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> يمضي 15 دارس���ًا من بل���دان عربية 
عل���ى  للحص���ول  تخصصه���م  ف���ي  قدم���ًا 
ماجس���تير )الج���دارة( في إدارة الس���امة 
المروي���ة، الش���هادة التي تمنحه���ا جامعة 
القديس يوس���ف ف���ي بي���روت بالتعاون مع 
مؤسسة رينو، والتي انطلقت دورتها األولى 
ف���ي الخريف الماض���ي، ومدتها 18 ش���هرًا 
)تتضمن دروس���ًا نظرية وعملية وتطبيقات 
ومش���روع بح���ث وتدريب���ًا في مؤسس���ات 
دولية(، والهدف إعداد اختصاصيين لتأمين 
السامة العامة لمس���تخدمي الطرق أكانوا 
مش���اة، أم راكبي دراجات هوائية أو نارية، 

أم سائقي سيارات أم ركابًا فيها.
والبرنام���ج عموم���ًا فريد م���ن نوعه في 
العالم كما يوضح ل�«الحياة« متولي كرس���ي 
إدارة السامة المرورية في جامعة القديس 
يوسف البروفس���ور رمزي سامة، الفتًا إلى 
أن األرصدة الدراسية المقررة يشرف عليها 
14 أستاذًا من حملة الدكتوراه والماجستير 
إلى خبراء من فرنس���ا وبريطانيا والواليات 
المتحدة. وقد وضع المنهاج بالتش���اور مع 
البن���ك الدول���ي ومنظمة الصح���ة العالمية 
وش���راكات دولي���ة ومؤسس���ات متخصصة 
ف���ي إطار الخطة العش���رية )2001 - 2020( 
التي أعّدتها األمم المتحدة لتحسين ظروف 

السامة المرورية في العالم.
ويأخذ ه���ذا االختصاص منحى التطور 
الحاج���ة  ض���وء  ف���ي  باإلقب���ال  ويحظ���ى 
المضطردة، ال س���يما أن »الكرسي« يتواصل 
مع هيئات المرور في البلدان العربية، وهناك 
طلب إضاف���ي للتس���جيل لل���دورة الثانية، 
فضًا عن طلب اإلمارات إلنش���اء فرع له على 
أرضه���ا، لكن ذل���ك يتقرر وفق س���امة »من 
خال بحثنا هذا العرض مع مؤسسة رينو«، 
مش���يرًا أيضًا إلى إمكان قبول دارس���ين من 
خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)مينا( »بعدما وردتنا طلبات واستفس���ارات 

من ناميبيا وتركيا والهند )...(«.
كم���ا يرتبط »الكرس���ي« باتفاقات تعاون 
وتبادل خبرات م���ع جهات عدة منها الهيئة 
األميركية لس���امة النق���ل، التي تعنى ببناء 
القدرات البشرية وتحليل المشاكل الناجمة 

عن حوادث السير ومعالجتها.
وكان سامة حاضر عن السامة المرورية 

في بلدان المنطقة وإشكالياتها خال مؤتمر 
نوادي الس���يارات لمنطقة »مينا« الذي عقد 
أخيرًا في الدوحة، بمشاركة مندوبين عن 22 
بلدًا. وطرح أمام الحضور كيف يمكن ألندية 
السيارات أن تس���اهم في تحصين السامة 

المرورية. 
ويشير سامة إلى أن دراسات مستفيضة 
أجريت عام 2007، كش���فت تس���بب حوادث 
الس���ير ب�1،2 ملي���ون ضحي���ة و50 مليون 

جريح. وقارنت منظمة الصحة العالمية هذه 
الخسائر بسائر أس���باب الوفاة في العالم، 
وفي كل منطقة تحدي���دًا، ووجدت أن الوفاة 
جراء حوادث السير مثل الوباء عند الفئات 
العمرية للش���باب تحدي���دًا )المرتبة األولى 
عند الش���باب والثالثة عن���د األطفال(، فضًا 
عما ينجم عنها من أضرار جس���يمة جسديًا 

وماديًا.

وعل���ى صعي���د البل���دان النامي���ة، تكثر 
الحوادث نظرًا لزيادة عدد المركبات وانعدام 
تدابي���ر الس���امة. وق���د اتخ���ذت الش���راكة 
الدولي���ة للس���امة المرورية م���ن 10 بلدان، 
منها المكس���يك والبرازي���ل والهند وتركيا، 

منحى للتعّلم.
وفي مقارن���ة مع أوروب���ا الغربية مثًا، 
أدت حوادث الس���ير في فرنس���ا إلى سقوط 
أكث���ر م���ن 18 أل���ف ضحية ع���ام 1972، أي 

ما يش���ّكل عدد س���كان مدين���ة صغيرة. وفي 
ضوء التدابي���ر المتخذة انح���در الرقم إلى 
دون ال����4 آالف على رغم زيادة الكيلومترات 
المق�طوع�ة وعدد المركبات. كما أن السويد 
ت�عتب���ر نم�وذج���ًا عل���ى صعي���د »االنحدار 
اإليجابي« في ض���وء ب�رنامج »رؤي�ة ص�فر« 
الن�ع���دام الوف�ي���ات. في الم�قاب���ل، فإن عدد 
ضحايا ح�وادث الس���ير ف���ي م�نطق�تنا ع�ال 

جدًا، وبعض�ها يؤدي إلى س��ق�وط جم��اعي 
)ح�وادث القط�ارات مث�ًا(. 

ويجري العمل في إطار الشراكة الدولية 
 the �على تطبي���ق ما هو متعارف علي���ه بال
four Es، وعاملها األول هندس���ة المركبات 
وتجهيزات السامة للوقاية وتافي الحوادث 
عند الخطر والحماية الفضلى للركاب ومنها 
اس���تخدام ح���زام اآلمان ومس���اند الرؤوس 

ووسادات الهواء واعتماد الهياكل الممتصة 
للصدمات والتصاميم التي تراعي المش���اة، 
وهندسة الطرق اآلمنة من خال بنية تحتية 
سليمة، والعامل الثاني هو التربية والتعليم 
والتوعي���ة، والثالث تطبيق القوانين )كيفية 
اكتس���اب الس���لوك اآلمن(، والرابع العناية 
التي تلي الحادث )تحسين إخاء المصابين 

وإسعافهم(.
م���ع  األرب���ع  الخط���وات  وتنس���جم 
ال�«Evidence Base«، أي السياسات والخطط 
والتقوي���م والتطوير  اإلداري���ة والمتابع���ة 
المس���تندة إلى حقائق مثبت���ة، أو ما يعرف 

بقواعد المعلومات.  

صاحلة
يوضح ج���اك صالحة، ممث���ل لبنان في 
اجتم���اع الدوح���ة الرئيس الس���ابق للجنة 
الوطني���ة لرياض���ة الس���يارات، أن االتحاد 
الدولي )في���ا( بصدد تنظي���م دورة تدريبية 
عن الس���امة في تنظيم السباقات للمعنيين 
في أندية المنطقة يتوقع أن يشارك فيها 50 

مندوبًا.
»في���ا« ي���عن���ى أيضًا بالخطة العش���رية 
لألم���م المتح���دة ال���هادف���ة إل���ى خ���ف���ض 
حوادث المرور وأضراره���ا 50 ف����ي المئة. 
كم���ا أن رئيس ال� »فيا« الفرنس���ي جان تود 
منخرط في هذا المشروع الحيوي، وزوجته 
ي���و س���فيرة  الممثل���ة الصيني���ة ميش���يل 
للمشروع. كما يساهم »فيا« ماليًا في حمات 
الدع���م وخط���ة األم���م المتحدة إل���ى جانب 

مؤسسات دولية أخرى.
ولفت صالحة إلى إسهام اللجنة الوطنية 
في »إبصار كرسي السامة المروية في لبنان 
النور« من خال التواصل مع »فيا« والعاقة 
الوثيقة مع إركانه وم���ع الدكتور خليل كرم 
نائب رئيس الجامعة س���ابقًا )س���فير لبنان 
لدى األونيسكو حاليًا(. وقد كّلف تود األمين 
العام لفرع الموبيليتي )وس���ائل النقل( في 
االتحاد سوزان بيكراليداس متابعة الملف. 

وقد حضرت االفتتاح في بيروت. 
يوس����ف  ال�قّدي���س  جامع���ة  وكان���ت 
ومؤسسة رينو أطلقتا »الك�رسي« وال�ماس�تر 
الع���ام الماض���ي، برعاي���ة رئي���س مجلس 
ال���وزراء نجيب ميقاتي. وحضر المناس���بة 
رئيس مجل���س إدارة الم�دير العام لش���ركة 
رينو عض���و مج�ل�س األمن�اء ف���ي الجام�عة 
كارل���وس غص���ن، ونائ���ب رئي���س االتحاد 
الدولي لل�س���ي��ارات م�حمد بن س�لّيم، الذي 
أك���د أن »في�ا يق�وم بخط���وات عملية لتفعيل 
دور الس����امة المرورّي���ة من خ���ال برامج 
تدريب وورش عم�ل عال�مي�ة. وه�ذه المبادرة 
ت�عتبر خ�طوة اس���تراتيجّية لنا، حيث أنها 
تنطبق تح���ت مف�هوم: التواص����ل والتعليم 

وال�تنفيذ«. 
وأشار ميقاتي إلى الخطوات الحكومية 
اآليل���ة إلنش���اء »هيئ���ة مس���تقلة للس���امة 
المروري���ة تنس���ق بي���ن مختل���ف الجهات 
الحكومي���ة المهني���ة وتتعاون م���ع مختلف 
هيئات المجتمع وفق ما هو مطّبق في كثير 

من البلدان المتقدمة«.

15 دارساً نواة شبكة اختصاصيني عرب لقيادة رشيدة 

»كرسي إدارة السالمة املرورية« يف لبنان
... مرجعية إقليمية موثوقة 

> ب���دأت قصة ه���ذا الحل���م عام 
2002 عندم���ا ق���اد الدكت���ور بيت���ش 
نموذجًا يحمل اس���م »س���يارة الليتر 
الواحد« Litre Car-1 من فولفسبورغ 
إلى هامب���ورغ. ومّثل ه���ذا النموذج 
أول س���يارة تستهلك ليترًا واحدًا من 

الوقود لكل 100 كلم.
المش���اكل ف���ي ذلك الوق���ت كانت 
كثيرة بحيث اس���تحال إعطاء الضوء 
األخضر إلنت���اج تلك الس���يارة التي 
الفضائية، وتستفيد  المركبات  تشبه 
من هيكل خفيف ال���وزن مصنوع من 
المقّوى،  ستيك 
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