مقدمة
واملعوقني يف لبنان
�أك�ثر من � 500شخ�ص ُيقتلون ،و�آالف من اجلرحى
َ
ي�سقطون �سنو ًيا ب�سبب ح��وادث ال�سري ،وتقدر الأ�ضرار املادية مبليارات
اللريات اللبنانية.
�إن احل��د من تل��ك الكارثة يرتك��ز بكل ب�ساطة عل��ى قاعدتني
�أ�سا�سيت�ين :املبادئ العلمية والأخالق احلميدة .ف�إذا فُ قدت �إحداهما،
حتولت القيادة من متعة و�أمان �إىل م� ٍآ�س و�أحزان.
َّ
نطبقه
َم��ن منا مل ي�سمع بالقول امل�أثور« :القيادة فن و�أخالق» فهل ِّ
نردده فقط؟!
�أثناء القيادة �أم ِّ
«ال�سالم��ة � ّأولاً » و�سالم��ة ال�س�ير تتعلّ ق بع��دة عوامل �أوله��ا و�أهمها
ال�سائق نف�سه ،مبقدار علمه و�أخالقه وخربته و�صربه والتزامه.
تقيد بقواعد ال�سالمة املرورية واحرتم قانون ال�سري والتزم به ،و�صل
َمن ّ
�إىل مق�ص��ده ب�أم��ان .فلرنفع �إذًا �شعار «الإلتزام» ب��كل ما هو �صواب،
فنحافظ على �سالمتنا و�سالمة الآخرين.
م��ن هنا ،ج��اء قرار قي��ادة اجلي���ش بو�ضع خط��ة �سنوي��ة للحد من
حوادث ال�س�ير ،بهدف توعي��ة الع�سكريني و�إظه��ار النتائج ال�سلبية
�سواء بالآليات الع�سكرية �أو املدنية اخلا�صة بهم.
لتلك احلوادث،
ٌ
وحتقيقً ��ا لهذا الهدف ،ت�ض��ع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هذا الكتيب بني
�أي��دي �أبنائها �آملةً منهم �إلتزام القواع��د الأخالقية والتقيد بالقوانني
ً
حفاظا على �سالمتهم وعلى
والتعليمات النافذة �أثناء قيادة الآليات،
ال�سالمة العامة.

دموع غالية ...وال�سبب حادث �سري
ٌ

جدول اح�صائي بحوادث ال�سري يف لبنان خالل العام 2013
عدد
حوادث ال�سري

الإ�صابات

الوفيات

على �صعيد
لبنـــان

2487

3128

513

على �صعيد
اجليــ�ش

484

470
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تعددت الأ�سباب وال ّنتيجة واحدة ...حادث �سري
ّ

الأ�سباب الرئي�سة حلوادث ال�سري

• العامل الب�شري:

امل�شاة:
 عدم التقيد بقواعداملرور.
 قلَّ ة الوعي. املر�ضى من دون م�ساعدة.� -صغار وكبار ال�سن.

ال�سائق:
 عدم كفاءة ومهارة. �إرهاق وتعب. عدم التقيد بقانون ال�سري. املر�ض املفاجئ. -عدم �أهليته ال�صحية.

• العوامل املناخية:

• عامل الآلية:

 �ضباب. جليد وثلج.� -أمطار غزيرة.

 عدم �صالحية الآلية. عدم �صيانة الآلية. -خلل ميكانيكي...

• عامل الطريق:

 عيوب تخطيط وعيوب هند�سية. �إ�شارات مرورية وحتذيرية غري كافية. الأ�شغال واحلفريات واحلفر...دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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ال ت�سرع فاملوت �أ�سرع

ال�سرعة الزائدة �أو غري املنا�سبة حلال الطريق �أو الطق�س
كلما �إزدادت �سرعة الآلية رافقتها
االمور الآتية:
50
كلم�/سا
• تدين �سرعة �إ�ستجابة الدماغ
70
للقيام برد فعل منا�سب �إزاء �أي
كلم�/سا
طارئ.
100
كلم�/سا
• ع��دم متك��ن املركب��ة م��ن
120
كلم�/سا
التوق��ف يف الوق��ت وامل�ساف��ة
م�سافة التوقف ح�سب ال�سرعة
املنا�سبني.
• عجز هي��كل املركب��ة وو�سائل
الأم��ان فيها ع��ن حماية ال��ركاب م��ن الإ�صاب��ات الناجمة عن
الت�صادم.
30
كلم�/سا

 70كلم�/سا
 100كلم�/سا

 50مرت
قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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م�سافة ق�صرية = عمر ق�صري �أو وجع طويل
عدم ترك م�سافة �أمان كافية
م�ساف��ة الأمان ه��ي امل�ساف��ة التي
تف�صلن��ا ع��ن املركب��ات �أمامن��ا
�أثناء ال�سري.
هن��اك قواع��د عام��ة ب�سيط��ة
لتحديد م�سافة الأمان التقريبية:
نوع الآلية

يف احلاالت العادية

يف احلاالت اخلا�صة
(مطر -ثلج � -ضباب)...

)�شاحنة ،حافلة ،فان(

مرت واحد لكل
كلم�/سا

مرتان لكل
كلم�/سا

(�سيارات ،دراجات نارية)

ن�صف مرت لكل
كلم�/سا

مرت واحد لكل
كلم�/سا

مركبات ثقيلة

مركبات خفيفة

 90كلم�/سا

 60كلم�/سا

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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�إحفظ ر�أ�سك باخلوذة الواقية

وانزع اخلطر
�ضع احلزام...
ْ
ْ
عدم و�ضع حزام الأمان واخلوذة الواقية

ُتظهر الدرا�سات ما يلي:
• با�ستعم��ال حزام الأم��ان ميكن النجاة من  %50من حوادث ال�سري
ومع الأكيا�س الهوائية ترتفع الن�سبة �إىل .%60
• �إن  %70م��ن احلوادث امل�ؤدي��ة �إىل املوت جاءت نتيجة عدم �إ�ستخدام
احل��زام يف م�ساف��ة تبعد  40كل��م عن بيوت ال�ضحاي��ا وب�سرعة تقل
عن  65كلم�/سا.
ً
• �إن الإ�صطدام ب�سرعة 20كلم�/سا قد ي�سبب املوت �أي�ضا.
• �إن الإ�صط��دام ب��ـ «التابلوه» يف حال��ة التوقف املفاج��ىء وب�سرعة 50
متاما ال�سقوط من الطابق الثالث.
كلم�/سا ي�شبه
ً
ع��د �إرت��داء اخل��وذة الواقية �أك�ثر الو�سائل فعالية للحد م��ن �إ�صابات
ُي ّ
خفّ
الر�أ�س والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات ،فهي ُت �ض خماطر
الإ�صاب��ات الت��ي يتعر���ض له��ا �سائقوها بنح��و  %70وتخفِّ ���ض �إحتمال
تقريبا.
وفاتهم بن�سبة %40
ً
و�ضع حزام الأمان واخلوذة الواقية �سهل ،وعدمه قد يكلفك الكثري.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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ال ِ
تنه حياتك بكب�سة زر
�إ�ستخدام الهاتف �أثناء القيادة
�إن ا�ستخدام الهواتف اخللوية �أثناء القيادة،
الن�صية،
�سواء لل��كالم �أو لكتابة الر�سائل ِّ
ي�ؤدي �إىل ت�شوي�ش ذهن ال�سائق و�إبطاء �سرعة
ا�ستجابته.
رتا ،وهما
فب�سرع��ة  100كم�/سا جنت��از بثانية واحدة ما يق��ارب  28م ً
م�ساف��ة وزمن كافي��ان لظهور طفل على الطريق �أو حفرة �أو �أي عائق
روع� .إن حادث ا�صطدام �سيارة بتلك ال�سرعة
َّ
ليت�سب��ب بحادث �سري ُم ِّ
طابقً
ا.
ي�شبه وقوعها من على �سطح مبنى ارتفاعه 13

• جتنَّ�ب الإجابة عل�ى الهاتف اخللوي �أثناء القيادة ،فيمك�ن �إعادة الإت�صال بعد
توقف ال�سيارة.
ً
الحقا.
• �إقطع املكاملة �إذا علمت ب�أن املجيب يقود �سيارة ،وعاود الإت�صال به
دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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«�سايق تعبان ونع�سان ...و ِّقف ونام»
النعا�س والإرهاق �أثناء القيادة
الإرهاق والنعا�س �أثناء القيادة خطران ج�سيمان يح�صدان امل�آ�سي.
يف حال �شعور ال�سائق بالنعا�س فما عليه �سوى التوقف يف �أقرب �إ�سرتاحة
عامة �أو مكان م�أهول �أو �أي حمطة حمروقات و�أخذ ق�سط من الراحة،
فالإ�سرتاحة الدورية �أثناء القيادة �ضرورية للغاية.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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عهدها فحياتك يف ُعهدتها
َت ّ
عدم تعهد الآلية وفح�صها
الإعتناء بالآلية ُي ِّ
أ�سا�سا لل�سالمة والقيادة الآمنة:
�شكل � ً
الإط��ارات ،املكابح ،حزام الأمان ،الأكيا���س الهوائية� ،أ�ضواء االنارة
والإ�ش��ارات ،ما�سح��ات الزجاج ،الزي��وت ،املحرك وغريها م��ن �أجزاء
املركبات تتحول اىل خطر حمدق يف حال ّ
تعطلها.

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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�أخطاء تالم�س اخلطيئة

ت�أثري الكحول واملخدرات

طفل يف ح�ضن ال�سائق

عدم تعهد الآلية وفح�صها

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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�إحفظ القانون ...وا ْن َ�س اخلطر

عدم التقيد ب�إ�شارات ال�سري

عدم التقيد بقواعد التالقي والتجاوز

عدم ترك م�سافة �أمان كافية

�إجتياز غري �آمن للطريق

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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�أخطاء �شائعة ...وقاتلة

النعا�س والإرهاق �أثناء القيادة

�إ�ستخدام الهاتف اخللوي �أثناء القيادة

عدم و�ضع حزام الأمان واخلوذة الواقية
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واثق اخلطوة مي�شي ملكً ا!!
واجبات امل�شاة
على امل�شاة �أثناء اجتياز الطريق:
• �إلت��زام ا�ستخ��دام ممرات امل�شاة
والتقي��د ب�إ�شارات
داخ��ل املدن،
ُّ
العبور ال�ضوئية �أو الإ�شارات التي
ُتعط��ى له��م م��ن قب��ل رجال
ال�سري.
• ال�سري عل��ى الأر�صفة ،ويف حال
عدم توافره��ا ،ال�سري �إىل اق�صى
حافة اليمني.
• �إلت��زام �أق�ص��ى حاف��ة الطري��ق
املقابلة الجتاه ال�سري على الطرق خارج املدن.
• عدم اجتياز الطريق من جانب �إىل �آخر قبل الت�أكد من خلوه من
املركبات.

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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القليل من العناية وال الكثري من البكاء
الأطفال وال�سيارة

مكانهم يف اخللف ف�سالمتهم �أمانة يف �أعناقكم
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ال�صحة لي�ست بالغذاء فقط
�إ�شارات املرور
جدا.
�صحية ً
�إ�شارات ال�سريِّ ...

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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وت�ضهر»
ت�سكر ْ
«ما ْ
الكحول واملخدرات

ميك��ن لأية كمية من امل�شروبات الكحولي��ة �أن ت�ؤثر يف قيادة املرء
حتمل الأ�شخا���ص للكحول يعتمد على
لل�سي��ارة .يعود ذل��ك لكون ّ
عوامل كث�يرة بينها الوزن والعمر ،فال ميك��ن ا�ستنتاج حدود دنيا
ميك��ن اعتبارها �آمنة لقي��ادة ال�سيارة ،وهذا م��ا ي�ستدعي االمتناع
متاما عن الكحول قبل و�أثناء القيادة.
ً
نتائج الكحول:
بعد ك�أ�سني

بعد  4ك�ؤو�س

بعد  5ك�ؤو�س

�إ�سرتخاء.
زيادة يف الكالم.

خلل يف التوازن.
واع.
حترك غري ٍ

ت�شو�ش �أفكار.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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�صعوبة يف احلركة.
بطء يف ردة الفعل.

تع َّلم من خط�أ غريك
خط�أ

�صح

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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درهم وقاية خري من قنطار عالج
كيف نتجنَّب حوادث الطرق
حتت��اج قي��ادة الآلي��ة �إىل عناي��ة كبرية
وانتباه �أكرب .فعلى ال�سائق:
• اليقظة الدائم��ة وال�سيطرة على الآلية
املتوجبة.
لإجراء جميع املناورات
ّ
آخذا بالإعتبار:
• القيادة ب�سرعة معتدلة � ً
ال�سري ،الأحوال اجلوية ،و�ضعية
كثافة ّ
الطرق وحالتها ونوع احلمولة.
• التحلّ ��ي بال�صرب واله��دوء وعدم الإجنرار
�إىل ّردات فعل خاطئة وخطرة.
• ت��رك م�سافة �أمان منا�سب��ة بني الآلية
التي يقودها والآلية التي �أمامه.
• عدم �إجراء مناورة �أو ال�سري �إىل الوراء �أو اخلروج من موقف �أو بناء قبل
الت�أكد من �إمكانية �إجراء ذلك دون خطر.
• عدم �إجراء تغيري هام يف ال�سرعة �أو الإجتاه دون تنبيه الآخرين.
• ع��دم التوق��ف �أو التجاوز عل��ى اجل�سور ويف الأنف��اق وعند تقاطعات
الطرق وحيث يمُ نع ذلك.
دائما لإحتمال اجتياز امل�شاة �أو احليوانات للطرق.
•
ّ
التنبه ً
• عدم ال�سري �إطالقً ا بغري الإجتاه املحدد (عك�س ال�سري).
• �إحرتام �إ�شارات ال�سري والإلتزام بها والتقيد بتوجيهات �شرطي ال�سري.
جيدا و�إ�صالح الأعطال فيها والت�أكد من جهوزيتها.
تعهد الآلية
ً
• ّ
وال�سكر...
• عدم قيادة ال�سيارة يف حاالت الإجهاد ،املر�ض ،النعا�س ّ
• عدم �إ�ستخدام الهاتف اخللوي �أثناء القيادة.
• �إ�ستخدام الإ�شارة يف املكان ال�صحيح والوقت املنا�سب.
• ع��دم �إ�ستعمال �أن��وار الطريق (ال�ض��وء العايل) عن��د التالقي وخلف
�سيارة مب�سافة ق�صرية.
قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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�إن ال�سائق من الإ�شارة ...يفهم
�إلتزام عالمات و�إ�شارات الطرق
اخلط املتوا�صل :يو�ضع هذا اخلط عند املنعطفات غري املك�شوفة.
تذكر ما يلي:
عند م�شاهدة هذا اخلط ّ
• يمُ نع التجاوز يف هذه املنطقة
طاملا اخلط موجود.
• يمُ نع الوقوف يف هذه املنطقة
على اجلهتني.
• وج���ود اخل���ط ُي��ح��ذِّ رن��ا من
م��ن��ع��ط��ف��ات خ���ط���رة غري
مك�شوفة.
• وجود اخل��ط ُيحذِّ ر من �أخطار
خمتلفة.
مالحظ��ة� :إذا كان اخل��ط املت�صل ً
واح��دا ف�إنه يدل على وجود
خطـــا
ً
منعطفات �أو خطر �أو �أن الر�ؤية غري وا�ضحة.
اخلط املزدوج املتوا�صل :يو�ضع هذا اخلط يف منت�صف ال�شارع مبثابة
جزيرة و�سطية ليف�صل ال�شارع
�إىل اجت���اه�ي�ن ويف �أم��اك��ن
مك�شوفة ،وميكن �أن تكون
خطرة.
تذكر
عند م�شاهدة هذا اخلط
ّ
ما يلي:
• يمُ نع التجاوز على اجلهتني.
• يمُ نع الوقوف.
• ُيحذِّ ر من وجود منعطفات.
دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات
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«ما تنطنط عاخلطوط بتو�صل عامل�ست�شفى»
ّ
متقطع بني امل�سارب
خط
بال�سري على اخلطوط.
• ال ُي�سمح ّ
• ُي�سمح بالإنتقال من م�سرب
�إىل �آخ���ر بعد ال��ت���أك��د من
�سالمة الإنتقال.
• م�سرب الي�سار للتّ جاوز فقط.
لل�سرعة التي
• م�سرب اليمني ّ
املحددة.
تقل عن ال�سرعة
ّ

خطوط عبور امل�شاة
يو�ض��ع هذا النوع م��ن اخلط��وط يف الأماكن املزدحم��ة بال�سيارات.
ويكون هذا املمر ّ على �شكل �سلّ م.
تذكر ما يلي:
عند م�شاهدة هذه اخلطوط ّ
• يمُ نع الوقوف جلميع املركبات عليها.
• يمُ نع التجاوز.
• يجب الوقوف قبل الو�صول �إىل ممر امل�شاة بخم�سة �أمتار.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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�أمان ال�سائق ...حزام و�أمان ال�سيارة ...مطف�أة
مطف�أة احلريق
أمر يف غاي��ة الأهمية حتى لو مل
�إن وج��ود مطف���أة احلريق يف ال�سي��ارة � ٌ
ُت�ستخ��دم ،فق��د ي�أتي الوق��ت واللحظة التي ت�صبح فيه��ا مبثابة طوق
النجاة والدرع الواقي ملكافحة احلريق يف ال�سيارة �أو لإنقاذ حياة �إن�سان.
وعن كيفية ا�ستعمال مطف�أة احلريق ،نلفت الإنتباه �إىل النقاط التالية:
جانبا.
• �إيقاف املركبة
ً
• �سحب م�سمار الأمان.
• �إختيار املكان املنا�سب بحيث يكون ظهر ال�سائق باجتاه الرياح.
• خف�ض القامة عند التوجه ملوقع احلريق.
• توجيه مادة الإطفاء لقاعدة اللهب.
• حتري��ك اخلرطوم م��ن اليمني �إىل الي�سار والعك�س حتى يتم �إطفاء
ال�سطح امل�شتعل.
• عدم توجيه املادة املنبعثة من املطف�أة �إىل منت�صف النار.
• تغطية املكان كله حتى يتم �إطفا�ؤه.
• التدريب العملي على ا�ستخدام املطف�أة.

دما�ؤك ملك الوطن ،ال تهدرها �سدى على الطرقات

- 21 -

غلطة ال�سائق ب�ألف
�أخطاء قاتلة

مناذج �أخطاء قاتلة قد يقوم بها ال�سائق:

ع��دم �إ�ستعم��ال ح��زام الأم��ان
ل�سائق��ي الآليات ،وخ��وذة حماية
الر�أ�س ل�سائقي الدراجات.

خمالفة قواعد ال�سري.

القي��ادة ب�سرع��ة تتج��اوز احل��دود
القانونية املحددة والآمنة.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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اخلط�أ الأول قد يكون الأخري

ميين��ا
القي��ادة ب�ش��كل �أرع��ن
ً
وي�سارا.
ً

ع��دم ت��رك «م�سافة �أم��ان» مع
املركبة التي ت�سري يف الأمام.

لنعطاف �أو التوقف املفاجىء.
ا إ

عدم الإهتمام ب�صيانة املركبة.
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غلطة ال�سائق ب�ألف

ترك الأطف��ال داخل ال�سيارة دون
رقابة.

ال�سم��اح بقي��ادة املركب��ة م��ن
قب��ل الأوالد وبت�شجي��ع م��ن
الأه��ل احيانًا بحج��ة تعليمهم
وتدريبهم.
قي��ادة املركب��ة بوج��ود طفل يف
ح�ض��ن ال�سائ��ق �أو يف ح�ضن �أحد
الركاب ،ما يه��دد حياة الطفل
نتيج��ة ال�ضغ��ط الهائ��ل ال��ذي
ل�صطدام.
يت�شكل عند ح�صول ا إ

ت��رك مفت��اح التما���س داخ��ل
ال�سيارة بوجود الأطفال.

قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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اخلط�أ الأول قد يكون الأخري
القيادة عك�س ال�سري� ،أو الدخول
يف م�سل��ك معاك���س حلرك��ة
ال�سري بق�صد �إخت�صار الطريق.

قيادة الدراجة بطريقة بهلوانية،
�أو عك�س �إجتاه ال�سري.

لندف��اع باملركب��ة م��ن طري��ق
ا إ
فرع��ي �إىل طري��ق رئي�س��ي ،قب��ل
التوقف ب�ش��كل كامل والت�أكد
من خلو الطريق الرئي�سي.

ع��دم �إعط��اء �إ�ش��ارة �ضوئي��ة قبل
الإنعطاف.
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غلطة ال�سائق ب�ألف
الرج��وع باملركب��ة �إىل اخلل��ف
ب�سرع��ة ،دون �أخ��ذ الإحتياطات
الالزم��ة مث��ل الت�أك��د من عدم
وجود �أطفال �أو عوائق.
الإن���ف���ع���االت ال�����ش��دي��دة وع��دم
«اعتياد ال�صرب» ،والتعب والإرهاق
�سلبا على
كلها عوامل ت�ؤثر
ً
�سلوك ال�سائق ،وبالتايل على ردة
فعل وت�صرفات بقية ال�سائقني
جتاهه.
ت��رك الأطف��ال ال�صغ��ار داخ��ل
ال�سي��ارة م��ع �إح��كام �إغالقها
حتت �أ�شعة ال�شم�س املحرقة.

توقي��ف املركبة املعطلة على الطريق
الع��ام دون اتخ��اذ �إج��راءات ال�سالم��ة
املطلوب��ة وم��ن �أهمه��ا و�ض��ع املثل��ث
العاك�س �أم��ام املركبة وخلفها على
م�ساف��ات ت�سم��ح لل�سائق�ين الآخرين
باتخاذ احليطة واحلذر.
قيادة الآلية فن وذوق و�إلتزام
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اخلط�أ الأول قد يكون الأخري
مت��دد ال�شخ���ص حت��ت املركب��ة
ُّ
املعطل��ة لإ�صالحها وت��رك جزء
من ج�سمه ظاه ًرا على الطريق،
م��ا يعر�ض��ه خلط��ر املركب��ات
العابرة.

ال�سرعة �أثناء هطول املطر والثلوج
وت�شكل اجلليد وال�ضباب.

لره��اق،
القي��ادة حت��ت ت�أث�ير :ا إ
النعا���س ،اجل��وع ،الغ�ضب ،املر�ض
ال�شديد ،الكحول واملخدرات.

االن�شغال �أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة :تناول
ال��ط��ع��ام ،ا���س��ت��ع��م��ال ال��ه��ات��ف
اخللوي.
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حيث ال ينفع الندم
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�أرقام مهمة

موزع قيادة اجلي�ش

1701

ال�صليب الأحمر اللبناين

140

الدفاع املدين

125

فوج الإطفاء

175

قوى الأمن الداخلي

112

مالحظة :هذا الكتيب متوفر على املوقع الر�سمي لقيادة اجلي�ش:
www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb
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