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األخيرة األشهر في التي وقعت من الحوادث الكبير للعدد نتيجة
الحادث المؤسف آخرها كان والتي اللبنانية، معظم المدارس في
تالمذة بجروح  عشرة إصابة إلى أدى والذي ٢٠٠٨ /١/٢٢ بتاريخ
تابعة بــمــاللــة يقلهم كـــان الــــذي خــطــرة بــعــد اصـــطـــدام الــبــاص
بلغ حملتها الوطنية، وبعدما إطار في مرجعيون، وفي لليونيفل
المنصرم،  العام الدراسي في تلميذًا ٢٥٠ حوالى الضحايا عدد
العريضة  على للتوقيع لبناني مــواطــن ألــف   ٢٥٠ الــالســا تدعو
االلتزام بهدف ة المدرسيّ الحوادث من الوقاية لتعزيز الوطنية
المؤسسات وإدارة اللبنانية الدولة من الموضوعة الشروط بجميع

الحوادث. هذه لتجنب التعليمية

المدرسية- الحوادث من اللبنانية للوقاية اللجنة اجتمعت لذلك،
والجمعية   SRF-الــعــلــمــيــة األبــحــاث LASSA والـــيـــازا ومــؤســســة
واللجنة   LASIP الــريــاضــيــة- اإلصـــابـــات مــن لــلــوقــايــة اللبنانية 
لحقوق  اللبنانية LFPC والهيئة الحرائق- من للوقاية اللبنانية
التوصيات عنها وصدرت المشكلة تلك تفاقم ناقشت الطفل،

اآلتية:

ع بأخالقيات ويتمتَّ كبيرة خبرة ذو الباص سائق أنّ دمن
ّ
التأك .١

السليمة. القيادة
نقلهم والــســرعــة أثــنــاء ر الــتــهــوّ عـــدم ٢. تنبيه الــســائــقــيــن إلـــى

التالمذة.
(٥٥١ القانون ١من (المادة داخل الباص وجود مراقب إلزامية .٣

بأمان. والنزول الصعود على التالمذة ومساعدة النظام لحفظ
الكحول  تناول أو القيادة أثناء الخليوي استعمال السائق ٤. منع
في اإلدارة إعالم على هم

ِّ
وحث القرار بهذا التالميذ كافة وإخبار

المخالفة. حال
النقل لــوســائــل الميكانيكي للوضع دوريـــة ذاتــيــة مــراقــبــة   .٥
وخصوصًا الميكانيكية ناحية الصيانة من وذلك كافة المدرسية
الباص وتجهيز الصدمات ص ولممتٍّ واإلطارات واإلنارة للمكابح

بأحزمة األمان.
المرافق الــبــاص لسائق الطبي الفحص وجـــود مــن ــد 

ّ
الــتــأك  .٦

ة. المستمرّ والمعاينة الباصات قيادة لرخصة
األمن قوى رجال وإرشــادات السير قانون السائق يحترم ٧. أن

الداخلي.
الضرورية الصيانة داخل الباص وإجراء للحريق مطفأة وجود .٨

لها.
الخلفية الجهة حــال الــطــوارئ فــي فــي ٩. وجـــود مــخــرج هـــروب

للباص.
وصول من د

ّ
قبل التأك إقالعه وعدم للباص الصحيح قف التوّ .١٠

آمن. مكان إلى التالمذة
ينتظرون الباص، وحدهم أوالدهم ترك بعدم األهل تذكير .١١

العودة. عند الباص من واستالمهم
العقوبات أشدّ إنزال الداخلي األمن العامة لقوى المديرية على
الباصات سائقي لبعض

ً
وخــاصــة خالفين المُ السائقين  

ّ
بــحــق

حياة ضــون ويــعــرِّ وطــيــش بــرعــونــة الــمــدرســيــة الــذيــن يـــقـــودون
اء من جرّ العشرات مع حصل للموت كما وأحيانًا للخطر، الطالب

بعض السائقين المسرعين. ر تهوّ

الوطنية العريضة على التوقيع بدأوا اللبنانيين  آالف
المدرسية الحوادث من الوقاية لتعزيز

الباصات؟ سائقي تحسين القيادة لدى برنامج هو ما

يعد لم والتي عنها الناجمة المأساة وتفاقم لبنان في السير حوادث مشكلة استفحال مع
ال كان لها، المناسبة الحلول إليجاد المسؤولين وانتظار التغاضي عنها أو قبولها بإمكاننا
الحاصل النزف لوقف أولي إسعاف عملية التحرك السريع إلجراء من اليازا والالسا لجمعية بد
هذا لمعالجة وناجعة سريعة كوسيلة السائق تحسين برنامج اعتماد فكان الطرق. على

المتطورة. الدول وخبرات تجارب من مستفيدين الخطير الوضع
وخاصة منها الثقيلة حتى أنــواعــهــا  على المركبات سائقي  تــزويــد هــو، البرنامج فــهــدف 
وذلك علمية،  أسس على القائمة السليمة القيادة بمبادىء المدرسية الباصات سائقي 
المستوى بهم إلى واالرتقاء القيادة القدامى والجدد في السائقين مهارات تطوير أجل من
مبادئ على األولى في الدرجة تركز نظرية تدريبية عمل عبر ورشة وذلك علميًا المطلوب
التدريب في المستخدمة الوسائل هذا مستعينين بأحدث برنامجنا نقدم الدفاعية. القيادة
عن معبرة ومضات عرض مع علمي بأسلوب السيناريوهات كافة تصور للمشاركين للسماح

الحوادث.
إلى أن يؤدي شأنه من القيادة تحسين دورة في المدرسية الباصات مشاركة سائقي إن

الطرق. على اإلصابة أو الموت من التالمذة وحماية النقل المدرسي حوادث نسبة خفض
استالمهم شهادات تقديرية قبل نظري خطي المتحان المشاركون يخضع الدورة نهاية في

تعلموها. الوقائية التي القيادة مبادئ التزامهم بتطبيق تؤكد

المدرسية الحوادث من للوقاية األهلي المجتمع شبكة الى لالنضمام دعوة

أكبر تعاون تأمين الى المدرسية" الحوادث من للوقاية األهلي تهدف "شبكة المجتمع
التعليمية والمؤسسات المهنية  والنقابات  اللبنانية  األهلية  الجمعيات من ممكن عدد
أنــواع مختلف مــن الناتجة واإلصــابــات الــوفــيــات  مــن العالية النسب  لخفض  واإلعــالمــيــة 

المدرسية. الحوادث

www.lassanet.org
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حبيقة درويش الطيار العميد المدني الدفاع عام مدير
الحرائق: اليازا واللجنة اللبنانية للوقاية من لوفد

مفتعلة! كانت الغابات حرائق جميع

التي الغابات كوارث حرائق أشهر على ثالثة مرور بعد
تقول؟ ماذا لبنان، اجتاحت

مفتعلة، هي والغابات األحراج في اندلعت الحرائق التي إن
المدني الــدفــاع  تــقــاريــر خــالل مــن ويمكنني أن أؤكـــد ذلــك
الحقيقة، أقـــول أن  إال أعـــرف  ال  أنـــا . األرض عــلــى ووجـــودنـــا 
مساحات عــلــى قــضــت والــتــي  نشبت  الــتــي الــحــرائــق  فجميع 
تم وقد مفتعلة، كانت الزراعية واألراضي األحراج واسعة من
إطفاء األماكن أثناء بعض في عناصرنا على إطالق الرصاص

الحريق.
 

الحرجية؟ ثروتنا معظم إحراق بها تم التي الوسيلة هي ما
غازية، عبوة مشروبات هي الجبناء التي استخدمها الوسيلة إن
وصنعوافتيل ومازوت) (زيت لالشتعال تعبئتهابموادقابلة تم

البعوض (كاتول). بقرص مربوطة ثقاب من عيدان العبوة

منذ عميق محمية في وقــع الــذي عن الحريق تقول ومــاذا
شهر؟

على الرعاة بعض أقدم بعدما عميق محمية في الحريق نشب
أن بعد الطري العشب ينمو أن بهدف وذلك القصب، إشعال

تمطر.

اندلعت؟ً التي الحرائق عن إحصاءات هناك هل
المدني أنــه تم الدفاع عن الــصــادرة لقد أظهرت اإلحــصــاءات
 ١٦٧٣٣ منها حوالى العام ٢٠٠٧، في حريقًا ٢١٨٨٥ إطفاء

خالل الصيف. واألحراج في الغابات حريقًا

الحرائق إلطفاء طائرات خاصة
طائرات إطفاء الحرائق؟ لبنان بحاجة إلى هل

اندلعت التي الحرائق جميع إطــفــاء  مــن عناصرنا تمكن لقد 
نحن ما الماضي، الصيف خالل وبسرعة والغابات في األحراج
هيلكوبتر هو اللبنانية الطبيعة مع وبما يتالءم إليه فعالً بحاجة
ال التي الكنادير طــائــرات وليس الحرائق إلطفاء متخصصة
التي الــحــرائــق أن معظم وبــمــا الــلــيــل، خــالل العمل  تستطيع 
الرؤية، انعدام ومع الليل، ساعات خالل تنشب كانت اندلعت

ستعمل طائرة الكنادير؟ فكيف

الكنادير؟ عن الهيلكوبتر تتميز بماذا
البحر، من إال تعبئ المياه أن ال تستطيع طائرة الكنادير إن
الحرائق، إلطفاء األودية إلى االنخفاض تستطيع ال انها كما
من بــحــيــرة، مــن  الــمــيــاه تمأل أن  تستطيع  الهيلكوبتر  بينما 
يمكن انها إلى باإلضافة اإلطفاء... من مركبات وحتى بركة
ألن القاعدة وذلــك الحريق، إلطفاء األوديــة إلى تنخفض أن
لذلك، اللهب. وليس الملتهبة الجمرة إطفاء هي األساسية
المياه إسقاط ألن المياه لسكب الطائرة أن تنخفض  يجب

الحريق. إطفاء في فعال غير تجعله رذاذًا معين ارتفاع من
البوما الفعالة الدولة إجراء صيانة لطائرات من انني أطلب كما
مــن ثروتنا تبقى مــا على للمحافظة الحرائق جــدًا فــي إطــفــاء

الحرجية.
  

المدني؟ الدفاع في المتطوعين عدد هو كم
اآلن  يخضع معظمهم المدني في الدفاع متطوعًا ٤٧٠٠ لدينا
نعتمد هنا نحن فرنسيين. خبراء أيدي على تدريبية لــدورة
بحاجة إطفاء الحرائق عملية ألن المتطوعين الشباب قوة على
أي  خرطومًا ٤٠ مدوا فالشباب كبيرين، ونشاط حيوية إلى
النيران خالل  فيها التي اندلعت األوديــة في أحــد ٨٠٠ متر

الصيف.

المدني الدفاع عناصر واجهت التي الصعوبات أبرز هي ما
الحرائق؟ إطفاء أثناء

الطرق بطبيعة تتعلق  عــديــدة صــعــوبــات عناصرنا واجــهــت 
واألوديــة. المناطق بعض في األلغام ووجــود الوعرة الجبلية
الــطــرق بــالــقــيــام بــشــق لـــذلـــك أدعـــــو الــبــلــديــات لــمــســاعــدتــنــا
ومن جهة، من األحراج إلى مركبات اإلطفاء وصول لتسهيل
والغابات األوديــة تنظيف إلــى المعنيين أدعــو أخــرى جهة 

األلغام والنفايات. من

اللبنانية واللجنة اليازا من مشترك مكتبه وفد في استقباله خالل حبيقة، الطيار درويــش العميد المدني للدفاع العام المدير  ــد
ّ
أك

والغابات كانت مفتعلة، وكشف عن  في األحــراج اندلعت التي الحرائق جميع الثاني ٢٠٠٨ أن ١٧ كانون الحرائق بتاريخ للوقاية من
المدني، الدفاع رجال بها يقوم التي الكبيرة الجهود للوفد حبيقة العميد وأظهر الغابات! إحراق في استخدامها تمّ ما غالبًا الوسيلة التي

العام ٢٠٠٧. خالل حريقًا ٢١٨٨٥ أطفأ المدني الدفاع ان مؤكدًا

إلطفاء الحرائق. متخصصة هيلكوبتر

حبيقة. درويش الطيار العميد المدني الدفاع عام مدير

www.lfpc.org

الــحــرائــق مــن لــلــوقــايــة الــعــمــيــد حــبــيــقــة مــع وفــــدي الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة
واليازا.

الحرائق. إطفاء عملية أثناء المدني الدفاع رجال
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االصــــطــــدام كــاآلتــي: نــــوع تــخــتــلــف حـــــوادث الـــمـــرور بــاخــتــالف
ثقيلة، سيارة مركبة مــع ســيــارة ســيــارة، اصــطــدام ســيــارة مــع
قطار، مع سيارة مشاة، مع سيارة هوائية، أو نارية مع دراجــة
السيارة مع حيوان، سيارة خلفها، أو ثابت أمامها بشيء سيارة
مركبة ثقيلة. ثقيلة مع مركبة انقالبها، أو كتدهورها بمفردها
وإن الــالئــحــة، هــذه يــكــون ضمن أن ال بــد إن أي حـــادث سير
وعلى ثقيلة، مركبة مع سيارة اصطدام هو إليه سنتطرق ما
هذا لتزايد نظرًا الشاحنة مؤخرة تحت دخول السيارة األخص

ولشدة خطره. الحوادث النوع من

التصادم هذا في المؤثرة والعوامل القوى ميزان اختالل
فإن بشاحنة، شاحنة أو أخرى بسيارة سيارة تصطدم عندما
بشاحنة سيارة اصطدمت إذا أما . متعادالً يكون القوى ميزان
القوى، ميزان الختالل نظرًا متكافئة غير المعركة فإن هذه ، مثالً
الوضع ويزداد وركابها! طبعًا السيارة هنا هو األكبر الخاسر وإن
االحتكاك فحادث االصــطــدام. وطبيعة  السرعة بازدياد ًا ســوء
وجهًا االصــطــدام كــحــادث ليس المثال، سبيل على الجانبي
سيارة لمؤخرة سيارة وصدم والتأثير! العنف حيث من بوجه

شاحنة! تحت مؤخرة سيارة دخول أبدًا يشبه أخرى ال
 

؟ فعالً يحدث الذي ما
تدخل بسهولة تحت فإن مقدمتها بسبب انخفاض السيارة،
«برؤوسهم» معه ومن السيارة سائق ليتلقى الشاحنة مؤخرة
المعدنية وبأجزائها الشاحنة بصندوق الصدمة زخــم كامل

ثانية! من بأقل
السالمة! وسائل مع استعمال الحتمي حتى الموت النتيجة:

في هذه ال ينفعان (air bag) الهواء وكيس األمــان إن حــزام
نتيجته تكون ال إن هكذا اصــطــدام لــذلــك، «بــالــذات»، الحالة 
الشديد، ولألسف السيارة! لركاب والفوري الحتمي الموت إال
نظرًا خـــاص بشكل مفجعًا يــكــون الــطــريــقــة بــهــذه  الــمــوت  إن 
كبيرة نسبة إن أيضًا، ولألسف الجسد... عن الرأس النفصال
هذا من هي الشاحنات التي تحصل مع السيارات من حــوادث
لبنان في ضحيتها ذهب حيث التصادمات من الخطير النوع
ستة  ، قتيالً من ١١٥ أكثر اآلن ولغاية  ٢٠٠٧ عــام بداية منذ

زغرتا فقط! منطقة في الماضية خالل األسابيع منهم

الشاحنة مؤخرة تحت السيارة دخول أسباب
مؤخرة تدخل تحت السيارة تجعل عــديــدة أســبــاب  هناك 

وهي: الشاحنة
سرعة عــلــى تتبعها ســيــارة ــف الــشــاحــنــة فــجــأة بــوجــود

ّ
ق • تــوَ
عالية.

الشاحنة وبين بينه كافية مسافة السيارة سائق ترك عدم •
أمامه. تتوقف التي

أو بطيئة شاحنة بوجود التلة أعلى مسرعة سيارة صعود •
التلة. خلف متوقفة

اليمين إلى العودة ثم المعاكس المسار في ر الخطِ التجاوز •
عشوائيًا تحت الشاحنة.

أو بطيئة شاحنة بــوجــود الــرؤيــة يحجب كــوع السرعة على  •
مباشرة. بعده متوقفة

الــضــبــاب الكثيف، بسبب  الــرؤيــة ســوء  ، لــيــالً انــبــهــار البصر   •
البصر. ضعف

طلعة. على اإلنتظار أثناء الشاحنة خلف االلتصاق •

أو المخدرات. تأثير الكحول القيادة تحت •
وإرهاقه. السائق نعاس •

شـــروده الــهــاتــف أو عــلــى ــي ســائــق الــســيــارة كــالــتــكــلــم • تــلــهّ
الذهني.

والعمل األسباب هذه إلى االنتباه اليازا السائقين لذلك، تنصح
الــشــاحــنــات تــحــت دخــولــهــم بــاســتــمــرار عــلــى تجنبها لــتــفــادي

معهم. وحياة من حياتهم للمحافظة على

الشاحنة! دخول السيارة تحت بشعة: الحتمي والفوري بصورة الموت

وقفها يمكن ال التي المتنقلة بالكارثة تصفها اليازا

واقية بمردات الشاحنات بتجهيز إال

تعتمد سير، حادث حصول عند
على شدة االصطدام وتبعاته

أهمها: عدة عوامل
ونوع وزنها، المركبة، سرعة

يسلط هنا وموضوعنا التصادم.
من محدد نوع على الضوء

أخطرها من لعله التصادمات
دخول وهو: وترويعًا هوالً وأكثرها

الشاحنة مؤخرة تحت السيارة
الفور ركاب السيارة على ومقتل
النوع هذا أن وبما بشعة! بصورة

فإن باستمرار، يتكرر الحوادث من
المشكلة لهذه الحل تجد اليازا

الشاحنات مؤخرة بتجهيز
التكلفة، رخيصة معدنية بواقيات

بين حاسمًا فارقًا تشكل ولكنها
والموت! وتجاوبًا منها، الحياة

األمن لقوى العامة المديرية بدأت
اإلجراءات الالزمة باتخاذ الداخلي

آلياتها.. بعض على لتطبيقها

٧ شباط ٢٠٠٨ الخميس

األخرى. الشاحنة في الخطورة باللون األبيض، بينما تكمن معدني مجهزة بواقٍ اليمين على الشاحنة

قبيسي  هاني
اليازا في القيادة تحسين برنامج مدير
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الخلف مــن الشاحنات تحت الــســيــارات بعد ازديـــاد حـــوادث دخــول
دراسة بحسب خطير فيها بشكل عدد القتلى وارتفاع كبير بشكل
إلى باقتراح اليازا تتقدم ،(SRF العلمية األبحاث مؤسسة أجرتها
كثير حياة ينقذ أن نطاق واسع على م مّ ما عُ إذا شأنه من المعنيين
من نــوع هكذا في يتورطون  الذين ابها

ّ
ورك السيارات  من سائقي

السير! حوادث
واقية عــارضــات حديدية أو ات مـــردّ بتركيب وهــذا اإلقــتــراح يتمثل
الدخول السيارة من شاحنة من شأنها أن تمنع كل على خلف مناسبة
الصدمة بشكل تتلقى كامل هي التي مقدمة السيارة تحتها وتكون
كبيرة! بنسبة النجاة وهكذا ترتفع احتماالت الركاب، من مباشر بدالً
العالمية وهي الشركات في شاحنات فعليًا التقنية مطبقة وهــذه
مع المسألة  هــذه أثـــارت  قــد الــيــازا وكــانــت فعالًذات تكلفة منخفضة. بدأ الذي ريفي أشرف الداخلي اللواء األمن لقوى العام المدير
األمن لقوى التابعة اآلليات على لتطبيقها اإلجراءات الالزمة باتخاذ

الداخلي.

مواصفات العارضات الحديدية الواقية
يكون بحيث موحدة العارضات ذات مواصفات هذه تكون أن يجب
بسماكة  ٢٠ سم، رضها وعَ الشاحنة، مؤخرة لعرض مساويًا طولها
المصابيح  تثبيت ويمكن حوالى٤٠ سم. األرض وترتفع عن معينة،
بشكل مــرئــيــة وتــصــبــح نظيفة فتبقى عليها للشاحنة الخلفية 

أفضل.

االقتراح؟ بهذا المسؤولة أو المعنية الجهات هي من
اإلقتراح هي: بهذا معنية اليازا تراها التي الجهات إن

والبلديات. الداخلية وزارة •
بهذا التقيد السائقين إلزام على لقدرتها الضمان شركات جمعية •

أرباحها. إيجابي على انعكاس من ولما له اإلجراء
الداخلي. وقوى األمن مؤسسة الجيش اللبناني، •
بالشاحنات. النقل ومؤسسات بيروت مرفأ إدارة •

هذا هاجس إلزالة باالرتياح سيشعرون الذين سائقو الشاحنات •
قانونية. من مساءلة يترتب عنه وما الحادث

 ♺
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٢٠٠٧ العام في الشاحنات حوادث أبرز

فــي اصــــطــــدام حــــــادث - قــتــيــل وجـــريـــحـــان فــــي
على  صغيرة  وســيــارة  صهريج بين   ٢٠٠٧/٢/٤

الخردلي. الطريق
معدة للنقل الخارجي اصطدام سيارة بشاحنة -
الغربي في الصويري- المنارة البقاع على طريق

عسكرين. ثالثة جرح إلى ادى ،٢٠٠٧/٣/٦
على بــســيــارة بــرمــل - اصـــطـــدام شــاحــنــة محملة
إلــى ادى  ،٢٠٠٧/٣/١٠ فــي الـــــدورة اتــوســتــراد

السيارة. لراكبي اصابات وقوع
لخمس   ٢٠٠٧/١/٢٧ فـــي شــاحــنــة إجـــتـــيـــاح   -

المصنع. في شاحنات
على بشاحنة متوقفة تصطدم أ م، ب سيارة -
زبدين-  طريق على  ٢٠٠٧/٣/٢٨ في عاو طربق

جريحين. سقوط عن اسفر النبطية،
االمر الذي اللبناني الجيش في المتقاعد صدم -
٢٠٠٧/٤/٩ من  فــي الــفــور على مقتله إلــى ادى 

الجنوبي. بعلبك مدخل عند شاحنة قبل
صور طريق عام على سيارة على انقالب شاحنة -
السيارة سائق مقتل إلى ادى ،٢٠٠٧/٤/١٠ في

بجروح بليغة. الشاحنة واصابة سائق
نقطة على فراملها تعطل بعد شاحنة انقالب -
كاد ان يؤدي ،٢٠٠٧/٤/١٦ في المصنع الجمارك

سائقها. واصابة كارثة إلى
فــي بــــســــيــــارة - اصــــــطــــــدام شــــاحــــنــــة صــــغــــيــــرة

سقوط جرحى. ادى إلى ،٢٠٠٧/٦/١١
١٨ سنة  عثمان حسن محمد الــمــواطــن - صــدم 
أدى النجارية- زفتا، مفرق عند بيك آب قبل من

وفاته. الى
بسيارة لليونيفل تابع وقود صهريج اصطدام -
انفجار هائل ادى إلى ،٢٠٠٧/٧/٤ بيك آب في
والقتلى  ٣٠ مــتــرًا إلـــى مــســافــة وتــطــايــر الــجــثــث
وزوجته حمدان ماهر وهم: واحدة عائلة من هم

اعوام. عامًا وزينب ٧ ١٢ محمد وولديهما
في ركـــــاب بـــفـــان - اصــــطــــدام شــاحــنــة صــغــيــرة
الركاب من اثنين مقتل إلى ادى ،٢٠٠٧/٧/٢٦
 ١٦ واصابة عالم وزوجته صباح طه، ابراهيم هم:

الخطر. بحال ٥ بينهم بجروح آخرين
٧ شاحنات في المصنع  تجتاح كويتية شاحنة -
الجرحى ادى إلى عدد من ا ممّ ،٢٠٠٧/٨/١٢ في

واضرار مادية.
،٢٠٠٧/٨/١٥ في المصنع على شاحنة تدهور -
فـــقـــدان بـــســـبـــب يـــــــؤدي إلــــــى مـــقـــتـــل ســـائـــقـــهـــا

مكابحها.
للركاب بفان محملة بالصخور شاحنة اصطدام -
بين الساحلية الطريق على ،٢٠٠٧/٨/٢٢ فــي
في الجندي مقتل والعاقبية، ادى إلى الزهراني

والدركي هاني هادي علي الحاج الجيش اللبناني
وسائق حيدر، حيدر سامية احمدوالمواطنة علي
توفيا دهيني اللذين حسن والجندي علي الفان

بعد. فيما
داخل متوقفة للركاب بشاحنة  فان  اصطدام -
إلى ادى ،٢٠٠٧/١٠/١١ فــي عمار ديــر  فــي نفق 
بسام  سويسي، عثمان هــم: اشخاص  ٥ مصرع
آل مــن وآخــر عطا ديــب، سليمان، نــشــار، احمد

سادس. وجرح عثمان،
في بلحص قاسم حسن تردي المواطن شاحنة -

صدقين. في ٢٠٠٧/١٠/٢٢
في احــمــر لـــون فـــان - اجــتــيــاح شــاحــنــة لــســيــارة
إلى الخوري، ادى ميالد يقودها ،٢٠٠٧/١٠/٣٠

الفرار. من الساحنة وتمكنت الفور على وفاته
السيارات من عدد على كويتية شاحنة انزالق -
امـــرأة  واصـــابـــة الــكــرمــة قـــرب   ٢٠٠٧/١٠/٣٠ فــي
لتصطدم جنونية بسرعة سيرها تتابع أن قبل

م. أ وب مرسيدس وسيارة اردنية بشاحنة
لصاحبه الكحالة بلدة في لمحل شاحنة اجتياح -
اصابته إلى أدى ،٢٠٠٧/١٠/٣٠ في خليل شادي

بليغة. بجروح
بسيارة الفنانة بالخضر محملة اصطدام شاحنة -
مقتل  إلـــى ادى  ٢٠٠٧/١١/٧ فــي بــطــرس  كـــارال 
بليغة باصابات كــارال  واصــابــة  وخادمتها زوجها 

وابنتيها. هي
عــنــدمــا بـــالـــحـــديـــد - انــــقــــالب شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة
نهر الموت منطقة في اخرى اصطدمت بشحنة
كما جريحين سقوط إلى ادى ،٢٠٠٧/١١/٨ في
٥ ســيــارات ببعضها  بــاصــطــدام تسبب الــحــادث

مادية. اضرار منها نتج البعض
جانبه وإلى خداج يقوده نسيب آب بيك انزالق -
منطقة في الدولية الطربق على توفيق شقيقه
٢٠٠٧/١٢/٨ ادى إلى  في شاحنة تحت العبادية

مقتلهما.
الجيش فــي الــمــالزم - اصــطــدام ســيــارة يقودها
عام طــريــق على  بشاحنة حاكمة ايــلــي  اللبناني 

مقتله. إلى ادى ،٢٠٠٧/١٢/١١ في القبيات
برضوض واصابتها مظلوم بتول المواطنة صدم -
امام ،٢٠٠٧/١٢/١١ في آب بيك قبل من وجروح

السياسية. والعلوم الحقوق كلية
قبل من خليفة ابرهيم  محمد المواطن  - صــدم

مقتله. إلى أدى ٢٠٠٧/١٢/١٨ في صهريج
في بالبحص محملة شاحنة مع فــان - اصطدام
ابراهيم عمر خالد مقتل إلى ادى ،٢٠٠٧/١٢/٢٨
داخــل الـــمـــوجـــودان مصطفى و ســلــيــمــان خــالــد

الفان.
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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
لبنان، ذوق مصبح، الطريق العام، مركز يسوع الملك الطبي، ط٤

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

ان المعلومات الواردة في هذه النشرة تقع على عاتق جمعية اليازا

المشرف العام على النشرة
 منى خوري عقل - رئيسة يازا لبنان

المدير التنفيذي 
 كامل إبراهيم - عضو هيئة ادارية يازا لبنان

هيئة التحرير
ام، هاني قبيسي، المالزم ميشال مطران  المهندس يوسف عزّ

عادل متني، أنطوان الحاج، جوزيف عجاقة، رانا مكاري

محاضرة ومناورة لليازا في الجامعة األميركية- بيروت

نظمت اليازا بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت محاضرة ومناورة حول السالمة المرورية وقد 
حضرها عدد كبير من الطالب.

حزام  استعمال  أهمية  ومنها  المرورية  بالسالمة  تتعلق  التي  المواضيع  مختلف  المحاضرة  تناولت 
األمان، عدم تجاوز حد السرعة، ارتداء الخوزة الواقية.

اللبناني والدفاع المدني حول كيفية إنقاذ  وقد تلت المحاضرة مناورة حية بين الصليب األحمر 
المصاب في حادث سير مع شرح لكل مرحلة من مراحل االنقاذ.

محاضرات لليازا في مجمع نبيه بري الثقافي للمعوقين 
وبيت الطفل اللبناني

نظمت اليازا محاضرات حول السالمة المرورية ومشروع تطوير النقل الحضري بالتعاون مع مجمع نبيه 
بري الثقافي للمعوقين في الصرفند وبيت الطفل اللبناني في سن الفيل وذلك يومي الخميس ١٧ و 

٢٩كانون الثاني ٢٠٠٨.
المرورية كضرورة وضع حزام األمان خالل  التي تتعلق بالسالمة  المواضيع  المحاضرة مختلف  تناولت 
ركوب السيارة، الجلوس في المقاعد الخلفية لمن هم دون الثانية عشرة، ارتداء الخوذة الواقية أثناء 
قيادة الدراجة، كيفية استعمال عدادات الوقوف، التقيد باإلشارات الضوئية وكيفية التصرف في 

حال وقوع حادث سير.
وفي النهاية تم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا للسالمة العامة ومنشورات اليازا التوجيهية.

☈

☈
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محاضرات لليازا في جامعة هايكازيان 

ومنظمة الشباب التقدمي   ☈
نظمت اليازا بالتعاون مع جامعة الهيكازيان ومنظمة الشباب 
التقدمي محاضرات حول التوعية على أخطار السرعة وحوادث 
ومركز  الصنائع   - الجامعة  فــي  االحــتــفــاالت  قــاعــة  فــي  السير 
في  الثالثاء  وذلــك  الشويفات   - االشتراكي  التقدمي  الحزب 

١٥ كانون الثاني و١ كانون األول ٢٠٠٨.
تناولت المحاضرة مواضيع مختلفة مثل تطبيق قانون السير 
للحد مــن حـــوادث الــســيــر الــمــأســويــة، أهــمــيــة إســتــعــمــال حــزام 

األمان، ارتداء الخوذة الواقية والتقيد باإلشارات الضوئية.
واقترن الشرح بعرض فيلم وثائقي وومضات اليازا التثقيفية 
حول السالمة المرورية وتم توزيع عدد كبير من نشرات اليازا 

الخاصة بالسالمة العامة والمناشير التوجيهية. 

برامج اليازا عبر اإلذاعة والتلفزيون

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

بعد الظهر).

 "OTV" مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٩:٣٠ صباحًا عبر الـ•

•مقابلة اسبوعية كل يوم جمعة  الساعة ٦٫٢٠ عبر اذاعة صوت لبنان.

اجتماع اليازا مع اللواء أشرف ريفي

في إطار متابعة التعاون المستمر مع المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، زار وفد من اليازا واللجنة 
أشرف  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير  (الســا)  المدرسية  الحوادث  من  للوقاية  اللبنانية 
المستقبلية  المشاريع  مختلف  تناول  تم  وقد  الداخلي.  األمــن  للقوى  العامة  المديرية  في  ريفي 
اجــراءات قوى األمن في ضبط  بالتزامن مع تكثيف  السير  التوعية من حوادث  المتعلقة بحمالت 

السير. مخالفات 

☈
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ضرورة خلق وعي وثقافة السالمة لدى المزارعين

كيف تصف وضع السالمة الزراعية في لبنان؟
أنهم  إذ  جــيــدًا  السالمة ليس  الــمــزارعــيــن على صعيد  ان وضــع 
العمل في  أثــنــاء  يتعرضون إلصــابــات وأمـــراض مهنية عــديــدة 
الزراعية  السالمة  قواعد  يدركون  ال  المزارعين  ان  كما  الحقول 
وكــيــفــيــة تــالفــي الـــحـــوادث الــنــاجــمــة عــنــهــا. فــالــمــزارع ال يــدرك 
وارشــاده  مساعدته  على  نعمل  لذلك  للزراعة  العلمية  األصــول 

للحفاظ على سالمته. 

ما هي اإلجراءات التي تقومون بها في إدارتكم للحفاظ على 
سالمة المزارعين؟

تــقــوم اإلدارة بــعــدة نــشــاطــات لــنــشــر الــتــوعــيــة بــيــن الــمــزارعــيــن 
حول اإلصابات واألمــراض المهنية في العمل الزراعي واألصول 
الواجب اتباعها لتالفيها، منها نشرات ارشادية وحلقات توعية 

للمزارعين في القرى.
إن اإلدارة تعمل مع المزارعين انسجامًا مع قواعد السلوك الدولي 
(الــفــاو) بشأن  الــذي وضعته منظمة األغــذيــة والــزراعــة الدولية 

توزيع المبيدات واستعماالتها.

ما هو موقف ادارتكم من عمالة األطفال في الزراعة؟
نــحــن نــقــف بــقــوة عــنــد اي عــمــالــة لــألطــفــال، ونــعــمــل عــلــى وقــف 
اننا عملنا  إلــى  التعامل مع أي مــزارع يقوم بهذا األمــر باإلضافة 

على دعم مشاريع تنموية في القرى لألطفال.
من  العديد  بتجهيز  المساعدة  بها،  قمنا  التي  المشاريع  مــن   
المدارس بأجهزة الكومبيوتر ونحن نعمل اآلن إلنشاء مكتبات 

عامة في بعض القرى.

مـــا هـــي اإلصـــابـــات واألمــــــراض الــمــهــنــيــة الــتــي يــتــعــرض لها 
المزارعون؟

يتعرض المزارعون إلصابات وأمراض مهنية عديدة منها التسمم 
بالمبيدات الــزراعــيــة اذ انــهــا ليست أدويـــة بــل عــبــارة عــن مــواد 
كيميائية من مشتقات نفطية سامة، تهدد سالمة المزارعين 
الشخصية. وتسبب التسمم عن طريق اللمس أو االستنشاق أو 

التناول عن طريق الخطأ.
المزارعين يتعرضون في الحقول إلى "ضربة الشمس"  كما ان 
انه يجب  اذ  للعمل  الصحيح  التوقيت  احترام  الناتجة من عدم 
العمل عندما تكون أشعة الشمس عمودية. ومن  التوقف عن 

المهم ارتداء القبعة الواقية عند مزاولة العمل في الحقول.
وإضافة إلى ذلك تشهد الحقول إصابة المزارعين بالجروح أثناء 
شك نبتة التبغ باإلضافة إلى جروح وكدمات في القدمين لذلك 
ننصح المزاعين بارتداء القفازات واألحذية الواقية حفاظًا على 

سالمتهم.
اإلصــابــات  إلــى  المزارعين  يتعرض جميع  ال  انــه  الــقــول  ويمكن 
بشكلٍ متساوٍ انما األطفال والنسوة يتعرضون بشكل أشد إلى 

الحوادث المهنية.

هل من آثار سلبية أخرى للمبيدات الزراعية؟
من  البيئة  تصيب  الــتــي  تلك  للمبيدات  الكبيرة  الــخــطــورة  ان 
تلوث للهواء، التربة، األشجار، مجاري المياه، الينابيع واألنهار. 
باإلضافة إلى امتصاص المحاصيل الزراعية 
لــلــمــبــيــدات والــتــي نــتــنــاولــهــا بــطــريــقــة أو 

بأخرى. 

مــــا هــــي األســـــبـــــاب الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــى 
امـــــتـــــصـــــاص الــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــزراعـــــيـــــة 

للمبيدات؟
هــنــاك أســبــاب عــديــدة مــنــهــا استعمال 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــبــيــد، اســتــعــمــال 
المبيد لمرات عديدة مما أدى إلى تأقلمه مع المحاصيل واآلفات 
الموجودة وبالتالي إلى عدم فعاليته، عدم احترام فترة التحريم 
الــرش والقطاف ) حيث ان للمبيد فترة  أو األمــان ( بين موعد 

تحريم معينة ال يمكن قطاف المحصول خاللها.
من هنا نشدد ونطلب من المزارعين اختيار المبيدات المتخصصة 
في اآلفة المقصود مكافحتها واتباع االرشادات الموجودة على 

غالف المبيد بدقة.    

في نهاية الحديث، ماذا تقول للمزارعين؟
أمور  من  ليست  الحقول  في  لها  يتعرضون  التي  اإلصــابــات  إن 
لذلك  السالمة.  شــروط  اتباع  في  اإلستهتار  نتيجة  انما  القدر 
الجهود  على  أثني  هنا  مــن  للصدف،  األمـــور  نترك  ان  ال يمكن 
التي تبذلها مؤسسة االبحاث العلمية (SRF) الرشاد المزارعين 
حول سبل الوقاية من االصابات واالمراض المهنية وأشدد على 
ضرورة التعاون لخلق وعي وثقافة السالمة لدى المزارعين.        

العلمية  االبحاث  اجتماعه مع مؤسسة  (الريجي)، خالل  والتنباك  التبغ  ادارة حصر  والتنباك في  التبغ  المولى، مدير تكنولوجيا  المولى  أعلن األستاذ عبد 
(SRF) ان المزارعين يتعرضون إلصابات وأمراض مهنية أثناء العمل في الحقول (تسمم بالمبيدات، جروح وكدمات ..) كما انهم بحاجة إلى توعية وارشاد 
حول وسائل السالمة الزراعية. شدد المولى لمؤسسة االبحاث العلمية على ضرورة التعاون معًا لخلق وعي وثقافة السالمة بين المزارعين. وأوضح اآلثار 

السلبية للمبيدات على المزارعين والبيئة. 
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عدم تناول الطعام أثناء رش المبيدات.

تجنب التدخين...

استخدم القفازات لسالمتك أثناء مزج المبيدات.األستاذ عبد المولى المولى مدير تكنولوجيا التبغ والتنباك في ادارة حصر التبغ والتنباك. 
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