
بعد االجتماع الطارئ الذي عقد في السرايا الحكومي بتاريخ 
٢٠٠٧/١١/٥ بـــرئـــاســـة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء األســـتـــاذ فــؤاد 
حسن  العميد  والبلديات  الداخلية  وزيــر  وحــضــور  السنيورة 
السبع، النائب بيار دكاش، المدير العام لقوى األمن الداخلي 
المختصين  الضباط  مــن  وعــدد  يحيى  أنــور  العميد  بالوكالة 
فــي قــوى األمـــن الــداخــلــي،  وفــد مــن تجمع الــشــبــاب للتوعية 
ان  وحيث  أخــرى،  معنية  أهلية  وجمعيات  االجتماعية"يازا" 
المجتمعين خلصوا إلى ضرورة التشدد بقمع هذه المخالفات 
ال سيما بمنح رخص القيادة والتأكد من خضوع كافة اآلليات 
قانون  بتطبيق  والــتــشــدد  السنوية  الميكانيكية  للمعاينة 
حزام  استعمال  عــدم  التالية:  المخالفات  لجهة  سيما  السير 
باإلشارات  التقيد  السير، عدم  إتجاه  القيادة بعكس  األمان، 

الضوئية، تجاوز السرعة المحددة على الطرقات الدولية.
صـــدر عــن الــمــديــريــة الــعــامــة لــقــوى األمــــن الــداخــلــي - شعبة 
الــعــالقــات الــعــامــة مــا يــلــي:"بــعــد أن كــثــرت فــي اآلونـــة األخــيــرة 
حوادث السير على الطرقات، والتي ذهب ضحيتها عدد من 
القتلى والجرحى وانتشار ظاهرة مخالفة قوانين السير، أعطى 
المشددة  األوامر  بالوكالة  الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير 
الــدوريــات  إطــالق  بــضــرورة  العمالنية  والقطعات  المفارز  الــى 
والفرعية  الدولية  الطرقات  على  والثابتة  والــدراجــة  الراجلة 

لتنفيذ المقررات حفاظا على حياة المواطنين وسالمتهم.
لذلك تهيب المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بالمواطنين 
ضــــرورة الــتــقــيــد بــقــانــون الــســيــر وتــجــنــب ارتـــكـــاب مــثــل هــذه 
الــمــخــالــفــات حــفــاظــا عــلــى ســالمــتــهــم وســالمــة الــغــيــر عــلــمــا أن 
عناصر القطعات المعنية في قوى األمن الداخلي لن تتوانى 

في قمعها بكل الوسائل المتاحة".
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تسأل: الحرائق اللبنانية للوقاية من اللجنة
حرائق الغابات؟ من مفتعلي أصبح الموقوفون أين

سنوات؟ عشر منذ الموعودة الحريق إطفاء طائرات أصبحت أين

سنوات يقضي منذ إهمال متراكم
والمطلوب الحرجية ثروتنا على
تفحم منع على قــادرة طائرات
ومعاقبة دقائق خــالل الجبال
المفتعلين. إناللجنة اللبنانية
تــســأل لــلــوقــايــة مـــن الــحــرائــق
والقضائية االمــنــيــة الــجــهــات
الـــخـــيـــوط الـــمـــخـــتـــصـــة: مــــا هــــي
المتكررة الحرائق عن المكتشفة
هو وما سنوات؟ عشر منذ المفتعلة
؟ ما جميع الحرائق عدد الموقوفين في
سنبقى هل جديدة؟ حرائق إنــدالع لتفادي هي درجــة التأهب

إخماده؟ عن ما عجزنا لتطفئ أمطرت الطبيعة التي على نتكل

من ســنــوات عشر مـــرور مــن الــرغــم على لــن نــيــأس مــن المطالبة
المطالبة نستكين عن لن للوقاية. جدي إجراء دون أي النداءات
ويعاقب النار بشكل عشوائي إشعال القانون الذي يمنع بتطبيق
الرغم  على  ٣ سنوات  لغاية بالحبس حريق باندالع يسبب من
تنظيف من بما يلزم تقوم ال المعنية واإلدارات البلديات أن من
المراقبة أبراج إقامة المياه، تأمين الزراعية، الطرق شق األحراج،
يتفاجأ الــكــل بـــأن نتفاجأ إنــنــا الــغــابــات. حـــراس  وتفعيل دور 

العام. هذا وكأنها طرأت بالحرائق

الدائمة مطالبتها تكرر من الحرائق للوقاية اللبنانية اللجنة إن
ثروتنا مــن قــســم كبير عــلــى قــضــت مــنــذ حــرائــق الــغــابــات الــتــي

وتذكر باآلتي: و١٩٩٩ ١٩٩٨ العامين في الحرجية
في متخصصة طائرات من جوية إطفاء وحــدة إنشاء • ضــرورة
المهددة الحرجية ثروتنا المحافظة على بهدف الحرائق إطفاء
من الحرائق موسم  ومن المفتعلة الحرائق متواصل من بشكل
الــطــائــرات لها هــذه كــل عـــام. فــإن مــن آيـــار حتى تشرين األول
غير اللبناني من مروحيات الجيش المرات أكثر عشرات فعالية

لذلك. باألساس عدة المُ
الداخلي األمن لقوى العامة للمديرية الفوري أهمية التحرك •
حرائق يفتعلون الــذيــن المخربين  لمالحقة  الــعــامــة والــنــيــابــات 
العقد إن تجارب اإلجراء. المرعية القوانين بحسب وذلك الغابات
إحرائق في األفــراد والجهات المتورطة جميع تؤكد أن الماضي

يومًا. العقاب ينالوا لم لبنان غابات من األشجار ماليين
يزيد بما الزمن عليه مضى الذي الغابات قانون تعديل ضرورة •
على سابق تصور وتصميم عن أو إهمال من يقدم عن كل عقوبة

لإلحتراق. بكاملها ض غابات بما يعرِّ النار إضرام
ما وعــلــى أحـــراج مــن تبقى مــا على العمل للمحافظة • أهمية  
من لألحراج السنوي التنظيف عبر المستقبل في تشجيره سيتم
وتجذيب األغصان والزجاج اليابسة والنباتات األغصان المكسرة

فتاكة. حرائق إلى وتحولها النار انتشار لمنع
الوقاية إجراءات اتخاذ عن التقاعس بأن اليقين حد بلغنا لقد
بكل سنسعى إننا ومزمن. متعمد هو لبنان في الحريق ومكافحة
الغابات، قانون وتطبيق الطائرات لتجهيز للضغط طاقاتنا
وشعب لبنان وهواء على غابات لبنان تواطؤ هو السكوت ألن
األشــجــار بــيــن الــيــوم بــعــد أن يعيش الـــذي ال يستطيع لــبــنــان 

المتفحمة.

الغابات حرائق لمكافحة تدابير

الــمــراقــبــة فــعــالــيــة أظــهــرت الــتــجــارب الــعــالــمــيــة
ان خصوصًا الغابات في الحرائق انــدالع لمنع
حرائق ٩٥٪ مــن ان إلــى الــدراســات أشـــارت
تــدعــو ــــك، ذل الـــغـــابـــات مــفــتــعــلــة. انــطــالقــًا مـــن
السلطات من الحرائق اللبنانية للوقاية اللجنة
بــالــتــدابــيــر األخـــــذ ــــى الــمــعــنــيــة والـــبـــلـــديـــات ال

اآلتية:
حراس لألحراج وتوظيف مراقبة إنشاء أبراج •

الحريق. إلطفاء التدخل في لتأمين سرعة
سيارات وصول لتسهيل زراعية طرق شق •

اإلطفاء إلى األحراج.
واألعــشــاب النفايات مــن الــغــابــات تنظيف   •

المتكسرة. األغصان وبقايا اليابسة
األحراج لتموين سيارة في مياه خزانات بناء •
الــحــلــوة، تفاديا بــالــمــيــاه اإلطــفــاء والــطــوافــات

. المالحة للمياه السلبية لآلثار
نــفــايــات مـــن • تــنــظــيــم مــشــاريــع لــإلســتــفــادة

الغابات.
متطورة بــوســائــل  الــمــدنــي الــدفــاع • تجهيز 

الطائرات. ال سيما الحرائق إلطفاء
ومناورات لموظفي تدريبية تنظيم دورات •

المدني. الدفاع لمساعدة البلديات
للحرائق السلبية اآلثار من توعية المواطنين •

البيئة. على

Web Design Agency
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المدرسة داخل عن اصابات ابنائكم غوا
ّ
بل االهل ايها

مشهد السالمة، شــروط في واالستهتار االهمال
جرد لــبــنــان. فهل فــي يتكرر فــي كــل الــقــطــاعــات
ال مــســألــة ســالمــتــه االنــســان مــن قيمته وأصــبــحــت

أهمية لها؟
وتنقسم المدرسة  حرم داخــل عديدة الحوادث
المدرسية. والبيئة المبنى هندسة بين أسبابها
يدري فال الكتمان طي تبقى الحوادث هذه لكن
من منها.  للوقاية ليتحرك خطورتها مــدى احــد
الحوادث من للوقاية اللبنانية اللجنة تطلب هنا
عن الفوري التبليغ االهل المدرسية "الالسا" من
كانت. مهما ابناؤهم لها يتعرض التي االصابات
من للوقاية اللبنانية اللجنة إحــصــاءات أظهرت
الحوادث ة أغلبيّ أن ة- الالسا- الحوادث المدرسيّ
في تحصل الــمــدرســة حـــرم الــتــي تــحــدث داخـــل
الــكــســور، وهـــي اإلســتــراحــة الــمــلــعــب خـــالل فــتــرة
أثناء الحوادث  هذه تحصل والجروح. الخدوش 
ـــمـــوجـــودة فــي ال ـــركـــض والــتــعــثــر بــالــخــســفــات ال
المؤذية. والــمــواد األحجار إلــى باإلضافة  األرض
الــعــمــر في كــمــا ان عـــدم فــصــل الــتــالمــذة حــســب
بسبب لــحــوادث الـــى تعرضهم  يـــؤدي  الــمــالعــب 

ًا. سنّ األكبر التالمذة تهور

لــلــحــوادث الــصــغــار لــلــحــدّ مـــن تــعــرض الــتــالمــذة
كافة باآلتي: المدارس الالسا ادارات توصي

االستراحة. الملعب خالل مراقبين في وضع •
الخسوفات. وتغطية األحجار ازالة •

األعمار. حسب التالمذة فصل •

الصف داخل الحوادث
ليست

ّ
الصف داخل الحوادث نسبة أن من بالرغم

لها ض يتعرّ التي الــحــوادث بباقي مقارنة عالية
ومميتة خطيرة إصــابــات تعدّ ولكنها الــتــالمــذة،
جــراء كهربائية وصــدمــات حـــروق حـــول تتمحور 
وخفيفة ة قويّ جروح الكهربائية، بالمقابس اللعب
الــتــالمــذة أعــمــار مــع اء عـــدم تــنــاســب الــمــقــاعــد جــــرّ

خشنة. إلى وجود زوايا حادة وجدران باالضافة
الصف حجم مــع الــتــالمــذة عــدد  إن عــدم تناسب

بينهم ة مستمرّ بــصــورة  التدافع حصول إلــى ي  يــؤدّ
واصابتهم االرض على التالمذة بعض فًا سقوط

ّ
مخل

مختلفة. بجروح

الصف: داخل الحوادث من للحدّ الالسا توصيات
ة. الكهربائيّ المقابس تغطية •

ــًا (١٢٠  نــســبــيّ مــرتــفــع • وضــــع شــبــك عــلــى الـــنـــوافـــذ
سم).

وأعـــمـــار عــــدد مـــع
ّ

مـــة حــجــم ومـــقـــاعـــد الـــصـــف • مـــالء
التالمذة.

الــصــف جــــــدران وجـــعـــل ــــزوايــــا الــــحــــادة • تــغــطــيــة ال
ملساء.

الدرج على الحوادث
الــدرج، على التدافع الــى التالمذة  من  العديد يلجأ
ومــن بينهم اصــابــات وقـــوع ي الـــى األمـــر الـــذي يـــؤدّ
درابزين يوجد ال الــمــدارس بعض  في أن المؤسف
تبقيها مكسورة من الدرجات العديد أن كما للدرج
في السالمة لشروط اهمالها على شاهدًا االدارات
وسقوطهم التالمذة  تعثر  الى يــؤدي  ما المدرسة،

مختلفة. بكسور واصابتهم الدرج على

على الدرج: للحد من الحوادث الالسا توصيات
درابزين. وضع •

واسع. استخدام درج •
للدرج. الشهرية الصيانة •

ونـــزول صــعــود أثـــنـــاء • وضـــع مــراقــبــيــن عــلــى الـــــدرج
التالمذة.

صندوق ضرورة وجود الى النظر النهاية نلفت وفي
تهتم ومــمــرضــة الــمــدرســة فـــي االســـعـــافـــات االولـــيـــة
االسعافات واعطائه تلميذ لكل صحي ملف بوضع
الالسا تــدعــو لــحــادث. كما تعرضه  بــحــال الــضــروريــة 
السالمة تــعــزيــز فــي دورهــــا تفعيل إلـــى لــجــان األهـــل 
اإلدارة ومطالبة مراقبة المدرسة عبر المدارس داخل

السالمة. شروط بتوفير

التسلق. بألعاب التالمذة قيام خالل مراقب أهمية وجود

األسباب على الضوء إلقاء الى الالسا ة- المدرسيّ الحوادث من للوقاية اللبنانية اللجنة تعود الدراسي، العام بداية بعد
القطاعين في المدارس وكافة العالي والتعليم التربية وزارة مع التعاون آملة المدرسة داخل التالمذة د سالمة تهدّ التي

التالمذة. سالمة اجل من والخاص العام
ية متمنّ المدارس بشروط السالمة داخل اإلخالل نتيجة الحوادث من كبيرًا معدالً قدشهد السابق العام ان الالسا ر

ّ
تذك

المدرسة. داخل ابنائهم اصابات عن التبليغ االهل على

االستراحة فترة خالل الملعب في مراقبة التالمذة

السقوط. خطر التالمذة من يحمي الدرابزين

الكهربائية. المقابس تغطية

الجانبين. على خشب درابزين وجود ضرورة
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 SRF العلمية- األبحاث مؤسسة شاركت
برنامج إنقاذالطفل- مؤسسة مع بالتعاون
الــتــنــمــيــة تــعــزيــز نــســيــج- فـــي لـــقـــاء حــــول
بتاريخ لــبــنــان فــي المجتمعية الشبابية 
الــبــحــث تـــم  الـــثـــانـــي ٢٠٠٧.  تــشــريــن   ٩
لدعم الهادفة الوسائل في اللقاء خالل
التنمية فــي فاعل  بــدور  للقيام الشباب

المجتمعية.

منها األهلية الجمعيات من عدد اللقاء حضر
من لــلــوقــايــة اللبنانية اللجنة الــيــاز  جمعية 
من للوقاية اللبنانية اللجنة ،LFPC الحرائق
اللبنانية  اللجنة ، LASIPاالصابات الرياضية
...LASSA المدرسية الحوادث من للوقاية
برنامج في المشاركة الجمعيات عرضت كما

ذة.
َّ
المنف مشاريعها نسيج

نسيج لبرنامج اإلقليمية المديرة عرضت وقد
يتمحور الذي المشروع أهداف ود عسْ هانيا
للشباب الدعم المعنوي والمادي تقديم حول
وحثهم مهاراتهم لتطوير الفرص واعطائهم

مجتمعاتهم. تنمية اجل من االبتكار على

الزراعية السالمة
-SRFالـــعـــلـــمـــيـــة عـــرضـــت مـــؤســـســـة األبــــحــــاث
الــذي الــزراعــيــة  بالسالمة المتعلق مشروعها 
الحوادث من الوقاية  مبادئ نشر  الى هدف
لــقــواعــد الــــزراعــــيــــة عـــبـــر إرشـــــــاد الـــمـــزارعـــيـــن
ــلــمــبــيــدات، ل االســـتـــعـــمـــال الــســلــيــم واآلمـــــــن

الزراعية... واآلليات المعدات
ســالمــة عــلــى الــحــفــاظ لــقــد شــمــل الــمــشــروع
الــتــركــيــز مـــع ـــة الــبــيــئــة والـــمـــواطـــنـــيـــن، وصـــحّ
انشأت كما ــة. الــعــضــويّ الــزراعــة أهمية  على 
علما فــي الــزيــت لتعليب مــعــمــالً  الــمــؤســســة 
زراعي دائم مركز إنشاء في الشعب وتساهم
الــمــزارعــيــن إلرشــــاد فــي جــنــوب قــضــاء صـــور

ة. العضويّ الزراعة على خاصة وتدريبهم
قرى فشمل للمشروع الجغرافي النطاق أمــا

البستان، الناقورة،  وهي قضاء صور جنوب
الــظــهــيــرة يـــاريـــن، عــلــمــا الــشــعــب، مــروحــيــن،
بين مشتركة عمل ورش وأقيمت ين. والجبَّ
ة العلميّ األبحاث ومؤسسة ات البلديّ رؤســاء
الوسائل بحث إلــى هــدفــت الــيــازا، ة  وجمعيّ
من عدد العامة في تعزيز السالمة اآليلة إلى
القرى أكثر المشاركة والتي تعتبر من القرى

حرمانا في لبنان.

تعاون مستمر
تعاونًا العلمية مؤسسة األبحاث لمست وقد
على التوافق وتم البلديات رؤساء من كبيرًا
سيدعمها التي ة العمليّ الخطوات من عــدد
اإلســـتـــمـــرار ـــدت مـــشـــروع نــســيــج، كــمــا تـــعـــهّ
الــبــلــدات فــي ــة فــي إقــامــة الـــنـــدوات الــتــوعــويّ
على كــان إن المزارعين وتــدريــب الــمــذكــورة
نشر مفاهيم أو على مستوى ي المستوى الفنّ

الزراعية. السالمة

على تــعــمــل الــمــؤســســة وفــــي االطـــــار ذاتــــه
االمور اآلتية:

المناطق حــاجــات إظــهــار الــمــســاهــمــة فــي  •
اإلعالم، جميع وسائل صور عبر قضاء داخل
بالتعاون وثائقي فيلم إنتاج خالل من وذلك
الــذي الــحــرمــان حــول يين

ّ
ــان المحل الــســكّ مــع 

البلدات. تلك منه تعاني
العامة بالسالمة  متخصصة مكتبة إنشاء •

علما الشعب. ة دار بلديّ في
ــات الــبــلــديّ فــي الـــيـــازا نـــادٍ لجمعية • إنــشــاء 
على الــشــبــان مــن عــدد الــمــذكــورة، وتــدريــب
بــالــســالمــة إلـــقـــاء الـــمـــحـــاضـــرات الــمــتــخــصــصــة
لذلك. المطلوبة باألجهزة تزويده مع العامة

للمنطقة اإلقتصادية التنمية سبيل في •
على ان الزيتون زيت لتعليب معمل تمّ إنشاء

المنطقة. من فيه العاملة اليد تكون

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير

 SRF العلمية األبحاث مؤسسة
المجتمعية التنمية الشبابية في مبادرة "نسيج" مع تشارك

صور. قضاء في الزراعية المناطق بعض

مروحين. بلدية في عمل ورشة

لبنان". في المجتمعية الشبابية التنمية حول"تعزيز اللقاء اثناء عملهم. اثناء للمزارعين نصائح تقديم



منظمة  SRF هــي الــعــلــمــيــة إن مــؤســســة األبــحــاث
والوقاية العامة بالسالمة متخصصة حكومية غير
العام في رسميًا تأسست واإلصــابــات. العنف  من 
آمنوا  جامعيين وطالب باحثين عدة قبل من ١٩٩٧
واإلصــابــات في العنف حــول العلمية بــأن األبــحــاث

المرتبطة بها. التوعية وتقييم حمالت في توجيه جدًا مفيدة تكون قد لبنان
في   SRFالعلمية لمؤسسة األبحاث أساسيًا شريكًا العالمية الصحة منظمة كانت لقد
العلمية األبحاث مؤسسة قامت العام١٩٩٧، منذ انه إلى باإلضافة برامجها من عدد
العنف مــن  والــوقــايــة العامة  بالسالمة  متخصصة منظمات عــدة مــع  مكثفة بأبحاث 
اللجنة الحرائق، من للوقاية يازا، اللجنة اللبنانية اإلجتماعية للتوعية الشباب كتجمع
اإلصــابــات مــن للوقاية  اللبنانية اللجنة المدرسية، الــحــوادث مــن للوقاية اللبنانية 

وغيرها. المختصة باألطفال والنقابات جمعية الطفل الرياضية،
سابقًا وتم للجمعيات المذكورة واإلحصاءات الدراسات معظم بإدارة المؤسسة قامت
عبر نشرها تم التي التقارير ومئات ونشرة منشور ماليين من عشرة على اكثر نشرها

اإلعالم. وسائل
المهنية التي واالمراض االصابات حول دراسات عدة العلمية االبحاث مؤسسة وتجري
المنزلية الحوادث الزراعية،  السالمة  العمل، بيئة في العمال لها يتعرض ان يمكن

على الطرق... العمل ورش والسالمة في

 ♺٥
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الجمعيات المشاركة
الــجــمــعــيــات   شــــاركــــت فــــي تــنــظــيــم الـــلـــقـــاء
ومنها الجمعية نسيج، برنامج المشاركة في
التي   LAAL الــنــاشــطــة- لــلــتــربــيــة  الــلــبــنــانــيــة 
قـــريـــة الـــبـــازوريـــة أنـــشـــأت مــكــتــبــة عـــامـــة فـــي
أبحاثهم تحضير في الشباب منها ليستفيد
الى تسييرها باالضافة والجامعية المدرسية
٣٠ قرية  حوالى في يومي بشكل "كرافان"
وترفيهية تربوية نشاطات لتنفيذ جنوبية
خـــالل مـــــن لــــالطــــفــــال. وتـــــهـــــدف الـــجـــمـــعـــيـــة
الطفل وبرنامج انقاذ مؤسسة نشاطاتها مع
والــفــنــي الــثــقــافــي نــســيــج الــــى نــشــر الـــوعـــي
نشر عبر واالطفال الشباب لدى واالجتماعي

واالنسان. اتفاقيتي حقوق الطفل مبادئ

المعلومات  مــركــز قــدمــه الــذي  امــا الــمــشــروع
 ARCPA الــعــربــي لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة/الــجــنــى
المهمشين األطفال مع العمل حول فيتمحور
الـــســـكـــة) (حـــــــي ــــحــــلــــوة فـــــي مـــخـــيـــم عــــيــــن ال
على يعملون حيث المدارس من والمتسربين
الشباب عمل وقد النفايات. من الخردة جمع
جمع االطفال على العربي مركز المعلومات في
واعـــادة الــيــدويــة الــفــنــون بــعــض  وتعليمهم 
الــنــفــايــات تــحــويــل تــصــنــيــع الـــــورق وكــيــفــيــة

فنية. تحف الى المنزلية
قدمت الشبابية العباسية مجموعة ان كما
والـــذي أطــفــالــنــا" مــشــروعــهــا "شــبــابــنــا يــعــلــم

نسيج مشروع
توفير على يعمل ة، المجتمعيّ ة الشبابيّ التنمية مبادرة هو مشروع"نسيج"
أنفسهم تنمية في فاعالً دورًا ليأخذوا العربي للشباب والدعم الفرص 
تديره الــمــشــروع هــذا الــراشــديــن. مــع بالشراكة وأقــرانــهــم ومجتمعاتهم

اهلية. جمعيات عدة مع بالتعاون Save the children جمعية

الطفل، حقوق اتفاقية نشر حول يتمحور
وتوعية بنودها تنفيذ على العمل تشجيع
هؤالء جمع عبر الطفل حاجات على المجتمع
باالضافة حقوقهم على وتعريفهم االطفال
بيئة تأمين كيفية حول مناقشة االهل الى
رحالت المجموعة ونظمت افضل لألطفال.
الوعي نشر بهدف أثرية مناطق الى لالطفال

بينهم. الفني الثقافي
الـــذي الـــمـــشـــروع ــلــكــل" عـــنـــوان "الـــشـــبـــاب ل
عملت فقد  "Arcenciel" جمعية نظمته
باالضافة والمحتاجين الفقراء مساعدة على
بــيــن الــمــواطــنــيــن الـــى نــشــر مــفــهــوم الـــســـالم

لألطفال. ترفيهي مسرح واقامة
والــتــدريــب لــلــتــربــيــة امـــا الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة
المصالحة  تعزيز مشروع على ALEF فعملت
سالم وثقافة حوار بناء بهدف الشباب بين

كافة. السياسية واألطراف الطوائف بين
 SIDC الــصــحــيــة وعـــرضـــت جــمــعــيــة الــعــنــايــة
والتنمية الصحية التوعية حــول مشروعها
على البقاع قرى في عملت وقد اإلجتماعية
المستوى على نقصًا تعاني التي المجموعات

واالقتصادي. االجتماعي
الطفل- إنقاذ مؤسسة خلقت النهاية، في
بــيــن مختلف تــعــاون بــرنــامــج نــســيــج شــبــكــة
وســيــكــون الــمــشــاركــة، الــجــمــعــيــات االهــلــيــة
برامج فــي التعاون نحو انطالقة اللقاء  هــذا

مستقبلية.
الشعب. في علما تعليب زيت الزيتون تركيب معمل اثناء

المنطقة. في الزيتون معاصر إحدى

الفيلم الوثائقي. تصوير البستان اثناء بلدية مع رئيس مقابلة الناقورة. بلدية في عمل ورشة
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تتألف مجموعة اليازا للسالمة العامة من عدد من الجمعيات 
األهلية غير الحكومية التي تنظم حمالت دائمة هادفة إلى 
تعزيز السالمة العامة والوقاية من مختلف أنواع الحوادث.

العنوان الرئيسي لجمعية "اليازا" في لبنان:
لبنان، الحازمية، شارع مار روكز، بناية عقل، ط ٢

العنوان البريدي: ٠٨٣-٤٥ الحازمية – لبنان

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

يازا إنترناشيونال:
هاتف: ٧٠ ٢٢٥ ٧٠ ٥٠ ٩٧١ +

العنوان البريدي: ١٢٣٦١٤ دبي – االمارات العربية المتحدة

:(SRF) مؤسسة األبحاث العلمية
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إخراج
 عبر  حامد

أنا سائق مركبة ثقيلة 
يا أرض اشتدي ما حدا قدي!

القوة  الثقيلة يعتريه شعور باكتساب  المركبة  المنضبط خلف مقود  عندما يجلس السائق غير 
مــا يستطيع  ولــديــه  النقص فــي شخصيته وأخــالقــه، كيف ال  عــن  للتعويض  الفرصة  لــه  وتسنح 
بواسطته اجتياح كل ما هو أقل منه حجمًا ووزنًا دون أن يتأذى جسديًا، ويكتسب دفعًا إضافيًا 
عندما يكون بحوزته بوليصة تأمين شاملة تمنحه مناعة ضد الرأفة باآلخرين فينتقم من كل من 

ب خاطره! ال يعجبه ويطيِّ
ما نالحظه هذه األيــام على الطرق من جملة ما نالحظ  ومن جملة ما يشتكي منه الناس هو تلك 
ل بعض السائقين بطريقة  بَ الظاهرة الغريبة والخطيرة المتمثلة بالمركبات الثقيلة وقيادتها من قِ

رعناء أقل ما يقال فيها: خارجة عن القانون!
األكثر تخلفًا، وألن  الــدول  العالم حتى في  أي مكان في  نقول ظاهرة غريبة ألنها ال تحصل في 

سائقنا هذا يشعر بأمان واطمئنان لعلمه انه ما من حسيب وال من رقيب! 
ل  بَ وظاهرة خطيرة ألنها ترعب الناس وتخيفهم وتهدد حياتهم على الطريق بشكل مباشر من قِ
بالسيارات  . فنراهم يقودون بسرعة جنونية ملتصقين  أشخاص يعيثون في األرض دمــارًا وقتالً
الصغيرة ويطلقون العنان ألصوات أبواقهم التي ال توصف بالكالم والتي تهلع منها القلوب! هذا 
عدا عن القيادة المتعرجة كما لو أن أحدهم يقود دراجة نارية، أضف إلى ذلك الحمولة الزائدة وعدم 

تغطيتها.

أن اليازا تكرر وتجدد مطالبتها المسؤولين العمل على وضع حد لهكذا سائقين من أجل تأمين 
السالمة العامة.

شكاوى

• وردنا من احد المواطنين لفت نظر حول الشاحنات التي تدخل االنفاق وبخاصة نفق سليم سالم 
حيث وضعت لوحة مكتوب عليها “ممنوع دخول الشاحنات“ ورغم ذلك تمر الشاحنات مخترقة 
قواعد السالمة االمر الذي يؤدي الى وقوع حوادث مريعة فيقع المواطنون ضحايا  التهور والتمادي 

في االستهتار بأرواح الغير.

• يشتكي المواطنون من غياب االنارة على أوتوستراد صيدا - بيروت مما يشكل خطرًا كبيرًا على 
المعنية  الرؤية كليا وبخاصة مع بدء فصل الشتاء. نرجو من الجهات  العامة بحيث تسوء  السالمة 
اإلهتمام بإعادة إنارة الى هذا األوتوستراد الذي يشهد يوميًا حوادث خطيرة وبخاصة منذ تضرره 

بشكل كبير بعد حرب تموز األخيرة بحيث لم تنته االعمال فيه حتى اآلن.

•  اشتكى مواطن من خطورة التحويلة باتجاه النبطية على اوتوستراد الزهراني حيث يقع اكثر 
الى  السبب  ويعود  النبطية.  نحو  من صور  المتجهة  السيارات  انــزالق  نتيجة  اسبوعيا  من حادث 
المكسور منذ ٣ سنوات.  االسمنتي  الفاصل  الى عدم صيانة  اضافة  الطريق  خطأ هندسي في 
نسبة  مــن  يزيد  الــذي  المطر  هطول  بــدء  قبل  السريع  الحل  إيــجــاد  المعنية  الجهات  على  نتمنى 

حوادث االنزالق.

• اشتكى عدة مواطنين من سلوك سائقي الفانات الصغيرة التي تحول االوتوسترادات الى حلبات 
سباق معرضة حياة الركاب الى الخطر ومسببة عدة حوادث لباقي مستخدمي الطرق. تطلب اليازا من 

قوى األمن الداخلي التشدد في مالحقة الفانات المخالفة حفاظا على سالمة المواطنين.

• يشتكي مواطنون من شدة االنارة في نفق شكا بحيث تؤدي الى انبهار السائق عند دخوله 
النفق وعدم قدرته على الرؤية بعد خروجه منه. لسخرية القدر اننا نطالب هذه المرة بتخفيض 
بانارة عــدة انفاق وطــرق على طــول االوتوستراد  نسبة االنــارة داخــل نفق شكا في وقــت نطالب 

الساحلي.

☈

☈

التوعية  حــول  محاضرة  الــيــازا  نظمت 
السير  وحـــوادث  السرعة  أخطار  على 
ــــة تــــــراوح  لـــحـــوالـــى ٨٠ شــــــاب وشــــاب
بين ٢٠ و٢٦ سنة في دير  أعمارهم 
ـــــك يــــوم االحـــــد فـــي ١١  طــامــيــش وذل

تشرين الثاني.
مثل  مختلفة  مواضيع  نوقشت  وقــد 
اهمية استعمال حــزام األمــان وارتــداء 
الـــــخـــــوذة الــــواقــــيــــة، واقـــــتـــــرن الـــشـــرح 
اليازا  وومضات  وثائقي  فيلم  بعرض 
الــمــروريــة  الــســالمــة  حـــول  التثقيفية 
وتم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا 
والمناشير  العامة  بالسالمة  الخاصة 

التوجيهية. 

محاضرة لليازا في
 دير طاميش- ديك المحدي

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

• سالمتك بالدني
 Nour وفضائية نور سات Tele Lumière برنامج أسبوعي عبر تلفزيون

.( Sat كل يوم خميس (الساعة السادسة مساءً

• مشاكل وحلول
مشاركة أسبوعية في برنامح "مشاكل وحلول" عبر محطة الـ "anb" كل 
يوم أربعاء (الساعة التاسعة والنصف صباحًا، واإلعــادة الرابعة والنصف 

بعد الظهر).



وفـــدا حـــرب بــطــرس اســتــقــبــل الــنــائــب
زيـــاد مــؤســســهــا مـــن "الــــيــــازا" بــرئــاســة
الـــوضـــع الــمــتــردي عــقــل، عــــرض أمـــامـــه
عدد وارتفاع المرورية، السالمة لحالة
لــبــنــان، ضـــحـــايـــا حـــــــوادث الـــســـيـــر فــــي
وسبل المعالجة كيفية في معه وبحث
التطرق تم كما ، هذه األوضاع تحسين
منها الــوقــايــة ولسبل الــحــرائــق لكارثة 
استعداده على وأكدحرب ومكافحتها.
على عملها في الــيــازا لمساندة  الــدائــم

. لبنان في العامة السالمة تفعيل
"تشرفنا باآلتي: عقل صرح وبعداللقاء،
بــاالجــتــمــاع كــوفــد مـــن جــمــعــيــة "يــــــازا"
وعرضنا حرب بطرس النائب مع اليوم
وقدمنا لبنان، فــي السير أوضـــاع  معه 
لــتــفــادي لـــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات
من اللبنانيون يعيشها التي المآسي
ضحاياها بلغ التي السير حوادث جراء
على  لهذا العام اليوم٨٣٥ شخصا حتى
الرقم رقــم تــجــاوز وهــو طــرقــات لــبــنــان،

".٢٠٠٦ عام المسجل
للمشاة جــســور بــبــنــاء ــبــنــا أضــاف:"طــال
السائقين وتــجــنــيــب الــطــرق وصــيــانــة 
الذين الفاسدين جميع ومعاقبة الحفر
الــســوق إجـــــــازات آالف تــــورطــــوا بــمــنــح
ما مــع ألشــخــاص عــن غــيــر اســتــحــقــاق،

السير. حـــوادث  على تأثير مــن لــذلــك 
كــل حــــــرب وقــــــد القـــيـــنـــا مــــن الـــنـــائـــب
تعاوننا يــتــواصــل أن ونــأمــل تــجــاوب، 
فــيــه خــدمــة يــكــون مــعــه فـــي أي مــوقــع

العامة". للسالمة
الـــنـــائـــب حــرب مـــن جــهــة أخــــــرى، هــــال
في الــتــي أتـــت تــكــاثــر مــوجــة الــحــرائــق
خــضــراء مــســاحــات عـــل األيـــــام األخـــيـــرة
واعتبر مختلف أنحاء لبنان، في كبيرة
نــاتــجــة من تــبــدو ال "ان هـــذه الــمــوجــة
مشبوهة أصبحت بــل طبيعية عــوامــل
لــلــقــضــاء خــطــة ا مـــن وقــــد تـــكـــون جـــــزء
فيه البيئة وعلى األخضر، لبنان على 
لبنان على الــقــضــاء مخطط  كــجــزء مــن

واالجتماعي". السياسي
والوطنية السياسية االنشغاالت ورغم
لبنان، يجتازها التي واالستحقاقات
اقتراح إعداد على حرب النائب يعكف
النظر بالعقوبات إعادة يرمي إلى قانون
الغابات، في الحرائق بإشعال المرتبطة
وذلــك اإلهــمــال، بنتيجة وإمــا إمــا عمدا
يرجح التي الحرائق انتشار تفشي بعد
منها القصد يكون وأن بريئة تكون أال
العمل يــجــب وهــــذا مـــا تــدمــيــر لــبــنــان،
سيما وال الوسائل بكل تفاديه على

منها". القانونية

.org
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الثاني  ٢٠٠٧ ١٥  تشرين الخميس

شديد: اإلعالمية هيام أبو
اليازا  قضية خدمة في االعالمية شخصيتي أضع

اليازا؟ على تعرفتي كيف
التلفزيوني البرنامج من خالل اليازا إلى تعرفت
على كــنــت اقــدمــه الـــذي اإلجــتــمــاعــي"جــدل"
الشباب بهؤالء تأثرت وحينها ،MTV شاشة
لفتوا نظري وقد الصدق بهذا الذين يعملون
حينها لها. ادركت انتبه لم اكن مشاكل إلى
انما السير ســالمــة فقط ليس الــيــازا هــمّ  ان 
هذه وأن المجتمع في ككل االنسان سالمة
بها تقوم المفروض ان من التي كان التوعية
اليازا بها تقوم متحضر، مجتمع فــي الــدولــة

الفراغ. لتملىء

تعاونك مجال هــو مــا بــرنــامــج"جــدل"،  بعد 
اليازا؟ مع

بشكل مــلــتــزمــة لــســت ال نـــزال عــلــى اتـــصـــال.
وجودي تتطلب التي الظروف في لكن دائم
يعنيني الـــمـــكـــان هــــذا أن أشـــعـــر  كــإعــالمــيــة 
أصـــبـــحـــوا الــــذيــــن أوالدي ويـــعـــنـــي  مـــبـــاشـــرة 

أيضًا. سائقين

االعالم دور
اإلعالم يؤديه ان يمكن الذي الدور هو ما

التوعية؟ في اليازا رسالة خدمة في
الناس ألن التوعية أساسي في  االعــالم دور
التلفزيون. شاشة  على يــرونــه بما يتأثرون

تصوير مــن ننتهي كنا عندما انــه والــبــرهــان
كــانــت تــنــهــال حــلــقــة فـــي"جـــدل" مـــع الـــيـــازا،
التي الــبــريــديــة  والــرســائــل االتــصــاالت علينا 

اليازا. التعرف إلى تطلب
الــحــوادث  عــن مــســؤوال  هناك شخص أصبح
خــالل مـــن الــيــهــا تـــعـــرف الــبــحــريــة فـــي الــــيــــازا
يــخــبــرونــنــي كـــانـــوا بــرنــامــجــي كـــذلـــك آخـــــرون
عليها تعرفوا ان بعد اليازا إلى انضموا أنهم

عبر"جدل".

اليازا؟ مع تساهمي ان يمكن كيف
خدمة في اإلعالمية شخصيتي احب ان أضع
انــســانــيــا بــرنــامــجــا ـــيـــازا لــكــي نـــقـــدم قــضــيــة ال
والفعلية الــجــديــة الــتــوعــيــة يــقــدم  اجتماعيا 
على االمــور  يحرك بما النظرية فقط وليس

. جهة المسؤولين والمواطنين من االرض

عبر نشرة التي توجهينها الرسالة هي  ما
يــحــبــونــك الـــذيـــن ـــيـــازا إلــــى الــمــواطــنــيــن ال

معروف؟ اعالمي كوجه
الـــيـــازا وأن نــشــرة أدعـــو الــجــمــيــع إلـــى مــتــابــعــة
سالمتهم يهمها المؤسسة  هــذه  أن  يعلموا
النواحي، كل من والوطن أطفالهم وسالمة
بقضية روحــي انساني بــالــتــزام يشعروا وان 

اليازا.

لرسالة الداعمين اإلعالميين من هي واليوم تقدمه كانت برنامج تلفزيوني في الجمعية من استضافة أعضاء بعد اليازا إلى تعرفت محبوبة إعالمية شديد، هيام أبو
المجتمع. في العامة السالمة مبادئ نشر في يساهم عمل ألي اليازا والحاضرين دائمًا

حرب بطرس مع النائب اليازا تعاون

الماضي. األسبوع حرب زيارته النائب بطرس أثناء اليازا وفد
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أبو جمرة. تصميم ايلي

بشطريه السوق إمتحان تطوير بضرورة اليازا تطالب
وبمكافحة الدولية، المعايير بحسب والعملي النظري
لبنان في القيادة رخص منح في المستشري الفساد




