المواطن يدفعها التي الرشاوى

االمتحان لوائح توزيع
اللوائح توزيع بمهمة يقومون الذين اسماء عن بعداالستقصاء
الى االمتحان لوائح ينقلون الذين اي الماضية االسابيع في 
وجــود ان لنا تبين  االمتحان  ستجري التي الفاحصة اللجان 
معقب معامالت، وهــو ، ص. ف. االشــخــاص: من عــدد محدد
وهو عضو ش. س. والنبطية؛ وصيدا االوزاعــي بدوائر يهتم
د. وهو ا. جونية؛ السوق يهتم بدائرة قسم في لجنة ومسؤول
لجنة وعضو موظف د. ع. الدكوانة؛ بدائرة يهتم سوق معلم
زحلة، بدائرة سوق يهتم معلم وهو ع. عاليه، ج. بدائرة يهتم

طرابلس. بدائرة يهتم لجنة وعضو موظف .ح. ف
يوكلهم اشخاص ستة بها يهتم السوق لدائرة اقسام ثمانية
قــد تجيزه امــر لــوائــح االمــتــحــان، وهـــذا الــمــديــر الــعــام لتسليم
تحضير كيفية من نتحقق عندما لكن اللوجيستية. الضرورات
لتجميع طريقتين  وجــود لنا يتبين  السوق قسم في اللوائح

عبر الموظف واحدة لالمتحان: لوائح لتحضيرها في الطلبات
توزيع في  وردت التي نفسها االســمــاء عبر واخــرى  المختص
م. اسماء اليها يضاف الفاحصة اللجان على االمتحان لوائح

ل.، م. ع.. خ.،م. ص. ص.، أ. ، ط.، م. ص.

الفساد حماة
أنهم المذكورين معظم عــن يشاع انــه بــه  الــتــداول يتم  ومما 
بكونهم ويتبجحون سياسية مرجعيات على "مــحــســوبــون"
ســيــاســيــة "خــــدمــــات" هـــو بـــه واجـــهـــات لــهــا وان مـــا يــقــومــون
ان يمكن الــســوق رخصة اصـــدار  ان يكن، مهما  واجتماعية. 
سلك متى شمسية وصــورة الهوية تذكرة على فقط يعتمد
مــســتــنــدات فـــال االدارة، ارشـــيـــف بــحــســب الـــخـــدمـــات  طـــريـــق 
خدمات بند تحت  للمحظيين  يمتحنون مــن وال امتحان وال
ورغـــم ادعــاء "الــفــلــوس". بـــ او الــذبــن يــشــتــرون هــذه الــخــدمــات
فالواقع تحصل ان هذه شواذات يمكن ان هناك المسؤولين
ميدانية واحصائيات المواطنين من كبير عدد له يشهد الذي
يخالف وهــذا القاعدة، اصبحت قد الــشــواذات ان هــذه يفيد 
يلزم والذي الدستور اقره الذي المواطنين بين المساواة مبدأ
الفاسدين اما تلطي القانون. حسب المتحان بالخضوع الجميع
بها احتيالية يوهم مناورة فهو سياسية اسماء مرجعيات تحت
من االحــيــان، فما بعض في له وجــود ال امــر بوجود  المستمع
فيه تشارك فساد هكذا قد تغطي دينية او سياسية مرجعية
بها تضج علينا الخالفات التي كل رغم السياسية كل االطياف
انه هذا الموضوع. عن تسكت التهم بالفسادولكنها وتتراشق
هيئة دار عقر في االمور تجري هذه ان والمخجل المؤسف لمن
المتفجرات امن من ابسط قضية وهذه والمركبات السير ادارة
على ينسج الذي المدني المجتمع نسيج سالمة تطال انها –
المواطنين على سالمة تعد هو النهائية وبالمحصلة  فساد،
وجود على علة تعد بل على الفساد، ال مواطنيها التي تدرب

دولة. وجود حقا السؤال عما اذا كنا نريد وتطرح الدولة
المصرفية رفع السرية اين اين المسؤوليين؟ التفتيش؟ اين
هذه بين مكتملة مــؤامــرة هــي هــل هــذا؟ لــك وقــانــون مــن ايــن

تنادي. لمن حياة ال الظاهر لكن االطراف؟

الفاحصة اللجان فساد
الفاحصة الى: اللجان ينسب فساد

عبر معناه، من المال مقابل تجويف االمتحان مبالغ من قبضها .١
المرشح على طرحها المطلوب الشفهية اختصار عدد االسئلة
المطلوبة العملية المناورات اختصار  كما باالشارات وحصرها
اللجنة مزاجية وبحسب  االمتحان مراكز بين متفاوتة بطريقة 
لــرافــضــي التقيد اداة ابــتــزاز الـــى الــفــاحــصــة وتــحــول االمــتــحــان
االخطاء عن النظر ولغض الخوة. اوبالحري، بالتسعيرة االضافية،
اكــمــال االمتحان مــن كما العــفــاءه الــمــرشــح المرتكبة مــن قبل
العملي. باالمتحان القيام دون المحضر على بتوقيعه وذلــك
النصوص لخلو فيه  الفساد لتحديد المــجــال التجويف وهـــذا
او المعتمدة للرسوب النقاط تحدد التي من االحكام الواضحة

االعتراض عليها. وحق تطبيقها وآلية وعددها النجاح
وذلك القانون والنظام تجاوز مقابل المال مبالغ من قبضها .٢
عنه التوقيع وحتى لالمتحان الحضور من المرشح  اعفاء عبر 
ذلك الــى ومــا  "هنغر" تدعى امتحان لوائح في المحضر على 
امتحان لوائح عن اعداد اخبارًا سمعنا كما مرمزة. كلمات من
لوائح امتحان واعداد الرخصة صدور بعد مع مستنداتها تتلف
بتوقيعها واالكتفاء الفاحصة  اللجان على  حتى تمر ان دون
لوائح ضمن دون تسجيلها رخص اجراء االمتحان واصدار دون
الشكوك وتساورنا  نسمع ما نصدق ال تجعلنا امــور امتحان.
لــــوزارة الداخلية الــســري الــعــالــم حــول صحتها وكــانــمــا نــدخــل

∆ السير ادارة وهيئة

٤ ♺

لمافيات سنويًا تدفع كانت ماليين الدوالرات
لبنان في السوق إجازات منح

يدي القضاء وكل بين اليازا االجتماعية للتوعية الشباب تجمع يضعها ومعطيات أرقام اللبناني: والمجتمع اللبناني القضاء برسم
فرعية أم كانت دولية اللبنانية الطرقات الذين يستخدمون وكل فأرواح اللبنانيين صوته. بأعلى يدق الخطر ناقوس المعنيين ألن

المطلوب. المبلغ يدفع من كل على والرخص السوق دفاتر توزيع أبرزها عدة ألسباب داهم خطر في





محمد النائب برئاسة العامة والطاقة والنقل والمياه جلسة االشغال عقدت لجنة
٢ نيسان ٢٠٠٧. بتاريخ قباني

محصورة محدودة او ظاهرة ليس لبنان "الفساد في قباني: النائب الجلسة قال اثر
الكثيرين. الى بالنسبة حياة بل يكاد يكون نمط محددة، ادارة او معين مكان في
ويشكل ومستشر، متجذر واالليات والمركبات السير ادارة الى هيئة بالنسبة انه اال

على الطرقات". سالمة الناس - العامة السالمة على كبيرا خطرا ايضا
"منذ فترة إنه واشار الى
الــحــديــث طــويــلــة يــكــثــر
االدارة، هــذه عــن فــســاد
الــى خــصــوصــا بــالــنــســبــة
لــرخــص إعــــطــــاء كــثــيــف
لـــقـــاء قـــــيـــــادة ســــــيــــــارات
إجـــــــراء رشـــــــــــاوى بـــــــــدون
خــالل مـــن أو أمــتــحــانــات
ذرا إمــتــحــانــات شــكــلــيــة
لكن العيون، في للرماد
اطــار فــي  بقي الموضوع

والروايات". الحديث
كل السنتين بــدأت وقــال: "منذ قرابة
ولجنة والبلديات، الداخلية  وزارة من
المجلس فــي  والنقل العامة االشــغــال
التثبت ومحاولة  الرقابة اعمال النيابي 
إمــتــحــانــات مـــن الــفــســاد فـــي مـــوضـــوع

السوق".
التفتيش تحرك جهته "من وأضاف:
خالل التفتيش االداري من المركزي
الـــمـــوضـــوع،  فــــي   ٢٠٠٥ عـــــام خـــــالل 
يحرز ان المكلف المفتش واستطاع
تــقــريــريــن فــي بــعــض الــتــقــدم حــــدده
االداري الــعــام المفتش  الــى رفعهما
٢٠٠٥/٤/٢٢ و ٢٠٠٥/١٢/١٥  بتاريخ
امـــا الــــحــــد. وتــــوقــــف االمــــــر عـــنـــد هـــــذا
عام بجدية فتحركت الداخلية وزارة
الــداخــلــيــة  ٢٠٠٦ بــحــيــث كــلــف وزيـــر
الداخلي، االمن قوى من الضباط احد
ة، ـــــذي يــتــمــتــع بـــالـــنـــزاهـــة والـــكـــفـــاء ال
والتحقق الهيئة فــي  الــعــمــل مــراقــبــة 

اعتراف الى انجازا، حيث توصل المكلف الضابط الفساد. وقد حقق مسالة من
رشاوى يتقاضيان (ش.غ) وزميله بانه (ج.هـ) المدعو الفاحصة اللجان اعضاء احد
كما (م.ل)، اللجنة الى رئيسة  تعليم السوق ويدفعون حصة مكاتب بعض من
٢٠٠٦/٨/٣٠ (عدد  جونية بتاريخ لدى مخفر مسجل في اعتراف حدد المبالغ انه
تراجع   ٢٠٠٦/٨/٣١ في اي التالي،  اليوم في عاد المذكور ان اال   ،(٣٠٢/٢١٤٩

انه اي وليس رشاوى اكراميات هو يقبضه ما ان ليقول لدى المخفر افادته عن
اللبنانية". الطريقة على الموضوع لفلفة تمت

تقارير اكدته الفساد الذي من الصورة هذه أمام "أنه قباني الى النائب واشار
خوفا يــرفــضــون مــواطــنــيــن وامــــام عــنــهــا، الــمــســؤولــيــن واعــتــرافــات تــمــت الـــعـــودة
من كــان امــتــحــان بـــدون ســواقــة" الــشــهــادة بانهم يــرشــون للحصول عــلــى"دفــتــر
واعتبارا في صحتها. الطعن تقبل ال اثباتات على للحصول نتحرك ان الضروري
الــمــاضــي مـــن شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي
"تــجــمــع مــــع  وبــــالــــتــــعــــاون  ،(٢٠٠٦)
(يـــازا) االجــتــمــاعــيــة" لتوعية الــشــبــاب 
لمن سوق الحصول على رخص قررنا
اي عمليا، فحصا  يــقــدم  ان يمكن  ال 
الكل بــالــطــبــع مــكــفــوفــيــن ومــتــوفــيــن.
انــنــا نضع وهــا ذلـــك. يتم يعلم كيف 
رخص اليوم العام الراي وامام امامكم
السيدين مــن لكل خصوصية  ســوق
جميل وجـــهـــاد جــــوزف جــمــيــل كــريــم
وللمرحومة مــكــفــوفــان،  وهــمــا كــريــم، 
المتوفاة الحوش ميشال زينة الشابة
الــثــالث الـــرخـــص ٢٠٠٤، وهــــذه  عـــام
الــمــاضــي شــبــاط صـــــادرة خـــالل شــهــر
و  و٢٠٠٧/٢/١٢  ٢٠٠٧/٢/١٧
ثــالث عــن ٢٠٠٧/٢/٣، وهــي صـــادرة 
ان يؤكد مما مختلفة فاحصة لجان
هو بــل فــرديــة الــفــســاد لــيــس ظــاهــرة
منهامزرعة يجعل ما الهيئة عمل نمط

فساد".
ومــثــيــالتــهــا وأكــــد "ان هـــذه الــرخــص
بــل ســـــوق الـــكـــثـــيـــرة لـــيـــســـت رخـــــص
انــنــي اذ الــطــرقــات، رخــص قتل على
وجهاد جــوزف الثالثة االبطال  احيي
الفقيدة والدة حوش رندة والسيدة
القضاء يد في الموضوع اضع زينة،
ومــســلــســل لــمــتــابــعــة هـــــذه الـــجـــريـــمـــة
بالتعاون انــوه كما  المتكرر.  الجرائم
النيابة ولجنتي الداخلية وزارة بين
الواحدة، االصالحية المعركة هذه في
يجب الفساد ضد المعركة ان واؤكد
وتصميم بجرأة  تخاض ان ويجب السياسية، الــظــروف كانت  مهما تخاض ان 

واللفلفة." المسايرة عن بعيدا
عندما نصل ان نماذج الى ان يمكن "هذه قائال: ذلك عن نماذجا واعلن قباني
على ونحن  القضاء، امــام والموضوع الدرجة هــذه الــى مستشريا الفساد يكون 

القضاء"∆ مع تعاون وعلى الداخلية وزارة مع تعاون

 ♺٥



قباني محمد النائب كلفت رئيسها  العامة والنقل النيابية األشغال لجنة
نيسان٢٠٠٧  ٢٣ بتاريخ التمييزية إلى النيابة العامة موجه خطي إخبار تقديم
عشوائي بشكل تمنح في لبنان السوق من رخص الكثير أن اعتبار على
الطرق على وفيات تسبب جرائم يؤدي إلى كبيرًا إهماالً ذلك

ً
معتبرة

٢٠٠٧ شباط في دفاترالسوق على حصلوا متوفاة وإمرأة مكفوفان قباني: النائب

المؤتمر عن الصادر البيان
رئيس عقده الذي الصحافي
والنقل العامة األشغال لجنة
النيابي المجلس في النيابية
  بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٧
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التجاوز ممنوع

الجمعيات عدد من من العامة للسالمة "اليازا" مجموعة تتألف
إلى هادفة دائمة حمالت تنظم التي الحكومية غير األهلية
الحوادث. أنواع من مختلف العامة والوقاية السالمة تعزيز

لبنان: في "اليازا" لجمعية الرئيسي العنوان
الثاني الطابق – عقل بناية مار روكز – شارع – الحازمية – لبنان

لبنان – الحازمية ٠٨٣-٤٥ البريدي: العنوان
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إنترناشيونال: يازا
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العربية املتحدة االمارات – دبي ١٢٣٦١٤ البريدي: العنوان

:(SRF) العلمية األبحاث مؤسسة
امللك الطبي، مركز يسوع العام، مصبح، الطريق ذوق – لبنان

+ تلفاكس:٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١

النشرة على العام المشرف
لبنان يازا رئيسة - عقل منى



التجاوز
المحلية: التجاوز على الطرق مناورة

ذات المحلية الــطــرق على الــتــجــاوز يتطلب 
شــروطــًا يتطلب المتعاكسين المسلكين

المدينة: داخل التجاوز شروط من أقسى
التجاوز. قانونية -

المركبات وبين بينك بدقة المسافة تقدير
نحوك. القادمة

المركبة مــع لــلــتــالقــي تــقــديــر الــوقــت الــــالزم
المقابلة.

المقابلة. المركبة سرعة تقدير
السليم. للتجاوز الالزمة المدة تقدير

أمامك التي المركبة تجاوز عملية إنهاء يجب
وصول قبل مقبول بوقت لليمين والــعــودة

المقابلة. القادمة من الجهة المركبة
صعوبة  هناك أن «اليازا» أبحاث  لقدأظهرت
نحونا الــقــادمــة الــمــركــبــة فــي تقييم ســرعــة 

تقدير نقطة إلتقائنا بها. وخطأ في
بالمركبة  إلتقائه نقطة أن عادة السائق  يظن
المسافة ستكون عندمنتصف نحوه القادمة
صحيح، غير أمر وهذا وبينها. بينه الفاصلة
السرعة الطرفين بنفس هذا سير يتطلب إذ
فـــإذا نــقــطــة الـــوســـط. لــيــكــون الــتــالقــي فـــي
أعلى نحوك المتوجهة المركبة سرعة كانت
بها إلتقائك نقطة كانت مركبتك، سرعة من
موقف إلى يؤدي ما وهذا المتوقع، من أقرب

خطير.
التقديرية، اإللــتــقــاء نقطة بين الــفــارق إن 
كان كلما يــزداد الواقعية، اإللتقاء ونقطة 
المتوجهة المركبة وبين بينك السرعة فارق

أكبر. نحوك
على مسربًا إضافيًا للتجاوز هناك قد يكون
يسهل المسرب هذا صعودًا، المتجه الطريق
البطيئة الــمــركــبــات  عــن الــتــجــاوز لــك عملية 
إمكانية مــن  أوالً  الــتــأكــد عليك الــصــاعــدة.
المسرب. هذا انتهاء قبل العملية هذه إنهاء
إمكانية إنجاز إذا كنت تشك  كل حال، على
التحلي عليك آمن، بشكل تجاوز عملية أية

مؤاتية. وانتظار فرصة جديدة بالصبر

الثالث: التجاوز مراحل
األولى: المرحلة

وال لــألمــام، ممكنة مسافة أبعد إلــى انظر  -
لمسافة طريق تركك عن إال ذلك لك يتحقق
تــنــوي الـــتـــي األمــــــان بــيــنــك وبـــيـــن الــمــركــبــة

كلما منها، قريبًا كنت كلما ألنك تجاوزها،
هذه كانت إذا للبعيد وخاصة رؤيتك تْ حجبَ

حافلة. أو شاحنة المركبة
عـــدم قــيــام مـــن - أنــظــر فـــي الــمــرايــا لــتــتــأكــد
شــغــل اإلشـــارة ثــم مــركــبــة أخـــرى بــتــجــاوزك،

الضوئية اليسرى.
التي الــمــركــبــة أن  - تــأكــد بشكل جــيــد مــن
كبروز أمــامــهــا، عائقًا تجابه ال ستتجاوزها
فــهــذا فــــرعــــي، مـــركـــبـــة قــــادمــــة مــــن طــــريــــق
نحوك، يسارًا  لإلنحراف سيضطرها العائق

للصدم. وسيعرضك
ال أمامك التي المركبة سائق أن من تأكد -

اليسار. إلى باإلنعطاف يفكر
إذ تتجاوزها، التي المركبة إلــى ال تحدق  -
الجهة نحو مركبتك تــوجــه  أن الممكن مــن 

إليها!. تحدق التي
عندما  فقط تردد دون التجاوز عملية إبدأ - 
أن من شك أدنــى ودون تأكدتَ قد تكون

وآمن. سلس بشكل ستتم العملية هذه

الثانية: المرحلة
حــــــدود الــســرعــة زد ســـرعـــتـــك وابــــــق ضـــمـــن

حددة. المُ
ودي بــشــكــل الــتــنــبــيــه نـــهـــارًا، اســتــعــمــل آلـــة
مرآته نظرك في عبر السائق ردة فعل وراقب
األنوار. بواسطة السائق نبه وليالً الجانبية،
حادة حركات ودون المقود تدريجيًا، حرك

مفاجئة. أو
الثالثة: المرحلة

بأنك قد جيدًا تأكد اليمنى، شغل اإلشــارة
وذلــك تــتــجــاوزهــا، تخطيت الــمــركــبــة  الــتــي
كامل رأيت فإذا الوسطى بالمرآة النظر عبر
تــجــاوزتــهــا قــد  بــأنــك  يعني فــهــذا  مقدمتها 

بمسافة أمان كافية.
تدريجيًا. اليمين لجهة مسلكك إلى إرجع

طبيعي بشكل اليمين وتابع سيرك إشارة إلغ

الفجائي. أو اإلنعطاف التوقف متجنبًا

اعداد هاني قبيسي
السائق تحسين برنامج مدير
اليازا في

 

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في املعلومات الواردة ان



الدفاع  مع ١٩٩٨ بالتعاون العام منذ المناورات هذه اليازا تنظم
المواطنين تعريف بهدف اللبناني  األحمر  والصليب المدني
واإلسعاف المعنية باإلنقاذ المؤسسات على دور الطلبة وخاصة

المتواجدة بحوذتهم. المعدات وعلى حوادث السير من
(ملعب  مربع متر مئتي حوالي مساحة في النشاط هذا  ينظم
سيارة يتم استعمال البداية عامة). في أوجامعة أوساحة مدرسة
الجمهور يستطيع بشكل المناورة مكان إلى ونقلها قديمة
الجامعيون....) الطلبة الثانوية، الصفوف في المدارس (طالب
المدني الدفاع بين المشتركة المناورة تفاصيل يشاهدوا أن

وآمن. واضح بشكل االحمر والصليب
بتعريف األحمر والصليب المدني الدفاع من شخص يبدأ
وبتشجيع الحاضرين لإلشتراك عملهم ورسالتهم الحاضرين عن
عن وشرح بعرض يقومون ثم واإلنقاذ. اإلسعاف بدورات 
أو مشاة بحادث المناورة تبدأ يستعملونها. التي المعدات
المصاب تحت يتمدد نارية حيث هوائية أو دراجة حادث على
رفع السيارة عملية بتمثيل هنا المدني الدفاع السيارة، فيقوم
الصليب يتدخل  وعندها تحتها، من المصاب لسحب تمهيدًا 

داخل لوضعه تمهيدًا للمصاب األولية اإلسعافات إلجراء األحمر
اإلسعاف. سيارة

ومحاولة الدفاع السيارة لمصاب داخل وهي ثانية ذلك حالة يلي
بوضع  

ً
أوال المدني الدفاع فريق فيقوم منها. إنتشاله المدني

بغطاء كي بتغطيته يقومون ثم ومن المصاب رقبة طوق حول
فيها الموجود السيارة زجاج تكسير جراء من أذى بأي يصاب ال
السيارة القص لفصل سطح أدوات تمهيدًا لبدأ إستعمال وذلك
ووضعه السطح رفع من عند اإلنتهاء واألبواب. كما هيكلها عن
اإلنقاذ يتدخل بدور اإلطفاء أوفوج المدني الدفاع وإنتهاء جانبًا
يسحب وثم للمصاب األولية اإلسعافات األحمر إلجراء الصليب
اإلسعاف.( سيارة على ناقلة لوضعه داخل ويوضع السيارة من
اإلنقاذ مراحل من لكل مرحلة شرح تترافق مع المناورة هذه كل

واإلسعاف).
فوج أو المدني الدفاع يقوم للمناورة، الثانية المرحلة في
تعرضت أنها كما لو بإطفائها والقيام بإشعال السيارة اإلطفاء
المستعملة في عملية للمواد الشرح مع الحادث للحريق من جراء

اإلطفاء.

السير حوادث من واإلسعاف لإلنقاذ المناورات الحية

 ♺٧



: يلي ما التركيز على يتم

قوى   ١١٢) الطوارئ بأرقام اإلتصال ضرورة
 ١٤٠ المدني،  الدفاع  ١٢٥ الداخلي، األمن

األحمر). الصليب
مكان عن  المواطنين إبتعاد ضرورة 

الحادث.
اإلشتراك على والمواطنين  الطلبة  تشجيع
لهم ليتسنى واإلنقاذ اإلسعاف بدورات
قرب تواجدوا حال في والمساندة المساعدة
المختصة األجهزة  وصول قبل ما، حادث

األولي. باإلسعاف
في اليازا لجمعية الجمهور مساندة ضرورة
الطوارئ وزيادة أرقام جميع مساعيها لنشر
ميادين في أبناء المجتمع خاصة بين الوعي

السير. وحوادث القيادة

أشرفية) AUST (جامعة - اليازا من الدكتور حنا الجر تفصيلي اللبنانيشرح األحمر الصليب في األولي اإلسعاف من فرق مصاب عملية إسعاف

 الدفاع المدني 
يقوم اللبناني
بعملية إنقاذ
المصاب

اللبناني األحمر الصليب
إسعاف كيفية للطالب يشرح
الريئيسية والمبادىء المصاب
األولي لإلسعاف
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