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قطاع الطرق ( 2ـ )2



كتبــت يف األســبوع املاضــي عــن املســتهرتين ب ـ من النــاس علــح
الطرق عن طريل
وقد يعترب البع

الفة قواعد املرور وقد أمسيتهم قطاع الطـرق,
أن هذه التسمية مبالً فيها ولكن نتـائج أعمـاهلم

من إرعاب للناس وإتالف لألرواك وسفك لدماء اآلخرين قـد تكـون
مقاربــة ألعمــال املفســدين يف األرض وإن اختلفــت النيَّــات وأحكــام
الشرع حوهلـا ,ولكـن ثارهـا االجتماعيـة ال تنكـر وأعـداد القتلـح
بسـ ـببها أعظـــم ممـــا كنـــا نقـــرأ عـــن أعمـــال أولئـــك يف صـــفحات
التاريخ ,وأواصل احلديث هذا اليوم عن املوضوع نفسه.
قد تكون سائرًا ب مان اهلل علح الطريل وحريصًا علـح أن تسـري
بالسرعة النظامية وقـد تكـون متجـاوزًا هلـا يف بعـ

األحيـان فـإذا

بالســيارات مــن وراءك ,مــنهم مــن يســتعمل النــور إن كــان الوقــت
مســاءًا ومــنهم مــن يســتعمل زمــار الســيارة ,ومــنهم مــن يقــرتب منــك
وكـ ـ ن عليـــه قَســـم أن يالمـــس صـــدام ســـيارته األمـــامي بصـــدام
ســـيارتك اخللفـــي ,كـــل تلـــك احلركـــات الـــيت يقـــوم بهـــا بعـ ـ
الســائقني هــدفهم اجتيــازك مــن املكــان الــذي خيتارونــه ,مــع أن
 نُشــر هــذا املقــال بصــحيفة الــبالد ,العــدد( ,)10752الثالثــاء  1رجــب
1414هـ املوافل  14ديسمرب 1993م.
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بإمكانهم االجتياز من املسارات األخر  ,وهم يف الغالب

الفون

بتجـــاوز الســـرعة النظاميـــة ,وإزعـــاج اآلخـــرين وتهديـــد أرواحهـــم
وتعريضهم للخطر.
وهناك بعـ

املقرتحـات أقـدمها للقـائمني علـح املـرور للحـدِّ مـن

املخالفات واملساهمة يف ضبط املخالفني وجمازاتهم ,ومنها:
حبــــذا أن تكــــون هنــــاك ســــيارات مدنيــــة ملراقبــــة الســــرعة أو
االنضباط املروري علح الطرق داخل املدن وخارجها ,ويكفي منهـا
أخــذ أرقــام الســيارات املخالفــة وتســجيلها علــح صــاحبها وإشــعاره
بذلك.
يف كثري من الدول يلعـب العنـوان الربيـدي دورًا كـبريًا يف تبليـً
املخـــالفني لألنظمـــة املروريـــة وحتـــح لـــو مل يســـتوقفوا يف ســـاعتها,
فحبــذا أن يكــون لــد امل ـرور عنــوان بريــدي لكــل صــاحب ســيارة
ميكن من مراسلته وإشعاره ب خطائه يف حينها حتح حيسـب لـذلك
حساب وأن ال تكون املخالفات جمموعة له عنـد جتديـد االسـتمارة
أو مــا شــابة ذلــك وإمنــا يشــعر بهــا أوالً بـ ول ,وهــذا بــالطبع يســتلزم
ميكنـــة العمليـــة عـــن طريـــل الكمبيـــوتر وســـعة يف أجهـــزة املـــرور
تستوعب هذا األعمال كما تستلزم تعاونًا مـن الربيـد ودقـة وتعاونًـا
من املواطنني.
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ميكــن أن يلعــب املواطنــون الثقــات دورًا ملموسًــا يف التعــاون مــع
جهاز املرور ب خذ أرقام السـيارات املخالفـة وتبليـً املـرور بـذلك عـن
طريـل اهلـاتف علـح أن يكـون املبلـً مسـتعدًا لـإلدالء بشـهادته عنـد
احلاجة ,وتكون تلك األرقام معلنة علح الطرق العامة ,وهلا أجهـزة
خاصة الستقبال تلك املكاملات من املـواطنني الثقـات ,وهـذا األمـر
معمول به يف كثري من الدول ومنهـا الواليـات املتحـدة حيـث تنتشـر
تلـك األرقـام يف

تلـف الطرقـات ,وقــد يكتفـح أحيانًـا مبثـل تلــك

التبليغات باإلنذار الكتابي عن طريل الربيد للسيارة املخالفة.
أن يكـــون هنـــاك نظـــام نقـــط للرخصـــة مبعنـــح أن مـــن يقـــوم
مبخالفات ال يكتفي منه بالغرامـة املاليـة بـل حتسـب عليـه نقـط يف
رخصــته حبيــث لــو وصــلت النقــاط إىل عــدد معــني يف مــدة

ــددة

يفقــد الشــخإ حقــه يف القيــادة مؤقتًــا ,وهــذا األمــر معمــول بــه يف
العديد من البلدان.
الرتكيز علح سيارات األجرة وسيارات النقل ومعاقبة املخـالفني
منهم بصرامة حيث أنهم أكثر الناس بقاء يف الطرق وبالتـالي فهـم
مــن أكثــر الســائقني جــرأة علــح

الفــة قواعــد املــرور ,وســيارات

الليموزين يف شوارع الرياض وغريها خري شاهد علح ذلك.
التشديد بقوة علح

ـالفي السـرعة النظاميـة حيـث أن السـرعة
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يف الغالب هي السبب الرئيسي للحوادم املؤملة ,وأن يشدد علح مـن
خيــالفون ذلــك باإليقــاف أو الت ديــب الشخصــي ولــيس املــالي فقــط
زيادة يف ردعهم.
التكثيـف مــن التوعيــة اإلعالميــة املروريــة وزيادتهــا مــع احلــرص
علح حتريك الشعور الديين لد الناس الستشعار املسؤولية يف هـذا
اجلانب ,مع الرتكيز علح عرض األمثلة احلية للحـوادم يف أجهـزة
اإلعـــالم مـــن خـــالل التصـــوير واملقـــابالت وغـــري ذلـــك مـــن األمـــور,
والرتكيـــز علـــح طـــالب املـــدارس الثانويـــة واجلامعـــات يف التوعيـــة
املرورية ,وال شك أن أجهزة املـرور املختلفـة تبـذل جهـودًا كـبرية يف
هذا اجلانب ,ومع ذلك فـنحن حباجـة إىل املزيـد مـع الرتكيـز علـح
البحــوم والدراســات الــيت ميكــن أن تســاهم يف احل ـد مــن حــوادم
املرور وما يصحبها من نتائج ,واهلل املستعان.

  

