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تأسس الذي اليازا اإلجتماعية للتوعية الشباب تجمع إن
اليازا  نشرة الثاني من العدد  هــذا ١٩٩٤ يهدي العام في
"نهار مع التعاون بداية إطار في يصدر الذي العامة للسالمة
وخاصة لبنان في ضحايا حوادث المشاة جميع إلى الشباب"
حزيران في وفاته كانت الذي نبهان الياس الفقيد الشاب
وإلــى  الــلــويــزة، منطقة فــي مشاة جسر لبناء ٢٠٠٥ سببًا 
بحادث فقدناه الذي خرياطي نسيم جورح الفقيد الشاب

الكورة. منطقة في مفجع سير

اليازا مؤسس – عقل زيادمخايل

الشاب
الفقيد

نبهان. الياس

الإللتزام النيابي والمجلس اللبنانية الحكومة اليازا تناشد
البرلمان  الذي أقره المشرق العربي ٣٩٥ لطرقات بالقانون
السالمة  بمواصفات والمتعلق ٢٠٠٢ حزيران في اللبناني
بيروت-المصنع طريق تعتبر التي العربي المشرق طرق على
الشباب تجمع يتقدم جزءامنها، العريضة الناقورة وطريق
العامة االشــغــال  وزارة  الـــى الــيــازا  - االجتماعية للتوعية 
مواصفات سالمة السير توفير على بطلب العمل والنقل
االجمالي طولها يبلغ التي لبنان في الدولية الطرق على
من  نسبة اعلى عليها تسقط والتي ٣٠٠ كيلومتر، حوالى
على السير القاتلة. بناء حوادث واالجانب جراء المواطنين

يأتي: بما اليازا تتقدم تقدم، ما
الــقــانــون خــاصــة لتطبيق ١-اقــــتــــراح وضـــع خــطــة وطــنــيــة

.٣٩٥
تزايدت عليها الحفر الطريق التي ٢-صيانة دورية لهذه

االخيرة. الفترة في كبير بشكل
مواصفات بحسب وخشونته الــزفــت نوعية  ٣-تحسين

ليبنور.
بالمشاة. الخاصة الجسور المزيدمن ٤-توفير

هذه خطي  بين الفاصلة المسامير مــن المزيد ٥-وضـــع
الدولية". الطريق

أنــهــا "ستوسع الــلــبــنــانــي المجتمع وتــتــعــهــد  الـــيـــازا أمــــام
لتحقيق المقبل  ايــار شهر خــالل االحتجاجية خطواتها
المرعية الــقــوانــيــن ضــمــن أعــــاله الــمــطــالــب الــمــشــار إلــيــهــا

اإلجراء".

العلمية األبحاث مع مؤسسة بالتعاون العدد هذا

املوجبة األسباب
جديد  سير قانون  لصدور

...؟ في لبنان المشاة
يحميهم من

النامية  الدول في تحصل السير حوادث من ٪ ٩٠ 
والنارية الدراجات الهوائية وراكبي املشاة من أكثرهم



اليازا مؤسس مخايل عقل زياد

النيابية والمياه والطاقة والنقل العامة لجنة األشغال أخذت
على –اليازا االجتماعية للتوعية الشباب مع تجمع بالتعاون
أربع سنوات من أكثر منذ السير بموضوع اإلهتمام عاتقها
الكبير التزايد الــمــدن ومــع فــي المشاكل بعد ان تفاقمت
القواعد تطبيق بسبب عدم و في لبنان السيارات عدد في
على اليومي للخطر المواطنين حياة تعرض التي القانونية

الطرقات.

حيث األخيرة خالل العقود واسع بشكل النقل قطاع نمو ومع
التجاري ولــلــتــبــادل  اإلنــســان لحياة  حيويًا قطاعًا يشكل  بــات 
لبنان في الطرقات شبكة تطور ومــع والخدماتي،  والصناعي 
 ١٩٦٠ عام وخمسين الفًا خمسة من المركبات حيث إزداد عدد
على تتجول وكلها ،٢٠٠٤ عام تقريبًا المليون وربع إلى مليون
لحوادث السير وتزايدعدد سببًا رئيسيًا وتشكل لبنان طرقات
عدم نتيجة الكبيرة المادية والخسائر سنويًا والجرحى الوفيات
يلحق الذي نسبة التلوث زيادة إلى والتنظيم، إضافة التأهيل

بالبيئة. كبيرة أضرارًا
فــي النصوص وســــواه األمــــان حــــزام كــمــا كـــان إلعــتــمــاد
إنما المركبات، داخــل للسالمة فعال دور التشريعية،
وصلت أن إلى بالتدني بدأت تطبيقه في درجة اإللتزام
 ٢٠٠٣ العام خــالل ٢٠٪ فقط حوالي إلــى في لبنان 

التشددفي تطبيقه. عدم  بسبب
التعديالت دراسة على العامة األشغال وقدعملت لجنة
٦٧/٧٦ تاريخ  رقم (القانون الحالي للقانون المناسبة
من عــديــدة، وبالرغم مــرات ل ١٩٦٣/١٢/١٦) الــذي عــدّ

التأكيد والتعديالت، يمكن للمراسيم العددالمرتفع
تكن جوهرية ولم وغير طفيفة تعديالت على أنها
السير لتنظيم قــطــاع مــطــلــوب عــلــى مــقــدار مــا هــو

لبنان. في البيئة وحماية المرور وتأمين سالمة
لهذه الــعــامــة) األشــغــال (لجنة وقــد عــقــدت اللجنة
مع التحضيرية اإلجــتــمــاعــات مــن الــعــديــد الــغــايــة، 
المختصين والــخــبــراء المعنية واالدارات الهيئات
للتوعية الشباب «تجمع وكلفت األهــلــي والقطاع

الرسمية الجهات مع والتشاور بالتنسيق ،(YASA) االجتماعية»
يتالءم للسير جديد وضع قانون عصري على العمل المختصة،
القانون عنها غفل التي النواقص ويغطي والعولمة التطور مع
إلى السير فوضى مرحلة مــن لبنان  نقل فــي ويساهم الحالي
الرادعة العقوبات ويفرض العامة والسالمة المرور قواعد تنظيم

المخالفات. على
لم التي الجديدة التشريعات وخاصة السير قانون تطبيق إن ثم
تسمح تمهيدية مرحلة تترافق مع يجب أن المجتمع يعتدعليها
وغاية مضمون على اإلعــالم وسائل بواسطة التعرف للجمهور
المفروضة العقوبة ونوعية ماهية إلى الجديدباإلضافة التشريع
مرحلة بــدايــة ومـــع  الــمــخــالــفــيــن. الــمــوجــبــة لمعاقبة واألســـبـــاب 
في عليها المنصوص تطبيق العقوبات يبدأ أن يجب التنفيذ،
الزمن، من  طويلة لفترة منقطع غير متواصل القانون بشكل
والقوانين القرارات جدية من يضعف التطبيق في اإلنقطاع ألن

بها. ويحد من اإللتزام الجديدة
تطبيق مجال في الباحثون عليها توافق رادعة عقوبة أبرز ولعل
أو مؤقتة لفترة الــســوق دفتر سحب عقوبة هــي قــانــون السير
في واضح بشكل محددة معينة حاالت التكرار، وفي عند دائمة

النصوصالتشريعية.

وضع إلــى التوصل بــذلــت، تــم التي واألبــحــاث ونتيجة للجهود
، لبنان في كافة مشاكل السير الذي يتطرق إلى اإلقتراح هذا
الدولية المواثيق يراعي عصري لقانون الواضحة األسس ويضع
الدقيقة اآلليات واضعًا اللبناني، الواقع مع ويتالءم المعتمدة،
المعتمدة المعايير وفق السوق إجــازة على للحصول والحديثة

دوليًا.

القانون. اقتراح في المعتمدة األسس الثانيةـ  الفقرة
قضايا  لكافة »  Data Base» معلومات قاعدة إنشاء : أوالً
تسجل خاص سجل سائق لكل يكون بحيث السير ومخالفات
واعتمادنظام ، مركبته قيادة يرتكبهاأثناء التي المخالفات عليه
الئحة بنقاط بوضع تقضي معينة آلية وفــق الــســوداء النقاط
يحتسب في أن الالئحة هــذه  وتتلخص الــمــروريــة، المخالفات
أقصى بحد النقاط من عدد قيادة، رخصة يحمل شخص لكل

نقطة. ٢٠
سجله  فــي يسجل مــروريــة مخالفة  الشخص  يرتكب فعندما  

. المخالفة عدد من النقاط يتناسب مع خطورة اآللي بالحاسب
من  متجانسة مجموعات المخالفات المرورية إلى تصنيف  وقدتم
مجموعة لكل العامة، وحدد السالمة على خطورتها درجة حيث
مخالفي أنظمة بحق العقوبات تحديد تم وقد من النقاط، عدد
يرتكبها التي المخالفات سجل ضوء على المرور
بما مــركــبــة، كــل ســائــق

القيادة لرخصة أوالمؤقت النهائي السحب ذلك في
تدريبية. أو تأهيلية دورات وحضور

للسائق الملتزم يمنح مؤقت إمتياز السوق دفتر إعتبار ثانيًا: 
المركبات قيادة في اإلمتياز بهذا ومدى تمتعه السير بقانون
الشروط يستوفي وعلى المواطن الراشدأن العامة، الطرقات على
الطبية، الــنــواحــي مــن الــســوق دفــتــر على للحصول  القانونية 
بهذا ليحتفظ قانوني بشكل التصرف وعليه والعلمية النظرية

اإلمتياز.
والعكس الــقــيــادة إمــتــيــاز  إنــخــفــض  الــمــخــالــفــات، فكلما زادت 
أظهرت حيث الــســوق دفــتــر سحب مــبــدأ صحيح، وصـــوالً إلــى
أن المتطورة، الــدول في السير قوانين مع مقارنة الــدراســات،
قمع في رادعــة كقوة بفعالية وساعدت ساهمت الفكرة هــذه

السير. لقانون والمتكررة الخطيرة المخالفات
معظم عليه بين المتوافق من ألنه العقاب، في التشدد ثالثًا: 
والتشددبها العقوبة جدية أن المرور، سالمة في مجال الباحثين
المرورية السالمة قواعد تطبيق حسن في ساهمت بنجاح قد
معًا والمشاة إستهتار السائق إلى البسيطة تؤدي العقوبة ألن
عدم في المشاة عقوبة كانت ، مثالً لبنان بقانون السير. ففي

خمسة تزيدعن الخاصة ال والجسور واألنفاق الممرات إستخدام
األمــر كــذلــك مــجــديــة، غير هــذه العقوبة جعل لــيــرة، مما آالف 

القيادة. لمخالفات بالنسبة
في الحالية الفجوات إذأن أبرز الغرامة والعقوبة، تصاعدية رابعًا:
المخالفات بحيث مرونة عدم هي المفعول الساري قانون السير
المخالفات فئات  مــن فئة لكل الغالب فــي ثابتة مبالغ تحدد 
ماتكون أقرب بالقانون، وهي المرفق في الجدول الواردة الثالث
مبدأ يعتمد ال لبنان إلــى أن اإلشـــارة وتجدر األدنـــى، إلــى الحد
إن ، المخالفة. مثالً خطورة عند أو للتكرار التصاعدية بالنسبة
كلم، هومئة الدولية الطرق على القانونية للسرعة الحد األقصى
ينال مرة ألول السرعة هذه يتجاوز وهو يضبط الذي فالسائق
الخامسة. يتجاوزهاللمرة الذي ينالهاالسائق التي العقوبة نفس
وتزداد معها تزدادالغرامة التصاعدية، العقوبة بينما عندتطبيق

للسائق. السجل الخاص السوداء على النقاط
كبير تأثير لها التي الثقيلة، المركبات سير تنظيم خامسًا:
النفسي االرهاق الدراسات أن أظهرت المرور، وقد سالمة على
والــبــاصــات الــعــامــة الــنــقــل والـــجـــســـدي عــنــد ســائــقــي وســـائـــل
هذه سائقي الخطورة لدى درجة ارتفاع يؤدي إلى المدرسية،
العام النقل تنظيم قطاع يستدعي ما الثقيلة. وهذا المركبات
بشكل يؤمن للسائق وحديث لهذا القطاع وإعتماد نظام متطور
في اليوم العمل غير مرتبطة بساعات وصحية ضمانات مالية

الواحد.
وعدم  إضافية أرباح تأمين بهدف الحمولة في الزيادة مشكلة  إن
إلى حتمًا ســيــؤدي المخالفات، هــذه قمع مثل
في الثقيلة المركبات  حـــوادث مشكلة تــزايــد
على وضعية المباشر التأثير إلى لبنان، إضافة
اليومي والتهديد والجسور الطرقات من الكثير
أو الــمــركــبــات هــذه  سائقي لسالمة األشــخــاص

الطرقات. على العامة للسالمة
خطة وضـــع مــع الــقــانــون  يجب أن يــتــرافــق هـــذا
وتطبيق لبنان فــي النقل قــطــاع لتنظيم جــديــة 
اللجنة تها أقرّ التي المشاة لحقوق اللبنانية الشرعة
(الشرعة المقارن القانون بنصوص أسوة مدة منذ

المشاة). لحقوق األوروبية
للمشاكل الحلول هو إيجاد القوانين كل شأن إن
شؤون وتنظيم التي تثيرها العالقات في المجتمع
تؤدى ولكي فيه، العام الصالح  وتحقيق المجتمع
الحاصل التطور مواكبة من البدللقوانين المهمة هذه
واإلهتمامات كماالبد لهامن مالقاة الحاجات الميادين شتى في
معين مجتمع في فمايصلح ظله، في ستعمل الذي المجتمع في
الحال آخــر وكذلك مجتمع في مجد غير يكون قد من قوانين
الفائدة عديم قديصبح معين لزمان يصلح فما للزمان، بالنسبة
أن السير التي يجب قوانين على ينطبق هذا زمان آخر. وكل في
محترمة حتى تظل ظله في تعمل الذي الواقع منسجمة مع تكون
وجودقواعدعامة من ال يمنع ذلك ان إال الناس. كل من ومقبولة
التي مثالً المرور كإشارات العالم، أنحاء كل في تصلح للتطبيق
أن تنظم شأنها من والتي الدولية االتفاقيات اليها توصلت

السير. شؤون
أربعة حوالي عمره للسير أمــام قانون لبنان في اليوم ا كنّ وإذا
التطورات للسير يواكب جديد قانون أمــلٍ بإقرار وعلى عقودً
إلدخــال مماثلة فترة االنتظار  علينا فهل الحاصلة، العصرية 
أن أم صدوره) الجديد (في حال الالزمة على القانون التعديالت
تطور كل مع تتعامل بحيث مرنة تكون أن يجب التشريع حركة
في هائل تطور يشهد عالمٍ في وسريع إيجابي بشكل حاصل

∆ الميادين؟ شتى
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جديد سير الموجبة لصدور قانون األسباب
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جورج الفقيد والدة أدالت عيناتي خرياطي د.

جورج الحاضر الغائب حبيبي أمثال من والشابات الشباب مئات
السائقين تهور والمباالة بسبب لبنان سنوياً على طرقات يقتلون
ال الشباب وحياتهم أرواح كأن حازم، سير غياب قانون وبسبب
من القسم في هذا لهما ال ضرورة والعدالة الحق لها وكأن قيمة

العالم.
عامه في قسرًا إقتطف ٍ

وردٌ وزرٌ يانعٌ برعمٌ خرياطي جورج نسيم
للبراءة

ٌ
مــثــال أبــعــادهــا، كــل فــي للحياة

ٌٌ
الــســادس عــشــر. عــاشــق

في وهــو فــاه يفتح ولــم الذبح إلــى الحمل سيق والــوداعــة كمثل
العمر. ربيع

 
ً
ضحية جورج ٢٠٠٥ كان الثاني شهر تشرين عشر من الحادي في
كان بينما المؤسف الحادث هذا وقع قاتل. سير لحادث

ً
بريئة

كفرحزير بين  الممتدة الطريق جانب على ٍ بحذر يقف  جــورج
جدًا إنــارة جيدة ذات وكانت الطريق الكورة، قضاء وأميون في
سرعة ذات سيارة صدمت ضبابيًا. ممطرًا أو ولم يكن الطقس
حيث  للطريق المجاورة الحديقة الى ١٨ مترا جنونية جورج ورمته
والعنق الـــرأس فــي كــســورًا يعاني الجسد، َ مهشم استقر نــازفــًا
حيث مستشفى إلى أقرب جورج نقل داخليّ شديد. ٍ نزيف مع
الحياة بالفشل وفارق باءت إنقاذحياته محاوالت

ّ
كل لكن أنعش،
بجراحه. ً متأثرا

آمال  دائــم، النكتة، نشاط بالمحبة والعطاء وروح  مفعمة  حياة
وللرفيقات وللرفاق للحياة عارم عشق ومناقبية، قيم وطموحات،
الزعيم»كما كان كلها تبخرتفيلحظاتوأضحتذكريات.جورج«
ومخطط الضحوك والوجه المرشدوالمحب كان يلقبونه أصدقاؤه
وكان والمعوزين، المحرومين

ً
ة خاصّ اآلخرين مع يشعر كان البرامج.

ٍ وإعتزاز ٍ فخر مدعاة الملفت ونضجه وألصدقائه لعائلته تفانيه
وكان والنضج ة بالجديّ يتسم كان سنه، صغر من غم وبالرّ للجميع.
البسمة ورفيقاته وإضــفــاء رفــاقــه مشاكل

ّ
حــل يعمل دومــًا على

التفكير منهجيّ كان به. أحاط من
ّ

كل إلى والطمأنينة والفرحة
شعور يراعي مغايرة، كانت الغير مهما لمبادئ محترمًا والمعتقد،
كان شغوفًا في الخدمة. ومندفعًا معطاءً وكان اآلخرين وخواطر
ليصبح جراحًا الكندية ماغيل بجامعة يلتحق بأن وحالمًا بالعلم
والتصوير والموسيقى  أنــواع الرياضة

َّ
كــل جــورج كــوالــده. أحــب

الكثير الكثير جورج لدى كان السيارات. عالم وعشق الفوتوغرافي
أن يحرمنا شاء القدر ولوطنه. لكن مه لعائلته، ولمحيطه  ليقدّ
ضــرورة على ى وتربّ الــذي ترعرع جــورج الطرق، بأبشع من جــورج
السن، تحت زال ألنه ما السيارة قيادة من ومنع بالقوانين د أحدٌالتقيّ يستغربنّ افال سالمة الغير وسالمته. وحرصًا على احترامًا
كبدنا فلذة ينا ربّ ما فنحن والغضب، الشديد باألسى شعرنا إن
منه ويحرمنا كــان أيّ ليأتيَ الطوال الليالي راحته وسهرنا على
مقاومة الموت، في ماتبذله مجدًا الخرقاء. «حسبُ الحياة بقيادته
فجرت إال

ً
وقصف زهــرة نفسًا أخمد أنــه ما الموت خزيًا وحسب

أيّ عواد). يوسف (لتوفيق برعم» ألف وفتحت ٍ نسمة ألف الحياة
ليمنح ى وجاهد ضحّ الــذي الطبيب الوالد لنسيم أقــول ٍ كلمات
األبوي الال والحنان الصالحة والتربية الكاملة الرعاية األصغر إبنه
األخ فقدا اللذين جاك وإفلين واألخت األخ  ي أعزّ متناهي؟ كيف
الكثر الذين جورج ألقرباء ولرفقاء ماذاأقول المحب؟ الغيور الرفيق
الذي الزمن وبئس الزمن، من ٍ غفلة في عنهم رحل أنه اليصدقون
أقول: ً جميعا لهم المخلص؟ «الزعيم» والصديق القريب أفقدهم
أخالقه وقاموس العطرة الحلوة وروحــه ببسمته ٌ خالد إن جــورج
ل الخسارة األحزان ونحوّ على ونعلو الجراح د نضمّ تعالوا النادرة.

جورج يرغب كان كما إيجابي ً منحى إلى ض تعوّ وال تقاس ال التي
فأقول: اللبنانيين المشترعين اإلى أمّ المتسامحة. حياته في ً دوما
اإلنسان والشباب؟ أين حقوق على القوانين؟ الساهرة العيون أين
قبل يستيقظ ٍ ضمير من هل ثعالبه؟ عن لبنان نواطير نامت هل
الجنة من قطعةٍ طرقات على األبــريــاء الضحايا من المزيد مقتل

إسمهالبنان؟
أيضا وكانت كعائلة، لها تعرضنا ٍ خسارة أقسى جورج غياب كان

حياتنا. تحولٍ كبيرة في نقطة
فعل: ردات لدينا كانت المأساة هذه وجه في

الشديد والحزن الغضب واإلنكار
حــوادث نسبة خفض على العمل وهــي إيجابية أكثر ردة فعل
فيه الشباب رعاية وعلى لبنان والوفاة في لإلعاقة بة المسبّ السير
خطواتناتأسيس مؤسسة الثانية، وكانت أولى الفعل إخترنا ردة

خرياطي. نسيم جورج
أهداف هذه المؤسسة: من

وطرق  قوانين السير ١٤ سنة -٧ عمر من اللبنانيين األطفال تعليم
للسير خرياطي نسيم جورج حديقة إنشاء عبر الصحيحة القيادة
الحكومية غير والجمعيات اليازا مع بالتعاون الكورة كفرحزير في

األوسط. الشرق في الحديقة هي رائدة وهذه المهتمة،

السير قانون تعديل على الحكومية غير المؤسسات مع العمل
اللبناني

لطالب مدرسية  منح تقديم عبر األكاديمية الــكــفــاءة تشجيع
الفرنسية، – اللبنانية الليسيه مدرسة في ومحتاجين موهوبين

جورج. درس حيث طرابلس،
للطبقات والمجانية الــجــودة العالية  الطبية المساعدة تأمين
الميناء، في خرياطي نسيم جورج مستوصف المحرومة من خالل

طرابلس.
قاعة جورج إنشاء عبر المراهقين  بين الحيوي  التفاعل تشجيع 
طرابلس، حيث – الفرنسية، الليسيه اللبنانية في نسيم خرياطي
اآلراء وتبادل الحيوية الحياتية األمور مناقشة يتمكن الطلبة من
الخالف نقاط  وحــل والمفيدة المشتركة المشاريع على والعمل

وتقريب وجهات النظر.
(www.georgesnkhoriaty.com) إلكتروني موقع  إنشاء
ومــركــز ولــلــشــبــاب، ألصــدقــائــه ً يــكــون ذكـــرى ً لــجــورج ومــنــتــدى

الحوادث. تالفي وعن طرق قوانين السير معلومات عن

يلي: ما األهداف هذه من وقد تحقق
وبــدأ للسير خرياطي  نسيم جـــورج حديقة مخططات إكتملت
في للعمل صالحة الحديقة وستكون الشهر هذا بإنشائها العمل
 Georges Nassim Khoriaty Traffic) ٢٠٠٧ تشرين األول

.(Garden
مدرسة الليسيه، في مؤهلين طالب دراسية ألربعة منح أعطيت

و٢٠٠٧. ٢٠٠٦ العامين في كفرقاهل
 ٢٠٠٦ الثاني تشرين في خرياطي نسيم جورج مستوصف افتتح
التثقيف ووســائــل والــكــمــبــيــوتــرات التجهيزات بــأحــدث  وجــهــز 

مئات المرضى أسبوعيًا. والوقاية الصحية وهويستقبل
بتقنيات الليسيه وجهزت في خرياطي جورج نسيم قاعة كرست
من  ٢٠٠٦ بمساهمة كانون األول في ترفيهية وسائل عصرية و

العائلة.
بين وصل يشكل صلة وهو سنة منذ اإللكتروني الموقع افتتح
الشباباللبنانيويؤمنلهم المعلومات المفيدةالمتعلقةبالحوادث

والترفيهية. التثقيفية منهاوبالنشاطات الوقاية وكيفية

نسيم جـــورج مؤسسة بها تــقــوم الــتــي المتعددة النشاطات  إن 
اللبناني الشباب لقيمة حياة محبتنا واحترامنا من تنبع خرياطي
كل من نحن نتعاطف مع العطاء. في وهي تكريس لمبادئ جورج
حياة بقتل تسبب من لكل الحكمة ونتمنى أحبه إنسانًا خسر

∆ بريئة

     جورج نسيم خرياطي

األوان يقطف قبل برعم

ً في ريعان قسرا فارقها الذي بإبنها نكبت ٍ أم بوجع مريرة؛ ٍ قلب بحرقة تنضب؛ ٍ ال غزيرة ٍ بدموع له؛ حدود ال بحزن ٍ
على خيرًا تنعكس ٍ ٍ إيجابية مبادرات إلى المصاب وتحويل والتغيير العطاء وجدوى ٍ بضرورة عميق ٍ وبإيمان الشباب؛
هذه كلماتي والتطوير. التغيير  وتحدث والعقول القلوب تخترق أن ً آملة السطور هذه وطني، أكتب في اليانع الجيل
سطوري العزاء بين الصعاب ويجدن يعلون على علهم أليم ٍ ٍ فجعن بمصاب خاصة اللواتي هات لبنان أمّ جميع هها إلى أوجّ
،ً وكبارا ً صغارا الناس وحقوق حياة على المؤتمنين اللبنانيين المشترعين كل إلى ً عاليا صوتي أرفع واإليمان. والقوة
أخ أو ٍ أو أخت أب ٍ يتحطم قلب وال ٌ أم تثكل فال القوانين، وتطبيق العدالة والتشدد بإحقاق الضمير يقظة منهم ً طالبة

. مجددا

بالسرطان المصابين األطفال إلى الميالد هدايا عيد يقدم جورج

وأخته جاك وأخيه أدالت والدكتورة نسيم والديه الدكتور جورج مع

جورج
يحضر
على   بحثا
الكمبيوتر.

المتحدة. الواليات في الغولف رياضة يمارس جورج

نيكوال وأندي سليمان
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"ضعيفة" في فئات تطال أنها المشاة حـــوادث لعل خــطــورة
مطلقة كأولوية حمايتها علينا يجب و غيرها من اكثر المجتمع
. خاصة ) المدارس طلبة االطفال ( فئة و السن فئة كبار و هم
على التنقل مشكلة من المواطنين تعانيان من الفئتان وهاتان
مخاطر من سيرا" التنقل "مغامرة يتخلل لما اللبنانية الطرقات
أو للمشاة جسور أو أرصفة وجــود و عــدم اآلليات و المركبات
المواطن ســواء أكان وعي عدم الى اضافة . هذا خاصة ممرات
حكرًا ليست الطريق المشاة بأن من فئة أو السائقين فئة من
احترامه الفئات كل عام على هي مكان بل أخرى دون فئة على
تحددها االلتزامات و أطر من الحقوق ضمن اآلخر مع مشاركته و

. السالمة العامة العالمية معايير و القوانين
التوعية تعميم على رسمي و أهلي كقطاعين نعمل أن يجب
أكثر يتوفى الحالي حيث مقابل االستهتار المشاة حوادث من
مختلفة  باعاقات حوالي ١١٠٠ آخرين يصاب و ٧٥٠ لبناني من
جــراء حــوادث السير  من ١٠٠٠٠ جريح عن يزيد ما الى اضافة

المجتمع تــصــيــب . ســنــويــا 
من الكوارث اللبناني المئات
جــراء مــن و الــمــآســي ســنــويــا
أجــل مـــن حـــــوادث الـــمـــشـــاة،
العمل على يجب الحد منها

: يلي ما
١. اصـــــــدار مــــرســــوم خـــاص
مــتــعــلــق بـــبـــنـــاء الـــمـــزيـــد مــن
تــأمــيــن و جـــســـور الـــمـــشـــاة
بناء فــي السرعة الــضــروريــة
المزيدمن الجسور الضرورية

. المشاة سالمة لتأمين
مشروع تنفيذ ربط عدم .٢
بالمشاة الــخــاصــة الــجــســور 

المشاة خــاص بجسور  مرسوم اصــدار بل كبيرة بمخططات
 ٢٠ بتاريخ  الــصــادر   ٩٤١٥ المرسوم بتنفيذ التاخر عــدم و 

. ٢٠٠٣ الثاني كانون
وضع اعالنات بعدم يتعلق فيما اللبناني تطبيق القانون .٣
رؤيــة تحجب و السائقين تلهي الــمــشــاة النــهــا عــلــى جــســور 

المارة. عن الجسور
ضمن أرصفة و للمشاة جسور النشاء دور البلديات تفعيل .٤
. المحليين السكان من الضحايا أغلبية كون االقليمي نطاقها
في االعوام المشاة وفيات أرقام تدنت المتقدمة معظم الدول في
وفيات تشكل ذلــك مــن الــرغــم على الخمس عشرة االخــيــرة، و
وفي . السير حوادث جراء من الوفيات من فئة اكبر ثاني المشاة
المرورية  الحوادث عن الناتجة الوفيات من ٪ ٤٠ العربية الدول
أغلبية المشاة المتوفين دهسا. المتوفين فئة المشاة اي من هم

المخمورين . و ، المسنين ، االطفال من هم
االخرين المنتفعين مع الطريق يتشاركوا ان المشاة حق من
تواجدهم  عند للمشاة دومــا  المجال  افــســاح السائقين على  و 
يمكن ال الذين الحذر خاصة عند وجود االطفال واتخاذ اجراءات

. الطريق افعالهم وحركاتهم على توقع
زيادة االمكنة و الحاالت العديدمن في السائقين على ينبغي

مثال: ، حذرهم
. المكتظة االماكن و التجارية المحالت عندوجود أ-

. االطفال مالعب و المدارس قرب ب-
مخمورين. مصادفة يمكن المالهي و حيث الفنادق و قرب ج-

. عامة الليل في د-
. الطرقات سطح على مياه وجود اماكن في ه-

باصات النقل العام. و المدرسية الباصات عند اماكن وقوف و-
. الطرقات تقاطعات و المشاة جسور قرب ز-

التاليـة : عند وجودها بالفئات األرصفة تخصص "
المشاة. - أ

األوالد  عـــــــربـــــــات ب-     
والــــمــــرضــــى والـــمـــقـــعـــديـــن،
شـــيء أي ويـــحـــظـــر وضــــــع
سير يعيق عــلــى األرصـــفـــة

" المنتفعين.
قــانــون هــــذا مـــا نـــص عــلــيــه
اما ، واضـــح بشكل السير
ان فــــي الــــخــــطــــورة تـــكـــمـــن
الـــى يـــتـــحـــول هــــــذا الــــنــــص
الــــحــــال مــــرتــــجــــى و تـــبـــقـــى
كــمــا هـــي عــلــيــه ، االرصــفــة
و ــــلــــســــيــــارات مـــخـــصـــصـــة ل
(الفــتــات لــوحــات االعــالنــات

صيفا. و للمقاهي الباص) ومحطات للنقل المشترك اعالنية
حتى الرصيف بمحاذاة يمشي تراه نفسه المواطن ان الى اضافة
من بــاي مشغول جيدة و غير صالحا و بحالة الرصيف لــو كــان
مسبق تسليم عن وربما وعي عدم عن ربما ، المذكورة العوائق
الحدى على الرصيف لن تلبث ان تعيقها امتدادات مسيرته بان
النارية الدراجات احدى او غيرها و خضار من التجارية المحالت

! الصغيرة للمطاعم العائدة
او معابر المشاة تصنف سالمة و االرصــفــة عــن بعيدا و ليس

. الطرقات على العامة السالمة وسائل المشاة من ممرات
ان ،اذ الممرات تجاه هــذه المشاة سلوك  دراســـة المهم و مــن 
للعبور المخصصة الــمــمــرات على نفسه  يــرمــي منهم الــعــديــد 
جميع في التوقف على السيارة منهم ان ظنا عشوائية بطريقة
ان الطريق نعرف علينا ان ، مستحيال ذلك لو كان حتى االحوال

. للمشاة دوما ليست
المخصصة الممرات على المشاة يتملك الذي باالمان هذاالشعور
عليها لهم الممرات محددة لطرقات عندعبورهم يفتقدونه لهم
المتعلقة الحوادث ان ان االحصاءات اظهرت المستغرب من و
في االماكن تقل لهم و المخصصة قرب الممرات بالمشاة تكثر
اهمية ان يدركوا العابرين .على وجودممرات يعبرونها دون التي
الزائد فالشعور ، الوقت نفس في خطورتها و الممرات هــذه
بــاجــراءات السالمة التقيد بضرورة الشعور عدم يعادل باالمان

. من العابر قريبة الوفاة الحالتين في ؛ و العامة
المشاة، لجسور المتزايدة االهمية تظهر تقدم مما انطالقا
حيث التجارية و االســواق الــمــدارس و الجامعات وخاصة قبالة
الخطورة حتى نسبة تقل بذلك و الطريق عابري تكثر نسبة

. بالمئة صفر الى تصل
YASA استعمال  االجتماعية للتوعية الشباب تجمع راقب لقد
المشاة  ٤٠٠٠ من أصل فمن لهم المخصصة للجسور المشاة
تــواجــد جسور مكان فــي الطريق الــعــام يجتازون الــذيــن كــانــوا
الجسور  يستعملون اي ٤٢٫٦ ٪ ١٧٠٤ منهم أن تبين المشاة،
استعمال  يــهــمــلــون منهم   ٢٢٩٦ بينما لــلــمــشــاة المخصصة 
الجسور. عن تفصلهم التي القليلة المسافة رغم على الجسور
نسبي المشاة لالرصفة استعمال ان تبين في الدراسة عينها و
يجتازون  كــانــوا الــذيــن المشاة مــن   ٤٠٠٠ للغاية فمن اصــل
اي ٣٩ ٪  ١٥٦٩ منهم أن تبين اماكن تواجدها في االرصفة
على  االرصفة ال يستعملوا ٢٤٣١ االرصفة بينما على يسيرون

. وجودها رغم
المشاة ان  على تنص السير ٢٦٢ مــن قــانــون الــمــادة علما أن
و وجودها حال في لهم المخصصة االروقة يعتمدوا االرصفة او
اليتخطواحدوداالرصفة كان عليهم ان ذلك عليهم استحال اذا
على  تنص السير ٢٦٤ مــن قــانــون الــمــادة كذلك و و االروقــــة.
ان مــن  يتثبتوا ان بعد اال المعبد  ان اليعبروا  المشاة  انــه على
في يعبروه ان عليهم و خطر اي دون بذلك القيام بامكانهم
هذه و في ، وجودها حال في الغاية لهذه المواقع المخصصة
وجود اشارة عدم لهم عند المرور تكون افضلية االخيرة الحالة

. السير لتوجيه أمن رجل أو كهربائية ضوء
جميع السير. لحوادث األساسي السبب هي  البشرية األخطاء
و التقنية المشاكل ، القدر، أو الى الحظ تنسب التي الحوادث
بوضوح البشرية األخطاء آثار فيها نجد أن يمكن الميكانيكية
فمستعملي الــمــشــاة حــــوادث الـــى بالنسبة تـــام . كــذلــك األمـــر
استعمالهم في الخاطئة القرارات يتخذون المشاة من الطريق
المخاطرة نسبة من وترفع للخطر تعرضهم القرارات هذه للطريق
تجنب الخطر حجم الى االنتباه و الوعي من مع القليل يمكن اذ

∆ الطرقات على الموت

الـمـشــــاة
؟ يحميهم من األضعف... الحلقة

٪٤٢ نسبته ما الصدم حوادث تشكل
مؤسسة احصاء حسب السير حوادث من
في  يجعلها SRF مما العلمية االبحاث
التي تحصل الوفيات مقدمة اسباب
تفاقمت قد و . اللبنانية الطرقات على
أعاد الى مما مؤخرا المشاة أزمة حوادث
أذهان الرأي العام أهمية انشاء جسور
التي المأهولة المناطق في للمشاة
المدارس و قرب طرقات رئيسية تقطعها
تأهيل أهمية الى اضافة الجامعات، و
. اللبنانية المناطق كافة في االرصفة

مطران  ميشال المالزم
بعلبك فصيلة رأس آمر
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شهادته نبهان في الياس نجاح على وقت طويل يمر لم
مسرعة سيارة قتلته حين عشرة، السابعة ابن وهو الثانوية،
كالمعتاد، الطريق يقطع  الياس اللويزة. كان طريق على
المرة لم تلك لكن من موت قريب. ينجو كان، مرة وفي كل

الموت. كان نصيبه، من النجاة تكن
وألقت أمه باللوم على "وزارة ،٢٠٠٥ حزيران في الياس قتل
واإلعــمــار اإلنــمــاء ومجلس الــلــويــزة  وبلدية  العامة األشــغــال 
طريق على المشاة جسور بناء في قصر أنه يثبت من وكل

إلى عاليه." وصوالً الحازمية من الشام
وأهالي  اليازا ٢٠٠٥ نظمت تموز شهر من األول األسبوع في
والـــوزراء مجلس مقر أمــام سلمي اعتصام الــيــاس، الفقيد 
اللويزة، محلة فــي للمشاة  خــاص جسر بتنفيذ للمطالبة
األشغال والتزام وزارة وعد على سنوات مرور أربع بعد وذلك

جسر مئة بتنفيذ اإلعـــالم وســائــل كــل  عبر والنقل العامة 
الطريق على  أحدهم اللبنانية، المناطق في مختلف مشاة
طالب المعتصمون الحادث. وقع حيث في اللويزة الدولية
الطرق على  المواطنين سالمة لتأمين سريع حــل  بايجاد
اللويزة مفرق على للمشاة جسر إقامة إلى العامة، باإلضافة
عامًا.  عشرين منذ صدمًا مواطنًا ٣٧ أكثر من حيث قضى
مجلس اإلنماء أمام مبنى آخر أسبوع اعتصام تاله بعد ثم
في بواجبها القيام الجهات المسؤولة على إلجبار واإلعمار

المشاة. جسور بناء
جورج قتل نبهان الياس للشاب األربعين الجناز من بعديوم
نفسها. الطريق على بجروح خطرة زوجته وأصيبت حداد

العمل في بدأ المشاة جسور ببناء المطالبة بعد الضغوطات
على طريق اللويزة. للمشاة حاجز وسطي وجسر بناء

اء جرّ من في لبنان مئتي وخمسين حالة وفاة تقع من أكثر إن
شخص ألف من أكثر باإلضافة إلى إصابة المشاة، حوادث
تعمل جريح آالف وخمسمائة ثالثة وحوالي دائمة بإعاقة
اإلصابات من الــحــدّ إلــى  للوصول خــالل برامجها الــيــازا من
وهذا إصابة، (صفر) رقم إلى بها وللوصول وتخفيضها بل
الجهات مع والتنسيق ة األهليّ الجمعيات إلى تعاون يحتاج

المواطنين. حياة على للحفاظ المعنية
الجهات اســتــهــتــار أمـــام  تستلم لــن إنــهــا  تتعهد  الــيــازا  إن 
الطريق. مستعملي سالمة على المعنية الرسمية بالحفاظ
لــكــي الـــضـــحـــايـــا مــــن هــــل يـــجـــب أن يـــســـقـــط عــــــدد كـــبـــيـــر
األشــــغــــال وزارة وخـــــاصـــــة الـــمـــعـــنـــيـــة الـــــــــــــوزارات  تـــتـــحـــرك 
الـــمـــشـــاة؟ جــــســــور بــــنــــاء  الــــعــــامــــة والــــنــــقــــل لـــلـــمـــبـــادرة فــــي
∆ اللويزة؟ منطقة في حصل الذي اإلهمال نتعلم من ألم



اللويزة! آل نبهان وأهالي مأساة التتكرر كي

مسؤولية المواطن
مسؤولية لكن الرسمية، الجهات  لــدى  أولوية للمشاة جسور بناء يكون أن يجب
السير وكل التدابير بالتقيد بقانون يستخف المواطن الذي تقع على عاتق كبيرة
لها المشاة يتعرض الحوادث التي بعض إن حياته. تحافظ على أن من شأنها التي
المواطنين  على ينبغي لذلك منه. مترًا ١٠٠ أو على بعد المشاة تجري تحت جسر
لهم، الــمــخــصــص اســتــعــمــال جــســر الــمــشــاة
بل بــبــنــاء جــســور إلنـــه ال يــكــفــي الــمــطــالــبــة
لوقوع تفاديًا الجسور هذه استعمال يجب
باإلضافة والوفيات. اإلصابات  من الكثير
إســتــعــمــال الــمــواطــن الـــى ذلـــك يــجــب عــلــى
وجــد لحمايتهم، الــرصــيــف الــرصــيــف كــون
إلــقــاء يــجــب فــال رغـــم قــلــة وجـــود األرصـــفـــة.
في تقع المسؤولية ان بل الغير على اللوم
الذي المواطن عاتق على األحيان كثير من
الــمــوضــوعــة يــغــفــل عـــن احـــتـــرام الــقــوانــيــن
الـــعـــلـــم بـــأن لــحــمــايــتــه بـــشـــكـــل خـــــاص.مـــــع
المسؤولية من ًا جزء تضع اللبنانية المحاكم
كان انــه ثبت حــال في الضحية على عاتق 

المشاة. جسر من بالقرب الطريق يجتاز
عــدم بـــضـــرورة ونـــذكـــر ســائــقــي الـــســـيـــارات
يتمكن لكي الرصيف على سياراتهم ركن

إستعماله. من المواطنين

وسقوط العام ٢٠٠٦، قتيل خالل ٨٠٠ أكثر من سقوط إمكانية من اليازا حذرت بعد أن
من ١٨ مواطن  هذه السنة (أكثر td مطلع صدم حــوادث المشاة نتيجة من كبير عدد
على المواطنين قبل من واإلتصاالت الشكاوى تزايد وبعد كانون الثاني) شهر في فقط
اليازا تقدمت أن الصياد وبعد مستديرة في للمشاة جسر للمطالبة ببناء اليازا مكاتب

األشــغــال وزارة إلــى المفتوحة الــكــتــب  مــن  بــعــدد 
من المزيد لسقوط تالفيًا وذلــك والنقل العامة
وقت أقرب في باإلسراع الوزارة وتطالب الضحايا
منذ له  المخطط  المشاة جسر تنفيذ في  ممكن 
الــكــويــتــي  ٢٠٠٣ بــتــمــويــل مـــن الــصــنــدوق الـــعـــام
أن اجتياز اذ الصياد مستديرة فوق للتنمية وذلك
بين الدولية الطريق من المحور هذا على الطريق
المشاة داهمًا على يشكل خطرًا بيروت ودمشق
الناتجة من اإلصابات إلى عددكبير تعرضوا الذين
إلى باإلضافة المحور هذا على السير حوادث عن

عدد من الضحايا. سقوط
التي الــتــوصــيــات عــلــى بــعــد مــــرور أكــثــر مــن ســنــة
المشاة حــــوادث  تــزايــد مــن للحد الــيــازا أطلقتها 

ومنها اللبنانية  المناطق مختلف  في الضحايا من العديد وسقط  ســوءًا الحالة ازدادت
سينال متى المشاة. جسر لغياب

ً
نتيجة المواطنين  تصطاد التي الصياد مستديرة

والنقل العامة األشغال وزارة
ً
وخاصة المعنية الوزارات عند األولوية السير سالمة موضوع

في كما حصل للتحرك جــديــدة كــارثــة الــــوزارة تنتظر فــي بــنــاء جــســور الــمــشــاة؟؟ وهــل
المواطنين بسالمة واإلهتمام الجسر هــذا  بناء في اإلســـراع يجب أال  الــلــويــزة؟؟ منطقة 

∆ الضحايا؟؟ من المزيد لسقوط تفاديًا
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للمشاة جسر لبناء عاجل نداء
الصياد مستديرة على

للمشاة غياب جسر نتيجة بخطر نساء واطفال
الصياد. مستديرة على

١٤ تموز ٢٠٠٥.                                 أخيرًا الجسر والفواصل. تموز٢٠٠٥.                        اإلعتصام الثاني ١ الياس نبهان.                    اإلعتصام األول في ألشاب الفقيد



٦ ♺



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

+ /   فاكس: ٩٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ هاتف:٤٥٢٥٨٧ ٥ ٩٦١ +
www.yasa.org  /   yasa@yasa.org

إنترناشيونال: يازا
+ هاتف:٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١

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

السرعة رياضة
الناس غالبية اعتقاد بعكس السرعة رياضة  أن متني عادل  اللبناني الراليات بطل يعتبر
التي االضافية الميكانيكية التجهيزات و السباق اعدادحلبات شروط الن خطرة رياضة ليست

. كفيلة بحماية السائق بها سيارات السباق تزود
 ١ الفورموال مشاهدتهم لسباقات بعد اللبنانيون الشبان به يقوم أن ما على متني يشدد و
سباق أي قيام منع على نص السير قانون وأن خاصة ، به مسموح غير أمر العامة الطرقات على
األضرار ضد عقد ضمان ابراز و الداخلية وزارة من ترخيص على قبل الحصول الطرقات على
الذين المحترفين السائقين تقليد يحاولون  انهم » ، بممتلكاتهم  أو للغير تقع قد التي
 » أميركي دوالر ألف ٤٠٠ من أكثر الواحدة منها في األمان اجراءات تكلف سيارات يقودون

ب : المثال سبيل على مزودة السباق ، فسيارات
انظمة لحزام األمان. ٣ -      
فرملة متطور .  - نظام   

عالية . اصطدام مخصص لتحمل قوة هيكل -  
األحوال  كل في الطرقات و أنواع من نوع لكل اطارات خاصة -

يدخل فيه  مركب خاص معدن مصنوعة من السباق سيارات الى أن .اضافة الجوية   
. المطاط المقوى الفوالذ و

لناحية ان العامة بالطرقات تقارن ان ال يمكن السباق حلبات او فان الطرقات المقابل في و
خالل انه ذلك على الدليل و  االستعمال. لناحية وجهة او الجودة و العامة السالمة معايير 
حلبات  على فقط شخصان مسابقات الفورموال ١ توفي بداية مضت على عاما ٥٠ من اكثر

فيلنوف جيل الكندي السائق : هما السباق
بينما ؛ سينا  اريتون البرازيلي السائق  و
آالف الطرقات على الحوادث تحصد يوميا

السرعة. جراء من القتلى
حلبات انشاء اللبنانية الدولة واجب من
للشباب يمكن حيث السباقات الجراء خاصة
عليها رياضتهم  ممارسة  السرعة  محبي  و
، الباقين المنتفعين و الطرقات عن بعيدا
النادي دعم المفيد من  االطار هذا في و
لتنمية   ATCL السيارات و للسياحة اللبناني
اعالمية بحمالت القيام و السيارات رياضة
من المسؤولة غير السرعة بين الفرق تظهر

اخرى. جهة رياضة السرعة من و جهة
هوايتهم بممارسة السرعة محبي حق ان
المسنين و االطفال  حقوق امام يتالشى
يوميا الطريق يستعملون الذين المشاة و
قاتل السرعة  ان . آمنة و سليمة ببيئة 
الشباب عقليات في يختبىء متجول
مفترق عند كل بضحاياه و يتربص المتهور
حيث سنويا الشبان من اآلالف يحصد و

∆ خير عالج التوعية و تبقى الوقاية

السريعة الطرق مزايا
المحلية الــطــرق عــن مختلفة بهندسة السريعة الــطــرق تتميز مــا  غالبًا 

بسرعة. للقيادة الفرصة تتيح وبالتالي
ومخارجه: مداخله وعلى السريع الطريق على منع يُ

كلم/ساعة. ٤٠ عن تقل بسرعة للسير المصممة المركبات قيادة
التوقف. أو الوقوف

معاكس للسير. السير باتجاه أو االستدارة أو الخلف إلى الرجوع
األقدام، ركوب الدراجات الهوائية. على السير

حال  في ساعة ٤٠ كلم/ عن تقل بسرعة بالقيادة السماح الممكن من
جهة اليمين، الطريق على طرف قم بإيقافها المركبة، عطل في حدوث

الطريق. على طرف ذلك يتم أن يجب المركبة اضطررت لسحب وإذا
والملل باإلرهاق السائق الطريق السريع إصابة على القيادة سلبيات من

القيادة. في الرتابة بسبب االنتباه والنعاس وقلة
ألن الواقع في عليه مما هي سرعة مركبته أقل المرء أن اعتقاد الخطر من
أول وصدم أمامه الموجودة المركبات من بسرعة ذلك يسهل اإلقتراب

اإلصطدامات. من بسلسلة التسبب وبالتالي مركبة
في سريعة تغيرات إلــى الرئيسية الــطــرق على العالية السرعة تــؤدي 
المهم أن من األمام، في أو الجانب من أو الخلف في حركة السير نسق
أمامك التي وبين المركبات بينك التي السرعة والمسافة بانتظام تراقب

وخلفك.
وصـــوالً إلى الــســرعــة يحتم دخـــول المركبة إلــى الــطــريــق الــســريــع زيـــادة

الطريق. هذه على السائدة السرعة
دخول حركة السير أن يسهل السريع في الطريق من يقود سيارته على

عبر: الجانبية، الطرق من القادمة
أمامه. بالدخول القادمة للمركبة والسماح السرعة تخفيف

مالئمة. أكثر ذلك كان إذا السرعة زيادة
أفضل. ذلك كان إذا األيسر مسرب القيادة إلى اإلتجاه

على أو المخارج قبل السرعة بتخفيض السريع، الطريق من الخروج يتم
كان وإذا مبكرًا، اليمين وجودها، والتزام جهة حال في المخرج مسارب
قصيرة السريع من الطريق الخروج مسافة أو كانت حادًا الطريق مخرج
وحالة القانونية السرعة مع يتماشى بما السرعة مراقبة يتوجب جــدًا،

الطريق.
الطارئ الوقوف حاالت في إال السريع طرف الطريق باستخدام سمح يُ ال
(٣٠) من أقل سرعتها تكون والتي المعطلة أو البطيئة للمركبات أو

سا. كلم/

واإلرشادات النصائح بعض
وأنها خاصة العالية، عند السرعات البد منها الثالث الثواني قاعدة إن

االصطدام. لتفادي المركبات بين الفصل كيفية م
ّ
عل

ُ
ت

على السير كــبــيــرًا، فتجنب االنــــزالق خطر يــكــون عند هــطــول األمــطــار
.
ً
العادية مسافة األمان فورًا وضاعف بالماء، المسارب المملوء

فابدأ للسرعة، جيدًا تنسيقًا السريعة الطرق مداخل عند األمر يتطلب
مسار نهاية حتى تنتظر وال الرئيسي الطريق إلى  والدخول بالتسارع

الدخول.
لسرعة األدنى الحد المرء مراقبة السرعة وخفضها إلى على المخارج عند

المخرج. مسرب على السير
اليسار. جهة من دائمًا أن يتم التجاوز يجب

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في املعلومات الواردة ان



إللقاء منها، بطلب وذلك  المدارس  داخل  اليازا  فريق يتنقل
التصرفات تطوير  على وأهلهم الطلبة وتشجيع المحاضرات 

السير. حوادث من الوقاية بمبادئ الملتزمة والسلوكيات
الذين اليازا من محاضرين مع النظرية  األولى المرحلة  تبدأ
من الوقاية وسائل حول وإرشادات الجمعية تجربة يقدمون

التالية: النقاط الخمس على مع التركيز السير حوادث
وليس السيارة  مقاعد  جميع في األمان حزام  استعمال أهمية

األمامية. المقاعد في فقط
المقاعد في العمر من العاشرة دون ما األطفال جلوس  أهمية

الطفل. وحجم لعمر المخصصة األمان كراسي وفي الخلفية،
ومستعملي سائقي لدى الواقية الخوذة استعمال أهمية

والهوائية. النارية الدراجات
واألنفاق واألرصفة الجسور باستعمال الجميع التزام أهمية
في المشاة حوادث كثرة إلى اإلشارة  مع للمشاة المخصصة

لبنان.

وخاصة لبنان في السير قانون إحترام الصاعدعلى الجيل تشجيع
السير". إشارات "

الوسائل على معتمدين  الموضوع عرض من االنتهاء  بعد
لليازا، المناشير من عدد يشمل الذي اإلعالمي واإلنتاج البصرية
مدى لمعرفة مخصصة مدرسية مسابقات في الطالب يشارك

خالل المحاضرة. المثارة لإلرشادات استيعابهم
الطلبة على التوجيهية توزع المناشير النظرية، المرحلة نهاية في

واألصدقاء. مع األهل مضمونها على مناقشة تشجيعهم مع
مجهزة صغيرة سيارات نقل عبر التطبيقية، المرحلة تأتي ثم
يقودالطلبة حيث المدرسة، في الملعب داخل إلى بأحزمة األمان
إلى والخوذة الواقية، باإلضافة هذه السيارات مستعملين الحزام

السير. بإشارات االلتزام
ثم الترفيه والتثقيف. بين ما للمشروع المرحلة التطبيقية تجمع
بسالمة التزانهم لتأكيد الطالب على التذكارية الشهادات توزع

السير  ∆

الغد شباب عند السليمة القيادة مبادئ تعليم مشروع

 ♺٧

اإلجتماعية، ع الشباب للتوعية تجمّ اليازا- ساهمت
سالمة  موضوع الوعي حول زيادة في ١٩٩٨ تموز منذ
المشروع التثقيفي عبر الصاعد عند الجيل السير
من عشر والثالثة بين السادسة ما لألوالد والترفيهي
ما حتى تاريخه المشروع هذا في لقد اشترك العمر.
طالب. ألف وخمسين مئة عن يزيد



السير. حوادث من الوقاية عن فيلم عرض

المناشير توزيع
والمسابقة
الطالبية.

توزيع
الشهادات

على
الطالب.

التطبيقية. المرحلة

ابراهيم كامل إعداد
ادارية هيئة عضو
-لبنان يازا


