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 بقعة ضوء

 عشش الصيادين ومناطق الكراجات والورش بني

 2016أبريل  19 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

قرار نشر في اليوم  2016مارس  21صدر عن مجلس الوزراء المنعقد يوم 
الثاني في الجرائد المحلية وينص على التالي )إيجاد أماكن قريبة من 
المدن والقرى وبعيدة عن المناطق السكنية يتم تخصيصها للورش 

ولقد أفرج هذا القرار خاصة والكراجات بالتعاون مع المجالس البلدية(، 
منطقتي سلماباد ومنطقة عراد الصناعيتين، حيث يعيش أهالي أهالي 

المنطقتين في فوضى عارمة بسبب تلك الكراجات وورش العمل التي 
 باتت تسكن معهم في غرف النوم.

وتعتبر هذه المناطق التي تعد مناطق صناعية مناطق سكن عزاب، إذ 
ن العزاب يسكنها باإلضافة للمواطنين الذين يقطنون منازلهم العديد م

الذين يعملون في تلك الكراجات وورش العمل، وال نعرف ماذا يجري بعد 
 ساعات الدوام الرسمي، وهذا يحتاج إلى نوع من التحري والبحث.

ومن جانب آخر، وفي نفس األسبوع تقريبًا، حدثت ضجة كبيرة بالنسبة 
 –لعشش الصيادين التي تستوطن سواحل جزيرة المحرق، وأتهم الناس 

الذين يستوطنون تلك العشش بالكثير من النعوت التي  –الصيادين أي 
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ال نريد االتيان بها في هذه الصفحة، ولكن الجميع يعلمها، ولقد رفض 
 الصيادين هذه النعوت جملة وتفصيالً.

ولسنا هنا لنحكم بين األطراف، ولكننا نود أن نطرح بعض التساؤالت 
نادق الصيادين، أيهما أولى وخاصة للذين دفعوا بقوة إلزالة عشش وص

في اإلزالة العشش أم المناطق الصناعية سواء من الناحية البيئية 
 والصحية والجمالية واألخالقية وكل القيم التي تتمسكون بها ؟

ربما العشش لها أضرار معينة، ولكن أليست المناطق الصناعية التي 
ان وعلى الناس ؟ تجاور المنازل لها أضرار ؟ أي األضرار أكبر على السك

 العشش أو الكراجات وورش العمل ؟

ولسنا هنا في سبيل المقارنة، فهذه نتركها أيضًا للذين يتمسكون 
تطالبون أيضًا بإزالة تلك  كمبإزالة العشش فقط، ونقول لهم يا ليت

المناطق الصناعية التي باتت تخنق السكان، فعندئذ يمكن أن تكون لكم 
بعض المصداقية، فمن يطالب بإزالة العشش وينادي بذلك ويعمل ليل 
نهار إلزالتها ويغض الطرف عن المناطق الصناعية والتي ال تبعد بضع 

بذلك اعية فإنه كيلومترات عن العشش وخاصة في منطقة عراد الصن
يناقض نفسه بصورة واضحة، فلماذا العشش فقط والمناطق الصناعية 

 والكراجات والورش ال نتحدث عنها ؟

حسنٌ، صدر اآلن القرار من مجلس الوزراء ومضى أسبوع من صدور ذلك 
القرار ولم نقرأ لكم أي تصريح أو توضح بشأن تلك المناطق الصناعية، 
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إذن لماذا الحديث عن العشش  ك وربما أسوء ؟لماذا ؟ أليست هذه مثل تل
 وغض الطرف عن المناطق الصناعية، هل هناك سبب ؟

 

 

 


