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 قانون النظافة العامة .. ومنطقة عراد اخلدمية أمنوذًجا

 2019يونيو  2في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

بشأن  2019( لسنة 10نثمن لصاحب الجاللة تصديقه على القانون رقم )
النظافة العامة، إذ بهذا القانون يصبح موضوع النظافة العامة من 
األولويات التي يجب أن تهتم بها الجهات التنفيذية وخاصة التي حددها 
القانون نفسه وهي بالتحديد وزارة شؤون البلديات واإلدارات المختصة 
بشؤون النظافة في البلدية أو األمانة المختصة والمعنية بشؤون النظافة 

 للمنطقة أو المحافظة التابعة لها.

طرق إلى الكثير من األمور التي لم تتطرق لها في الحقيقة فإن القانون قد ت
( 3العديد من القوانين األخرى وخاصة الدقيقة منها، فمثالً ذكر في المادة )

 أنه يحظر إتيان أي من األفعال اآلتية:

البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهمالت والسجائر  .1
 معد لذلك.والفضالت، وقضاء الحاجة في غير المكان ال

غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى  .2
 الشوارع أو الممرات أو األزقة.

 ( من القانون هذا البند:4وجاء في المادة )
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يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال  .1
ي أوعية التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم ف

 خاصة يكون لها غطاء محكم.

 ( من القانون هذه البنود:7وكذلك جاء في المادة )

يحظر على مالك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب  .1
وضعها أو تركها في الشوارع أو على األرصفة، وفي الساحات 

نذار والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو األمانة المختصة إ
مالك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى األماكن التي 

ساعة، ويكون اإلنذار  48تحددها البلدية أو األمانة المختصة خالل 
بوضع عالمة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة واإلجراء المتخذ 

 في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رع والميادين والساحات العامة واألراضي الفضاء يحظر إشغال الشوا .2

بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو اإليجار، وللبلدية أو األمانة 
ساعة وذلك  24المختصة إنذار مالك هذه الـمركبات برفعها خـالل 

بوضع عالمة عليها تفيد ببدء فترة اإلنذار واإلجراء المتخذ في هذا 
 الشأن.

( من هذه المادة يجب على 2(، )1كام البندين )في حالة مخالفة أح .3
البلدية أو األمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد 
مضي ثالثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها الستردادها 



3 
 

وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد 
باقي الثمن على ذمة  العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع

 المالك إن وجد.
تُسأل البلدية أو األمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب  .4

عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي 
 تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

( مادة واضحة، والتي ربما تحتاج إلى التنفيذ 16هذا باإلضافة إلى حوالي )
الفوري الذي يجب أال يؤجل، وإن كنا بانتظار اللوائح التنفيذية، فإن المواد 

 الموجودة في هذا القانون واضحة.

 منطقة إلى – القراء السادة –دعونا اآلن ننتقل من القانون لننتقل بكم 
يال العلمي أو األفالم الخ نسيج من وليست واقعية منطقة – بالبحرين

 ذلك من أكثر وربما المخالفات هذه كل تحوي المنطقة هذه –الهوليوودية 
 مجمع بالتحديد) عراد منطقة وهي ساكن، تحريك يتم أن غير ومن بكثير
 يعرف ال التي المختلطة المنطقة أو السكنية أو الصناعية أو الخدمية( 243
ات وورش العمل والمنازل بالكراج تعج فالمنطقة واضح، تصنيف لها

 السكنية وسكنة العزاب، وسكنة الكالب والفئران وكل ما يمكن تصوره.

ا من ورش العمل كبيرً كما تحوي – عنها نتحدث التي هذه –في منطقة عراد 
التي تقوم بتصليح السيارات، وطبعًا تلك الورش أنشئت وفتحت بتصريح 

تم العمل بها داخل الورشة، من السجل التجاري والجهات الرسمية على أن ي
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بمعنى أن المحل يمكن أن يتسع لسيارة واحده أو أقصى تقدير سيارتين، 
 الوافدة العمالة من هم وطبعًا –ولكن واقع الحال يقول إن أصحاب الورشة 

 حفظ يتم فأين أكثر، وربما واحد وقت في سيارات 10 من أكثر يستقبلون –
إلجابة واضحة وهي: في الشارع، وهذا ؟ طبعًا ا بها العمل ويتم السيارات

يعني أن كل كراج يقوم بتصليح السيارات في الشارع، فتصور شارع طوله 
حوالي نصف الكيلومتر تقوم كل ورش العمل والكراجات بتصليح السيارات 

 ؟ خارج المحالت وعلى الجانبين، هل يمكن تصور ذلك

سيارات ال ينتهي العمل وجانب آخر، في الكثير من الحاالت فإن العديد من ال
؟ بكل بساطة يقومون  بها في نفس اليوم، فماذا يفعل أصحاب الكراجات

بالبحث عن أي فتحة في الشوارع المحيطة بالمكان ويضعون فيها السيارة، 
وهذا المكان يمكن أن يكون أمام منزلك، وعندما تطالبه بإزالة السيارة حتى 

ويمكن أن يسبب لك  توقف سيارتك يمكن أن يتشاجر معك ويهدد
العديد من المشاكل، ليس ذلك فحسب وإنما يقوم من الغد بتصليح 
السيارة وهي واقفة في مكانها أي أمام باب منزلك، وهذا يعني أنه يمكن 

 –في الصباح الباكر وأنت خارج من البيت للعمل أن تفاجأ بعدد من العمال 
ام منزلك وتصليحها من أم سيارة بتفكيك يقومون – طبعًا الوافدة العمالة

 دون حول لك وال قوة إلزالة المخالفة.

 – قادر بقدرة –وجانب ثالث، في الكثير من األحيان يمكن أن تتحول سيارة 
 الستخدامها صاحبها من السيارة بشراء الورش تلك فتقوم سكراب، إلى
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 تضيق التي الخاصة أدواتهم بعض لتخزين حتى أو الغيار، لقطع كمخزن
الكراجات وورش العمل بها، فتركن تلك السيارات في أي مكان، وأقصد أن 
أقول أي مكان، ألنها منتشرة في كل الطرقات والشوارع وحتى غرف نوم 

 حقيقة أنها المبالغة قبيل من ليس وهذا –أصحاب المنازل، بمعنى 
 غرف إلى السكراب السيارات هذه تصل ربما أنه – المجمع سكان يعيشها

لسكان، فقد بلغت حتى عند أبواب منازلهم، والكثير من السكان غادر ا نوم
 المنطقة بسبب هذه المشكلة.

لنترك موضوع تصليح السيارات وورش العمل والسكراب وكل هذا، 
فيمكنني أن أتحدث عن هذا الموضوع في عشرات الكتب والمجالت وال 

ئات الصور ينتهي الموضوع، فقد كتبنا فيه عشرات المقاالت ونشرنا م
 ولكن ال حياة لمن تنادي، ولننتقل إلى موضوع آخر.

( توجد محالت 243في منطقة مجمع عراد الخدمية أو الصناعية )مجمع 
 لها يكون أن غير من – أرى كما –لغسيل السيارات، هذه المحالت أنشئت 

 أعتقد فإني خزان لها كان وإن والغسيل، الصرف مياه لتجميع أرضي خزان
ستخدم أو تالف أو مهمل أو أي شيء آخر إال أن يستخدم لجمع المياه ي ال أنه

اآلسنة، المهم أنه غير مفعل، فيقومون بغسل السيارات وتلميعها في 
 داخل السيارات بغسل تقوم – يقال والحق –الشارع، وبعض المحالت 

 تفعيلها لعدم أو المياه لتجميع أرضي خزان وجود لعدم ولكن المحل
ه إلى خارج المحل، فيجري الماء أنهارًا وأنهارا في الشوارع، الميا تتسرب
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سيارات في اليوم، فماذا  10أو  5فلنتصور هذا الشارع بعد أن يتم غسل 
 ؟ فلنتخيل ذلك. يمكن أن يحدث

بعض المحالت تقوم بعملية الغسيل من بعد المغرب، وذلك من بعد أن 
تغيب أعين الرقباء، هذا إن كان هناك رقباء أصالً، فيقومون باستخدام 

 أعتقد – المناظر تلك وأجد الشوارع تلك في أسير عندما –رشاش الماء، لذلك 
بين  وتتضخم القوية الرغبة لديهم تنمو المحالت تلك أصحاب أن دائمًا

جنباتهم الوطنية لدرجة أنهم ال يتورعون عن غسل الشارع وغسل كل 
سيارة تمر مع كل سيارة يغسلها، وال رادع، والغريب في األمر أن صاحب 
المحل البحريني يكون واقفًا أمام باب المحل، وعندما تمر أنت وتقول 

يب للعامل الوافد أن يغلق الرشاش قليالً حتى تمر وحتى ال يصيبك أو يص
سيارتك رذاذ الماء ينهرك المواطن البحريني، عجبي، وكأن الشارع أصبح 
ملكه هو وليس من حقك أنت أن تعبر، فما بالنا إن كنا نريد أن نقوم 

 بتصوير المخالفة، أعتقد أنها ستصبح مذبحة.

 أرصفة فال الكلمة، بمعنى مهملة – السادة أيها –شوارع المجمع الداخلية 
تى شوارع صحيحة، فالشوارع مرقعة، واألرصفة قام ح وال مصابيح وال

السكان ببنائها بأنفسهم ومن أموالهم الخاصة، كلٌ قام ببناء رصيف أمام 
منزله فقط، وال إنارة يمكن أن تسمح للعابر بمشاهدة الطريق، وال مداخل 
وال مخارج صحيحة، تختلط المناجر بالبيوت والبيوت بالمخابز وورش 

 أن يمكن فماذا – مثالً –ريق في واحدة من تلك المتاجر العمل، فإن حدث ح
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؟ والسيارات السكراب الجافة واإلطارات المتناثرة في كل  للسكان يحدث
 مكان، فحريق واحد يمكن أن يسبب كارثة.

الكالب السائبة والفئران تمرح في المنطقة، وتتوالد في عششها والتي هي 
السكان، ولكن قد تكون هذه الكالب بقايا سيارات السكراب، وتتكاثر وتزعج 

والفئران مصدر غذاء لبعض الجاليات الوافدة التي تعيش في المنطقة، 
 ربما.

المنطقة يسكنها باإلضافة إلى المواطنين األصليين كل الجاليات والعزاب 
الذين يفعلون ما يفعلون ويحلو لهم من غير رادع، فأصبح البحريني هو 

راه بجل ماله ومنطقته التي يسكنها، بل الغريب في منزله الذي اشت
وضاقت عليه األرض بما رحبت، وال حلول أمام عينيه يمكن اللجوء إليها، 
فال يمكن أن يشتري بيتا آخر، فهو ال يملك من المال ما يكفيه لذلك، وال 

 ؟ يمكنه أن يستقر في منزله، فماذا يمكن أن يفعل

منح قطعة األرض الوحيدة ومما زاد الطين بلة، أن قامت بعض الجهات ب
الخالية الباقية من المجمع إلى بعض المتنفذين ليقوموا باستثمارها 
بصورة شخصية والتضييق على السكان، فكان حرًيا بالجهات ذات 
االختصاص أن تحول تلك المساحة من األرض إلى مالعب أو حدائق، أو 

ها متنفس لألهالي بأي طريقة وأسلوب كان، أو حتى يمكن تحويل
واالستفادة منها في توسع مداخل المنطقة ومخارجها أو حتى تركها هكذا، 
المهم أن تتحول تلك المساحة من األرض إلى المنفعة العامة، ولكن أن 
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يفاجأ األهالي بين ليلة وضحاها بأن تلك األرض تحولت إلى المنفعة 
 ؟ ؟ ولماذا الخاصة، كيف

: هل توجد مثل هذه المنطقة وعندي سؤال آخر موجه إلى السادة المسؤولين
العشوائية في الدول المتقدمة مثل ألمانيا، أو السويد أو انجلترا، أو حتى 

؟ هل من المعقول أن توجد مثل هذه العشوائية في  الدول الخليجية األخرى
 ؟ 2030دولة ترغب في السير قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

في هذه اللحظة بعد أن صدق سيدي جاللة أعتقد أنه قد آن األوان اآلن، و
الملك على قانون النظافة العامة، وتم إصداره فإنه ليس للبلدية والمجلس 
البلدي في المحرق أي عذر، فالقانون بين أيديهم والتطبيق يعتمد عليهم، 
والسكان يعتمدون من بعد االعتماد على اهلل سبحانه عليهم، فنرجو 

موبوءة وتعيش كارثة حقيقية، ولكن بقليل من التحرك العاجل، فالمنطقة 
الحراك يمكن أن تصبح أفضل، والسكان ال يريدون تغيير المنطقة وإلغاء 
السجالت وكل هذا وإنما القليل من التنظيم والنظافة والرقابة وااللتزام 

ا عدم اإلهمال، فالعمالة والمنطقة إن تركت من غير رقابة بالقانون، وأخيرً
  لى حالة الخراب.فإنها ستعود إ

 


