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 لطيبمواقف السيارات يف جممع السلمانية ا

 2018يوليو  31نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

إلى زيارة مركز األورام في  –تقريبًا  –اضطرتني الظروف قبل شهرين 
مجمع السلمانية الطبي، وكان موعدي مع الطبيب صباحًا، وكنت 
أعتقد أنه في الصباح يسهل الحصول على موقف للسيارة وخاصة 
إن مركز األورام يقع بالقرب من قسم الطوارئ والحوادث، حيث أن 

 موقف السيارات هنا له مقابل مادي معين.

، ربما قبل الكثير من الموظفين، دخلت ذهبت في الصباح الباكر
المواقف وكلي أمل في الحصول على موقف سيارة بالقرب من مركز 
األورام، ولكن غاب ظني، قلت في نفسي: ربما على بضع خطوات. 
بحثت هنا وهناك، عدت مرة ومرات، ولكن تفاجأت أن المواقف كلها 

 ممتلئة، ال فراغ.

 استغربت، ونحن في الصباح الباكر.

دقيقة انتظر حتى خرج أحد  20وقفت أنتظر، ربما وقف حوالي 
السائقين وهم بمغادرة المكان، ووقفت مكانه، وكأنه موقف 

 .زاحنالسيارات أصبح هم وإ

نحن نعلم إننا في البحرين نعاني من مشكلة مواقف السيارات في 
كل مكان وفي كل حي، إذ أن المخطط ال يفكر في هذه المشكلة 
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ويتركها على البركة، ولكن أن تصل مشكلة مواقف  عندما يخطط
السيارات في مجمع السلماني الطبي إلى هذه الدرجة فهذه كارثة، 
وخاصة ونحن نتحدث أن في هذا المجمع مساحات من األراضي 
كبيرة متروكة وتستغل لوقوف السيارات األفقي، فمتى تفكر 

ي لعمل الحكومة من تغير واستغالل هذه المساحات من األراض
 مواقف سيارات متعددة األدوار ؟

نستغرب من المهندسين والمخططين، أال يتاح لهم الوقت للتفكير 
 في مثل هذه األمور البسيطة ؟

تزيد أعداد السيارات في البحرين بطريقة المتواليات الهندسية، 
وفي المقابل فإن شوارعنا وبنية البحرين التحية تسير عكس ذلك 

لسيارات اليوم ال تعتبر ترف في البحرين ولكنها تمامًا، ومواقف ا
حاجة ضرورية وتحتاج إلى إعادة نظر وخاصة في المرافق العامة، 
فمستشفى السلمانية تعد من أكبر واقدم مستشفيات في 
البحرين وال يوجد بها مواقف متعددة األدوار، ترى إلى متى يمكن 

 أن يظل الوضع كذلك ؟

بيرة من األراضي في نفس المجمع والغريب أنه توجد مساحات ك
 يمكن استغاللها واالستفادة منها، ومع ذلك ال شيء يحدث.

ما زلت أقول إننا في البحرين نعالج األورام المشاكل الكبيرة 
بطريقة تقديم البندول، أي بالمسكنات، وكأن األمر ال يعني 
أصحاب الشأن، فمشكلة االزدحام المروري يتم عالجه بقطع بضع 
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م من األرصفة وإضافتها إلى الشارع، هذا حل مؤقت، ترى ماذا أقدا
وكذلك مشكلة مواقف سنوات ؟  10يمكن أن يحدث بعد حوالي 

السيارات سواء في المنشآت الحكومية مثل مستشفى السلمانية 
وقس على ذلك كل المشاكل، فتأتي الحلول أو غير من المنشآت، 

إذ ال تقدم  لون وال ععم لها، باهتة الوكأنها ذرًا للرماد في العيون، 
الحلول الناجعة المستدامة، ونحن اليوم نتكلم عن التنمية 

 المستدامة.

، وكأن والغريب في كل ذلك غياب المجالس البلدية عن كل ذلك
 المر ال يعنيها.

سنوات  10ترى ماذا يمكن أن يحدث لمجمع السلمانية الطبي بعد 
لدى الحكومة خطة مستدامة من اآلن ؟ أين ستقف السيارات ؟ هل 

ودائمة لحل مشكلة مواقف السيارات في مستشفى السلمانية ؟ 
 ألن فعالً الوضع ال يتحمل.

 

 


