




اأكثثر من 500 �شخ�ص ُيقتلون، واآالف من اجلرحى واملعَوقني يف لبنان 

ي�شقطون �شنوًيا ب�شبب حثثوادث ال�شري، وتقدر االأ�شرار املادية مبليارات 

اللريات اللبنانية.

اإن احلثثد من تلثثك الكارثة يرتكثثز بكل ب�شاطة علثثى قاعدتني 

اأ�شا�شيتثثني: املبادئ العلمية واالأخالق احلميدة. فاإذا ُفقدت اإحداهما، 

لت القيادة من متعة واأمان اإىل ماآ�ٍص واأحزان.  حتوَّ

قه  َمثثن منا مل ي�شمع بالقول املاأثور: »القيادة فن واأخالق« فهل نطبِّ

ده فقط؟!  اأثناء القيادة اأم نردِّ

»ال�شالمثثة اأّواًل« و�شالمثثة ال�شثثري تتعّلق بعثثدة عوامل اأولهثثا واأهمها 

ال�شائق نف�شه، مبقدار علمه واأخالقه وخربته و�شربه والتزامه.

َمن تقّيد بقواعد ال�شالمة املرورية واحرتم قانون ال�شري والتزم به، و�شل 

اإىل مق�شثثده باأمثثان. فلرنفع اإًذا �شعار »االإلتزام« بثثكل ما هو �شواب، 

فنحافظ على �شالمتنا و�شالمة االآخرين.

مثثن هنا، جثثاء قرار قيثثادة اجلي�ثثص بو�شع خطثثة �شنويثثة للحد من 

حوادث ال�شثثري، بهدف توعيثثة الع�شكريني واإظهثثار النتائج ال�شلبية 

لتلك احلوادث، �شواٌء باالآليات الع�شكرية اأو املدنية اخلا�شة بهم.

وحتقيًقثثا لهذا الهدف، ت�شثثع املوؤ�ش�شة الع�شكرية هذا الكتيب بني 

اأيثثدي اأبنائها اآملًة منهم اإلتزام القواعثثد االأخالقية والتقيد بالقوانني 

والتعليمات النافذة اأثناء قيادة االآليات، حفاًظا على �شالمتهم وعلى 

ال�شالمة العامة.

مقدمة



قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام

دموٌع غالية... وال�سبب حادث �سري

جدول اح�سائي بحوادث ال�سري يف لبنان خالل العام 2013

الوفيات الإ�سابات
عدد 

حوادث ال�سري

513 3128 2487
على �صعيد

لبنـــان

14 470 484
 على �صعيد

اجليــ�ش
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• العامل الب�سري:
ال�سائق:

- عدم كفاءة ومهارة.

- اإرهاق وتعب.

- عدم التقيد بقانون ال�شري.

- املر�ص املفاجئ.

- عدم اأهليته ال�شحية.

• عامل الآلية:
- عدم �شالحية االآلية.

- عدم �شيانة االآلية.

- خلل ميكانيكي...

• عامل الطريق:
- عيوب تخطيط وعيوب هند�شية.

- اإ�شارات مرورية وحتذيرية غري كافية.

- االأ�شغال واحلفريات واحلفر...

امل�ساة:

- عدم التقيد بقواعد 

ة الوعي. - قلَّ

- املر�شى من دون م�شاعدة.

- �شغار وكبار ال�شن.

• العوامل املناخية:
- �شباب.

- جليد وثلج.

- اأمطار غزيرة.

دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

تعّددت الأ�سباب والّنتيجة واحدة... حادث �سري

الأ�سباب الرئي�سة حلوادث ال�سري
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املرور.



كلما اإزدادت �شرعة االآلية رافقتها 

االمور االآتية:

• تدين �شرعة اإ�شتجابة الدماغ 
للقيام برد فعل منا�شب اإزاء اأي 

طارئ.

مثثن  املركبثثة  متكثثن  عثثدم   •
وامل�شافثثة  الوقثثت  يف  التوقثثف 

املنا�شبني.

• عجز هيثثكل املركبثثة وو�شائل 
االأمثثان فيها عثثن حماية الثثركاب مثثن االإ�شابثثات الناجمة عن 

الت�شادم.

 ل ت�سرع فاملوت اأ�سرع

ال�سرعة الزائدة اأو غري املنا�سبة حلال الطريق اأو الطق�س

م�شافة التوقف ح�شب ال�شرعة

30

كلم/�صا

50

كلم/�صا

70 كلم/�سا

100 كلم/�سا

50 مرت

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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70

كلم/�صا

100

كلم/�صا

120

كلم/�صا



م�شافثثة االأمان هثثي امل�شافثثة التي 

تف�شلنثثا عثثن املركبثثات اأمامنثثا 

اأثناء ال�شري. 

ب�شيطثثة  عامثثة  قواعثثد  هنثثاك 

لتحديد م�شافة االأمان التقريبية:

دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقاتدماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

م�سافة ق�سرية = عمر ق�سري اأو وجع طويل

عدم ترك م�سافة اأمان كافية

 يف احلالت اخلا�سة 

)مطر- ثلج - �سباب...(
يف احلالت العادية نوع الآلية

مرتان لكل 

كلم/�شا

مرت واحد لكل

كلم/�شا

مركبات ثقيلة  

(�صاحنة، حافلة، فان)

مرت واحد لكل 

كلم/�شا

ن�شف مرت لكل 

كلم/�شا

مركبات خفيفة 

)�شيارات، دراجات نارية(

90 كلم/�شا

60 كلم/�شا
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اإحفظ راأ�سك باخلوذة الواقية  �سْع احلزام... وانزْع اخلطر

ُتظهر الدرا�شات ما يلي:

• با�شتعمثثال حزام االأمثثان ميكن النجاة من 50% من حوادث ال�شري 
ومع االأكيا�ص الهوائية ترتفع الن�شبة اإىل %60.

• اإن 70% مثثن احلوادث املوؤديثثة اإىل املوت جاءت نتيجة عدم اإ�شتخدام 
احلثثزام يف م�شافثثة تبعد 40 كلثثم عن بيوت ال�شحايثثا وب�شرعة تقل 

عن 65 كلم/�شا.

ا. • اإن االإ�شطدام ب�شرعة 20كلم/�شا قد ي�شبب املوت اأي�شً
• اإن االإ�شطثثدام بثثث »التابلوه« يف حالثثة التوقف املفاجثثىء وب�شرعة 50 

كلم/�شا ي�شبه متاًما ال�شقوط من الطابق الثالث.

ُيعثثّد اإرتثثداء اخلثثوذة الواقية اأكثثر الو�شائل فعالية للحد مثثن اإ�شابات 

الراأ�ص والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات، فهي ُتخّف�ص خماطر  

�ثثص اإحتمال  االإ�شابثثات التثثي يتعر�ثثص لهثثا �شائقوها بنحثثو 70% وتخفِّ

وفاتهم بن�شبة 40% تقريًبا.

 

و�سع حزام الأمان واخلوذة الواقية �سهل، وعدمه قد يكلفك الكثري.

عدم و�سع حزام الأمان واخلوذة الواقية

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

ل تنِه حياتك بكب�سة زر

اإ�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة

اإن ا�شتخدام الهواتف اخللوية اأثناء القيادة، 

ية،  �شواء للثثكالم اأو لكتابة الر�شائل الن�شِّ

يوؤدي اإىل ت�شوي�ص ذهن ال�شائق واإبطاء �شرعة 

ا�شتجابته.

فب�شرعثثة 100 كم/�شا جنتثثاز بثانية واحدة ما يقثثارب 28 مرًتا، وهما 

م�شافثثة وزمن كافيثثان لظهور طفل على الطريق اأو حفرة اأو اأي عائق 

ثثب بحادث �شري ُمروِّع. اإن حادث ا�شطدام �شيارة بتلك ال�شرعة  ليت�شبَّ

ي�شبه وقوعها من على �شطح مبنى ارتفاعه 13 طابًقا.

• جتنَّ�ب الإجابة عل�ى الهاتف اخللوي اأثناء القيادة، فيمك�ن اإعادة الإت�سال بعد 
توقف ال�سيارة. 

• اإقطع املكاملة اإذا علمت باأن املجيب يقود �سيارة، وعاود الإت�سال به لحًقا. 

- 7 -



»�سايق تعبان ونع�سان... وقِّف ونام«

النعا�س والإرهاق اأثناء القيادة

االإرهاق والنعا�ص اأثناء القيادة خطران ج�شيمان يح�شدان املاآ�شي. 

يف حال �شعور ال�شائق بالنعا�ص فما عليه �شوى التوقف يف اأقرب اإ�شرتاحة 

عامة اأو مكان ماأهول اأو اأي حمطة حمروقات واأخذ ق�شط من الراحة، 

فاالإ�شرتاحة الدورية اأثناء القيادة �شرورية للغاية.

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

َتعّهدها فحياتك يف ُعهدتها

ا لل�شالمة والقيادة االآمنة: ل اأ�شا�شً االإعتناء باالآلية ُي�شكِّ

االإطثثارات، املكابح، حزام االأمان، االأكيا�ثثص الهوائية، اأ�شواء االنارة 

واالإ�شثثارات، ما�شحثثات الزجاج، الزيثثوت، املحرك وغريها مثثن اأجزاء 

املركبات تتحول اىل خطر حمدق يف حال تعّطلها.

عدم تعهد الآلية وفح�سها
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اأخطاء تالم�س اخلطيئة

طفل يف ح�شن ال�شائقعدم تعهد االآلية وفح�شها

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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 تاأثري الكحول واملخدرات



اإجتياز غري اآمن للطريقعدم ترك م�شافة اأمان كافية

دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

عدم التقيد بقواعد التالقي والتجاوزعدم التقيد باإ�شارات ال�شري

دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

اإحفظ القانون... واْن�َس اخلطر

- 11 -



اأخطاء �سائعة... وقاتلة

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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عدم و�شع حزام االأمان واخلوذة الواقية

النعا�ص واالإرهاق اأثناء القيادة اإ�شتخدام الهاتف  اخللوي اأثناء القيادة



دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

واثق اخلطوة مي�سي ملًكا!!

واجبات امل�ساة

على امل�شاة اأثناء اجتياز الطريق:

• اإلتثثزام ا�شتخثثدام ممرات امل�شاة 
ثثد باإ�شارات  داخثثل املدن، والتقيُّ

العبور ال�شوئية اأو االإ�شارات التي 

ُتعطثثى لهثثم مثثن قبثثل رجال 

ال�شري.

• ال�شري علثثى االأر�شفة، ويف حال 
عدم توافرهثثا، ال�شري اإىل اق�شى 

حافة اليمني.

• اإلتثثزام اأق�شثثى حافثثة الطريثثق 
املقابلة الجتاه ال�شري على الطرق خارج املدن.

• عدم اجتياز الطريق من جانب اإىل اآخر قبل التاأكد من خلوه من 
املركبات.
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القليل من العناية ول الكثري من البكاء

الأطفال وال�سيارة

مكانهم يف اخللف ف�سالمتهم اأمانة يف اأعناقكم

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

ال�سحة لي�ست بالغذاء فقط

اإ�سارات املرور 

ية جًدا. اإ�سارات ال�سري... �سحِّ
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هر« كر وت�سْ »ما ت�سْ

الكحول واملخدرات

ميكثثن الأية كمية من امل�شروبات الكحوليثثة اأن توؤثر يف قيادة املرء 

لل�شيثثارة. يعود ذلثثك لكون حتّمل االأ�شخا�ثثص للكحول يعتمد على 

عوامل كثثثرية بينها الوزن والعمر، فال ميكثثن ا�شتنتاج حدود دنيا 

ميكثثن اعتبارها اآمنة لقيثثادة ال�شيارة، وهذا مثثا ي�شتدعي االمتناع 

متاًما عن الكحول قبل واأثناء القيادة. 

نتائج الكحول:

بعد 5 كوؤو�ص

ت�شو�ص اأفكار. 

�شعوبة يف احلركة. 

بطء يف ردة الفعل.

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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بعد كاأ�شني

اإ�شرتخاء.

زيادة يف الكالم.

بعد 4 كوؤو�ص

خلل يف التوازن.

حترك غري واٍع.



دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

تعلَّم من خطاأ غريك

خطاأ�سح
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حتتثثاج قيثثادة االآليثثة اإىل عنايثثة كبرية 

وانتباه اأكرب. فعلى ال�شائق:

• اليقظة الدائمثثة وال�شيطرة على االآلية 
الإجراء جميع املناورات املتوّجبة.

• القيادة ب�شرعة معتدلة اآخًذا باالإعتبار: 
ري، االأحوال اجلوية، و�شعية  كثافة ال�شّ

الطرق وحالتها ونوع احلمولة.

• التحّلثثي بال�شرب والهثثدوء وعدم االإجنرار 
اإىل رّدات فعل خاطئة وخطرة.

• تثثرك م�شافة اأمان منا�شبثثة بني االآلية 
التي يقودها واالآلية التي اأمامه.

• عدم اإجراء مناورة اأو ال�شري اإىل الوراء اأو اخلروج من موقف اأو بناء قبل 
التاأكد من اإمكانية اإجراء ذلك دون خطر.

• عدم اإجراء تغيري هام يف  ال�شرعة اأو االإجتاه دون تنبيه االآخرين.
• عثثدم التوقثثف اأو التجاوز علثثى اجل�شور ويف االأنفثثاق وعند تقاطعات 

الطرق وحيث مُينع ذلك.

• التنّبه دائًما الإحتمال اجتياز امل�شاة اأو احليوانات للطرق.
• عدم ال�شري اإطالًقا بغري االإجتاه املحدد )عك�ص ال�شري(.

• اإحرتام اإ�شارات ال�شري واالإلتزام بها والتقيد بتوجيهات �شرطي ال�شري.
• تعّهد االآلية جيًدا واإ�شالح االأعطال فيها والتاأكد من جهوزيتها.
كر... • عدم قيادة ال�شيارة يف حاالت االإجهاد، املر�ص، النعا�ص وال�شّ

• عدم اإ�شتخدام الهاتف اخللوي اأثناء القيادة.
• اإ�شتخدام االإ�شارة يف املكان ال�شحيح والوقت املنا�شب.

• عثثدم اإ�شتعمال اأنثثوار الطريق )ال�شثثوء العايل( عنثثد التالقي وخلف 
�شيارة مب�شافة ق�شرية.

كيف نتجنَّب حوادث الطرق

درهم وقاية خري من قنطار عالج

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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اخلط املتوا�شل: يو�شع هذا اخلط عند املنعطفات غري املك�شوفة. 

                        عند م�شاهدة هذا اخلط تذّكر ما يلي:

مالحظثثة: اإذا كان اخلثثط املت�شل خًطثثثا واحثثًدا فاإنه يدل على وجود 

منعطفات اأو خطر اأو اأن الروؤية غري وا�شحة.

ال�شارع مبثابة  املتوا�شل: يو�شع هذا اخلط يف منت�شف  املزدوج  اخلط 

ال�شارع  ليف�شل  و�شطية  جزيرة 

اأمثثاكثثن  ويف  اجتثثثاهثثثني  اإىل 

مك�شوفة، وميكن اأن تكون 

خطرة.

عند م�شاهدة هذا اخلط تذّكر 

ما يلي:

• مُينع التجاوز على اجلهتني. 
• مُينع الوقوف.

ر من وجود منعطفات. • ُيحذِّ

دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

اإن ال�سائق من الإ�سارة... يفهم

اإلتزام عالمات واإ�سارات الطرق 
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• مُينع التجاوز يف هذه املنطقة 
طاملا اخلط موجود.

• مُينع الوقوف يف هذه املنطقة 
على اجلهتني.

رنثثا من  ُيثثحثثذِّ اخلثثثط  وجثثثود   •
مثثنثثعثثطثثفثثات خثثثطثثثرة غري 

مك�شوفة.

ر من اأخطار  • وجود اخلثثط ُيحذِّ
خمتلفة.



»ما تنطنط عاخلطوط بتو�سل عامل�ست�سفى«

خط متقّطع بني امل�سارب

خطوط عبور امل�ساة

يو�شثثع هذا النوع مثثن اخلطثثوط يف االأماكن املزدحمثثة بال�شيارات. 

على �شكل �شّلم. 
ّ
ويكون هذا املمر 

عند م�شاهدة هذه اخلطوط تذّكر ما يلي:

• مُينع الوقوف جلميع املركبات عليها.
• مُينع التجاوز.

• يجب الوقوف قبل الو�شول اإىل ممر امل�شاة بخم�شة اأمتار.

ري على اخلطوط. • ال ُي�شمح بال�شّ
م�شرب  من  باالإنتقال  ُي�شمح   •
من  الثثتثثاأكثثد  بعد  اآخثثثر  اإىل 

�شالمة االإنتقال. 

• م�شرب الي�شار للّتجاوز فقط.
التي  رعة  لل�شّ اليمني  م�شرب   •

تقل عن ال�شرعة املحّددة.

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

اأمان ال�سائق... حزام   واأمان ال�سيارة... مطفاأة

مطفاأة احلريق

اإن وجثثود مطفثثاأة احلريق يف ال�شيثثارة اأمٌر يف غايثثة االأهمية حتى لو مل 

ُت�شتخثثدم، فقثثد ياأتي الوقثثت واللحظة التي ت�شبح فيهثثا مبثابة طوق 

النجاة والدرع الواقي ملكافحة احلريق يف ال�شيارة اأو الإنقاذ حياة اإن�شان.

وعن كيفية ا�ستعمال مطفاأة احلريق، نلفت الإنتباه اإىل النقاط التالية:

• اإيقاف املركبة جانًبا.
• �شحب م�شمار االأمان.

• اإختيار املكان املنا�شب بحيث يكون ظهر ال�شائق باجتاه الرياح.
• خف�ص القامة عند التوجه ملوقع احلريق.

• توجيه مادة االإطفاء لقاعدة اللهب.
• حتريثثك اخلرطوم مثثن اليمني اإىل الي�شار والعك�ص حتى يتم اإطفاء 

ال�شطح امل�شتعل.

• عدم توجيه املادة املنبعثة من املطفاأة اإىل منت�شف النار.
• تغطية املكان كله حتى يتم اإطفاوؤه.
• التدريب العملي على ا�شتخدام املطفاأة.

- 21 -



اأخطاء قاتلة

غلطة ال�سائق باألف

االأمثثان  حثثزام  اإ�شتعمثثال  عثثدم 

ل�شائقثثي االآليات، وخثثوذة حماية 

الراأ�ص ل�شائقي الدراجات.

مناذج اأخطاء قاتلة قد يقوم بها ال�صائق:

خمالفة قواعد ال�شري.

القيثثادة ب�شرعثثة تتجثثاوز احلثثدود 

القانونية  املحددة واالآمنة.

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

عثثدم تثثرك »م�شافة اأمثثان« مع 

املركبة التي ت�شري يف االأمام.

اخلطاأ الأول قد يكون الأخري

اأرعثثن مييًنثثا  القيثثادة ب�شثثكل 

وي�شاًرا.

االإنعطاف اأو التوقف املفاجىء.

عدم االإهتمام ب�شيانة املركبة.
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مثثن  املركبثثة  بقيثثادة  ال�شمثثاح 

مثثن  وبت�شجيثثع  االأوالد  قبثثل 

االأهثثل احياًنا بحجثثة تعليمهم 

وتدريبهم.

قيثثادة املركبثثة بوجثثود طفل يف 

ح�شثثن ال�شائثثق اأو يف ح�شن اأحد 

الركاب، ما يهثثدد حياة الطفل 

الثثذي  الهائثثل  ال�شغثثط  نتيجثثة 

يت�شكل عند ح�شول االإ�شطدام.

داخثثل  التما�ثثص  مفتثثاح  تثثرك 

ال�شيارة بوجود االأطفال.

غلطة ال�سائق باألف

ترك االأطفثثال داخل ال�شيارة دون 

رقابة.

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

القيادة عك�ص ال�شري، اأو الدخول 

يف م�شلثثك معاك�ثثص حلركثثة 

ال�شري بق�شد اإخت�شار الطريق.

قيادة الدراجة بطريقة بهلوانية، 

اأو عك�ص اإجتاه ال�شري.

االإندفثثاع باملركبثثة مثثن طريثثق 

فرعثثي اإىل طريثثق رئي�شثثي، قبثثل 

التوقف ب�شثثكل كامل والتاأكد 

من خلو الطريق الرئي�شي.

اخلطاأ الأول قد يكون الأخري

عثثدم اإعطثثاء اإ�شثثارة �شوئيثثة قبل 

االإنعطاف.
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االإنثثثفثثثعثثثاالت الثث�ثثشثثديثثدة وعثثدم 

»اعتياد ال�شرب«، والتعب واالإرهاق 

على  �شلًبا  توؤثر  عوامل  كلها 

�شلوك ال�شائق، وبالتايل على ردة 

ال�شائقني  بقية  وت�شرفات  فعل 

جتاهه.

الرجثثوع باملركبثثة اإىل اخللثثف 

ب�شرعثثة، دون اأخثثذ االإحتياطات 

الالزمثثة مثثثل التاأكثثد من عدم 

وجود اأطفال اأو عوائق.

داخثثل  ال�شغثثار  االأطفثثال  تثثرك 

ال�شيثثارة مثثع اإحثثكام اإغالقها 

حتت اأ�شعة ال�شم�ص املحرقة.

توقيثثف املركبة املعطلة على الطريق 

العثثام دون اتخثثاذ اإجثثراءات ال�شالمثثة 

املطلوبثثة ومثثن اأهمهثثا و�شثثع املثلثثث 

العاك�ص اأمثثام املركبة وخلفها على 

م�شافثثات ت�شمثثح لل�شائقثثني االآخرين 

باتخاذ احليطة واحلذر.

غلطة ال�سائق باألف

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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دماوؤك ملك الوطن، ال تهدرها �شدى على الطرقات

د ال�شخ�ثثص حتثثت املركبثثة  متثثدُّ

املعطلثثة الإ�شالحها وتثثرك جزء 

من ج�شمه ظاهًرا على الطريق، 

املركبثثات  خلطثثر  يعر�شثثه  مثثا 

العابرة.

ال�شرعة اأثناء هطول املطر والثلوج 

وت�شكل اجلليد وال�شباب.

االإرهثثاق،  تاأثثثري:  حتثثت  القيثثادة 

النعا�ثثص، اجلثثوع، الغ�شب، املر�ص 

ال�شديد، الكحول واملخدرات.

تناول  الثثقثثيثثادة:  اأثثثنثثاء  االن�شغال 

الثثطثثعثثام، ا�ثثشثثتثثعثثمثثال الثثهثثاتثثف 

اخللوي.

اخلطاأ الأول قد يكون الأخري
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حيث ل ينفع الندم

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام
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اأرقام مهمة

موزع قيادة اجلي�س

ال�سليب الأحمر اللبناين

الدفاع املدين

فوج الإطفاء

قوى الأمن الداخلي

1701

140

125

175

112

قيادة االآلية فن وذوق واإلتزام

مالحظة: هذا الكتيب متوفر على املوقع الر�سمي لقيادة اجلي�س:  
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