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 ةاملروري لالختناقاتاحللول املستدامة 

 2022كتوبر أ 9خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 المرورية، االختناقات أزمة تفاصيل في – كثيرًا – الخوض نريد ال كنا وإن

 إلى أدت التي األسباب تلك عن الحديث وهو بُد، له ليس مما بد ال أنه إال

 األسباب نعرف جميعًا كنا وإن والطرقات، الشوارع في األزمة هذه بروز

 أزمة المرورية االختناقات أن من الرغم على وذلك ذلك، إلى أدت التي

 يقوم أن يحاول الجميع ولكن الدول، كل منها تعاني عالمية ومشكلة

 اإلبداعية األساليب من وبالكثير الطرق من بالعديد األزمة هذه بإدارة

 المؤقتة الحلول بعض وضعت لو ببساطة ألنه المستدامة، الحديثة
 مرة الظهور وستعاود مستقبالً ستتفاقم األزمة فإن اليوم "البنادولية"

 وليس إدارة إلى تحتاج األزمة هذه فإن لذلك السنوات، من نيف بعد أخرى

 .فقط الحلول وضع إلى

 ربما الشوارع، في تسير سيارة ألف 700 على يزيد ما فإن البحرين في

 أن يمكن نصفها فإن تقدير أقل على ولكن الوقت نفس في كلها ليست

– نشأ لم أم شئنا سواء – أمر وهذا الشارع، على الوقت نفس في يوجد

 تختلط أن أيضًا الطبيعي ومن بأخرى، أو بطريقة امروريً ااختناقً يسبب

 السيارات مع سنوات 10 على عمرها يزيد التي القديمة السيارات
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 العمال تحمل التي والسيارات الجماعي النقل سيارات وكذلك الحديثة،

 الطبيعي ومن الشخصية، والسيارات والمواد البضائع نقل وسيارات

 أنه إال الشارع في حاجة له ليس وافد أو مواطن السيارة يسوق أن أيضًا

 يروحون الذين األفراد ببعض مليئة الشوارع فإن وكذلك رزقه، عن يبحث

 الوقت وإضاعة التمشية يريدون أنهم مجرد هدف أي غير من ويأتون

 .ذلك إلى وما

 أوقات في أو الوقت نفس في ربما الشارع، يجوبون البشر هؤالء كل

 السيارات، هذه لكل تتسع وال تزيد ال هي كما الشوارع ولكن متفرقة،

 .موجودة أنها إال نعترف لم أم المشكلة بهذه اعترفنا سواء

 يقارب ما منذ كانت ألنها أزمة عليها نطلق نحن وربما األزمة، هي هذه

 أن أمل على وتُركت تفاقمت ولكنها مشكلة، أكثر أو الزمن من عقد من

 أزمة، إلى تحولت األخيرة اآلونة وفي اليوم ولكنها بنفسها، نفسها تحل

 .حقيقة وهذه بإدارتها، نقوم حتى األزمات إدارة عقلية إلى نحتاج لذلك

 سحرية عصا توجد ال أنه بها، نؤمن أن يجب ربما التي األخرى والحقيقة

 ولكننا تكن، لم وكأنها وتنتهي سحرية بضربة األزمة، هذه تدير أن يمكن

 وبكل بل وبشفافية، الموضوع لدراسة متنوعة عقول إلى نحتاج بالفعل

 تكون أن على لها، الناجعة الحلول ووضع بإدارتها نقوم ثم شفافية،

 لها نتصد لم إن ستتفاقم فاألزمة وقتية، وليست مستدامة الحلول

 .اليوم



3 

 

 نفعل؟ أن يمكننا ماذا حسنٌ،

 االختناقات أزمة دراسة في والمنهجية العلمية األساليب نستخدم :أوالً

 ونضع مكيفة، مغلقة غرف في نجلس أن المعقول من فليس المرورية،

 نضع أن المفروض من أنه نجد لذلك الحلول، نضع أن لمجرد الحلول

 تكمن أين خاللها من لنحدد أوالً، المشكلة ودراسة للتفكير آلية أو منهجية

 ؟ الذروة ساعات في الشوارع تجوب التي السيارات عدد في هل األزمة،
 تكون أن بمعنى ؟ ذروة الوقت كل إن أم ذروة ساعات لدينا غدا هل

 في السيارات فيها تكثر أيام هناك هل ؟ الوقت طوال مزدحمة الشوارع

 أن يجب األمور هذه كل إلخ، ..والمواسم األسبوع، نهايات مثل الشوارع

 واحد منظور من لألزمة منظورنا يكون ال حتى علمية بمنهجية تُدرس

 .فقط

 الحلول ووضع األزمة تحليل في المنهجي اإلبداعي التفكير نستخدم :ثانيًا

 الطاولة فوق توضع أن يجب المعلومات جميع نجمع أن بعد المستدامة،

 أو التحليل يتم وال أولية، كمرحلة وتحليلها بدراستها المختصون ليقوم

 أنا أو أرغب أنا أو أريد أنا" بمنهجية أو عشوائية بصورة األزمة دراسة

 .العلمية والوثائق واألدلة األرقام بمنطق وإنما ،"أعتقد

 وبنفس الحلول، وضع في اإلبداعي التفكير أسلوب نستخدم :ثالثًا

 في نبدأ النتائج، وتحليل البيانات تحليل في استخدمناها التي المنهجية

 قبل وذلك الورق، وعلى الطاولة على زلنا ما ونحن الناجعة الحلول وضع
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 الحلول، وضع في المنهجية التصورات وضع في ونبدأ بالتنفيذ، نقوم أن

 وضعت الحلول بأن تمامًا نوقن حتى ودراستها، الهندسية والرسومات

– لذلك الطاولة، حول الموجودين كل فيها شارك إبداعية أفكار على بناء

 .منطقية الحلول هذه تكون ما – عادة 

 وضع عند آنية، وليست مستدامة مستقبلية تكون أن يجب الحلول :رابعًا

 تكون أن يجب األزمة إلدارة الناجعة األساليب واتخاذ ودراستها الحلول

 فال قصير، نفس ذات تكون وأال مستقبلية، المستدامة اإلدارة تلك كل

 هنا متر الشارع، من جزء توسعة أو ،"بنادولية" أو وقتية حلوال نريد

 .مستدامة إدارة تكون أن يجب وإنما هناك، متر ونصف

 التجارب بعض نستعرض أن يمكن الدول من للكثير عديدة تجارب وفي

 :منها والتي اإليجابية، الحلول بعض نعطي حتى وهناك هنا من

 العمال من كبير عدد لديها والتي الخاصة الكبيرة المؤسسات لىع .1

 إلى سكنهم أماكن من تنقلهم بحيث لهم، حافالت بتوفير تقوم أن

 وهذا ا،راكبً 40 أو 30 تحمل أن يمكن الحافالت فهذه العمل، أماكن

 مع الشارع من ستختفي السيارات من العدد هذا حوالي أن يعني

 والشركات المؤسسات من لدينا كم ترى فيا واحدة، حافلة وجود

 إلى يذهبون والذين العمال عشرات فيها يعمل التي الخاصة

 تتوقف أن يجب السيارات هذه كل خاصة، سيارات في أعمالهم

 الخاصة المؤسسات هذه تتحمل أن ويجب الخدمة، عن تمامًا



5 

 

 فإنه الحافالت، هذه يخص فيما آخر وموضوع .عمالها مسؤولية

 المواقف أو األحياء في تقف أن الحافالت لهذه يسمح أال يجب

 ألنها اليوم نهاية في أو الرسمية العطل أو اإلجازات أثناء العامة

 األماكن من الكثير ففي السيارات، مواقف مشكلة خلق في تتسبب

 الخاصة المواقف في وتقف اليوم نهاية في الحافالت هذه تأتي

 الشعبية، األحياء أزقة في حتى أو للمساجد أو الصحية بالمراكز

 .تمامًا هذا تمنع أن المعنية الجهة على لذلك
 عملهم يتوجب ال الذين للوافدين السياقة رخص إصدار وقف .2

 سيارة، يمتلك ودب هب من كل أن يشاهد فجميعنا سيارة، امتالك

 بقوة تسير وربما سنوات، 10 من أكثر السيارة عمر كان وإن حتى

 من النوعية وهذه تسير، ولكنها الذاتي، غير أو الذاتي الدفع

 في وخاصة الشوارع في سير أزمة – وحدها – تسبب السيارات

 – هو – يهمه وإنما الناس أمر يهمه ال فصاحبها والفرجان، األحياء

 بغسل يقومون الذين األفراد :فمثالً .مشاويره ويقضي يسير أن

 الوافدة العمالة من األفراد بعض ؟ سيارة يمتلكون لماذا السيارات،

 من مبلغ نظير آخرين أفراد بتوصيل ويقوم سيارة بشراء يقوم

 وأمور ؟ لماذا مرخص، غير تاكسي بعمل يقوم أنه بمعنى المال،

 من ليس سيارة امتالك عمله يلزم ال الذي الوافد أو فاألجنبي كثيرة،

 .سيارة يمتلك أن الضروري
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 بتفعيل قامت التي الدول أوائل من نحن الجماعي، النقل تفعيل .3

 تستخدم ال الناس جُل فإن اليوم وحتى ،(الحافالت) الجماعي النقل

 هذه وإنما فحسب، بها مقتنعين غير ألنهم ليس الحافالت، هذه

 نظيفة، وليست لها، المحددة والمواعيد بالوقت تلتزم ال الحافالت

 فهذه األخرى، األمور وبعض األحيان، بعض في مكيفة غير وربما

 وأقرب أبعد إلى تصل حتى جدولتها إعادة يتم أن يجب الحافالت

 أن المعقول من فليس العمل، أماكن إلى وخاصة ممكنة، نقطة

 حوالي تبعد ربما مسافة إلى بتوصيلي تقوم ثم الحافلة أركب

 وخاصة المسافة بقية أمشي أن فأضطر عملي، مركز عن كيلو نصف

 إلى أصل عندما وشكلي رائحتي ستكون كيف ترى الصيف، في

 ؟ مكتبي
 من اليوم غدت وهذه الداخلي، النقل في القطارات تفعيل .4

 النوعية هذه إنشاء إلى عاجلة وبصورة تحتاج فالبحرين الضروريات،

 االختناقات من كثيرًا ستقلل ألنها الداخلية، المواصالت من

 من تعاني بالفعل كانت الدول بعض أن وجدنا فقد المرورية،

 شبكة نظام بإنشاء قامت أن بعد ولكنها مرورية اختناقات مشكلة

 األزمة، هذه من التقليل بالفعل تم الداخلية، القطارات من داخلية

 .كثيرة واألمثلة
 وهذه والمدن، األحياء ومخارج مداخل وهندسة تصميم إعادة .5

 المنامة مثل القديمة، والمناطق األحياء وخاصة كبيرة مشكلة
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 أو بطريقة تحتاج المناطق هذه األخرى، القرى وبعض والمحرق

 أهداف مع تتواكب حتى الهندسي التصميم إعادة إلى بأخرى

 تحتاج وإنما تجاهلها وال إهمالها يجب فال المستدامة، التنمية

 .وتحديث هندسة إعادة إلى بالفعل
 الحديثة، المرورية األنظمة مع يتوافق بما الحديثة المدن تصميم .6

 االختناقات مشكلة مراعاة غير من الجديدة المدن بناء يمكن فال

 بناء يتم البحرين ففي للشوارع، االستيعابية والمساحة المرورية

 الحمل في التفكير مدى نعرف ال ولكن اليوم، المدن من العديد

 الساكنين سيارات استيعاب يمكنها فهل للشوارع، االستيعابي

 ؟ سنة 20 حتى أو سنوات 10 وبعد اليوم
 يمكن وال الجماعية، النقل وسائل الستخدام المرورية الثقافة نشر .7

 واستخدام المنازل في الخاصة سياراتهم ترك على الناس إجبار

 القطارات أو الحافالت عن نتحدث كنا إن سواء العام النقل وسائل

 التي الشعوب من فنحن بذلك، الناس يقتنع عندما إال الداخلية

 وإن حتى مشاويرنا جميع قضاء في الشخصية سياراتنا نستخدم

 الخباز أو المسجد إلى نذهب أن نريد كنا إن حتى قصيرة، كانت

 فنشر لذلك طريق، واستخدام سيارة تحرك يعني وهذا الخبز، لشراء

 فيها يشارك أن ويجب أساسية، قضية الثقافة من النوعية هذه

 .الحملة تنجح حتى المعنية الجهات كل
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 مشكلة ستنتهي وحدها النقاط هذه بممارسة قمنا لو إنه ندعي وال

 من جزء هذا إن نقوله أن نريد الذي وإنما لحظات، في الشوارع في الزحمة

 طويلة سنوات العملية تستغرق وربما المرورية، االختناقات أزمة إدارة

 .الحلول هذه كل ممارسة على الجهات يجبر سيادي قرار هناك يكن لم إن
 

 .سماعها نود لذلك النظر، وجهات من العديد هناك ربما نظر، وجهة هذه

 


