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  إهــداء

 بفضله صرتالوالد الذي " ألبوين الكرميني حفظهما اهللا إىل   

   "حىت صرت كذلك أتعبتها كثرياوالوالدة اليت طالب علم 

  )وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا (

  .اليت صابرت وصربت معي  أم أبنائي إىل 

  من العلماء العاملنين أمتىن أن يكونوا يالذأبنائي  إىل  

نا انتظر مناقشة وأالذي توىف –حممد الغزايل –إىل روح ولدي  

  . املذكرة هذه

 اليتامى واألرامل ؛ الطريق حوادثمن  رينرتضكل امل إلـىو

   .واملصابني

  يف سبيل اهللا اس طرق الن األذى عنيسعى إلزالة كل من  وإلـى
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  شكر وتقدير

  

أمحده تعاىل وأشكره على نعمه وفضله ،وأتقدم خبالص شكري    

وتقديري للقائمني على كلية العلوم اإلسالمية جبامعة باتنة على 

  .إمتام هذا العمل الذي طاملا قصرت فيه صة إتاحتهم فر

الفاضل الدكتور مسعود  كما أتقدم بشكري اخلاص ألستاذنا 

فلوسي املشرف على البحث والذي أتعبته معي رغم أعماله 

اجلمة كما أقدر صربه اجلميل معي وكرمه املتواصل من خالله 

  . توجيهاته القيمة إلمتام العمل 

كل من ساهم يف إعداد البحث أو  إىلكما أتقدم خبالص شكري  

اهللا عين خري اجلزاء مدين بيد العون مهما كانت الوسيلة فجزاهم 

  .واهللا من وراء القصد واهلادي إىل سواء السبيل .

  

  الباحث                                               
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  مـقدمـة
  

  :إشكالية الدراسة -1

��mاهللا سبحانه وتعاىل يقول ���t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j

z��y��x��w��v��u{� �a��`��_�� �~��}��|b� �l  ويقول خماطبا نبيه ،

�����m�K��J��I��H���G��F: ، أيضا�ورسوله حممدا  � � �E��� �D���C�����BL� � � � �l)1( ،
منذ خلق اإلنسان، وأسكنه -وهو بذلك يبني أن شريعة اهللا لعباده، وأحكام دينه سائرة 

مببادئها ومقاصدها، وأا الوحي الذي أوحاه اهللا إىل أنبيائه وبينه لعباده، وفرضه  - األرض
صلى اهللا عليهم كل يف زمانه ومكانه، وأا أيضا الوحي الذي أوحاه اهللا إىل نبيه حممد 

، خامت األنبياء واملرسلني، ومبلّغ الدين والشريعة الكاملة، الباقية إىل أن يرث لم عليه وس
، أمت اهللا دينه، وبني أحكامه لعباده �اهللا األرض ومن عليها، إذ بذلك الوحي إىل حممد 

��m��m: كافة، وختمه، فال وحي بعده، وال حكم حق سواه، يقول تعاىل �l��k

u��t��s� �r��q� �p�� �o� �nl)2(ويقول ، :�m��a� �`� �_

��k��j��i��h��g��f��e��d��c����bl)3(.  
والقرآن الكرمي كالم اهللا، وسنة حممد صلى اهللا عليه وسلم القولية والفعلية 
والتقريرية، يعدان مصدر األحكام الشرعية، املة واملفصلة، وقد قرر فقهاء املسلمني أنه 

وعملوا جهدهم الستنباط األحكام الشرعية  ال اجتهاد فيما ورد فيهما مبينا مفصال،
للنوازل اليت شهدها زمنهم، وحققوا االجتهاد فيما ليس فيه نص، بشروطه، وقرروا 
أحكاما شرعية يف ذلك، كما قرروا أنّ لشريعة اهللا مقاصد هي ما تبىن عليه األحكام 

م، مبا يبني ويستند إليها االجتهاد يف ما ليس فيه نص، أو إمجاع على حكم من األحكا
ويؤكد حيوية الشريعة اإلسالمية، وأنها الشريعة الباقية اليت ارتضى اهللا لعباده وأنها 

  .الشريعة الصاحلة لكل زمان ومكان ولكل البشر
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وإذا كان ذلك هو الواقع يف النظر إىل شرع اهللا، الذي ارتضاه لنا، سواء من خالل 
ما أمجع عليه جمتهدو املسلمني عرب العصور، فإن أحكامه الثابتة املبينة بالنص، أو من خالل 

الواقع املتغري، وإن كان ال يغري من أحكام الشرع الثابتة، واليت ال تتغري، فإنه حيفز املسلم 
إىل التشوق ملعرفة احلكم الشرعي فيما يستجد يف هذه احلياة، من  -مع ذلك اإلقرار-

  .تزمه ويعمل بهمعامالت، وأساليب وطرق حياة وأدوات معاش، ليل
من هذا املنطلق، وبناء على أنه ما من جديد وحادثة، إالّ ولإلسالم فيها حكم، 

، والتزاما مبا سبق، فإننا هنا، ويف إطار ما )4(بتحليل أو حترمي، كما قرر اإلمام الشافعي
عرفه عصرنا يف جمال الطرق، والسري فيها، يف ما خيص الوسائل املستعملة، والقواعد 

ألنظمة اليت حتكم ذلك، وما يرتبط ا من حقوق والتزامات، وجزاءات، وما يترتب وا
، والكثري من التوابع، اليت رعنها من عوارض وحوادث، تؤدي إىل الكثري من األضرا

أوجدا املعامالت وفرضتها القوانني احلديثة، نبحث عن احلكم الشرعي اإلسالمي الذي 
  .يتعلق بكل ذلك

الطرق والوسائل املستعملة يف السري قد تغريت كثريا مبا جعل ما يترتب فإذا كانت 
  .عليها خيتلف عما كان يترتب عن ذلك قدميا يف كثري من النواحي

وإذا كانت حوادث املرور أصبحت كثرية الوقوع، كثرية اخلسائر، يف األرواح 
  .واألموال، وتوابعها، من تكاليف، مادية جسدية، ونفسية وقانونية

إذا كانت النظم احلديثة اليت وضعها اإلنسان، لتفادي كل ذلك، والتخفيف منها و
ومن آثارها، قبل وبعد وقوع تلك احلوادث، إذ ملا قبل وقوعها أُوجِدت القوانني اليت 

ووضعت القوانني اليت تضبط املرور . ختص شق الطرق وتعبيدها، وفق أسس ومعايري معينة
عد اليت هدفها احلماية من خملفاا وآثارها غري املرغوبة، يف تلك الطرق، وتضع له القوا

  :وهلا يف ذلك وسيلتان
  .وسيلة األمر بالتزام القواعد والتقيد بالضوابط اليت مت حتديدها

ووسيلة التهديد بالعقاب ملخالفي تلك القواعد، وهو أيضا حمدد القدر وإجراءات 
  .التنفيذ
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ع آليات لتسوية املترتبات عن احلوادث كما أن تلك القوانني تذهب إىل حد وض 
وتلزم ا، قبل أن تقع، يف صورة فرض مبالغ مالية دورية مستمرة على مالكي املركبات 
احلديثة، احترازا خلطر ضمان حادث متوقع أن يكونوا متسببني فيه، وضمانا للقدرة على 

ركات تعرف أغلبها التعويض عن األضرار الناجتة، ويوكل أمر إدارة تلك األموال إىل ش
  .بأا جتارية، دف إىل متلك الربح فائدة ومما مل تدفعه تعويضا من تلك األموال

وبعد وقوع حوادث املرور هناك مسؤوليتان قانونيتان، إذ أن املسؤولية املدنية يف 
شق الضمان والتعويض تتوالها شركات التأمني، بناء على العقد الذي وقِّع معها قبل 

وملدة قد تكون طويلة، وقد تكون قصرية، فهي ال تعلم مبجرد العقد، بل بوقوع احلادث، 
  .حادث املرور احملتمل

ومسؤولية جزائية، تتعلق مبا يترتب عن حتديد املسؤولية يف احلادث، وما يتعرض له 
  .غرامات مالية، أو سجن، أو مها معا: املتسبب من عقوبات

تفصيال هنا، من األمور املستجدة وهي ليست عن كل ذلك، وغريه، مما مل نشر إليه 
مستجدة، عند أمة املسلمني ابتداًء، كنتيجة حلاجتهم أوالً، وبفعل ظروف ختص حيام 
هم، بل أن أكثرها مستجد بفعل التقليد لغري املسلمني، الذين أوجدوا تلك النظم والقواعد 

مشكالت، جنمت عن وآليات تطبيقها، بناء على رؤى ونظريات، حاولت تأطري وحلّ 
واقع أوجده تطور وسائل النقل وحركة املرور، وهي قد ال ختتلف يف مبادئها عما جاء به 
اإلسالم من مبادئ، وقد ختتلف كليا أو جزئيا، وهي على كل حتتاج إىل حبث عن احلكم 
الشرعي، ألا على العموم مما مل يرد فيه نص شرعي خاص، يستفاد منه حكم جبوازها أو 

  .هاحرمت
وهي بذلك حتتاج إىل دراسة على ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ومبادئها،  

كما –وعلى ضوء اجتهادات الفقهاء املسلمني قدميا وحديثا، ألن الشريعة اإلسالمية 
وإن كان فيها تفصيل حلكم ال يتغري، فإا مبقاصدها ونصوصها فيها  -سبقت اإلشارة

ذلك اخللود  )5(مسات خلود هذه الشريعة ودوامهاوهو الذي يعد من » إمجال ما يتغري«
  .الذي يعد اإلقرار به مبدًءا ال يتغري وال يتبدل

لذلك فهذه الدراسة للموضوع، تريد البحث عن احلكم الشرعي، فيما أشرنا إليه 
  :سابقا، من خالل حماولة اإلجابة عن السؤال التايل
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ط حبوادث املرور يف عصرنا من ما حكم الشريعة اإلسالمية، فيما يتعلق، مبا ارتب
  قوانني ونظم، وآليات وإجراءات احترازية وعقابية؟
  :وهو السؤال الذي يستدعي التساؤالت التالية

ما هو احلكم الشرعي يف مسألة ضمان حوادث املرور عامة، وما هي ضوابطه  -1
  وحدوده؟
  ما موقع أنظمة وقواعد املرور احلديثة من الشرع اإلسالمي؟ -2
  ا احلكم الشرعي اإلسالمي يف التأمني على حوادث املرور؟م -3
ما هو احلكم الشرعي اإلسالمي، فيما يترتب على حوادث املرور اليوم من  -4

  عقوبات حتددها القوانني وضوابطها؟
  
  :أمهية موضوع الدراسة -2

حيتاج إىل وهو أحكام حوادث املرور يف الشريعة اإلسالمية، : موضوع الدراسة هو
دراسة ملعرفة أحكامه الشرعية، وذلك نظرا ملا استجد يف هذا اال احليايت املتغري، ألنه 
ورغم أن املرور عرب الطرق معروف منذ القدمي، ورغم أن النصوص الشرعية متمثلة يف 
القرآن والسنة، ا الكثري من األحكام اليت تشري إىل ذلك، حيث جند فيها آداب املرور 

جبات مستعمليها وحقوقهم، وأحكام ما ينتج عن استعمال الطريق، وحق الطريق ووا
ورغم وجود انعكاس ذلك يف الفقه اإلسالمي قدميا من خالل اجتهادات الفقهاء، إال أن 
هاته النصوص واالجتهادات عاجلت املوضوع وفقا لواقعها آنذاك، تبعا للوسائل املتوفرة 

يق حبفر بئر أو بناء أو غرس وحتديد وقتها؛ إذ جند فيها أحكام احلوادث يف الطر
مسؤوليات الوالة واألفراد عن ذلك، وأحكام العثرات اليت تقع يف الطريق، وجنايات 
البهائم وضمان راكبيها أو سائقيها أو مالكيها، ملا ينتج عن استعماهلا من أضرار 

ثه ، وهي كما نالحظ تعاجل أحكاما شرعية تتعلق باملرور من حيث حواد...لآلخرين
الناجتة عنه مباشرة، أو املسببة له، أو الناجتة عن عوائق املرور حسب ما كان يعرفه ذلك 
العصر من وسائل نقل وعادات وقواعد سري، وطرق بسيطة، وهي متفرقة يف كتب الفقه 
عامة، إذ تعاجل ضمن أبواب الفقه املختلفة، وليست أحكاما مستقلة للمرور يف الطرق 

  .ونتائجه



 
 
 

ات اليت حدثت عرب الزمن يف جمال املرور ووسائله واليت بلغت ذروا يف ومع التغري 
عصرنا احلاضر، ونتجت عنها الكثري من املظاهر اليت مل تعرف من قبل، مما أدى إىل 
مضاعفة توابع املرور والتنقل، جيد املسلم نفسه أمام حتد كبري، ملعرفة احلكم الشرعي فيما 

  .الشريعة اليت يدين ا، واليت ارتضاها اهللا لهاستجد ليتمكن من تكييفه مع 
إن املستجدات الكثرية يف جمال املرور يف الطرق اليوم، جتعل من هذا املوضوع مما 
يندرج يف الكثري من مظاهره ضمن النوازل الفقهية اليت حتتاج إىل دراسة علمية شرعية، 

يا يف املفهوم والوسائل، كما ملعرفة احلكم الشرعي، ألن التغري الذي حصل يعد تغريا جذر
  :يعد تغريا متعدد املستويات

 .على مستوى الوسائل املستعملة للمرور والتنقل برا وحبرا وجوا -

 .وعلى مستوى كثرة تلك الوسائل وتنوعها، وكثافة احلركة املرورية -

 .على مستوى كثافة مستعملي وسائل النقل وكثافة ما ينقلونه عربها -

 .اع الطرق وتنوعااعلى مستوى حداثة واتس -

على مستوى حداثة الكثري من ضوابط وقواعد املرور القانونية اليت وضعها  -
البشر للسري يف الطرق احلديثة، وحداثة آليات التنظيم، واجلزاءات وإجراءات 

 .الردع للمخالفني

كل ذلك وتنوعها بني اآلثار القانونية  وعلى مستوى كثرة ما يترتب على -
واملركبات، وقوادها، والنتائج املتعلقة باألضرار الناجتة عن املتعلقة بالطرق 

حوادث املرور اليت كثرت وازدادت ضحاياها لدرجة أن العدد أصبح يقارن 
من مستويات املقارنة بدنيا ونفسيا  ىعلى أي مستوبضحايا احلروب 

  .واقتصاديا
د، إذ أصبح بل جند أن التغري يف هذا اال أصبح له جانب علمي متعدد األبعا 

املرور موضوعا ختصص له الدراسات العلمية الكثرية فمنها ما تعاجل ضوابطه القانونية 
  .ومنها ما تعاجل آثاره االقتصادية أو آثاره النفسية واالجتماعية وغريها

لكل ذلك فإن دراستنا هذه للموضوع، حتاول أن تأخذ يف االعتبار كل ما  
الشرعية حلوادث املرور، لذا متت صياغتها يف سبق، لكنها تعاجل موضوع األحكام 

  :العنوان التايل
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  املترتبة عليها اآلثارأحكام حوادث املرور و

 الشريعة اإلسالمية يف

  
  :أسباب اختيار موضوع الدراسة -3

إن حوادث املرور متتد آثارها الضارة إىل عدد غري قليل من الناس، فمبدئيا يعد 
فئة دون أخرى، إذ قد ينجو منها ومن آثارها من حيتمل أنه التعرض هلا غري مقتصر على 

األكثر عرضة هلا، وقد يصاب بأضرارها من ال ميتلك أي مركبة، ومن مل يقدها، أو من 
ميتلكها ويقودها، كما قد يتعرض هلا املاشي على قدميه، أو حىت من يعتقد أنه يف مأمن 

  .منها، وهو أمام بيته
جلسمية متتد لتصيب أشخاصا، رمبا مل يكونوا عرضة كما أن آثارها املادية وا

للحادث مباشرة، إضافة إىل إمكانية امتداد التأثري زمنيا، على من تعرضوا آلثارها املباشرة، 
وملدة طويلة، يف صورة أمل أو إعاقة جسدية أو نفسية، أو يف صورة خسارة مالية قد تعود 

  .رة االقتصاديةنتائجها بآثار سلبية على النفس واجلسد والقد
وإذا كانت اتمعات املعاصرة، ونتيجة لكل ما يرافق تلك احلوادث، وما ينتج عنها 
قد وضعت القوانني واألنظمة، احلمائية منها والزاجرة، قصد احلد من وقوع تلك 
احلوادث، واحلد من آثارها الضارة باألفراد واتمعات، وإذا كانت أغلب تلك النظم 

دثة يف مبادئها أو تطبيقاا، أو مستحدثة يف االثنني معا، فهي يف ذلك ال والقوانني مستح
تكاد ختلو من رؤية معينة هلا عالقة بتصور معني للحياة ولإلنسان، وتصور معني للمصائب 
اليت يتعرض هلا اإلنسان، وتصور لكيفية مواجهتها نفسيا وبدنيا وماليا، فإننا وكمسلمني 

لنا اإلسالم، جند أنفسنا، أمام كل ذلك، مدفوعني للبحث عن  لنا مبادئ وتصورات رمسها
عالقة تلك التدابري احلديثة املوضوعة يف جمال الوقاية من حوادث املرور، ومواجهة 
نتائجها، من قوانني وقواعد محاية وردع، ونظم ضمان وتعويض، وجزاء، باملبادئ 

رعي، ألجل تأصيل ما وافق والتصورات اليت حددها اإلسالم، وكل ذلك حبثا عن حكم ش
  .مبادئ اإلسالم، وبيانه، وبيان ما خالف ذلك واستبعاده أيضا
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  :أهداف الدراسة -4
  :دف هذه الدراسة، إىل ما يلي

  .التعرف على موضوع الضمان وضوابطه الشرعية -1
  .بيان احلكم الشرعي يف ضمان وتعويض الضرر املترتب عن حوادث املرور -2
واعد حتديد املسؤولية القانونية على حوادث املرور، ونظم التعرف على ق -3

  .احلماية من وقوعها، وبيان موقعها من  التصور اإلسالمي
  .التعرف على نظام التأمني على حوادث املرور -4
  .بيان احلكم الشرعي اإلسالمي يف تأمني حوادث املرور -5
النظر الفقهية حول تأصيلها التعرف على اآلثار اجلزائية حلوادث املرور، ووجهة  -6

  .الشرعي وضوابطه
  
  : اجلهود السابقة -5

بل يستفيد من نتائج اجلهود العلمية , وإذا كان أي عمل علمي الينطلق من فراغ 
  السابقة فإن حبثي هذا ليس استثناء

لذلك أنوه أنه وإن كانت استفاديت من كتب التراث الفقهي اإلسالمي يف اجلوانب 
  بأحكام احلوادث اليت هلا عالقة

فإنين اعتمدت كذلك على الكتب اليت تتناول , يف السري مسألة أساسية ومسلم ا 
املسائل العامة كما أعتمدت على كتب احملدثني وأرائهم يف املوضوعات املستجدة مثل 

  ... التأمني وقواعد ونظم املرور املعاصرة
احلكم الشرعي اخلاص أما فيما يتعلق بالدراسات املتخصصة السابقة ملوضوع 

  حبوادث املرور فإن ما أمكنين اإلطالع
  :عليه واالستفادة منه بعض الدراسات منها

أحكام احلوادث املرورية يف الشريعة اإلسالمية للباحث علي مشيب القحطاين -*
 1480رسالة ماجستري أجيزت يف جامعة أم القرى باململكة العربية السعودية يف العام 

  .م 1988هـ 
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ضمان عثرات الطريق يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية للباحث الدكتور أمحد *
هـ 1416خبيت الغزايل أطروحة دكتوراه أجيزت يف جامعة األزهر الشريف مبصر عام 

  م  1996
األثار الشرعية املترتبة على حوادث السري للباحث نايف بن ناشي بن عمري وهي *

  م 2005هـ 1425عام ) األردن (معة األردنية أطروحة دكتوراه قدمت   باجلا
تلك هي أهم الدراسات اليت أستفدت منها يف هذا البحث وهناك حبوث -

  .ودراسات أخرى أعلم وجودهاشششششش غري أنه مل يتيسر  يل اإلطالع عليها 
إضافة لالستفادة اليت أشرت إليها سابقا فقد استندت على كتب وحبوث تعاجل 

  ملوضوعجوانب ذات صلة با
مثل تلك اليت تعاجل أسباب حوادث املرور أو تتناول اجلوانب القانونية الواقعية للسري 
يف الطريق وتلك القوانني املنظمة للمرور يف اجلزائر وكذا األحكام الفقهية اليت ترتبط 
مبسائل املرور واحلوادث النامجة عنه ،وكذا كتب الفقه اليت تتحدث عن مسائل الضمان 

  .ت بصفة عامة واجلنايا
وان كانت جل الدراسات اليت أشرت إليها ال تتناول واقعنا زمانا ومكانا إما لقدم 

فقد حاولت )التركيز على املشرق العريب (أو لتحديد حيزها املكاين ) كتب الفقه (الدراسة
بقدر اإلمكان تكييف تلك الدراسات على واقعنا املعاش خاصة  فيما يترتب عن أثار 

  .رق يف بلدنا حوادث الط
  طريقة  ومنهج البحث

) حوادث املرور وأساا ( وقد مت االنطالق من مجع املعلومات اليت ختص الواقع 
لبلورة اإلشكالية وحصر جوانب املوضوع ،وقد حاولت من خالل التعرف على األثر 

واقعي الشرعي املترتب على ما يرتبط حبوادث السري يف الطرق اليوم متبعا منهج التكييف ال
للمسائل عن طريق التأصيل الفقهي مبا يتالءم مع مقاصد الشرع احلكيم خاصة فيما ال 
نص فيه ، وقد ركزت على مسألة بناء مناذج عامة ملختلف القضايا املرتبطة باحلوادث 
املرورية  ؛اعتمادا على ما بناه وحدده الفقه اإلسالمي وعلى توصيفه للواقع ، من أجل 

نظم املرور املعاصرة ، املخالفات املرورية : اقع املعاصر مثل تكييف ذلك مع الو
  .كجناية،اجلناية ، واجلناية العمد ، وشبه العمد ،املسؤولية اجلنائية 



 ط 
 

ويف جمال ما استشهدت به يف منت حبثي فقد عزوته إىل مصدره يف هامش نفس 
، وقمت بتخريج الصفحة؛فأشرت إىل اآلية ورقمها وسورا كلما تكرر االستشهاد ا  

–األحاديث من مصادرها على وجه التفصيل وقد أشرت إىل األحاديث املكررة بقويل 
، كما أشرت إىل كاتب وعنوان املُؤلف تفصيال، وإن تكرر املصدر أشرت - سبق خترجيه

  اىل كونه مرجعا سابقا، كذا املقاالت واجلرائد ومواقع االنترنت ، 
  
  :خطة البحثـ  6

حقه حسب ما هو متاح من وقت وإمكانات جاءت الدراسة  والستيفاء البحث
  :يف ثالثة فصول وخامتة، وبيان ذلك كما يلي

الفصل األول: خصصت البحث فيه لبيان حقوق الطريق ومشروعة ضماا يف الفقه 

                                                                        اإلسالمي  
  المرورتناول مفهوم الطريق وحوادث : املبحث األول

ضمان حوادث املرور يف الشريعة  ةضمانات حق املرور ومشروعي: وتناول املبحث الثاين
وذلك من خالل البحث يف آداب املشي واالنتقال يف اإلسالم، والضمانات  اإلسالمية

.الشرعية حلق املرور ومشروعية ضمان حوادث املرور  
الفصل الثاين يف الدراسة خصص ملوضوع: املسؤولية عن حوادث املرور 

:، وجاء يف ثالثة مباحثالتأمني عليها موأحكا  
نظم املرور يف الطرق املعاصرة وحتديد املسؤولية : تناول موضوع: املبحث األول

عن حوادث املرور وذلك من خالل دراسة نظم املرور اليت حيددها القانون الوضعي 
اليوم وموقعها من احلكم الشرعي اإلسالمي وأسباب واليت حتكم السري يف الطرق 
  .حوادث املرور واملسؤولية عنها

يف حني تناول املبحث الثاين موضوع التأمني على حوادث املرور وتعويض 
األضرار الناجتة عنها، وفيه مت التطرق ملفهوم التأمني وأنواعه، والتأمني على حوادث 

جتة عن حوادث املرور وفق نظام التأمني يف املرور، وإجراءات تعويض األضرار النا
  .اجلزائر

  .وخصص املبحث الثالث ملوضوع احلكم الشرعي للتأمني على حوادث املرور
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أما الفصل الثالث من الدراسة فقد خصص ملوضوع: األحكام الشرعية 
:وجاء يف ثالثة مباحث, للمسؤولية اجلنائية يف حوادث املرور  

حيث مت بيان  ةاملسؤولية اجلنائية وأحكام املخالفات املروريتناول : املبحث األول
مفهوم القانون الوضعي للجناية وأركاا، مث مفهوم اجلناية يف الشريعة اإلسالمية 
وأركاا وأنواعها، مث حتديد مفهوم املسؤولية اجلنائية وحتديد أركاا وفق املنظور 

ورية حسب تعريفها القانوين مث موقعها كما مت التطرق ملوضوع املخالفة املر. الشرعي
  .من مفهوم املسؤولية اجلنائية من املنظور الشرعي

اجلنايات يف حوادث املرور وتكييفها الشرعي، وفيه مت : وتناول املبحث الثاين
التطرق للمسؤولية اجلنائية يف حوادث املرور شرعا، وطبيعة اجلناية وأنواعها يف 

  .عيحوادث املرور وتكييفها الشر
العقوبات الشرعية املترتبة عن خمالفات وجرائم : أما املبحث الثالث فتناول

املرور، ومت فيه تعرف العقوبات الشرعية وأنواعها واحلكمة منها، مث التكييف الشرعي 
  .للعقوبات املترتبة عن اجلنايات يف حوادث املرور

العتماد عليها يف هذا، وقد ذيلت الدراسة بقائمة للمصادر واملراجع اليت مت ا 
  .إعداد الدراسة وجمموعة من املالحق اليت هي عبارة عن وثائق هلا عالقة باملوضوع

إن هذه الدراسة كما مت عرضها باختصار هي حماولة بذل فيها الباحث جهده 
من أجل حتري الدقة واألسلوب العلمي بالتحليل لكل ما يتعلق حبوادث املرور من 

ودراستها يف ضوء النصوص الشرعية واجتهادات .. اتنتائج وقوانني ونظم جزاء
الفقهاء املسلمني القدماء ذات العالقة واجتهادات الفقهاء املسلمني املعاصرين اليت 
تبحث احلكم الشرعي ملا استجد يف جمال املرور ونظمه وحوادثه ودراسات الباحثني 

  ...واالقتصاديةآلثار ونتائج حوادث املرور الشرعية والقانونية واالجتماعية 
نسأل اهللا التوفيق والسداد، إنه وليه واهلادي إليه، وال حول وال قوة إال باهللا 

  .العلي العظيم
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  ألول الفصل
 
 
 

  حقوق الطريق 

  ومشروعية ضمانها في الفقه اإلسالمي
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  :املبحث األول

  الطريق وحوادث املرور

  

  مفهومه وأنواعه: الطريق: املطلب األول

  :مفهوم الطريق :الفرع األول
  :يف اللغة العربية كمرادف أللفاظ عديدة "طريق"يرد لفظ : الطريق لغة -أ
طرقت : ويقال، أي ذهبت فيه، سلكت الطريق سلوكا: يقال ،)1(املسلك: فهو -1

سالك والطارق هو ال، )2(سلكت إليه طريقًا: واستطرقت إىل الباب، الطريق أي سلكته
  .)�mA�B�l)3)(4 :وعبر عن النجم بالطارق لظهوره ليالً يف قوله تعاىل، للطريق ليال
: مل العرب درب يف معىنوتستع، )5(وأصله املضيق من اجلبل، وهو الدرب -2
ألنه كالباب ملا يفضي ، درب: وللمدخل الضيق، درب: فيقال لباب السكة الواسع، الباب
  .)6(إليه

3- بوهو السيقال، ر :هرب7(أي طريقه، خلَّ س( ،برروب : واملَسمكان الس
 األرض على إذا انسابت يف، ملواضع آثارها، هذه مسارب احليات: يقال، واجلمع مسارب

 .)8(تتابعوا: بطوا وتسرب القوم يف الطريق

  

                                                 

 .سلك: ابن منظور، لسان العرب، تركيب عبد اهللا الكبري وآخرون، دار الشعب، مصر، مادة - 1
 ).سلك، طرق(لبنان .املكتبة العلمية بريوتملنري، املصباح اأمحد بن حممد، الفيومي،  - 2
 ).01(سورة الطارق، اآلية  - 3
، دار العلم يداوديف غريب القرآن حتقيق، صفوان عدنان املفردات أبو القاسم احلسني، الراغب األصفهاين،  -  4

 )طرق(هـ 1412-الشامية، سوريا 
 :م، مادة 1987لبنان، –دار العلم للماليني، بريوت  بية،العر صحاحمساعيل بن محاد، تاج اللغة وإاجلوهري،  - 5

 ).درب(
 .سرب: ، مرجع سابق، مادةريالفيومي، املصباح املن - 6
 سرب: املرجع نفسه، مادة - 7
 .سرب: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة - 8
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قوله  يف تفسري قال القرطيب، )1(واجلمع فجاج، للطريق الواسع: وهو الفج -4
لفج وا، إن الفجاج هي املسالك" :)m��¡�¢�£�¤�¥�l )2:تعاىل
ون وقد ال يك، وقد يكون الفج طريقا نافذًا مسلوكا، الطريق الواسع بني جبلني: هو

  .)3("كذلك
يقول اهللا  .يذَكَّر ويؤنث، والسبيل، )4(طرق باألرجل أي يضربي، سبيل: وهو -5
، )6(�m�v�w�x�yl:ويقول، السبيل فأنث، )�mp�q�r�l)5 :اهللا تعاىل
yl)6( ،ويذكِّر لفظة سبيل)7(.  

والسابلة من الطرق هي ، )8(وسبل يف التذكري، على سبول يف التأنيث، وجيمع سبيل
  .)9(أي كثرت سابلتها: ويقال أسبلَت الطريق، قوم املختلفة عليهاوال، املسلوكة
ومسيت األزقة ، وبه مسيت سكك الربيد، أي الطريق املستوي، وهو السكة -6

الذي هو طريق ، والسكة أوسع من الزقاق، سكَكًا الصطفاف الدور فيها كطرائق النحل
  .)10(دون السكة، نافذ وغري نافذ

  
  
  

                                                 

 .فجج: األصفهاين، املفردات، مرجع سابق، مادة - 1
  .31سورة األنبياء،  - 2
دار الكتاب العريب، دار الكتب –اجلامع ألحكام القرآن  –القرطيب، أبو عبد الرمحن حممد بن أمحد بن أيب بكر  - 3

 .285، ص11م، ج1967/هـ3/1378الصرية، القاهرة، مصر ط
 .األصفهاين، املفردات، مرجع سابق، مادة طرق - 4
 .108سورة يوسف،  - 5
 .146سورة األعراف،  - 6
 .سبل: الصحاح، مرجع سابق، مادة اجلوهري، - 7
 .سبل: الفيومي، املصباح املنري، مرجع سابق، مادة - 8
، م1993/هـ1413، 3ط قيق وطبع مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،الفريوز أبادي، القاموس احمليط، حت - 9

 .سبل: مادة
 .ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة سكك، وزقاق - 10
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الطريق اخلفيف : أي، واخلط )1(الذي يدل على الطريق األعظموهو الشارع  -7
  .)4(موضع املرور: واملمر، )3( الطريق: والسمت، والسمت واملمر، )2(السهل

  .)5(طرقا: وجتمع طرق على ،طرق وأطرقه: وجيمع لفظ طريق على
للكافة  السطح الكُلِّي املُعد للمرور العام: عرف الطريق بأنه :الطريق اصطالحا -ب

مبا يدل على الطريق الربي ، للمرور فهو سطح معد، )6(ومركبات، من مشاة وحيوانات
ومع أن هناك ، للمشاة واحليوانات واملركبات، يبني أنه مفتوح للمرور العام، لكن التعريف
ال ميكن أن تكون ، فإنه ويف مفهوم الطريق اليوم، ستعمل كمركباتقد ت ما من احليوانات

ألنه وإن كانت هناك طرق ، بل ويف املشاة، انات من أصناف املارين يف الطريق عامةاحليو
، فإنه مينع مرورها، أو جتر مركبات، قد يسمح مبرور احليوانات اليت تستعمل كمركبات

يقال عن تعريف الطريق ، وما يقال عن التعريف السابق، ومرور املشاة يف طرق أخرى
: أو تعريفه بأنه، )7(واحليوانات، واملشاة، النقل واجلر وسائلمفتوحة لسري ، كل سبيل: بأنه
سواء كان ذلك يف العمران أم يف ، هو ما خصص لسري الناس واملواشي واملركبات: بأنه

  .)8(الصحاري
  
  

                                                 

–مصر –دار السالم، القاهرة خمتار الصحاح، الدين حممد بن أيب بكر عبد القادر،  زينالرازي،  - 1
 .مادة شرع .م2007-هـ1/1428ط

 .الفريوز ابادي، القاموس احمليط، مرجع سابق، مادة خطط - 2
 .مست: اجلوهري، الصحاح، مرجع سابق، مادة - 3
 .حرر: الرازي، خمتار الصحاح، مرجع سابق، مادة - 4
 .طرق: ، مرجع سابق، مادةنرييومي، املصباح املالف - 5
، رسالة - دراسة مقارنة –يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية  ضمان عثرات الطريقالغزايل، أمحد خبيت،  - 6

 37 ، ص.م1996/هـ1416مصر ، الشريعة والقانون جبامعة األزهر دكتوراه كلية
املرورية يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة أم حممد علي مشبب القحطاين، أحكام احلوادث  - 7

 .23، ص1988هـ، 1408القرى، مكة املكرمة، 
 .24املرجع نفسه، ص - 8
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، أو وقفه املالك، طريقا، ما جعلَ عند إحياء البلد أو قبله: عرف الطريق بأنهكما 
الذي جيعل من حمل ما يتخذُ كطريق ، ف بالغرض والقصدوهو تعري، )1(ولو بغري إحياء

فيجعل هلم محالً ، لتسهيل مرور ساكينه، عند إحياء البلد، وذلك بأن يكون الغرض ابتداء
وقفًا من ، على سبيل التطوع، طريقاأو أن يكون جعلُ حمل ما ، وميرون فيه، يستطرقونه
جلميع  الشاملواملقصود بالطريق هنا ، قبلهأو ، كان عند إحياء البلدسواء ، مالك احملل

  .أنواع ما هو خمصص للمرور
اليت ، ويشمل الكباري، أي طريق مفتوح ملرور اجلمهور عامة {:وعرف الطريق بأنه

أمكنة االنتظار واألمكنة و، وأرصفة وأفنية السكك احلديدية وساحاا، مير فوقها الطريق
  )2(}°ا الستعمال اجلمهور عامةمما يكون مباح، املُسورة فيها

وأرصفة ، اجلسور وإذا كانت، عترب طريقاحياول حصر األماكن اليت ت، وهو تعريف
هي طريق مع ، وأفنية سكك احلديد وساحاا فإن أرصفة، الطريق تعد فعال من الطريق

أن  ورغم، فهي توابع للطريق احلديدي، االستثناء وال تدخل يف مفهوم الطريق املقصود هنا
وهي خمصصة أكثر ، فهي أماكن للمرور احملدود، أماكن االنتظار قد تعد مسالك للمرور

  .كي ميكن أن نعدها طريقا، من أن تكون خمصصة للمرور املباشر، للتجمع
دون احلاجة إىل إذن ، كل طريق معد فعال الستعمال الكافة: كما عرف الطريق بأنه

  .هذا املفهوم للطريق هو حدود االستعمال يف املرور واألساس يف، )3(خاص من مالكه
أو ، دون إذن من مالكه، وهو يبني أن الطريق هو ما كان مفتوحا ملرور كافة الناس 

وإذا كان ميكن تصور وجود بعض الطرق اليت قد ينطبق عليها ، وجود ما يقيد املرور فيه
وال ، ك حني تكون يف ملك خاصوذل، تاج املرور فيها إىل إذنواليت حي، )اخلاصة(وصف 

ال ميكن أن نتصور أن املرور ، ويف الطرق احلديثة، فإننا باملقابل، توصل إالّ إىل ملك خاص
، إذ أن مرور املركبات وحىت احلديثة ذات احملرك، مبعىن من املعاين، يف كل احلاالت، مطلق

                                                 

مؤسسة  اية احملتاج إىل شرح املنهاج،.الرملي مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد محزة بن شهاب الدين - 1
 .384، 4ج. م1976مصر، –احلليب، القاهرة 

 .37الغزايل، ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص - 2
 .37املرجع نفسه، ص - 3
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اليت ميكن أن تعترب استئذانا ، التقنية واإلدارية، يف الطريق حيتاج إىل الكثري من اإلجراءات
ألن ، ل مسألة الطريق املفتوح ملرور الكافةهذا دون أن تغف، ةتمن السلطات اليت ملكي

وهي مع ذلك ، الكثري من الطرق ليست مفتوحة ملرور كافة املركبات ومن دون شروط
  .وطرق عامة وليست خاصة، تعترب طرقا

  :مفهوم الطريق يف القانون اجلزائريج ـ 

كل مسلك عمومي مفتوح حلركة « :الطريق بأنه، قانون املرور اجلزائري يعرف
»مرور املركبات

له العرض الكايف ، أحد تفرعات وسط الطريق« :وعرف املسلك بأنه، )1(
  .)2(»ملرور رتل من املركبات

وهو ما ميكن أن ، وجد ملرور املركبات، اوليس خاص، فالطريق مسلك عمومي
لكنه ال ينطبق على كل ، عبدة اليت هلا الصفة القانونية كمحل للمرورينطبق على الطرق امل

أو راكيب أنواع معينة من ، أو العكس، اليت قد يستعملها املشاة أكثر من الراكبني، الطرق
  .املركبات أكثر من راكيب أنواع أخرى

تلك املسالك اليت : حوادث املرور إن الطرق هيويف جمال ، لكن ميكن القول هنا
ء كانوا مشاة أو سوا، من أجل تسهيل حركة مرور الناس، وجدا السلطات يف البلدأ

، بني مستخدميها، اليت هلا نظم وقواعد تنظم حركة املرور فيها، دةراكبني وهي املعب
... ورصيف، وهي تشتمل عادة على وسط طريق، وحتدد حقوق وواجبات كل منهم

ينفي وجود  ال لكن ذلك، ة للمرور فيهولكل نوع خصوصيته وقواعده اخلاص، وتتنوع
وهي يف أغلبها غري مهيأة ، الكثري من الطرق اليت رمبا تكون خارج رقابة السلطات يف البلد

 .وذات كثافة مرورية معتربة، لكنها مع ذلك طرق، دةوغري معب

  :الطرق وأنواعها يف اجلزائر :الفرع الثاين
ليها يضاف إ، )1(ألف كلم 112ايل طول شبكة الطرق الربية يف اجلزائر حويبلغ 

، وهي تتنوع، )2(آالف كلم 10الطرق اليت هي شوارع وأزقة واليت يقدر طوهلا حبوايل 

                                                 

: ، بامللحق2009يوليو  22، املوافق لـ 1430رجب  29املؤرخ يف  03-9من األمر رقم  03انظر املادة  -  1
 .01ملحق رقم 

 ...يف،املرجع نفسه، وانظر أيضا نفس األمر بالنسبة لتعريف املركبة، ووسط الطريق، الرص - 2



 حقوق الطريق ومشروعية ضماا يف الفقه اإلسالمي:                     الفصل األول

 

7 
 

وعلى ، على أساس االمتداد اإلقليمي، وميكن احلديث عن أنواعها بناء على أسس متعددة
  .وحسب يئة الطريق، وعلى أساس أمهية املرور، أساس خصوصية املرور فيها

  :أنواع الطرق حسب امتدادها اإلقليمي -أ

  :ولدينا هنا ثالث أنواع من الطرق
ر مباشرة من طرف مصاحل مديريات تسي وهي الطرق اليت :الطرق الوطنية -1

وتغطي ميزانية الدولة تكلفة األشغال املتعلقة بتطوير وصيانة ، األشغال العمومية للوالية
  .)3(هذه الطرق
هي تسير من طرف مديرية األشغال العمومية للوالية و :الطرق الوالئية -2
جند أن تكلفة األشغال املتعلقة ، وخالفا ملا هو األمر بالنسبة للطرق الوطنية، وحلساا

  .)4(أما ما تعلق بالصيانة فتموله ميزانية الوالية، ميزانية الدولة تكون منبتطوير هذه الطرق 
باملساعدة التقنية ملديريات ، لس الشعبية البلديةتسيرها اا :الطرق البلدية -3

ومتول ميزانية البلدية ، إذ تعلق األمر بالتطوير، ومتوهلا ميزانية الدولة، األشغال العمومية
  .)5(تكاليف الصيانة

  :أنواع الطرق حسب يئتها -ب
كاألثر ، اخلايل من العوائق البارزة، واملعبد هو السهل اللّني :معبد طريق -1

وتعبيد أو تليني  .)6(أو هو املرصوف، أو الباطنة كاحلفر واآلبار، أو السائلة كاملاء، احلجرو
، يستخدم فيها احلصى والزفتاليت ، باإلسفلت لطريق وتسهيله يف عصرنا يتم برصفها

  .ورمبا استخدم اإلمسنت يف رصف وتعبيد الطريق

                                                                                                                                            

 . 2010جويلية  www. dgsn.dz: موقع الشرطة اجلزائرية على األنترت - 1
 .م2009ماي  17، املوافق لـ 1430مجادى األوىل  22يومية اخلرب، اجلزائر، األحد  - 2
 -عباس، حوادث املرور يف املناطق الريفية اجلزائرية، امللكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع فتيحة بن - 3

 .19، ص2006، 1اجلزائر، ط
 .19املرجع نفسه، ص - 4
 .19املرجع نفسه، ص - 5
 .79الغزايل، ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص - 6
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بل رصف ، توهو ما مت تسهيله للمرور بدون إسفل :طريق نصف معبد -2
  .باحلصى أو التراب والرمل

دون ، وبقي ترابيا، ستطرِق من األرضويتمثل فيما اُ ):ترايب(طريق غري معبد  -3
  ...،أو حىت دون عوائق متعددة كاحلفر واحلجر، رصف

  :أنواع الطرق حسب خصوصية املرور فيها -ج
كة فيه وهو الطريق الذي ال يفصل بني اجتاهي احلر :طريق وحيد الوسط -1
  .لكال االجتاهني املتعاكسني، ن فيهحبيث يتقاسم وسطه املارو، فاصل
، وهو الطريق الذي يفصل بني اجتاهي احلركة فيه فاصل :طريق مزدوج الوسط -2

كل منهما خمصص للسري يف اجتاه معاكس ، جيعله حيتوي على وسطي طريقني متوازيني
  .الجتاه السري يف الوسط اآلخر

ألنه مير وسط جتمع سكاين ، الطريق الذي حتيط البنايات حبافتيه وهو :الشارع -3
كما أنه قد ، أو مزدوج الوسط، وقد يكون وحيد الوسط، كثيف البنايات والسكان

  .أو يف اجتاهني، يكون املرور فيه يف اجتاه واحد فقط
 ال، طريق أو مقطع من طريق«: عرفَه القانون اجلزائري بأنه :الطريق السريع -4
وميكن منعه على بعض فئات املستعملني ، أو سكك حديدية، أن تقطعه طرق أخرىميكن 

ذوي ، ويشتمل يف كال اجتاهي حركة املرور على وسطي طريقني متميزين، واملركبات
وقد يفصل بينهما ، اجتاه واحد يتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على األقل

  .)1(»شريط أرضي وسطي
وأُجنز خصيصا للمرور  طريق أُعد«:عرفه القانون اجلزائري بأنه :رالطريق السيا -5

وال ميكن الدخول ، السريع للسيارات وال يقطعه طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلني
ويشتمل يف اجتاهي حركة ، وال يؤدي إىل أي ملك متاخم، إليه إالَّ يف نقاط مهيأة لذلك

يفصل بينهما شريط أرضي وسطي ، اجتاه وحيد املرور على وسطي طريقني متميزين ذوي
  .)2(»غري خمصص للمرور

                                                 

 .03-09من األمر رقم  03انظر املادة  - 1
 .املرجع نفسه - 2
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  :تسيري وأمن الطرقات يف اجلزائر :الفرع الثالث

هلا أهداف عديدة ، إدارة مركزية لألشغال العمومية، شبكة الطرق يف اجلزائر يسري
  :)1(منها

رق خاصة الط ،وصيانة شبكة الطرق، وضع قوانني اإلنشاء والبناء والتهيئة -
  .الوطنية
  .حتقيق الشروط التقنية للقيام باإلجنازات الفنية -
  .وضع القوانني املرتبطة بإشارات الطرق وكيفية استعماهلا -
  .وضع قوانني محاية الطرق -
  .وتعمل مع القطاعات واهليئات املكلفة بإعداد قانون الطرق -
  :)2(ويسهر على أمن الطرق جمموعة من األجهزة هي -
مديرية النقل : وهلا مديريتان مكلفتان مباشرة بأمن الطرقات مها: النقلوزارة  -1

املديرية الفرعية : وهذه تتفرع إىل مديريتني، ومديرية النقل احلضري وحركة املرور ،الربي
وتقوم ، من الطرقاتوهي املسؤولة عن أ، واملديرية الفرعية حلركة املرور، للنقل احلضري

رائب اليت تقوم بتفقد تقبل امل -تنظيم امتحانات السياقة -إعداد قانون املرور: بـ
  .تضمني عملية تنسيق اجلهود والسياسة الوطنية ألمن الطرقات -السيارات املتنقلة

اإلقليمية تراقب وتنظم النقل عرب الطرق  فإن الدولة واجلماعات، إضافة إىل ذلك -
ة لقواعد األمن والسالمة يف مراعا، وحتدد شروطه واآلليات واإلجراءات اليت خيضع هلا

  .الطرق
  : ومتثلها: وزارة األشغال العمومية -2
بتطوير الطريق خصوصا يف جانب الدراسات  وهي مكلفة: مديرية الطرق -

  .والتحقيقات

                                                 

 .17فتيحة بن عباس، مرجع سابق، ص - 1
 .30-20ص -املرجع نفسه، ص - 2
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وهي مكلفة باجلوانب املتعلقة بالتسيري والصيانة : استغالل وصيانة الطرقمديرية  -
عرب مديرية األشغال العمومية على مستوى كل ، والياتوللوزارة امتداد يف ال، واالستغالل

  .وفرع على مستوى كل بلدية ،والية
واملقاييس وجودة ، تطبيق التنظيم التقين: ويهتم وزير األشغال العمومية بـ

، وجودة اخلدمة العمومية، وصيانتها، وجودة اهلياكل، واملنشآت، الدراسات واملوارد
، قصد ضمان األمن، ة مبنح امتياز اخلدمة العمومية للطرقواحترام دفاتر الشروط املتعلق

وإعدادها ، والتنظيمية، وجودة اخلدمة املقدمة وتصور التدابري التقنية واإلدارية واالقتصادية
ويشارك يف إعداد نصوص قانون .. من أجل إجناز اهلياكل األساسية للطرق، متابعتهاو

، اد النصوص اليت حتفظ األمالك العموميةوإعد، وتنظيم حركة السري يف الطرق املرور
  .وتنظم استغالهلا

، وهو املسؤول عن تنظيم حركة املرور خارج املناطق احلضرية: الدرك الوطين -3
ويسجل تفاصيلها يف حماضر ، وحيقق فيها، ويتوجه للمعاينة يف حاالت وقوع احلوادث

تعلق بتلك احلوادث وأمن كما يقوم بتسجيل اإلحصائيات اليت ت، توجه للجهات املعنية
  .الطرق
 ،وهي مسؤولة عن املناطق احلضرية والعمرانية: املديرية العامة لألمن الوطين -4

  :ويقسم أمن الطرقات ملديرية أمن الطرقات إىل
  .الذي يهتم بتنظيم حركة املرور: مكتب حركة املرور -
  .طريقلترقية التقنيات التحسيسية ملختلف مستعملي ال مكتب الوقاية -
  .املكتب التقين جلمع ومعاجلة واستغالل املعطيات املتعلقة حبوادث املرور -

وتقدمي عرض اإلحصائيات عن ، ويقوم أفراد الشرطة مبراقبة تطبيق قانون املرور
  .حوادث املرور باملناطق احلضرية

ا إعداد الدراسات اليت هل: ومن مهامه: املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق -5
السعي إىل تقليص أخطار املرور بتطوير  حركة املرور والوقاية من احلوادث،صلة بتنظيم 

 اإلدالء بالرأي حول مسائل املرور، ة والبحث التطبيقي يف هذا اال،اإلعالم والتربي
  .تدعيم األحباث املختصة بالوقاية اليت تقوم حتت إشراف املؤسسات العلمية األخرى
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وزارة ، شركات التأمني، كاحلماية املدنية، اعات أخرىجانب قط ويعمل إىل
  )1( ...النقل

 ،وزارة الصحة، مثل احلماية املدنية: أجهزة أخرى هلا دور يف أمن الطرقات -6
  ..الواليات والبلديات، مجعيات اتمع املدين، شركات التأمني ،التربيةوزارة 

  :مفهوم حوادث املرور: املطلب الثاين

  :مفهوم حوادث املرور لغة :الفرع األول

 فهو حادثٌ، أي تجدد وجوده، حدثَ الشيء حدوثًا: يقال: احلادث لغة -
  .)2(إذا جتدد وكان معدوما قبل ذلك ،حدثَ به عيب :ومنه ،وحديثٌ

  .)4(إحياده: وإحداثُ الشيء، )3(وحدث أمرك أي وقع
  .)5(دوث يعين وجود الشيء بعد عدمهاحل: لجرجاين أنجاء يف التعريفات لو

  .ومنه حادث مبعىن عارض، )6(ومجعها حوادث، واحلادثة هي النازلة أو العارضة
مر عليه وبه يمر : مرا ومرورا مبعىن ذهب يقال، مر يمر: املرور مصدر: املرور لغة -

جاز : ومر به ومره، جاء وذهب، مرورامرا و، يمر، مر: قال ابن سيده، أي اجتاز، مرا
  .)7(عليه

  .)9(موضع املرور: واملممر، )8(املُضيي واالجتياز بالشيء: واملرور
  
  

                                                 

 16املؤرخ يف  77-91الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، انظر املرسوم التنفيذي، رقم للمزيد عن املركز  - 1
 .1991مارس 

 .حدث: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة - 2
 .حدث: اجلوهري، الصحاح، مرجع سابق، مادة - 3
 .حدث: صفهاين، املفردات، مرجع سابق، مادةالراغب األ - 4
 .حدث: ، مادة1971-الدار التونسية للنشر، تونس التعريفات، الشريف، السيد اجلرجاين،  - 5
 .حدث: األصفهاين، املفردات مرجع سابق، مادة - 6
 .حرر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة - 7
 .حرر: األصفهاين، املفردات، مرجع سابق، مادة - 8
 .حرر: مادة اجلوهري، الصحاح، مرجع سابق - 9
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  :حوادث املرور اصطالحا: الفرع الثاين
الطريق من اصطدام ودعس  كل ما يتعرض له مستخدمو": عرف حادث املرور بأنه

سائرين أو واقفني أو ، واء كانوا مشاة أو ركابس، وحنو ذلك، وانقالب وسقوط
أو  ..قطارات، سيارات: سواء كانت وسائل نقلهم مركبات آليةو ،جالسني
  .)1("حيوانات

، دعس، اصطدام: وهو تعريف يعدد العوارض اليت حتدث ملستخدمي الطريق
وكما يظهر فحىت العوارض اليت ، واليت تدخل حتت مسمى حوادث املرور... سقوط

وهو ما ال يدخل ، دث ملستخدمي أو ركاب القطارات تدخل يف مسمى حوادث املرورحت
  .يف إطار دراستنا

من قبل ، حادث عرضي حيدث بدون ختطيط مسبق": عرف حادث املرور بأنهكما 
أو أجسام على طريق ، أو مشاة أو حيوانات، أو أكثر مع مركبات أخرى، مركبة واحدة
تؤدي إىل الوفاة أو ، ت متفاوتة باملمتلكات واملركباتتالفاينتج عنه إ .عام أو خاص

  ".اإلعاقة املستدمية
، فالتعريف حيدد أن حادث املرور عرضي بدون قصد وختطيط، وكما هو واضح

ويبني أن هذا احلادث العارض ، أو حيوانات، أو مشاة، ويقع من مركبة أو عدة مركبات
قة املستدمية وبغض النظر عن من يشترك الوفاة أو اإلعا: أو جسمي، ينتج عنه ضرر مادي
متاما مثلما هو غري مربر ، فإن استبعاد التخطيط املسبق غري مربر، يف احلادث أو يسببه

إذ ليس كل ضرر جسمي مل ، املستدمية حصر اإلصابة والضرر اجلسمي يف الوفاة واإلعاقة
  .مستدميةأدى بالضرورة على إعاقة ، يؤدي إىل الوفاة وأدى إىل إصابة جسمية

كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة يف ": وعرف حادث املرور أيضا بأنه
ويدخل يف ، أثناء حركتها، وبسبب املركبات أو محولتها، املمتلكات بدون قصد سابق

  .)2("ذلك االحتراق أثناء حركة املركبة على الطريق العام
  

                                                 

 .216-215ص -م احلوادث املرورية، مرجع سابق، طاين، أحكاالقح - 1
  .www.forum.law-dz.com: منتدى اجلزائرية للحقوق والقانون على األنترنت باملوقع - 2
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يف استبعاد القصد من حادث ، وهذا التعريف وإن كان يتفق مع التعريف السابق
أو حبمولتها أثناء ، ل يف تسبب املركبة يف حادث املرور إذ قد تسبب بذاافإنه يفَص، املرور

ة مثلما مل يذكر أن املركب، لكنه مل يذكر أي دور للبشر يف احلادث، أو احتراقها، حركتها
  .سبب يف حادث املرورتاملتوقفة يف الطريق قد ت
: أاببكل تفاصيله عرفت حادثة املرور  مل يكنوإن ، ه السابقويف نفس االجتا

بسبب حركة املركبات أو ، أو إصابة أو تلف، تنجم عنها وفاة، واقعة غري متعمدة"
  .)1("محولتها على الطريق العام

مجيع احلوادث اليت تنتج عنها أضرار مادية أو جسمية ": وعرفت حوادث املرور بأا
  .)2("ركبةمن جراء استعمال امل

، هكذا بصفة عامة، اليت تنتج من استعمال املركبات، وهو تعريف للحوادث بآثارها
وكأن من يجحني  أو ينفجر إطارها املطاطي، ح أثناء ركوبه سيارته املتوقفة أمام بيتهر

 .واألمر ليس كذلك، نقول عنه أنه أصيب يف حادث مرور... إصالحه يف بيته

: سابق ميكن أن يقال عن التعريف الذي يبني أن حادثة املروروما قيل عن التعريف ال
فليس كل واقعة تؤدي على إصابة ، )3("هي واقعة غري متعمدة ينتج عنها إصابة ظاهرة"

  .هي حادثة مرور
دون ، كل حادث ينتج عنه أضرار جسمية أو مادية": وعرف حادث املرور بأنه
وهو تعريف حيصر أسباب ، )4("لة حركةهي يف حا، قصد من جراء استخدام املركبة

والواقع يبني أن حوادث ، وينتج عنه أضرار مادية أو جسمية، احلوادث يف استخدام املركبة
إذ قد تنتج من املشاة الذين ال ، املرور ال تنتج بالضرورة من استخدام املركبة فقط

                                                 

  .32ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص - 1
 :املوقع ،نترنتعبد اهللا باسودان، حوادث السري يف الفقه اإلسالمي، منشور على األ - 2

www.Islamfeqh.com.  
 .31-ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص- 3
: اهللا باسودان، حوادث السري يف الفقه اإلسالمي، منشور على األنترنت، املوقععبد - 4

www.Islamfeqh.com. 
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بل قد تكون  واألضرار اليت تنتج عنها ليست مادية أو جسمية، يستخدمون أي مركبة
  .وقد تكون مادية وجسمية معا، أو جسمية فقط، مادية فقط

مما ، ث للمركبة أو حيدث منها أثناء سريهادكل ما حي": وعرف حادث املرور بأنه
ويستثىن من ، أو خسائر يف املمتلكات، أو إصابات يف األجسام، ينتج عنه إزهاق لألرواح
وكذلك ما حيدث للسيارات أو منها أثناء ، اجلرائم حيث تعترب من، ذلك احلوادث املتعمدة

  .)1("وقوفها يف األماكن املخصصة لذلك
ن كان يتفق مع بعض التعاريف السابقة يف إبعاد ما حيدث عمدا وإ، وهذا التعريف

حادث املرور قد حيدث للمركبة أو حيدث منها أثناء  أن فإنه يبني، من إطار حوادث املرور
مثلما يتضرر ، ملركبة قد تتسبب يف احلادث وقد تكون متضررة منه فقطفا، سريها وتوقفها

وما ميكن قوله أنه ال ميكن اعتبار القصد ، أو املمتلكات، فيه البشر يف األرواح أو األجسام
فال شك أن من يقود مركبته وهو يعلم ، ألن القصد قد تتعدد مراميه، يف حوادث املرور
، هو شخص يقصد بشكل أو بآخر إيقاع احلوادث، يف طريق عام، أن مكاحبها معطلة

ونفس الشيء ، مع أنه قد ال يقصد قتل أو جرح أي إنسان... باالصطدام أو الدهس
أو من يتجاهل ، ا ليال دون أنوار على طريق عامبالنسبة ملن يستخدم مركبته ويسري 

  ...اإلشارة الضوئية اليت تأمره بالتوقف ملرور املشاة
كل فعل متلف للنفس أو الطرف أو املال نشأ من سري ": رور بأنهوعرف حادث امل

  .)2("اإلنسان أو وقوفه أو إحداثه بنفسه أو مركوبه يف الطريق
وقد ، كل فعل أدى إىل تلف جسمي أو مادي أو أدى إىل وفاة :فحادث املرور

و وقوفه ويكون ناجتا مبدئيا من سري اإلنسان ومروره أ، تلك اإلتالفات جمتمعةإىل يؤدي 
وبغض النظر عن  ،ل ذلك بذاته أو بوسيلة الركوب اليت يستعملهاسواء فع، يف الطريق

  .ال قصده يف إتيان الفعل أو

                                                 

 .218القحطاين، أحكام احلوادث املرورية، مرجع سابق، ص - 1
 .221، صالقحطاين، أحكام احلوادث املرورية، مرجع سابق - 2
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  :الثايناملبحث 

  آداب املرور وضمان حوادثه

  

                                                                                                                  املرور آداب : املطلب األول

أمره و، ترحالهو سالم للمسلم معامل اآلداب اليت توجه سلوكه يف حلهاإلرسم 
   :من هذه اآلداب ما يليو، باتباعها
  .)1(»قصد يف مشيكاو«: قال تعاىل: الوقارو لتزام السكينةا -1

قصد يف او «: كرمي فقالأمر باخللق الو، إن اهللا ى عن اخللق الذميم :قال القرطيب
، أي ال تدب دبيب املتماوتني، البطءو سراعالقصد ما بني اإلو، أي توسط فيه، »مشيك

  . التوسط يف املشي مطلوب سواء كان املرء راكبا أو راجالو، )2(وال تثب وثب الشطار
وإذا خاطبهم اجلاهلون ، ن الذين ميشون على األرض هوناوعباد الرمح«: قال تعاىلو

ال و عحيث ال تصن، ن كما تصفهم اآلية هم من ميشون هونافعباد الرمح، )3(»ا سالماقالو
، الذي كان غري صخاب، سلمو قتداء مبحمد صلى اهللا عليها، وال كرب وال خيالء، تكلف

  .)4(وال خبفة اجلاهلني، ال يسري سري اجلبارين، استقامةو ميشي إىل قصده يف انطالق
وال ، فال جلبة وال صخب، استقامة اخللقو الوقارو ةإن املسلم مطالب بالسكين

سلم و أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه«: عن أسامة بن زيد قال، أو سرعة زائدة، طيش
هو و، يكاد يصيب قادمة الرحلن ذفراا لإفجعل يكبح راحلته حىت ، نا رديفهأو من عرفة

  .)5(»اإلبل إيضاحليس يف  الوقار فإن الربو عليكم بالسكينة، يا أيها الناس: يقول

                                                 

 .19سورة لقمان اآلية  - 1
 .271، ص 04القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 2
 .63سورة الفرقان، اآلية  - 3
: مسفر القحطاين، فقه املرور وآدابه يف اإلسالم، مقال منشور يف االنترنيت، املوقع -  4

www.algahtani.net 
فرض  باب )اللفظ له( ، النسائي 1671رقم  164ص2باب امر النيب بالسكينة ج كتاب اَألدبِ البخاري - 5

 190ص2ج1920رقم  بعرفةالدفعة من  باب وأبو داوود 5/275الوقوف بعرفة 
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سلم و فحمل اإلبل على السرعة ليس من الرب كما بني رسول اهللا صلى اهللا عليه
، السكينة حىت يف املشي إىل الصالة مطلوب من املسلمو بل، ألصحابه يف هذا احلديث

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه، أجر عظيم مع اجلماعة خاصةو بوقت، رغم ارتباط الصالة
فما ، عليكم السكينةو أتوهاو، أنتم تسعونو إذا أقيمت الصالة فال تأتوها« :سلمو

  .)1(»ما فاتكم فأمتواو، أدركتم فصلوا
و ال متش يف األرض مرحا إن «: يقول تعاىل: التكربو البعـــد عن اخليالء -2

هو و، تكربو ن اهللا ينهى عن املشي خبيالءأتبني اآلية ، )2(»اهللا ال حيب كل خمتال فخور
يفخر و يتبختر يف مشيتهو، يتكرب على عباد اهللاو، الذي يرى العظمة لنفسه، يكره املتكرب
  ، )3(على غريه
لن تبلغ اجلبال و إنك لن خترق األرض، ال متش يف األرض مرحاو«: قال تعاىلو
تفاخر لن و اآلية تبني أن املشي بتكربو، )4(»كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، طوال

عكس ذلك يكون جزاء من و، سيئاته عند اهللا يزيدمقدار صاحبه بقدر ما و قيمةيزيد من 
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال «: قال تعاىل، ميشي بتواضع

  .)5(»العاقبة للمتقنيو فسادا
املرتلة عند ذي و طلب الشرفو، هو التكرب، قال املفسرون أن العلو يف األرض

هو و لن ينال شرفا، طالب الشرف بذلكو إذا كان املتعايلو، )6(العمل باملعاصيو اسلطا
سفره له الشرف يف و تعاليا يف األرض يف حله يفإن من ال يبغ، هو عند اهللا مسيئو

   .اآلخرة

                                                 

استحباب ومسلم  كتاب الصلَاةَ باب 7ص2ج 908باب املشي اىل اجلمعة  رقم  اجلُمعةكتاب البخاري  - 1
 420ص1ج603إتيان الصالة بوقار وسكينة رقم 

 18لقمان، األية  - 2
الشوكانـــي، حممد بن علي، فتـــح القديـــر اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،  - 3

 .239ص 4هـ، ج2/1418حتقيق عبد الرمحن عمرية، دار الوفاء املنصورة، مصر، ط
 .37 سورة اإلسراء، اآلية - 4
 .83سورة القصص، األية  - 5
 .129ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، مرجع سابق، ص  - 6
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دخلُ الْجنةَ لَا ي«: النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ أنّاِهللا بنِ مسعود،  عبد روىوقد  

إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا : قَالَ رجلٌ» من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
 :»إِنَّ اَهللا جميلٌ يحب الْجمالَ، الْكبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ«: ونعلُه حسنةً، قَالَ

«)1(.  
يا أيها الذين آمنوا ال يسخر «: قال تعاىل، ازدراؤهمو، و غمط الناس الطعن عليهم

ال نساء من نساء عسى أن يكن خريا من و قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم
 فيحتقرهم ويزدريهم، إىل غريه بعني النقصو، املتكرب ينظر لنفسه بعني الكمالو، )2(»هن
  .)3(وردوه عليهأال أن يقبل من أحد احلق إذا و وموا حبقوقهمال يراهم أهال ألن يقو

   :الصوتو ض البصرغ -3

  .)4(»قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم«: قال تعاىل 
مر : قال رضي اهللا عنه ج ابن مردوية عن علي بن أيب طالبذكر الشوكاين أنه أخر

 فنظر إىل إمرأة، سلم يف طريق من طرق املدينةو رجل على عهد رسول اهللا صلى عليه
فبينما ، نه مل ينظر أحدمها إىل اآلخر إال إعجابا بهأ نظرت إليه فوسوس هلما الشيطانو

اهللا ال و :فقال، هو ينظر إليها إذ استقبله احلائط فشق أنفهو، الرجل ميشي إىل جنب حائط
ى اهللا فقال النيب صل، فأتاه فقص عليه قصته، أغسل الدم حىت آيت رسول اهللا فأعلمه امري

  . )5(»...قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم«أنزل اهللا و »هذا عقوبة ذنبك«: سلمو عليه

يؤذي و يضرو، تقاء ملا ال حيلاال حيل أو غض البصر عما بية حتمل أمرا إهليا اآلو
  .أو يضيق عليهم يف حقوقهم، اآلخرين
  

                                                 

 ممسند عقبة بن عامر رق أمحدو93ص 1ج 91باب حترمي الكرب وبيانه رقم  رواه مسلم كتاب الْإِميانَ - 1
  599ص28ج 17369

 .11سورة احلجرات، األية  -  2
 .344بق، ص ابن رجب، جامع العلوم، مرجع سا - 3
 .30سورة النور، األية  - 4
 4536رقم 2/472باب سورة النور  كرت العمال رجه الديلمى أخ - 5
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غضض من او«: قال تعاىل، مر أيضا بغض الصوتأ، وكما أمر اهللا بغض البصر

رفعه منكر و ،التواضعو خفض الصوت من حسن األدب": قال القرطيب، )1(»صوتك
  )2("قبيح

  :زالهو جدا، اس قوال وفعالف األذى عن النكـ  4
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليهو، )3(»ال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدينو«: قال تعاىل 

عن أَسماَء بِنت غريه و الطرباينخرج و ،)4(»يدهو املسلم من سلم الناس من لسانه«: سلمو
: قَالُوا» يا أَيها الناس، أَلَا أُنبئُكُم بِخيارِكُم؟«: يزِيد، أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

فَإِنَّ  «: بلَى، قَالَ: قَالُوا» رِكُم؟الَّذين إِذَا رؤوا ذُكر اُهللا، أَلَا أُنبئُكُم بِشرا«: بلَى، قَالَ
 تنَءاَء الْعراغُونَ الْبالْب ،ةبالْأَح نيونَ بفِْسدالْم ،ةيمماُءونَ بِالنشالْم كُمارر5(»ش(.  

 الذين يؤذون املؤمننيو«: فشرار الناس هم النمامون الذين قال عنهم تعاىل
من يكسب و«: قال أيضاو، )6(»إمثا عظيماو فقد احتملوا تانا املؤمنات بغري ما اكتسبواو

  .)7(»إمثا عظيماو يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به بريئا فقد احتمل تانا
سلم فقام و أم كانوا يسريون مع النيب صلى اهللا عليه عن بعض الصحابة يروو

ول صلى اهللا ففزع الرجل فقال الرس، فانطلق بعضهم إىل حبل معه فأخذها، رجل منهم
  )8(»ال حيل ملسلم أن يروع مسلما«: سلمو عليه

  
                                                 

 .19سورة لقمان، اآلية  - 1
 .72-71ص -، ص04القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 2
 .87سورة املائدة اآلية  - 3
 .ومسلم   11ص1ج 10رقم ..سلم املسلمون  من لسانه  كناب اإلميان  باب املسلم  منالبخاري -رواه -  4

 65ص1ج40رقم . كتاب الْإِميانَ باب بيان تفَاضلِ الْإِسلَامِ، وأَي أُمورِه أَفْضلُ
عبد . -واللفظ له_الطرباين يف املعحم الكبري  227ص7ج  4160رقم د اهللا بن مسعود بمسند ع.أمحد  -رواه -  5

 167ص24ج عن شهرِ بنِ حوشبٍان اهللا بن عثم
 .58سورة األحزاب، اآلية  - 6
 .112سورة النساء، اآلية  - 7
 304ص 4والترمذي ج  5004أبو داوود باب من يأخذ الشيء على املزاح رقم  - 8
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 عن النيب صلى اهللا عليه، الترمذي عن السائب بن يزيدو أبو داودو خرج أمحدأو
لريدها ففمن أخذ عصا أخيه ، ال جاداو العبا، ال يأخذ أحدكم عصا أخيه«: سلم قالو

 إذا كنتم ثالثة فال يتناج« :السلم قو يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليهو ،)1(»إليه
  .2(»فإن ذلك حيزنه ثنان دون الثالثا

إىل التأدب باألخالق يف  يف احلديثني داللة واضحة على دعوة اإلسالم أتباعهو
، لو كان األمر على سبيل املمازحةو حىت، جتنب إيقاع األذى باآلخرينو، التعامل بينهم

كما حيرص أال ، نفسي أو بدين، أذىألن اإلسالم حيرص على صون اإلنسان عن كل 
لسانه أو ب، راكبا أو راجال، ماشيا أو قاعدا، لذلك األذى أو سببا له ايكون املسلم مصدر

  . بيده
، اوال تباغضوا وال تدابرو، وال تناجشوا، ال حتاسدوا«: سلمو قال صلى اهللا عليه

ال فاحش وال و،  لعانالو ليس املسلم بطعان« :قال أيضاو، 3(»كونوا عباد اهللا إخواناو
  .)4(»ئيبذ

  : لالفعـو ولالتزام اللني يف القـ -5
أمرك و، صدقةلك تبسمك يف وجه أخيك «: سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

بصرك و، رض الضالل لك صدقةأالرجل يف  إرشادكو، يك عن املنكر صدقةو باملعروف
العظم عن الطريق لك و كةالشوو إماطتك احلجرو، ئ البصر لك صدقةيلرجل الردل

  .5(»إفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقةو، صدقة
  ــــــــ

رقم  –اللفظ له  –و الترمذ 301ص 4باب من يأخذ الشيء على املزاح ج 5003أخرجه أبو داوود رقم  -1
وأمحد مسند أيب السائب بن يزيد رقم  462ص 4باب ما جاء يف ال حيل ملسلم أن يروع مسلما ج 2160

  461ص 29ج 17941
ص 8ج 6290رقم  كتاب الاستئْذَان باب إِذَا كَانوا أَكْثَر من ثَالَثَة فَالَ بأْس بِالْمسارة واملُناجاةالبخاري  -   2

  1718ص4ج2184رقم  باب تحرِميِ مناجاة الاثْنينِ دونَ الثَّالث بِغيرِ رِضاه كتاب الْآدابِومسلم 65
ومسلم كتاب الْبِر 19ص 8ج 6065البخاري كَتاب اَألدبِ باب ما ينهى عنِ التحاسد والتدابرِ رقم  --3

 1986ص4ج 2564والصلَة والْآدابِ باب تحرِميِ ظُلْمِ الْمسلمِ، وخذْله، واحتقَارِه ودمه، وعرضه، وماله رقم

  265ص 12ج 13063املعجم الكبري ، ذكر نسبه ووفاته رقم –الطرباين -4
 393ص 35ا جاء يف صنائع املعروف ج باب م19056الترمذي رقم -5
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، إحسان مع اآلخرين فيه الصدقةو لنيو، وجه يبني احلديث أن التعامل بطالقة
النهي عن و عروفاألمر بامل، التبسم يف وجوه اآلخرين :نواع من ذلك السلوكأيرشد إىل و

حجز ما يؤذي املارة يف و، إرشاد ضعيف البصرو، هداية الضال يف األرضو، املنكر
  ...إعانة احملتاجو الطريق
كلها أفعال ذات دالالت بعيدة يف احلفاظ على املودة بني الناس مبا حيفظ و 

  .الدنيويةو مصاحلهم الدينية
 ذايا أيها الذين آمنوا إ«: قالو .)1(»قل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن«: قال تعاىل

إن تلك الدعوة ": قال القرطيب .)2(»قيل لكم تفسحوا يف الس فافسحوا يفسح اهللا لكم
  .)3("األجرو يه املسلمون للخريفاجتمع ، عامة يف كل جملس

  .)4(»اهللا حيب احملسننيو العافني عن الناسو الكاظمني الغيظو«: قال تعاىلو
يتحكمون يف حيث ، من صفات احملسنني الذين حيبهم اهللالعفو و فكظم الغيظ

ال يكتفون بذلك بل و ،يسبون أو يضربونال و فال يسخطون، يكظمون غيظهمأنفسهم و
إذا ما غضبوا هم والذين « :قال تعاىل، يقابلون باإلحسان اإلساءةو، يعفون عمن ظلمهم

 .)6(»تبعها أذىمغفرة خري من صدقة يو قول معروف«: قال أيضاو .)5(»يغفرون
  

  

  

  

  

  

                                                 

 .53سورة اإلسراء، اآلية  - 1
 .11سورة اادلة، اآلية  - 2
 .6466، ص 8رجع سابق، جالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، م - 3
 .135سورة آل عمران، اآلية  - 4
 .37سورة الشورى، اآلية - 5
 .263سورة البقرة، اآلية  - 6
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  : آداب املرور فيهو الضمانات الشرعية حلق الطريق :املطلب الثاين

اهتم أيضا ببيان آداب املرور ، آدابهو كما اهتم اإلسالم برسم معامل السلوك العام 
من أهم اآلداب و، سري االنتفاع بهو ووضع الضمانات اليت حتفظ سالمة، يف الطريق

  : مانات سالمة االنتفاع باملرور يف الطريق ما يلياإلسالمية اليت تشكل ض
  : إماطة األذى عن الطريق مما ينبغي أن يعلم لينتفع بهـ  1

عزل األذى عن ا": فقال. يا نيب اهللا علمين شيئا أنتفع به :قلت: عن أيب برزة قال 
واجب عليه إزالة ال من نأمهية أن يعرف املسلم أاحلديث يوضح و، )1("طريق املسلمني

، كف األذى عنهاو حنو رعاية الطريق يف توجيه سلوكه لينتفع به، األذى عن الطريق
  .تنقيتها مما يؤذي مستعمليهاو

 : إماطة األذى عن الطريق من شعب اإلميانـ  2

اإلميان « :سلم قالو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه رضي اهللا عنه أيب هريرةعن  

أرفعها قول ال و، إماطة األذى عن الطريقأدناها  ،سبعون شعبةو أو بضع، بضع وستون

  .)2(»إله إال اهللا

يعد من شعب ، زالة كل ما يؤذي املارين يف الطريقإعلى أن  ويدل احلديث
فضل العمل الذي و مهيةأمبا يشري إىل ، عمال املؤمننيأو بالتايل فهي من ، اإلميـــان

أو قذرا ، او حجرا يعثر به ،سواء كان شوكا، ذى عن الطريقاأليقوم به املسلم كي يزيل 
  .)3(أزال الضرر عنهمو تنبيه على فضيلة كل عمل نفع املسلمنيو ...أو جيفة

  

  

  
                                                 

ص 4ج 2618رقم  باب النهي عن االشارة بالسالح اىل املسلم بكتاب الرب والصلة واآلدا رواه مسلم - 1
 1214ص2ج3681اماطة األذن الطريق رقم  .وابن ماجه2021

وامب ماجة باب 63ص 1ج35ومسلم باب شعب االميان رقم  11ص1ج 9بخاري كتاب االميان رقمال رواه - 2
والنسائي باب ذكر 496ص14ج8926وأمحد مسند أيب هريرة رقم 22ص1ج57ما جاء يف االميان رقم 

 110ص8ج5004شعب االميان 

 477، ص 05شرح النووي على صحيح مسلم، ج - 3
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  :ة األذى عن الطريق ثوابه اجلنةإماط -3

لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف « :سلم أنه قالو عن النيب صلى اهللا عليه 

   .)1(»كانت تؤذي املسلمني، شجرة قطعها من ظهر الطريق

بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق « :نه قالأوروي عنه أيضا 
  .»)2فشكر اهللا له فغفر له، فأخره

، فإذا كان العمل الذي مييط به املسلم األذى عن الطريق يعد من دالئل اإلميان
عن فإن احلديثني هنا خيرباننا ان مميط األذى ، كما تقدم، العلم بضرورة إزالة األذى هامو

  .اجلنةو الطريق جزاؤه عند اهللا املغفرة
  :إعانة مستعمليها صدقةو إماطة األذى عن الطريق -4

 من الناس ىكل سالم«:سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن أيب هريرة قال
تعني الرجل يف دابته و، ثنني صدقةاكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني ، عليه صدقة

بكل خطوة متشيها و، الكلمة الطيبة صدقةو، ه عليها متاعه صدقةو ترفع لأ فتحمله عليها
  .)3(»متيط األذى عن الطريق صدقةو، إىل الصالة صدقة

العدل بني : و احلديث يعدد األفعال اليت تعترب صدقات يتقرب ا املسلم إىل ربه
ملشي إىل او، الكلمة الطيبةو، أو محل متاعه عليها، إعانة الراكب على ركوب دابته ،الناس
  . إماطة األذىو، الصالة
  : اعـب شرالتحرز مما يؤذي املارين يف الطريق ماديا ومعنويا واج-  5
من دالئل و، كما اعترب اإلسالم إزالة األذى الواقع يف الطريق من موجبات الغفران 
، قفقد دعا أيضا إىل التحرز من إيذاء املارين بالطري، دعا إىل ذلكو، من القرباتو، اإلميان
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه، أو استعمال للطريق مبا يؤذي اآلخرين، و قولأبفعل 

                                                 

 2021ص4ج1914اىل مسلم رقم  حلة واألدب باب النهي عن االشارة بالسالب الرب والصاكت .رواه مسلم - 1
ومسلم كتاب اإلمارة     138ص1ج652كتب الصالة باب فضل التهجري اىل الظهر رقم  رواه البخاري - 2

وأبو داوود باب إماطة األذى عن الطريق رقم 1521ص3ج1914باب بيان الشهداء رقم 
  362ص4ج5245

ومسلم كتاب الكسوف باب بيان 187ص3ج2707كتاب األدب فضل اإلصالح بني رقم  رواه البخاري - 3
  699ص2ج1009رقم.. أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف
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. نتحدث فيها إمنا هي جمالسنا، مالنا بد: فقالوا، اجللوس يف الطرقاتو إياكم«: سلمو
 قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، فأعطوا الطريق حقها، فإن أبيتم إال االس: قال
   .)«)1ي عن املنكرو السالم وأمر باملعروفرد و، كف األذىو

سلم أصحابه عن اجللوس يف و احلديث يبني أنه ملا ى الرسول صلى اهللا عليهو
حق الطريق الذي ينبغي أن و، علمهم واجبهم جتاه الطريقو، يبني هلم ملاذا اهم، الطرقات

من الطمع يف حتياط لطلب السالمة آكد ن االضرورة التحرز من تضييعه ألو، يؤدى
، لذلك فاملسلم واجب عليه شرعا التحرز من كل فعل ميكن أن يضر املسلمني، )2(الزيادة

معه نبل و، مر أحدكم يف مسجدنا أو سوقناإذا «: سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
ليقبض : أو قال. أن يصيب أحدا من املسلمني منها بشئ، فليمسك على نصاهلا بكفيه

  .)3(»على نصاهلا
التحرز مما عسى أن و األخذ باحلزمو حتياطبناء على أن اإلسالم حيث على اال و

ه من اجللوس أصحاب صلى اهللا عليه وسلم فقد ى رسول اهللا، )4(يكون سبيال إىل املفسدة
 ذهب الفقهاء إىل أن كل ما يعوقو، حتياطات أماندون او محل السالح أ، يف الطرقات

يث أن ما أضر ح، )5(سواء كان أرضيا أو علويا،  الطريق ممنوعمينع املرور أو الرؤية يفو
  .)6(أو غريه يف الطريق ال خالف يف هدمه وزواله حىت ال يبقى له رسمباملسلمني من بناء 

                                                 

وأبو داوود يف 132ص3ج2465كتاب  املظامل والغصب باب أفنية الدور واجللوس فيها رقم رواه البخاري  - 1
سعيد اخلدري رقم  م أمحد مسند أيب256ص4ج4815باب اجللوس يف الطرقات رقم 

 411ص17ج11309

ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ترقيم فؤاد عبد الباقي،  -  2
 .85ص 5املكتبة السلفية، مصر، ج

لة واآلداب   ومسلم كتاب الرب والص98ص 1ج 452واه البخاري كتاب اإلميان باب املرور يف املسجد رقمر -  3
وأبو داوود يف باب يف النبل يدخل به 2019ص4ج2615باب أمر من مر بسالح يف مسجد أو سوق رقم 

وامب ماجة يف باب من كان معه سهام فليأخذ بنصاهلا رقم 81ص3ج2587املسجد رقم 
 2241ص2ج3772

 .19-18ص -، ص2العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج - 4
 265، ص 5ع الصنائع، مرجع سابق، جبدائ - 5
 455ص 8ج..م1981.الونشريسي، املعيار املعرب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان - 6
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  : مؤذي املسلمني يف طريقهم ملعون منهمـ  6

 :قالوا) يف رواية اللعاننيو(تقوا الالعنني ا«: سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
احلديث حيذر من اختاذ و، )1(»ظلهمو الذي يتخلى يف طريق الناس: ما الالعنان؟ قالو

مبا يشري إىل مدى ، قضاء احلاجةو مكانا للتخلي أو املكان الذي يستظل فيه الناس الطريق
من « :أيضا سلمو لذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ،خطورة إيذاء املسلمني يف طريقهم

سواء ، اإليذاء قد يكون بقول أو فعلو ،)2(»ت عليه لعنتهمبجوطريقهم  يفآذى املسلمني 
إذا عرستم « :سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه، أو غري مباح مطلقا، كان مباحا يف ذاته

لكنه ، فالرتول ليال للتربد مباح، )3(»مأوى اهلوامو فإا طرق الدواب، وا الطريقبجتنفا
  .حمظور يف الطريق

  : مشروعية ضمان حوادث املرور يف اإلسالم: لثالثاملطلب ا

من أوقف دابة يف سبيل املسلمني أو يف «: سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
احلديث يدل بوضوح على أن و .)4(»سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

  .فيها ضمان، أن األضرار اليت تنشأ عن إيقاف وسيلة الركوب يف الطريق
فإن الفقهاء ، دون تفاصيل، كان احلديث الشريف يتناول اإليقاف بصورة عامة إذاو
الطريق و، صور اإليقافو يف تفاصيل -حسب وسائل ومعطيات زمام- حبثوا ، املسلمني

 فقال احلنفية، اإليقاف يف طريق غري مضار: فتناولوا، ووجه الضمان، الذي يقع فيه
يترتب ، يف موضع يضيقهاو، يقاف الدابة يف منت الطريقأن إ، احلنابلةو الشافعيةو املالكيةو

  .)5(عليه ضمان

                                                 

وأبو داوود باب 226ص1ج269كتاب األميان باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل رقم رواه مسلم  - 1
 443ص14ج8852هريرة رقم  مسند أيب وأمحد7ص1ج25املواضع اليت ى النيب عن اجللوس فيها رقم 

  179ص3ج3050طرباين يف املعجم الكبري رقم ال -  2

 147ص4ج2556ابن خزمية باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق رقم رواه  -  3

  597ص8ج17693كربى باب الدابة تنفح برجلها رقم رواه البيهقي السنن ال -  4

–بريوت  -دار الكتب العلمية  -أسىن املطالب شرح روضة الطالب –األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد  - 5
 4ج. م2000/ه، 1422، 1ط
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من يوقف فيه دابته ضامن : قال بعض الفقهاء، يف احلديث عن الطريق غري املضارو
ألن : أيضاو، مستدلني باحلديث السابق، سواء كان قد فعل ذلك بإذن اإلمام أم ال، مطلقا

  .)1(السكني فيهو مثل وضع احلجر قافها يف الطريقفإي ،طبع الدابة اجلناية بفمها أو رجلها
وعند  .أو للرتول أو الركون حلاجة كان اإليقاف ال يضمن إذا :وقال آخرون 
ال يضمن إذا كان اإليقاف يف املفاوز غري : قال احلنفيةو .سواء أذن اإلمام أم ال :املالكية
  .)2(ألنه غري مضار بالناس، احملجة

  .)3(الشافعيةهو نفس مذهب بعض أئمة و
ما يتطاير من ركض الدواب المي أيضا مسألة ضمان ما ينتج عوتناول الفقه اإلس 

فرأى اجلمهور ، ضمانهو ما ينتج عنهو، وحتدث الفقهاء عن صور الركض، من إصابات
إذا ، ما أحدثه يضمن صاحب الدابة، أن ما يتطاير من ركض الدابة من غبار أو حصى

يف حني مل يعتد . )4(نما ال يضمن إذا كان من ركض معتادبي، كان من ركض غري معتاد
  .)5(قالوا بالضمان مطلقاو، احلنابلةو عض الشافعيةببتلك التفاصيل 

من موضع السنابك عني  ءيفأصاب ش، كان أحد يركض دابته لو: وقال البعض
  .)6(إال ضمنو، فال ضمان، إنسان فأبطل ضوءها فإن كان املوضع موضع ركض

فما أثارت ، لفقهاء إىل األمر من منظور حجم ما يتطاير من الركضونظر بعض ا
أما احلصى الكبار فيجب ، احلصى الصغار ال ضمان فيهو الدابة بسنابكها من الغبار

  . )7(فهي ال تثار إال بتعنيف يف السوق، ألنه ميكن التحرز عن إثارا، الضمان فيها
                                                 

، دار -تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  –ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي  - 1
 .346، ص 02ج.م1982الكتب، العلمية، بريوت لبنان 

دار الفكر للطباعة والنشر،  -)حاشية ابن عابدين (احملتار على الدر املختار رد  –ابن عابدين، حممد أمحد أمني  - 2
 .604، ص 6، ج.م1969/هـ1399- 2بريوت لبنان، ط

 .171األنصاري، أسىن املطالب، مرجع سابق، ص - 3
 .381، ص07املقدسي، املغىن، مرجع سابق، ج - 4
 .381املرجع نفسه، ص  -املقدسي - 5
 ،2حيي بن شرف، روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي دمشق، سوريا ط النووي، أيب زكريا - 6

 .401، ص 7ج.م1985-هـ1405
 .272، ص 7بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج - 7
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 بفعل ما حتمله الدواب، ع يف الطرقكما حتدث فقهاء املسلمني عن احلوادث اليت تق
أو غريها من أدواا على إنسان فمات  فوقع سرجها فقيل أن من ساق دابة، أدوااو

ن من ركب دابة صعبة يف إقيل و، )1(اإلحكامو ضمن السائق ألنه متعد بتركه الشد
ال فتلف به نفس أو م، إن دخل سوقا حبطبو، أو ساق اإلبل غري مقطورة فيها، األسواق
  . )2(إن كان هناك زحام إلتيانه مبا ال يعتادو، ضمنه

لو تصادم نفسان فماتا  :فقيل، تناول الفقه اإلسالمي أحكام الضمان يف التصادمو
فعلى كل  فرسامها مات إن كانا فارسنيو، على عاتقه، فعلى كل واحد منهما دية صاحبه
فعلى السائر ، خر سائرااآلو وإن كان أحدمها واقفا، واحد منهما ضمان فرس اآلخر

كالقاعد يف طريق ، إال أن يكون الواقف متعدياو، على عاقلته ديتهو، ضمان دابة الواقف
   .)3(ال شئ على السائرو دابتهو ضمان السائرو ضيق أو ملك للسائر فعليه الكفارة

بعض و قال احلنفية، مل يقدر على منعه فصدم إنسانا فماتو، به فرسه حمن مجو 
عن مالك و .)4(عدم الضمان ما مل يكن اجلموح بسببه لعدم إمكان االحتراز منه الشافعية

  .)5(أن ما تلف بسبب اجلموح هو من فعل راكبه مطلقا إال أن يعلم أنه من غريه
فقيل الضمان ، وقال الفقهاء بالضمان يف ما يتلف باحلفرة أو البالوعة يف الطريق

ما تلف ا إن كان فعله بأمر أو ال يضمن و، على حافرها إن قام بذلك دون إذن اإلمام
  .)6(جبارا من السلطانإ

                                                 

املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، هلداية شرح بداية املبتدئ، مطبعة مصطفى احلليب البايب، القاهرة،  - 1
 .200 ، ص4مصر ج

 .205، ص4الشربيين، مغىن احملتاج، مرجع سابق، ج - 2
 .134-133ص -املقدسي، عمدة الفقه، مرجع سابق، ص - 3
 .189جممع الضمانات، مرجع سابق، ص  - 4
 .248، ص 4ج. هـ1331الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار الفكر، بريوت لبنان،  - 5
هـ، ص 1308-1يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، املطبعة اخلريية، مصر، ط البغدادي، جممع الضمانات - 6

178. 
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األمر امع عليه عندنا يف الذي حيفر البئر يف الطريق أو يضع : قال اإلمام مالكو 
ا ال جيوز له أن يصنعه على الطريق فهو نع من ذلك مصأشباه هذا على طريق املسلمني إن 

  .)1(ضامن ملا أصيب من ذلك
حول ، ضوابط املسؤولية يف الضمانو الفقه اإلسالمي قواعد حتدد مبادئكما صاغ 

االنتفاع باملباح يتقيد و، الطريق من املباحات منافعها: نشأ عن االرتفاق بالطريق مثلما ي
متاعه فيما ميكن و ن املار بالطريق مسؤول عن سالمة نفسهإحيث ، )2(بسالمة العاقبة
  .)4(أو أن االرتفاق بالطريق مشروط بسالمة العاقبة. )3(ال فيما ال ميكن، االحتراز منه

ما و بالسنة،، يبني أن ضمان حوادث املرور له أساس شرعي ثابت، غريهو كل ذلك
هو ما تلقاه الفقهاء املسلمون املعاصرون و، قرره الفقهاء املسلمني عرب التاريخ اإلسالمي

، ثق عن منظمة املؤمتر اإلسالميإذ حبث جممع الفقه اإلسالمي املنب، أقروهو، بالقبول
 شرعية ضوابطو، أقر شرعية الضمان فيهاو، األحكام اليت تتعلق حبوادث املرور املعاصرة

  .)5(نظم املرور املعاصرةو
  

                                                 

، ص 13ج. م2003/هت1424حممد زكريا الكاندهلوي، أوجز املسالك إىل موطأ مالك، دار القلم،  - 1
104. 

 .197، ص 5املغىن، مرجع سابق، ج  - 2
 .87، ص4الشربيين، مغىن احملتاج، مرجع سابق، ج - 3
 .205، ص 4رجع نفسه، جامل - 4
 .مسقر القحطاين، فقه املرور وآدابه يف االسالم، مرجع سابق - 5
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  المسؤولية عن حوادث المرور

  التأمين عليها موأحكا
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  :املبحث األول

  نظم املرور يف الطرق املعاصرة وحتديد املسؤولية عن حوادث املرور
  

  :نظم املرور يف الطرق املعاصرة: املطلب األول

   :متهيد
مل يعد املرور يف الطرق خالل عصرنا خيضع رد العرف والعادة، أو اخلربة الذاتية،  

والتقدير العقلي لألفراد، أو لآلداب واألحكام العامة، بل أصبح منظما يف إطار قانوين 
مكتوب ومعلوم، تتحدد فيه الضوابط والقواعد واآلداب امللزمة ملستعملي الطريق، كما 

  .مؤسسي مسؤول عن شؤونه أصبح حمكوما بإطار
لقد أصبح تنظيم املرور من مسؤولية مؤسسات رمسية، وزارات، مديريات، وهيئات 
تسيري وإدارة، ومراقبة، ورعاية السالمة واألمن يف الطرقات، وإشراف على يئة وصيانة 

، وكلها تعمل يف إطار قانوين حيدد الواجبات واحلقوق، اليت ختص كل األطراف ...الطرق
مستعملي الطرق، أو مشرفني على إدارا، أو مراقبني لقوانني املرور ا، أو : ت العالقةذا

  .مشرفني على إنشائها وصيانتها
كما أن الطرق املعاصرة ذاا، ال تكاد ختلوا اليوم من إشارات، متثل قواعد للسري، 

هم إىل حميط الطريق، وما قررا نظم املرور، ترشد املارين إىل ما ينبغي االلتزام به، أو تنبيه
قد يعترضهم من أخطار وصعوبات موجودة أو حمتملة، أو تبني هلم طبيعة الطريق، وكيفية 

  ...املرور فيه، والوجهة اليت يوصل إليها
  :وميكن أن تلخص نظم املرور يف الطرق املعاصرة يف ما يلي
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  :نظم تضبط وحتدد أمهية املرور يف الطرقات -الفرع األول
  :وتشمل

وهي تلك النظم اليت تتعلق بإلزامية : النظم اليت حتدد قواعد أهلية قيادة املركبات -أ
وحتدد سن من حيق له  )1(أن يكون كل قائد مركبة حاصال على رخصة قيادة معينة

،كما )2( الترشح للحصول على التأهل لقيادة املركبة، ومؤهالته البدنية والنفسية والعقلية
تأهيل لقيادة املركبات بأنواعها، وحتدد شروطها، وآلياا، واإلشراف عليها، تنظم كيفية ال

  .)3(وكيف تتم عملية التأهيل، ومنح الرخصة اليت تسمح بالقيادة
وهي تلك اليت : النظم اليت حتدد وتضبط قواعد أهلية مرور املركبات بالطريق - ب

 14دون آخر، مثال نصت املادة  تتعلق بتحديد نوع املركبة اليت حيق هلا املرور يف طريق
ميكن املنع أو : اجلزائر على أنه 2004نوفمرب  10من القانون املؤرخ  4/16من القانون 

احلد من استعماالت السيارات السيما اخلاصة منها يف مساحات حمددة وفق الشروط 
  .)4(احملددة عن طريق التنظيم

  
  

                                                 
، اليت تنص على 2009يوليو  22املؤرخ يف  09/03من األمر رقم  8انظر قانون املرور اجلزائري، املادة  - 1

  .01: امللحق رقمشرط رخصة السياقة وتعرف رخصة السياقة، انظر 
أصناف رخصة السياقة، 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  04/16مكرر من األمر رقم  10حددت املادة  -  2

 1سنة للصنف أ 16السن األدىن ملن حيق له الترشح للحصول على رخصة السياقة بـ  18وحددت املادة 
 2وج 1سنة لألصناف ج 25واملطابق له،  9و ب والصنف  2سنة ألصناف أ 18املطابق له، و 9والصنف 

  .ود وهـ و و
، املتعلق بشروط 1489ذي احلجة  29انظر قانون املرور اجلزائري، القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  -  3

  .1987فرباير  15املؤرخ يف  87/59وإجراءات رخصة السياقة والقانون 
ال : ، نصت على أنه2004نوفمرب  10رخ املؤ 04/16من القانون  41يف قانون املرور اجلزائري، املادة  -  4

من ) مكرر  9( تقبل أي مركبة للسري إذا مل تكن مطابقة للمواصفات التقنية السارية للمفعول، ونصت املادة 
جيب أن تتوفر كل مركبة على حمضر للمراقبة التقنية اليت يعترب وثيقة إدارية إجبارية تقدم : نص القانون على

ربيع  26انظر القرار املؤرخ يف : من هذا القانون عند احلاجة 130وان املذكورين يف املادة ملصاحل املراقبة واألع
احملدد خلصائص حمضر املراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة . م2004يونيو15هـ 1425الثاين 

  .فيه
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خر، أو يقيد مرورها، نظرا وقد تتحدد أهلية املركبة للمرور يف طريق دون آ
العتبارات احلجم أو الوزن، واحلمولة، واحلالة التقنية، إذ قد ختصص طرق ملرور مركبات 
الوزن اخلفيف، ومينع من املرور ا مركبات الوزن الثقيل، أو متنع مرور مركبات معنية 

  لصفتها أو وزا يف الطريق
  
تتوفر يف املركبة وحتدد صالحيتها للسري،  وحتدد الشروط التقنية العامة اليت ينبغي أن 

  .)5(وشروط سالمتها
  :نظم حتدد وتضبط كيفية وقواعد املرور ذاته الفرع الثاين

 ،)6(وحدودها املسموح ا، الدنيا والقصوى النظم اليت تتعلق بتنظيم السرعة وهي تلك
، )7(وكيفيات تنفيذهوجهة السري يف الطريق، وأولوية املرور، ومسافة األمان، والتجاوز 

وعادة حتمل إشارات املرور على الطريق الكثري من تلك القواعد الضابطة للمرور ذاته، 
إشارات تنظيم املرور يف مفترقات الطرق، وإشارات حتديد السرعة، واإلشارات : مثل

  ...الضوئية يف املدن تنظيم املرور بني الراجلني واملركبات
  :قواعد املرور يف الطريق خلصوصيته نظم تضبط وحتددالفرع الثالث 

                                                 

الذي حيدد حركات املرور  2004املؤرخ يف نوفمرب  04/381من املرسوم التنفيذي رقم (  81انظر املادة  - 5
من ليس له أهلية املرور يف الطريق السريع، واالستثناءات يف ذلك، والقرار الوزاري املؤرخ : حول) عرب الطرق 

احملدد ملواصفات األطر املعدنية للمركبات، اليت  1989غشت  01: ، املوافق لـ1410ذي احلجة  29يف 
  .يسمح هلا باملرور يف الطرق

يف قانون املرور اجلزائري، على كل سائق أن يضبط ويكيف سرعة سيارته حسب صعوبات املرور جاء  - 6
وعوائقه وحالة وسط الطريق والظروف اجلوية، وجيب عليه أن يتحكم يف سرعتها ملركبة ويقودها حبذر، انظر 

 28خ يف املؤر 04/381املرسوم رقم ( خبصوص ذلك، وخبصوص تنظيم حدود السرعة الدنيا والقصوى، 
  ).واملادة  26 – 25 – 24 – 23: ، املواد2004نوفمرب 

يتم التالقي على اليمني والتجاوز : على 2004نوفمرب  28املؤرخ يف  04/381من املرسوم  28نصت املادة  - 7
جيب على كل سائق يف حالة التالقي أن يلتزم اجلانب األمين من الطريق : على 32على اليسار، ونصت املادة 

ما يسمح له بذلك وجود مستعملني آخرين، ومينح األسبقية حلركة املرور اآلتية يف االجتاه املعاكس يف  قدر
  .حالة وجود عائق يف وسط الطريق الذي يسلكه وجيعل التالقي أمرا عسريا
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وهي تلك النظم اليت تتحدد من خالهلا القواعد اليت تتعلق باملرور يف طريق معني أو 
كونه طريق فرعي أو : جزء منه، حسب ضوابط حتكم ذلك الطريق، نظرا إما لنوعه

، أو نظرا خلصوصيته أو خصوصية جزء منه، ...رئيسي، أو طريق سريع، أو شارع
د تلك القواعد يف اإلشارات املوجودة على جوانب الطريق، واليت تشري إىل وجود وتتجس

وما يرتبط ا من ضوابط ... منحدرات أو جسور، أو تقاطعات طرق، أو ممرات الراجلني
وغريها مما ينبغي مراعاته يف تلك احلالة من ... السرعة، والوقوف أو التوقف، أو التجاوز

  ...طات سالمةممنوعات ومباحات، واحتيا
  :نظم تضبط وحتدد قواعد املرور يف الطريق خلصوصية حميطة الفرع الرابع

وهي كل ما يتعلق بضوابط السري يف أماكن معينة مير ا الطريق، وما ينبغي التقيد 
به، وغالبا يوجد بالطرق املعاصرة ما يرشد إىل البيئة احمليطة بالطريق، كما يتجسد يف 

وجود جتمعات سكانية على جانيب الطريق، أو وجود مدارس أو اإلشارات اليت تبني 
وهي تنبه بذلك إىل ضرورة التقيد باحتياطات األمن الالزمة، من ... مصانع أو مراعي

  ...حيث السرعة، التجاوز، أو التوقف
نظم حتدد قواعد وكيفية السلوك حني املرور يف الطريق وتنبه إىل الفرع اخلامس 

  :)8(اختاذها يف حاالت الطوارئاالحتياطات الالزم 
حادث مرور، أو عطب باملركبة أثناء السري، أو مرور مركبة : مثل حاالت وهي

  ...طوارئ، إطفاء، أو دورية أمن
  :نظم تضبط قواعد وكيفيات الوقوف والتوقفالفرع السادس ي

                                                 

ب جي):  2004نوفمرب  28املؤرخ يف  04/3/81من املرسوم  101املادة ( جاء يف قانون املرور اجلزائري  -  8
أن يتوقف حاملا يكون ذلك  - أ: على كل سائق أو مستعمل طريق متورط يف حادث مرور أن يقوم مبا يأيت

  ممكنا دون أن يشكل ذلك خطرا أو عائقا للمرور
يبلغ هويته وعنوانه لكل شخص متورط يف احلادث عندما ال تسجل إال أضرار مادية مث يعجل بإخالء وسط  -ب

  .إىل العائق عند االقتضاء واختاذ كل اإلجراءات األمنية الضروريةالطريق وإقامة عالمة تشري 
يعلم أو يكلف من يعلم مصاحل الشرطة أو الدرك الوطين، يف حالة وجود شخص أو أشخاص جمروحني أو قتلى  - ج

 يف احلاالت ويبلغ هويته وعنوانه هلذه املصاحل أو لكل من تورط يف احلادث، ويتجنب يف إطار مجيع التدابري
  .املتماشية مع أمن املرور تغيري حالة األماكن وإزالة العالمات اليت ميكن االستعانة ا لتحديد املسؤوليات
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حيث حيدد القانون أماكن معينة وخيصصها هلا أو مينع ذلك يف أماكن أخرى، 
  .بارات خمتلفة، وغالبا ما توضع إشارات تنبه إىل ذلكحسب اعت

نظم حتدد وتضبط قواعد التعامل مع أعوان اهليئات الرمسية اليت الفرع السابع 

وحتدد مهامهم، وإطار عملهم، وكيفية أداء وظائفهم، وحدود سلطام،  :تراقب املرور
  .وكيفية التعامل مع توجيهام والتعاون معهم

ظم تضبط الوضعية القانونية للمركبة والوضعية القانونية للنشاط نالفرع الثامن 

  :الذي تستعمل فيه
وهي اليت حتدد وتفرض توفر جمموعة من الوثائق اليت تعرف بالوضع القانوين 

، من حيث ملكيتها، وشرعية النشاط الذي تستخدم فيه، وكل ما يتعلق )9(للمركبة
  ...خبواصها التقنية وبيانات الصانع،

نظم حتدد القواعد العامة الستخدام وسائل السالمة واألمان  الفرع التاسع

  :)10(اخلاصة باملركبة، واخلاصة باملرور
مثل الضوابط اليت تضبط استخدام أجهزة التنبيه الصويت والضوئي، وتلزم بتوفر 

ألمان، السالمة يف املكابح واألنوار، وحتدد استعماهلا، وجمموعة القواعد اليت حتدد مسافة ا
  ...وجهة الرتول والركوب وسري املشاة

  :نظم تضبط االحتياطات الواجب االلتزام ا خالل السري عموما الفرع العاشر
منع تناول مواد أو استخدام الوسائل واألدوات اليت تؤثر على اليقظة خالل : مثل

  11(القيادة، أو تعوق التركيز والتحكم يف املركبة

                                                 

غشت  19: املوافق لـ 1422مجادى األول  28املؤرخ يف (  01/14من القانون رقم  50نصت املادة  - 9
يوليو  22املؤرخ يف  09/03مر واأل 2004نوفمرب  10املؤرخ  04/16املعدل واملتمم لقانون رقم  2001
ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل، وأن تتوفر على الرخص والوثائق اإلدارية الالزمة : على)  2009

خيضع حتويل ملكية املركبة أو إتالفها : على 52لسريها وفقا للشروط احملددة عن طريق التنظيم، ونصت املادة 
حول الشروط )  2004نوفمرب  28املؤرخ يف  04/381رسوم رقم امل( من  171إىل تصريح، وانظر املادة 

  . واإلجراءات اإلدارية اخلاصة حبالة بيع املركبة
املؤرخ يف  04/16يف القانون رقم  46، 44، 31، 29: املواد: انظر حول ذلك يف القانون اجلزائري مثال - 10

  .2004نوفمرب  28ؤرخ يف امل 04/381من املرسوم رقم  132، 127واملواد  2004نوفمرب  10
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  املرور املعاصرة من احلكم الشرعي موقع نظم: املطلب الثاين
  :ضبط اإلسالم حلق املرور يف الطريقاألول لفرع ا

من هذه الدراسة، جمموعة من الضمانات اليت وضعها  وللقد تناولنا يف الفصل األ  
اإلسالم، حلفظ حق الطريق، وتأمني آداب املرور فيه، ومجيع ذلك يعترب قواعد إسالمية 
تضبط وتنظم السري يف الطريق، وتنبه إىل الواجبات اليت ينبغي االلتزام ا يف استعمال 

مستعمل للطريق، وجيعل اإلسالم الطريق ملا وجد له، وتبني احلقوق اليت يستحقها كل 
ذلك، مما ينبغي تعلمه لفائدته الكبرية، وال شك أن ذلك يشري إىل أمهية الطريق يف 
اإلسالم، بل رأينا أن اإلسالم يتكلم بصراحة عن حق الطريق، مبا جيعل املرور فيه يأخذ يف 

صلى اهللا  ولالشريعة اإلسالمية صفة الشخص الذي له حقوق ينبغي احترامها، لقول الرس
  .)2(»لمنياعزل األذى عن طريق املس«: وقوله، )1(»عطوا الطريق حقهاا«: عليه وسلم

وعندما جعل اإلسالم للطريق حقا على املسلم، مل يكتف بأسلوب األمر، يف التذكري 
باحلق والواجب، والنص عليه يف قاعدة جمردة، مثلما هو عليه األمر يف النص القانوين 

ربط بني إعطاء احلق للطريق وااللتزام بالواجب جتاهها، وبني واجب املسلم املعاصر، بل 
جتاه ربه، وبني إميانه وثوابه عند ربه، كما ربط بني اإلخالل بني ذلك الواجب، وبني 

  .موجبات لعنة املسلمني واهللا على املخالف
لطريق يف الشريعة اإلسالمية، واحلث على احترامه، يعترب حقا احق إن إعطاء  

وواجبا عليه فهو واجب وحق له، إنه حقه عندما يكون مارا يف الطريق، وحىت يف هذه 
ال يسقط حق الطريق، وحق مستعملي الطريق، إذ ضبط اإلسالم  -حالة املرور –احلالة 

صلى اهللا يت ينص عليها حديث الرسول نظام السري يف الطريق، بقاعدة التحرز من الضرر ال
  .3»ال ضرر وال ضرار«: عليه وسلم

  ــــــــــ
. . أخرجه مسلم يف اللباس والزينة باب النهي عن اجللوس يف الطرقات و132ص 3ج 2465البخاري رقم  -1

  -2121رقم 
                                                                                                                                            

  ...مثل منع السياقة يف حالة السكر، أو تناول حبوب خمدرة أو منومة -  11
ومنع استخدام وسائل التصنت اإلذاعي والسمعي، واهلاتف خالل قيادة املركبة، انظر يف القانون اجلزائري للمرور، 

  :، يف امللحق2009يوليو  02رخ يف املؤ 09/03األمر رقم 
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 2021ج ص 2618 رقم رواه مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب النهي عن االشارة بالسالح اىل املسلم -2
يف  باب  كتاب املكاتبومالك يف املوطأ784ص2ج 2341 ابن ماجة يف من بىن يف حقه ما يضر جباره رقم -3

  45ص2ج2860 ما ال جيوز من عتق الكاتب رقم

قواعد اليت حتث على التحرز من لذلك ضبط اإلسالم املرور يف الطريق، أيضا بال 
 كل ما قد يعوق أو مينع استعمال الطريق يف ما جعل له، مثل حديث رسول اهللا ءاذإي

  1»إياكم واجللوس يف الطرقات«:صلى اهللا عليه وسلم 
  

 2،»ل فليمسك على نصاهلا إذا مر أحدكم يف مسجدنا أو سوقنا ومعه نب«:وحديثه
  .3»إذا عرستم فاجتنبوا الطريق«: وقوله

الطريق حقه، وى عن التعدي على ذلك احلق، ووضع ومثلما دعا اإلسالم إلعطاء 
القواعد اليت تضبط ذلك، والقواعد اليت تنص على التحرز من كل ما يؤدي إىل التعدي 
على حق الطريق، فإنه أيضا قد نص على قواعد ترغب وحتفز على احترام حق املرور يف 

ق ومعني املار ا، الطريق، وحق مستعمليها، فجعل مزيل األذى عن الطريق عن الطري
  .كاملتقرب إىل اهللا بالصدقات

وجعل اإلسالم الضمان على من يتسبب يف أذى املارين بالطريق، إذا تعدى حبقه يف  
من أوقف دابة يف «: صلى اهللا عليه وسلماملرور على حقوق اآلخرين يف املرور، لقوله 

  . )4(»رجل فهو ضامن أوطأت بيد أوسبيل من سبل املسلمني، أو يف سوق من أسواقهم ف
يضاف إىل كل ما سبق، أن آداب العامة يف املشي واالنتقال، اليت قررها اإلسالم، 
تسبق الكثري من نظم املرور املعاصرة، يف حتديد وضبط قواعد السري، من خالل احلث على 

يف التزام الوقار والسكينة، والتركيز والبعد عن التهور والرعونة، والتحذير من املغاالة 
الصياح وتشتيت النظر فيما ال يعين، والترغيب يف التأين واللني واملعاملة باحلسىن، والبعد 

  .عن التسرع وعن سوء السلوك يف التعامل مع اآلخرين وحقوقهم املادية واملعنوية
  

  ــــــــ
 وأمحد 1675ص3ج2121باب النهي عن اجللوس يف الطرقات رقم  كتاب اللِّباسِ والزينةرواه مسلم -  1

  356ص2ج595وابن حبان باب اجللوس على الطريق رقم 411ص17ج11309مسند أيب سعيد اخلدري رقم 
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  23سبق خترجيه ص- 2
  24سبق خترجيهما ص -4و3
، اليت يعترب )1(ومجيع ما سبق ال يتعارض مع أغلب قواعد ونظم املرور املعاصرة 
منها صياغات قانونية مكتوبة، وهلا الصفة اإللزامية لتلك الضمانات اليت جعلها  الكثري

اإلسالم من أجل سهولة وسالمة املرور، واآلداب اليت شرعها وحث عليها يف استعمال 
  .الطريق

  :الفرع الثاين قواعد وشروط املرور يف الطريق 

واستنادا لتلك الضمانات واآلداب اإلسالمية، جند أن فقهاء املسلمني قدميا تكلموا   
عن الطريق واملرور فيه، وعن آدابه وقواعده، مبا ال نكاد جند له تعارضا مع القواعد اليت 

عملة يف تتضمنها نظم املرور املعاصرة، مع األخذ بعني االعتبار اختالف الوسائل املست
  .ما هو حاليا يف الكثري من اجلوانبع ف الطرق املرور، واختال

، )2(لقد نص الفقه اإلسالمي على قاعدة، االرتفاق بالطريق مشروط بسالمة العاقبة
نظم املرور املعاصرة، وجود رخصة مبواصفات معينة، لقيادة  طوال شك أن اشترا

فسية املركبات، واشتراط توفر وضع تقين معني للمركبة، وشروط صحية، بدنية ون
لقائدها، واملعاقبة على خمالفة كل ذلك، حيث يعاقب من يقود مركبة بدون رخصة قيادة، 

  أو من يستعمل مركبة غري سليمة تقنيا، ومن يقود وهو يستعمل مواد تعوق أو تؤثر يف
، كما أن وجود هيئات رمسية، تقرها نظم املرور حاليا، ألجل ...التركيز واالنتباه
  بل وحىت وجود القواعد القانونية اخلاصة باملرور كله، له هدف اإلشراف على املرور،

حتقيق شروط سالمة العافية، احتياطا ملنع وقوع حوادث املرور، مثال ينص قانون 
  :املرور اجلزائري على أن اهلدف من وضعه يتمثل يف

حتديد القواعد املتعلقة بتنظيم حركة املرور عرب الطريق، وسالمتها، ودف إىل 
  العمومية  يص وضعية انعدام األمن يف الطرقات وحتديد قواعد استعمال املسالكتقل

  ـــــــــ
م التأمني على حوادث املرور، نظا: اختلف يف شرعيته أو بعض ضوابطه، مثلم نقول أغلب ألن هناك  - 1

  .ات املالية على خمالفي نظم املرورغراموال
  205: سابق، ص ، مرجع04 احملتاج، اجلزء غىنالشربيين، م -2
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وكيفيات ضبط حركة املرور عرب الطريق، وتوفري شروط تطوير متوازن لنقل نوعي 
  .)12(يف إطار املصلحة العامة

كما تكلم الفقه اإلسالمي قدميا عن ضرورة تأكد راكب الدابة، من أن دابته غري  -
من أجل صعبة وال رفوس و عضوض، وحنو ذلك مما يعد عيبا فيها، وأا جمهزة بلجام 

، وقوانني املرور حاليا، تشترط سالمة املركبات وسالمتها التقنية للسري، )13(ضبطها به
وتلزم صاحبها بفحصها دوريا، وتأكيد ذلك بوثيقة تؤكد أا صاحلة وسليمة، كما تلزمه 

، وتعاقبه على استعماهلا ...بتفقد أنوار ومكابح مركبته، ووسائل التنبيه الصويت والضوئي
  . )14(خلل يف تلك الوسائل مع وجود
كما جند أن الفقه اإلسالمي قد أكد على أن اإلخالل، بشرط تنبيه اآلخرين  -

، ووسائل النقل احلديثة، )15(عد من األسباب املوجبة للضمانيخالل السري، عند احلاجة، 
مزودة بوسائل تنبيه ضوئية وصوتية وهي وسائل تقر قوانني املرور استعماهلا، بل وتلزم 

  .احب املركبة بأن حيرص على سالمة تلك الوسائل، وتضبط له استعماهلاص
ونص الفقه اإلسالمي على أنه زيادة محولة الدابة عن احلد املقرر، يترتب عليه ضمان 

، وقوانني املرور احلديثة تضبط وحتدد احلمولة املسموح املرور ا يف )16(ما تلف بسببها
ا ملركبات دون أخرى، سواء تعلق األمر بنوع  الطرق، دون أخرى واحلمولة املسموح

  .احلمولة أو وزا، وتعاقب من خيالف احلد القانوين املسموح به يف محولة املركبات
إن كل دلك وغريه الكثري مما مل نشر إليه هنا، يبني أن نظم املرور املعاصرة، ال خترج 

 وحقوق ،رور يف الطرقيف أغلبها، مما شرعه اإلسالم، نصا واجتهادا، يف جمال امل

  .املرور حلق استعماهلم كيفية عن املترتبة واملسؤوليات وواجبام مستعمليها

                                                 

  .01: ، مرجع سابق، ملحق رقم09/03من األمر رقم  02ملادة انظر ا -  12
  .205: ، ص04 احملتاج ، مرجع سابق، جغىنمالشربيين،  -  13
  .01: ، امللحق رقم09/03انظر األمر رقم  -  14
  .205: ، ص04الشربيين، مغين احملتاج، مرجع سابق، ج -  15
وللمحتسب أن مينع من : ، وانظر أيضا يف نفس املرجع334 :، ص10مرجع سابق، ج ابن قدامة، املغين، -  16

وضع اآلالت واألمتعة يف الشوارع إذا كانت تضر باملارة، وله أن مينع أرباب السفن من محل ما تسعه وخياف 
  ).576: ، ص5املغين، ج( منه غرقها، ومينعهم من السري عند اشتداد الريح، 
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  : املعاصرة املرور نظم شرعية  الثالث الفرع 

 األنظمة هذه :الزحيلي وهبة يقول املعاصرة، املرور نظم بشرعية املعاصر اإلسالمي الفقه يقر 

 وتضطرب حيام، أمور ختتل حبيث الناس، حياة عليها تقوم اليت الضرورة، على بناء مباحة

 وتدبريا األمة، ملصاحل رعاية عنه، يتوب ومن احلاكم، هو النظم هذه يضع والذي باختالله،

 هلم، للمصاحل مراعاة ذلك وأساس عليه، األمور وواجبات خصوصياا، من وذلك الشؤو

 يف داخل املرور بنظام فالتقيد لذلك واملفسدة، املضرة عنهم ويدفع املصلحة، هلم جيلب حيث
 الناس أرواح على وحفاظا واتمع الفرد ملصلحة إال يوضع مل ألنه األمر، أويل طاعة وجوب

  .)17(الرغبة من التنفيذ الزم فهو وأمواهلم،
 الشرعي املقصد ختالف ال النظم، تلك دامت ما أنه ذلك، إىل نضيف أن وميكن 

 تضبط اليت املرور وقواعد آداب مع جمملها يف تتفق وهي عليه، الدالة النصوص وال اإلسالمي

 يقرها قواعد عمومها يف وهي سابقا، انرأي كما املسؤوليات وحتدد اجبات،والو احلقوق

 لو ألنه تتعارض قد اليت املصاحل جلميع راع طرق هناك يكون أن يف الضرورة، ومبدأ العقل،

 اليت السرعة معايري لنفسه ويشرع له، مناسبا يراه ما يتبع مثال مركبة قائد كل أن افترضنا

 عنها يرضى اليت مركبته وحالة ،الطريق من فيها يسري اليت واجلهة مركبته، وتناسب تناسبه،

 يرضى ال اليت املفاسد ووقعت والتفضيالت، الرؤى لتعارضت ...وقدرته حلاجته وتستجيب

 أيضا، مقبولة غري حالة وهي للجميع، الطريق من االنتفاع ولتعذر اإلسالمي، الشرع عنها

  .شرعا
 الطرق جمال يف ءخربا طرف من موضوعة املعاصرة املرورية القواعد من الكثري أن كما

 وبدنيا تقنيا وماديا، تنظيميا املرور، سالمة بشروط عاملون وهم باستشارم، أو واملرور،

 رأيهم، والتزام والعلم، اخلربة أهل إىل بااللتجاء بأمر اإلسالم جند اال هذا ويف ونفسيا،

 أمر أا هنا نرى واليت ،)18(چ  J K L M N  O Pچ  :تعاىل بقوله

  .الشرعي بالعلم فقط املرتبطة األمور حول بالسؤال األمر على يقتصر وال عام

                                                 

  .711 – 701: ه، مرجع سابق، صوهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلت -  17
  .43: سورة النحل، اآلية -  18
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 وتالقي السري، تنظيم وضعت اليت املرور ولوائح أنظمة خمالفة جتوز ال :جربين ابن قال

 الطرق، تقاطع يف وضعت اليت اإلشارات :مثل واملهاترات املخاطر عن والزجر احلوادث

 للجزاء، أهال يكون خالفها ومن السرعة، ختفيف أو للتهدئة وضعت اليت والالفتات

 يقره الشرع أن ،أي)19(موقعه واقع غرامات من املخالفني على الدولة تضعه وما والعفوية،

 وقوع حالة يف الضمان عن تسهل معايري أا نقول أن ميكن القواعد تلك ألن وذلك ويبيعه،

 جمرى جاري منها الكثري أصبح اليت القواعد تلك على املتعدي بتحديد ودلك حادث، أي

 ميكن ولذلك الرخصة، على واحلصول القيادة تعلم شروط من شرط تعلمها أن كما العرف،

 القاعدة ألن وذلك مرور، حادث أي يف املتعمد غري من املتعمد به تعرف معيارا تعترب أن

 يادةق رخصة على حيصل من أن شك وال عامة، بصفة القانون، جبهل عذر ال :تقول القانونية

 تعلمها، أنه يفترض ألنه الرئيسية، املرور قواعد جهل يف عذر أي له يكون أن ميكن ال مركبة

 أن شك وال املتعمد، غري عن خيتلف احلادث متعمد يف الشرعي احلكم أن :وثانيا أوال، هذا

 نع وينتج ...االجتاه ذلك يف سريه متنع أو بالتوقف، تأمره اليت املرورية اإلشارة خيالف من
 هو ما خالف ألنه شرعا، متعدي يعترب وبدنية، مادية وأضرار مرور، حادث تلك خمالفته

 القواعد خمالفة )20(متعمدا بذلك ويعترب به، يلتزم أنه ومفترض هو يعرفه وما عرفا، معلوم

 أو بعينه احلادث معاينة من إال تعلم ال قد أخرى ظروف االعتبار يف األخذ مع املرورية،

 املسؤولية حتديد على وتساعد ذلك إىل تضاف اليت الدالئل بعض حتمل قد اليت هومعامل إشارة

  .بدقة
 عام الثامنة دورته يف اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق اإلسالمي الفقه جممع وأقر

 األمن شروط حيقق مبا املركبات، بترخيص املتعلقة األنظمة سن خيص فيما هـ،1414

                                                 

: مسفر القحطاين، فقه املرور وآدابه يف اإلسالم، مقال منشور يف االنترنيت، املوقع -  19
www.algahtani.net .  

ل، قد يكون القصد هو خمالفة قواعد املرور دون وإذا كان املتعمد إيتان الفعل مع القصد، فإنه يف هذا اا - 20
قصد التسبب يف إيذاء اآلخرين، فمثال السائق الذي ال يتوقف عند اشتعال اإلشارة احلمراء وهو يعرف أا 
مشتعلة ويعلم أن مروره حينها ممنوع، فهو متعمد يف خمالفة تلك القاعدة، لكنه قد يصيب مارا يف تلك اللحظة 

، بدون أن يتعمد ذلك، وبذلك فقواعد املرور تساهم يف التعرف يف تلك احلاالت عن التعمد فيقتله أو جيرحه
  .أو عدمه، وبذلك تساهم حتديد املسؤوليات وما يترتب عنها حسب ذلك
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 رخص مبنح الكايف واالحتياط القيادة، ورخص امللكية، نقل وقواعد األجهزة، كسالمة

 وحتديد ا، والتقيد املرور بقواعد والدراية والرؤية، والقدرة بالسن اخلاصة بالشروط القيادة

  :يلي ما واحملمولة، املعقولة السرعة
 ىعل بناء شرعا، واجب اإلسالمية الشريعة ختالف ال اليت املرورية باألنظمة االلتزام -

  .تطبق مل اليت الشرعية األحكام على األنظمة تلك تشتمل أن وينبغي املرسلة، املصلحة دليل
 من لردعه املرورية التعليمات خيالف ملن املايل التعزير :ومنها املالية األنظمة سن -

  .)21(املصلحة تقتضيه مما للخطر، الناس ريضعت
  وقوعها وأسباب املرور حوادث عن املسؤولية :الثالث املطلب

  :عليها املترتبة واآلثار املرور حوادث خطورة :األول الفرع
 لكثرا، نظرا اليوم، عامل منها يعاين اليت الكربى املشكالت من املرور حوادث تعد

 املرور حوادث ضحايا عدد يتجاوز إذ واقتصاديا، بشريا عنها، تنتج اليت اخلسائر وكثرة

  .)22(عاملال عرب واألوبئة احلروب ضحايا أعداد
 عن النامجة اإلصابات من الوقاية عن العاملية، الصحة ملنظمة عاملي تقدير يف جاء

 وأكثر قيل، ألف 200و مليون 1 من أكثر سنويا ختلف دثاحلوا تلك أن املرور، حوادث

 بني العمرية للفئة الوفاة ابأسب أكرب ثاين تعد وهي العامل، يف معوق أو جريح مليون 50 من

 اخلسائر حددت حني يف سنة، 44و 30 بني العمرية للفئة الوفاة أسباب وثالث سنة 29و 5

 يف املرور حوادث نفقات إليها أضيفت إذا وتصل سنويا، دوالر مليار 65 من بأكثر املادية
 غربية، دول يف ملحوظا حتسنا سجل التقرير أن ورغم سنويا، دوالر مليار 518 إىل العامل،

 ضحايا نسبة زيادة خماطر من فإنه ،% 30 حبوايل هلا احلوادث راجعوت وأمريكية، أوروبية أو

 الختاذ السياسية اإلدارة تتوفر مل إذا م2020 عام حبلول % 80 حبوايل العامل يف احلوادث

  .الوقاية إجراءات
 املناطق فئة من األوىل، املراتب حتتل وإفريقيا العربية، املنطقة فإن التقرير، نفس وحسب

  .)23(ساكن ألف 100 لكل 28 و 19 بني ما احلوادث نسبة هافي تصل اليت

                                                 

  .مسفر القحطاين، املرجع السابق -  21
  .55:فتيحة بن عباس، حوادث املرور يف املناطق الريفية اجلزائرية، مرجع سابق، ص -  22
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 الوطنية الطرق شبكة جمموع أن إىل واملرور، بالطرق تتعلق اليت األرقام تشري اجلزائر يف

 10 حوايل إليها يضاف ،)24(كم ألف 112 يتجاوز طول على متتد والبلدية، والوالئية

 الطرق عرب اجلزائر يف النقل من % 80 ويتم ،)25( )أزقة شوارع،( عمرانية طرق كم آالف

  .)27(مركبة ماليني 5 من بأكثر فيقدر اجلزائر يف املركبات عدد أما ،)26(الربية
 حبوايل )28(2010 -2000 الفترة خالل اجلزائر يف املرور حوادث عدد ويقدر

 خلفت وقد )29(سنويا مرور حادث 36035.63 مبعدل أي مرور، حادث 396.392

 جمموعه وما سنويا قتيل 3292.45 مبعدل قتيل 36217 جمموعه ما احلوادث تلك

 اجلزائر أن إىل أخرى أرقام وتشري سنويا، جريح 48836.36 مبعدل جريح، 537200

 و شهر كل قتيل 246 و ساعة كل مروريني حادثني مبعدل شهر كل حادث 1673 تشهد
 )2000 – 1991( الفترة خالل احلوادث عدد ارتفع وقد.)30(شهر كل جريح 2733

 من عنها الناجتة القتلى عدد وارتفع مرور، حادث 21.729 إىل مرور حادث 15728 من

  .)31(الفترة نفس خالل قتيل 3193 إىل قتيل 2313
  
  

                                                                                                                                            

  .2010، أوت www.quantiacc.com: اإلنترنيت، املوقغ - 23 
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 جليس سنويا أنه إىل الطرق، عرب واألمن للوقاية الوطين للمركز إحصائيات وأشارت

  .)32(2000 سنة قبل السكان من % 35 يعادل مبا ر،املرو حوادث بسبب معاق 3000
 بوزارة الدراسات ملكتب دراسة حسب اقتصاديا، املرور حوادث تكاليف وقدرت 

 أرقام يف التكاليف نفس وقدرت ،)33(دج مليار 35 بـ 2001 سنة اجلزائر يف النقل

 واإلصابات املادية، اخلسائر لتقدير كناتج دوالر، مليار 24.1 حبوايل 2007 سنة نشرت

 عن النامجة اخلسائر حيث من عربيا، الرابعة املرتبة حتتل اجلزائر جتعل قيمة وهي والوفيات،

  .)34(املرور حوادث
 املرتبة اجلزائر احتلت ،1999 املاضي القرن من التسعينات أواخر نشرت دراسة ويف

 :من كل بعد املرور، حوادث من عدد أكرب تشهد اليت العربية البلدان قائمة يف اخلامسة
 2000 عام نشرت اليت األرقام بعض وأشارت ،)35(البحرين املغرب، األردن، السعودية،

 سنويا، حادث ألف 400 حبوايل املرور حوادث يف العامل يف األوىل املرتبة حتتل اجلزائر أن إىل

  .)36(احلوادث تلك عن ناجتة يوميا وفاة 11و يوميا، حادث 55 ومبعدل
 تربز 2010 و 2000 سنيت بني باجلزائر املرور حوادث ةحصيل تتبع خالل ومن

 19789 خلق مرور حادث 40641 وقوع سجل م 2000 عام يف :يلي كما النتائج

 وقوع 2001 عام خالل ،وسجل)37(جريح 18874 و قتيل منهم 915 ضحية،

 فوقع 2002 عام أما جريح، 54341 و قتيل 3853 عنها نتج مرور حادث 39910

 عام خالل وسجل جريح، 51959 و قتيل 3962 خلفت مرور ادثح 38312 خالله

 سنة ويف جريح، 63699 و قتيل 4343 خلفت مرور، حادث 43227 وقوع 2003

 قتيل، منها 4356 ضحية 69070 خلفت مرور حادث 43777 وقع 2004

                                                 

  .122: فتيحة بن عباس، مرجع سابق ص -  32
  .120: املرجع نفسه، ص -  33
  .2007جانفي  10يومية اخلرب، اجلزائر، األربعاء  -  34
  .95: فتيحة بن عباس، مرجع سابق، ص -  35
  .2002جويلية  15يومية اخلرب، اجلزائر،  -  36
 5، األربعاء 254نسيم لكحل، حوادث املرور يف اجلزائر، أرقام وأسباب، الشروق اليومي، اجلزائر، العدد  - 37

  .هـ 1422مجادى الثاين  17املوافق لـ  2001رب سبتم
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 3711 عنها نتج مرور حادث 38233 وقوع 2005 عام وشهد جريح، 64714و

 حادث 40885 :2006 عام خالل املسجلة احلوادث عدد لغوب جريح، 58082 و قتيل

 :2007 خالل املسجلة احلوادث عدد وبلغ جريح، 60120 و قتيل 4120 خلفت مرور
 املسجلة احلوادث عدد بلغ جريح، 61139 و قتيل 4177 عنها نتج حادث 41175

 فقد 2009 سنة أما جريح، 64708 و قتيل 442 و حادث، 42673 :2008 خالل

 قتيل 778 خلفت وحدها، احلضرية املناطق يف مرور حادث 18351 وقوع خالهلا سجل

 8208 وقع 2010 عام من األوىل السبعة الشهور وشهدت ،)38(جريح 21197و

  .)39(آخرين 18367 وجرح شخص 1616 مقتل عنها نتج مرور، حادث
  :عنها واملسؤولية املرور حوادث أسباب :الثاين الفرع

 من % 90 أن إىل اجلزائر، يف املرور حوادث بأسباب املتعلقة األرقام من الكثري تشري

 احلوادث من % 5 و الطريق، حلالة تعود أسباا % 6.5 و بشرية، أسباا املرور حوادث

  :يلي فيما عنها واملسؤول األسباب، تلك يف وسننظر ،)40(املركبة حلالة أسباا تعود
 باحلوادث والتحقيق الطرق بأمن عالقة هلا اليت األرقام أشارت :البشرية األسباب -أ

 % 32.56 عن املسؤول السبب املرور، نظم احترام عدم شكل ،2000 سنة أنه إىل منها

 عام شهدها مرور حادث 40641 جمموع من حادث 13236 أي املرور، حوادث من

 والوعي، االنضباط عداموان املركبات، قيادة يف التهور يف السبب ذلك شخص وقد ،2000

  .)41(السائقني أخطاء مث
 مث احلوادث، من % 23.24 عن مسؤول كان املركبة على السيطرة فقدان أن كما

 اخلطرية واملناورات ،% 15.21 بـ اخلطري فالتجاوز ،% 21.5 بـ املفرطة السرعة

 بـ املرور األولوية نظام احترام وعدم ،% 6.01 األمان مسافة احترام عدم مث ،% 7.08

                                                 

  .موقع الشرطة اجلزائرية على اإلنترنيت، مرجع سابق -  38
  .هـ 1431شعبان  29، 2010أوت  10يومية اخلرب، اجلزائر، الثالثاء  -  39
يوم  254الشروق اليومي اجلزائري العدد- أرقام وأسباب-حوادث املرور يف اجلزائر نسيم لكحل، -  40
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5.7%
 بنسبة األمنية األسباب تلك أن إىل 2010 بعام خاصة أرقام وأشارت.)42(

 ،)43(% 24.29 نسبة املركبة على السيطرة فقدان ويشكل املرور، حوادث عن 20.76%
 حتت القيادة بسبب التركيز، ضعف نتيجة البشري، العامل عنه مسؤول يكون قد سبب وهو

 قد أو املرور، نظم احترام وعدم السرعة يف اإلفراط بسبب أو والنعاس، واإلرهاق التعب تأثري

 احتياطات أخذ لعدم نتيجة النهاية، يف عنها املسؤول هو أيضا يكون قد واليت املركبة، حلالة

 تأثري حتت واقع املركبة، على للسيطرة فاقدا يكون قد أو الصيانة، يف والتقصري السالمة،

 بعض أشارت حيث التركيز، قدرة على املؤثرة األدوية بعض أو املخدرات، أو املسكرات

 يف السياقة كانت أ2000 عام شهدها مرور حادث 40641 جمموع من أنه إىل األرقام
 من % 9.36 مقابل ،% 4.09 بنسبة أي مرور حادث 1666 عن مسؤولة سكر حالة

 الرصيف على بالسري التزامهم بعدم ذلكو ،)44(الراجلني أخطاء عنها مسؤول احلوادث

  .هلم املخصصة واألماكن
 بعض من أو األطفال، من وخاصة القيادة، قواعد تعلم بدون املركبات، قيادة تعد كما

 يتقيد وال السري، وقواعد آداب جيهل وممن والسالمة، القيادة، بأصول دراية ميلك ال من

 وعدم والتوقف، الوقوف يف السالمة بقواعد يلتزم وال السري اجتاه حتدد اليت اإلشارات مبدلول

 ومسافة الطريق، تبديل أو والدوران والتجاوز، التالقي خالل السالمة بقواعد االلتزام

 أثناء باملسؤولية الشعور عدم يربز ذلك إىل إضافة ،)45(احلوادث وقوع أسباب من األمان،

 كأسباب الغري واحترام والتركيز الصرب لىع املبنية السليمة السياقة أخالقيات وغياب القيادة

  .البشري للعامل فيها املسؤولة تعد واليت ،)46(للحوادث
 اليت للمركبة، التقنية احلالة إىل تعود أسباب وهي :املركبات حبالة تتعلق أسباب -ب

 اال هذا يف اخلرباء ويشري األسباب، من غريه أو أجهزا، أحد يف عطل أو خلل ا يوجد

 حوادث يف يتسبب أن ميكن الذي املركبة، يف باخللل خاصة نقطة 130 وجود إىل
                                                 

  .95: فتيحة بن عباس، مرجع سابق، ص -  42
  .2010أوت  10يومية اخلرب،  -  43
  .لكحل، مرجع سابق منسي -  44
  .226 – 225: حممد علي شيب القحطاين، أحكام احلوادث املرورية، مرجع سابق، ص -  45
  .76: فتيحة بن عباس، مرجع سابق، ص -  46
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 عام املرور حوادث عن الوطين لألمن العامة املديرية قدمتها اليت األرقام وتشري ،)47(املرور

 بنسبة أي فيها، سببا باملركبة امليكانيكي اخللل كان مرور، حادث 2734 أن 2000

 أرقام وأشارت ،)48(2000 عام شهدها مرور حادث 40641 جمموع من ،% 4.49

 2000 عام احلوادث عن مسؤولة كانت واليت املركبة، حبالة املتعلقة األسباب أن أخرى

 35.18 بـ العجالت انفجار ،% 51.58 نسبة امليكانيكية االختالالت :يلي ماك كانت

 جهاز يف وعطل % 43.85 بـ القانونية غري اإلضاءة مث ،% 9.46 املكابح وعطل %

  .)49(% 4.01 بنسبة خمتلفة أخرى وأسباب ،% 1.36 بنسبة التوجيه
 مسؤولة كانت كباتباملر املتعلقة األسباب أن إىل األرقام، أشارت 2009 سنة ويف

  .)50(مرور حادث 530 عن
 قد كما الصنع، أخطاء من يكون قد باملركبات املتعلق السبب أو اخللل أن ورغم

 من تفريط وبدون طارئا، يكون قد أو انعدامها، أو الصيانة وقلة االستعمال كثرة من يكون

 قد الذي املركبة ئدقا عند أساسا، وتتحدد قائمة، البشرية، املسؤولية فإن املركبة، صاحب

 والعجالت الفرامل مراقبة خاصة للسالمة، الالزمة االحتياطات يأخذ وال الصيانة، يف يتهاون

 اجلزائر يف املركبات حبالة تتعلق اليت احلوادث أسباب أن إىل تقنيون خرباء ويشري ،...واألنوار

 بعض فمثال قدمية، ألا ا، للسري قابلة وغري متدهورة، حالتها املركبات، تلك لكون تعود

 أن إىل إضافة سنة، 12 سنها يفوق اجلزائر يف الشاحنات من % 80 أن إىل تشري األرقام

 تتسبب اليت احلوادث من كثرية عن مسؤولة وهي مزيفة، املستخدمة التيار قطع من الكثري

 نسبة تقدر حيث متفاقمة، ظاهرة اجلزائر يف املقلدة الغيار قطع بيع وظاهرة املركبات، فيها

 أو 10 الـ أخرى بلدان يف تتجاوز ال حني يف ،% 50 بـ السوق يف منها املزيف

12%
 قد املرور حوادث إىل ويؤدي املركبة يف يقع الذي اخللل أن نضيف أن وميكن ،)51(
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 الطرق من الكثري يف نشاهده كما صيانتها، يف والتقصري الطرق سالمة عدم بسبب يكون

  .اجلزائرية
 من % 6 و 5 بني تتراوح بنسبة تسهِم وهي :الطرق بوضعية تتعلق أسباب -ج

 العدد استيعاب على قدرا وعدم الطرق، شبكة تقدم أساسا وتعود اجلزائر، يف احلوادث

 مطابقة وعدم احلديثة، األمنية التجهيزات على توفرها عدم إىل إضافة املركبات من الكبري

 ونقص هندستها، وحتلق اإلشارات، ونقص ،)52(نيةاألم والشروط العلمية للمقاييس جزء

 دراسات دون صيانتها أو إجنازها يتم الطرق من كثري أن كما منها، للكثري والصيانة التهيئة

  .)54(املركبة حالة على % 80 بـ الطرق حالة تؤثر اخلرباء وحسب ،)53(تقنية
 أو االنتظام، وعدم واملنحنيات، التشوهات ووجود الطريق، قارعة حالة تدهور إن

 كلها الطرق صيانة خالل تترك اليت واآلثار الطريق، وسط من قرا أو املرور لوحات سوء

  .املرور حوادث إىل تؤدي اليت األسباب من
 للطرق االجناز سوء أو الصيانة، وانعدام الطريق، وضيق الوعرة، املسالك تؤدي كما

  .احلوادث من الكثري إىل
 واالنتباه التركيز وعدم البشري اإلمهال بفعل يكون كما الطرق، حالة فتأثري ولذلك

 وهذا ،...جانبية طرق أو منعرجات، أو منحدرات وجود إىل تنبه اليت املرور إلشارات

 على جارية وترميم حفر أعمال وجود بسبب يكون أن وميكن السائق، مسؤوليته يتحمل

 احلفر يترك حيث أحيانا، نالحظه ما وهذا متت، صيانة أعمال من باقية آثار بفعل أو الطريق،

 فعلى الطريق، وسط على يكن مل إن االجناز، أو الترميم بعد غريه أو واحلصى الزفت بقايا أو

  .املارة على خطرا يسبب قد بشكل جوانبها
 من سواء بشرية مسؤوليتها الطرق، بفعل تقع اليت األسباب أغلب فإن ذلك رغم لكن

 ذلك وحنو سري، وكثافة ومنعطفات، تقاطعات، من الطرق حوالأ يراعون ال الذين السائقني

                                                 

  .مرجع سابقنسيم لكحل،  -  52
  .2007أفريل  22الشروق اليومي، اجلزائر، األحد  -  53
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 يف والتأين التركيز غياب بفعل أو ،)55(االجتاه أو السرعة تغيري قبل الطبيعية العوائق من
 القائمني أو الطرق، وصيانة اجناز على املسؤولني على ذلك مسؤولية تقع أو القيادة،

 حىت أو الطريق، على املرور بسالمة الضارة اآلثار بعض يتركون الدين األخرى، باألشغال

 املناسب املكان يف الالزمة، املرور إشارات وضع فيما الطرقات، إدارة عن املسؤولني إمهال

  .األسباب من سبب ألي الطريق، من تضرر ما ترميم أو العلمية، املقاييس ووفق
 حادث 3595 أن إىل الوطين، لألمن العامة املديرية أرقام تشري :أخرى أسباب -د

 % 8.84 بنسبة أي سابقا، له أشرنا مبا تتعلق ال بأسباب كانت 2000 عام وقعت مرور

 فإن احلصيلة نفس وحسب .)56(2000 عام شهدها اليت 40641 ال احلوادث جمموع من

 جمموع من % 2.12 بنسبة أي مرور حادث 864 وقوع يف سببا كان اجلوية األحوال سوء

 مرور حادث 6403 وقع 2009 عام وخالل .)57(2000 سنة يف حادث 40641

 على سلبا ..).ثلوج رمل، ضباب،( املناخية الظروف تؤثر إذ ،)58(باحمليط عالقة هلا بأسباب

 خاصة السائقني أمام الطريق يف األحيان بعض يف احليوانات خروج يؤدي كما املرور، حركة

  .)59(احلوادث من الكثري ىلإ ليال
 غنم قطيع يتسبب قد إذ بشرية، ليست باعتبارها تصنف هنا األسباب أغلب أن ورغم

 تتسبب وقد املرور، حوادث أسوء وقوع يف فجأة الطريق تعرب واحدة شاة أو مجال، أو

 يقع الطرق، على مرورية كوارث يف ،...ضباب أو ثلوج، أو سيول، أو رملية، عاصفة

 آخر، جانب من األمر تأملنا لو لكن املادية، واخلسائر واجلرحى، القتلى من لكثريا ضحيتها

 باإلمكان يكن وإن ألنه منها، كبري جزء يف البشر على تقع املسؤولية أن جند أن ميكن فإننا

 على أو أخطارها، تفادي باإلمكان فإنه ...الثلوج أو األمطار، أو العواصف، يف التحكم

 وختلى بالتركيز، عامة بصفة الطريق مستعمل أو املركبة، بسائق حتلى إذا نها،م التقليل األقل

 بعظم اجلميع شعر إذا العواقب، تقدير وعدم الالمباالة عن وابتعد واازفة، التهور، عن
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 أو مشاة، أو مركبات سائقي كانوا سواء حقه، وإعطائه الطريق، تأمني يف املسؤولية

   ...والرعاة احليوانات، كمالكي عالقة، هلم من وكل رقات،الط وأمن إدارة عن مسؤولني
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  :املبحث الثاين

  التأمني على حوادث املرور وتعويض األضرار الناجتة عنها
  

  مفهومه، خصائصه وأنواعه: التأمني: املطلب األول
  :مفهوم التأمني: الفرع األول

فأنا آمن، إذا : أمنت: من األمن واألمان، وهو ضد اخلوف، يقال: التأمني :لغة -1
، أو أقرت له أسباب )60(وآمنت غريي، إذا اطمأنته ودفعت عنه اخلوف اطمأنت

االطمئنان، ودفعت عنه أسباب اخلوف وأمن، أمانا وأمنة فهو آمن، إذا اطمأن وذهب عنه 
شيئا،  ستحفظهاخلوف، وآمنه وأمنه تأمينا إذا أوقع يف نفسه االطمئنان، وائتمنه أمانة، إذا 

  .)61(واستأمنه إذا طلب أمانة
  .التصديق، ضد التكذيبواألمانة الوفاء الذي هو ضد اخليانة، واإلميان 

وسيلة لتوزيع اخلسائر، اليت تلحق بالفرد على : عرف التأمني بأنه :اصطالحا -2
، فهو بني أن التأمني، وسيلة يتم بواسطتها حتميل مجاعة أفراد )62(مجاعة من األفراد

تكاليف اخلسائر اليت تلحق بفرد، وهذا املفهوم وإن كان يشري إىل املبدأ الذي يستند إليه 
، وتوزيع حتمل التكاليف )63(التأمني حاليا، باعتباره يقوم على أساس سياسة نقل األعباء

الناجتة عن ضرر ما كي ال تقع على كاهل فرد واحد، فإنه ال يعطي مفهوما دقيقا وكامال 
للتأمني، وال يدل على أكثر من كونه وسيلة لتوزيع اخلسائر، دون حتديد أساس ذلك، إذ 

  ...سائر على مجاعة أفراد يسمى أميناليس كل توزيع للخ
تعاون بني جمموعة من الناس لدفع أخطار حتدق م، حبيث : عرف التأمني أيضا أنه

، إن هذا )64(يتها حقا مقابل مبلغ ضئيل يقدمونهفتإذا أصابت بعضهم تعاونوا على ت

                                                 

  .أمن: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة -  60
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جمموعة من التعريف يضيف لفهم التأمني عنصر التعاون، فهو عبارة عن تعاون يقوم بني 
الناس لتفتيت األخطار اليت تصيب فردا أو مجاعة منهم، ويبني أن أفراد هذه اموعة 
املتعاونة، يقدم كل منهم مبلغا ضئيال مقابل حتمل اموعة تكاليف األخطار اليت تصيبه، 
وهذا املفهوم يعترب شرعا لفكرة التأمني فقط، وال بقدم مفهوما دقيقا للتأمني كما هو 

  .فمعرو
عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني، وهو املستأمن، : وعرف البعض التأمني بأنه

نظري دفع مبلغ معني، هو القسط، على تعهد لصاحله أو الغري، يف حالة حتقق خطر معني، 
من الطرف اآلخر، وهو املؤمن الذي يتحمل على عاتقه جمموعة من املخاطر، جيري 

حصاء، والتأمني يف هذا التعريف ليس مبدأ أو فكرة تشري إىل املقاصة بينها وفقا بقوانني اإل
: ويقع من طرفني التعاون، بل هو عملية تتكون من تعهد والتزام يتحمل أعباء معنية،

مستأمن ومؤمن، حيث يلتزم املستأمن بدفع مبلغ معني للمؤمن، مقابل تعهد هذا األخري 
ن عينه هو حسب تعهد التأمني، ومع بتحمل أعباء اخلطر الذي يتعرض له املستأمن أو م

  .ذلك يبقى هذا التعريف يقدم مفهوما غري دقيق للتأمني
إذ التأمني ليس حمض تعهد بني طرفني، وليس يتعهد أحدمها لآلخر يتحمل املخاطر، 

  .بتحمل املخاطر، أي خماطر ميكن أن نقول أن تعهدمها يعد تأمينا
، أحدمها يسمى املؤمن والثاين املؤمن له عقد بني طرفني« : وعرف التأمني أيضا بأنه

يلتزم فيه املؤمن بأن يدفع إىل املؤمن ملصلحته مبلغا من املال، أو إيرادا مرتبا،  )أو املستأمن(
أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوقع حادث، أو حتقق خطر مبني يف العقد، وذلك يف 

  )65(»مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها إىل املؤمن 

ونالحظ من التعريف األخري، اإلشارة إىل كون التأمني عقدا، يف إشارة إىل الطبيعة 
القانونية للتأمني، وطريف العقد مؤمن ومؤمن له، يتم التعاقد بينهما على التزامات معينة 
لكل منهما، التزام املؤمن بأن يؤدي للمؤمن له مبلغا ماليا، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض 
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حالة وقوع حادث، لكنه ليس أي حادث، بل احلادث اليت حدده العقد، وجرت  مايل يف
  .عليه العملية التعاقدية، ويلتزم املؤمن له، بأن يدفع إىل املؤمن ماال

، هلا عدد ضخم )66(وما يعرف عن التأمني اليوم، أن تتوىل مسؤوليته شركات كبرية
لتأمني، تؤدي جمتمعة ما يستحق عليها أقساط ا من املستأمنني وجيتمع هلا مبالغ كبرية، من

من تعويضات عند وقوع احلوادث املؤمن عليها، ويبقى رأمساهلا سندا احتياطيا، ويتكون 
، لذلك يستخدم )67(رحبها من الفرق بني ما جتمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات

من املال، يف التأمني للداللة على عقد خاص تقوم به شركات للتأمني تدفع مبوجبه مبلغا 
  .)68(حال وقوع حادث معني لشخص يدفع هلا قسطا من املال

عقد بني شركة التأمني ومستأمن معني، تتعهد هذه الشركة : كما عرف التأمني بأنه
مبقتضاه، بدفع مبلغ من املال عند حدوث خطر معني، مقابل التزام املستأمن، بدفع مايل 

  .)69(حمدد

                                                 

ا شركات سامهة، أو تعاضديات، حيث نصت املادة تكون شركات التأمني حسب القانون اجلزائري، إم -  66
ختضع : على 1995يناير  25املوافق لـ  1415شعبان  23املؤرخ يف  95/07من األمر رقم  215

شركةذات : شركات التأمني أو إعادة التأمني، يف تكوينها إىل القانون اجلزائري وتأخذ أحد الشكلني اآلتيني
  .أسهم، شركة ذات شكل تعاضدي

نه عند صدور هذا األمر ميكن للهيئات اليت متارس عمليات التأمني دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي غري أ
  .بشكل الشركة التعاضدية

هذه الشركة التعاضدية  2006فرباير  20املؤرخ  06/04اليت جاء ا القانون رقم : مكرر 215وحددت املادة 
  :بـ

  .ر أعاله هذفا جتارياتليس للشركة ذات الشكل التعاضدي املذكو -
  .جيب أن تضمن ملنخرطيها مقابل اشتراك، التسوية الكاملة اللتزامام يف حالة وقوع األخطار -

: شخص، انظر 500وحددت نفس املادة عدد األعضاء املنخرطني بالشركة التعاضدية بأنه ال جيب أن يقل عن 
، املعدل واملتمم لألمر رقم 2006فرباير  20 :املوافق لـ 1427حمرم  21املؤرخ يف  06/04القانون رقم 

  .1995يناير  25: املوافق لـ 1415شعبان  23املؤرخ  95/07
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نه عقد يلتزم مبقتضاه بأن يؤدي غلى املؤمن له أو بأوعرف القانون اجلزائري التأمني 
الغري املستفيد، الذي اشترط التأمني لصاحله، مبلغا من املال، أو إيرادا أو أي أداء مايل آخر 

  .)70(يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد، ودلك مقابل أقساط، أو أية دفوع مالية أخرى
  :خصائص عقد التأمني: لثاينالفرع ا

  :يتميز عقد التأمني مبجموعة من اخلصائص نذكر منها
أنه من عقود التراضي حيث اإلجياب والقبول ضروريان، وينعقد اإلجياب  -1

  .والقبول، ويثبت بوثيقة تأمني مؤقتة
إنه عقد ملزم للجانبني، تنشأ عنه التزامات متعادلة يف ذمة كل طرف جتاه  -2

  .اللحظة اليت يتم فيها العقد بركنيه اآلخر منذ
  .أنه عقد احتمايل، حيث الربح لكل طرف غري معروف حلظة العقد -3
إنه عقد زمين، وال يتم الوفاء بااللتزام فورا، بل يستغرق الوفاء مدة، هي مدة  -4

  .بقاء العقد
، )71(إنه عقد إذعان، حيث يتوىل أحد طريف العقد وضع الشروط اليت يريدها -5

  .إن وافق عليها الطرف اآلخر أو قبلها دون مناقشة أو تعديل، أبرم العقد وإال فالف
  .إنه عقد معاوضة، من حيث أن كل واحد من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطي -6
عقد مسمى، والعقود املسماة هي اليت ختضع لألحكام العامة من حيث انعقادها  -7
  .)72(وآثارها

  :أنواع التأمني: الفرع الثالث
  :ميكن تقسيم التأمني إىل أنواع متعددة، حسب اعتبارات متعمدة

                                                 

  .املتعلق بالتأمينات 1995يناير  25: املوافق لـ 1415شعبان  23املؤرخ يف  95/07انظر األمر رقم  -  70
ضع شركات التأمني شروطها، وقد ال يتوفر للمستأمن االختيار، إن الشروط العامة حيددها القانون، كما ت - 71

حىت القول أنه حيدد شروطه إال يف احلاالت النادرة، حني توفر حرية التأمني، وتوفر املنافسة الكاملة بني 
  .شركات التأمني
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إذا أخذنا يف االعتبار الكيفية اليت يتم ا التأمني،  :أنواع التأمني حسب كيفيته -1
  :فإن أنواعه هي

ويعين تأمني من يعيشون من كسب عملهم، من األخطار اليت  :تأمني اجتماعي -أ
التأمني ضد املرضى، والعجز والشيخوخة : قد تكون بينهم وبني أداء هذا العمل، مثل

، ويقوم على فكرة التضامن االجتماعي، فيدفع املستأمن جزء من قسط ...والبطالة
  .)73(التأمني، وتتكفل الدولة أو صاحب العمل بالباقي

التأمني االجتماعي، الغرض منه تأمني األفراد الذين يعتمدون يف معاشهم على إذن ف
كسب عملهم، من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا فتعجز عن العمل كاملرض 
والشيخوخة والبطالة، ويشترك يف دفع القسط املستفيد وأصحاب العمل والدولة اليت 

  .)74(تتكفل بالقسط األكرب
ويعين أن تتفق جمموعة من األشخاص، فيما بينها، على  :)يلتباد(تأمني تعاوين  -ب

تعويض األضرار اليت قد تلحق بأحدهم، إذا حتقق خطر معني، واألعضاء املشاركون، 
يتبادلون تأمني بعضهم البعض، بدفع اشتراك ثابت أو متغري، ألن جمموع االشتراكات 

يد االشتراك بزيادا، وينقص يغطي أضرار األخطار، اليت حتدث أثناء مدة التأمني، فيز
بنقصاا، وإذا زادت حصيلة االشتراكات على مبلغ التأمني، ميكن لألعضاء استرداد 
الزيادة، وفقا للنظام املتفق عليه، أو استثمار لصاحلهم، وقد يقع االتفاق بينهم على عدم 

خلطر املؤمن دفع االشتراك ويتعهد كل منهم بدفع نصيبه من اخلسائر الفعلية عند حتقق ا
  .)75(عليه

إن التأمني التعاوين ينشأ باجتماع عدة أشخاص معرضني ألخطار متشاة، فيدفع 
كل منهم اشتراكا معينا وختصص هذه االشتراكات ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه 
الضرر منهم، وإذا زادت االشتراكات على ما صرف من تعويض كان للمشتركني حق 
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صت طولبوا باشتراك إضايف لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات استردادها، وإذا نق
املستحقة حسب نسبة العجز، وأعضاء شركة التأمني التعاوين ال يسعون لتحقيق الربح، بل 
يسعون إىل حتقيق اخلسائر اليت تلحق باألعضاء، لذلك يتعاقدون على التعاون وحتمل 

عضائها، إذ كل واحد منهم يكون مؤمنا مصيبة قد حتل ببعضهم، وتدار املشكلة بواسطة أ
، لكن هذا ال مينع أن يوظفوا أشخاصا آخرين إلدارا، أو يربر أعضاء )76(ومؤمنا عليه

منهم، مع بقاء هدفها بعيدا عن الريح، والتركيز على توزيع اخلسائر املادية لألعضاء 
  .)77(بصورة تضامنية

وجمموعة  )شركة(ويقوم حني يقع االتفاق بني شخص معنوي  :تأمني جتاري -ج
من العمالء على عن األخطار اليت أمنوا ضدها، نظري دفع كل واحد منهم، قسطا ثابتا، 
وتسعى الشركة إىل الربح، فنضع نظاما جيعل األقساط املدفوعة منن املؤمن هلم، تفيض على 

  . )78(مبلغ التأمني لتحقيق الربح الوفري
  : التأمني التجاري بـ ويتميز

  .انفصال شخصية املؤمن واملستأمن، مبا يهيئ للغش والتضليل -
، وليس للمؤمن أن يرجع على )وثيقة التأمني(التزامات الطرفني حمددة بعقد  -

  .املستأمن بطلب زيادة القسط أو العكس
تضارب مصاحل طريف العقد، حيث املؤمن يسعى للربح، واملستأمن يسعى لدفع  -

  .قساط منخفضة، وتعويض كل اخلسائرأ
إذن فالتأمني التجاري هو كل تأمني يلتزم فيه املؤمن له بدفع قسط حمدد إىل املؤمن، 
الذي هو الشركة اليت يتكون أفرادها من مسامهني آخرين، غري املؤمن هلم، وهؤالء 

  .املسامهون هم املستفيدون من أرباح الشركة
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ملؤمن له غري املؤمن الذي يسعى دائما إىل الربح، ففي التأمني بقسط ثابت، يكون ا
خبالف التأمني التعاوين الذي ال يسعى إىل الربح أبدا، وإمنا غاية أفراده التعاون على حتمل 
املخاطر، وهذا اهلدف اإلنساين ال يوجد إال يف التأمني التعاوين، وال يوجد البتة يف التأمني 

هي األساس هنا، والفكرة التعاونية غالف براق بقسط ثابت، حيث الفكرة االسترباحية 
  . )79(هلا فقط
  :أنواع التأمني حسب موضوعه -2

  :إذا أخذنا يف االعتبار موضوع التأمني والشيء املؤمن عليه، فإن أنواع التأمني هي
وهو تأمني املخاطر، واألضرار اليت تتعلق بذمة املؤمن له، وذلك  :تأمني األضرار -أ

لحقه من أضرار، يف ماله، أو يف مسؤوليته عن األضرار، لذلك فهو يف بتعويضه عن ما ي
  :صنفني

تأمني على األشياء من أجل تعريض املستأمن عن خسارة حلقت شيئا من : األول
  .)80(وغريها... أمواله، كالتأمني ضد احلريق، والسرقة

اليت دده  وذلك من أجل محاية املؤمن له، من األخطار: تأمني على املسؤولية: ثانيا
من قانون التأمني  56جاء يف املادة  )81(نتيجة مسؤوليته املدنية جتاه الغري، وممتلكام

يضمن املؤمن التبعات املالية املترتبة على مسؤولية «: جلزائري، حول تأمني املسؤوليةا
  .)82(»املؤمن له املدنية، بسبب األضرار الالحقة بالغري 

عد ضمانا للمؤمن له، ضد الرجوع الذي قد يتعرض له إن التأمني على املسؤولية، ي
من جانب الغري، بسبب ما أصام يف ضرر يطالب بالتعويض عنه، وأهم صورة التأمني من 

  .)83(املسؤولية الناجتة عن حوادث السيارات أو حوادث العمل

                                                 

  .382: ، صاملرجع نفسهلغزايل، ا -  79
  382.املرجع نفسه -  80
، www.shubily.com: يوسف بن عبد اهللا الشبلي، التأمني، مقال منشور على موقعه على اإلنترنيت -  81

  .2010جويلية 
  .383: ريق، مرجع سابق، صالغزايل، ضمان عثرات الط -  82
، www.shubily.com: يوسف بن عبد اهللا الشبلي، التأمني، مقال منشور على موقعه على اإلنترنيت -  83

  .2010جويلية 
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يف تأمني األضرار بصفة عامة، يلتزم املؤمن له، عند حدوث الضرر، يف حدود مبلغ 
تأمني أي يدفع له أقل املبلغني، املبلغ املؤمن به، واملبلغ الذي يغطي الضرر الناشئ عن ال

احلادث، وليس للمؤمن له اجلمع بني مبلغ التأمني ودعوة التعويض ضد اآلخرين املسؤولني 
   عن احلادث، بل حيل املؤمن حمله يف الدعاوى ضد من تسبب يف الضرر

، )84(ويتناول كل أنواع التأمني املنطقة بشخص املؤمن له :تأمني األشخاص -ب
ويقصد به دفع مبلغ معني لإلنسان يف وجوده أو سالمته، حيدده املؤمن، باتفاق بينهما، 
وال يتأثر بالضرر الذي يصيب املؤمن له واملؤمن له، له احلق يف اجلمع بني مبلغ التأمني من 

ذا املؤمن ال حيل هنا حمل املؤمن له يف طلب املؤمن، والتعويض ممن تسبب يف الضرر، إ
  .)85(التعويض ممن تسبب يف الضرر

  :وتأمني األشخاص يشمل التأمني على احلياة، والتأمني على احلوادث اجلسمانية
وقد يكون : التأمني حلالة الوفاة: وله صور متعددة أمهها: التأمني على احلياة -أ

  .قاء حسب االشتراطعمريا أو قد يكون مؤقتا، وقد يكون الب
  .التأمني حلال البقاء أو حلال احلياة - ب
وهو أن يلتزم املؤمن بأداء املبلغ املؤمن به إما يف تاريخ : التأمني املختلط البسيط - ج

معني للمؤمن له نفسه إذا ظل حيا يف هذا التاريخ، أو إىل املستفيد املعني أو إىل ورثة 
ني، ويكون القسط يف هذا النوع أكرب من النوعني املؤمن له إذا مات قبل التاريخ املع

  .السابقني وهو األكثر شيوعا يف التأمني على احلياة

                                                                                                                                            

  
اخلصوص، نص قانون التأمينات اجلزائري على األخطار اليت ميكن تغطيتها يف تأمينات األشخاص وهي على  - 84

العجز الدائم اجلزئي أو الكلي، العجز املؤقت عن  –الوفاة إثر حادث  –األخطار املرتبطة مبدة احلياة البشرية 
  .العمل، تعويض املصاريف الطبية والصيدالنية واجلراحية

  .1995يناير  25املوافق لـ  1415شعبان  23املؤرخ يف  95/7من األمر رقم  63انظر املادة 
  .ي، مرجع سابقالشبيل -  85
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وفيه يلتزم املؤمن بدفع مبلغ من املال إىل  :التأمني من احلوادث اجلسمانية -2
املؤمن له يف حالة ما إذا أصابه أثناء املدة املؤمن فيها حادث جسماين، أو إىل املستفيد 

  .)86(ني إذا مات املؤمناملع
  :أنواع التأمني حسب حرية املؤمنني -3

  :وينقسم يف هذه احلالة نوعني
وهو ما ألزمت به الدولة مواطنيها، كالتأمني االجتماعي والتأمني  :تأمني إجباري -أ

  على السيارات
وهو ما يسعى الفرد حبريته إليه، وأختار تأمني ماله، أو  :تأمني اختياري -ب

  ...حياته
  :التأمني على حوادث املرور: املطلب الثاين

  :مفهوم التأمني على حوادث املرور: الفرع األول
إن التأمني على حوادث املرور، هو ذلك التأمني الذي يتم يتعاقد املؤمن له، الذي 

، اليت تستعمل للسري يف الطريق العام، مع شركة )87(هو صاحب املركبة ذاتية احلركة
فيه مالك املركبة، بدفع أقساط مالية حمددة، إىل الشركة، اليت تلتزم تأمني، حيث يلتزم 

بدورها، بتعويضه عن األضرار اليت تنتج إذا تعرضت مركبته حلادث مرور، ويتم ذلك، 
  .وفقا ألحكام القانون وحسب ضوابط وقواعد واستثناءات ينص عليها

  :خصائص التأمني على حوادث املرور: الفرع الثاين
إنه تأمني إجباري، إذ ونظرا لكثرة حوادث املرور، مع توسع استخدام املركبات  -أ

احلديثة بأنواعها، وضخامة اخلسائر اليت تنتج عنها، جسديا وماديا، بالنسبة للمتضررين 
املباشرين، ضحايا احلوادث، وضخامة اخلسائر االقتصادية اليت تصيب الدولة جراء ذلك، 

                                                 

  .الشبيلي، مرجع سابق -  86
يناير  30املوافق لـ  1394حمرم  06املؤرخ يف  74/15من األمر رقك )  01( يف اجلزائر نصت املادة  -  87

كل مركبة برية ذات حمرك، وكذلك مقطورا، أو نصف مقطوراا، : " كلمة مركبة تعين: على أن 1974
املركبات الربية املنشأة بقصد ربطها مبركبة برية : مقطورات ما يليومحوالا، ويفهم من مقطورات ونصف 

كل جهاز بري مرتبط مبركبة برية  -2. ذات حمرك، وتكون تلك املركبات خمصصة لنقل األشخاص أو األشياء
  ".كل آلية أخرى ميكن أن تكون مشاة للمقطورات أو نصف املقطورات - 3. ذات حمرك
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لتحوط ملصاحل املتضررين من حوادث املرور، وإلزام مالكي املركبات مت اللجوء إىل تقنني ا
، مث تبعتها 1931بتأمينها من احلوادث، وقد كانت إجنلترا، أول من أخذ ذا النظام سنة 

دول أخرى، ومنها البلدان العربية، مثل مصر اليت قننت إلزامية التأمني على حوادث 
  .)88(1970، وليبيا سنة 1964، والعراق عام 1955املركبات ستة 

، ونص على إجبارية 1974يف يناير عام  74/15ويف اجلزائر مت إصدار األمر رقم 
التأمني على السيارات، ونظم التعويضات عن األضرار، وتلته قوانني وأوامر ومراسيم 

  .معدلة ومتممة، منذ ذلك التاريخ إىل اليوم
ر اليت تنتج عن قيادته ملركبته، إذا إنه تأمني على مسؤولية املؤمن له من األضرا - ب

رين، ومركبام، جاء يف املادة تسببت يف حادث مرور، أدى إىل إيقاع أضرار باآلخ
إن « : املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات يف اجلزائر 74/15من األمر رقم ) 04(

املركبة، وكذلك إلزامية التأمني جيب أن تغطي املسؤولية املدنية للمكتب بالعقد، ومالك 
. )89(»مسؤولية كل شخص، آلت إليه مبوجب إذن منهما دراسة أو قيادة تلك املركبة 

فاملسؤولية املؤمن عليها ال تقتصر حسب هذه املادة من قانون التأمني اجلزائري على مالك 
من املرسوم ) 02(ركبة وحارسها، ونصت املادة املركبة، بل نشمل أيضا مسؤولية قائد امل

فرباير واملعدل مبوجب  16: ـاملوافق ل 1400ربيع األول  29املؤرخ يف  08/34رقم 
: على أنه) 2006فرباير  20: املوافق لـ 1427حمرم  21املؤرخ  06/04قانون رقم (
يضمن املؤمن دون حصر املبلغ التبعات املالية املنجزة عن املسؤولية املدنية اليت تترتب «

  .)90(»ادية املسببة للغرين األضرار املعلى املؤمن له ع

                                                 

  .384: جع سابق، صضمان عثرات الطريق، مر -  88
أصحاب املراتب " تستثين تلك املادة من الدخول حتت تأمني املسؤولية للمركبة اليت ليست ملكا هلم  - 89

واألشخاص الذين ميارسون السمسرة أو البيع، أو التصليح، أو املرآب، أو مراقبة حسب سري املركبات، 
 أن يؤمنوا "، وهؤالء عليهم ... "ا إليهم نظرا ملهامهموكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق باملركبات املعهود

أنفسهم بالنسبة ملسؤوليتهم اخلاصة ومسؤولية األشخاص العاملني حتت استغالهلم، أو الذين توكل إليهم دراسة 
املركبة أو سياقتها بإذم أو إذن أي شخص آخر معني هلذا الغرض يف عقد التأمني، وذلك عن األضرار املسببة 

 ". من تلك املركبات املعهود ا إليهم واليت يستعملوا يف دائرة نشاطهم املهين للغري
 .2006فرباير  20: املوافق لـ 1427حمرم  21املؤرخ يف  06/04القانون رقم  انظر -  90
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إنه تأمني على األشخاص واألضرار اجلسمانية اليت تلحق مبالك املركبة، من  -3
املتعلق بإلزامية  15-74من األمر رقم ) 08(رضها حلادث مرور نصت املادة جراء تع

كل حادث سري سبب أضرار جسمانية يترتب : التأمني على حوادث املرور يف اجلزائر على
التعويض لكل ضحية، أو ذوي حقوقها، وإن مل تكن للضحية صفة الغري جتاه عليه 

الشخص املسؤول مدنيا عن احلادث، ويشمل هذا التعويض كتلك املكتسب يف التأمني، 
ومالك املركبة، كما ميكن أن يشمل سائق املركبة، وحسب احلادث، ضمت الشروط 

  .)91(بعده 13املنصوص عليها يف املادة 
ني على األشياء واألضرار املادية، فكما تؤدي حوادث املرور إىل األضرار إنه تأم -4

باألشخاص، تؤدي أيضا إىل أضرار باألشياء، ولذلك يكون على املؤمن تعويض األضرار 
املادية الناجتة عن حوادث املرور، واليت تتعلق باملركبة، أو بغريها، يف اجلزائر أشار املرسوم 

م، 1980فرباير  16: ه املوافق لـ1400ربيع األول  28املؤرخ يف  34 – 80رقم 
حمرم  06املؤرخ يف  15-74من األمر رقم  07واملتضمن حتديد شروط تطبيق املادة 

تنطبق : م، إىل ذلك حيث جاء يف املادة األوىل1974يناير  30: املوافق لـ 1394
: املوافق لـ 1394حمرم  6املؤرخ يف  15- 74إلزامية التأمني اليت تأسست باألمر رقم 

م، على تعريض األضرار اجلسمانية أو املادية اليت حتصل بسبب املرور أو 1974يناير  30
  :بغريه، وهي

احلوادث واحلرائق واالنفجارات اليت تسببها املركبة، والتوابع واملنتجات اليت  -1
  .تستعملها واألشياء واملوارد اليت تنقلها

  .)92(األشياء، أو املوارد أو املنتجات، املذكور أعالهسقوط تلك التوابع أو  -2

                                                 

إذا حتمل سائق املركبة جزء من : " تبني حدود التعويض إذا حتمل السائق جزء من املسؤولية) 13(املادة  -  91
ملسؤولية عن مجيع األخطاء ما عدا األخطار املثار إليها يف املادة التالية، فإن التعويض املمنوح له خيفف بنسبة ا

فأكثر، فال   50: احلصة املعادلة للمسؤولية اليت وصفت على عاتقه إال يف حالة العجز الدائم املعادل لـ
  ".يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه يف حالة الوفاة 

، االستثناءات اليت ال يتم ضمان األضرار املادية فيها، وحاالت سقوط حق لضمان 5و  4و  3وبينت املواد  - 92
فرباير  16: م املوافق لـ1400ربيع األول عام  29املؤرخ يف  34-80: املؤمن له، انظر املرسوم رقم
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  :التعويض عن األضرار الناجتة عن حوادث املرور: الفرع الثالث
  :أساس التعويض عن األضرار املترتبة عن حوادث املرور يف اجلزائر -1

يتم منح التعويض عن األسرار املترتبة عن  :األساس القانوين للحق يف التعويض -أ
 1394حمرم  6املؤرخ يف  15-74حوادث املرور يف اجلزائر على أساس األمر رقم 

واملتضمن إلزامية التأمني على السيارات، ونظام التعويض عن  1974يناير  30املوافق 
من اليت أضرار حوادث املرور، والذي حدد شروط التعويض وكيفياته واإلنشاءات واأل

 19املؤرخ يف  31-88خيضع هلا، وتلته عدة مراسيم تطبيقية، إضافة إىل القانون رقم 
  .15- 74وكان معدال ومتمما ألمر رقم  1988يوليو 

املتعلق  15- 74منذ صدور األمر رقم  :األساس النظري للحق يف التعويض -ب
بدأ قيام اخلطأ، كأساس بإلزامية التأمني بالسيارات، مل يعد القانون اجلزائري يأخذ مب
أخذ بنظرية املخاطر، « : لالستفادة من احلق يف التعويض عن أضرار حوادث املرور، بل

   .)93(»حبيث يكفي إثبات الضرر، ومعرفة املتسبب فيه 
كل حادث سري سبب أضرارا « : على 15-74من األمر قم  8تنص املادة 

قها، وإن مل تكن للضحية صفة جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقو
  .»الغري جتاه الشخص املسؤول مدنيا عن احلادث 

فال يشترط إذن إثبات، أن هناك خطأ وقع حىت يستفيد املتضرر من التعويض إذا 
كان ضحية حادث مرور، بل يكفي أن يثبت أنه كان ضحية حلادث مرور، وتقوم األدلة 

بب يف احلادث، وعندها يتم جرب الضرر ، ويتم التعرف على املتس)94(على حصول الضرر
ويف حالة عدم معرفة «بتقدمي تعويض مناسب، حسب ما يضبطه وحيدد أسسه القانون 

                                                                                                                                            

ه املوافق 1394حمرم  06املؤرخ يف  15-74من األمر رقم  07م املتضمن حتديد شروط تطبيق املادة 1980
  .م1974يناير  30: لـ

يوسف دالندة، نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية الناجتة عن حوادث املرور، دار هومة، اجلزائر،  -  93
  .6: ، ص2009، 2ط
ذ يسقط حق التعويض للسائق الذي يرتكب حادث مرور، يف حالة سكر أو هناك استثناءات يف ذلك، إ -  94

 14و  13، انظر املادة ...، وينخفض للسائق املسؤول عن احلادث حسب مسؤوليته...حتت تأثري املخدرات
  .15-74من األمر 
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تسديد التعويضات املستحقة املتسبب فإن الصندوق اخلاص بالتعويضات يتكفل ب
  . )95(»للضحية
  :أنواع التعويض عن أضرار حوادث املرور -2

  :واملعنويالتعويض عن الضرر اجلسمي  -1

تتمثل األضرار اجلسمية اليت ختضع  :تعويضات األضرار اجلسمية واملعنوية -أ
  :للتعويض يف

اجلروح والكسور والعاهات، اليت ينتج عنها عجز مؤقت أو دائم، كلي أو  -1
  .جزئي عن العمل

، نتيجة )96(األضرار اجلمالية اليت تصيب حسن مالمح الوجه وخلقه الضحية -2
  .واليت يتم إصالح العيوب والتشوهات اليت تتركها بعمليات جراحية جروح أو خدوش

املعدل واملتمم  31-88ضرر التأمل اهلام واملتوسط، الذي أشار إليه القانون  -3
  .15-74لألمر 

  .)97(ضرر تفاقم العجز -4
  .)98(أما الضرر املعنوي، فهو الذي يصيب أقارب ضحية حادث املرور الذي يتوىف

  :التعويضات عن تلك األضرار يف شكلوتكون 
  .ريع أو رأمسال للضحايا أو دوي حقوقهم الراشدين اختياريا -1
  .)99(ريع مؤقت للقصر إلزاميا وكذلك للراشدين املعترف بأم عجزة -2
  .مصاريف وصيدالنية، وقيمة أجهزة التبديل -3

                                                 

لصندوق ملعرفة مىت وكيف يتحمل ا 15-74من األمر رقم  09وانظر املادة . يوسف دالندة، مرجع سابق -  95
ربيع  29املؤرخ يف  35-80اخلاص بالتعويضات مسؤولية منح التعويض يف أضرار حوادث املرور، واملرسوم 

  .حول حتديد شروط التحقيق يف أضرار حوادث املرور ومعايريها 1980فرباير  16: املوافق لـ 1400األو 
هومة، اجلزائر،  جتة عن حوادث املرور، داريوسف دالندة، نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية النا-  96

  .6: ، ص2009، 2ط
  .، مرجع سابق15-74من األمر رقم  10انظر املادة  -  97
  .15-74املعدل واملتمم لألمر  31-88انظر املادة بالقانون  -  98
  .31-88املعدل واملتمم بالقانون  15-74من األمر  16انظر املادة  -  99
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  .مصاريف اإلسعاف الطيب والصيدالين -4
  .اإليرادات املهنية خالل مدة العجز املؤقت تعويض فوات الراتب أو -5
   .)100(مصاريف النقل ومصاريف اجلنازة -6

  :)101(وتشمل املصاريف الطبية والصيدالنية
  .مصاريف اإلقامة يف املستشفى -1
  .مصاريف طبية وصيدالنية -2
  .مصاريف األجهزة والتبديل -3
  .مصاريف سيارة اإلسعاف -4
عن الضرر اجلسمي الناتج عن حوادث أساس حتديد وحساب التعويض  -ب

  :املرور
  :يتم بتحديد وحساب التعويض املستحق للضحايا أو ذوي حقوقهم على أساس -
  .الدخل املهين عند تاريخ احلادث أو األجر الشهري الصايف عند تاريخ احلادث -
  .أو شهادات املستوى أو التأهيل املهين -
  . )102(حلادثأو األجر الوطين املضمون عند تاريخ ا -
يعتمد األجر أو الدخل املهين للضحية كأساس حلساب التعويض يف : مثال -
  :حاالت

  .)103(العجز املؤقت عن العمل، العجز الدائم أو الكلي عن العمل، وحالة الوفاة
ويشترط يف ذلك إال يتجاوز مبلغ األجور أو املداخيل املهنية املتخذة كأساس 

خرى، مبلغا شهريا، مساويا لثماين مرات األجر حلساب خمتلف أصناف التعويض األ
الوطين األدىن املضمون عند تاريخ احلادث عندما ال ميكن إثبات هذا األجر أو الدخل أو 

                                                 

  .15-74األمر من  17انظر املادة  -  100
  .15-74املعدل واملتمم باألمر  31-88انظر امللحق بالقانون رقم  -  101
لكن رقم تلك األسس، فإن التعويض ميكن أن خيفض بنسبة . 18: يوسف دالندة، مرجع سابق، ص -  102

ذوي ، وال يسري التخفيض على  50تساوي مسؤولية السائق عن احلادث ما مل تتجاوز نسبة العجز 
  .15-74من األمر رقم  13حقوقه، انظر املادة 

  .15-74املعدل واملتمم لألمر رقم  31-88انظر امللحق بالقانون  -  103
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يكون أقل من األجر الوطين األدىن املضمون، وحيدد التعويض على أساس هذا 
  .)104(األخري

الضحايا احلاصلني على أما يف حالة غري العاملني والذين ليس هلم أجر أو دخل، و
شهادة أو املتمتعني بتجربة أو تأهيل مهين متكنهم من شغل مناصب عمل مناسبة، 
فيعوضون على أساس احلد األدىن لألجر األساسي هلذا املنصب والصايف من التكاليف 

  .)105(والضرائب
من أجر املنصب  %100ويكون التعويض عن العجز املؤقت عن العمل على أساس 

  .)106(أو الدخل املهين للضحية، ويتم دفع قيمة املصاريف الطبية والصيدالنية بكاملها
التعويض عن الضرر اجلمايل يكون على أساس اخلربة الطبية، ويعوض املتضرر عن  -

  .العمليات اجلراحية كليا أو جزئيا
  :ضرر التأمل يثبت خبربة طبية ويكون كما يلي -
يكون التعويض مساويا مرتني قيمة األجر الشهري : تأمل املتوسطيف حالة ال -أ

  .الوطن األدىن للمضمون عند تاريخ احلادث
يكون التعويض مساويا أربع مارت قيمة األجر : يف حالة ضرر التأمل اهلام - ب

  .الشهري األدىن املضمون عند تاريخ احلادث
اف قيمة األجر الشهري يكون يف حدود ثالثة أضع: التعويض عن الضرر املعنوي 

  .)107(األدىن املضمون عند تاريخ احلادث
  :التعويض عن الضرر املادي املترتب عن حوادث املرور -2

وهو التعويض الذي يتعلق باألضرار املادية اليت حتصل املركبات، بفعل حوادث 
املادية املسببة املرور، ويتم تقدير األضرار املادة، باخلربة املادية اليت تتم ملعاينة األضرار 

  .)108(حبادث مرور، من طرف اخلرباء بالسيارات لدى شركات التأمني
                                                 

  .31-88انظر امللحق بالقانون  -  104
  .31-88انظر امللحق بالقانون  105-
  .املرجع نفسه -  106
  .املرجع نفسه -  107
  .15- 74من األمر رقم  22أشارت إىل ذلك املادة  -  108
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فرباير  16املوافق  1400ربيع األول  29املؤرخ يف  34-80وأشارت املرسوم 
إىل أنه يعوض عن أضرار احلوادث واحلرائق واالنفجارات اليت تسببها املركبة  1980

شياء، واملواد اليت تنقلها، أو سقوط تلك األشياء والتوابع واملنتجات اليت تستعملها واأل
كما يتم تعويض التبعات املالية املترتبة عن املسؤولية املدنية  .)109(والتوابع، او املنتجات

  .اليت تترتب على املؤمن له من األضرار املادية املسببة للغري
أيضا، بتقدمي البدل عن األشياء املادية التالفة  )110(اوميكن أن يكون التعويض، عيني

  .كلها، أو جزء منها، أو إصالح الضرر، أو تقدمي القيمة املالية ملا تلف
  :للمتضررين من حوادث املرور )111(سقوط احلق يف التعريض على املؤمن -5

إذا كانت املسؤولية الكاملة أو : على أنه 15-74من األمر رقم  14نصت املادة 
ئية عن احلادث مسببة من القيادة يف حالة سكر، أو حتت تأثري الكحول، أو املخدرات اجلز

أو املنومات احملظورة، فال حيق للسائق احملكوم عليه هلذا السبب، املطالبة بأي تعويض، وال 
  .تسري هذه األحكام على ذوي حقوقه يف حالة الوفاة

يف التعويض، وتعفى شركات فاملسؤولية الكاملة أو اجلزئية تسقط حق املتضرر 
التأمني من دفع التعويض، لسائق املركبة إذا تضرر من حادث، تسبب فيه بسبب قيادة 

، غري أن ذلك ال يسقط حق ...مركبته يف حالة سكر أو بتأثري من خمدرات أو منومات
التعويض للمتضررين من وفاته إذا حدث وأن أدى احلادث الذي كان مسؤوال عنه إىل 

إذا سرقت املركبة، فال ينتفع السارق : من نفس األمر على أنه 15ونصت املادة  ..هالكه
واألعوان بتاتا من التعويض، وال تسري هذه األحكام على ذوي حقوقهم يف حالة الوفاة، 

فالسارق يسقط حقه يف . )112(وكذلك على األشخاص املنقولني أو ذوي حقوقهم
  .ادث مرور باملركبة اليت سرقهاالتعويض عن األضرار اليت له من تعرضه حل

                                                 

  .1980فرباير  16املؤرخ  34-80من املرسوم رقم  01انظر املادة  -  109
 04-06املعدلة مبوجب القانون رقم  1980فرباير  16املؤرخ  34-80من املرسوم رقم  02املادة  - 110

  .2006فرباير  20املؤرخ يف 
التعويض لعدم سقوط تشري هنا إىل حالة وجود عقد تأمني املركبة، ينص مبدئيا على أن للمتضرر احلق يف  - 111

  .احلق يف الضمان وعدم استثناء فيه، لكنه قانونا من التعريض إذا كان هو املتضرر
  .15-74من األمر رقم  15املادة  -  112



 وأحكام التأمني عليها املسؤولية عن حوادث املرور                        :اينالفصل الث

 

65 
 

على أنه يسقط احلق يف التعويض عن الضرر  15-74من األمر  21ونصت املادة 
  . )113(املادي إذا مل تكن املركبة املتضررة موضوع خربة مسبقة

التعويض عن األضرار يف حالة عدم وجود تأمني أو احتجاج املؤمن بعدم  -6

وهذه احلالة هي اليت تظهر حني تكون املركبة املتسببة يف  :الضمان أو وجود استثناء فيه
حادث املرور غري مؤمنة، أو حني يرفض املؤمن دفع التعويض ألن حق املتضرر يف الضمان 
لديه ساقط، أو أنه غري ضامن للخطر، أو أن احلادث استثناء من الضمان الذي يغطيه 

جند أن املتضرر من حادث مرور  15-74من األمر رقم  24التأمني ومن خالل املادة 
   .)114(سببته مركبة غري مؤمنة، يستفيد من التعويض، من الصندوق اخلاص بالتعويضات

وأيضا إذا احتجت شركة التأمني بعدم الضمان، أو سقوط احلق يف الضمان، 
فالصندوق اخلاص بالتعويضات، هو من يتحمل تعويضات األضرار، كما يتحمل أيضا 

  .)115(متضررين من حوادث املرور اليت يبقى املسؤول عنها جمهوالدفع التعويضات لل
وإذا كان الصندوق اخلاص بالتعويضات، يتحمل دفع التعويضات لضحايا حوادث 
املرور يف تلك احلاالت فإنه أيضا معفى من ذلك، بفضل استثناءات تعفيه متاما، وحاالت 

  .)116(متنحه احلق يف ختفيض التعويض

                                                 

  .15-74من األمر رقم  21انظر املادة  -  113
شوال  22املؤرخ يف  107- 79من األمر رقم  7الصندوق اخلاص بالتعويضات أسس مبوجب املادة  -  114

، وعدل موضوعه مبوجب 1970، املتضمن قانون املالية لعام 1969ديسمرب  31: املوافق لـ 1389
  .1993يناير  19املؤرخ يف  01-93املرسوم التشريعي رقم 

  .01-93منه املتممة باملرسوم رقم  24واملادة  15-74من األمر  29، 11، 9انظر املواد  -  115
فرباير  16: املوافق لـ 1400ربيع األول  29رخ يف املؤ 37-80حول ذلك انظر املرسوم رقم  -  116

1980.  
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  :املبحث الثالث

  احلكم الشرعي يف التأمني على حوادث املرور

  :متهيد
يعد التأمني كما هو جار اليوم، من العمليات احلديثة، اليت مل يرد فيها نص شرعي 

تكن مل باحلظر أو اإلباحة، كما مل فيها رأي اجتهادي من فقهاء املسلمني القدامى، لكوا 
  .معروفة عندهم

ليت جاءت لكل البشر، ولكل األمكنة لكن رغم ذلك، فالشريعة اإلسالمية، ا
واألزمنة، ال تفتقد املبادئ العامة اليت تبىن عليها األحكام يف كل زمان ومكان كما ال 

واملعامالت اليت  األحكام تفتقد ألصول احلكم الثابت بالنص واالجتهاد، يف الكثري من 
  .تندرج حتت مسمى عقد التأمني

األخطار، من أجل تفتيها دفع  التعاون على يقوم على مقصد اوفكرة التأمني كو
هي فكرة مقبولة، وتقوم عليها الكثري من أحكام الشريعة اإلسالمية، مثل الزكاة، والنفقة 

، واألمثلة الكثرية يف احلث على ...عن القاتل خطأ ةعلى األقارب، وحتمل العاقلة الدي
التعاون على الرب واإلحسان والتقوى، والتكافل والتضامن غري أنه مسألة احلكم على 
التأمني يف الشريعة اإلسالمية، ليست حكما على مبدأ التعاون كفكرة، وإمنا هي يف 

  .)117(صياغته يف عقد معاونة بني مؤمن ومستأمن
حكم على التأمني هو الذي اختلف فقهاء املسلمني املعاصرين يف ذلك األساس لل

احلكم عليه، ونتج عنه اختالف يف احلكم على التأمني كعقد يشمل جمموعة من املعامالت 
  .اليت حيتاج فيها إىل النظر فيما حرمه اإلسالم وما أباحه يف العقود، وما يرتبط ا

ديث عن صور االختالف، وحجج واحلديث عن االختالف يف ذلك، يقود إىل احل
  .املختلفني دون إغفال صور االتفاق، وأين يوجد، ومربراته

وإذا كان األمر بتلك الصورة يف التأمني عادة، فإن احلديث عن حكم شرعي يف 
التأمني على حوادث املرور، ال خيرج أيضا عن ذلك اإلطار، باعتباره جزء من كل، وفرعا 

                                                 

 .هاين بن عبد اهللا جبري، عقد التأمني نظرة فقهية موجزة ألبرز مسائله، مرجع سابق -  117
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ن أجل احلديث عن احلكم الشرعي يف التأمني على حوادث من أصل لذلك فإننا هنا، وم
املرور، يتحتم علينا أن تعرض لألحكام اليت أعطاها الفقهاء يف التأمني عامة، ايزون 

قبل أن حناول النظر يف احلكم ... واحملرمون مطلقا، وايزون املعضلون واحملرمون املعضلون
  .ني على حوادث املرورالشرعي الذي ميكن أن يعطى يف جمال التأم

  :احلكم الشرعي يف التأمني عامة: املطلب األول
مجهور الفقهاء املسلمني املعاصرين مع إباحة التأمني التباديل والتأمني االجتماعي، .أ

حيقق الصفة العملية اليت شرعها اإلسالم للتعاون، وبذل التضحيات، فهذان « : وذلك ألنه
لى قصد التعاون والتضامن، والتربع، دون الرغبة يف السعي النوعان من التأمينات يقومان ع

وراء الربح، وعليه فهما يعدان تطبيقا سليما لنظرية التأمني، وميكن تطبيق التأمني التباديل 
  . )118(»من خالل التعاونيات جبميع أشكاهلا، والنقابات املهنية واملؤسسات اجلماهريية 

كل األنظمة املعروفة بالتأمينات االجتماعية،  أجاز الفقه اإلسالمي« : وقال الزحيلي
وأقر االجتهاد احلديث قوانني العمل وحقوق العمال، والتزام أرباب العمل بالتعويض عن 

  .)119(»األضرار الناجتة عن إصابات العمال باآللة وغريها 
 وقرر املؤمتران الثاين والثالث مع البحوث اإلسالمية مبجرد أن التأمني الذي تقوم
به مجعيات تعاونية، يشترك فيها مجيع املتأمنني لتؤدي ألعضائها ما حيتاجون إليه من 
معونات وخدمات، أمر مشروع، وهو من أعمال التعاون على الرب، ونفس األمر لنظام 

  .)120(االجتماعي، فكل هذا جائز منياملعاشات احلكومي، وما يشبهه من نظام التأ
شعبان  10كة املكرمة يف مبالفقهي اإلسالمي يف دورته األوىل املنعقدة  امعوأقر 

، جواز التأمني التعاوين بأغلبية أعضائه، ووافقت هيئة كبار العلماء باململكة 1398
  .)121(، على قرار اجلمع الفقهي ذاك باإلمجاع1399ربيع الثاين  04السعودية يف 

                                                 

عبد الرمحن زكي إبراهيم، نعم اإلسالم هو احلل، لكن كيف؟، جملة العريب، شهرية، وزارة اإلعالم،  -  118
 .142-138: ، ص1994، ديسمرب 433الكويت، العدد 

وهبة الزحيلي، االجتهاد وقضايا احلياة املعاصرة، جملة األصالة، وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، مرجع  -  119
 . سابق

 .393: ، ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص-  120
 .393: ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص -  121
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أن التأمني التعاوين : )فيصل اإلسالمي( وجاء يف فتوى هليئة الرقابة الشرعية لبنك
  .)122( جائز شرعا، باتفاق مجيع الفقهاء، وهو مرغوب ألنه من التعاون على الرب

ويعد الشيخ يوسف القرضاوي، التأمني التعاوين، البديل اإلسالمي يف التأمني، إذ ال 
ة يف العامل قصد يف ورائه يف اإلسترباح، اليت هو هدف شركات التأمني التجارية السائد

  . )123(اليوم
فقال بعضهم جبوازه، : اختالف فقهاء املسلمني حول حكم التأمني التجاري - ب

وقال بعضهم حبرمته، وقال بعض الفقهاء حبرمة أصناف منه، وجواز أصناف أخرى، 
  :سننظر فيما يلي يف تلك األقوال واألحكام

  :القائلون جبواز التأمني التجاري وأدلتهم -1
  .)124(ي اخلفيف قال بذلك، الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عل من أبرز من

إذا مل يوافق الشيخ مصطفى الزرقا على قرار اجلميع الفقهي اإلسالمي املشار إليه  -
، )125(والقاضي جبواز التأمني التعاوين وحرمة التأمني التجاري ..،سابقا، يف دورته األوىل

  :يليوحيتج القائلون جبواز التأمني التجاري مبا 
حدثة من املعامالت املست هأنه ال مانع من األخذ بنظام التأمني بكل أنواعه، مبا أن -

اليت مل يرد يف شأا نص شرعي باحلل أو احلرمة، شأنه يف ذلك شأن معامالت البنوك، 
  .فقد خضع التعامل به الجتهاد الفقهاء، وأحباثهم املستنبطة من بعض النصوص يف عمومها

  .وليس معاوضةأنه من أعمال التعاون على الرب والتكافل االجتماعي، وهو تربع،  -

 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ ¿ چ:واهللا تعاىل يقول
مثل املؤمنني يف توادهم وترمحه (: يقول صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا )126(چ

  وتعاطفهم، كمثل اجلسد الواحد إذا 
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  . )127( )بالسهر واحلمى اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء

صلى اهللا عليه وكونه من عقود التربع، فإنه مربر، إذا كان فيما خطب رسول اهللا  -

 {  :مرئ من مال أخيه إال ما طابت به نفسه، واهللا تعاىل يقولأنه ال حيل ال: وسلم 
طريق حل املال، الرضى من بادله  صلى اهللا عليه وسلم، فجعل رسول اهللا )128(بالعقود 

  .والتأمني يتراضى فيه الطرفان، ويتعاقدان على ذلك
من املعقول قياس التأمني التجاري على املضاربة، اليت هي باب مباح من أبواب 

، ويعمل املؤمن فيه الستغالله )األقساط(التعامل يف اإلسالم، فاملؤمن يقدم رأس املال 
مبلغ التأمني، وللمؤمن األقساط وما يعود عليه من أرباح من والربح فيه للمؤمن هو 

  .استغالهلا
 ان واملصلحة مصدر فأن العرف جرى على التعامل ذا النوع من العقود، والعر 

من مصادر التشريع كما أن بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين واالجتماعي امع على 
  .ليه، فيكون حالالحلها وجوه كثرية، مما يسحب حكمها ع

وعقد التأمني على احلياة، الذي هو من عقود التأمني التجاري، مباح، وليس من  -
عقود الغرر احملرمة ألنه عقد تربع أيضا وليس عقد معاوضة، حىت يفسده الغرر، وألن 
الغرر فيه ال يفضي إىل نزاع أطرافه لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم، وانتشاره يف كل 

ت نشاطهم االقتصادي، وما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غري جماال
  .منهي عنه
الغرر يتصور حني يكون العقد فرديا بني الشخص والشركة، أما ملا أصبح التأمني  -

يف مجيع ااالت االقتصادية، والشركات هي اليت تقوم بالتأمني اجلماعي ملن يعملون 
يعرف مقدما ما يدفعه وما حيصل عليه، فال تصور لوجود غرر لديها، وصار كل شخص 

  .فاحش منهي عنه
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ال توجد به شبهة القمار، ألن املقامرة تقوم على احلظ، يف حني يقوم التأمني  -
  .)129(التجاري على أسس منطقية وحسابات مدروسة وحمسوبة

  :دلة منهاإضافة إىل ما سبق حيتج القائلون جبواز التأمني التجاري بأنواعه بأ
القياس على ما ذكره فقهاء احلنفية يف ضمان خطر الطريق، وذلك فيما إذا قال  -

شخص آلخر، أسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن، فلو سلكه، 
وأخذ ماله فإنه يضمن فالضامن يضمن مع كونه ليس متسببا يف الضرر، فهو حمتمل 

تضمينه، ولو مل يكن متسببا إذا التزم بذلك، ولو كان الوقوع وجمهول، واملؤمن يصح 
  .)130(التعويض جمهوال

كما أن نظام ضمان العواقل يف القتل اخلطأ، حيث تشترك العاقلة يف حتمل الدية  -
عن القائل يبيح تضمني املؤمن، وحجة املصلحة يف حصول االطمئنان واألمن من اخلوف 

  .)131(قبال على جتارته أو عملهالذي قد يعوق اإلنسان، ويعكر عليه اإل
  :رمة التأمني التجاري وأدلتهحبالقائلون  -2

  :ومن أبرز أدلة هؤالء
إن التأمني التجاري الذي متارسه شركات التأمني ال حيقق الصفة الشرعية للتعاون  

  .)132(والتضامن
إن التأمني التجاري عقد يقوم على املقامرة والغرر، ألنه معلق على خطر تارة يقع  

وتارة ال يقع، فهو قمار، وألن كال من طريف العقد ال يدري عند إنشائه ما سيأخذ وال ما 
سيعطي، وبقدر ربح أحدمها تكون خسارة اآلخر فهو عقد دائر بني الغنم والغرم، وهذه 

  .حقيقة عقد الغرر
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بنقود ) أقساط التأمني(ود عن التأمني التجاري مبادلة تن فيه ربا، ألإ -
بدون تقايض وال متاثل، ويف مال التأمني على احلياة، حتدد فوائد ربوية، ) تعويض(ىأخر

  .)133(تدفع للمؤمن له، مع ما دفعه من أقساط التأمني إن بقي حيا من اية العقد
- مع الفقهي اإلسالمي املنعقد مبكة املكرمة وقد أخذ بتحرمي التأمني التجاري، ا

، مبقر رابطة العامل اإلسالمي، حيث قرر باألغلبية، )1398شعبان  10(يف دورته األوىل 
  حترمي التأمني التجاري جبميع أنواعه سواء على النفس، أو البضائع التجارية، 
ألصل، وهو ما وأقرت هيئة كبار العلماء يف السعودية، حرمة التأمني التجاري من ا

المي، خالل مؤمتره الثاين قرره أيضا جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس
  .وجممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي) م1985 /ـه1406(جبدة 

جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف ختام  
ديسمرب  28و 22: ه املوافق لـ1406ع الثاين ربي 16و 10اين املنعقد بني مؤمتره الث
م، مبدينة جدة، أنه وبعد متابعة العروض املقدمة من العلماء واملشاركني يف الدورة 1985

حول موضوع التأمني، وإعادة التأمني، وبعد مناقشة الدراسات املقدمة ومناقشة سائر 
غاياته، وبعد النظر يف ما صدر عن اامع الفقهية واهليئات صور التأمني وأنواعه، ومبادئه و

  :العلمية، فإن امع قرر
أن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني  -1

  .التجارية، عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد، لذا فهو حرام شرعا
سالمي هو عقد التأمني التعاوين إلأن العقد البديل الذي حيترم أصول التعامل ا -2 

القائم على أساس التربع والتعاون، وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس 
  .التأمني التعاوين

دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوين، وكذلك  -3
سالمي من االستغالل وخمالفة مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني حىت يتحرر االقتصاد اإل

  )134(النظام الذي يرضاه اهللا هلذه األمة
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  :القائلون جبواز أنواع من التأمني التجاري، وعدم جواز أنواع أخرى -ج
وهؤالء يفرقون بني التأمني التجاري على األشياء والتأمني على احلياة، فاألول جائز 

أمحد إبراهيم، وحممد جنيب املطيعي، وبشروط أما الثاين، فهو حرام، وأقر حبرمته، حممد 
  .يوسف القرضاويأبو زهرة، و

ال يراد منه  )...منازل، سيارات(حيث أن التأمني الطيب والتأمني على املمتلكات 
  احلصول على النقد، وإمنا منه حتمل التبعة، فإن كان تأمينا طبيا، فيحتمل نفقة العالج

وإن كان على السيارات فإصالحها، فال يقصد منه املال لذاته، أما التأمني على احلياة  
فاملقصود منه النقود، فالربا فيه ظاهر، ألن املؤمن له، يدفع نقودا قليلة مقسطة، مقابل 

  .)135(احلصول على نقود كثرية مؤجلة
صانع وغريها، وأباح البعض التأمني على حوادث السيارات والطائرات والسفن، وامل

وحرم ما عداه يف حني أباح آخرون التأمني من اخلطر الذي من أفعال العباد، كالسرقة، 
وحرم التأمني من اخلطر الذي سببه آفة مساوية كالتأمني ضد الكوارث، للمنازل واحملاصيل 

  .)136(الزراعية
وفر القائلون جبواز التأمني التجاري على األشياء حبكم الضرورة، ما مل يت -د

  :البديل اإلسالمي
وهؤالء يقولون أن التأمني التجاري على األشياء جائز حبكم الضرورة، ما مل ميكن 

  .االستغناء عنه، ومل يتوفر البديل البشري يف التأمني
هناك من مينعون التأمني على احلياة، وأكثر الفقهاء مينعونه وأنا « : يقول القرضاوي
، التأمني ...األشياء، على األموال، على املمتلكات، أقرب إىل احللمنهم، إمنا التأمني على 

جيوز يف عصرنا، إىل أن يوجد البديل اإلسالمي اخلالص، واملفروض أن تكون حماوالتنا يف 
البديل اإلسالمي والبديل اإلسالمي هو الذي يطلق عليه التأمني التعاوين، الذي ال يكون 

هي شركات تريد أن تربح من حاجات الناس إىل األمن االسترباح، فشركات التأمني  فيه

                                                 

  .املرجع نفسه -  135
  .هاين بن عبد اهللا بن جبري، عقد التأمني، مرجع سابق -  136



 وأحكام التأمني عليها املسؤولية عن حوادث املرور                        :اينالفصل الث

 

73 
 

وتربح أرباحا فاحشة، فالفقهاء يف عصرنا حاولوا أن جيدوا البديل، وهذه هي مهمة 
  .)137(»الفقه

واضح من قول القرضاوي، فإن إجازة التأمني التجاري على األشياء،  هووكما 
الضرورة، ويبقى العمل قائما ليست باعتباره أصال، بل اعتباره واقعا، خيضع األمر حلكم 

  .إلجياد بديل شرعي لذلك التأمني التجاري
وإذا كان من حرموا التأمني التجاري مجلة، وبرروا ذلك، بوجود الغرر الكثري  

والربا، ولكونه يشتمل على القمار احملرم، فإن هناك من أقر بأن التامني على احلياة حمرم 
 لبس فيه، وحرمه لذلك، بينما رأى أن ماعدا لوجود الربا، والغرر به يشكل واضح ال

ذلك من أنواع التأمني التجاري، ال يظهر فيها البا وهي تقبل املناقشة من هذا اجلانب، يف 
  .حني ال تقبل املناقشة يف مسألة وجود الغرر الواضح

لذلك فإن البعض ممن أجازوا التأمني التجاري على األشياء لذلك السبب، نظروا 
يف حكم الضرورة، لكنها ليست الضرورة، لكنها ليست الضرورة  اباره واقعإليه باعت

القائمة على املصلحة، اليت تستند إليها من يبيح التأمني التجاري بإطالق، بل ينظرون إليه 
: على أنه جائز، ما دامت الضرورة تفرض اللجوء، من حيث أن األصل الشرعي القائم هو

  .ما يفهم من قول القرضاوي الذي أوردناه سابقا الضرورات تبيح احملظورات، وهو
، حىت يتوفر قطوإجازة التأمني التجاري على األشياء، يف هذا اال كاستثناء ف

البديل الشرعي يف التأمني وترتفع الضرورة، يستند إىل كون التأمني التجاري على األشياء، 
مي قد نص على أن الغرر مفسد ال خيلوا من الغرر كما سلف، وألنه إذا كان الفقه اإلسال

ى عن بيع احلصاة «: أنه صلى اهللا عليه وسلمللعقود ملا رواه أبو هريرة عن رسول اهللا 
  :، فإنه قد حدد الشروط اليت جتعل الغرر مفسدا للعقود وهي)138(»وعن بيع الغرر

  .اوضاتعيف عقد من عقود امل اأن يكون الغرر واقع -1
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  .أن يكون كثريا -2
   .يف املقصود عليه أصالة ايكون الغرر موجودأن  -3
  .أال تدعوا للعقد حاجة -4

وإذا نظرنا يف عقد التأمني التجاري مجلة، جند أن الشروط الثالث األوىل موجودة 
  .فيه

إذ هو من عقود املعاوضات، والغرر به كثري، وهو موجود يف املعقود عليه أصالة 
ع غري حمقق به، ألن الناس يف مجيع البالد يف حاجة إىل اخلطر احملتمل بينها، جند الشرط الراب

ضمان شركات التأمني، وتعامل الكثري منهم معها تلبية هلذه احلاجة، واحلاجة املعتربة إىل 
العقد هي أن يصل الناس لو مل يباشروا العقد إىل جهد ومشقة لقوات مصلحة معتربة 

  .شرعا
  :قد هلا شرطانواحلاجة اليت جتعل الغرر غري مؤثر يف الع

  .أن تعم مجيع الناس أو طائفة، كأهل بلد أو حرمة 
أي تسد مجيع طرق الوصول إليها، إال بذلك العقد، لكن جيب : أن تكون متعينة

االقتصار على القدر الذي يزيل احلاجة، وما هو موجود حاليا أن الفرد جمرب قانونا على 
وين يؤمن فيها، وال يستطيع فرد إنشاءها، هذا النوع من التأمني، وال جيد شركة تأمني تعا

  .)139(لذلك ال وزر عليه
واحلاجة املعتربة يف هذا اجلانب، ختتلف أيضا، باختالف األحوال، واألشخاص 
واألمكنة واألزمنة، فما حيتاجه صاحب املركبة اليت تستعمل يف النقل العام لكسب العيش، 

تاجه صاحب املركبة اخلاصة املستخدمة ليس هو ما حيتاجه صاحب املركبة اخلاصة، وما حي
لضرورات التنقل وقضاء احلوائج الضرورية، غري ما حيتاجه صاحب املركبة املستعملة 
كوسيلة رفاهية، احلاجة إىل تأمني السكن يف البالد اليت تكثر فيها الكوارث، ختتلف عنها 

  .يف البالد اليت يكثر فيها ذلك
تأمني التجاري على األشياء فيها جائز، إذا دعت ومن األمثلة اليت رأى البعض أن ال

  :إليه احلاجة
                                                 

  . 397-396: ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، ص -  139
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التأمني الطيب يف البالد اليت تكون تكلفة العالج فيها باهضة وال يتحملها املقيم  
  .بدون تأمني

تأمني املركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك، وجيب أن  -2
به احلاجة، وهو احلد األدىن الذي يلزم به نظام يقتصر يف ذلك على احلد الذي تندفع 

  .البلد
تأمني املساكن واملراكز اإلسالمية، ضد احلوادث والسرقات واحلريق إذا كانت  -3

  .احلاجة تقضي مثل ذلك
  . التأمني لألعطال الطارئة على الطريق العامة عن طريق شركات املساعدة -4

  على حوادث املروراحلكم الشرعي يف التأمني : املطلب الثاين
بعد أن عرضنا احلكم الشرعي يف التأمني عامة، وعرفنا الرأي الفقهي يف هذه املسألة 
املعاصرة، حيث هناك اتفاق على جواز التأمني التعاوين، واختالف حول حكم التأمني 
التجاري، نشري إىل أن احلكم يف التأمني على حوادث املرور، هو قضية حكم الفرع بالنظر 

  .األصلإىل 
واملعروف عن التأمني على حوادث املرور، أنه تأمني جتاري يف أغلب بلدان  
 30املؤرخ يف  15- 74: ، وأنه إلزامي ومنها اجلزائر، حيث أقره األمر رقم)140(العامل

  .، ويدخل التأمني على األشياء واألموال، وحىت األشخاص1974جانفي 
حوادث املرور، هو اإلباحة باتفاق لذلك نقول أن احلكم الشرعي يف التأمني على 

اجلهمور من الفقهاء إذا كان تعاونيا، كما أنه مباح أيضا عند بعض من أباحوا أصنافا من 
، وعند من أباحوا التأمني التجاري مطلقا، وحرام )التأمني على األشياء(التأمني التجاري 

  .د التأمني التعاوينعند من حرموا التأمني التجاري املطلق، ومباح فقط عندما ال يوج
لكننا ميكن أن نقول أن احلكم الشرعي إن مل يوجد التأمني التعاوين، فإننا نرجع 
رأي من أفىت جبواز التأمني التجاري على األشياء، نظرا حلكم الضرورة، وعمال بالرخصة 

                                                 

لقانون للشركات التأمني أن ، ويف اجلزائر يتيح ا...يوجد شركات تأمني تعاوين يف دول إسالمية يف اخلليج -  140
ه، 1415شعبان  23، املؤرخ يف 07-95: تكون ذات شكل تعاضدي وال دف إىل الربح، انظر األمر رقم

  .مرجع سابق
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الشرعية ملن سدت أمامه السبل الشرعية ووقع يف احلرج واملشقة، إن مل ميتلك مركبة، 
ووقع يف احلرج واملشقة إن مل يلجأ إىل تأمينها عند شركات التأمني التجارية، لعدم وجود 

أن يؤمنها من  –كي يستفيد منها  –غريها، حيث ما دام مالك املركبة، جمرب قانونا 
احلوادث وال جيد شركة تأمني تعاوين يلجأ إليها يف الوقت احلاضر، فال وزر عليه إن شاء 

  .)141(اهللا
  :ما يلي-أي القائلني بعدم جوازه  –رات ذلك احلكم ومن مرب

إنه تأمني به ربا، حيث أن صاحب املركبة املؤمن عليها من احلوادث، يدفع  -1
، إذا ما )تعويضا(أقساطا معينة، إىل شركة جتارية، تلتزم بأن تدفع له مبلغا من املال 
وهنا حنن أمام تبادل تعرضت مركبته حلادث مرور، حسب شروط يشتملها عقد التأمني، 

نقود بنقود أوال، وثانيا أن أحدمها، املؤمن له أو املؤمن قد يدفع أكثر مما أخذ غالبا، ألن 
احلادث، قد يقع بعد أن يدفع له، أقساط سنة كاملة، ويف كل يستوي التعويض املمنوح 
 عن أضرار احلادث، لوقوع احلادث بعد أن يكون قد دفع قسطني أو ثالث، أو أقساط

، أو قد حيرم من التعويض متاما إذا أثبت أنه له مسؤولية ...ثالث سنوات أو أربع أو أكثر
عن احلادث كما ينص القانون اجلزائري، أو قد يدخل يف نزاع مع الشركة وحيتسر أكثر 

 W Xچ :، والقرآن الكرمي صريح يف حترمي الربا، بقوله تعاىل...مما سيعطى من تعويض

Y كما ربط بني الربا والصدقات وجعل حكمه خمتلف يف كل . )142( وحرم الربا

، وهذا رد على من قد )143(چ t u v w xچ :منهما يقول تعاىل
يعترب التأمني التجاري من عقود التربع، وبذلك فمصري كل من الربا والصدقات خمتلف 
 وواضح كما بينت اآلية، كي ال يتخذ الصدقات أو البيع ذريعة ألكل الربا، إضافة إىل
ذلك فشركات التأمني غالبا تستثمر أموال املؤمنني لديها جتاريا، وغالبا يكون االستثمار 
ربويا، وما يأخذه املؤمن له عن تعويض ال يستبعد أن يكون عائد منها حصلته الشركة من 

                                                 

  .397: ، ضمان عثرات الطريق، مرجع سابق، صالغزايل -  141
  .275سورة البقرة،  -  142
  .276سورة البقرة،  -  143
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فوائد قروض أو استثمارات، غري جائزة ربوية أو غريها، ويف هذا تعاون على ما هو إمث 
  .رعاوما هو حمرم ش

ألن كل من املؤمن واملؤمن له، يتعاقدان : أنه معاملة يف صورة مراهنة وقمار -2
أوال على شيء معلوم، وهو دفع القسط وااللتزام بتعويض ما ينتج عن حادث املرور، 
بينما الباقي، يترك للمصادفات واخلطأ، ألن تنفيذ االلتزام بالتعويض جيهل موعده، ألنه 

چ  :يقع، وإن كان سيقع فعال، واهللا تعاىل يقول ىتالذي ال يعلم ممرتبط بوقوع احلادث، 

D E پ پ پ پ J K L M وامليسر كما يقول ابن تيمية . )144( چ
، )145(»ال اإلنسان، وهو على خماطرة، هل سيحمل له عوض أو ال حيصلمأخذ « : هو

  .وهذا واقع يف التأمني التجاري على حوادث املرور
والغرر : حيتوي إضافة إىل الربا والقمار على غرر فاحش أنه عقد معاوضة مالية -3

، والتأمني )146(هو ما تردد بني احلصول والفوات، أو ما طويت معرفته وجهلت عينه
التجاري على حوادث املرور عقد واقع على شيء حمتمل الوقوع، وجمهول الوقت 

أو ال حيصل فال يعلم املؤمن له أيضا إن كان سيحصل على التعويض . )147(واملقدار
مطلقا، إذ قد تنتهي حياته، وتنتهي مركبته، خارج إطار ما تعاقد مع الشركة على تأمينه، 
أي ليس حبادث مرور، أو ينتهي عقده مع الشركة يبيع مركبته، أو التعاقد مع شركة 

  ...تأمني أخرى
إنه التزام مبا ال يلزم شرعا، وضمان ممن ال يضمن شرعا، حيث أن املؤمن ليس  -4

مسؤوال عن وقوع حادث املرور، إذ ليس هو املباشر له، وليس هو املتسبب املتعدى فيه، 
ومع ذلك فهو الضامن وهو الذي يعوض من قد يكون املتسبب أو املباشر للحادث، ال 

  .لشيء سوى وجود عقد التأمني
 

                                                 

  .90سورة املائدة،  -  144
  .بد اهللا، عقد التأمني، مرجع سابقهاين بن ع -  145
  .املرجع نفسه -  146
  .سابقعبد الوهاب ميهوب، التأمني أنواع وأحكام، مرجع  -  147
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  الثالثالفصل 

 
  حكام الشرعية للمسؤوليةاأل

  الجنائية في حوادث المرور
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  :املبحث األول

  املسؤولية اجلنائية وأحكام املخالفات املرورية

  

  املسؤولية اجلنائية: املطلب األول

قبل حتديد مفهوم املسؤولية اجلنائية وأركاا ينبغي أوال التعرف على مفهوم كل من 
  :واجلناية، والعالقة بينهمااجلرمية 

  :اجلرمية واجلناية: الفرع األول

  :مفهوم اجلرمية -أ

  :ـ اجلرمية لغة 1

: جرم وأجرم واجترم، واجلرم: الذّنب، تقول: اجلُرم واجلرمية: جاء يف خمتار الصحاح

أي ال  )mµ´³²l)1: كَسب، وقوله تعاىل: وجرم أيضا: اجلسد
  .إدعى عليه ذنبا مل يفْعلُه: ال يكِْسبنكُم، وتجرم عليه: يحملَنكُم، ويقال

البد، وال حمالة، مث أصبح يف معىن القَسم، : كان يف األصل مبعىن: الَ جرم: والقول
كنيم آلترا، ومن ذلك قوهلم، الَ جق2(وصار مبرتلة ح(.  

جرم مبعىن كَسب وقطع، ويظهر أن الكلمة خصصت إذن فأصل كلمة جرمية من 
جرم، يراد منها العمل على : منذ القدمي للكسب املكروه غري املستحسن، ولذلك كانت

��m�B�C�D�E�F�G�H�Iفعل، محال آمثا، ومن ذلك قوله تعاىل

J�K�L�M�N�O�P�RQ�S�T�U�V�W�l )3(.  
ومنازعتكم يل على أن يرتل بكم عذاب شديد أي ال حيملنكُم محال آثما شقاقي 
  .)4(مثلما نزل مبن سبقكم ممن شاقُّوا أنبياهم

  
                                                 

  .8سورة املائدة،  -  1
  .جرم: الرازي، خمتار الصحاح، مرج سابق، مادة -  2
  .89: سورة هود -  3
  .21:ن، ص.ت. اجلرمية، دارالفكر العريب، ب -  :حممد أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي -  4
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فاجلرمية يف معناها اللغوي تنتهي إىل أا فعل ما يستهجن، وال يستحسن، واملُجرم 

  .)1(هو الذي يقع يف أمر غري مستحسن، مصرا عليه، مستمرا فيه، ال حياول تركه
الكرمي يتررد كثريا، لفظ ارم وارمون، ويستعمل لوصف من كَذَّبوا ويف القرآن 

 ¦ ¥ ¤ £ m :أنبياء اهللا وعاوذهم ومنهم يتبعوا ما جاؤوا به، مثل قوله تعاىل

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±l )2( ،

�g�h :وقوله تعاىل، بعد أن ذَكَر حتدي موسى عليه السالم للسحرة وإبطال سحرهم

i�j�k�l�m�l )3( ،وقال تعاىل على لسان نبيه هود لقومه عاد: 

m Ñ Ò Ól )4(وقال أيضا ، :m ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º l )5(.  
وذكر القرآن كلمة ارمني على لسان موسى عليه السالم، بعد قتله، الذي هو من 

 m f g h i j k l m :عدوه، نصرا ملن هو من شيعته فقال

n l )6(.  
 :الكرمي، أيضا لوصف الظاملني عموما، يقول تعاىلوجاءت كلمة جمرمني يف القرآن 

m ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í l )7(  وقال

                                                 
  .21املرجع نفسه، ص -  1
  .75سورة يونس، -  2
  .82سورة يونس،  -  3
  .52سورة هود، -  4
  .31سورة الفرقان، -  5
  . 17سورة القصص، -  6
  .116سورة هود،  -  7
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��mÊ�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û :تعاىل

Ü�Ý�Þ�ß�à�á�â�l )1(.   

 m n :ويف وصف أصحاب النار يوم القيامة بأم جمرمون، يقول تعاىل

o p q r s tچl )2( ،ويقول: m�É Ê Ë 

Ì Í ی ی Ð Ñ Òl)3(.  يف القرآن الكرمي مروجاء الفعل أج

 mÂ Ã Ä Å Æ Ç È :آمن يقول تعاىل: كوصف مضاف للفعل

É l )4(. م يف عدة آيات من القرآن الكرمي مثل قوله تعاىلركما جاء لفظ الَج :

mp q r s t u v w xl )5(وقوله ،:�m ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ l)6( .وقوله تعاىل :m ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨l )7(.  
  :اجلرمية اصطالحا -2

فت اجلرمية يف القانون الوضعي بأنرا الواقعة هي اليت ترتكب إض«:ها هيعرار
  .)8(»مبصلحة محاها الشرع يف قانون العقوبات، ورتب عليها أثرا جنائيا متمثال يف العقوبة

  .)8(»العقوبة
شرعي يرتكبه الفرد ويؤدي إىل املساس باإلنسان كل عمل غري «: كما عرفت بأا

يف نفسه أو ماله أو عرضه، أو ضد اتمع ونظمه السياسية واالقتصادية أو هي كل فعل 

                                                 
  .75-74سورة طه،  -  1
  .49سورة الكهف، -  2
  .52سورة الكهف، -  3
  .29املطففني،سورة  -  4
  23سورة النحل،  -  5
  .62سورة النحل،  -  6
  .109سورة النحل،-  7
  139، ص2006عثامنية خلميسي، عوملة التجرمي والعقاب، دار هومة، اجلزائر،  -  8
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، فاجلرمية اسم للفعل أو الواقعة غري القانونية، )1(»اعتربه املشروع جرمية، ورتب له جزاء
ث يعاقب القانون على اإلضرار ا، اليت ترتبت عنها أضرار مبصلحة حممية قانونا، حي

واملصلحة احملمية قانونا تكون يف نفس أو مال أو عرض أو نظم اتمع ومؤسساته 
  .املختلفة

حمظورات شرعية، زجر اهللا عنها حبد أو : يف الشريعة اإلسالمية تعرف اجلرائم بأا
مأمور به، وقد وصفت  إتيان فعل منهى عنه، أو ترك فعل: تعزير، واحملظورات هي إما

  .)2(احملظورات بأا شرعية، إشارة إىل أن اجلرمية حتظرها الشريعة
فهي اسم للفعل الذي ينتهك احملظور الشرعي، املنهي عن إتيانه، أو ترك الواجب 

  .الشرعي، الذي أمر الدين اإلسالمي بفعله
ه، أو ترك فعل حمرم إتيان فعل حمرم معاقب على فعل«: وعرفت اجلرمية أيضا بأنها

الترك، معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب 
  .)3(»عليه

فعل ما ى اهللا عنه، وعصيان ما أمر، أو بعبارة أعم هي عصيان : كما عرفت بأا
ف ما أمر اهللا به حبكم الشرع الشريف، وتعريف اجلرمية على هذا النحو يكون مرادفا لتعري

  .)4(إتيان فعل حمرم معاقب على فعله أو ترك مأمور به معاقب على تركه: الفقهاء هلا بأا
وإذا كانت اجلرمية هي فعل ما ى اهللا عنه وعصيان ما أمر به، فإنه ليس كل 
عصيان، ميكن توقيع العقاب الشرعي الدنيوي عله، ألنه قد ال يترك أثرا ماديا، أو ال يتم 

س، ويكون فيه عقاب اهللا تعاىل فقط، ففاعله آمث، ولعل ذلك ما جعل العلم به من النا
البعض يسمي جرائم ما كان منها ميكن إنزال العقاب عليها بواسطة القضاء، فخصص 

إنها حمظورات «:الفقهاء اسم اجلرائم باملعاصي اليت هلا عقوبة ينفذها القضاء بقول املاوردي
  .)5(شرعية زجر اهللا عنها حبدأو تعزير

                                                 
  .178املرجع نفسه، ص -  1
حلليي احلقوقية، ودار الكتب العلمية، ، منشورات ا)جملدين(عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي افسالمي مقارنا بالقانون الوضعني  - 2

  .53ص 01، جملد 2009، 1لبنان، ط -بريوت
  .53املرجع نفسه، ص -  3
  .22أبو زهرة، مرجع سابق، ص -  4
  .22املرجع نفسه، ص -  5
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  :مفهوم اجلناية -ب

  :اجلناية لغة -1

التقطها واجلَنى ما يجتنى من الشجر، وجىن : من جىن، وجىن الثمرة واجتناها مبعىن
  .)1(عليه، جيين جناية، والتجني هو التجرم، وهو أن يدعي عليه ذنبا مل يفعله

الشجرة، وتستخدم كاسم ملا فاجلناية يف اللغة أصلها من جني الثّمر وهو أخذه من 
  .)2(يجنيه لك من شر وما يكتسبه

  :اجلناية اصطالحا -2

يف االصطالح الفقهي يدل لفظ اجلناية على الفعل احملرم سواء وقع يف نفس أو مال، 
أو غري ذلك، لكن عرف الفقهاء جرى على إطالق اسم اجلناية على األفعال الواقعة على 

، فهي تطلق على كل فعل فيه )3(هي القتل واجلرح والضربنفس اإلنسان أو أطرافه، و
، وأطلق بعضهم )4(اعتداء سواء كان داخال يف دائرة العقوبات فيما هو حق هللا وحق للعبد

  .)5(احلدود والقصاص: اسم اجلناية على جرائم
كل فعل فيه عدوان على نفس أو مال، وهي يف العرق خمصوصة «:يقول ابن قدامة

ومسو اجلناية على األموال عضيا ويا وسرقة وخيانة .. التعدي على األبدانمبا حيصل منه 
  .)6(»وإتالفا

  :بني اجلرمية واجلناية -ج

يقول الشيخ أبو زهرة بأن التعريف الشرعي للجناية بأا اسم لفعل حمرم سواء كان 
، )7(التعازير يف مال أو نفس، جيعل من اجلناية امسا لكل جرمية، فتشمل كلمة اجلناية جرائم

، ومن تسبب يف جرمية قتل إنسان أو )8(، فلفظ اجلناية مرادف للفظ اجلرمية)7(التعازير

                                                 
  .جىن: الرازي، خمتار الصحاح، مرجع سابق، مادة -  1
  .53، ص01عودة، مرجع سابق، جملد -  2
  .54- 53املرجع نفسه، ص -  3
  .أبو زهرة، مرجع سابق -  4
  .1/54عودة، مرجع سابق،  -  5
  .52أبو زهرة، مرجع سابق، ص -  6
  .52املرجع نفسه، ص -  7
  .1/54عودة، مرجع سابق،  -  8
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جرحه، أو يباشر اجلرح أو القتل، هو جاين وحيرم شرعا حىت ولو أُعتبِر قانونا متسبب يف 
  .جنحة أو جناية للتفريق بني القتل واجلرح

أو الغرامة أو  بسيها باحلإذن ففي الشريعة كل جرمية تعترب جناية، سواء عوقب عل
بأشد منهما، وعلى ذلك فاملخالفة القانونية واجلنحة تعترب خيانة، واخليانة يف القانون تعترب 

  .)1(جناية يف الشريعة أيضا
  :يف الشريعة اإلسالمية) جرمية(أساس اعتبار الفعل جناية  -د

، )2(تقررت عليه عقوبةميكن القول مبدئيا أن الفعل أو الترك ال يعد جناية إالَّ إذا 
لكن قبل تقرير العقوبة هناك ما يجرم القيام بالفعل، أو تركه، لذلك يقال بلغة القانون 

ال جرمية وال عقوبة إال : الوضعي احلايل الذي تنص عليه أغلب الدساتري املعاصرة
حلفظ ، ويف الشريعة اإلسالمية أُعتبِرت بعض األفعال جرائم، وعوقب عليها )3(بقانون

مصاحل اجلماعة، ولصيانة النظام الذي نقوم عليه صياا، ولضمان بقائها هوية متضامنة، 
متخلقة باألخالق الفاضلة، واهللا الذي شرع ذلك ال تضره معصية عاص وال تنفعه طاعة 

، وما جيعل من اعتبار الفعل أو الترك جناية حسب الشريعة اإلسالمية هو أن يكون )4(طائع
، والترك لواجب مأمور صلى اهللا عليه وسلمحمظورا بأمر اهللا أو رسوله حممد  يكون الفعل

بفعله شرعا، وليس ما حظره أو أمر به القانون الوضعي فقط، لذلك فاألساس الشرعي يف 
اعتبار الفعل جناية هو أن يكون خمالفا ملا أمر الدين اإلسالمي بفعله وخمالف ملا ى عن 

  .حمرماته ويترك واجباتهفعله، حيث يكون ينتهك 
أن وهناك ميزة تتميز ا الشريعة اإلسالمية يف النظر إىل األحكام الشرعية، حيث 

ديين وقضائي، واحلكم ديانة يقصد به احلساب أمام اهللا، واحلكم : حكم شرعي مظهرانلل
، قضاء يقصد به سلطة ويل األمر يف اقتضاء حقوق اهللا والعباد، وقد يوجد املظهران معا

فيكون املرء معاقبا ديانة أمام اهللا على جنايته، ومعاقبا أمام القضاء، وقد يكون الفعل معاقبا 
عليه ديانة ال قضاء كالرغبة يف إيذاء الناس، ألنه أمام القضاء ال عقاب على النوايا، وقد 

                                                 
  .1/54املرجع نفسه،  -  1
  .01/53املرجع نفسه،  -  2
  .01/53املرجع نفسه،  -  3
  .01/53املرجع نفسه،  -  4
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  .)1(يكون الفعل حماسبا عليه قضاء ال ديانة، كاملخطئ يف الطالق يقع طالقه قضاء ال ديانة
  :اجلرمية أركان  -هـ

إذا حتققت أركان ثالثة عامة على كل  إال ال تتوافر اجلرمية« :يقول علي بدوي
  :من أي نوع كانت، حيث إذا انعدم أي ركن منها انعدمت اجلرمية قانونا: جرمية

اجلرمية، ويبني اجلزاء العقايب املترتب عليها  دأن يكون هناك نص حيد: الركن األول
أن تتوفر يف ارم مسؤوليته عن هذا األمر الذي : وهو ما يسمى الركن الشرعي، والثاين

وقع منه، وذلك بتوافر عناصر املسؤولية األدبية يف شخصه من حيث اإلدراك واإلرادة، 
ألمر بغري حق يستعمله أو حيث اخلطأ العمدي أو غري العمدي، ومن حيث ارتكاب ا نوم

اليت تقوم  )3(، فاألركان األساسية العامة)2(واجب يؤديه، وهذا ما يسمى الركن األديب
عليها اجلرمية يف القانون الوضعي ثالثة أركان، الركن الشرعي الذي يتعلق باعتبار الفعل 

عنه أو فعل الترك  ذاته جرمية يعاقَب عليها، والركن املادي، املتمثل يف وقوع الفعل للمنهي
للمأمورية، والركن األديب الذي يتمثل يف أهلية الفاعل لتحمل تيعان ما قام به، حبيث 

وتتالقى هذه التجزئة ألركان اجلرمية يف مجلتها مع أقوال . .تتوافر له إرادة الفعل واإلدراك
ه ما ميكن الفقهاء املسلمني يف موضوع اجلنايات، لكن الشريعة ال تنظر إىل احملظور بأن

فرض عقاب فيه فقط، ولذلك ال يعد ما ليس فيه نص بعقاب، أو ما ال ميكن فرض عقاب 
فيه كالنميمة والنفاق والكذب، يف مرتبة املباح أو يعد مباحا، بل هو واقع حتت احلظر ولو 

  .)4(سلم فاعله من العقاب الدنيوي
  :أنواع اجلنايات -و

اإلسالمية، بني اجلنايات على أساس اعتبارات متعددة، حيث يقع التمييز يف الشريعة 
القصد اجلنائي، أو طريقة ارتكاا من حيث الفعل سليب أو : ميكن النظر إليها على أساس

  :إجيايب، أو من حيث حمل وقوعها، أو من حيث جسامة العقوبة احملددة هلا

                                                 
مفاهيمه، أدلته، مناهيه، عصوره، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، : اإلسالمي، تاريخ العقل لفقهيحممد كمال الدين إمام، الفقه  - 1

  .29، ص2004
  .156-155أبو زهرة، مرجع سابق، ص،ص  -  2
  . سنتاول األركان اخلاصة بكل جناية، حيث نتطرق إىل أنواع جنايات حوادث املرور يف املبحث الثاين من هذا الفصل -  3
  .156، مرجع سابق، صأبو زهرة -  4
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  :أنواع اجلنايات حسب القصد اجلنائي -1

  :كن تقسيم اجلناية إىلوعلى هذا األساس مي
عامل أنه  ووهي اليت يتعمد اجلاين فيها إتيان الفعل احملرم، وه: جناية مقصودة -أ

حمرم، وله معىن خاص هي القتل وهو تعمد الفعل احملرم وتعمد نتيجته، فإن تعمد الفعل 
  .ومل يتعمد نتيجته قتال يشبه عمد

اجلاين يف إتيان الفعل احملرم، ولن  وهي ما ال تتوفر فيها نية: جناية غري مقصودة - ب
كمن : اجلاين يقصد الفعل وال يقصد اجلرمية: األول: يقع الفعل نتيجة اخلطأ وهو نوعان

يرمي حجرا ليتخلص منه، فيصيب أحد املارة حوله أو يرمي صيدا فيخطئ إصابته 
فعل نتيجة اإلمهال ما ال يقصد فيه اجلاين الفعل وال اجلرمية ويقع ال: الثاينويصيب إنسانا، و
  .)1(أو عدم االحتياط

  :أنواع اجلنايات حسب طريقة ارتكاا -2

  :أو حسب السلب واإلجياب وعلى هذا األساس ميكن تقسيم اجلنايات إىل
وهي اليت تكون بإتيان فعل منهي عنه، كالقيام بالسرقة، أو القتل، : جناية إجيابية -أ

  ...أو الضرب،
تكون باالمتناع عن القيام بفعل مأمور به، كامتناع  وهي اليت: جناية سلبية - ب

  .)2(..الشاهد عن أداء الشهادة، واالمتناع عن إخراج الزكاة
  :أنواع اجلنايات باعتبار حمل وقوعها -3

  :وميكن تقسيمها وفق هذا األساس إىل
  .وتتمثل يف القتل: جنايات على النفس -أ

والكسور، والشيحاج، وتتمثل يف اجلراح، : جنايات على البدن - ب
  ...والرضوض،

  ...القذف، الزنا،: مثل: جنايات على األعراض - ج

                                                 
  .67، ص100عودة، مرجع سابق،  -  1
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وتتمثل يف سرقة املال، أو إتالفه باهلدم أو الكسر أو : جنايات على األموال -د
  ...احلرق،

  :أنواع اجلنايات حسب جسامة العقوبة -4

  :)1(وتقسم ذا االعتبار يف الشريعة اإلسالمية إىل
 -الزنا: وهي املُعاقَب عليها حبد مقدر حقا هللا تعاىل، وهي سبع: احلدودجرائم  -أ
  .البغي -الردة -احلراية -السرقة -شرب اخلمر - القذف

وهي اليت يعاقب عليها بقصاص أو دية، والدية املقدرة : جرائم القصاص والدية - ب
اجلناية على ما  -القتل اخلطأ -القتل شبه العمد - القتل العمد: حق لألفراد، وهي مخس

  .اجلناية على ما دون النفس خطأ -دون النفس عمدا
وهي اليت يعاقَب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير، : جرائم التعازير - ج

وجرت الشريعة على عدم حتديد كل جرمية تعزيرية، واكتفت بتقرير جمموعة من العقوبات 
  .قلهانتهي إىل أثذه اجلرائم تبدأ باألخف وت

  :اجلناية على اآلدمي -ز

كون بفعل يقع منه ضرر على نفس اإلنسان أو بدنه، ويقسم توهي اجلناية اليت 
  :)2( اآلدمي على ثالثة أنواعإىلالفقهاء اجلناية 

وهي اليت تسمى ا اجلرائم اليت لك النفس، أي القتل : جناية على النفس -1
  .مبختلف أنواعه

وتطلق على اجلرمية اليت متس جسم اإلنسان : مطلقا: النفسجناية على ما دون  -2
  ...وال متس نفسه، ضرب، جرح،

وتتمثل يف اجلناية على : جناية على ما هو دون النفس من وجه دون وجه -3
اجلنني ألنه يعترب نفسا من وجه وال يعترب كذلك من جهة أخرى، فيعترب نفس من وجه 

ينفصل عن أمه، ويعرب عن هذا يف االصطالح القانوين  ألنه آدمي، وال يعترب كذلك ألنه مل
  .الوضعي باإلجهاض

                                                 
  .64- 63ص -، ص1انظر عودة، مرجع سابق، ج -  1
  .4-3، ص ص2انظر املرجع نفسه، ج -  2
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، ميكن اعتبار مواللكن مع ذلك ميكن اإلشارة إىل أنه حىت يف اجلناية على األ -
تتعلق باإلنسان وختصه، لذلك فعندما حنتاج يف هذه  موالن األالفعل جناية على اآلدمي، أل

بثالثة أنواع املذكورة، وتسمى :  إىل اجلناية على اآلدميالدراسة للتمييز بني النوعني تشري
  .الثاين على البدن، ونضيف اجلناية على األموال ملا مل يذكر سابقا

  
  :يةئاملسؤولية اجلنا: الفرع الثاين

  :مفهوم املسؤولية اجلنائية -أ

فإن إذا كانت اجلناية هي فعل احملظور، أو االمتناع عن فعل ما هو مأمور به شرعا، 
  .)1(حتمل تبعة ذلك، هو ما يسمى يف لغة القانون؛ املسؤولية اجلنائية

فعال األومعىن املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، أن يتحمل اإلنسان نتائج 
احملرمة اليت يأتيها خمتارا، وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعال حمرما وهو ال يريده، 

غمى عليه، ال يسأَل جنائيا عن فعله، ومن أتى فعالً حمرما، وهو يريده ولكنه كاملُكْره، أو املُ
، لكنه يضمن من ماله ما )2(ال يدرك معناه، كالطفل أو انون، ال يسأَل أيضا عن فعله

  .أتلفه من مال، أو بدية إن كان فعله احملرم كان جناية على النفس، أو على ما دون النفس
واملسؤولية اجلنائية عن اجلرمية، هي الركن الثالث، من أركان اجلرمية، الذي تعلق 
بكون اجلاين أهالً للتكليف وحتمل تبعات الفعل، ألننا إذا نظرنا إىل اجلرمية ماديا باعتبارها 
عمالً ضارا، جند أا تثبت مبجرد وقوع الفعل املادي احملرم، أما من ناحية مقدار حتمل 

لنتائج فعله، ومقدار إدراكه وقصده هلذه النتائج، فال بد من النظر يف مقدار حتمله اجلاين 
  .، أو مقدار مسؤوليته اجلنائية)3(هلذه التبعة

  
  :أركان املسؤولية اجلنائية -ب

                                                 
  .366أبو زهرة، مرجع سابق، ص -  1
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تقوم املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية على ثالثة أركان، إذا وجِدت، وجِدت 
إذا انعدمت أو انعدم أمدها، انعدمت املسؤولية اجلنائية، وهذه املسؤولية اجلنائية، و

  :األركان هي
  .أن يأيت اإلنسان فعال حمرما، أي يرتكب جناية -1
  .أن يكون الفاعل خمتارا، فال يأيت فعله حتت اإلكراه -2
  .)1(أن يكون الفاعل للجناية مدركًا -3

أن يقع من اإلنسان فعل ينتهك فالركن األول يتعلق بوقوع الفعل احملرم شرعا، أي 
به حمظور شرعا، أو يترك به ما أوجبه الشرع، وبذلك فوقوع اجلناية هو الركن األول 

  .للمسؤولية اجلنائية
ويتعلق الركن الثاين، بكون القائم بالفعل السليب أو اإلجيايب، احملرم، أي اجلاين قام، 

اه على فعل اجلناية، أو اضطر إليها بذلك الفعل، أو جىن، بإرادته واختياره، من دون إكر
إن اهللا جتاوز يل : "صلى اهللا عليه وسلملقوله .شرعان وذلك ألن املضطر، واملُكْره معذورا

  .)2("عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
أما الركن الثالث للمسؤولية اجلنائية، فيتعلق بتوفر عنصر اإلدراك يف اجلاين، حني 

الذي قام به، ويف الشريعة اإلسالمية ال  لجبنايته، حيث يكون مدركا متاما حلرمة الفعقيامه 
: صلى اهللا عليه وسلم اجلنائية لقوله ةيتحمل الطفل البالغ، وال انون، وال النائم، املسؤولي

حيتلم، وعن انون حىت  عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت: رفع القلم عن ثالث"
  .)3("يعقل

                                                 
  .317، ص01مرجع سابق، جملدعودة،  -  1
وابن حبان يف 659ص1ج2043رواه ابن ماجة كتاب الطالق يف باب طالق املكره والناسي رقم روا ه  - 2

ص 16ج7219رقم .كتاب فضل األمة باب ذكر األخبار عما وضع اهللا بفضله عن هذه األمة 
  52ص2ج765والطرباين يف معجمه الصغري رقم 702

و النسائي كتاب 140ص 4ج 4401كتاب الْحدود باب انون يسرق أو يصيب حدا رقم أبو داود روا ه  - 3
وأمحد يف مسند علي بن ايب طالب رقم 156ص6ج3432الطالق باب من ال يقع طالقه من االزواج رقم 

والدارمي من كتابِ الْحدود باب رفع القلم عن ثالثة رقم 266ص2ج956
  163ص4ج3267تاب احلدود والديات رقموالدارقطين ك1477ص3ج2342
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اتفق العقالء على أن شرط املكلف أن يكون بالغا عاقال، فامها : "قال اآلمدي
للتكليف ألن التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له، وال فهم له، حمال كاجلماد 
والبهيمة، ومن وجد له أصل الفهم، ألصل اخلطاب، دون تفاصيله، من كونه أمرا أو يا، 

اآلمر هو اهللا تعاىل، وأنه واجب الطاعة، وكون ومقتضيا للثواب والعقاب، ومن كون 
املأمور على صفة كذا وكذا، كانون والصيب الذي ال مييز، فهو بالنظر إىل تفاصيله 
كاجلماد والبهيمة، بالنظر إىل أصل فهم اخلطاب، ويتعذر تكليفه أيضا إال على رأي من 

شرع، ال يكلف عباده ما ال واهللا سبحانه وتعاىل الذي هو امل)1(جييز تكليف ما ال يطاق

، وبدليل حتقيق )�m�§ ¨ © ª « ¬�l )2:يطيقون، بدليل قوله تعاىل 
يف الصيام، والصالة، واحلج، حيث يباح للمريض ... األحكام على املرضى، و املسافرين

اإلفطار يف رمضان والقضاء حني يكون قادرا على الصوم، ويباح له إن مل يستطع 
، ...ومجعها ةمن أجل الوضوء أن يتيمم للصالة، وأبيح للمسافر قصرا لصال املاء استخدام

حياسبهم على ما  من األمثلة اليت تبني أن اهللا ال يكلف عباده ما ال يطيقون، وال اوغريمه
  .كان من إكراه أو اضطرار معترب شرعا اأكرهوا عليه أو اضطروا لفعله سلبا أو إجيابا، إذ

أن نضيف أن املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية  إضافة إىل ما سبق ميكن
شخصية فال يتحملها إال من ترتبت عنه فال يسأل عن اجلرم إال فاعله، وال يؤاخذ امرؤ 

 m Ã Ä :جبريرة غريه مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما لقوله تعاىل 

Å Æ Ç È�l )3(وقوله ،:�m ° ± ² ³ ´�l )4( وقول ،
 ،)5(»ال يؤاخذُ اُهللا الرجلَ جبريرة أبيه، وال جبريرة أخيه« :صلى اهللا عليه وسلم الرسول

الواجب على اجلاين خطأ أو شبه عمد أن  )6(باستثناء حتميل القاتل اخلطأ وشبه العمد الدية
  . يؤديها إىل أولياء املقتول

                                                 

  .386أبو زهرة،مرجع سابق  - 1
  .286سورة البقرة -  2
  .164سورة األنعام،  -  3
  .18سورة فاطر،  -  4
  127ص7ج4127باب حترمي القتل رقم  كتاب تحرِميِ الدمِالنسائي  -  5
  .320، ص01عودة، مرجع سابق، جملد -  6
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  :بني اجلناية والضمان -ج

من يفعل فعال حمرما شرعا، باختيار وإدراك  إذا كانت املسؤولية اجلنائية تترتب على
 اكما سبق فإن الفعل املباح الذي يأتيه إنسان ويترتب عنه ضرر بإنسان آخر،ويكون صادر

وغريها مما يرفع املسؤولية اجلنائية، كما . .عن جهل أو خطأ أو عدم إدراك ومتييز همن
م بذلك الفعل إذ ال بد من جرب ذكرت بأركاا السابقة ال يرفع املسؤولية متاما على من قا

   .)1(الضرر الذي وقع على اآلخرين، ألن حقوق اآلدميني ال تسقط باجلهل واخلطأ
، الذي هو كما يقول الفقهاء، من قبيل خطاب )2(ولذلك شرع اإلسالم الضمان

 ارمحكون الفعل املترتب عنه الضرر م الوضع الذي ال يشترط فيه العقل وال التمييز، وال
من قد قام مبعصية، بل قد يضمن احملسن، إذا افال يشترط أن يكون الض ، وبالتايلاأو مباح

ال يشترط فيه التكليف ألنه شرع لرفع  هأَضر باآلخرين، كما يضمن الصيب وانون، ألن
فهو ملعاجلة ضرر واقع بالفعل، أكثر منه لالحتراز . )3(الضرر وجرب ما فات ال العقوبة عليه

 ن، على عكس املسؤولية اجلنائية اليت أكثر ما تكون لالحتراز م)4(واقع ال يراد حصولهمن 
 أفعال حيرم الشرع حصوهلا أساسا ولتحديد ما يترتب عنها من عقاب باعتبارها أفعاال نم

  .مجرمة أساسا
 دعومن ذلك ميكن القول أنه إذا كان يصح القول، أن كل شخص مسؤول جنائيا ي

جنائيا، ألن الضمان ينظَر فيه إىل نتائج  فإنه ال يصح أن يكون كل ضامن مسؤوالصامتا 
الفعل فقط، بينما يف املسؤولية اجلنائية ال بد من توفر األركان الثَالثة السابقة، فالصيب غري 
املميز وانون غري مسؤول جنائيا على ما أتلف من نفس أو مال، لكنه ضامن، فهو ال 

  .مجرم، بل يعوض ما أتلف جريا للضرر الواقع بفعلهيعاقب ك
إن الضمان ال يؤخذ فيه بعني االعتبار إن كان الفعل ذاته جناية، أي أنه فعل حمرم أم 

إن وال، وال إن كان فاعله مدركًا مميزا أم ال، وقد يؤخذ يف االعتبار إن كان مختارا 
بستا للفعل، أم مراشبا غري متعدى وإن اختلفت املسؤولية كان مبسبتا فيه، وإن كان مب

                                                 
  .12، ص4مرجع سابق، جالكاساين، بدائع الصنائع،  -  1
  .من هذه الدراسة األولحول الضمان، انظر الفصل  -  2
  .20- 18ص، -وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، مرجع سابق، ص -  3
  .يقترب مفهوم الضمان يف اإلسالم، من مفهوم املسؤولية املدنية يف القوانني املعاصرة -  4
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اجلنائية عن الضمان يف األركان اليت يقوم عليها، فإن القواعد اليت صاغها الفقه اإلسالمي 
  :قدميا، وجعلها كآليات ينفِّذ وفقها الضمان مثل

  .املباشر ضامن وإن مل يتعد -
  .املتسبب ال يضمن إال إذا تعدى -
  .إذا اجتمع املتسبب واملباشر أضيف احلكم إىل املباشر -

هي القواعد اليت تضبط على أساسها املسؤولية اجلنائية، ويتحدد بتطبيقها، مقدار 
حتمل اجلاين الذي يستحق العقوبة الشرعية، للمسؤولية عن اجلناية، ومقدار الشرعية 

  .ونوعها
  :املخالفات املرورية: املطلب الثاين

من هذه الدراسة عن نظم املرور اليت حتكم السري يف الطرق  ثاينالتكلمنا يف الفصل 
املعاصرة، وكيف أا مقَننة، ومحددة، وملزِمة، يترتب عن عدم التقيد ا مسؤولية 
قانونية، مدنية وجزائية، ألا هي اليت تضبط القواعد املرورية، املُلزمة ملستعملي الطريق يف 

رور، وحتدد ما يترتب عن خمالفتها من مسؤولية مدنية يف جمال تعويض األضرار احلاصلة امل
من خمالفتها، ومسؤولية جزائية، ختص العقوبات املقررة، عن املخالف هلا، سواء أتى فعله 

  .من ضرر حقيقي، أو كان كل فعله هو عدم االلتزام بقواعد املرور
لتعدي على قوانني املرور، وعدم االمتثال والتقيد وتعد املخالفة املرورية، من قبيل ا

بقواعد السري وآدابه اليت حددها قانون املرور، وذلك ما يؤدي إىل اإلخالل بشروط 
سالمة الطريق، وأمن املارين فيه، ألن خمالفات قواعد السري، تتسبب يف وقوع الكثري من 

  .)1(واألبدان واألموالحوادث املرور، اليت ختلف الكثري من األضرار يف األنفس 
وإذا كانت نظم املرور املعاصرة، وقواعدها القانونية، حتمل مستعملي الطريق للمرور 
مسؤولية املخالفات اليت يقومون ا، فإا متيز بني تلك املخالفات، من حيث درجة 

  .خطورا، وحتددها، وختصص لكل خمالفة، ما يترتب عنها من مسؤولية جزائية

                                                 
  .لتعلق بأسباب حوادث املرورانظر يف الفصل الثالث من هذه الدراسة، اجلزء ا -  1
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اجلزائر، حيدد قانون املرور، املخالفات املرورية، واملسؤولية اجلزائية املترتبة عنها يف 
تصنف املخالفات للقواعد اخلاصة حبركة املرور، حسب خطورا إىل «:فينص على

  .)2(، ويصنف املخالفات املرورية يف أربعة أصناف)1(»خمالفات وجنح
  
  
  
  
  :خمالفات من الدرجة األوىل -1

يتعلق مبخالفة قواعد اإلنارة، والوثائق اخلاصة باملركبة، ورخصة السياقة، وتشمل ما 
  .واستخدام آلة أو جهاز مركبة غري مطابق، وخمالفة الراجلني لقواعد سريهم

  :خمالفات من الدرجة الثانية -2

وتشمل خمالفة قواعد السرعة، والتنبيه الصويت، وأضواء املركبات ارورة وقواعد 
ساط الطرق وأرصفتها وحوافها، ويف ممرات الراجلني، ولوحات التسجيل، السري يف أو

  ...وإشارات السرعة، والسري على اخلط املتواصل
  :خمالفات مرورية من الدرجة الثالثة -3

وتشمل خمالفات من قبيل، قواعد احلد من سرعة املركبات ذات احملرك يف بعض 
وقواعد عبور السكك احلديدية وحزام مقاطع الطرق، وقواعد منع املرور أو تقييده، 

الوقوف، وأجهزة اإلنارة، و األمان، وخوذة سائقي الدراجات النارية، وقواعد التوقف 
واهلاتف وجتاوز حدود السرعة للسائقني ذوي رخصة السياقة االختيارية، وأولوية املرور 

  ...للراجلني،
  :خمالفات مرورية من الدرجة الرابعة -4

                                                 
  ، امللحق رقم2009يوليو  22املؤرخ يف  03 -09من األمر رقم 65انظر، املادة  -  1
  .66املرجع نفسه، املادة  -  2
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من قبيل خمالفة قواعد اجتاه املرور، وتقاطع الطرق، وأولوية  وتشمل املخالفات
املرور، وإشارات التوقف التام، واملناورات املمنوعة يف الطرق السيارة والسريعة، وزيادة 

  ...سرعة املركبة اليت تريد مركبة أخرى جتاوزها، والسري دون إنارة ليال أو أثناء الضباب،
ت للمخالفات، فإن املخالفة املرورية لفظ وبغض النظر عن كل تلك التصنيفا

 االفعل الذي يأتيه املار يف الطريق، سواء أن كان قائد مركبة، أو ماشي: يستخدم لوصف
على رجليه ويكون خمالفا ملا تأمر به قوانني املرور، أثناء مروره بالطريق، حيث يكون فعله 

ته مثل خمالفة قواعد السرعة، واإلنارة عنه قانونا، وقد تكون املخالفة لقواعد املرور ذا امنهي
املخالفة : أو تكون املخالفة للنظم اليت حتكم املرور عامة، مثل.. .واملكابح، وأولوية املرور،
وأيا كان نوع املخالفة، وأساس التقييم، فإا كلها، ينظَر .. .لنظم توفر وثائق املركبة،

رمية تستوجب العقاب، رد وقوعها، ولو مل بأا خمالفات تشكل ج: إليها يف قانون املرور
ذ يكمن اخلطأ، فيها بالضبط، يف صورة خمالفة اللوائح والقوانني، إيترتب عليها ضرر للغري 

ويتسع جماهلا حينما يتعلق األمر باإلمهال أو الرعونة أو عدم االحتياط، كأن يقود السائق 
  .)1(السيارة وهي يف حالة سكر أو تعب أو إرهاق

  :أحكام املخالفات املرورية من منظور املسؤولية اجلنائية: املطلب الثالث
ليس يف الشريعة اإلسالمية جناية على نية الفعل قبل صدوره من فاعله وليس هناك 
عقاب حمدد ملا يسمى يف القانون الوضعي املعاصر، مبدئيا، لكن كما وضع اإلسالم 

يت تبني للناس املباح واحملظور يف خمتلف األسس والقواعد للتشريع، وشرع األحكام ال

��mN�O�P :ااالت، شرع أيضا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، لقوله تعاىل

Q�R�S�T�U�V�Wl�)2(،  وشرع أيضا
املنكر، حسب الضوابط والشروط الشرعية،  قف جتاوز األمر أو النهي إىل العمل على و

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع (:  صلى اهللا عليه وسلملقول النيب حممد 

                                                 
  .115، ص2010اجلزائر،  - صونية بن طيبة، القتل اخلطأ بني الشريعة والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار اهلدى، عني مليلة -  1

  .110: آل عمران، اآليةسورة  - 2
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وحتديده  ، فتعريف الناس للمنكر)1()يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان فبلسانه، فإن مل
هلم، وأمرهم بتجنبه، وإتباع املعروف من اخلري، يكون قبل تغيري املنكر باليد أو اللسان أو 

ن تنشر دعوته، وتصل أحكامه إىل القلب، وتلك كانت رسالة اإلسالم األوىل، قبل أ
  .الناس

وكما الحظنا سابقا، يف أركان املسؤولية اجلنائية، فإن الركن األول الذي تقوم عليه 
تلك املسؤولية، هو وقوع الفعل احملرم ابتداء، وال مسؤولية تقوم على شخص قبل أن 

كون اجلناية قد يصدر منه فعل حمرم شرعا، سليب أو إجيايب، فإذا صدر الفعل احملرم، ت
مدى قيام الركنني اآلخرين للمسؤولية اجلنائية، أهلية االختيار وأهلية إىل وقعت، وينظر 

التكليف، مث ينظر يف أركان اجلناية اخلاصة، لتحديد املسؤولية اجلزائية، أو العقوبة املقدرة 
  شرعا

مسؤولية ومن ذلك ميكن القول أن النظر فيما يترتب على املخالفات املرورية من 
جنائية شرعية، حيتم الرجوع إىل تلك األحكام املتعلقة، بالقواعد املرورية اليت تتم خمالفتها 

من هذه  ية، وكنا تناولنا يف الفصل الثاينخمالفة مروراواليت يسمى املخالف هلا، مرتكب
موقع نظم املرور املعاصرة من احلكم الشرعي، ورأينا أن الشرع : الدراسة موضوع

مي ال ينكر أغلب تلك النظم املرورية، وأن مجهور الفقهاء املعاصرين يعتربون أن اإلسال
غري جائز، وأن : خمالفة ما ال يتعارض مع أحكام الشرع اإلسالمي ومقاصده، منها

ما دام أن . )2(العقوبات املفروضة على خمالفي نظم املرور املعاصرة، هي عقوبات شرعية
ويل األمر هو الذي وضعها وأوجبها، وما دام أن النظم والعقوبات ال ختالف الشريعة، ألن 
طاعة ويل األمر واجبة، وتعترب تلك العقوبات من التغرير اجلائز لويل األمر أن حيدده 

عد حمظور شرعا، يويعاقب به، لردع خمالفي نظم املرور، ولذلك فما حظرته تلك النظم 
  .ا ظهر أنه مباح شرعا، وما أوجبته واجب شرعا إال ما ظهر أنه حمظور شرعاإال م

مع نصوص القرآن  ت متفقةإن ما يضعه ويل األمر من لوائح وقوانني، إذا جاء
الكرمي والسنة النبوية، أو مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وروحها التشريعية، وجبت الطاعة 

                                                 
وابن ماجة يف باب األمر باملعروف والنهي 69ص1ج49رقم.. رواه مسلم كتاب اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من  - 1

  42ص18ج11460وأمحد يف مسندأيب سعيد اخلدري رقم1330ص2ج4013عن املنكر رقم
  ر املعاصرة من احلكم الشرعيموقع نظم املرو: انظر يف الفصل الثالث من هذه الدراسة - 2
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لقرآن والسنة، أو على مبادئ الشريعة اإلسالمية ، أما إذا جاءت خارجة عن قوانني اله
، وذلك ألن القرآن )1(وروحها التشريعية العامة، فهي باطلة مطلقا، ألحد أن يطيعها

، مها املصدران األوالن األساسيان للتشريع صلى اهللا عليه وسلمالكرمي وسنة الرسول حممد 
احلالل واحلرام، فيها املعامالت  يف اإلسالم ومها اللذان يعتمد املسلم عليهما يف معرفة

والسلوكات، ومعرفة الصحيح والفاسد يف العقائد والعبادات، كما أن الفقه اإلسالمي قد 
أقر بأن للشريعة اإلسالمية مقاصد متثل روح اإلسالم التشريعية، اليت يتحقق من خالهلا 

واملال، والكثري الدين والنفس والعقل والنسل، : مقصد حفظ املصاحل الضرورية لإلنسان
من اجتهادات فقهاء املسلمني تستند إىل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية، وتستند 
أيضا يف ما مل جتده يف القرآن والسنة إىل روح اإلسالم التشريعية القائمة على تلك 
املقاصد، يف استنباط األحكام الشرعية، اليت سكتت عنها النصوص الشرعية، وقد رأينا 

 قواعد املرور اليت صاغها الفقه اإلسالمي، واليت ال ختالف قواعد املرور ذلك يف
  .، أكثرها إال يف كوا قواعد قانونية ملزمة باملعىن املعاصر لإللزام القانوين)2(املعاصرة

وباملنطق السابق كان ألوىل األمر، أو الدولة، واحلق الشرعي يف التشريع، مبا ال 
المية ومقاصدها، وضمن ذلك اإلطار ميكن لويل األمر أن خيالف نصوص الشريعة اإلس

  :يشرع يف ااالت التالية
  .التشريعات التنفيذية اليت يقصد ا تنفيذ نصوص الشريعة -1
تشريعات تنطيمية، بقصد تنظيم اجلماعة ومحايتها وسد حاجاا على أساس  -2

  .مبادئ الشريعة
وتشريع ويل األمر يف تلك ااالت، ال يكون إال فيما سكتت عنه الشريعة، فلم 
تأت بنصوص خاصة فيه، وال ميكن أن تكون فيما نصت عليه الشريعة، ويشترط أن تكون 

بقصد تنفيذ تلك املبادئ الشرعية العامة،  عمتفقة مع مبادئ وروحها التشريعية، وتوض
  .)3(ريعات التنفيذيةفهي يف حقيقتها نوع آخر من التش

                                                 
  .183: ، ص1عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .من هذه الدراسة فيما يتعلق مبوقع نظم املرور املعاصرة من احلكم الشرعي اينانظر الفصل الث - 2
  .1:، ص1عودة، مرجع سابق، ج - 3
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وإذا نظرنا إىل نظم املرور، باملنظور السابق جند يف عمومها، تعترب تشريعات تنفيذية، 
تضمن تنفيذ الضمانات اليت جاءت ا الشريعة اإلسالمية للحقوق اخلاصة باملرور يف 
 الطريق وآدابه، كما تعترب يف كثري من جوانبها تشريعات تنظيمية، تنظم املصاحل اليت

جاءت الشريعة اإلسالمية لتنظيمها وحفظها وذلك ألا تنظم حق املرور وحتفظه موعة 
داة من أدوات كبرية من الناس، وتيسر املرور السليم واآلمن هلم، كما أا ميكن أن تكون أ

  ما يقع يف الطرق من حوادث، ومن ذلك املنطلق يعتربحتديد املسؤولية ع
 شرعا، ولذلك يعد خمالفها مسؤوال اا تبيحه مباحما حتظره، حمظورا شرعا، وم 

شرعا عن خمالفته، إذا جاء بتلك املخالفة خمتارا، ومدركا ملعاينها ونتائجها، ويعترب فعله 
  .جناية حياسب عليها، لغض النظر عن الوصف القانوين هلا بأا خمالفة

ربا شرعا، وهي ومن ذلك ميكن القول أن املخالفة املرورية اردة، تعد ضررا معت
جناية باملفهوم الشرعي، ألن الضرر املعترب هنا هو جمرد املخالفة، وعدم التقيد ا، وتترتب 
عنها مسؤولية جنائية، مىت توافرت أركاا األخرى، االختيار واإلدراك، والعقوبات اليت 

يف  يوقعها القانون على مرتكيب املخالفات املرورية عموما تعد عقوبات شرعية، تدخل
، وال تدخل يف باب احلدود أو )1(باب التعزير الذي تبيح الشريعة لويل األمر حتديده

ية يف املنظور الشرعي، حني خالف اإلشارة االقصاص، ألن خمالف قواعد املرور، قد قام جبن
اليت حتظر زيادة السرعة عن حد معني أو حتظر أو تأمر بالتوقف يف مكان معني، أو متنع 

، أو القاعدة اليت توجب سالمة مكابح املركبة، ....ملرور يف مكان معنيالتجاوز أو ا
لك حمظورات شرعية، باملفهوم السابق، ولذلك فمن ت، و....وأنوارها، ومراقبتها دوريا

، وبذلك فركنا اشرعي ا، أو تارك واجباشرعي اخالفها بفعل أو إدراك هو فاعل حمظور
شروع حتميله املسؤولية اجلنائية كلما توفرت ن ومن املدي قائمااجلناية الشرعي واملا

أركاا، إن ما قلناه سابقا يتعلق مبا ال يوجد فيه نص شرعي، أما ما فيه نص شرعي مثل 
لق بالسياقة يف حالة سكر، فإننا تعرف أن السكر جناية بنص القرآن، تعاملخالفة اليت ت

يقدره ويل األمر، وهي ال تقبل  وعقوبتها الشرعية تعد من احلدود وليس من التعازير الذي

                                                 
  .القحطاين، فقه املرور وآدابه، مرجع سابق - 1
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على حد من حدود اهللا،  ااإللغاء شرعا، ألن إلغاء احلد وتعويضه بسجن أو غرامة يعد تعدي
  .وذلك ال مينع أن يعاقب باحلد والتعزير إذا ارتبط السكر مبخالفة مرورية
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  :املبحث الثاين

  اجلنايات يف حوادث املرور وتكييفها الشرعي

  

  :دمتهي
اجلناية يف حوادث املرور يف الوقت احلايل، ويف وسائل النقل املعاصرة، يعد موضوع 

من املوضوعات الفقهية اليت حتتاج إىل دراسة، وحبث دقيق يف نوازهلا اجلديدة، بالنظر إىل 
، واحلديث عن )1(هاا احلوادث وجزئياا وكثرت واقعائالظروف املعاصرة، اليت تنوعت فيه

حديث واقعي، وله أسس شرعية، ألن حوادث املرور تؤدي جنايات حوادث املرور، هو 
إىل إزهاق األرواح، وإتالف األموال واألبدان، فيما جيعل حصيلة ما ينتج عنها من ذلك، 

 من تساوي ما ينتج عن بعض احلروب أو رمبا تفوقها، وقد رأينا ما ختلفه تلك احلوادث 
لفصل الثالث من هذه الدراسة، وإيقاع ، يف ااملخسائر بشرية ومادية، يف اجلزائر ويف الع

اخلسائر املادية ظلما، والقتل واجلرح، من دون مسوغ أو واجب شرعي يعد جناية يف 
 لذلكجه حق حرام شرعا، وواإلسالم، ألن إتالف املال، وإتالف النفس والبدن دون 

عرفة خمتلف حتتاج حوادث املرور إىل دراستها جنائيا من وجهة النظر الشرعية اإلسالمية، مل
األحكام املتعلقة ا يف هذا اجلانب، وسننظر هنا يف املسؤولية اجلنائية املترتبة على حوادث 

  :املرور مث طبيعة اجلنايات الناجتة عن حوادث املرور، مث أنواعها
   :املسؤولية اجلنائية عن حوادث املرور :املطلب األول

�: فقال تعاىللقد حرم اإلسالم قتل النفس، من دون وجه حق،  mA�B�

C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�l)2( و��� ،

�� ا���س �����، ���ل���� ا��() وا"'ة %$�# "!،  ��دل * +����mI:ا- ,��

J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�Ul)3(، 

                                                 
  .، مرجع سابقالقحطاين، فقه املرور وآدابه - 1
  .68: سورة الفرقان، اآلية - 2
  .32: سورة املائدة، اآلية - 3
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فساد يف األرض، فيكون حدا من حدود  عقبويكون القتل حقا إذا كان قصاصا أو كان 
احلدود  تلك �صلى اهللا عليه وسلم اهللا تعاىل، يوكل تنفيذه لويل األمر، وحيدد الرسول

، والتارك الثيب الزاين، والنفس بالنفس: مرئ مسلم إال بإحدى ثالثاال حيل دم «: فيقول
  .)1(»لدينه املفارق للجماعة

، حرم االعتداء على اجلسد واملال، بدون كما حرم اإلسالم القتل بدون وجه حقو
وجه حق أيضا، وما يعرف عن حوادث املرور أا تؤدي إىل القتل، وإتالف األموال، 
واالعتداء على األبدان من غري وجه حق، ولذلك فهي حوادث ترتكب بواسطتها الكثري 

  .من اجلنايات باملنظور الشرعي
، وإذا كانت املسؤولية املدنية )2(شروعاوإذا كان التضمني يف حوادث املرور، يعد م

باملعىن احلديث قائمة يف حوادث املرور يف صورة حتمل التعويض عن نتائج تلك احلوادث، 
فإن فقهاء املسلمني، قد حتدثوا عن املسؤولية اجلنائية عن احلوادث الناجتة عن استعمال 

  :الدواب حسب أوضاع وظروف حدودها
قائدها أو يسوقها يف موت إنسان، أثناء سريها يف  إذا تسببت دابة يركبهاـ 1 

  ......الطريق العام، قلت مسؤوليته اجلنائية عن القتل اخلطأ، ألن املباح مشروط بسالمة
وإذا كان السبب يف الوفاة تنخس الدابة أو ضرا من غري سائقها، ينظر يف ما  -2

ن املسؤولية على الراكب، من راكب الدابة، فتكو اإذا كان الناخس أو الضارب مأمور
: وإذا مل يكن مأمورا بتحمل الناخس املسؤولية، ملا روي عن عمر بن اخلطاب من أنه
 –ضمن الناخس والضارب دون الراكب ويف القانون الوضعي احليوانات املسببة لألضرار 

حيمل مالكها املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية عن  –دون حتديد إن كانت مركوبة 
اخلطأ املفترض، عاجلت الشريعة ذلك على أساس أن احليوان املقصود هو املركوب لذلك 

، وكان ذلك ملا كانت تلك الدواب متثل وسائل )3(محلت سائقها أو قائدها املسؤولية
                                                 

ومسلم      باب ما يباح به دم 5ص9ج6878رواه البخاري يف باب قوله تعاىل أن النفس بالنفس رقم  - 1
والترمذي  126ص4ج4352وأبو داوود يف باب احلكم فيمن ارتد رقم 1302ص3ج1676املسلم رقم 

   .19ص4ج1402فيما ال حيل دم امرئ مسلم رقم يف باب ماجاء 
  .أصول مشروعية ضمان حوادث املرور، انظر الفصل الثاين من هذه الدراسة - 2
  .117 – 116: بن طيبة، القتل اخلطأ بني الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص - 3
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عن حوادث املرور، فإن وسائل  الركوب والتنقل األساسية، بينما اليوم، وحيث احلديث
املرور األكثر استعماال واألكثر تعرضا، وتسببا يف احلوادث هي املركبات احلديثة اليت تسري 
بقوة احملركات، وال شك أن تسببها يف احلوادث، وهو ثابت، ال يتم بنفس الطريق اليت 

  .تسبب ا احليوانات، حىت وإن تشات يف بعضها
ركاا يف حوادث املرور، وثبوت قيام املسؤولية اجلنائية عن ومع قيام اجلناية بأ

نائية عن اجلسؤولية املاحلوادث عند فقهاء املسلمني قدميا، يكون من الشرعي احلديث عن 
ن، حيث أن الشرعي احوادث املرور املعاصرة، ألن ركين اجلناية، الشرعي واملادي قائم

وغريه يف حوادث املرور، والفعل املادي  ، ينتهك فيحدث القتل...حترمي القتل واجلرح
، سواء كان صدما، دهسا، أو ...املكون للجرمية يوجد بوقوع حادث املرور املؤدي للقتل

مثلما يتوفر عنصر املسؤولية األدبية خاصة عند سائقي ... يف انقالب مركبة اتسبب
قيادة، تشهد أنه املركبات، ألن قائد املركبة املعاصرة يفترض فيه أن يكون حيمل رخصة 

مدرك للقواعد والقوانني املنظمة للمرور، وأنه مكلف شرعا، إال يف النادر املخالف 
  .للقانون

القانون ام وحىت إن اعتذر حامل الرخصة بعدم اإلدراك، فهو مسؤول، ألنه أم
الوضعي ال عذر جيهل القانون، أما شرعا فألنه كان عليه أن حيتاط لألمر، وقد يعد جانيا 

، ويف كل ...ية أخرى ملخالفة قواعد احلصول على رخصة قيادة املركبة، أو التزويرجنا
احلاالت فهو مسؤول جنائيا عن هذا احلادث إن كان بسببه، إال إذا ثبت أنه مل يكن 
مقصرا، أو مل يكن متسببا، وذلك ألن احلوادث ال تقع دائما بسبب قادة املركبات، أو 

، أو جمنونا يعرب الطريق، أمام مركبة، فجأة قد يؤدي إىل املركبات، ألن طفال غري بالغ
جناية قتل أو جرح، ترتكب عليه، أو على صاحب املركبة، أو شخصا آخرا، متاما مثلما 

  .قد يؤدي إىل ذلك حيوان يسري يف الطريق
وكما تتوافر أركان اجلناية، تتوافر أركان املسؤولية اجلنائية، يف أغلب ما ينتج عن 

رور املعاصرة من قتل وجرح وإتالف لألموال، حسب الضوابط اليت حددها حوادث امل
الفقه اإلسالمي يف التضمني قدميا وحديثا، وكان مما قرره جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن 
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، أن )1(هـ عن أحكام تتعلق ذا اجلانب1414عام  8منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته 
املركبات تنبثق عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريعة احلوادث اليت تنتج عن تسيري 

اإلسالمية، وإن كانت يف الغالب من قبيل القتل اخلطأ، والسائق مسؤول عما يلحقه بالغري 
إذا حتققت عناصرها، وال يعفى من هذه املسؤولية إال  من أضرار سواء يف البدن أو املال

  :يف احلاالت التالية
نتيجة لقوة قاهرة ال يستطيع دفعها وتعذر عليه االحتزاز منها إذا كان احلادث  -أ

  .وهي كل أمر عارض، خارج عن تدخل اإلنسان
  .إذا كان بسبب فعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيجة - ب
  .إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه، فيحتمل ذلك الغري املسؤولية - ج
حوادث السري يف الطرقات، يضمن أرباا األضرار اليت ما تسببه البهائم من  -د

  .تنجم عنها إن كانوا مقصدين يف ضبطها، والفصل يف ذلك للقضاء
إذا اشترك السائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة  -ه 

  .ما تلف من اآلخر من مال أو نفس
  : مع مراعاة ما يأيت فإن -
ضامن ولو مل يكن متعديا، أما املتسبب فال يضمن إال إذا كان  األصل أن املباشر -أ

  .متعديا أو مفرطا
ملتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب، إال اإذا اجتمع املباشر مع  - ب

  .إذا كان املتسبب متعديا، واملباشر غري متعد
احد من إذا اجتمع سببان خمتلفان، كل منهما مؤثر يف الضرر، يتحمل كل و - ج

تعرف نسبة كل منهما املتسببني املسؤولية حبسب نسبة تأثريه يف الضرر، وإذا استويا أو مل 
  .فالتبعة عليهما سواء

  
  
  

                                                 
  .القحطاين، فقه املرور وآدابه، مرجع سابق - 1



 اجلنائية يف حوادث املرور األحكام الشرعية للمسؤولية                 : الفصل الثالث

 

103 
 

  
  :طبيعة جنايات حوادث املرور: املطلب الثاين

اهتم الفقه اإلسالمي يف موضوع اجلنايات، بطبيعة كل جناية، وما يصاحبها من 
ظر فقط يف توفر أركان اجلناية العامة، بل نظر يف مالبسات ظروف وما يدفع إليها، وال ين

ية، وبذلك حتدث الفقهاء املسلمون وقوعها فيما يتعلق مبقاصد اجلاين، وفعله املؤدي للجنا
... عن اجلناية العمد أو املقصودة، واجلناية غري املقصودة، أو اخلطأ، أو شبه العمد،

  .وغريها
قصودة، وتكون متعمدة إذا كانت مقصودة، فتكون اجلناية خطأ إذا مل تكن م

واحلديث عن العمد، والتعمد، أو عدم العمد وعدم التعمد، أو اخلطأ، حيتم الرجوع إىل 
  .املفاهيم املرتبطة بذلك

عليها شرعا، وإذا كان أساس قبول العمل يف  افإذا كانت املعاصي جرائم معاقب
إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل « : وسلم صلى اهللا عليهاإلسالم هو النية لقول رسول اهللا 

ا، ميكن ، فإنه يف موضوع اجلناية واملسؤولية اجلزائية الدنيوية املرتبطة »امرئ ما نوى 
صعب احملاكمة على نية الفعل، فإن فقهاء املسلمني تكلموا عن أنه وإن كان من ال: القول

  .ة واحلكم الشرعي يف كل منهماالقصد اجلنائي وعالقته باخلطأ والعمد وطبيعة اجلناي
فاجلناية تكون خطأ يف الفعل، يف األوىل يكون القصد متجها إىل شيء معني على 
اعتبار أنه مستهدف بالفعل، فيصيبه، لكن يتبني أن القصد كان خطأ، فوجه الفعل إىل 
هدف ظين، كان الفاعل يعتقد أنه هو اهلدف الذي يريده، فالفعل كان صائبا من حيث 

حقق ما أراده صاحبه لكن القصد كان خطأ ألنه بين على ظن غري صائب، وبذلك  أنه
  .)1(فهو خطأ يف ظن الفاعل

صحيح، مبين على تقدير صحيح  فهو  القصد نية فهي خطأ يف الفعل، وأما أما الثا
للهدف، لكن الفعل خطأ، إذا القصد يستهدف شيئا معينا، لكن الفعل خيطئ اهلدف 

  ، )2(املقصود، إىل هدف غري مقصود وهو خطأ يف نفس الفعل

                                                 
  .6: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .7: املرجع نفسه، ص - 2
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احلالة األوىل مثاهلا أن يرى شيئا فريميه على أنه صيد، فإذا هو إنسان، أو يرمي من 
لم، واحلالة الثانية مثاهلا أن يرمي إنسان هدفا معينا مقصودا، يظنه عدو حمارب فإذا هو مس

  .)1(فتنحرف الرمية وتصيب شخصا آخرا
  :هو نية الفعل أو الترك أو حىت القول، فهو ذاته يصنف إىلالذي وباعتبار القصد 

  .إذا قصد اجلاين ارتكاب فعل معني على شخص أو أشخاص معنيني :قصد معني
  .)2(ارتكاب فعل معني على أشخاص غري معنيني إذا قصد :قصد غري معني

يف احلالة األوىل يوافق الفعل القصد، أو خيالفه، لكن الفاعل يقصد اهلدف ويوجه 
، ويف احلالة الثانية جند أن الفاعل يقصد الفعل، لكن يوجهه حنو هإليه فعله، دون سوا

  .هدف معني
ويستهدف من يوجه إليه يف احلالة فهو يريد الفعل الذي قام به ويريد ما ينتج عنه، 

األوىل، لكنه يف احلالة الثانية، يريد فقط الفعل وما ينتج عنه أي يريد اجلناية، وال حيدد من 
  .تقع عليه

وإذا كانت اجلرمية املقصودة يف الشريعة اإلسالمية تعد عدوانا مقصودا، فهي إمث 
فيها باعتبار النية، وال توجد فيها مؤاخذة بنيتها وارتكاا، فإن اجلرمية غري املقصودة، ال إمث 

دينية إال من ناحية اإلمهال وعدم االحتياط، لذلك مرتكب القتل مذنب عند اهللا ما دام 
 زليس قاصدا، ولكن حلرمة اآلدمي وألنه ال يذهب دم دهرا، وحلمل الشخص على االحترا

يف الشريعة اإلسالمية ال  ، فرفع اإلمث)3(دائما حىت ال يقع يف مثلها أوجب الشارع عقوبة
  . )4(ينايف أن يترتب على الفعل حكم

فسائق املركبة الذي يدهس شخصا يف طريق عام، فيقتله، وهو خمطئ غري قاصد 
القتل، يعترب مرتكب جناية خطأ، ويعاقب، بغض النظر عن كونه كان خمالفا لقانون حتديد 

ثبت ذلك فهو يعد قاصدا ملسببات السرعة، أو قانون التوقف عند إشارة توقف مع أنه إن 
  .اجلرمية

                                                 
  .125: أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 1
  .338 – 337: ، ص1عودة، مرجع سابق، ج - 2
  .127 – 126: أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 3
  .384: ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، مرجع سابق، ص - 4
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يتعلق مبا يقع من الشخص وهو عامل أو جاهل  ويف جمال اخلطأ أيضا هناك جانب
بفعله ونتائجه، حيث قد تقع اجلناية، واجلاين فاقد العلم وقت وقوعها، وهذه تسمى جناية 

  :جارية جمرى اخلطأ، واجلاري جمرى اخلطأ نوعان
ويف هذا النوع جيهل اجلاين، وال يعلم قيامه : يف معىن اخلطأ من كل وجه :األول

  .بفعله، أن ينقلب النائم على شخص نائم جبانبه فيقتله
 القتل بالتسبب، كمن حيفر حفرة يف يف: يف معىن اخلطأ من وجه واحد :الثاين

  .)1(الطريق وال يتخذ االحتياطات الالزمة ملنع سقوط املارين ا
اجلاري جمرى اخلطأ يتشابه مع اخلطأ يف الفعل، وال يتشابه معه يف القصد،  والفعل

ألنه يف القصد كانت اإلصابة مقصودة لكنها على ظن خاطئ، ال على علم صادق، أما 
هنا فاجلرمية نتيجة فعل جمرد كاخلطأ يف الفعل، إذا اجلرمية يف خطأ الفعل تكون نتيجة 

  . )2(ختطي الفعل هدفه إىل غريه
إذن فاجلناية قد تكون خطأ يف الفعل، أو القصد، أو جارية جمرى اخلطأ، حيث 
يغيب فيها القصد، لعدم حصول العلم ا أصال، أو قد يكون الفعل متولد من فعل مباح، 

بالتسبب أو  اأو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه مباح مباشرة، أو تسببا، ويكون غري متولد
ة دنيوية شديدة، إن توفر ناية عمدية فيها إمث عند اهللا وعقوبوقد تكون ج. )3(باشرةامل

  .عنصر األهلية يف التفاعل، وقد تكون شبه عمد، وليس حمض خطأ أو حمض عمد
كما ميكن أن تكون جناية حتت اإلكراه، فال يكون الفاعل مريدا للفعل وال نتائجه 

ون كليا، حيث ال يقدر على املباشرة، وإمنا حيمل على القيام حتت اإلكراه، الذي قد يك
االمتناع عن الفعل، كمن حيمل كرها ويضرب به غريه، أو جزئيا كمن يهدد بالقتل، أو 

  .)4(، كي يقوم بفعل حمرم...السجن
وإذا كانت تلك أهم احملددات لطبيعة اجلناية يف الشريعة اإلسالمية، فإن النظر يف 

ن أجل التكييف الشرعي لتطبيقها حيتم اجلناية يف حوادث املرور وفق املنظور السابق، م
                                                 

  .7:، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .126 – 125: أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 2
  .353: عودة، مرجع سابق، ص - 3
  .387 – 386: ابن رجب، مرجع سابق، ص - 4
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النظر يف بعض األفعال والسلوكات اليت تؤدي إىل اجلنايات خالل املرور يف الطريق، 
  :وارتباطها بالقصد واخلطأ واجلهل والعلم

أحد إطارات املركبة عن احنراف مثل : جنايات تقع دون قصد إحداثها مطلقا :أوال
فيقتله، أو يصيب مركبة أخرى وهي تسري، حموره، فيصدم شخصا جبانب الطريق 

فتنحرف عن الطريق، وتنقلب فيموت أو جيرح من فيها، أو تصيب شخصا آخرا، أو 
حالة املركبة اليت تصدم أحد املارة بعد أن خالفت اإلشارة املرورية اليت توجب التوقف، 

ربز فجأة يف وسط وذلك نتيجة التعطل الفجائي ملكابح املركبة، أو حالة أحد املارة الذي ي
الطريق ظانا أنه خال من املركبات، فيفاجأ بوجود مركبة تسري بسرعة مسموح ا، 

  .وحياول سائقها جتنبه فيصطدم جبدار جانب الطريق، فيموت أو جيرح
سائق : جنايات تقع بتعمد إتيان مسببات دون قصد نتائجه ودون تفكري فيها :ثانيا

أمامه يف منطقة فيها التجاوز، فتقابله مركبة أخرى، املركبة الذي يتجاوز مركبة تسري 
حياول سائقها جتنب االصطدام به، فتنقلب به املركبة فيجرح أو يقتل، هو أو راكب معه، 
أو مثال من حيمل شاحنة حبمولة زائدة عن احلد، ولسبب ما تسقط احلمولة على مركبة 

  .فتتلفها، أو تؤدي أيضا إىل قتل من فيها
مثاله من كان يقود شاحنة فتعلق : ت تقع دون علم بالفعل وال بالنتائججنايا :ثالثا

ا من اخللف شخص مل يره، فتعثر وسقط، فمات أو جرح، ومثال الشخص الذي كان 
يقود مركبته على طريق عام، فأصيب بإغماء مفاجئ، مل حيصل له من قبل، فصدم مركبة 

  ...سائرين جبانب الطريق اأو أشخاص
ومثاهلا من يقود مركبة بسرعة هاربا من شخص : ات تقع حتت اإلكراهجناي :رابعا

  ...آخر يطارده مبركبة يريد قتله، فيصدم يف طريقه مركبة، أو شخصا ماشيا، أو جالسا
ومثاهلا قائد املركبة الذي : جنايات تقع بفقدان متعمد للوعي واإلدراك :خامسا

وعي ويرتكب أفعاال، أو يتسبب بفعله الفقد يتناول اخلمر أو غريه مما يؤثر يف اإلدراك، في
، وهذه ميكن إدراجها يف احلالة الثانية أيضا ألن ...يف القتل أو اجلرح أو إتالف األموال

  .السكر من مسببات احلوادث
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تلك بعض احلاالت اليت ميكن تصورها لوقوع حوادث املرور، فوقوع اجلنايات 

فق املنظور الفقهي السابق، حسب اخلطأ، وعالقته املرورية خالهلا، وبالنظر يف طبيعتها و
بالقصد يف الفعل، أو قصد النتيجة، جند أن أغلبها أوكلها يف حكم اخلطأ، حيث احلالة 
األوىل تعد مما جرى جمرى اخلطأ من وجه دون وجه، فإذا كان القصد غري موجود ال يف 

حاصل حلظة وقوعها، بينما إحداث اجلناية، وال يف التسبب يف إحداثها، فإن العلم ا 
ميكن اعتبار احلالة الثالثة تعد مما جرى جمرى اخلطأ من كل وجه، إذ يغيب العلم بالفعل 

  .الذي تنتج عنه اجلناية، وميكن عدها من اخلطأ املتولد يف جانب منها
ويف احلالة الثانية هناك نوع من اخلطأ يف الفعل، إذ ال قصد يف نتائجه فال يستهدف 

، وإن كان هناك قصد يف إتيان األسباب اليت أدت إليه، وهي ممنوعة قانونا، التجاوز اجلناية
يف مكان ممنوع فيه التجاوز، أو زيادة محولة الشاحنة عن احلد، وميكن عدها من اخلطأ 
الناجم عن قصد غري معني، ألنه وإن كان ال يقصد اجلناية، فإن توفري أسباا وقصدها 

اجلناية، دون قصد اين عليه الذي قد يكون اجلاين نفسه، ألن  ميكن عده من قبيل قصد
التجاوز يف األماكن اخلطرية، أو زيادة احلمولة عن حدود معقولة ومقبولة حيتمل ان تؤدي 
إىل حوادث املرور بنسبة كبرية، ونفس هذا مياثل احلالة اخلامسة، حالة ارتكاب جناية يف 

يه وإدراكه بإرادته ألنه شرب اخلمر أو تناول حادث مرور بسبب كون اجلاين فقد وع
مسكرات أخرى، وإن كانت هذه احلالة أخطر، ألنه وإن كان كل خمالف للقواعد املرور 
مسؤول جنائيا، ومنهم املتجاوز يف منطقة مينع فيها التجاوز، أو زاد يف محولة املركبة أو 

يات احلدود، وإذا تسببت من قاد مركبة وهو سكران، فإن األخري مرتكب جناية من جنا
يف قتل أو جرح تضاعفت اجلناية واإلمث األخرى، يف حني املخالفات األخرى يكفي فيها 
التعزير الذي قد خيفف أو يرفع وليس األمر كذلك يف احلدود، وإن كانت اجلناية يف هاتني 

  .احلالتني خطأ، فهي خطأ يقترب من شبه العمد فهو إن مل يقصد الفعل ذاته
حلالة الرابعة منوذج للجناية اليت تقع نتيجة حلوادث املرور، وتقع حتت اإلكراه، ويف ا

، وبالتايل قام مبا حيتمل تسبب يف حادث مرور، السري بسرعةواجلاين هنا قام مبا حيتمل أن ي
أن يؤدي إىل جناية مرورية وهذا يتشابه يف الفعل مع احلالة الثانية واخلامسة، لكنه خيتلف 
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بل قصده النجاة من  ه ليس خمالفة قوانني السرعة،لقصد والدوافع، إذ أن قصدعنهما يف ا
خطر يالحقه، فهو هارب، وبالتايل هو مكره على السرعة للنجاة، لكنه جىن على غريه، 
ورمبا كان سيجين على نفسه، وهنا ميكن أن يعد املطارد له هو اجلاين احلقيقي، ألنه يعد 

ء احلاالت ميكن أن يعده صاحب شرط متعدي فهو مسؤول متسببا يف احلادث، أو يف أسو
 ة أخرى كأن يكون املطارد صاحب حقجنائيا، ونفس هذه احلالة قد تقع لكن بطريق

من وجه، كأن يكون فارا من رجال  ايريد حقه من اهلارب، حيث يعد اهلارب متعدي
ا أو مواد ممنوعة أو املرور، ألنه ارتكب خمالفة مرورية، أو من رجال األمن ألنه حيمل سلع

غريها، وبالتايل فكما حتدثنا عن اخلطأ، باعتباره له عدة وجوه ميكن احلديث أيضا عن 
اجلناية حتت اإلكراه يف حوادث املرور باعتبارها قد تكون يف عدة وجوه وحتتمل عدة 

  .حاالت لتحمل املسؤولية اجلنائية
املرور، تكون غالبا جناية ومن خالل ما سبق، ميكن القول أن اجلناية يف حوادث 

خطأ، وليست جناية عمد، مع اختالف درجات اخلطأ ووجوهه، فقد يكون ناجتا عن 
اإلمهال يف احترام حق الطريق وآداب وقوانني املرور عامة، وقد يكون ناجتا عن التقصري يف 

 عن تعمد خمالفة كل دلك، مبا االتحرز من األدىن وعدم القيام بواجب الصون، أو ناجت
جيعل منها جناية واقعة بفعل قصد مسببات الفعل، ويقر ا من اجلناية شبه العمد اليت يتوفر 

  .فيها قصد الفعل، وال يتوفر القصد إىل اجلناية
، أو اومن جانب آخر ورغم أن اجلناية يف حوادث املرور قد تكون مباشرة، أو تسبب

مباشرة، وتعد احلمولة الزائدة  بشرط حيث ميكن أن يعد الصدم املباشر باملركبة والدهس
املركبة حني تسقط يف الطريق، أو تعيق الرؤية فتسبب يف احلوادث من قبيل اجلناية 
بالتسبب، أما بالشرط، فيمكن أن نعد صاحب املركبة، اليت يقودها ابنه الصغري بدون 
 رخصة صاحب شرط يف وقوع اجلناية، وتثبت مسؤوليته عنها إن ثبت أنه كان مقصرا يف

  ....منع ابنه من قيادا
أما اجلناية العمد فهي مستبعدة يف حوادث املرور، لوجود الكثري من الشبهات اليت 
ترافق احلوادث، وترافق حتديد املسؤوليات، وألن املبدأ واملفترض أا عادة، تقع بفعل 
اخلطأ، لكن ذلك ال يعين أن الشرع ال يبيح احلكم بأن اجلناية املعنية الناجتة عن حادث 
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ية عمد، إذا ثبت ذلك بالدليل الذي ال يداخله شك، كأن يثبت أن مرور معني، هي جنا
حني عبوره الطريق، فقتله كان ) ص(الشخص ) س(يه سائق املركبة احلادث الذي صدم ف

) أ(يوم كذا، حني انقلبت املركبة صدما متعمدا بقصد القتل، أو أن احلادث الذي وقع 
) أ(الذي أتلف فرامل املركبة ) و(خص ن حادثا مدبرا، قام به الش، كا)ع(مات سائقها و

ناية وغريها من احلاالت واألمثلة اليت قد يثبت فيها اجل... يف غفلة من صاحبها، قبل سريها
  .العمد يف حوادث املرور

  أنواع اجلنايات الناجتة عن حوادث املرور: املطلب الثالث
   :متهيد

، )1(س لتقسيم اجلناياتيف دراسة الفقه اإلسالمي ألنواع اجلنايات هناك عدة أس
ور الشرعي، وحنن نظوهي خمتلفة لكنها ال تقود إال لفهم موحد للجناية وأنواعها حسب امل

حناول التعريف بأنواع اجلنايات، لكن دون جتاوز حدود املوضوع، ولذلك ستقتصر على 
  .تلك األنواع من اجلنايات اليت تنتج من حوادث املرور عادة

إن حوادث املرور، قد ينتج عنها القتل، واإلجهاض، واألضرار البدنية، واملادية، 
وهي تتدرج حتت عنوان اجلناية على النفس، أو اجلناية على ما هو نفس من وجه دون 
وجه، واجلناية على النفس واجلناية على األموال، حسب تقسيم الفقه اإلسالمي هلا، وهي 

   .)2(اآلدميسم اجلناية على اتتدرج حتت 
وبذلك نالحظ أن اجلنايات اليت تنتج عن حوادث املرور ليست هي كل اجلنايات 

لذلك ... الشرعية، وليست اجلناية على اآلدمي متمثلة فقط يف القتل واجلرح واإلجهاض
فاجلناية على العرض بالقذف أو الزنا، واجلناية على األموال بالسرقة والغصب واجلناية 

ليست جنايات ميكن أن تكون ناجتة يف ... )3(رابة والبغي، وجناية السكرعلى اتمع باحل
  .حوادث املرور، وهي بذلك مستبعدة من دراستنا للجنايات يف هذا اال

                                                 
  .انظر اإلشارة اليت تلت األسس وتقسيم اجلناية حسبها، يف املبحث األول يف هذا الفصل - 1
  ... نقول ذلك ألن األموال ختص اآلدمي، واالعتداء عليها وإتالفها بعد اعتداء آدمي من وجه أنه يتضرر بإتالف ماله أو سرقته - 2
جناية السكر، قد ترتبط بنتائج حوادث املرور، من حيث أن قيادة املركبة يف حالة سكر ميكن اعتبارها من قبيل تعمد مسببات  - 3

  ...أن تكون سببا الرتكاب احلوادث اليت تترتب عنها جنايات قتل أو جرح أو إجهاض الفعل، فهي جناية ميكن
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يف هذا اال، فإن النظر يف اجلناية وإذا كانت أسس التكييف الشرعي ألنواع 
له فيما سيأيت، مع مالحظة تفاصيل ذلك التكييف حسب التقسيم الفقهي، هو ما سنتناو

أن حادث مرور واحد، قد تنتج عنه اجلناية على النفس، واجلناية على ما هو نفس من 
وجه دون وجه، واجلناية على األموال، واجلناية على ما دون النفس، جمتمعة، حيث يقتل 

  ...فيه، وجيرح الكثريون، ونتلق األموال
  :نايات املترتبة عن حوادث املرورالتكييف الشرعي ألنواع اجل: الفرع األول

   :اجلناية على النفس 
  :مفهومها -أ

تتمثل اجلناية على النفس يف جناية القتل، الذي يعرف يف الشريعة اإلسالمية بأنه فعل 
، فهو إذهاب )1(من العباد تزول به احلياة، أي أنه إزهاق روح آدمي، بفعل آدمي آخر

بفعل آدمي آخر كي يسمى جناية، وتترتب عنه حياة اآلدمي، لكن يشترط أن يكون 
مسؤولية جنائية، وليس بفعل حيوان مثال أو غريه، مع أن ذلك قد يعد قتال وال تترتب 
عليه مسؤولية فجائية إال إذا ثبت تسبب آدمي آخر فيه، وارتباطه باحليوان بعالقة 

  ...ملكية
س يف الفقه اإلسالمي، ينظر إىل اجلناية على النف :طبيعة اجلناية على النفس -ب

بأا قد تكون جناية عمد أو شبه عمد أو خطأ، عند اجلمهور، وخيالفهم اإلمام مالك يف 
  .شبه العمد فال يعترف بوجوده

  :جناية القتل العمد -1

يعرف القتل العمد بأنه القتل الذي حيدث بقصده فاعله، ويقصد  :مفهومها -أ
د فيه اجلاين الفعل قاصدا إزهاق روح اين نتيجته، أي إزهاق الروح، أو هو ما تعم

، ويبني هذا املفهوم للقتل العمد أن العمد احملض يف القتل يبىن على وجود القصد يف )2(عليه
الفعل، والقصد يف القتل، وانتفاء وجود اخلطأ يف الفعل والقصد، وهو ما يرادف مفهوم 

انون قد حياكم على الشروع يف القتل النية املبينة للقتل يف القانون الوضعي، ومع أن الق

                                                 
  .5، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .5املرجع نفسه، ص  - 2
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ويشدد عليه العقوبة على أساس تلك النية، فإن الشريعة اإلسالمية، حني تنظر يف نية القتل 
ال جتردها عن النتائج املترتبة عن الفعل، فال يعد قاتال صاحب النية، لكنه يعد آمثا، إن 

 يعفى من مسؤولية ما حال بينه وبني القتل حائل وكان ضد إرادته، وهو رغم ذلك ال
  ...جرح، إتالف مال: أحدثه فعله من أضرار أخرى

وخيتلف تعريف اإلمام مالك للقتل العمد عن التعريف السابق، الذي يتفق مع مفهوم 
القتل العمد عند أئمة املذاهب الثالث األخرى، إذ يرى اإلمام مالك، أن القتل يعد عمدا، 

ي عنده قصد القتل وتعمد الفعل يقصد العدوان ارد ما دام اجلاين قد قصد القتل، فيستو
ب أو ععن نية القتل، فما دام أن القاتل مل يتعمد الفعل الذي أدى إىل القتل على وجه الل

  .)1(التأديب، فهو قاتل عمدا
، ألنه مباح له فعل التأديب، )2يعترب غري متعد... فمن يقوم بتأديب ولده أو تلميذه

عمدا، ونفس  تأديبه قتل من يؤدب، وهو ال يقصد ذلك ال يعد قاتال وبالتايل فلو نتج عن
األمر إذا نتج القتل عن فعل مقصود منه اللعب املباح، وخيتلف األمر إن كان الفعل غري 
مباح، ومل يقصد القتل فأدى إىل قتل، فالقاتل متعد يف الفعل، لذلك يعترب عند اإلمام 

كل فعل ارتكب يقصد العدوان : عمد عنده بأنهمالك قاتل عمد، ولذلك يعرف القتل ال
  .)3(إذا أدى إىل موت اين عليه، سواء قصد اجلاين القتل أم مل يقصده

تقوم جناية القتل العمد عند مجهور الفقهاء على  :أركان جناية القتل العمد -ب
  :)4(ثالثة أركان هي

  .كون املقتول آدميا -1 
  .ل اآلدميالفعل الذي أدى القتل نتيجة لفع -2
  .أن يكون القاتل قاصدا القتل -3

                                                 
  .64: املرجع نفسه، ص - 1
أو فعل فعال غري مباح التعدي هو جتاوز احلد، أو جتاوز املباح، واملتعدي يف الفعل هو من فعل فعال مباحا وجتاوز احلد املسموح به  - 2

  .أصال
  .5: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 3
  .10: نفس املرجع، ص - 4
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سابقا إذ يشترط اإلمام مالك  كن األخري عند اإلمام مالك عن اجلمهوروخيتلف الر
  .أن يكون فعل القتل حدث عدوانا سواء كان املقصود منه القتل أم ليس مقصود

، إىل أن )1(أشرنا سابقا :تكييف القتل العمد على جنايات حوادث املرور -ج
لب حوادث املرور تعترب خطأ، وذلك العتبارات متعددة، منها أن طبيعة املرور ذاته، أغ

وطبيعة احلوادث اليت حتدث خالله وبسببه تكون غالبا ناجتة عن التقصري وسوء التقدير، أو 
يذاء املؤدي إىل القتل، ألنه ومع كون لإلعن أسباب أخرى، خارجة عن اإلرادة والقصد 

، ومع ما نعرف عن طبيعة ا أو غري متعد، متعديامتسبب ا، مباشراقاتل آدمياملقتول آدميا، وال
، يصعب أن يقصد شخص إيذاء شخص آخر أو قتله، خالل حادث قالسري يف الطر
يلغي احتمال إيذاء نفسه، أو قتلها، حيث يصعب على قاصد القتل، أن أن مرور، دون 

نفسه من ذلك الفعل الذي رمبا يعود عليه يأيت فعله القاتل عرب املرور يف الطرق، وحيمي 
  .هو بالضرر اجلسدي واملادي ورمبا أدى إىل قتله

لكن مع كل ذلك، قد حيدث أن يتعمد سائق مركبة دهس شخص ماش على قدميه 
بقصد قتله، أو يتعمد صدم مركبة أخرى بقصد قتل من فيها، فيحصل ذلك، أو قد يقوم 

بقصد القتل ويقع احلادث املروري بفعل ذلك شخص برمي قنبلة على مركبة أو أكثر 
إن هذه األمثلة عن قصد الفعل وقصد نتائجه، ورغم أا يف ... وحتصل جناية القتل

القانون الوضعي قد تصنف يف خانة جرائم القتل، وال تصنف ضمن نتائج حوادث املرور، 
عمد، ومن قام ا  فإا يف الشريعة اإلسالمية وكلما ثبت وقوعها بأدلة دامغة، تعد قتل

  .يعد جاين عمد على النفس
  :جناية القتل شبه العمد -2

ينظر مجهور الفقهاء هنا إىل قصد القتل، فإذا كان يف القتل العمد  :مفهومها -أ
فهو هنا غري موجود، فلو ضرب شخص آخر، وهو قاصد الضرب، وغري قاصد ، اموجود

لكنه مل يقصد قتله، فكل فعل تعمده  قتله فقتله فهو قاتل شبه عمد، ألنه ضربه بقصد،
  .)2(اجلاين ومل يقصد به القتل يعترب قتال شبه عمد، إذا أدى إىل موت اين عليه

                                                 
  .انظر طبيعة اجلناية يف حوادث املرور فيما سبق - 1
  .6:، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 2
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وذا التعريف للقتل شبه العمد، يتبني أن تعريف اإلمام مالك املشار إليه سابقا للقتل 
عمد، بغض النظر العمد، يشمله أيضا، ألن كل فعل وقع عدوانا وأدى إىل القتل هو قتل 

  .)1(رف بوجود اجلناية على النفس شبه عمدتال يع اعن توفر قصد القتل أم ال، ألن مالك
  :)2(يقوم القتل شبه العمد كجناية على أركان ثالثة :أركان القتل شبه العمد -ب
  .أن يأيت اجلاين بفعل يؤدي إىل قتل آدمي -1
  .أن يكون فعل اجلاين بقصد العدوان -2
  .يكون بني الفعل واملوت رابطة سببيةأن  -3
كما مر يف القتل  :تكييف القتل شبه العمد على جنايات حوادث املرور -ج

العمد، ميكن القول أن اجلناية على النفس، ميكن أن يكون شبه عمد يف حوادث املرور، 
إذا ثبت أن حادث املرور قد وقع بفعل مقصود، لكن مل يكن مقصودا منه القتل، فإذا 

دث مثال أن سائق مركبة معني وحني سريه على الطريق تعمد صدم املركبة اليت كانت ح
تسري أمامه، لسبب ما، ويقصد اإلضرار باملركبة فقط، وليس يقصد قتل سائقها أو أي 
أحد ممن يركب معه، فأدى الصدم إىل انقالب املركبة، وموت سائقها، فهو هنا قاتل شبه 

أن : دون قصد نتائجه، ومثله فعلقصد ال: العمد باعتباره عمد، وذلك بتطبيق مفهوم شبه
يرمي شخص ما حجرا، أو أي شيء أمام مركبة وهي تسري فيصيبها، ويقتل سائقها، أو 

  .راكبا آخرا، إذا كان قاصدا الرمي وإصابة املركبة وليس قاصدا القتل
صد كما أن اجلنايات على النفس كثريا ما حتدث يف حوادث املرور، دون ق -

الفعل، ودون قصد القتل، بل يقصد مسببات الفعل، فقد يرتكب سائق مركبة خمالفة 
مرورية يقصد، أي أنه يعلم أن فعله ذاك ممنوع، وخمالف لقواعد السالمة املرورية، وبالتايل 
فهو يغامر، كأن يسري يف االجتاه املمنوع، أو يتجاوز سيارة أمامه يف منطقة مينع فيها 

، أو يرفع )...يف منعرج، أو منحدر(: طقة بعد ذلك الفعل فيها خطرياالتجاوز، يف من

                                                 
ء أراد القتل أم ال، فهي عنده إما عمد حمض، أو خطأ، والعمد احملض ما كان ناتج عن فعل قام به صاحبه يقصد العدوان، سوا -  1

  .واخلطأ ما كان غري ذلك
  .10: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 2
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سرعة مركبته يف طريق مزدحم، أو يقوم شخص يسري على رجليه باجللوس يف الطريق، أو 
  وغريها من املخالفات، اليت ... يقوم جمموعة من األشخاص بلعب كرة القدم يف الشارع

  
قتل، بفعل الصدم، أو االنقالب، ويف كل هذه قد تؤدي إىل حوادث املرور، وتتسبب يف ال

املخالفات املقصودة، ال يوجد قصد الفعل الذي أدى إىل القتل، فالصدم، أو االنقالب غري 
املقصود، بل املقصود هو األسباب اليت أدت إليه، وكذلك القتل غري مقصود، لكن السبب 

ة يعلم سائقها أن فراملها غري الذي أدى إليه كان مقصودا، وهو ما ينطبق على السري مبركب
سليمة، أو يسري ا ليال بدون إنارة، أو يستخدمها يف نقل األشخاص أو البضائع، وهو 
يعلم أا غري صاحلة لذلك فهو مقصر يف اختاذ أسباب السالمة ومتعمد ذلك، لكنه ليس 

  .ما ينتج عنها من حوادث تؤدي إىل القتل امتعمد
كان متسببا متعمدا يف إحداث  )السائق(ثال السابق مع العلم أن القاتل يف امل

االنقالب، ومباشرا بفعل الصدم أو الدهس، وتلك من مسببات الضمان، فهو ضامن 
للمقتول، مسؤول جنائيا إن توفرت أركان املسؤولية اجلنائية، لكن ميكن اعتباره قاتل شبه 

  .عمد
اخلطأ احملض، بل ميكن من الواضح أن احلادث بتلك الصورة السابقة، ليس من 

اعتباره من اخلطأ املتعمد املقصود، ألن املتسبب يف احلادث والقتل، ارتكب فعال اخلطأ 
، وارتكبه )1(املنصوص على جترميه يف قانون املرور، وهو نفس اخلطأ الذي يعد جمرم شرعا

تلف عن اخلطأ بقصد عاملا بأنه ال جيوز له خمالفة تلك القواعد املرورية، وبالتايل ففعله خي
الذي حيدث من غري قصد، والفعل الناتج عن ذلك، إن مل يكن خطأ حمض، ومل يكن 

  .)2(فيمكن تكييفه على أنه شبه عمد، وبالتايل قد يأخذ حكمه اعمد
  :القتل اخلطأ -3

                                                 

انظر ما تناولناه سابقا يف املبحث األول من هذا الفصل من أحكام املخالفات املرور من منظور املسؤولية  - 1
  .اجلنائية

إذا اعتربنا أن فعل املخالفة  وقد حيمل ذلك على مفهوم مالك الرتكاب الفعل عدوانا واعتباره قتل عمد، - 2
  .املرورية يعد عنوانا ولكنه هنا عدوان يف التسبب يف القتل، وليس عدوانا بفعل قاتل
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ما مل يكن عمدا، أي أنه كل قتل نتج عن فعل : عند اإلمام مالك :مفهومه -أ
ارتكب ليس بقصد العدوان، فلو كان فاعله قام به عدوانا مقصودا كان عمدا، بغض 

الشافعية واحلنابلة (النظر عن قصد القتل ذاته، لكن عند بقية أئمة املذاهب األخرى 
  :ينظر إليه من خالل عدة حاالت )واحلنفية

  .تعمد اجلاين الفعل دون أن يقصد اين عليه، فهو خطأ يف الفعل :األوىل
يتعمد اجلاين الفعل، ويقصد اين عليه، على ظن أنه مباح قتله، لكن يبني  :الثانية

أن اين عليه مصدوم، كمن يرمي من يظنه جنديا حماربا، فإذا هو مسلم، أو معاهد أو 
  .ذمي، فاخلطأ يف القصد

  .صد اجلاين الفعل، لكنه يصدر منه نتيجة تقصريهال يق :الثالثة
  .)1(اجلاين متسبب يف الفعل فقط :الرابعة

كي ميكن اعتبار جناية ما قتال خطأ، ال بد من توفر  :أركان جناية القتل اخلطأ -ب
  :)2(األركان الثالثة التالية

  .أن يقع فعل يؤدي إىل املوت -1
  .أن يقع الفعل خطأ من اجلاين -2
  .كون بني فعل اجلاين واملوت رابطة سببيةأن ي -3
إن أغلب حوادث املرور :تكييف القتل اخلطأ على جنايات حوادث املرور -ج

يكون القتل الناتج عنها خطأ، وذلك لألسباب اليت أشرنا إىل بعضها سابقا، وألن األصل 
تكون بالتسبب، افتراض وقوع اخلطأ، إضافة إىل أن أغلب احلوادث واجلنايات الناجتة عنها 

وتكون ناجتة عن التقصري يف اختاذ االحتياطات الالزمة لتجنب األسباب واألفعال املؤدية 
إىل احلوادث، وإىل القتل، ولذلك فكل جناية قتل ناجتة عن حوادث املرور تعد جناية قتل 

أو شبه عمد، كما عرف الفقهاء العمد وشبه العمد،  اخطأ، إال إذا ثبت أا كانت عمد
و مما قلنا سابقا أنه ميكن محله على شبه العمد، وذلك إذا نتج احلادث القاتل عن تعمد أ

خمالفة قواعد املرور، وشروط السالمة، أو قد حيدث ذلك بفعل تعمد ارتكاب جناية 
                                                 

  .6: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .وما بعدها 87: املرجع نفسه، ص - 2
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مل يثبت  ما ، أما...السكر أثناء قيادة املركبة، أو حىت أثناء السري على األرجل على الطريق
  .ثبت فيه أنه قتل عمد، فيحمل على أنه قتل خطأفيه ذلك، ومل ي

  
  :اجلناية على ما دون النفس -2
هي ما حيصل ببدن اإلنسان، من جراح وكدمات ورضوض، أو قطع  :مفهومها -أ
وال تؤدي إىل القتل وتكون ناجتة عن فعل إنسان آخر، أو هي كل أذى يقع ... أو بتر

  . )1(على اإلنسان من غريه وال يؤدي حبياته
وهي حسب نوع األذى الواقع على البدن  :أنواع اجلناية على ما دون النفس -ب

  :)2(مخسة أنواع
قطع اليد أو الرجل، أو : أي قطعها، وتشمل: إبانة األطراف وما جيري جمراها -1

األصبع، أو الظفر أو األنف أو الذكر أو األنثيني، أو الشفة، أو فقء العني، وقطع األشفار، 
  ...نتف أو حلق الشعر، أو احلاجبني أو الشاربواألجفان، و

وتتمثل يف تفويت منفعة العضو مع : إذهاب معاين األطراف مع بقاء أعياا -2
  )3(...إذهاب السمع، البصر، الشم، املشي، العقل: بقائه قائما، مثل

وتطلق على جراح الرأس والوجه خاصة، ويرى أبو حنيفة أن اجلراح : الشجاج -3
اجلبهة، الوجنتني، الصدغني، الذقن دون : ال يف الرأس والوجه، يف مواضع العظمال تكون إ

  .اخلدود، ويرى باقي األئمة أا ما كان بالرأس والوجه مطلقا
اخلارصة، الدامعة، الدامية، الباضعة، : هي 11والشجاج عند أيب حنيفة عددها 

  .املتالمحة، السمحاق، املوضحة، اهلامشة، املنقلة، اآلمة
الدامية، اخلارصة، السمحاق، امللطاة، وحيذف الثامنة : وعند مالك عشرة أنواع

ويرى أا تكون يف جراح البدن ال يف الرأس والوجه، ويتفق يف ما عدا ذلك مع  )اهلامشة(
  .أيب حنيفة

                                                 
  . 167: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج- 1
  .170 – 168: املرجع نفسه، ص - 2
بالعجز الدائم عن العمل، أو العجز املؤقت، أو العجز اجلزئي أو الكلي، الذي قد يكون بسبب شلل جزئي أو قد يعرب عن ذلك  - 3

  ...كلي لعضو من اجلسم أو اجلسم كله
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ويرى أمحد والشافعي أن الشجاج عشرة فقط، إذ حيذفان الثانية عند أيب حنيفة 
ويعترفان بالعشرة الباقية، ويسمي أمحد الدامية بذات االسم أو بالبازلة، ويسمي  )الدامعة(

  .الشافعي وأمحد العاشرة باملأمومة أو اآلمة
  :وهي ما كان يف سائر البدن عدا الرأس والوجه، وهي نوعان: اجلراح -4

و اليت تصل إىل التجويف الصدري والبطين، سواء كانت يف الصدر أ: اجلائفة: األول
  ...البطن

  .وهي اجلراح اليت ال تصل إىل اجلوف: غري اجلائفة: الثاين
ويشمل كل إيذاء ال يؤدي إىل إبانة : ما ال يدخل حتت األقسام السابقة -5

األطراف، أو إذهاب معناها، وال يؤدي إىل شجة أو جرح، فهو باعتداء ال يترك أثرا أو 
  .يترك أثرا لكنه ليس شجة أو جرح

قد تكون اجلناية على ما دون النفس عمدا  :ناية على ما دون النفسطبيعة اجل -ج
  : أو خطأ
حني يتعمد اجلاين اإليذاء، فريتكب فعال ميس جسم اين عليه أو  :تكون عمدا -أ

  .)1(يؤثر يف سالمته
وعند أيب حنيفة يكفي تعمد الفعل فيما دون النفس، لتعد اجلناية عمدا، بينما يرى 

مذهب أمحد أن العمد على ما دون النفس، يكون حيث يتوفر قصد الفعل أحد الرأيني يف 
مبا يفضي إىل النتيجة غالبا، أي أن األداة املستخدمة يف إحلاق األذى، ينبغي أن تكون من 

، ويرى الشافعي أن )2(األدوات اليت يتصور أا حتدث األذى احلاصل غالبا، مع قصد الفعل
ن عمدا حني يكون الفعل املقصود، من األفعال اليت تؤدي اجلناية على ما دون النفس تكو

  . )3(إىل النتيجة غالبا سواء كان مباشرة أو تسبب
  :وأركان اجلناية على ما دون النفس عمدا هي

                                                 

  .171: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
  .عند اإلمام أمحد الشافعي قد تكون اجلناية على ما دون النفس شبه عمد - 2
  .172 – 171: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 3
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فعل يقع على جسم اين عليه ويؤثر على سالمته، وال يشترط أن يكون ضربا  -1
ضرب، ضغط، وليس من : أو جرحا، بل يكفي أن يقع أي فعل من أفعال األذى والعدوان

  .الضروري واستخدام أداة معينة
خذ اجلاين ايصدر عن إرادة اجلاين ويرتكب قصد العدوان، فيؤ: فعل متعمد -2

  .ويسأل عن قصدهيقصده احملتمل 
عندما يقع من غري املتعمد، سواء  :قد تكون اجلناية على ما دون النفس خطأ -ب

ي حجرا من النافذة ليتخلص منه فيصيب أحد ل متعمد دون قصد العدوان، كمن يلقبفع
املارة، أو يقع الفعل دون قصد من اجلاين، بل نتيجة التقصري، كمن ينقلب على نائم 

  .، وقد تكون بفعل خطأ دون تقصري)1(ضالعهجبواره فيكسر أحد أ
  :وأركان اجلناية على ما دون النفس خطأ هي

  .وقوع فعل يؤدي إىل جروح أو رضوض أو كدمات أو بتر أو كسور -1
عدم وجود قصد يف الفعل املؤدي إىل الضرر، أي أن يكون الفعل دون قصد  -2

  .العدوان، سواء كان نتيجة تقصريه أو بدون تقصري
  :كييف اجلناية على ما دون النفس يف حوادث املرورت -3
، تنتج عن خطأتكون اجلناية على ما دون النفس يف حوادث املرور غالبا جناية  

عدم : من أسباب حدوثها، مثل حلوادث ذاا، والتقصري يف التحرزمن ا زالتقصري يف التحر
اعد املرور، وأسباب السالمة ك، والتقصري يف احترام قولصيانة املركبات، أو التقصري يف ذ

  .واألمن حني السري يف الطريق سواء الراكب أو املاشي
جناية ما على ما دون النفس ناجتة عن حادث مرور  تكونلكن ذلك ال مينع من أن  

معني، على أا جناية عمد، إن ثبت أن الفعل الذي أدى إليها، كان متعمدا، صدم متعمد 
لشخص مثال، دون النظر إن كان إحداث األذى مقصودا أم ال، ألن ذلك الفعل يؤدي 

الفعل أن نتج عنه أذى غالبا إىل اإليذاء على ما دون النفس، وحىت على النفس، فقصد 
كاف العتباره جناية على ما دون النفس الناجتة عنه جناية عمد، ونفس األمر إذا كانت 

                                                 

  .168: عودة، مرجع سابق، ص - 1
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اجلناية ناجتة عن حادث مرور، كان املتسبب فيه قد تعمد إتيان األسباب اليت نتج عنها 
  .اإليذاء اجلسدي

   :اجلناية على ما هو نفس من وجه دون وجه -3
ناية على اجلنني، أو اإلجهاض، وتتمثل يف الفعل الذي يقع وهي اجل :مفهومها -أ

على املرأة، ويتسبب يف سقوط اجلنني الذي حتمله، ويتفق الفقهاء على أن حمل اجلناية على 
اجلنني، هو إجهاض احلامل، واالعتداء على حياة اجلنني أو كل ما يؤدي إىل انفصال 

  . )1(اجلنني عن أمه
، وال يشترط )2(وجد الفعل الذي أدى إىل إسقاط اجلننيوتوجد تلك اجلناية كلما 

يقع  امادي ، أو عماليف الفعل املكون للجناية أن يكون من نوع خاص، بل قد يكون قوال
على جسم املرأة أو عمل معتوه، ضرب، ديد، إفزاع، دواء، أو مواد تؤدي إىل 

  )3( ...اإلجهاض، أو جتويع
  :)4(هو نفس من وجه دون وجه تكون اجلناية على ما :طبيعتها -ب
إذا أتى اجلاين بفعله الذي أدى إىل عالجها من دون قصد، أو أخطأ يف : خطأ -1

  .)5(الفعل
  .إذا تعمد الفعل الذي أدى إىل إسقاط اجلنني -2
 :تكييف اجلناية على ما هو نفس من وجه دون وجه يف حوادث املرور -ج

 إجهاض امرأة، سواء نتيجة صدم مباشر وحتدث تلك اجلناية كلما أدى حادث مرور إىل
تعرضت له من مركبة، أو دهس، أو نتيجة اإلصابة نتيجة انقالب مركبة، أو االختناق 

                                                 

  .240: ، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 1
من يعتربها سقطة املرأة جنينا، ومىت ال يعترب : هناك شروط كثرية يتحدث عنها الفقهاء، تتعلق بـ - 2

وخيتلفون يف ... وفااكذلك، كما تتعلق بسقوط اجلنني حي أو ميت، وسقوطه قبل وفاة أمه إن ماتت أو بعد 
  .ذلك

  .241:، ص2عودة، مرجع سابق، ج - 3
  .244: املرجع نفسه، ص - 4
قد يقدم الروح لزوجته دواء على ظن أنه هو الذي وصفه هلا الطبيب لعالج مرض تشكو منه، فيؤدي  - 5

  .ذلك الدواء إىل إجهاضها، أو قد خيطئ الطبيب ذاته فيصف هلا دواء يؤدي إىل اإلجهاض
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داخلها بفعل حادث مرور، أو حىت نتيجة خوف وفزع أصاا حني احنرفت املركبة اليت 
هو نادر وهي تكون يف حكم اخلطأ، إال إذا ثبت العكس، و... كانت تربكها عن الطريق

إىل طرق أخرى أسهل، ألا  العتبارات كثرية منها أن من يقصد اإلجهاض يلجأ عادة
  .من اازفة اليت يتطلبها التسبب يف ذلك حبادث مرورختلو 

وغالبا ال حتدث اجلناية على اجلنني يف حوادث املرور، منفردة، إذ كثريا ما يصاحبها 
  ...ببدا جناية أخرى، قتل املرأة أو إتالف أو جرح

وتتمثل يف إتالف املال، الذي يتمثل يف املركبات  :اجلناية على األموال بإتالفها -4
كليا أو جزئيا، أو البنايات ااورة للطرق، أو يف احليوانات، وغريها من املمتلكات، اليت 
قد تكون قريبة من مكان وقوع حادث مرور، وإذا كانت املركبات هي األكثر عرضة 

بفعل حوادث املرور، فإنه كثريا ما تتضرر األدوات والوسائل احملمولة عليها واليت لإلتالف 
  .تعد جزءا منها نتيجة التعرض املباشر للحادث

، ناجتة عن التسبب سواء وتكون جناية إتالف األموال الناجتة عن حوادث املرور
  .أو بغريه، كما ميكن أن تكون مباشرة، ولكل حكمه كان بتعد
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  :لثالثاملبحث ا
  العقوبات الشرعية املترتبة على املخالفات وجرائم املرور

  

لقد حدد اإلسالم آدابا للمرور وجعل حقوقا للطريق وضوابط للسري يف الطريق 
العام، ووضع زواجر وعقوبات حتفظ حقوق الناس من مستعملي الطرق وغريهم، 

اجلرائم الناجتة عن عدم احترام للتخفيف من آثار احلوادث واملخالفات املرورية وحتد من 
ملفهوم العقوبة الشرعية واحلكمة منها مع  اقواعد ونظم السري، وسأضع يف هذا البحث بيان
، ويف األخري نذكر بعض )حوادث املرور(بيان أنواعها وخاصة املتعلق منها مبجال حبثنا 

وما تعلق ا من التطبيقات هلذه العقوبات مكيفة على حوادث السري مع ذكر أحكام عامة 
  .فتاوى معاصرة يف هذا الباب

  :مفهوم العقوبة الشرعية واحلكمة منها: املطلب األول
  :تعريف العقوبة
اسم مصدر من عاقب يعاقب عقابا ومعاقبة وهي اجلزاء على الفعل : يف اللغة

   .)1(املسيء
  :هلا عدة تعريفات نذكر تعريفني: ويف الشرع

   .)2(ملخالفته الشرعجزاء عمل يرتكبه اإلنسان  -1
   .)3(اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع أو يه -2

  :تشريع العقوبةاحلكمة من 
إن العقوبة يف اإلسالم هي اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع 

من واملقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصالح حال البشر ومحايته 
عاصي وبعثهم على املفاسد واستنفاذهم اجلهالة وإرشادهم من الضاللة وكفهم عن امل

                                                 

  عقب : ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،مادة  - 1
  .288: ، ص2حاشيةابن عابدين على الدر املختار، مرجع سابق،ج - 2
  .604: ، ص1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق،ج - 3
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الطاعة ومل يرسل اهللا الرسل للناس إال هلدايتهم ملصاحلهم الدنيوية واألخروية، فالعقاب يف 
  .اإلسالم إمنا هو إلصالحهم اتمع وصيانة نظامه من االدام

لنا أن العقوبات اإلسالمية ليست غاية يف ذاا ويتضح ... «: يقول اإلمام أبو زهرة
  . )1(»البشرية وحتقيق العدل االجتماعي بل هي حمض وسيلة إىل إسعاد

  :وميكن أن نلخص أهم فوائد العقوبات يف الشرع فيما يلي
حسب اختالف .... .تأديب وإصالح وزجر(إصالح اجلاين وتأديبه،  -1

  . )2()الدين
محاية اتمع من شرور ارمني، باالقتصاص منه أو حبسه حىت ينصلح حاله أو  -2

  .)عند القائلني به(تغريه 
  .ردع للغري وعربة هلم حىت ال يتساهل يف اإلجرام -3
�،من اجلرمية شفاء لغيظ اين عليه أو وليه حىت ال يفكر يف االنتقام ومن مث يقلل -4

W X��m¤�¥�¦�§��̈©�ª�«�¬�l )3(.  

  

  العقوبات الشرعية أنواع: املطلب الثاين
تقسيمات وذلك بعدة اعتبارات خمتلفة وما يهمنا يف  ةتنقسم العقوبات الشرعية لعد

هذا البحث هو تقسيمها بالنظر إىل نوع اجلناية أو املخالفة املرتكبة يف حوادث املرور، 
وحنن بصدد احلديث عن جرائم حوادث السري لذا جيدر بنا أن نتكلم عن أقسام العقوبة 

هم أقسام العقوبة وذلك للتمييز بني من هذا اجلانب أو ما له عالقة به، دون أن نغفل عن أ
أهم أنواع العقوبات، وأقصد هنا حتديدا عقوبات جرائم احلدود اليت نذكرها لنميز ا 

  :باقي أقسام العقوبات، ومنه فأقسام العقوبة هي
  
  

                                                 

  .119: حممد أبو زهرة، نظرة إىل العقوبة يف اإلسالم، ص - 1
  .2010، 205: سلطانية، صاملاوردي، األحكام ال - 2
  .179: سورة البقرة، اآلية - 3
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   :احلدودـ  1 
الفاصل بني الشيئني واملنع والقطع وأقر ا : يطلق على عدة معان منها: لغة :تعريفها

  . املعىن الشرع هي املنع لذا مسيت منهيات اهللا حدود، آلا ممنوعةإىل
، وبالنظر إىل أن احلدود )1(عقوبة مقدرة شرعا واجبة حقا هللا تعاىل عز شأنه: شرعا 

احلدود : كعقوبة شرعية شرعت حلفظ مصاحل الناس ومقاصدهم فإن التعريف األنسب هو
تأمني وين واألعراض  والعقول واألموال، والددرة شرعا لصيانة األنساب عقوبات مق

حفظ (، حد القذف )ضبط األنساب(حد الزنا : السبل وعليه فإن احلدود سبعة
، حد الردة )حفظ األموال(رقة س، حد ال)حفظ العقول(، حد شرب اخلمر )األعراض

  .)تأمني السبل(، حد احلرابة )حفظ الدين(
  :القصاص -2

ماثلة، ويطلق على التتبع يقال اقتصصت األثر إذا تتبعته املساواة وامل: لغة :تعريفه
  .، ويطلق أيضا على القطع)2(ومنه قصص السابقني مبعىن أخبارهم

   .)3(أن يعاقب ارم مبثل فعله فيقتل كما قتل وجيرح كما جرح: شرعا
  .)4(جمازاة اجلاين مبثل فعله وهو القتل

  :الوجوب بنص القرآن والسنة :حكمه ودليله

�|�}�X�W��my�z: من القرآن  �}�~�_�a`�b�c�
d�e�f�hg�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r�
ts�u�v�w�x�zy�{�|�}�~���¡�¢�£�l 

)5(.  
  

                                                 

  .33/  7االكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، - 1
  .252: حممد أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص - 2
  .663: ، ص1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق،ج - 3
  .156/  10عابدين، مرجع سابق حاشية ابن  - 4
  .178: سورة البقرة، اآلية - 5
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ال حيل «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن النيب : ومن السنة ما رواه عبد اهللا بن مسعود
لدينه املفارق ، والتارك الزاين، والنفس بالنفس.... .حمل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

  .)1(»للجماعة
الفرق بينهما أن احلد هو حق هللا تعاىل ال جيوز العفو  :الفرق بني احلدود والقصاص

ببدل أو غريه، وال جيوز التنازل عنه إذا رفع األمر إىل القاضي أو احلاكم، أما القصاص فإن 
حق العبد فيه غالب ومنه جيوز للمجين عليه أو وليه العفو والتنازل كما أن احلدود ليست 

من جنسها أي جرمية القتل العقوبة الفعل، من جنس اجلرائم خبالف القصاص الذي هو 
  .إخل... جرمية اجلرح العقوبة اجلرح

  : التعزير -3

، كما يطلق على التعظيم )2(من العزر وهو الروع واملنع واإلجبار: لغة :تعريفه

  . )��mµ�¶l )3والنضر ومنه قوله تعاىل

مل تشرع  عرفه الفقهاء عدة تعريفات تدور كلها حول التأديب على ذنوب: شرعا
  :فيها حدود ومن أهم هذه التعريفات

  .)4(تأديب، إصالح وزجر على ذنوب مل يشرع فيها حد وال كفارة
  .)5(تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود: وعرفه املاوردي بقوله

ة وليست أصلية جتب عند تعذر العقوبة ري هنا إىل أن التعزير عقوبة بدليونش
العقوبة األصلية كعدم توفر شروط احلد أو باعتباره عقوبة األصلية، جتب عند امتناع 

  .)6(مضافة تضاف إىل العقوبة األصلية، كإضافة التغريب يف الزنا عند أيب حنيفة

                                                 

خرجه وأ9/5  6878رقم} أ ....أَنَّ النفْس بِالنفْسِ {: باب قَولِ اللَّه تعالَىالبخاري كتاب الديات   - 1
  1676مسلم يف القسامة باب ما يباح به دم املسلم رقم 

  عزر: القاموس احمليط،مرجع سابق، مادة  - 2
  09: سورة الفتح، اآلية - 3
  .293: ، ص2تبصرة احلكام، مرجع سابق ج - 4
  .236: املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق،ص - 5
  .556: ، ص1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج - 6
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إن العقوبات املقررة جلرائم احلدود  :الفرق بني التعزير وبقية العقوبات الشرعية
م أو من ينوبه من القضاة والقصاص مقدرة بالشرع أما التعزير فمتروك لتقدير احلاك

حسب اجتهاده وما يراه مما سبب للجرمية املرتكبة أو املخالفة، خالفا للعقوبات األخرى 
  .أو يسقطها عنها أن يعفوكال ميكن للقاضي أن جيتهد فيها 

  :الدية -4
ودي القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل  مصدر: لغة :تعريفها 
  .)1(النفس

  .املال املؤدي إىل اين عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية: شرعا
عند القائلني عقوبة بدلية (والدية عقوبة أصلية يف القتل واجلرح اخلطأ وشبه العمد 

  .عن القصاص يف القتل أو اجلرح العمد يف حالة عفو اين عليه أو وليه
  .وقد ثبتت مشروعية الدية من الكتاب والسنة

1��ب / ا� :�m�X�WA�B��C�D�E�F�G�IH�J�K�
L�M�N�O�P�Q�R�S��T�U�V�Wl )2(. 

كتب إىل عمرو بن حرم كتابا إىل أهل اليمن صلى اهللا عليه وسلم أن النيب : ومن السنة
  .)3()وإن النفس مائة من اإلبل(جاء فيه ذكر شأن الدية 

وحبثنا يف أغلبه يتصل وجتدر اإلشارة أن الدية تتحملها عاقلة اجلاين خاصة يف اخلطأ 
  .باخلطأ إال نادرا، والعاقلة هم عصبة اجلاين الذين يرثونه إن مل يكن وارث أقرب فيهم

  .)4( )أن يكونوا وارثني يف احلال بل من كانوا يرثون لو ال احلجر وال يشترط(
   :الكفارة -5
ما هو من الكفر مبعىن الستر، أو التكفر مبعىن احملو، ومسيت الكفارات ذا  :لغة 

  .االسم ألا تستر الذنوب ومتحوها
                                                 

  .ودي: املصباح املنري، مرجع سابق، مادة  - 1
  .92: سورة النساء، اآلية - 2
  .507ص/ ج 14، ابن حبان، 4857/60رقم8النسائي، السنن،  - 3
  .544: ، ص1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق ج - 4
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  .)1(الكفارة جزاء مقدر من الشرع حملو الذنب: شرعا 

أو هي ما يكفر به اإلمث من صدقة وصيام أو عتق أو إطعام وتتعلق الكفارة الشرعية 
اليت ارتكبها املسلم وميكن ذكر أنواعها حسب املوضوع ببعض الذنوب واملخالفات 

  .كفارة الصيام، اإلحرام، اليمني، كفارة القتل: املتعلق به، وهي

���mA�B��C�D�E�F�G�IH�J�K:قوله تعاىل :مشروعيتها
L�M�N�O�P�Q�R�S��T�U�V�XW�Y�
Z��[�\�]�^�_�`�a�b�dc�e�f�g�h�

i�j�k�l�m�n�o�p�q�sr�
t�u�v�w�x�y�z�{�}|�~�_�`�

a�b�l.)2(   

وجتدر اإلشارة هنا أن الكفارة واجبة يف القتل اخلطأ فقط عند مجهور الفقهاء عدا  
  .)3(الشافعية الدين يقولون بوجوا يف القتل العمد قياسا على القتل اخلطأ

  :وهنا نذكر أنواعها يف القتل :أنواع الكفارة
أي حترير رقبة مؤمنة غري أن الرق ال يوجد يف العامل اليوم لذا قال  :العتق -1

  .)4(العلماء جبواز أن يتصدق بقيمتها إذا كانت فاضلة عن حاجاته
يف حالة القتل  انمتتالي انيف حالة العجز عن العتق، والصيام هنا شهر :الصيام -2

  .اخلطأ

                                                 

  .33/  7الكسائي، بدائع الضائع، مرجع سابق، - 1
  .92: سورة النساء، اآلية - 2
املذاهب األربعة، دار ابن رابح زروايت، أحكام االدعاء اجلنائي، دراسة فقهية مقارنة ضمن  - 3
  .180: ص.م2009/ هـ1430- 1لبنان ط.حزم،بريوت
  .554: ، ص1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق ج 4
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تطبق مع  )عنويةم(وهناك عقوبات شرعية أخرى  :عقوبات تبعية أخرى -6
  :العقوبات األصلية أو البديلة اليت سبقت اإلشارة إليها ومن هذه العقوبات

  .احلرمان من املرياث -1
  .احلرمان من الوصية -2

  :تطبيق العقوبات الشرعية على جرائم وخمالفات حوادث املرور: املطلب الثالث
قوبات على حسب نوع بعد بيان العقوبة الشرعية وأنواعها حناول أن نكيف هذه الع

املخالفات املرتكبة يف حوادث السري وهنا ال بد أن نشري إىل أن أغلب املخالفات املرورية 
  .يكيفها العلماء واخلرباء من قبيل اخلطأ وال تكون عمدية إال نادرا

  :وميكن أن نلخص أهم األحكام الشرعية يف حوادث املرور فيما يلي 
إذا ثبت أن القتل أو اجلراح ناجتة عن حادث مروري ارتكب عمدا  -أ

: فعقوبته هي عقوبة القتل العمد املقررة يف الفقه اإلسالمي وهيمع توفر نية االعتداء، 
تطبيق القصاص إال إذا عفا اين عليه أو أولياء الدم، فإذا مت العفو تؤخذ الدية املقدرة 

 )1()ليس لقاتل مرياث(:  صلى اهللا عليه وسلمرياث لقوله شرعا باإلضافة إىل حرمانه من امل
ال  {:واختلفوا يف احلرمان من الوصية وإليه ذهب مجهور الفقهاء اعتمادا على حديث

ومن أمثلة هذا النوع كمن يقود مركبته ويسري ا يف طريق عام وهو  .)2(}وصية لوارث
  .ام وهو يقصد قتل املارةيقصد إزهاق أرواح بشرية أو من وضع قنبلة يف طريق ع

) 2(وقد اعتربت وثيقة الصلح الصادرة عن الس العلمي ملديرية الشؤون الدينية  
أن احلادث املروري الذي يعترب عمدا كل حادث يؤدي إىل الوفاة يف حالة [لوالية باتنة 

عذر فيرجع خمالفة القانون وإشارات املرور وفيها الدية كاملة إال اذا كان ملرتكب املخافة 
  : فيه اىل جملس الصلح ومن أمثلته 

  .الوفاة النامجة عن السياقة بسرعة مفرطة وخمالفة للقانون وإشارات املرور -1

                                                 

  2646رقم .884: ، ص2ج .القاتل ال يرث ابن ماجة، سنته، باب - 1
   .236: ، ص4الدارقطي، السنن، ج - 2
  
  م 31/07/2006الس العلمي الصادرة عن مديرية الشؤون الدينية لوالية باتنة بتاريخ .وثيقة الصلح- 4 
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الوفاة النامجة عن السياقة بدون رخصة أو يف حالة سكر أو انعدام شهادة  -2
  .التأمني

مرور يؤدي خلل يف السيارة يؤدي اىل عدم التحكم فيها ويترتب عليه حادث  -3
وأن صاحب السيارة على علم {اىل وفاة الركاب أو املارة، حسب احملضر األمين لذلك 

  .}باخللل
احلمولة املفرطة يف السيارات واحلافالت والشاحنات إذا ترتب عليه حادث -4

  .مرور ئؤدي إىل وفاة الركاب أو املارة
انعدام الوثائق {فاة الدراجات النارية إذا تسببت يف حوادث مرور ونتج عنها و -5

  .}أو ارتكاب خمالفة قانونية
سائقو السيارات والشاحنات إذا استوفت الشروط التقنية والقانونية والسائق  -6

غري مؤمن من طرف صاحب الشاحنة ووقع حادث أدى إىل وفاة صاحب الشاحنة الدية 
العمل ستة أشهر  ألهل السائق ويلحق ذا العمال الدائمون لدى اخلواص إذا جتاوزت فترة

بدون تأمني السائق أو العامل، إذا كان صاحب العمل أو الشاحنة مؤمن وخاضع 
  ].للتأمينات يشترط مدة أكثر من ستة أشهر

إذا تبني أن القتل أو اجلراح الناجتة عن حادث املرور كان من قبيل شبه  -ب

قررة يف الفقه فعقوبته هي عقوبة شبه العمد امل –عدم توفر القصد اجلنائي–: العمد
أي الدية والكفارة إي أن الديه هنا  بالعمداالسالمي، علما أن املالكية يلحقون شبه العمد 

ختتلف عن دية العمد العدوان يف كوا تتحملها عاقلة اجلاين وقت دفعها موسع يف ثالث 
الصلح وقد أعتربت وثيقة . )1("فريى املالكية عدم وجوا مثل العمد"سنني أما الكفارة 

كل حادث يقع مع انعدام الوثائق اليت تمكن الضحية من االستفادة {املشار إليها سابقا أن 
من تعويض الـتأمينات، وكذا سائقي السيارات واملركبات واألالت إدا استوفت الشروط 
التقنية والقانونية والسائق غري مؤمن من طرف صاحب الشاحنة وحادث أدى إىل وفاة 

  .)2(}حب الشاحنة دفع الدية ألهل السائقالسائق فعلى صا
                                                 

  .298ص 2بداية اتهد ج  - 1
  .وثيقة الصلح مرجع سابق - 2
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كما يعاقب شبه العمد جبرمانه من املرياث والوصية وإذا سقطت الدية يف شبه  

العمد حلّ حملّها التعزير وجوبا عند املالكية وعند اجلمهور يترك لتقدير احلاكم أو من ينوبه 
  .أو القاضي
 ل اخلطأياملرور كان من قبإذا ثبت أن القتل أو التلف الناتج عن حوادث -ج 

ب، بستفعقوبة مرتكبة هي نفس عقوبة اخلطأ املقررة شرعا ويلحق باخلطأ ما كان الفعل بال
كمن حفر حفرة يف طريق لغرض ما فسقطت فيه سيارة فمات من فيها، وكذلك خمالفات 

، )2(، وذا رأى جممع الفقه اإلسالمي)1(هي عقوبات اخلطأيف الراجح الصيب وانون 
  :والعقوبة املقدرة شرعا هي

عن فعل مباح لكن  اإذا كان القتل ناجت، )3(الدية والكفارة، أما التعزير ففيه خالف
كان ناجتا عن فعل غري مباح إما إذا خطأ فال تعزير على اجلاين، أما قصر فيه أو أالقاتل 

ففيه مع ض نفسه لذلك عرواجلهل أو مل يؤذن له فيه أو منعه احلاكم من مزاولته، 
  .الكفارة، الدية والتعزير مما يراه اإلمام، وذا قال املالكية

القتل اخلطأ (ويرى مجهور الفقهاء أنه ال تعزير يف اخلطأ بعد الدية والكفارة ألن  
  . )4(ليس فيه إمث بال خالف وإمنا اإلمث يكون يف ترك التحرز، واملبالغة يف التشبث

أو  )قتل(ومنه ميكن القول أن مستعمل السيارة إذا ارتكب حادثا فجىن على نفس  
  .بطريق اخلطأ فإنه جيري عليه ما ذكر سابق )جراح(ما دوا 

فاجلمهور من الفقهاء ال يرون التعزير عقوبة يف اخلطأ فال تعزير على من ارتكب 
  .ى الطريق العام مباح ال إمث فيهخمالفة مرورية ألنه مل يفعل معصية، ألن فعله أي السري عل

                                                 

  .286: ، ص4الشرح الكبري للدردير ، ج - 1
  .71: قرار رقم 1414جمموع قرارات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية، عام  - 2
  .313: ، ص2بداية اتهد، مرجع سابق،اجلزء - 3
  .214: ، ص10، اهلداية مع شرحها تكملة فتح القدير، ج404: ، ص10انظر احمللى، ج - 4
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عنه القتل أو اجلرح فإن كان مباحا له لكنه  جتنأما املالكية فينظرون إىل الفعل الذي 
أخطأ أو قصر يف قيادته فال تعزير عليه وذلك كمن يقود مركبة يف طريق عام واستعمل 

  .كل ضوابط السري فال تعزير
ه التعزير، واملالحظ أن أغلب حوادث أما إن كان غري مباح كما سبق بيانه فإن في
كالسرعة  )فعل ال جيوز للسائق فعله(السري يف هذا العصر ناجتة عن أسباب غري مباحة 

ه أو عدم احترام إشارات املرور أو عدم صالحية يعض رخصاملفرطة أو السياقة دون 
  ...أجهزة السيارة

حادث مروري تستوىف معه كل :"وقد اعتربت وثيقة الصلح املُشار اليها سابقا أن 
كل الشروط القانونية والتقنية املتعلقة بالعربات وكان خارجا عن إرادة السائق يعترب من 

  ".قبيل القتل اخلطأ
إذا ثبت أن القتل أو اجلراح أو التلف ناتج عن حادث مروري ليس للسائق أي  -3

ال كفارة وال تعزير فقد دخل فيه كقوة قاهرة أو عمال أراد به السائق السالمة فال دية و
إذا كان احلادث نتيجة لقوة (: جاء يف قرار صادر عن امع الفقهي اإلسالمي ما نصه

قاهرة ال يستطيع دفعها وتعذر عليه االحتراز منها وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل 
اإلنسان، أو كان بسبب خطأ الغري فيتحمل ذلك الغري املسؤولية أركان بسبب فعل 

  .)1(املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيجة التصور
وكل من مل يتسبب بطريق مباشر أو غري مباشر يف حادث يؤدي إىل الوفاة فال دية  

  .)2("يعتمد يف ذلك على خربة اجلهات املختصة"وال كفارة عليه 

                                                 

/  162: ص 71قرار رقم  1414جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية لسنة  - 1
164.  

  3ر اليها سابقا ص وثيقة الصلح املشا - 2
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  الخــاتـمـة

  

إن موضوع حوادث السري اليوم ورغم ما حدث من تطور يف جمال املرور ال تعد 

وال يعد البحث عن حكم شرعي  ،سالمية أمرا غريبادراسته على ضوء أحكام الشريعة اإل

لذلك جاءت هذه الدراسة املتواضعة يف هذا اإلطار تنطلق من  ،له وآلثاره أمرا مستحيال

  .؛ أن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكانمةمسلّ

ما ميكن استنباطه من  منها فأحكام املسائل اجلديدة، خاصة ما يتعلق حبوادث املرور،

ام املتعلقة ما ميكن القول أنه حكم شرعي ثابت مثل األحك ومنها ،املبادئ العامة للشريعة

وفيها من األحكام ما  ،والعقوبات املقررة هلا ،باملسؤولية اجلنائية الناجتة عن حوادث املرور

مع  ،على احلوادث املعاصرة وآثارها ايعترب من االجتهاد اإلسالمي قدميا واليت ميكن تكييفه

  .مراعاة االختالفات يف الزمان واملكان والوقائع والوسائل املستعملة

ولقد استخلصنا أنه ميكن تطبيق أحكام الضمان يف الشريعة اإلسالمية على حوادث  

مثلما رأينا أن معظم النظم الوضعية احلديثة املطبقة يف هذا اال ال ختالف اإلسالم  ،السري

  .حني حتديده آلداب السري يف الطرقحني حتديده حلقوق الطريق وواجبات املارة و

ام يف جمال التأمينات املعاصرة حلوادث املرور ميكن من أحك كما أن ما ورد 

دراستها على ضوء األحكام الشرعية للمعامالت املالية واليت تنبين على حترمي الربا والغرر 

  .احملتمل أثناء تطبيق تلك األحكام

ميكن تطبيقه على ما يترتب على  ن نظام العقوبات الشرعيةإ :وال غرو إن قلنا

هو األنسب واألجنع يف هذا و ،ن جنايات على األنفس أو األموالاحلوادث املرورية م

  .اال

إن هذه الدراسة املتواضعة تعد حماولة بسيطة تضاف إىل جهود الباحثني 

يف تسليط  أن أكون قد أسهمت ولو جبزء بيسر أرجووهي حماولة  ،واالجتهادات السابقة

إىل جهد أكرب وحبث أوسع يلم  - شكبال  –الضوء على هذه النازلة الفقهية واليت حتتاج 

  .واهللا من رواء القصد واهلادي إىل سواء السبيل ،جبميع اجلوانب املرتبطة باملوضوع
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  :نتائج البحث

  :من أهم النتائج اليت ميكن استخالصها من خالل هذا البحث ما يلي 

واليت مل إن أحكام حوادث السري تعترب من النوازل الفقهية املستجدة يف عصرنا   -1

تبحث بالقدر الكايف يف العصور السابقة مما يتطلب من الفقهاء واملشرعني البحث 

  .واالجتهاد قصد إجياد األحكام املناسبة هلا

ميكن تطبيق مبدأ الضمان كما تناوله الفقه اإلسالمي قدميا على حوادث املرور   -2

  .املعاصرة وتكييفه مع القانون الـمطبق يف هذا اإلطار

إن الكثري من نظم وقوانني املرور املعاصرة هلا ما يربرها شرعا مبا حيفظ مصاحل   -3

  .الناس؛ كوا تنسجم مع حقوق وواجبات الطريق اليت حددا الشريعة

التأمني على حوادث املرور بالكيفية املطبقة يف النظم احلديثة ختالف مبادئ الشرع   -4

ميكن اعتبارها من الضرورات، وهذا يتطلب من إال أنه  –مبا تتضمنه من ربا وغرر  –

  .الفقهاء واملشرعني إجياد صيغة تكيفه مع مبادئ الشرع

  .ميكن تطبيق أحكام املسئولية اجلنائية اإلسالمية على حوادث السري  -5

  .معظم أحكام حوادث املرور من قبيل اخلطأ  -6

ى الشريعة املرونة اليت اختالف الفقهاء يف أحكام حوادث املرور اجلنائية يضفي عل  -7

  .تتالءم مع حفظ املصاحل واملقاصد

أكثر العقوبات الشرعية اليت ميكن تطبيقها على حوادث السري هي الديات   -8

  .والتعازير مع اإلبقاء على القصاص والكفارات يف حاالت حمدودة
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بات ميكن اعتبار العقوبات املطبقة يف جمال حوادث املرور يف النظم احلديثة عقو  -9

  .تعزيرية

تنوع اجتهادات الفقهاء املعاصرين يف البلدان االسالمية خبصوص حوادث السري   -10

  .ناتج عن اختالف القوانني املنظمة واملطبقة يف هذا اال

إن دراسة مشكلة حوادث الطرق جيب أن حتظى باهتمام كبري ملا هلا من تأثري على   -11

صة وأا تستهدف العنصر البشري وهو العنصر اقتصاد الدولة وكياا االجتماعي، خا

  .األهم يف حياة الشعوب أو عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية
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  .هـ1417، 2لبنان، ط - العلمي، دار الكتاب العريب، بريوت

حممد : داود،حتقيق ، سنن أىب أبو داود، سليمان بن األشعب السجستاين .19

  بريوت -العصرية، صيدا املكتبة : الناشر حميي الدين عبد احلميد
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مطبعة مصطفى : على خمتصر خليل امش حاشية الدسوقي الشرح الكبريالدردير،  .20

 .مصر -احلليب البايب، القاهرة

الدسوقي، مشس الدين حممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار  .21

 .هـ1331لبنان،  -بريوت ،الفكر

جلسمانية واملادية الناجتة عن حوادث دالندة، يوسف، نظام التعويض عن األضرار ا .22

 .2009، 2املرور، دار هومة، اجلزائر، ط

ابن رجب، زين الدين أيب الفرج عبد الرمحان بن شهاب الدين، القواعد يف الفقه  .23

 .1971، 1مصر، ط - اإلسالمي، الكليات األزهرية، القاهرة

دين، جامع ابن رجب احلنبلي، زين الدين أيب الفرج عبد الرمحان بن شهاب ال .24

العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، دار الفكر للطباعة والنشر 

  .م2004هـ، 1424، 1لبنان، ط - والتوزيع، بريوت

ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد ابن أمحد، بداية اتهد واية املقتصد، دار  .25

  .لبنان -بريوت الفكر،

 .تفسري املنار، مكتبة القاهرة، مصر ،حممد عبدهو ،رضا، رشيد .26

الرملي، حممد بن العباس أمحد بن محزة، اية احملتاج إىل شرح املنهاج،  .27

 .1976مصر،  –، القاهرة احلليبمؤسسة 

، 3ط ،سوريا –حيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر العريب، دمشق الز .28

1989.  

 –اإلسالمي، دار الفكر، دمشق الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان يف الفقه  .29

 .1982سوريا، 
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 ، مصطفى، املدخل الفقهي العام، أو الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، مطبعةالزرقا .30

  .1986، 1سوريا، ط –، دمشق طربني

دراسة فقهية مقارنة ضمن املذهب األربعة، : زروايت، رابح، أحكام االدعاء اجلنائي .31

  .م2009هـ، 1430، 1لبنان، ط -دار ابن حزم، بريوت

 - دار الفكر بريوت ،اجلرمية: أبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي .32

  .لبنان

الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، دار  .33

 .لبنان -الفكر، بريوت

دراسة مقارنة بأحكام : سراج، حممد أمحد، ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي .34

، 1مصر، ط –املسؤولية التقصريية يف القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

1990.  

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحان، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع  .35

مصر،  –، القاهرة يب، عيسى البايب احللفقه الشافعية، دار حياء الكتب العربية

 .م1959هـ، 1358

 ،يبالشربيين، حممد اخلطيب، مغين احملتاج يف شرح املنهاج، مطبعة مصطفى احلل .36

  .1958مصر،  –القاهرة 

 .مصر –القاهرة  ،لمقدار ال ،، حممد، اإلسالم عقيدة وشريعةشلتوت .37

الرواية والدراية من علم الشوكاين، حممد بن علي، فتح القدير اجلامع بني فين  .38

  .هـ1418، 2عبد الرمحان عمرية، دار الوفاء، املنصورة، ط: التفسري، حتقيق

الطرابلسي، عالء الدين أبو احلسن علي بن خليل، معني احلكام فيما يتردد بني  .39

، 2مصر، ط - اخلصمني من األحكام، مطبعة مصطفى احلليب البايب، القاهرة

1973.  
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دراسة ومقارنة، دار : قتل اخلطأ بني الشريعة والقانون الوضعي، الصونيةبن طيبة،  .40

 .2010اجلزائر  -اهلدى، عني مليلة

، )حاشية ابن عابدين:(املختار الدرتار على ابن عابدين، حممد أمحد أمني، رد احمل .41

  .م1969، 2لبنان، ط -دار الفكر، بريوت

ئرية، امللكية للطباعة بن عباس، فتيحة، حوادث املرور يف املناطق الريفية اجلزا .42

 .2006، 1واإلعالم والنشر، اجلزائر، ط

 .2006عثامنية، خلمسي، عوملة التجرمي والعقاب، دار هومة، اجلزائر،  .43

 .لبنان - ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، بريوت .44

نام، دار عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي، قواعد األحكام يف مصاحل األ .45

  .2،1980لبنان، ط –اجليل، بريوت 

عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون، دار الكتب  .46

 .2009، 1لبنان، ط -العلمية، بريوت

ح الغيب، أو التفسري الكبري، دار زي، حممد بن عمر بن احلسني، مفاتالفخر الرا .47

  .1992، 1الغد، مصر، ط

الدين بن ابراهيم بن علي، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ابن فرحون، برهان  .48

 .1982لبنان،-ومناهج األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت

ابن قدامة املقدسي، موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد، املغين، مكتبة القاهرة،  .49

  .مصر –القاهرة 

لربوق يف أنواء الفروق، القرايف، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس، أنوار ا .50

 .لبنان –عامل الكتب، بريوت 
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القرطيب، أبو عبد الرمحان حممد بن أمحد أيب بكر، اجلامع ألحكام القرآن،  .51

هـ، 1378، 3مصر، ط -دار الكتاب العريب، دار الكتب املصرية، القاهرة

 .م1967

ار الفكر، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر، أعالم املوقعني عن رب العاملني، د .52

  .1977لبنان،  -بريوت

الصاوي، أمحد بن حممد، بلغة السالك إىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك،  .53

  .مصر -، القاهرةاحلليب مطبعة عيسى

دارسة حتليلية ألحكام : صدقي، عبد الرحيم، اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمي .54

، 1مصر، ط –صرية، القاهرة القصاص واحلدود والتعزير، مكتبة النهضة امل

 .م1987هـ، 1408

الصنعاين، شرف الدين احلسني بن أمحد، الروض النضري يف شرح جممع  .55

 .لبنان - الفقه الكبري، دار اجليل، بريوت

الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار  .56

  .1982ـ 2ط ،لبنان –الكتاب العريب، بريوت 

تقي : مالك، حتقيقمام اإلاىل موطأ الكاندهلوي، حممد زكرياء، أوجز املسالك  .57

 .م2003هـ، 1424دار القلم،  –الدين الندوي 

 مصر –ابن كثري، إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، دار التراث، القاهرة  .58

 - ، سنن ابن ماجة، دار السالم، الرياضالقزويينابن ماجة، حممد بن يزيد  .59

 .م1999هـ، 1420، 1طالسعودية، 

دئ، مطبعة تبن ايب بكر بن عبد اجلليل، اهلداية شرح بداية املب ،علي املرغيناين، .60

  .مصر -البايب، القاهرةاحلليب  مصطفى
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حممد فؤاد عبد : قيقحت -شريي، صحيح مسلم،مسلم، بن احلجاج الق .61

 بريوت -دار إحياء التراث العريب : الناشر .الباقي

، 1التأمني واملسؤولية املدنية، كليك للنشر، اجلزائر، ط ،مقدم، سعيد .62

2008. 

التراث  دار إحياءالنجفي، حممد حسن، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم،  .63

 .1981العريب، بريوت 

ابن جنيم احلنفي، زين العابدين بن ابراهيم، األشياء والنظائر على مذهب اإلمام ابن  .64

 .1968مصر،  – القاهرة ،حنيفة، مؤسسة احللي

ابن جنيم احلنفي، زين العابدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كرت الدقائق، دار  .65

  .لبنان -املعرفة، بريوت

 عبد الفتاح أبو غدة: حقيقت بن علي بن شعيب، السنن، النسائي، أمحد .66

 1986 - 1406الثانية، : الطبعة حلب - مكتب املطبوعات اإلسالمية : الناشر

املكتب  املفتني،، روضة الطالبني وعمدة زكرياء حيي بن شرف النووي، أىب .67

  .م1985هـ، 1405، 2سوريا، ط -اإلسالمي، دمشق

النووي، حيي بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، دار التراث، مصر،  .68

  .م1987هـ، 1407

 احلليب،ابن مهام، حممد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على اهلداية، مطبعة  .69

  .ة، مصرالقاهر

 املعاجم -3

  .م1971اجلرجاين، السيد الشريف، التعريفات، الدار التونسية للنشر، تونس،  .1

اجلوهري، إمساعيل بن محاد، تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني،  .2

  .م1987لبنان،  -بريوت
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الرازي، زين الدين حممد بن أيب بكر عبد القادر، خمتار الصحاح، دار السالم،  .3

 .م2007هـ، 1428، 1مصر، ط - اهرةالق

الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق صفوان  .4

 .هـ1412دار السامية، سوريا،  ،عدوان داود

، مصر، ***الزبيدي، حممد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، املطبعة  .5

 .هـ1306، 1ط

ن حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، حتقيق الشريازي، حممد الدي،أباديالفريوز .6

 .م1993هـ، 1413، 3لبنان، ط -وطبع مؤسسة الرسالة، بريوت

 .لبنان - الفيومي، أمحد بن حممد املقري، املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت .7

عبد اهللا : ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ترتيب .8

 .وآخرون، دار الشعب مصرالكبري 

 الرسائل اجلامعية -4

ري، حممد بن عبيد، وقع املسؤولية املدنية وتطبيقاا القضائية، رسالة الدوس .1

دكتوراه، املعهد العايل للقضاء، جامعة حممد بن حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة 

 .هـ1424السعودية، 

اإلسالمي والقوانني الوضعية الغزايل، أمحد خبيت، ضمان عثرات الطريق يف الفقه  .2

  .هـ1416م، 1996دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه جبامعة األزهر، 

فيض اهللا، فوزي، املسؤولية التقصريية املدنية بني الشريعة والقانون، رسالة  .3

 .م1962دكتوراه، جامعة األزهر، مصر، 

، رسالة ، أحكام احلوادث املرورية يف الشريعة اإلسالميةمشببالقحطاين، علي  .4

 .م1988هـ، 1408جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،  ،ماجستري
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الظفريي، نايف بن ناشي بن عمري الذراعي، اآلثار الشرعية املترتبة على حوادث  .5

 .م2005املسري، رسالة ماجستري اجلامعة األردنية، 

  

  

 

 :املقاالت -5

 :االت واجلرائد  .1

إلسالم هو احلل ولكن كيف؟، جملة العريب، عبد الرمحان زكي إبراهيم، نعم ا -1

ص -، ص1994، ديسمرب 433شهريه، وزارة اإلعالم، الكويت، العدد 

138-142. 

 ،الشروق يومية ،2أرقام وأسباب ج –نسيم لكحل، حوادث املرور يف اجلزائر  -2

سبتمرب  5هـ، 1422مجادي الثانية  17، األربعاء 254اجلزائر العدد 

 . م2001

، االجتهاد وقضايا احلياة املعاصرة، جملة األصالة، شهرية، وزارة ة الزحيليوهب -3

، مجادي الثانية 1980جوان  09السنة  – 82اجلزائر، العدد  -الشؤون الدينية

1400. 

 

 :االنترنت -2

: حوادث السري يف الفقه اإلسالمي، منشور على املوقععبد اهللا باسودان،  -1

www.islamfeqh.com. 

نظرة فقهية موجزة ألبرز مسائله، منشور : هاين بن عبد اهللا بن جبري، عقد التأمني -2

 .www.said.NET: على املوقع
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عبد الوهاب مهيوب الشرعي، التأمني أنواع وأحكام، منشور على املوقع  -3

www.algahtani.NET. 

: يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، التأمني، منشور على املوقع -4

www.shubily.com. 

منتدى اجلزائرية للحقوق والقانون، إجبارية التأمني على السيارات، منشور على  -5

 .law.dz-www.Forum: املوقع

 :نيــناالقو -6

يناير  25هـ املوافق لـ 1415املؤرخ يف شعبان عام  07-95أمر رقم  .1

، املؤرخ يف 13هورية اجلزائرية م، يتعلق بالتأمينات، اجلريدة الرمسية اجل1995

 .1995مارس  08

فرباير  20املوافق لـ  ،هـ1427حمرم  21املؤرخ يف  04- 06القانون  .2

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  07-95املعدل واملتمم لألمر رقم  2006

 .2006مارس  12، 15

املتعلق  1974يناير  30املوافق لـ  1394حمرم  6 ،15-74األمر رقم  .3

- 05بإلزامية التأمني على السيارات ونظام التعويض عن األضرار القانون املدين 

 .مواد هلا صلة بالتأمني 2005يو يون 20 10

 غشت 19، املوافق 1422مجادي األول  29املؤرخ يف  14-01القانون رقم  .4

اجلريدة الرمسية  ،يتعلق بتنظيم حركة املرور يف الطرق وأمنها وسالمتها 2001

46 ،19/08/2001. 

 2004نوفمرب  10، 1425رمضان  27مؤرخ يف  16-04القانون رقم  .5

 .2004نوفمرب  13، 72اجلريدة الرمسية  16-04قانون رقم املعدل واملتمم لل
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نوفمرب  28، 1425شوال  15مؤرخ يف  381-04مرسوم تنفيذي رقم  .6

 28، 76، احملدد لقواعد حركة املرور عرب الطرق، اجلريدة الرمسية 2004

 .2004نوفمرب 

املوافق لـ  1424ربيع الثاين  09مؤرخ يف  223-03مرسوم تنفيذي رقم  .7

 –، يتعلق بتنظيم املراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها 2003يو يول 10

 .15/06/2003املؤرخة  37اجلريدة الرمسية 

 .15-74معدل ومتمم لألمر  1988يوليو  19املؤرخ  31-88القانون رقم  .8

املتضمن قانون املالية  1993يناير  19املؤرخ  01-93املرسوم التشريعي رقم  .9

 .1993لسنة 

يتعلق  2002أفريل  25هـ  1422صفر  01زاري مؤرخ قرار و .10

بواصفات اإلطارات املطاطية لعجالت العربات ومقطوراا وكيفيات وضعها 

 .لالستهالك

 2005يناير  23هـ 1425ذو احلجة  13قرار وزاري مشترك مؤرخ  .11

 .حيدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي املضغوط كوقود للسيارات

نوفمرب  02 1408ربيع األول عام  22مشترك مؤرخ يف  قرار وزاري .12

حيدد الشروط اخلاصة باملرور يف الطرق السريعة للمركبات اليت تقوم  1988

 .ستثنائيالنقل االب

م 1989غشت 1 01هـ 1410ذي احلجة  29قرار وزاري مؤرخ يف  .13

ق حيدد مواصفات األطر املعدنية للمركبات واألجهزة الفالحية ووسائل االلتصا

 .يف األرض للجرارات الفالحية واآلالت الفالحية الذاتية احلركة

 1980فرباير  16، 1400ربيع األول  29 34-80مرسوم رقم  .14

 .15-74من األمر رقم  07يتضمن حتديد شروط تطبيق املادة 
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 1980فرباير  16 ،1400ربيع األول  29مؤرخ يف  35-80مرسوم  .15

يتضمن حتديد شروط التطبيق اخلاصة بإجراءات التحقيق عن األضرار ومعاينتها 

 .15- 74من األمر  19اليت تتعلق باملادة 

فرباير  16 ،هـ1400ربيع األول  29مؤرخ يف  36-80مرسوم  .16

اليت ومراجعتها يتضمن شروط التطبيق اخلاصة بطريقة تقدير نسب العجز  1980

 .15-74من  20دة تتعلق باملا

فرباير  16، 1400ربيع األول  29مؤرخ يف  37-80مرسوم  .17

 .15-74يف  34و  32، يتضمن شروط تطبيق املادتني 1980

أفريل  05هـ، 1425صفر  15مؤرخ يف  103- 04مرسوم تنفيذي  .18

 .يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وحيدد قانونه األساسي 2004

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



149 
 

  

  

  

  : فهرس املوضوعات

  الصفحة   املوضوع

 الفصل ألول

  حقوق الطريق ومشروعية ضماا يف الفقه اإلسالمي

  مفهوم الطريق وحوادث املرور: املبحث األول

  مفهومه وأنواعه: الطريق: املطلب األول

  :مفهوم حوادث املرور: املطلب الثاين

ضمانات حق املرور ومشروعية ضمان حوادث املرور يف : املبحث الثاين

  الشريعة اإلسالمية

  :آداب السلوك اإلسالمي يف املشي واالنتقال: املطلب األول

  الضمانات الشرعية حلق الطريق وآداب املرور فيه: املطلب الثاين

  

  املسؤولية عن حوادث املرور و أحكام التأمني عليها :  الفصل الثاين

عن حوادث  نظم املرور يف الطرق املعاصرة وحتديد املسؤولية:املبحث األول

  املرور

  نظم املرور يف الطرق املعاصرة: املطلب األول

  موقع نظم املرور املعاصرة من احلكم الشرعي: املطلب الثاين

  املسؤولية عن حوادث املرور وأسباب وقوعها: املطلب الثالث

  املبحث الثاين التأمني على حوادث املرور وتعويض األضرار الناجتة عنها

 مفهومه، خصائصه وأنواعه: منيالتأ: املطلب األول

 التأمني على حوادث املرور: املطلب الثاين
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  احلكم الشرعي يف التأمني على حوادث املرور:املبحث الثالث

  احلكم الشرعي يف التأمني عامة: املطلب األول

  احلكم الشرعي يف التأمني على حوادث املرور: املطلب الثاين

  ؤولية اجلنائية يف حوادث املروراألحكام الشرعية للمس: الفصل الثالث

  املسؤولية اجلنائية وأحكام املخالفات املرورية :املبحث األول   

  املسؤولية اجلنائية: املطلب األول

 املخالفات املرورية: املطلب الثاين

  :أحكام املخالفات املرورية من منظور املسؤولية اجلنائية: املطلب الثالث

 حوادث املرور وتكييفها الشرعياجلنايات يف :املبحث الثاين

  : املسؤولية اجلنائية عن حوادث املرور: املطلب األول

  :طبيعة جنايات حوادث املرور: املطلب الثاين

  أنواع اجلنايات الناجتة عن حوادث املرور: املطلب الثالث

  العقوبات الشرعية املترتبة على املخالفات وجرائم:املبحث الثالث

  املرور

  مفهوم العقوبة الشرعية واحلكمة منها: األولاملطلب 

 أنواع العقوبات الشرعية: املطلب الثاين

تطبيق العقوبات الشرعية على جرائم وخمالفات حوادث : املطلب الثالث

  املرور

 اخلــاتـمـة ونتائج البحث   

  الفهارس 
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