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 هل وصلنا ملرحلة التخلص من احلدائق العامة ؟

 2018مايو  25نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

ربما ما نقوله اليوم خبر قديم نوعًا ما، وربما حديث بعده ما حدث 
ولكن الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر جديدة من قبل الجهات 

 زال قيد الدراسة.المعنية إن كان الخبر ما 

قال وزير األشغال "نشر الجرائد هذا الخبر  2018مارس  2في تاريخ 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن هيئة 
التخطيط والتطوير العمراني أوصت بتحويل جميع الساحات 
والحدائق التي لم يتم البدء في إنشائها أو تطويرها الى مواقف 

 ."لي المنطقةللسيارات لخدمة أها

قال عضو المجلس البلدي للمنطقة وتعقيبًا على هذا التصريح 
لألسف األراضي الفضاء غير مستغلة، إذ أنها "الشمالية طه الجنيد 

ا للمخلفات وتكدس النفايات وكبائن الصفيح تشكل موقعً
ا بتحويل ذكر أن مجلس بلدي الشمالية رفع مقترحًي  . و"المخالفة

بالمشاريع اإلسكانية لمواقف سيارات حيث برر األراضي الفضاء 
دوائر  4رتفاع الكبير في الكثافة السكانية على مستوى المجلس اال

في مدينة حمد، وتفادي هدر المال العام الذي تنفقه البلديات في 
صيانة الحدائق والحد من تشويه المنظر العام للمنطقة جراء 
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ض الملقاة وتجمعات المخالفات والتجاوزات والنفايات واألنقا
 . انتهى الخبر.الشباب في األراضي

وال نعرف كيف جاءت هذه الفكرة ومن هو صاحبها، ولكن نقول إن 
كانت المشكلة في مواقف السيارات فإن للموضوع العديد من 
الطرق واألفكار لحل مثل هذه المشكلة، وأذكر جيدًا أننا من خالل 

 يد أن نكررها اليوم.هذه الصفحة طرحنا العديد منها وال نر

أما إن كانت المشكلة في تواجد الحدائق وأن المجلس البلدي أو أي 
جهة ثقلت عليها ميزانية تلك الحدائق فإن ذلك يمكن وضع 
الحلول الناجعة لها أيضًا، فمن هو العاقل الذي سيضحي بالحدائق 

 التي تعد اليوم المتنفس الوحيد للناس ؟

لمتحضرة تسعى أثناء تخطيط المدن إننا نعرف إن معظم الدول ا
إلى وضع مخطط للحدائق وليس إلى اجتثاثها بحجج غير معقولة 

 وواهية.

وإننا نعرف كذلك أن مدينة حمد تعاني من مشكلة التلوث بالغبار، 
 فهل ستساهم مواقف السيارات في حل مشكلة الغبار ؟

ع وكذلك إننا نعرف إن كل تلك التجاوزات التي ذكرت في محل وض
األعذار للتخلص من الحدائق ما هي إال أعذار واهية، فتجمعات 
الشباب والنفايات واألنقاض الملقاة وما إلى ذلك يمكن أن تحل إن 

فلم نسمع قامت كل الجهات المعنية بأداء وظائفها خير قيام، 
قط وفي أي دولة أنه يمكن محاربة بعض السلبيات في المجتمع 
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ر، فمن يحل مشكلة تلك التجاوزات بعمل مشكلة استراتيجية أكب
 ؟ باجتثاث الحدائق واألشجار

أنا في الحقيقة ال أفهم كيف يفكر هؤالء بهذا األسلوب في 
التفكير، وكيف يتصدون للمشاكل، أال توجد هناك أولويات ؟ هل 
مشكلة الحدائق هي التي أصبحت تؤرقكم اليوم ؟ لماذا ال 

ي تؤرق المواطن في كل تتصدون للمشاكل البيئية والبلدية الت
 جهة من البحرين ؟

أين أنتم من مشاكل تداخل المناطق الصناعية بالمناطق 
السكنية؟ أين أنتم من مشكلة زحام الشوارع الرئيسية السريعة 
بالسيارات ؟ أين أنت من مشاكل البنية التحتية ؟ ويمكن أن تعد 

   العديد من المشاكل التي ال تجد حتى إعادة النظر فيها ؟

هل كذلك نفكر في الوضع والخطط البنية التحتية ؟ أل توجد لنا 
رؤية للمستقبل كيف يمكن أن تتحول البحرين إلى غابات اسفلتية 
واسمنتية إن قمنا بإزالة الحدائق، أال توجد لدينا أولويات يمكن أن 

 نفكر وأن نخطط على أساسها ؟

ائق العامة إلى كل الذي أرجو أن يعاد النظر في مشروع تحويل الحد
مواقف للسيارات، فمشكلة المواقف لها حلول أخرى يمكنكم 
التفكير فيها بدالً من اللجوء إلى الحلول السهلة والتي يمكن أن 

  تضر باإلنسان.

 


