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تأسس الذي اليازا - االجتماعية للتوعية الشباب تجمع ان
اليازا  نشرة العدد السابع من هذا ١٩٩٤ يهدي العام في
وخاصة الطرق حــوادث ضحايا جميع العامة الى للسالمة
بحادث قضى الــذي سليمان الفقيد نيكوال الشاب الــى
التوفيق نتمنى كما ١٦ آب ٢٠٠١. تاريخ في مفجع سير

اليازا. مع الدائم الفقيدلتعاونهم لعائلة والسالمة

اليازا مؤسس – عقل زيادمخايل

العلمية األبحاث مؤسسة مع بالتعاون

منظمة

دولية

غير

حكومية

(١٩٨٣ - ٢٠٠١) سليمان نيكوال الفقيد الشاب

لليازا جديدين مركزين افتتاح

الذي المرورية للسالمة األول المتحدة األمم أسبوع بمناسبة
بالتعاون اليازا افتتحت و٢٩ نيسان ٢٠٠٧، ٢٣ انعقد ما بين

لها: جديدين مركزين العلمية األبحاث مؤسسة مع
الطريق على صور) (قضاء الشعب علما بلدة جديدفي مركز -١

وبنت جبيل. الناقورة بلدة العام بين
على كــســروان) (قضاء مصبح ذوق بلدة في جديد ٢- مركز

الطبي. الملك يسوع لمركز الرابع الطابق في العام الطريق

المشاة  جسور تبنى متى
األشغال بها وزارة وعدت التي

٢٠٠١؟ منذ العام العامة والنقل
www.yasa.org
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الـيــــــــازا  تـعــــــاون
الـجـــيـــش مــع
الـلــبـــــنــانــي
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- يازا لبنان عضو هيئة إدارية إبراهيم كامل

والمؤسسات والهيئات الجمعيات مختلف مع التعاون على تأسيسها منذ اليازا دأبت
على الــحــفــاظ إلـــى الــهــادفــة المختلفة بــنــشــاطــاتــهــا األهــلــيــة والــرســمــيــة أثــنــاء الــقــيــام
تلك واحد من هو اللبناني والجيش الحوادث. أنواع مختلف من والحد السالمة العامة
التعاون هــذا  أصبح حتى اليازا  مع البناء بالتعاون حافل تاريخ  لها التي المؤسسات
المدنية الوطن قطاعات سائر الشأن بين في  هذا للتعاون المثمر به حتذى يُ حيًا مثاالً

والحكومية. منها

والتعاون بين المشاركة مبدأ من أن يعتمد على كتب له النجاح أن يُ ريدَ
ُ
أ ما إذا مشروع ألي البد

المبذولة الجهود معظم له، وإال فإن المرسومة األهداف تحقيق أجل من المعنيين الفرقاء مختلف
دى.  سُ تذهب منفرد على نحو

١٩٩٨ من  أيلول في اللبناني الجيش في مع مديرية التوجيه اليازا تعاون خطوات أولى بدأت لقد
المؤسسات كافة في شهريًا ق لصَ يُ المديرية والذي الصادر عن الجندي- -«بوستر» استراحة خالل
بالوقاية المتعلقة المواضيع مجمل إثارة عبر التعاون هذا واستمر الوطني. الدفاع لوزارة التابعة

عن تعبر إحصائية بيانات التوعية، وعلى رسائل عن تعبر صور ملونة على باإلعتماد من الحوادث
لبنان. في الحوادث واقع

في معسكر للمجندين محاضرة إللقاء دعوة زياد عقل الجمعية رئيس تلقى ٤ آذار ١٩٩٩، وفي
الوروار، في المجندين لكافة مستمر بشكل المحاضرات هذه تواصلت ثم الوروار، في العلم خدمة

والمدرسة الحربية. عرمان في العلم خدمة معسكر تعممت لتشمل ثم
في مكتبه في  سليمان ميشال العماد  اللبناني الجيش قائد مع الــيــازا  اجتماعات من عــدد في 
وتعاونها عها تطوّ على والتشجيع الجمعية بنشاط الترحيب على سليمان العماد دأب اليرزة،
بأهمية العسكرية التزام المؤسسة على اللبناني الجيش قائد كما أكد العسكرية. المؤسسة مع

العسكريون. لها يتعرض التي الحوادث أنواع كافة من للحد الجاد العمل

فيها اليازا المحاضرات: ألقت التي العسكرية الئحة المراكز يلي ما وفي
اللوجستي. اللواء •
الحربية. المدرسة •

الوروار. في العلم خدمة معسكر •
عرمان. في العلم خدمة معسكر •

بعلبك. في التعليم معهد •
ومستيتا. وجونية بيروت في البحرية الجيش •قواعد

يزيد  ما سنوات، ثمان حوالي التوجيهية المحاضرات هذه مجموع في شارك قد يكون  بذلك،
عن يزيد ما الذين استلموا اللبناني الجيش في والمجندين من المتطوعين عسكري ألف مئة عن

الجمعية وإعدادها. إصدار من مليون منشور نصف
نشر بهدف العسكرية المؤسسة مع المتواصل للتعاون الوطني بواجبها ملتزمة اليازا جمعية إن
كل في ممثل له انتداب على الجيش قائد اليازا وتشكر الحوادث. من الوقاية حول قضايا الوعي

∆ لبنان اليازا في تنظمها التي الرئيسية المؤتمرات في المناسبات للمشاركة

الـجـــيـــشالـلــبـــــنــانــي مــع الـيــــــــازا تـعــــــاون

المشترك  العمل من ٨ سنوات
السير حوادث لمشكلة التصدي في

اليازا من وفد
الجيش قائد مع
سليمان العماد

بمشاركة
بيار النائب

العضو دكاش
في الناشط

اليازا.
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نتناول فيها طعام التي لنا المرة األخيرة كانت أنها ندر لم
بعيدًا!.. عنا أن يرحل قبل معًا الغذاء

الكبرى «لــمــيــاء» شقيقتي يــرســل لـــ أن كــان والـــدي يــريــد
الزيتون» بواسطة «زيت العربية دولة اإلمارات في المقيمة
من بقعة يحب كل كان البقاع. في حافالت الشحن إحدى

. الجنوب إبن وهو البقاع، سيما وال كبيرًا لبنان حبًا 
الــدائــم:  جــوابــه كــان األحـــد؟ غــد   بــابــا أيــن سنقضي يــوم
يعلم هل كان قلبه؟ إلى األحب البقاع كان لماذا «البقاع».

هناك؟ سيكون إلى الحياة رحلة في األخير مشواره أن
أنه مــن عــرفــه جميع ظــن الـــذي هــو محسن ضــاهــر، والـــدي
سيكون أنه أحد طويالً ولم يخطر على بال سيبقى بينهم

األليمة. السير حوادث ضحايا من أخرى ضحية
والخمسين من الثانية في أعمامي، كــان بين  األصغر إنــه
فيها ترعرع التي عربصاليم الجنوبية قريتنا نزور كنا العمر.
نحن عنا القرية أهالي من أحــد كلما سأله وكــان صغيرًا،
واحد، وشاب فتيات من والدتنا وأربع المؤلفة عائلته أفراد

صغيرًا. زال ما أننا أصدقاؤه فهو ممازحًا يجيبه
مغادرته رافــضــًا لبنان فــي بقي الــذي أبــي هــل هــو الــقــدر؟

نرحل. لن هنا سنبقى أوقات الحرب مرددًا دومًا طيلة
ستبقى؟ والدي، ترحل لن

حيينا… ذكراك التي ستبقى معنا مهما هي بل
لي تــوحــي «حـــادث ســيــر» عــبــارة تكن ربــمــا فــي الــســابــق لــم
السيارة. قيادة ماهرًا فــي  كــان الــذي ألبــي حتى شيئًا أو
فقط تنتبه ال أن «يجب باستمرار: مسامعنا على كان يردد
اآلخرين إلى تنتبه أن يجب بل القيادة، أثناء نفسك إلى
ال ممن السائقين من كثيرًا هناك عنهم ألن وتقود أيضًا

اآلمنة». القيادة مبادىء يدركون
أن حقيقة هــامــة وهـــي غـــاب عــنــك ولــكــن عــــذرًا أبــــي، لــقــد
هناك تكون أن يمكن ال أدري كيف آمنة!.. غير طرقاتنا
مــمــرات إلـــى تفتقر طــرقــاتــنــا أن ـــنـــارة وكــيــف طـــرق غــيــر مُ
بلد في نعيش أننا يبدو لألسف ولكن المشاة!.. وجسور

قيمة للفرد فيه!... ال
سيارته والدي أوقف ،١٥-١-٢٠٠٧ الواقع في اإلثنين ليل
الذي صديقه من وطلب ماطر جو في للوقود محطة قرب
المسلك إلى مشيًا يعبر ينتظره قليالً ريثما أن برفقته كان
المتوقفة الشاحنة أن  من ويتأكد الطريق  من المعاكس
زيت إلرســال المقصودة الشاحنة هي اآلخــر الطرف على
هي، ليست أنها لــوالــدي تبين فلما بواسطتها. الزيتون
لم ولكنه بأمان، مسلك أول فعبر سيارته، إلى العودة أراد

أبــــي... وداعــــــــــًا
لصغر سنه ولروحه المرحه نظرًا أبنائه مع أب عالقة من أكثر عالقة صداقة به تربطنا كانت حيث ولعائلتي مأساة كبيرة لي مروع سير حادث أبي في موت شكل

للحياة. المحبة
العالم.  في عائلة أي مع تتكرر مأساتي هذه ال أن أدعو الله لذلك

يقودها سيارة مسرعة صدمته حيث الثاني عبور المسلك في فلح يُ
سائق أصيب بينما على الفور، مات والدي العمر. مقتبل في شاب

.. طفيفه إصابة السيارة
لقد بعد، البيت إلى يعد لم ووالــدي العاشرة مساءً إنها إلهي! يا 
يجيب على ال وهاتفه النقال بنا يتصل عادته ولم على غير تأخر
األقارب وأن سيما قدحدث ال ما خطب بدأن ال المتكررة، اتصالتنا
قد كانوا حيث بيتنا حــول بالتجمهر بــدؤوا والجيران  واألصــحــاب
الطريقة عن أمرهم من حيرة وهم في وقعت التي بالمصيبة علموا
نزول الخبر علينا نــزل األمــر، لقد نصدق لم سيخبروننا بها. التي
أشهر أربعة مضى اللحظة. تلك عن أذكره ما كل هذا الصاعقة..
رحلة في أنه غادرنا مصدقين غير زلنا وما اآلن لغاية وفاته على

وداع.... ونظرة كلمة حتى أو حنان قبلة دون طويلة
والعطاء بالمحبة مفعمة حياته كانت أبي! عن أقول ماذا أدري ال
كان كما كان يحبها كثيرًا التي المدللة وأنا ابنته غنوة والتفاؤل،
المحبة، هذه هي بدورها بادلته أفراد عائلته التي من فرد كل يحب
يختزن كم كان والمخاطرة معًا، المغامرة للحياة يعشق وكان محبًا

للحياة. جميلة صور من ذاكرته في
ومــنــدفــعــًا في وخـــواطـــر اآلخـــريـــن كـــان أبـــي مــعــطــاءً يـــراعـــي شــعــور
ما تــقــديــم إلـــى تــبــادر أن «يــجــب كـــان خــدمــتــهــم، فــشــعــاره الــدائــم
فإن وإال، ذلك منك طلب يُ أن قبل والمحتاجين للفقراء استطعت
والدي فعذرًا المشاعر، على حفاظا ذلك واكتم له قيمة ال عطاءك

كتمانه. ما أردتَ إعالني على
عائلتي حالتي وحالة أن أصف أو والدي أكثر أن أصف أستطيع ال
تْ بي

َ
لغ بَ مهما التعبير تبقى عاجزة عن فكلماتي له، بعد فقدنا

والبالغة!.... البراعة

غابت لك، فجلسات المساء اشتاق طال غيابك، الجميع لقد أبي،
والحنان. العطف غاب كما معك

دائــمــًا عنك يسأل ســنــوات الــثــالث إبــن رامــي أبــي، حفيدك األول
«هيدا : قائالً صورتك ويشير إلى « بح» نفسه فيجيب جدو»؟ «وين

جدو».
المنزل زاوية من زوايا كل أرجاء على تخيم الطاهرة ما تزال فروحك

والحي.
تعرضت تجربة وأقسى لي خسارة أكبر المفاجىء والدي ذهاب كان
علني أساهم «اليازا» إلى انضمامي كان هنا ومن في حياتي، لها
نظر كل ولفت السير حوادث الحد من في المأسوية عبر تجربتي
أرواح وخاصة األرواح على المحافظة  أن  إلــى وطني في العائالت
التفكير إن ذلك يتطلب بل فضة، من تأتي على طبق ال نحب من
من العلمية المبادىء على المرتكز الجاد والعمل بالمسألة العميق
في حادث الذي يموت أهلي. إن ل الجميع: مسؤولين ومجتمع بَ قِ
يزيد والــذي مقدمات، دون خطفًا أحبائه بين من  خطف يُ سير
لو فيما بساطة بكل تفاديها يمكن الحوادث هذه أن المأساة من
العالم من دول في كثير حاصل هو كما أسباب الوقاية منها بقت

ُ
ط

وطني أبناء كل أناشد بأبيها المفجوعة غنوة أنا إنني المتحضر.
زال أمامكم ما أنه لهم وإخالص وأقول لهفة بكل فردًا فردًا األحباء
والتصرف والعقل المنطق وتحكيم العبرة ألخذ من الوقت متسع

األحبة. فقد قبل اليومي التهديد هذا على للقضاء الفوري
مضيئة، معنا شعلة وستبقى أبــدًا ننساك  لن أبــي النهاية، في 
ذهب من ننسى كل سمى، كما لن إسم على مُ محسن وهو فإسمك

ضحية حادث سير.
∆ أبي... وداعًا

اإلبتسامة
تمأل

وجهه.

سهل في
البقاع.

.(١٩٥٤ - ٢٠٠٧) ضاهر محسن الفقيد

لبنان يازا - ضاهر محسن غنوى
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قبيسي هاني
اليازا في تحسين السائق برنامج مدير

! المركبات مع الخاسرة والمواجهة المشاة
شروط تحكمها ال التي الوحيدة المباراة إنها 
ين المتواجهَ ــيــن الــخــصــمَ ووزن وعـــرض  طـــول 
عادلة غير معركة إنــهــا والــمــركــبــة»! «الــمــاشــي 
للكلمة مـــا بــكــل الـــقـــوى ألنــهــا غــيــر مــتــكــافــئــة
وضــح فــي تــجــري فــإنــهــا مــن مــعــنــى، ومـــع ذلـــك
كل وفي كل طريق الليل، على النهار وظالم 
تلقى أن دون العالم، وشــوارع من طرق شارع
حدها، عند أو يوقفها ردعــهــا  على يــقــدر مــن 
والــصــغــار الــكــبــار مــن هــم ضــحــايــاهــا بالماليين
األسباب؟ هي فما كل األجناس واأللوان، ومن

الحل؟ هو وما

! كلغ بمواجهة ٧٠ ١ طن
الــمــعــدن مــن مــكــونــة عــنــدمــا تــصــدم مــركــبــة مــا
شخصًا  أكـــثـــر، أو كــلــغ   ١٠٠٠ وتــــزن والـــزجـــاج
فــإن  والــعــظــم، ٧٠ كــلــغ مــن الــلــحــم يـــزن حــوالــي
ال كــونــه الــشــخــص هـــذا الــخــاســر األكــبــر يــكــون
المركبة، أما سائق بالحماية المعدنية. يتمتع
الناحية من (جسديًا)! أما معافى فغالبًا ما يخرج
كبير بشكل يــتــأذى ال شــك الــنــفــســيــة، فــإنــه
بالذنب لشعوره  حياته، يهدد حــدٍ إلــى يصل 
قتل إنسان مسؤوالً عن كونه الضمير وتأنيب
مدى أحــبــائــه وألـــم  وألــمــه بإعاقته  التسبب  أو 
هذه استيعاب السهل مــن  ليس إذ الــعــمــر!..

أحداثها ببساطة. نسيان المأساة أو
فيها أقــــدم الــتــي هــنــاك كــثــيــر مـــن الـــحـــاالت
متأثرين الحقًا ماتوا أو اإلنتحار، على سائقون

المشاة!... ألحد بصدمهم

المجهر  الخطر تحت  تشخيص
لمستخدمي الــرئــيــســي الــخــطــر يــتــمــثــل عــامــل 
اختالطهم في كالمشاة المحميين غير الطرق
بمحرك، تعمل العالية السرعة التي بالمركبات
اختالطهم عــدم ضمان على نجاتهم وتتوقف
الشائع الوضع في » تتوقف أو المركبات، بهذه
في الــمــشــاة مــع الــــذي تــشــتــرك فــيــه الــمــركــبــات
المركبة سرعة انخفاض على الــطــريــق» نفس 
يمنع اإلصابات الخطيرة التصادم بما عندنقطة
بوسائل المزودة المركبة بمقدمة اإلرتطام عند
فمماالشك والحماية عندالصدم. توفر السالمة

مثل المناسبة للمشاة، افتقاد المرافق أن فيه
إلــى األرصــفــة ومــمــرات وجــســور الــمــشــاة تـــؤدي
الطرق. مستخدمي من الفئة لهذه عالية مخاطر
اإلنفصال، فال غنى هذا توفير يتيسر لم فإذا
وتــنــظــيــم ســرعــة عـــن الــتــدخــل إلدارة الــطــريــق

المركبات.
وقت للسائقين يتاح البطيئة، السرعات ففي
ولتجنب الــطــارئــة لــلــحــوادث  لإلستجابة كــاف 

المشاة. صدم
٣٠ كلم/ س يمكن  تقل عن التي وفي السرعة

النسبي. األمان من بشيء اإلختالط للمشاة
التقاطعات عند الحماية سبل نقص بر عتَ ويُ
ك المشترَ االستخدام سمات من العبور وأماكن
الحضرية المناطق وفي للطريق. المأمون غير
الخطيرة أو القاتلة الصدم حاالت معظم تحدث

التقاطعات. في

تــحــدق الـــتـــي مــــن عــــوامــــل الـــخـــطـــر األخـــــــرى
يأتي: ما بالمشاة

بــســبــب: لـــيـــالً  - عــــدم رؤيـــــة الـــســـائـــق لــلــمــشــاة

المطر الشوارع، سوء إنارة مركبته، أنوار ضعف
الغزير.

الطريق: وقد بينت المشاة لسالمة فهم سوء -
الذين األطفال نصف نحو أن الدراسات بعض
القادمة المركبات يرقبون ال الطريق يعبرون

أو أثناءه! قبل العبور مرة واحدة ولو
للكحول. المشاة معاقرة -

المركبات. مقدمة تصميم سوء -
الكبار الــمــشــاة وخــاصــة مــن  عــدد كبير يعاني 
أكثر أو الــحــواس إحـــدى فــي فــي الــســن ضعفًا
معينة، جسدية إعاقة من أو البصر أو كالسمع
لخطر يعرضهم ما الحركة ببطء يتميزون كما
عند فعلى السائق أخذ الحيطة والحذر الصدم.
إخافتهم، وعدم مهمتهم وتسهيل مشاهدتهم
ازدادت مــصــادر فــقــد الـــعـــاديـــون الــمــشــاة  أمـــا 
الجوال الهاتف كاستعمال وإلهائهم انشغالهم
على من قدرتهم كثيرًا  يقلل ما المشي أثناء
السير حركة عن ويشغلهم واالنتباه التركيز

للصدم. عرضة يجعلهم ومما

مسؤولية المواطن
لدى المشاة أولوية جسور يكون بناء أن يجب

المسؤولة!.. الرسمية الجهات
التي على التوصيات سنة أكثر من مــرور فبعد
حـــوادث المشاة من تزايد للحد الــيــازا أطلقتها 
الضحايا العديدمن وسقط سوءًا الحالة ازدادت

تحصد سنويًا  حوادث المشاة
شخصًا في لبنان! ٢٥٠ من أكثر
التي المشاة جسور  تبنى متى
العامة األشغال وزارة بها وعدت
٢٠٠١؟ والنقل منذ العام

وتعتبر المرور، حوادث من ٪٤٠ المشاة حوادث تشكل
الحادث بين طرفي التكافؤ لعدم وذلك بينها  األعنف

حيث من إن كان أخرى) جهة من والمشاة من جهة (المركبة
لهذه الحوادث المؤدية واألسباب الوزن، حيث من أو الحجم

المناسبة. النقاط في المشاة جسور تأمين عدم أهمها كثيرة
 ٢٠٠١ جاءت الوعود عام والمتكررة، الملحة وبعد نداءات اليازا

لغاية القليل إال منها نَ بْ يُ لم للمشاة جسر مئة ببناء حوالى
اليوم.
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ومنها مستديرة اللبنانية مختلف المناطق في
 لغياب

ً
نتيجة المواطنين تصطاد الصياد التي

سالمة مـــوضـــوع ســيــنــال ًجــســر الــمــشــاة. مــتــى
وخاصة المعنية عند الـــوزارات السير األولــويــة
بناء جسور فــي والنقل العامة األشــغــال وزارة 
حلول الكوارث الـــوزارة تنتظر وهــل المشاة؟؟
الجسر هذا بناء في اإلسراع يجب للتحرك؟؟ أال
واإلهتمام كافة الطرق الجسور على من وغيره
من المزيد لسقوط المواطنين تفاديًا بسالمة

الضحايا؟
عاتق عــلــى تــقــع كــبــيــرة لــكــن هــنــاك مــســؤولــيــة
السير بقانون د بالتقيّ يستخف الذي المواطن
تحافظ على شأنها أن من  التدابير التي

ّ
وكــل

لها ض يتعرّ التي الــحــوادث بعض إن حياته.
بعد على المشاة أو جسر تجري تحت المشاة
أن الــمــشــاة عــلــى يــجــب أمـــتـــارٍ قليلة مــنــه. كــمــا
جدت. وُ حيثما على استعمال األرصفة يعتادوا
العلمية- األبحاث لمؤسسة دراسة لقدأظهرت
جسر  اليستخدمون الناس من ٪ أن ٢١ ، SRF
مطالبتها اليازاأمام عائقًالدى مايسبب المشاة،
المواطن أن باعتبار للمشاة جسور ببناء الدولة
اللبنانية المحاكم أن العلم مــع يستخدمه، ال 
في للضحية المسؤولية ل تحمِّ أخيرًا أصبحت
بالقرب من الطريق يجتاز كــان حــال ثبت أنــه

المشاة. جسر
أعــــــداد ـــمـــتـــطـــورة انـــخـــفـــضـــت ــــــــدول ال فـــفـــي ال
في حين ٪١٢ إلى المرور بحوادث المصابين
سبيل وعلى عامًا بنسبة ٤٠٪. كانت منذ٤٠
الواليات في الــمــرور عــدد حــوادث المثال كــان
٥٥ ألف قتيل عام ١٩٦٠، األميركية المتحدة
أصبحت  حين في المشاة، من منهم ألــف  ٢٠
آالف منهم  قتيل، ٦ ٤٢ ألف ألفين العام في

المشاة. من
في وفاة تقع حالة وخمسين مئتي أكثر من إن
باإلضافة المشاة، حوادث اء جرّ من سنويًا لبنان
دائمة بإعاقة من ألف شخص أكثر إصابة إلى
تعمل جــريــح وخمسمائة آالف وحــوالــي ثــالثــة
تخفيضها منهاعبر برامجهاللحدّ اليازامنخالل
إلى المطاف نهاية بها في والوصول تدريجيًا
تــعــاون إلـــى يــحــتــاج رقـــم (صــفــر) إصـــابـــة، وهــــذا
مع والتنسيق ة بشكل مكثف األهليّ الجمعيات

المنشودة. الغاية لتحقيق المعنية الجهات
استهتار أمام تستسلم تتعهدبأنهالن اليازا إن
سالمة على بالحفاظ الرسمية المعنية الجهات
األهــــــداف تــتــحــق مــســتــعــمــلــي الـــطـــريـــق حـــتـــى

∆ المطلوبة

www.yasa.org
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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

إنترناشونال: يازا
+ هاتف:٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١

المتحدة – االمارات العربية دبي ١٢٣٦١٤ البريدي: العنوان

:(SRF) العلمية األبحاث مؤسسة
ط٤ الطبي، الملك يسوع الطريق العام، مركز مصبح، ذوق – لبنان

لبنان - مكايل ذوق ١٧٥ البريدي: العنوان
+ تلفاكس:٢١٥٧٧٥  ٩  ٩٦١

النشرة على العام المشرف
لبنان يازا رئيسة - عقل منى

اليازا عاتق جمعية على تقع النشرة هذه في المعلومات الواردة ان

القاضي العام التمييزي النائب على خليل ابي ايلي العميد برئاسة المركزية المباحث الجنائية قسم أحال
في المخالفات الحاصلة محمد قباني عن النائب من المقدم اإلخبار في اجراه الذي التحقيق ميرزا، سعيد

ومتوفين. ألكفاء وإعطاء رخص سوق السوق دوائر
اإلذن بموجبه السبع يطلب حسن الداخلية وزير على كتاب إحالة التحقيق ضوء ميرزا في القاضي وقرر
بجرم بيروت، في ومختار مهندس السوق، ولمالحقة دائرة مصالح في رؤساء بينهم ستة موظفين بمالحقة

ومتوفين. سوق لمكفوفين رخص رسمية وإعطاء أوراق تزوير
القضية. في المجراة التحقيقات عن بنسخة كتابه ميرزا القاضي أرفق وقد

إقامة. تركهم بسندات وتقرر مالحقتهم افادات المطلوب الى ان استمع المباحث لقسم سبق وكان
على الحصول من متوفاة وفتاة اثنين مكفوفين تمكن عن الكشف بعد أثيرت قد القضية هذه وكانت

سوق. رخص
٢٥ ايار ٢٠٠٧) بتاريخ المستقبل جريدة عن  (نقالً

يطلب اإلذن بمالحقة  القضاء
ومهندس ومختار السوق دائرة  موظفين في

مـــعـــرفـــة   عـــــلـــــى كـــــــل ســــــائــــــق
من والتأكد مركبته سائرأجزاء
يقودها ال حتى أدائــهــا حسن 
يعرضه فيها عطل أي وجود مع
أن يحترم للخطر. كمايجب عليه
أصــول ويــراعــي قــواعــد الـــمـــرور،
مع تعاطيه في واألخالق األدب
الطريق مــن المنتفعين ســائــر

سالمتهم. على ويحافظ

المركبة في قيادة يجب تفادي
الحاالت اآلتية:

معطلة. فرامل -
منها. الوقود تسرب -

مــن -  مـــــاء الـــتـــبـــريـــد يـــتـــســـرب
الرادياتور.

الزيت. تسرب -
متسخ. زجاج -

ســـالمـــة مـــــن -  قـــبـــل الــــتــــأكــــد
اإلطارات.

أبوابها. عدم سالمة -
البطارية . كفاءة عدم  -

أو أمامية داخلية مــرآة -  دون
. مساعدة جانبية مرايا

اإلشـــــــــــــارات وجـــــــــــود  دون    -
الضوء تعطل مع أو الضوئية،

. بالتوقف الخاص األحمر
طاقتها . محملة فوق وهي  -

التصرف مــن مختلفة أشــكــال
الخاطئ: الشخصي

الـــمـــركـــبـــة مــن  قــــيــــادة      -    
الــمــؤهــلــيــن غـــيـــر األوالد  قـــبـــل 
وبتشجيع الـــســـيـــارات لــقــيــادة 
مـــــن األهــــــــل بـــحـــجـــة تــعــلــيــمــهــم  

وتدريبهم.
وفي حضن المركبة - قيادة

طفل. السائق
الــــســــيــــارة مــــفــــتــــاح تـــــــرك      -

واألطفال بداخلها.
اإلنطالق. عند التشفيط -

بكثرة أو الــزمــور -    إستعمال
عاليًا. الراديو صوت إطالق

الــســكــنــيــة      فــــي الـــمـــنـــاطـــق
ـــــمـــــدارس والــمــســتــشــفــيــات وال

تفادي: يجب
الــقــصــوى -  تــــجــــاوز الـــــحـــــدود

للسرعة.
والطيش. والرعونة التسابق -
بقصد السير عكس القيادة -

الطريق. إختصار
في التشفيط عند اإلنطالق  -
أو بــالــمــشــاة الــطــريــق الــمــكــتــظ

السكان.
يــحــجــز بــــشــــكــــل الـــــــوقـــــــوف    -
من يمنعهم أو اآلخرين سيارات

الخروج.
-  قــــيــــادة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة
في إتجاه أو بطريقة بهلوانية،

للسير. معاكس
طريق من بالمركبة اإلندفاع -
رئــيــســي دون فـــرعـــي إلــــى آخــــر
إعــتــراض  مــن ــد 

ّ
والــتــأك ل  التمهّ

إشارة إعطاء ودون قادمة مركبة
لإلنعطاف. مناسبة ضوئية

الخلف إلى بالمركبة الرجوع -
الــالزمــة دون أخــذ اإلحــتــيــاطــات
أطفال. وجود من التأكد مثل

حــالــة فــــي -  تـــوقـــف الـــســـائـــق
العام الــطــريــق وقـــوع عطل فــي
الــســالمــة دون إتــخــاذ إجــــــراءات
تــحــت ــــتــــمــــدد ـــة، وال ـــمـــطـــلـــوب ال
إلصــالحــهــا الــمــركــبــة الــمــعــطــلــة

ظاهرًا. من جسمه جزء وترك

دكاش جو
لبنان يازا رئيس   نائب

الخاطئة القيادة أشكال بعض MTC  TOUCH سائقو
السائق لتحسين اليازا برنامج في يشاركون

للعشرات من السائق تحسين برنامج دورات  بإعطاء قبيسي هاني اليازا في  السائق تحسين برنامج قام مدير
.MTC TOUCH سائقي شركة

للدورة ساعات لمدة أربع سائقًا عشر خمسة حوالى دفعة كل شملت دفعات، ثالث على الدورات هذه جريت
ُ
أ

مركز في نيسان الماضي شهر من والعشرين والسادس والعشرين والخامس والعشرين في الثالث وذلك الواحدة
الشركة.

مبادىء من انطالقًا منها الوقاية وكيفية أسبابها، السير، حوادث أنواع عن: مفصالً نظريًا شرحًا الدورات شملت
والبصرية. السمعية أحدث الوسائل الشرح خدم في واستُ الدفاعية، القيادة

يازا. نشرات من سخ
ُ
ون المنشورات من والعديد السائق دليل من نسخة الدورة هذه في شارك من كل استلم

السائق الوقائي. صفة تعطيه اليازا على شهادة من يحصل الدورات لهذه من يخضع كل إن
لبنان.. ∆ في على الطريق السالمة رفع مستوى في المساهمة في شركةرائدة هي  MTC TOUCH أن ذكر يُ

يازا لبنان جوزف بالن

بيروت اإلنجيلية الفرنسية - الثانوية في المرورية السالمة
٩ و ١٠  في بيروت، في الفرنسية اإلنجيلية الثانوية في المرورية السالمة حول محاضرتين في اليازا شاركت
حوار جرى المرورية. بقواعد السالمة اإللتزام عدم عواقب الضوء على يلقي وثائقي عرضت خاللهما ،٢٠٠٧ أيار
اليازا الضحايا. ووزعت عدد لتخفيض المقترحة والحلول المرور حوادث أسباب حول المحاضرين والطلبة بين

المحاضرتين ∆ انتهاء بعد العامة ونشرة اليازا للسالمة توجيهية مناشير

المحاضرة إلقاء أثناء قبيسي هاني أثناء الدورةالسيد MTC Touch موظفو 

اليازا من إبراهيم باميال مداخلة الثانوية إدارة جانب من مداخلة
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لبنان" في المرورية "السالمة كتاب  في

نطاق خارج الواقعة الطرق على السالمة انعدام أسباب إن
اآلتية: هي لبنان في المدن

.
ً
آمنة تصميم الطرق بطريقة يتم ال -١

دومًا الطرق تجهيزات وصيانة واستعمال تصميم يتم ال -٢
المناسب. بالشكل

كافية بصورة واستشمار الطرق التخطيط للنقل يندرج ال -٣
األرض. الستعمال التخطيط عملية ضمن

إلنشاء طرق التخطيط بسالمة السير عند يوجد تفكير ٤- ال
الــقــديــمــة، الــطــرق وتــشــغــيــل جــديــدة وإعـــــادة تــأهــيــل وصــيــانــة
في المستعملة  والقيم الــطــرق تحديد  إلــى حاجة هنالك  كما 

االقتصادية. التقييمات
وتجهيزها، الطرق تصميم حول شاملة إرشــادات يوجد ٥- ال
الصعيد على دائمًا ق طبَ

ُ
ال ت الموجودة المعايير أن إلى باإلضافة

العملي.
السوداء. تمويل لمعالجة النقاط يوجد ال -٦

حاليًا والموجودة السير بسالمة الخاصة الوحدة تتمتع ال -٧
لها، تمويل ال إذ فعالية؛ بأي والنقل العامة األشغال وزارة في
ال المحافظات في والنقل العامة األشغال وزارة فــروع  أن كما 

بالسالمة. المتعلقة بالمسائل تتعاطى
في العاملين الكفوئين الموظفين من كاف عدد يوجد ال -٨
األشغال وزارة لموظفي  المتوافرة والمعلومات السالمة،  مجال

جد ضئيلة. هي السير حول سالمة والنقل العامة
سالمة تعزيز الهادفة إلى لإلجراءات كاف تمويل ال يوجد -٩

الطرق. على السير
مألوفة ومتكررة. مشكلة القيادة السرعة في -١٠

وتحسين من المشاكل للحد اإلستراتيجيات المقترحة إن
المدن نطاق خــارج الواقعة الطرق على السير سالمة وضع

اآلتية: هي
والطرق (بما التخطيط للنقل إلدراج وإرشــادات طرق ١- وضع
األرض؛ الستعمال  التخطيط عملية ضمن السالمة) ذلك في

االستعمال من للحد القانونية والعقوبات اإلمكانات وتقوية
الرئيسية. للطرق المتاخمة لألرض المالئم غير

جديدة طــرق إلنــشــاء التخطيط مــن أجــل وضــع مــبــادئ وطـــرق
جميع سالمة إدراج مــع والتشغيل والصيانة التأهيل وإعـــادة 

التخطيط. ضمن عملية الطرق المنتفعين من فئات

هذه تــتــالءم بحيث الــطــرق لتصميم وتجهيز إرشــــادات  وضــع 
فئات جميع سالمة وتأخذ لبنان في األوضـــاع مع اإلرشـــادات

االعتبار. في الطرق من المنتفعين
تمويل وإيــجــاد السير،  سالمة بوضع للتدقيق طــرق  ٢- وضــع 

التدقيق. بهذا للقيام خاص
خفض من أجل تعيين حدود سرعة مالئمة  يتم ان يجب -٣
في ضبط التشدد مع وآمن، مقبول مستوى إلى سرعة القيادة

السرعة. مخاطر عن الطرق المنتفعين من وإعالم المخالفات
النقاط لمعالجة طــرق  وتطبيق  تطوير  على العمل يجب  -٤

. لها خاص تمويل الى إيجاد السوداء، باإلضافة
الطرق وتشغيل صيانة أنظمة تطوير على العمل يجب -٥

في االعتبار. الطرق من المنتفعين جميع سالمة تأخذ بحيث
األشغال وزارة مع والتعاون العالقة على تطوير العمل يجب -٦
بهدف الوطني والمحافظاتي، على مستوييها والنقل، العامة
المجال في هذا تعاون وخلق الطرق على سالمة السير تأمين

المحافظات والبلديات. في الوزارة والسلطات بين
العالي من التعليم أفضل مستوى على توفير العمل يجب -٧
كافة الــطــرق فــي عــلــى فيما يــتــعــلــق  بــمــوضــوع ســالمــة الــســيــر
وزارة موظفي كفاءة تحسين الى المعنية، باإلضافة الميادين
على معها والمتعاقدين ومستشاريها  والنقل  العامة األشغال

السالمة. صعيد
والنقل العامة األشغال لوزارة الرئيسي المركز تزويد يجب -٨
المناسبة والتجهيزات بالمعلومات  المحافظات  في وفروعها

ال. بشكل فعّ السير سالمة مجال في العمل إلنجاز
لتأمين فعالية أكثر بشكل المتوافرة استعمال األموال يجب -٩
العام التمويل زيادة الى باإلضافة على الطرق، العامة السالمة

بالسالمة. الخاص
غير والمنظمات الخاصة المؤسسات تمويل يجب كما -١٠
خالل من السير سالمة «تسويق» إمكان ودراســـة الحكومية، 
على الحصول مقابل الطرق يدفعون أكثر من المنتفعين جعل

السالمة.∆ من أكبر درجة

انعدام اسباب حول
الطرق على السالمة
لها المقترحة والحلول

المدن نطاق الواقعة خارج الطرق على السالمة المرورية تعانيها التي ومواقع النقص الرئيسية المشاكل تحديد تم
أن من شأنها التي (sweroad) قبل  المقترحة من االستراتيجيات وضع خالل من وكيفية معالجتها لبنان، في

التنفيذ. قيد وضعت حال في فيها المروري الوضع تحسن

المتخصصة السويدية "ســويــرود" أجــرت مؤسسة
،٢٠٠٤ ــــــعــــــام ال فــــــي  ــــبــــنــــان  ل فــــــي  عــــمــــلــــت  ـــــتـــــي   ال
حــــــوادث الــســيــر ــة لــمــعــالــجــة مــشــكــلــة دراســــــة عــلــمــيّ
العامة والنقل وزارة األشغال بإشراف



العلمية األبحاث مؤسسة مع بالتعاون
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