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 أصدقاء احلدائق

 2016مارس  22 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 زكريا خنجيبقلم الدكتور 

 

في « أصدقاء الحدائق»للمرة الثانية يُطرح موضوع فكرة إنشاء مجموعة 
 .«استديو البيئة»برنامجنا اإلذاعي 

الفكرة في حد ذاتها فكرة جيدة ومطلوبة، وتحتاج إلى تفعيل، ولكن كيف 
 ؟ ومن يقوم بتبني هذه الفكرة

أنا أعتقد أنَّ الفكرة يجب أن تقوم بتنفيذها البلديات في المحافظات 
المختلفة على أن تقوم بمساعدتها المجالس البلدية، وذلك من أجل 

بالعمل األهلي وليس العكس، فلو قامت كل  العمل المؤسسي والمدعوم
بلدية بإنشاء فريق عمل من سكان المنطقة التي توجد بها حديقة 
وقامت بتوفير كل المستلزمات واالهتمام بالحدائق العامة مع توفير 
عامل واحد للمحافظة على النظافة واالهتمام بالحديقة بالتعاون مع 

لدي باإلشراف المباشر وذلك األهالي، على أن يقوم عضو المجلس الب
 .بالتعاون مع األهالي على الحديقة

فلو فعال استطعنا أن نحقق هذه الفكرة أو فكرة قريبة منها فإني أعتقد 
أن الحدائق التي صرفت عليها آالف الدنانير وأهملت بعد ذلك يمكن أن 



2 
 

تستعيد حيويتها ويستفيد منها األهالي، وخاصة أنهم سوف يشعرون 
 .يقة جزء من حياتهم واهتماماتهمبأن الحد

أعتقد أن المشكلة اليوم أن األهالي ال يشعرون بأن ما تقوم به الحكومة 
يمكن أن يعد جزءا من حياتهم، فهناك دائمًا فاصل بين ما تقوم به 
الحكومة وما يشعر به الناس، لذلك فإن أي تخريب أو تكسير يحدث في 

ث غير مأسوف عليه وال يشعر هذه الحدائق من قبل األهالي فإنه يحد
 .األهالي بأن هذا يضرهم ألنه غير مرتبط بهم

باإلضافة إلى وجود أناس يشعرون بحرقة وأسف عندما يجدون أن 
الحكومة تقوم ببعض المشاريع التي تسعد الناس، فهؤالء الناس ال 
يحبون الخير وإنما ما يسعدهم هو استمرار الظالم والهدم ويفرحون 

 .عندما يجدون أن النار تشتعل في مرافق الحياة بصورة كبيرة

ولألسف فإن هؤالء الناس ال يعملون إال في الظالم، وفي الظالم ال توجد 
رقابة وبالتالي يقوم بالتخريب والهدم، ولكن إن كان لكل حديقة أصدقاء 
فإن هؤالء األصدقاء يمكنهم ببساطة التصدي لتلك الفئة المخربة وذلك 

األمن أو ما شابه ذلك، وبذلك فإننا نحافظ على الحدائق  باالتصال برجال
 .والمنشآت العامة

عمومًا، هذه فكرة يمكن تطويرها ويمكن مناقشتها ولكن من الجميل أن 
.نراها ذات يوم واقعا يحافظ على البيئة التي نعيش فيها

 


