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املقدمة
تنامت يف األونة األخيرة مشكلة مجمع النفايات يف مدينة قلقيلية ،والذي حتول جزء منه إلى محطة ترحيل
للنفايات ،بعد بدء عمل املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف العام .2010
وجتلت املشكلة بظهور سحابات الدخان املتصاعدة –خاصة يف فصل الصيف ،-بفعل حرق النفايات املتراكمة،
فضال عن شكاوى املواطنني املزارعني من انبعاث روائح كريهة يف محيط املجمع.
تعد مشكلة مجمع النفايات الواقع شرق قلقيلية؛ مرك ّبة ،وهو فعليا مقسم إلى جزئني:
 .1تراكمات سنوات استخدامه مكباً عشوائياً ،حيث تقدر كمية النفايات املتراكمة فيه  170ألف طن ،وتعد
هذه النفايات املتراكمة مصدرا مقلقا للوضع البيئي والصحي للمدينة ،إذ أن قرب املكب من األراضي
الزراعية وآبار املياه قد يؤدي إلى وصول السموم على اختالفها من العصارات إلى املياه االرتوازية أو
اجلوفية ،ناهيك عن اختالطها بالتربة وأثرها السلبي واخلطير على املزروعات.
 .2محطة الترحيل املقامة على ما مساحته  4دومنات من مساحة مجمع النفايات الكلية ،التي تبلغ 24,738
دومن ،والتي لم يتم تأسيسها ضمن مواصفات صحية سليمة ،هذا باإلضافة إلى التراكمات اإلضافية
للنفايات فيها ،بسبب املشاكل التي تواجه املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة قلقيلية،
من نقص يف املعدات وتهالكها ،وعدم التزام الهيئات احمللية املنضوية يف إطاره بتسديد اشتراكاتها
الشهرية ،ما أدى حلدوث قصور يف عمله.
ويعزي البعض الوضع الراهن ملجلس اخلدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة لضعف اإلدارة وقلة اخلبرات
التي ميتلكها طاقم العاملني لديه.
وتعتبر مشكلة التخلص من النفايات الصلبة واحدة من املشكالت البيئية اخلطيرة التي يعاني منها املجتمع
الفلسطيني بشكل عام ،وذلك بسبب آثارها املباشرة واخلطيرة على صحة األفراد واملجتمع وتشويهها للمنظر
اجلمالي العام.
لكن يف الوقت نفسه ،تعد النفايات الصلبة لبعض املجتمعات العاملية – اليابان مثال -مبثابة ثروة طبيعية
شأنها شأن النفط والغاز ،لكن بعد ُحسن إدارتها وحتقيق االستفادة القصوى منها مبختلف الطرق العلمية
املتاحة.
وال يتطلب أحيانا التعامل مع النفايات الصلبة موارد غير متاحة يصعب احلصول عليها ماليا أو تقنيا،
فإنتاج السماد العضوي “الكمبوست” على سبيل املثال؛ ميكن تنفيذه على الصعيد الفردي أو املؤسساتي بعد
احلصول على اإلرشادات املناسبة من اجلهات املختصة.
وتأتي هذه الدارسة لتسليط الضوء على الواقع احلالي ملجمع النفايات يف قلقيلية ،ودراسة حلول متاحة من
شأنها خدمة املجتمع احمللي ،وإطالق مبادرة شبابية ضمن برنامج “جتاوب” تدفع صناع القرار التخاذ ما
يلزم من إجراءات لوقف هذه املكرهة الصحية وصوال لبيئة آمنة وصحية ،وتوفير فرص عملية مستقبلية
للشباب.
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ملخص الدراسة
يشكل مجمع النفايات يف مدينة قلقيلية مكرهة صحية وبيئية تتهدد املدينة ،نظرا لألخطار احملدقة بالهواء
واملياه واألرض واإلنسان على حد سواء ،وقد تكون له آثار مأسأوية على مختلف القطاعات.
بناء على نتائج استطالع الرأي اخلاص بالدراسة فإن املجتمع احمللي مدرك لطبيعة أخطار مجمع
النفايات الصحية والبيئة ،مع تدني مستوى رضاه عن أداء املؤسسات ذات العالقة (سلطة جودة البيئة،
والبلدية ،ومجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة) ،كما يبدي استعداده يف ذات الوقت
للتعاون من أجل تنفيذ مشاريع الفصل والتدوير (مترافق مع إطالق برنامج توعية مستدام).
تعتبر الطريقة التي يتم التخلص فيها من النفايات الطبية بدائية ،حيث يتم حرقها يف حاويات مكشوفة،
لذلك يتوجب على اجلهات املختصة إعادة النظر يف طرق التخلص منها حسب األصول العلمية املتبعة ،وتوفير
محارق مركزية تخضع للمراقبة.
إغالق مجمع النفايات يعتبر اخليار األمثل لضمان جودة الصحة والبيئة ،لكنه ح ٌل مكلف وغير عملي كونه
يستوجب توفير أرض بديلة حملطة الترحيل احلالية ،وإنشائها مبواصفات صحية بيئية سليمة ،باإلضافة إلى
إزالة تراكمات النفايات يف قسمي املجمع ،وتسوية األرض وتهيئتها ملشاريع مستقبلية ،وكلفة ذلك تقدر بنحو
 4مليون دوالر.
إن إمكانية التدوير واالستفادة من النفايات الصلبة متاحة يف فلسطني ،لكن ال ميكن أن تتحقق إال بشراكة
قوية بني اجلمهور والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع احمللي ،علما أن خيار الفصل والتدوير ينطبق فقط
على نفايات املدينة وليس على احملافظة ،نظرا الحتوائها على ما نسبته  ٪25من النفايات التجارية من أصل
الكمية الكلية للنفايات والتي تبلغ  50طن يوميا.
وبحسب دراسات املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة ،فإن النفايات املمكن تدويرها تبلغ  5.5طن يوميا،
موزعة بني الورق والكرتون ،والزجاج ،والبالستيك ،واملعادن ،والقماش وغير ذلك ،وهذا يعني أن فرص
االستفادة من النفايات مرتفعة ،وقد يشكل ذلك مصدر دخل حقيقي للمجلس نفسه أو لقطاع خاص ميكن
أن يتولى إدارة عملية الفصل والتدوير.
ويف اطار االستفادة من النفايات الصلبة فأنه ميكن تطبيق مشروع جتريبي إلنتاج السماد العضوي»
الكمبوست» ،حيث يعطي فوائد للعاملني فيه بشكل مباشر وغير مباشر للمجلس املشترك مع مرور
الوقت ،بهدف تقليل كمية النفايات املرحلة من محطة الترحيل ،وبالتالي تقليل التكلفة الكلية
لترحيل النفايات ،وباإلمكان دعم مشاريع خاصة للفصل والتدوير من شأنها حتقيق نفس النتائج
إلنتاج الكمبوست.
ميكن البدء مبشروع إنتاج الغاز احليوي ،باستغالل نفايات موارد مرافق البلدية ،كحديقة احليوانات وسوق
اخلضار ،وإطالق مشروع جتريبي بخبرات محلية ،االستفادة من انتاج الغاز احليوي يف مرافق البلدية
املختلفة.
5

املواد اخلام املوجودة بها ،ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة لتتحول إلى منتجات قابلة لالستخدا ،كما أنها
عملية إعادة تدوير للمواد العضوية مثل :النباتات ،وفضالت الطعام ،واملنتجات الورقية؛ إذ ميكن إعادة
4
تدويرها إلى سماد بيولوجي يستخدم يف الزراعة.

يعاني املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة قلقيلية من مشاكل عدة ،وهذا ميثل
مشكلة أخرى للمدينة إذا ما حصل قصور أو تعطل عمله ،وانعكاس ذلك على الصحة والبيئة.

منهجية الدراسة

الدراسات السابقة

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وجمع إطار نظري موثق من املؤسسات ذات العالقة.
مت اعتماد األدوات التالية يف الدراسة:
 .1املقابلة
 .2االستبانة
 .3ورشة عمل بؤرية مع صناع القرار
 .4ورشة عمل جماهيرية مع املجتمع احمللي ملناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

تعريف املصطلحات
مكب نفايات :موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية.
النفايات الصلبة :مادة عدمية النفع وخطرة أحيانا ،وذات محتوى منخفض من السوائل ،وتشمل النفايات
البلديـة ،والنفايـات الصـناعية والتجاريـة ،ونفايات ناجتة عن الزراعة وتربية احليوانات ،والنشاطات
2
األخرى املرتبطة بها ،ونفايات الهدم ومخلفات التعدين.
1

هل النفايات الصلبة فع ًالعدمية النفع؟ وملاذا يدعو البحث إلى االستفادة منها؟
تعريف النفايات الصلبة :ماخوذ من مصادر رسمية – اجلهاز املركزي لالحصاء ،فهي تعرف على انها
مواد عدمية النفع – يتم التخلص منها يف املرحلة االولى -ومن ثم االستفادة منها بطرق مختلفة،
هي بالدرجة االولى عدمية النفع اي مبعني يتم التخلص منها من املصدر االولي – مثال النفايات
املنزلية -لكن يف مراحل الحقة يتم االستفادة منها – اذا مت ذلك على اكمل وجه واذا لم يتم ذلك
تبقى مواد عدمية النفع بل وضارة.
النفايات احلادة :املواد التي قد تسبب قطع أو ثقب ،وخصوصا احلقن أو الشفرات3.
تدوير النفايات :إعادة تصنيع واستخدام املخلفات ،سوا ًء املنزلية أم الصناعية أم الزراعية ،وذلك لتقليل
تأثير هذه املخلفات وتراكمها على البيئة ،وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل املخلفات على أساس
1
2
3
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2015 ،كتاب مسح البيئة االقتصادي» النتائج األساسية»33 ،
المرجع السابق33 ،
المرجع السابق33 ،

أجرى الباحث إبراهيم محمد هندي دراسة يف العام  2010بعنوان «حتليل التكاليف إلدارة النفايات الصلبة يف
مدينة قلقيلية» ،وهدفت إلى حتديد التكاليف خليارات إدارة النفايات الصلبة ،وتقييم إدارة النفايات الصلبة
احلالية ،وحتديد اخليار األقل كلفة إلدارة النفايات الصلبة يف املدينة.
وأوصت الدراسة بلدية قلقيلية بإغالق مكب النفايات احلالي ،ملا لذلك من فوائد بيئية ومادية كبيرة ،واللجوء
املرحلة أو املطمورة،
إلى مشروع جتريبي لفصل النفايات الصلبة ،بهدف التقليل من كميات النفايات الصلبة
ّ
وكذلك حلماية البيئة ،مع ضرورة أن تلجأ البلدية ألفضل خيار للتخلص من النفايات الصلبة يف املدينة،
وتقليل اإلنفاق السنوي لتغطية التكاليف اإلضافية إلدارة النفايات الصلبة ،مما سيوفر امليزانيات الضرورية
5
إلنشاء املشاريع احليوية األخرى يف املدينة.
كما أجرى الباحث ضرغام عبد اللطيف شتية دراسة عام  2012بعنوان ”تقييم واقع مكبات النفايات يف الضفة
الغربية وتخطيطها بواسطة الـ  ،”GISوهدفت إلى استخدام نظم املعلومات اجلغرافية كتقنية مساعدة يف
تقييم واقع مكبات النفايات يف الضفة الغربية ،ومن ثم تخطيطها واختيار أفضل املواقع الصاحلة إلقامة
مكبات نفايات صحية ،بناء على مجموعة من الشروط واملعايير ،واعتمادا على معايير “اتفاقية بازل” اخلاصة
باختيار وتصميم وتشغيل مكبات النفايات ،إضافة إلى العديد من األبحاث والدراسات حول املوضوع؛ للوصول
إلى صياغة معايير تخطيط مكبات النفايات مبا يتوافق مع ظروف منطقة الدراسة وإمكانيات الباحث.
وتوصلت الدراسة إلى أن املكبات احلالية عشوائية وغير مالئمة وال تراعي الشروط الصحية والبيئية ،ألن
6
مواقعها اختيرت بشكل عشوائي ودون إتباع املعايير العملية املطلوبة.
الباحث بالل راضي صوفان أجرى يف ذات العام دراسة بعنوان «إدارة النفايات الصلبة يف الضفة الغربية:
تقييم مؤسسي ،وقانوني ،ومالي وتطوير إطار عمل» ،وهدفت إلى تقييم املجال القانوني واملالي واملؤسساتي
املتعلق بإدارة النفايات الصلبة يف الضفة الغربية ،ووصف املعوقات والقضايا التي من شانها أن تشكل حتديا
إلدارة النفايات الصلبة يف الضفة الغربية.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن اآلثار البيئية املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ال تؤخذ بعني احلسبان بالشكل
املطلوب ،وال يتم فصل النفايات اخلطرة والنفايات الطبية يف العديد من املجتمعات احمللية ،عالوة على اتباع
نهج غير مناسب يف التخلص من النفايات ،وذلك من خالل املكبات العشوائية.
وحسب الدراسة ،تتم عملية تدوير النفايات يف الضفة الغربية بشكل محدود ،دون تبني عملية تدوير النفايات
4
5
6

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  -وفا http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9152
ابراهيم هندي ،دراسة تحليل التكاليف إلدارة النفايات الصلبة في مدينة قلقيلية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية2010 ،
ضرغام شتية ،تقييم واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية وتخطيطها بواسطة نظام  ،GISرسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،
2012
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على املستوى الوطني ،هذا باإلضافة إلى أن قطاع إدارة النفايات يف املجالس احمللية يعاني من مشاكل مالية
خطيرة ،تنعكس بشكل أو بآخر على مستوى اخلدمة املقدمة للتخلص من النفايات ،ويعود سبب ذلك إلى
ضعف آلية جمع مستحقات خدمة إدارة النفايات من املواطنني ،وضعف إدراك املواطن بأهمية دعم هذا
القطاع ،هذا فض ً
ال عن ضعف القدرة املالية للمواطنني وشح االستثمار يف هذا القطاع.
ال يزال هناك حاجة إلى ممارسة اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يف املجال املؤسسي واملالي والقانوني،
والذي يساهم يف حتقيق أهداف االستراتيجية الوطنية الفلسطينية إلدارة النفايات الصلبة ( 2010إلى
ملحة لقوانني متكاملة وقوة إلنفاذ هذه القوانني ،لذا فان الوضع القانوني احلالي
 ،)2014حيث هناك حاجة ّ
يجب أن يخضع للتطوير والتعديل ،حتى يتناسب يف جوهره مع االستراتيجية ،والعمل أيضا على تشجيع
7
القطاع اخلاص لالستثمار يف قطاع إدارة النفايات الصلبة.
معهد األبحاث التطبيقية -أريج -نظم عام  2009دراسة حول حتديات إدارة النفايات الصلبة يف مدينة نابلس
كحالة دراسية ،وخلصت إلى أن القطاع اخلاص ميكنه أن يلعب دورا مهما يف متويل البنية التحتية إلدارة
النفايـات الـصلبة ،واملجتمع املدني مبقدوره أن يواصل تقدمي خدمات فنية وتوعوية.
وخالصة الدراسة ،أن فرص التدوير موجودة يف فلسطني ونابلس حتديدا ،ولكنها ال ميكن أن تتحقق إال
8
بشراكة ثابتة وقوية بني اجلمهور والقطاع اخلاص واملجتمع املدني.

نظرة على املدينة
تقع مدينة قلقيلية يف الوسط الغربي من فلسطني ويف شمال الضفة الغربية ،وتبعد هوائيا  14كم عن شاطئ
البحر األبيض املتوسط ،وعلى ارتفاع يتراوح بني  125-40متراً من سطح البحر ،وعلى خط العرض اجلغرايف
9
 32°11شمال خط االستواء ،وخط الطول اجلغرايف  34°70شرقي خط غرينتش.
يحد مدينة قلقيلية من الغرب أراضيها السهلية وصوالً إلى البحر ،ويقع غربها اخلط األخضر الفاصل بني
املدينة وأراضيها ،ويحدها من اجلنوب قرى وجتمعات احملافظة :حبلة ،وعرب أبو فردة ،وعرب الرماضني
اجلنوبي ،ووادي الرشا ،ورأس عطية ،والضبعة ،وراس طيرة ،وعزبة جلعود ،وعزبة سلمان ،واملد ّور ،وبيت
أمني ،وعزبة األشقر ،وعزون عتمة ،وسنيريا ،ومن الشرق حتدها جتمعات :النبي الياس ،وعزبة الطبيب،
وعسلة ،وعزون ،وكفر ثلث ،وكفر القف ،وجينصافوط ،والفندق ،وحجة ،وباقة احلطب ،وأماتني ،وفرعتا،
10
وكفر قدوم ،وجيت ،ومن الشمال :فالمية ،وجيوس ،وخربة صير.
تبعد قلقيلية عن مدينة نابلس 33كم ،وعن القدس 75كم ،ويبلغ عدد سكان املدينة قرابة  51ألف نسمة ،وهي
11
من محافظات شمال الضفة الغربية ويبلغ تعداد السكان يف احملافظة ( )108.000الف نسمة.
كما أنها أصبحت يف ظل احلصار وإجراءات االحتالل من أكثر املدن كثافة للسكان ،حيث يعيش سكانها على
 7بالل صوفان ،إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية :تقييم مؤسسي ،قانوني ،مالي وتطوير إطار عمل ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح
الوطنية.2012 ،
 8معهد االبحاث التطبيقية (اريج) ،التحديات في ادارة النفايات الصلبة في مدينة نابلس2009 ،
 9فريق التخطيط االستراتيجي لمدينة قلقيلية ،وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي ،2018-2015:بلدية قلقيلية8 ،
« 10وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي»8 ،
 11المرجع السابق 8 ،
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مساحة ( )4.251كم 2فقط ،أي بنسبة تزيد عن  12.000نسمة /كم .
13 2
وتعد قلقيلية من أصغر احملافظات الفلسطينية ،إذ ال تتجاوز مساحتها  163كم .
12 2

املتوقعة يف املدينة:
وبناء على مع َدل النمو السكاني يف الضفة الغربية البالغ ٪2.8؛ مت تقدير أعداد السكان
ً
ّ
تقديرات اعداد السكان

2014

2018

2022

2026

معدل النمو السكاني السنوي ٪2.8

50,641

56,556

63,161

70,538

ومتثل نسبة الذين تزيد أعمارهم عن  15سنة وتقل عن  65سنة النسبة الغالبة يف مدينة قلقيلية حيث يش ًكلون
14
 ٪55من السكان ،أما نسبة الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة فبلغت .٪0.4
تبلغ مساحة األراضي يف قلقيلية  9,800دومن ،منها  5,500دومن أراض زراعية ،وتصل مساحة األراضي
السكنية املبنية  2,500دومن ،بينما تبلغ مساحة املخطط الهيكلي  4,251دومن ،وتتوزع أراضي قلقيلية بني
املناطق السهلية والتي تشكل حوالي  ٪56واملناطق الهضبية والتي تشكل حوالي  ٪44من مجمل مساحة
15
أراضي املدينة.
وتعاني قلقيلية من مصادرة مساحات واسعة من أراضيها ،باإلضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي
يحيط باملدينة ويعزل الكثير من األراضي الزراعية عن أصحابها ،ويعيق التوسع املستقبلي للمدينة ،وإمكانية
امتدادها وتواصلها جنوبا باجتاه حبلة والقرى والتجمعات املجاورة ،وشرقا باجتاه عزون وشماال باجتاه
16
جيوس وفالمية ،وكذلك يحد من تلبية االحتياجات التنموية للسكان.

البنية التحتية واخلدمات العامة
يربط مدينة قلقيلية باملدن والقرى احمليطة  5طرق رئيسية معبدة ،وهي الطريق التي تصلها مبدينتي نابلس
وطولكرم شرقاً ،وطريق يصلها مبدن الطيرة والطيبة (من أراضي  )48شماالً ،وطريق يصلها مبدينة كفر
سابا (من أراضي  )48غرباً ،وطريق يصلها مبدينة جلجولية (من أراضي  )48جنوباً (والطرق الثالثة األخيرة
مغلقة بالكامل من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي) ،والطريق اخلامس يصلها بالبلدات والقرى اجلنوبية
(حبلة وغيرها) ،ويبلغ طول شبكة الطرق الداخلية املعبدة  80كم ،كما تغطي شبكة نقل وتوزيع املياه جميع
املباني السكنية ضمن املخطط الهيكلي ،ويبلغ عدد عدادات املياه  ،9,900ومتتلك البلدية  6آبار بينما ميلك
17
املزارعون  40بئراً أخرى.
وتغطي شبكة الكهرباء جميع املباني السكن ّية ضمن املخطط الهيكلي ،ويبلغ عدد عدادات الكهرباء ،15,000
12
13
14
15
16
17
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وتغطي شبكة االتصاالت األرضية ما نسبته  ٪80من املواطنني ،وتصل نسبة التغطية لشبكة الهاتف اخللوي
إلى حوالي  ،٪93إال أن نسبة عالية من شبكتي املياه والكهرباء بحاجة لصيانة ،وترتبط مشاريع تأهيل هذه
18
الشبكات ومصادر املياه مبوافقة إسرائيلية.

شكل رقم ()2
بعد مجمع النفايات عن
التجمعات السكنية

البيئة والصحة العامة
تصل نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي إلى  ،٪95ويتم التخلص من املياه العادمة بواسطة انسيابها يف
أنابيب متتد داخل اخلط األخضر من حتت جدار الفصل العنصري ،يف حني أن احلفر االمتصاصية الصماء
والنافذة ال تزيد عن  ،٪1ويتم جمع النفايات الصلبة يف املدينة يف حاويات قبل نقلها يف سيارات ضاغطة،
مكب خاص بالبلدية من خالل دفنها بطريقة بدائية ،ومنذ العام  2010يتم ترحيل هذه
ويتم التخلص منها يف ّ
19
النفايات إلى مكب «زهرة الفنجان» يف محافظة جنني مقابل دفع رسوم الطمر وتكاليف النقل.

مجمع النفايات يف قلقيلية
يوجد مجمع النفايات (املكب السابق) يف املنطقة الشرقية من املدينة ،ويقام على مساحة  837,42مترا مربعا
يف منطقة مرج اخلب على حوض رقم  7568والقطعتان رقم ( 55و )30القريبتان من جدار الفصل ،وتعود
20
ملكية األرض للبلدية.
يبعد مجمع النفايات قرابة  680متراً عن أقرب جتمع سكني ،علما أن االمتداد العمراني مستمر يف هذه
21
املنطقة.
شكل رقم ()1
موقع مكب النفايات من املدينة

18
19
20
21
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تقوم بلدية قلقيلية باستخدام األرض مكباً رسمياً للنفايات -بعد قرار إسرائيل بإغالق مكب نفايات جيوس-
22
مطلع العام  ،2003على كامل املساحة املذكورة.
لم يتم تأسيس املكب بطريقة صحية سليمة منذ البدايات ،وكذلك لم يجر اعتماد أية إجراءات وقائية ،مثل
العزل ،أو شبكات تصريف الغاز ،أو جدران استناديه محيطة باملكب ،بل مت اللجوء إلى طريقة طمر بدائية
23
للنفايات بطبقة من التراب.
بقي الوضع كذلك حتى العام  ،2010حيث قررت البلدية وانسجاما مع توجهات اجلهات املختصة يف السلطة
الفلسطينية؛ إغالق املكب وتأسيس محطة نقل على ما مساحته  4دومنات من املساحة الكلية للمكب ،وترحيل
النفايات إلى مكب «زهرة الفنجان» يف جنني ،علما أنه مت إغالق  22مكبا عشوائيا يف احملافظة وترحيل
24
النفايات من احملافظة جميعها إلى محطة النقل يف املدينة.
ومنذ ذلك ،انتقلت مسؤولية إدارة النفايات الصلبة إلى مجلس اخلدمات املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف
محافظة قلقيلية.
ونظرا لعدم معاجلة النفايات بالشكل السليم منذ بداية استخدام املكب بطريقة عشوائية وحتى إدارة محطة
الترحيل الحقاً؛ فقد ترتبت األضرار التالية:
تلوث محتمل للمياه اجلوفية واالرتوازية بفعل اختالط مياه األمطار بالنفايات واملواد السامة.
حرائق بني احلني واآلخر نتيجة لتسرب الغاز من طبقات النفايات.
عدم وجود سياج أو جدران استنادية يؤدي حلدوث انهيارات يف األراضي الزراعية احمليطة وتطاير
لألوساخ وانتشار الروائح الكريهة.
وقوع املدينة على خطوط الطيور املهاجرة يزيد من فرص إصابة تلك الطيور باألمراض وتضررها.
عدم وجود رقابة على من يقومون بجمع املواد املعدنية من املكب ،الحتمالية إصابتهم باألمراض ونقلها.
25
تراكم كميات إضافية من نفايات احملافظة ،جراء عدم إدارة محطة نقل وترحيل النفايات بشكل جيد.
22
23
24
25

مقابلة خاصة مع رئيس قسم التخطيط والتطوير في بلدية قلقيلية م.نبيل برهم ()2015\12\20
المرجع السابق
المرجع السابق
مقابلة خاصة مع رئيس قسم التخطيط والتطوير في بلدية قلقيلية م.نبيل برهم ()2015\12\20
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تصاعد الغازات السامة
من النفايات

الواقع احلالي ملجمع النفايات
يعمل يف مجمع النفايات حارسان ،أحدهما بدوام كامل على مدار الساعة ويعينه املجلس املشترك إلدارة
النفايات الصلبة ،ويقتصر عمله على احلراسة ووضع الشوادر على حاويات النقل ،واآلخر يعمل بدوام جزئي
من الساعة  10صباحا  8 -مسا ًء ،وهو تابع للبلدية ،ويقتصر عمله على مراقبة املجمع ومتابعة حرق النفايات
(الطبية أو اخلاصة مبؤسسات مثل اجلمارك والبنوك ،إلخ) مع اجلهات املعنية يف املساحة املخصصة لهم،
وهي عبارة عن حاويتان معدنيتان كبيرتان توضع بهما النفايات املراد حرقها ،حتى ال تختلط بالنفايات
األخرى ،أما النفايات الطبية فيشرف على عملية حرقها موظف من مديرية الصحة ،هذا باإلضافة لنظام
مراقبة بالكاميرات املنتشرة يف أرجاء املجمع.

قرب مجمع النفايات
من األراضي الزراعية

ميكن القول إن مجمع النفايات يف قلقيلية يقسم إلى قسمني:
 .1تراكمات السنوات السابقة الستخدامه مكبا عشوائيا ،وتقدر كمية النفايات الصلبة املتراكمة يف املكب بـ
 170ألف طن ،26وتتحمل مسؤوليته بالكامل بلدية قلقيلية.
 .2محطة الترحيل التي أقيمت على مساحة  4دومنات.
«ضعف إدارة املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة إدى إلى تراكمات اضافية للنفايات تقدر 7-5
27
الف طن»
تراكم النفايات يف القسم األول

جامعو املواد املعدنية

 26دراسة قسم الهندسة واألشغال /بلدية قلقيلية)2015\12\22( ،
 27تقديرات رياضية من الباحث بعد االطالع المباشر على محطة الترحيل
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تراكم النفايات يف
محطة الترحيل

مجمع النفايات ،-ومن ثم إلى مكب «زهرة الفنجان» ،وتدفع الهيئات احمللية رسوم نفايات مبقدار 3.7شيكل عن كل فرد شهريا ،ويتم الرجوع يف عدد السكان للهيئة املستفيدة بحسب تعداد اإلحصاء املركزي
30
الفلسطيني ،وال يوجد مصادر متويل للمجلس سوى رسوم تقدمي خدمة النفايات.
وتتكون الهيئة العامة للمجلس من :بلدية قلقيلية ،واملجالس والهيئات احمللية يف عزون ،وكفر ثلث ،وجيوس،
وحبلة ،وبيت امني ،واماتني ،وفرعتا ،وراس عطيه ،ووراس طيرة ،والضبعة ،ووادي الرشا ،وعزون عتمة،
والفندق ،وكفر قدوم ،وجينصافوط ،والعزب الغربي ،وعسلة ،والنبي الياس ،وصير ،وجيت ،وباقة احلطب،
31
وحجة ،وكفر القف ،وسنيريا ،وفالمية ،وعزبة الطبيب.
خارطة قرى محافظة قلقيلية

املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة قلقيلية
حسمت االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة يف فلسطني  ،282014-2010والتي مولت من مؤسسة
التعاون الفني األملان ()GIZ؛ مسؤولية إدارة وإنشاء مكبات النفايات إلى ما يعرف باملجالس املشتركة إلدارة
النفايات الصلبة ،وهي حسب قانون الهيئات احمللية رقم ( )1لعام  ،1997املادة - 15مت ذكر املجالس املشتركة
ضمن بند “وظائف اخرى” للهيئات احمللية -مهمتها إدارة املشاريع املشتركة وجباية وتوزيع الرسوم اخلاصة
بها ،وتُعرف يف النظام اخلاص باملجالس املشتركة أنها دائرة “شبه حكومية” ،وتضم اللجنة التوجيهية
لالستراتيجية الوطنية:
وزارة احلكم احمللي “رئيس”
وزاراة الزراعة
وزارة الصحة
وزارة االقتصاد الوطني
وزارة التخطيط
سلطة املياه
29
سلطة جودة البيئة .
تشكلت نواة مجلس اخلدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة قلقيلية عام  ،2008وبدأ أعماله
فعلياً بعد ذلك بعامني ،ويعتبر اجلهة الرسمية املسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة يف احملافظة.
يقوم املجلس بجمع النفايات من جميع الهيئات احمللية يف احملافظة وترحيلها إلى محطة الترحيل املؤقتة
 28لإلطالع على االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة 2014-2010

http://environment.pna.ps/envar/files/National_Strategy_for_Solid_Waste_Annex2_ar.pdf

 29ميعاري ،كايد، 2014 ،مكبات النفايات الصلبة اإلقليمية في الضفة الغربية ،وكالة وطن لألنباء
http://www.wattan.tv/news/84331.html
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وتتكون الهيئة اإلدارية للمجلس من :قلقيلية ،عزون ،حبلة ،جيوس ،كفر ثلث ،املجلس األول واملجلس الغربي.

كادر العاملني يف املجلس

32

مدير تنفيذي

محاسب

مراقب

مراسل

سائقني

عمال

1

1

3

1

12

34

مخطط الهيكل اإلداري للمجلس

مجلس اإلدارة

33

مستشار قانوني (شاغر)
مدير تنفيذي
سكرتيرة (شاغر)

عالقات عامة وإعالم (شاغر)

احملاسبة

مراقبني
ع ّمال وسائقني

30
31
32
33
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يوجد محطة ترحيل واحدة تابعة لبلدية قلقيلية ،مستأجرة من قبل املجلس بقيمة  48,000شيقل سنويا،
وليش هناك أي مكب عشوائي يف احملافظة إذ أغلقت جميعا ،وكذلك ال يوجد ورشة صيانة خاصة باملجلس،
الذي يقوم بعمل صيانة يف ورشة بلدية قلقيلية ،والتي تقوم باستقطاع مبلغ بالصيانة من رسوم النفايات
34
املستحقة عليها.

املعدات التي ميتلكها املجلس

منطقة اخلدمة والتخلص
يعمل املجلس املشترك يف مدينة قلقيلية طيلة أيام األسبوع ،ويتم اجلمع من النقطة األولى (احلاوية) ،ومن ثم
إلى محطة الترحيل ،وبعدها تنقل إلى مكب «زهرة الفنجان» يف جنني.
املرفق

املكان

مالحظات

نوع اآللية

املنطقة

نوعها

سعتها

العدد

مكان التخلص النهائي

مكب «زهرة الفنجان»

الستخدامها باستمرار

شاحنة نفايات

بلدية قلقيلية

فولفو

 5كوب

5

محطة الترحيل

محطة ترحيل تابعة لبلدية قلقيلية

أجرة  48,000شيكل سنوياً

حاملة حاويات كبيرة

بلدية قلقيلية

افيكو

 8كوب

1

شاحنة نفايات

جورة عمرة

فولفو

 12كوب

1

ورشة العمل والصيانة

بلدية قلقيلية

باالتفاق مع بلدية قلقيلية لعمل
صيانة شهرية

شاحنة نفايات

جيوس وقراها

فولفو

 8كوب

1

مكتب املجلس

مدينة قلقيلية

مستأجر

شاحنة نفايات

حبلة وكفر ثلث

فولفو

 12كوب

1

كراج شاحنات النفايات

بلدية قلقيلية

تراكتور

احملافظة كاملة

1
35

النوع

املنطقة

سعتها

العدد

حاوية

بلدية قلقيلية

 1كوب

443

حاوية

بلدية عزون

 1كوب

60

حاوية

حبلة وكفر ثلث

 1كوب

70

حاوية

جني صافوط والنبي الياس

 1كوب

70

حاوية

راس عطية واملدور

 1كوب

40

اإلجمالي

 620حأوية

37

اوقات العمل
العمل اليومي

مدينة قلقيلية  365يوم يف السنة

صباحي من الساعة 11-5

 365يوميا

صباحي من الساعة 10-4

 317يوم يف السنة

مسائي من الساعة 7-1

 317يوم يف السنة

العمال والسائقني
يف محطة الترحيل

صباحي من الساعة  4صباحا  3 -عصرا
تعمل سيارتان على خط النقل جلنني
38

36

 34المرجع السابق
 35وثائق المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية2015 ،
 36المرجع السابق
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 37وثائق المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية2015 ،
 38المرجع السابق
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اآلثار البيئية والصحية ملجمعات النفايات

احتياجات املجلس
وبحسب املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة ،هناك مجموعة من االحتياجات امللحة حتى يستمر املجلس
بتقدمي خدماته على أكمل وجه ،وهي:
االسم

احلجم

العدد

سبب االحتياج

شاحنة نفايات

 5كوب

2

للمناطق الضيقة املوجودة يف القرى الصغيرة واملداخل الصغيرة

شاحنة نفايات

 8كوب

2

للقرى والبلدات التي حتتاج لعمل إضايف ،مثل باقة احلطب
وجيت وحجة

شاحنة نفايات

 12كوب

2

للعمل داخل املدينة ،بعد أن أصبحت تكاليف صيانة سيارات
البلدية تشكل عبئا على املجلس

جرافة

1

إلزالة املخلفات املوجودة بالقرب من احلاويات ،بدال من دفع
رسوم للبلدية مقابل إرسال جرافتها اخلاصة

قاطرة ومقطورة

1

للتخفيف من عبء استئجار قاطرة ومقطورة بقيمة 5000
شيقل شهريا

كباش

1

إلزالة املخلفات املوجودة يف السوق

سيارة حركة

1

لالتصال والتواصل مع املؤسسات واجلمعيات والهيئات احمللية
ومراقبة سير العمل ،بدالً من استئجار سيارة من

يقع مجمع نفايات قلقيلية يف الناحية الشرقية للمدينة ،ويبعد حوالي  3كم عن منتصف املدينة ،ويحيط
باملجمع من كافة االجتاهات إراض زراعية ،مزروعة مبحاصيل متنوعة من أشجار بستنة (حمضيات وجوافة
وافوكادو) ،وكذلك محاصيل خضار محمية ومكشوفة ،وتقدر املساحات املزروعة احمليطة باملجمع بدائرة
نصف قطرها  500م حوالي  800دومن ،وتوجد يف املنطقة  4آبار زراعية بعمق  100م 3 ،منها مخصصة لري
40
املساحات الزراعية ،وتقدر املسافة بني املكب وأقرب بئر بنحو  200م.
وتتلخص اآلثار السلبية العامة ملجمعات النفايات يف ما يلي:

أوال  :تلوث الهواء
جراء انبعاث الروائح الكريهة الناجتة عن حتلل املواد العضوية ذات النسب العالية يف النفايات ،وميكن
أن يزيد التلوث أكثر ،ويصبح غير محتمل يف حال إشعال النار يف النفايات بهدف حرقها او حتى
احلرائق التلقائية الناجتة عن تسرب غاز امليثان منها.
ومن الغازات السامة التي تنبعث من مكبات النفايات:
غاز امليثان
كبريتيد الهيدروجني
أول اكسيد الكربون
ثاني اكسيد الكربون
غاز االمونيا
أبخرة املواد السامة مثل الفضالت الناجتة عن صناعة البالستيك واألصباغ
41
وتؤثر هذه الغازات على اجلهاز التنفسي وتسبب أمراض القلب والرئتني ،وتهيج العيون ،وسرطان الرئة.

مكتب تكسي شهريا بقيمة  2000شيقل
حاويات

1.1

620

لسد النقص يف احلاويات لدى الهيئات احمللية

حاويات

8م

20

داخل محطة الترحيل

محطة ترحيل

-----

1

محطة ترحيل كاملة التجهيزات بدالً من احلالية املستأجرة
وغير املؤهلة

ثانيا :جتمع احلشرات والفئران والكالب الضالة واخلنازير
جتمع احلشرات ميكن أن ينقل العديد من امليكروبات لإلنسان يف التجمعات السكنية القريبة من املكبات
العشوائية.

ثالثا :أثر املكب على مصادر املياه

39

سقوط األمطار على النفايات املتراكمة يؤدي إلى حمل املواد الذائبة وما ميكن أن يعلق بها من مخلفات

 39وثائق المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية2015 ،
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40
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النفايات؛ لتختلط باملياه السطحية اجلارية أو الراكدة ،فتصبح ضارة وتؤدي إلى انتشار األمراض الفيروسية
42
مثل الكبد الوبائي والتيفوئيد ،كما وتصبح ملوثة باملعادن الثقيلة مثل الزئبق والكاديوم وغيرها.

رابعا :تلوث املياه اجلوفية
املياه اجلوفية ترشحت من السطح عبر طبقة من التربة الهشة إلى داخل تكوينات القشرة األرضية ،والتي
تشكل فيما بعد خزانات للمياه اجلوفية ،والتربة اجليرية التي تتصف بالنفاذية صخورها شديدة التشقق
والهشاشة ،األمر الذي يسمح للملوثات والعصارة باملرور من خاللها والوصول للمياه وتلويثها.
يعرف عن املياه اجلوفية التي تقع بالقرب من مكبات املياه؛ احتوائها على تراكيز مختلفة من املبيدات الثابتة
بيئيا ،كاملبيدات الكلورية والعضوية مثل مركب (دي دي تي) ،والزيوت الصناعية الكلورية املعروفة اختصارا
مبركبات ( ،)PCBsوكذلك أمالح املعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق والكاديوم وغيرها ،وهي جميعها مواد
43
سامة ومتيل للتراكم يف أجسام الكائنات احلية.
وبحسب الدكتور محمد احلسن مدير مديرية الصحة يف قلقيلية؛ فإن مجمع النفايات شرق املدينة قد يؤدي
لوصول العصارات واملواد السامة منها جراء األمطار واختالطها بالتراب إلى املياه االرتوازية ،وليس للجوفية
التي هي أعمق بكثير من أن تصل اليها امللوثات ،وهذا يرجح احتمالية وقوع آثار صحية ضارة باملزروعات،
44
نظرا ألن استخدام املياه االرتوازية يكون أكثر للمزروعات.

خامسا :أثر املكب على التربة والنبات
تعمل مكبات النفايات على إحداث تلوث كبير للتربة املجاورة ،سواء على نطاق انتقال امللوثات الفيزيائية،
كمكونات النفايات الغير قابلة للتحلل والتي تعمل على إغالق مسامات التربة ومن ثم تقليل قدرتها على
النفاذية ،مما يؤدي إلى تغير خصائصها الفيزيائية وتدهور بنائها ،أو ما كان على نطاق تراكم املعادن بشتى
أنواعها وخصائصها يف التربة ،ومن ثم تغيير خصائص تركيبها املعدني.
ارتفاع نسبة الصوديوم يف تربة املكب يؤدي إلى تهتك بناء التربة وزيادة محتوى السمية فيها ،يف حني أن ارتفاع
تركيز الكالسيوم يؤدي إلى قلة نفاذيتها ،وبالتالي تدهور جودتها ،ومن املمكن أن تتلوث التربة بالرصاص
عن طريق املخلفات الصناعية التي تلقى عليها ،والتي حتتوي على هذا الفلز أو مركباته الكيميائية ،كما هو
احلال يف إلقاء البطاريات املستهلكة ،حيث يصل الرصاص إلى املواد الغذائية من خالل امتصاص النباتات
له وملركباته الكيميائية من التربة ،وحني تتغذى احليوانات الداجنة والطيور على النباتات امللوثة بالرصاص
فإنه ينتقل إلى اجسامها ،ومع الوقت يبدأ بالتواجد يف أنسجتها ،وتناول حلومها سيؤدي إلى انتقال الرصاص
45
إلى اإلنسان.

42
43
44
45
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أخطار النفايات الطبية على االنسان والبيئة
أ .على اإلنسان

 .1متتلئ النفايات الطبية بامليكروبات والفيروسات املسببة لألمراض ،خاصة تلك التي تنقل عن طريق الدم
وعند الوخز باإلبر ،مثل اإليدز والتهاب الكبد الوبائي.
 .2تكون سببا لتكاثر احلشرات والذباب والقوارض التي تالمسها مباشرة ،وتوسع دائرة انتقال األمراض
ملناطق أوسع من الناحية السكنية.
 .3حرق املواد البالستيكية ،مثل اإلبر والسرجنات وزجاجات احملاليل التي تلقي يف القمامة ،يؤدي إلى انبعاث
املواد املسرطنة مثل الدايوكسني والبنزوبايرين.
 .4تناثر املواد الكيماوية احلارقة والقابلة لالشتعال وشديدة االنفجار (مثل مركبات الفرمولدهايد املستعملة
يف التعقيم وحفظ عينات األنسجة) ،تؤدي إلى حروق وجروح اجللد أو العني أو األغشية املخاطية للجهاز
التنفسي.
ب .على البيئة

1 .1تصريف بقايا الكيماويات إلى شبكة املجاري العامة (الصرف الصحي) قد يؤدي ألضرار بيئية حيوية،
بسبب عدم توفر محطات ملعاجلة مياه املجاري للقضاء والتخلص من تلك املواد باملقارنة مع سهولة
التخلص من امليكروبات.
2.2بعض املخلفات الصيدالنية لها أثار مدمرة للنظم البيئية الطبيعية ( ،)natural ecosystemsمثل
بقايا مخلفات األدوية من مضادات حيوية واألدوية املستخدمة لعالج األمراض السرطانية (cytotoxic
 ،)drugوالتي تفتك بالكائنات احلية الدقيقة الضرورية للنظام البيئي.
3 .3إمكانية حدوث طفرات وتشوهات للكائنات احلية احمليطة ،ووجود كميات كبيرة من املخلفات الطبية
السائلة الناجتة من املستشفيات املختلطة مع بقايا املعادن الثقيلة كالزئبق ومركبات الفينول ومشتقاته
46
السامة ،وبعض نواجت مواد التعقيم والتطهير والتي تساهم أيضا يف زعزعة تلك النظم.

النفايات الصلبة الطبية يف مدينة قلقيلية
وتشمل نفايات املستشفيات والعيادات واملراكز الطبية ،واملختبرات الطبية ،وأطباء األسنان ،واملراكز البصرية
واملهمات الطبية.
وفقا لدراسة (هندي  ،)2010فأنه يتم جمع  0.93طن من النفايات الطبية كل  5أيام ،وهذا يعني أن متوسط
حجم التداول اليومي من  0.2طن ،وهنا ال بد من اإلشارة إلى عدم وجود معاملة خاصة للنفايات الطبية
47
الصلبة يف املدينة ،التي تشير تقديرات صدرت عام  2010إلى أن املتوقع إنتاجه منها سنويا  79طن.
 46حليمة ستيتي ،النفايات الطبية ،جامعة النجاح الوطنية ،دراسة خاصة2010 ،
 47إبراهيم هندي ،دراسة تحليل التكاليف إلدارة النفايات الصلبة في مدينة قلقيلية51 ،
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د .محمد احلسن مدير مديرية الصحة يف قلقيلية ينفي صحة هذه التقديرات ،مشيرا أن النفايات الطبية
تقسم إلى قسمني:
حادة (إبر ،وشفرات وسرجنات مستخدمة بأخذ عينات طبية مباشرة من البول أو الدم أو البراز)
وغير حادة ،وهي تقسم إلى قسمني أيضا:
نفايات طبية مخبرية
48
نفايات طبية غير مخبرية.
النفايات احلادة يتم التخلص منها بطريقة احلرق املباشر وفق آلية عمل محددة ملديرية
الصحة ،من خالل تخصيص علب خاصة انظر الصورة املرفقة موزعة على املستشفيات واملراكز
الصحية والعيادات اخلاصة واملختبرات ،إلخ ،وبعد جتميعها يف تلك العلب يتم اإلشراف
على عملية حرقها يف مكان مخصص يف مجمع النفايات.
علب جتميع النفايات احلادة

أما بخصوص النفايات املخبرية الغير حادة ،مثل عينات البراز والبول أو زراعة العينات من املرضى يف
املختبرات ،فيجري التخلص منها من خالل (أوتوكاليف) مخصص للحرق ،وفق ثالثة اجتاهات:
احلرق باحلرارة ( 121درجة مئوية)
الضغط اجلوي ( 1.5باروميتر تقريبا)
املياه الساخنة
وتغلف النفايات املخبرية الغير حادة مسبقا بأكياس خاصة لضمان عدم تسرب أية مواد منه خالل وضعها
يف جهاز (األوتوكاليف) ،وكل مستشفى ومركز طبي أو مختبر ملزم بوجود هذا اجلهاز وال يتم ترخيص أي
مرفق صحي دون وجوده.
وتوصف عملية التخلص من النفايات الطبية بعملية (اإلعدام) كمصطلح متعارف عليه داخليا ،لضمان حتولها
إلى نفايات غير مضرة ومؤذية للصحة العامة وال تشكل أية خطورة.
وبعد معاجلتها يف (األوتوكاليف) ،فإن النفايات املخبرية الغير حادة تتحول من نفايات طبية إلى
نفايات عادية صلبة ،وبالتالي ،فإن اإلحصائية املذكورة غير دقيقة ،وباقي النفايات األخرى عادية من
49
أوراق وكراتني وملصقات الخ...

 48مقابلة خاصة مع مدير مديرية الصحة د .محمد الحسن ()2016-1-10
 49مقابلة خاصة مع مدير مديرية الصحة د .محمد الحسن ()2016-1-10
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تقييم واقع ادارة النفايات الصلبة يف مدينة قلقيلية
بحسب دراسة أعدها املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة ،فأن كمية النفايات اليومية من املدينة تبلغ
 50طناً ،وكمية النفايات الصلبة املمكن تدويرها تبلغ  5,5طناً ،والكمية الكلية للنفايات الصلبة اليومية من
احملافظة تبلغ  90طن.
وبحسب إحصائيات عدد السكان املوجودة لدى املجلس للمحافظة والتي تبلغ ( )97970نسمة؛ فإن نسبة
50
الفرد الواحد من إنتاج النفايات يف احملافظة تبلغ  1,1كيلو غرام يوميا.
يتم جمع النفايات الصلبة يف املدينة يف حاويات ومن ثم تنقل يف سيارات ضاغطة ،ويتم التخلص منها يف
محطة الترحيل يف مجمع النفايات ،وثم ترحيلها إلى مكب «زهرة الفنجان» يف محافظة جنني مقابل دفع
رسوم الطمر وتكاليف النقل.
منذ العام  2010وبداية عمل املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظة قلقيلية ،تقع مسؤولية
التعامل مع النفايات الصلبة على عاتق املجلس املشترك ،مقابل أن تدفع البلدية رسوم  3.7شيكل عن كل فرد
شهريا للمجلس ،وكذلك باقي الهيئات احمللية املنضوية يف إطار املجلس.
لكن املفارقة أن كمية النفايات الصلبة تراكمت مع الوقت ،وأصبح هناك قصور يف آلية ترحيلها ،مما فاقم
من حجم الكارثة البيئية التي تتهدد املدينة ،كما يقول محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ،الذي أكد أنه
خاطب اجلهات املعنية يف وزارة احلكم احمللي وعمل بتنسيق متواصل مع الوزارات ذات االختصاص إلنهاء
هذه الكارثة البيئية واملكرهة الصحية يف مدينة قلقيلية.
ويضيف رواجبة« :الوضع احلالي الذي يعاني منه املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف احملافظة
وضعف اإلدارة الواضح؛ انعكس على تراكم النفايات يف املجمع والقصور يف ترحيلها ،ونحن بأمس احلاجة
إلى إعادة ترتيب املجلس املشترك والتنسيق املباشر مع الهيئة اإلدارية والعامة للمجلس ،وإيجاد حلقات من
التعاون املثمر والبناء ،وحل مشكلة تراكم الديون احلالية على املجلس املشترك ،وعدم التزام بعض الهيئات
51
بتسديد ما عليها من مستحقات ،والتي يعيق عمل املجلس املشترك.
وحسب اللواء رواجبة ،فإن احملافظة تبحث عن قطعة أرض بديلة إلنشاء نقطة ترحيل مبواصفات صحية
وسليمة ،بالتزامن مع العمل على حتديث اآلليات لتنفيذ املهمات بشكل صحيح وسليم.
بحثت محافظة قلقيلية مؤخراً حتويل مجمع النفايات إلى ملعب وفق املعايير الدولية ،والتوصية بشراء قطعة
أرض إضافية له لتصبح مساحته  32دومناً ،وفق ما أكدته مصادر يف االحتاد الفلسطيني لكرة القدم ولقائنا
املباشر مع رئيسه السيد جبريل الرجوب وبحث ذلك بشكل مباشر معه ،لكن ذلك املشروع بحاجة خلطوات
تسبقه مثل إيجاد األرض البديلة لنقطة الترحيل ،وإزالة النفايات املتراكمة وجتهيز األرض بعد ذلك ،وهنا
52
تبرز احلاجة لتكاتف املؤسسات احمللية ومساعدة الدول املانحة لتنفيذ هذا املشروع الضخم.
ويؤكد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة أن أحد املعيقات األساسية وجود مجمع النفايات يف منطقة
( )cاخلاضعة للسيطرة إسرائيل ،وبالتالي يتطلب األمر احلصول على موافقتها إلجناز املشاريع البديلة يف
 50وثائق المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية2015 ،
 51مقابلة خاصة مع محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة ()2016/1/6
 52مقابلة خاصة مع محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة ()2016/1/6
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املنطقة ،مثل االستاد الرياضي.
رئيس بلدية قلقيلية ورئيس املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف احملافظة عثمان داود ،أشار بدوره
إلى أن فاتورة الصيانة املرتفعة ملعدات املجلس هي أكثر ما فاجأ إدارة املجلس ،فمعظم املعدات التي مت تزويد
54
املجلس بها قدمية وبحاجة لصيانة مستمرة بتكلفة عالية.
ويضيف داود أن من بني املشكالت األخرى يبرز نظام الشراء ضمن لوائح وزارة احلكم احمللي ،فعند تعطل آلة
معينة ال ميكن للمجلس صيانتها دون االلتزام بقانون املشتريات واستدراج العروض خاصة لقطع الغيار التي
55
يزيد ثمنها عن  1500شيكل ،لذلك قد يجري جتاوز القانون اضطرارياً من أجل املصلحة العامة.
ويؤكد أن املجلس توجه لوزارة احلكم احمللي ومؤسسات مانحة من اجل مساندة املجلس املشترك يف قلقيلية،
وتوفير آالت جديدة ،األمر الذي من شأنه تقليل املصاريف التشغيلية ،باإلضافة إلى رفده باخلبرات من خالل
عقد دورات العمل لتوعية العاملني يف املجلس ،كما أن تعاون املجتمع احمللي من خالل رفع ثقافة التخلص من
النفايات ،وشراكة القطاع اخلاص يف مشاريع خاصة بالتدوير ،من شأنه أيضا التخفيف من أحمال املجلس
56
املشترك.
ويق ّر رئيس بلدية قلقيلية ورئيس املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة يف احملافظة ،بأن مجمع النفايات
يف املدينة ميثل مشكلة بيئية حقيقية ،حتتاج حللول ووقفة مساندة ملؤسسات املجتمع احمللي والسلطة املركزية،
ولدعم اجلهات املانحة ،فعملية إزالة تراكمات السنوات السابقة من النفايات لوحده يحتاج ألكثر من  3ماليني
دوالر ،عدا عن التكاليف األخرى لتسوية االرض وجتهيزها ملشاريع مستقبلية ،والتي قد تصطدم مبوافقات
57
إسرائيلية نظرا لوقوعها يف منطقة (.)C
من جهته يقول د .محمد احلسن مدير مديرية الصحة يف قلقيلية ،وجود مجمع النفايات هو أحد املشاكل
البيئية والصحية التي تضر باملدينة صحياً وسياحياً ،ويجب العمل على العديد من النقاط وفق خطة
واستراتيجية للوصول ملدينة سياحية متكاملة املعالم ،وعملية إزالة املخلفات املتراكمة مكلفة جدا ،وبحاجة
58
لدعم محلي ودولي ووقفة جادة من املؤسسات ذات العالقة.
53

ومن بني أهم القضايا التي مت حتديدها يف محور الصحة العامة والبيئة يف وثيقة اإلطار
59
التنموي االستراتيجي ملدينة قلقيلية سوء إدارة النفايات الصلبة.
ملخص تقييم مدى حتقق االهداف التنموية يف اخلطة السنوية 2014-2011
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 2014حتى العام
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٪100
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االستمرار

رفع مستوى عدد مرات جمع النفايات
ادارة النفايات الصلبة
الصلبة
نسبة استخدام طريقة نقل
النفايات الصلبة عن طريق
سيارات الضغط

احملافظة على
الصحة العامة نسبة تغطية نظام الصرف
الصحي للمساكن
والبيئة
نسبة تلوث مياه الشرب
53
54
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المرجع السابق
مقابلة خاصة مع رئيس بلدية قلقيلية رئيس المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة السيد عثمان دأود ()2016/1/3
المرجع السابق
مقابلة خاصة مع رئيس بلدية قلقيلية رئيس المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة السيد عثمان داود ()2016/1/3
المرجع السابق
مقابلة خاصة مع مدير مديرية الصحة في قلقيلية د .محمد الحسن ()2016-1-10

« 59وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي»29 ،
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أوال :تأثير مجمع النفايات

وجهة نظر املجتمع احمللي
من أجل معرفة وجهة نظر املجتمع احمللي يف موضوع مجمع نفايات قلقيلية وآثاره السلبية على الصحة
والبيئة والطابع السياحي للمدينة ،مت تصميم استبانة مسحية كأداة للدراسة ،وزعت على عينة عشوائية
مكونة من  300شخص من مجتمع الدراسة (مدينة قلقيلية) موزعني على املناطق اجلغرافية يف املدينة

أظهرت نتائج استطالع الرأي أن ملجمع النفايات أدى الرتفاع ملحوظ يف نسبة تلوث الهواء وانتشار الروائح
الكريهة ،باإلضافة إلى تأثيراته األخرى على الطابع السياحي للمدينة وجتمع احلشرات وتسرب املواد السامة
إلى املياه اجلوفية.

اخلصائص الدميغرافية للعينة

جدول رقم ( )1تأثير مجمع النفايات

العامل
اجلنس
احلالة االجتماعية

العمر

التحصيل العلمي

مكان السكن

النسبة املئوية ()٪
ذكر

72.60

انثى

27.40

متزوج

37.23

أعزب

62.77

أقل من 30

71.07

40-30

22.86

50-41

2.14

أكثر من 50

3.93

توجيهي فما دون

46.38

بكالوريوس

51.09

ماجستير فما أعلى

2.54

حي صوفني

21.89

املناطق االخرى

78.11

95.02

الطابع السياحي
للمدينة

قيمة األرض
وأسعارها

86.07

تلوث الهواء وانتشار نوعية اإلنتاج
الروائح الكريهة الزراعي وصعوبة
تسويقه

جتمع احلشرات
واآلفات السامة
باملزروعات

تسرب التفايات
واملواد السامة إلى
املياه اجلوفية

ثانيا :موقع املجمع ومواصفاته
أظهرت نتائج استطالع الرأي ارتفاعا يف مؤشر الضرر من الناحية الصحية بسبب قرب املجمع من املناطق
السكنية ،يف حني برز تدني ثقة املجتمع احمللي بالرقابة املوجودة على طبيعة النفايات التي توضع يف املجمع.
جدول رقم ( )2موقع املجمع ومواصفاته

92.45

87.50

91.40

94.31

97.15

43.57
ال يوجد نوعية
كافية من اجلهات
املختصة بأضرار
مكبات النفايات
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89.64
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96.09

92.88
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وجود املكب
يؤثر على احلياة
البرية يف املنطقة

لم يتم إنشاء
املكب وفق أسس
صحية سليمة

عدم وجود جدار
محيط باملكب
يؤدي إلى حدوث
انهيارات ترابية
على األراضي
احمليطة

قرب املكب من
املناطق السكنية
يضر بالصحة
العامة
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0
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خامسا :متوسط آراء الناس بحسب العوامل الدميغرافية

ثالثا :الفصل والتدوير
أظهرت نتائج استطالع الرأي ارتفاعا يف مؤشر جدوى فكرة الفصل والتدوير ،وبينما تدنت ثقافة املجتمع
احمللي حول أهمية فصل النفايات؛ أظهر مؤشر االستعداد لفرز النفايات ووضعها يف حاويات مخصصة يف
حال توفرها مرتفعا ،وهذا يعد مؤشرا لقابلية املجتمع احمللي للتغيير االيجابي باجتاه تدوير النفايات.

وتدن واضح يف دور
ٍ
يظهر الشكل املرفق ،ارتفاعا يف مؤشر مدى تأثير املكب على الصحة والبيئة والعامة،
املؤسسات ذات العالقة يف إدارة النفايات الصلبة والتعامل مع مجمع النفايات ،مع مؤشر متوسط لفكرة
الفصل والتدوير ،ومواصفات مجمع النفايات من الناحية البيئية والصحية.

جدول رقم ( )3الفصل والتدوير

جدول رقم ( )5متوسط اراء الناس بحسب العوامل الدميغرافية

95.73

92.53

57.71

هل يوجد ثقافة لدى املجتمع
عن أهمية فصل النفايات

هل تعتقد أن فكرة تدوير
النفايات مجدية اقتصاديا

هل أنت على استعداد لفرز
النفايات قبل وضعها يف احلاوية
يف حال توافرت حاويات لذلك
(نفايات عضوية ،زجاج،
حديد)... ،

120
100
80
60
40
20
0

دور املؤسسات
تأثير املكب

35.54
84.37
70.02
الفصل والتدوير

77.12
مواصفات املكب

رابعا :رضا الناس عن دور املؤسسات ذات العالقة املباشرة
أظهرت نتائج استطالع الرأي تدني رضا املجتمع احمللي عن دور املؤسسات ذات العالقة (سلطة جودة البيئة،
والبلدية ،واملجلس املشترك) يف موضوع إدارة النفايات الصلبة.
جدول رقم ( )4رضا الناس عن دور املؤسسات ذات العالقة املباشرة

51.43
47.69

47.50
املؤسسات ذات العالقة
(سلطة جودة البيئة)
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أداء البلدية ملكب النفايات
(املالك)

أداء املجلس املشترك
وإدارته للنفايات الصلبة

54
52
50
48
46
44
42

خالصة استطالع وجهة نظر املجتمع احمللي
يرى الباحث أن املجتمع احمللي يجمع على وجود آثار سلبية ملجمع النفايات على الصحة والبيئة العامة
والطابع السياحي للمدينة ،هذا باإلضافة إلى تدني مؤشرات رضا املجتمع عن أداء املؤسسات ذات العالقة
(سلطة جودة البيئة ،والبلدية ،واملجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة) ،وعليه يجب على املؤسسات ذات
العالقة املباشرة إعادة النظر وبشكل جدي بوضع احللول السريعة واملناسبة لوقف هذه املكرهة الصحية
والبيئية بحق املدينة ،علماً أن مؤشرات استجابة املجتمع احمللي لعملية الفصل والتدوير كانت إيجابية ،ما
يعني امكانية تطبيق مشروع فصل وتدوير للنفايات وامكانية تقبل املجتمع احمللي له.
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التوصيات
يف اطار العمل نحو بيئة صحية وآمنة فإن:
 .1إغالق مجمع النفايات يعتبر اخليار االمثل والذي يتطلب العمل على ايجاد ارض بديلة إلقامة نقطة
ترحيل مبواصفات صحية وامنة والعمل على تسوية طبقات االرض ملجمع النفايات ،بعد ازالة النفايات
املتراكمة يف قسمي املجمع ،ويعني ذلك :ازالة قرابة  170الف طن من النفايات املتراكمة يف القسم األول
وعلى حساب بلدية قلقيلية (أو جهات مانحة) بكلفة تقريبية (اذا ما احتسبنا اجرة نقل واستقبال املنظم
للطمر للطن الواحد  65شيكل)  11مليون و 50الف شيكل ،وقرابة  1مليون شيكل اعمال اضافية لتجهيز
60
االرض واستخدامها ملشاريع مستقبلية.
اما القسم الثاني (نقطة الترحيل) فان ازالة النفايات املتراكمة بعد احتسابها (والتي قدرت من 10-7
االف طن) تكون ازالتها على حساب املجلس املشترك إلدارة النفايات الصلبة ألنه هو املسؤول عن تراكمها
ونحن نتحدث عن قرابة  65الف شيكل اضافية خليار اغالق املكب والتخلص من اضراره احملتملة نهائيا.
 .2خيار الفصل والتدوير :ال بد من التطرق لبعض االحصائيات الحتساب تكاليف الفصل والتدوير واجلدوى
االقتصادية املتوقعة منها علما ان خيار الفصل والتدوير ينطبق فقط على املدينة وليس على احملافظة.
بحسب دراسات املجلس املشترك فان النفايات املمكن تدويرها تبلغ  5.5طن يوميا (مقسمة ما بني الورق
والكرتون ،الزجاج ،بالستيك ،معادن ،قماش).
أنواع النفايات:
النوع

الكمية

منطقة اخلدمة

اجلمع والنقل

موقع التخلص

نفايات منزلية

٪75

جميع احملافظة

املجلس املشترك

زهرة الفنجان

نفايات جتارية

٪25

فقط املدينة

املجلس املشترك

زهرة الفنجان
61

تشير األرقام التفصيلية للدراسات واملسوح يف الضفة الغربية ،إلى أن تركيب النفايات الصلبة البلدية هي
كما يلي:
مواد عضوية بني ٪70-60
ورق وكرتون بني ٪10-7
بالستيك بني ٪10-5
زجاج بني ٪6-3
معادن بني ٪3-2
62
نفايات أخرى بني .٪7-3
 60دراسة خاصة في وحدة التطوير ،بلدية قلقيلية 2014
 61وثائق المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة قلقيلية2015 ،
 62تقرير خاص :مجلة آفاق البيئة والتنمية2010 ،
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وتبلغ نسبة مخلفات اخلضار والفواكه والطعام ٪85
ونسبة مخلفات األوراق والكرتون ٪4
واملواد البالستيكية ٪2
ومخلفات القماش ٪2
واملخلفات الزجاجية ٪4
والنفايات الطبية ٪1
63
واملخلفات املعدنية .٪2
وبحسب القائمني على حراسة املكب ،فإن كمية الورق والكرتون على سبيل املثال (ما ميكن تسويقه وبيعه)
التي ميكن جتميعها تبلغ ( 6طن كل  15يوم) ،مبعدل ( 0.4طن) يومياً ،ويتناقض هذا الرقم مع دراسة املجلس
املشترك عن حجم ما ميكن تدويره بحسب النسب واملعطيات ،وعليه يجب العمل وفق ما يلي:
التحقق من النسب الصحيحة لكمية النفايات الصلبة التي من املمكن تدويرها ،من خالل إطالق حملة
(تطوعية أو مدفوعة) لعدد من الباحثني واملختصني للتحقق السليم من نسب النفايات املمكن تدويرها ،ثم
يليها العمل على إنشاء وحدة فرز للنفايات الصلبة يف محطة الترحيل ،وهذا من شأنه
خلق العديد من فرص العمل
تقليل كميات النفايات املرسلة ملكب زهرة الفنجان ،وبالتالي تقليل تكلفة النفايات على البلدية نفسها
التي يجب أن تكون صاحبة مشروع وحدة الفرز والتي ستكون مرتبطة باخليار الثالث وهو انتاج السماد
العضوي ضمن توصيات الدراسة.
تطبيق فصل أولي للنفايات من النقطة األولى للجمع ( احلأوية) وتنفيذ مشروع جتريبي لوضع حأويات
فرز (ورق واخرى للزجاج واملعدن) لفصلها عن النفايات العضوية مرحليا وتقليل عدد االيدي العاملة للفرز
يف وحدة الفرز يف محطة الترحيل والتنسيق مع املؤسسات الرسمية احلكومية واملدارس لوضع حأويات
الفرز فيها وال حقا بعد جناح التجربة يتم اضافة حأوية للبالستك.
بحسب املعطيات فانه يوجد يف املدينة  443حأوية منتشرة يف ارجاء املدينة ،ميكن اختيار  100موقع (منطقة
السوق املركزي واحملالت التجارية واملصانع واملدارس).املشروع التجريبي بحاجة حلأويات ( * )100سعر
تقديري  300شيكل 64لكل حأوية ،وجمع مرتني يوميا (صباحا ومساء) والتنسيق مع املختصني يف (املجلس
املشترك) لتنظيم عملية اجلمع.
شكل توضيحي حلأويات الفرز

 63المرجع السابق
 64تقدير من الباحث بعد الرجوع للجهة المختصة (فني حدادة)
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تنفيذ مشروع توعية واسع النطاق ومستدام وشراكة ما بني املؤسسات ذات العالقة (بلدية ،زراعة ،صحة،
سلطة البيئة ،مؤسسات املجتمع احمللي) للترويج للمشروع ورفع املستوى الثقايف بالفصل والتدوير.

خيار تصنيع السماد العضوي «الكمبوست»
نظرا الرتفاع نسبة املواد العضوية يف النفايات الصلبة ،والتي تقدر بني ٪70-60؛ فال بد من التفكير بخيار
تصنيع السماد العضوي «الكمبوست» (عملية التحويل احليوي) ،واملعروف عنه أنه يتطلب تقنية بسيطة وغير
65
مكلفة.
وتتم بداية عملية فصل النفايات الصلبة إلى نفايات عضوية (اخلضار والفواكه ومخلفات املزارع) ونفايات
صلبة (معادن وزجاج وبالستيك وكرتون قماش..إلخ) ،وتتم عملية الفرز للنفايات العضوية عن الصلبة يف
محطة الترحيل ،ويستفاد من فضالت املواد البالستيكية يف عملية إعادة تصنيع البالستيك ،أما فضالت
املواد الورقية (الكرتون) فيستفاد منها يف عملية إعادة تصنيع الورق ،ويستفاد من فضالت املواد املعدنية يف
الصناعات املعدنية املختلفة ،كما يستفاد من فضالت املواد الزجاجية يف عملية إعادة تصنيع الزجاج ،ومن
ثم بيع املواد اخلام املفصولة ،ويتم ضغط ما تبقى من النفايات لترحيلها إلى مكب زهرة الفنجان يف جنني.
وستقلل هذه العملية من تكاليف نقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان ،ومع زيادة كميات النفايات العضوية
احملولة إلى «كمبوست»؛ فقد يتوقف ترحيل النفايات إلى املكب زهرة الفنجان.
ويعتمد انتاج الكمبوست على عملية التحويل احليوي ،وهي عملية حيوية/بيولوجية ،يتم بواسطتها تفكيك
احملتوى العضوي للنفايات البلدية الصلبة بواسطة كائنات دقيقة إلى مواد عضوية ثابتة ،تشمل موادا محسنة
للتربة وغازاً حيويا ميكن استخدامه كمصدر للطاقة ،أو حتويله إلى امليثانول (وقود سائل) ،وتصنف عمليات
التحويل احليوي إلى نوعني حسب توفر الهواء:
هضم هوائي (التسميد)
66
هضم الهوائي (إنتاج الغاز احليوي).
وميكن االستعانة بخبراء من وزارة الزراعة ألخذ اإلرشادات الالزمة لإلنتاج ،أو حتى التواصل مع أصحاب
املشاريع اخلاصة إلنتاج الكمبوست بسهولة.
وبحسب الواقع احلالي يف مدينة قلقيلية ،وباالستعانة بخبرات ذاتية من البلدية وخبراء يف مجال تصنيع
الكمبوست وإنتاج الغاز احليوي؛ ميكن البدء مبشروع جتريبي ميهد ملشروع الفصل والتدوير على املدى
البعيد ،تكون البلدية هي الرائدة يف تنفيذه بالشراكة مع إحدى اجلمعيات الزراعية املوجودة يف املدينة لتسهيل
التسويق.
وميكن إطالق مشروع جتريبي إلنتاج الكمبوست من نفايات حديقة احليوانات التابعة للبلدية ،وسوق اخلضار
املركزي ،ومزارع الدواجن واملواشي يف املدينة ،بعد التعميم عليها بعدم التخلص من نفاياتهم التي ليست
بحاجة للفصل ،والتي تقدر كميتها ب( 3طن) تقريبا أسبوعيا ،وثم التنسيق املباشر مع البلدية الختيار قطعة
أرض يقام عليها املشروع ،وجتهيز االحتياجات الالزمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة جهة االختصاص.
 65آفاق البيئة والتنمية2010 ،
 66وليد زاهد ،تطوير عمليات التخلص من النفايات الصلبة البلدية ،جامعة الملك سعود ،قسم الهندسة
http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=133
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كمية النفايات املتوقعة للمشروع التجريبي من املدينة:
الرقم

املنطقة

األعداد

كمية النفايات االسبوعية

1

حديقة احليوانات

-

 0.5طن

2

سوق اخلضار

-

 0.4طن

3

األبقار

 400رأس

 0.4طن

4

األغنام

 3000رأس

 0.6طن

5

الدجاج الالحم

 60000طير

 0.7طن

6

الدجاج البياض

 45000طير

 0.4طن
67

احتياجات املشروع:
قطعة أرض مساحتها ال تقل عن  3-2دومن.
آليات وجرافة.
التنسيق مع املزارعني من أجل جمع املخلفات الزراعية.
بركس مبساحة األرض املراد عمل املشروع عليها.
منخل كبير.
68
ماكنة لتقطيع النفايات بتكلفة تقديرية  120ألف شيكل.
69
ماكنة لتنعيم املنتج النهائي بتكلفة تقديرية  60ألف شيكل.
مصدر مياه.
عامالن (مبدئيا).
اإلنتاج يف الصيف يحتاج ل  3شهور ويف الشتاء  5-4شهور ( ليكون الكمبوست جاهزا).

خيار إنتاج الغاز احليوي (البيوجاز)
بحسب د .خالد شلبي مدير مختبر األغذية واملياه التابع لبلدية قلقيلية ،فإن خيار إنتاج الغاز احليوي متاح
(الهضم الالهوائي للنفايات) ،ورغم أنه مكلف من حيث التجهيزات لتنفيذه ،لكنه يعتبر مورداً مستدا ًما ،حيث
 67تم الرجوع في إحصائيات أعداد األبقار واألغنام والدجاج الالحم والبياض إلى مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية  ،2015مع تقدير
نسبي لكميات النفايات المتوقعة ،بحسب المؤشر إلحصائيات المديرية ،علماً أنه قد ترتفع تكلفة المشروع التجريبي إلنتاج الكمبوست
بنا ًء على أن النفايات المذكورة ستكون إما مجانية مقابل نقلها من الجهة المشرفة على المشروع أو بأسعار رمزية يتم االتفاق عليها
مسبقا.
اما بخصوص تقدير كميات النفايات من حديقة الحيوانات وسوق الخضار فتم الرجوع إلى الجهات المختصة في البلدية ( ادارة متنزه
وحديقة الحيوانات و قسم الصحة .)2016
 68مقابلة خاصة مع طالب ابو هاني مدير مشروع جمعية ذنابة الزراعية إلنتاج السماد العضوي 2016/2/10
 69المرجع السابق
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أن النفايات الصلبة بعد هضمها الهوائيا وإنتاج الغاز احليوي منها؛ فإن املخلفات بعدها تتحول إلى سماد
70
عضوي ،وعليه ستحقق عملية إنتاج الغاز احليوي من النفايات الصلبة هدفني يف عملية واحدة.
و«البيوجاز» هو مخلوط من غاز امليثان ( ،)٪70وثاني أكسيد الكربون ( ،)٪25ومجموعة من غازات أخرى ال
تتجاوز  ،٪5منها الهيدروجني وكبريتيد الهيدروجني وبخار املاء.
والبيوجاز غاز عدمي اللون ،أخف من الهواء (نصف كثافة الهواء) ،ويشتعل يف الهواء مكوناً لهباً أزرق باهتا
71
شديد احلرارة ،وال يسبب تلوث البيئة ،وطاقته احلرارية تصل إلى  5513كيلوكالوري للمتر املكعب.

املتر املكعب (م )3من غاز البيوجاز يغطي أحد االستخدامات التالية:
تشغيل موقد الطهي ملدة  3ساعات.
تشغيل ثالجة ملدة  6ساعات.
تشغيل ماكينة  1حصان ملدة  2ساعة.
توليد كهرباء  1.25كيلو واط /ساعة.
تشغيل جرار زراعي  3طن ملسافة  2.8كم.

املخلفات العضوية املنتجة للبيوجاز:
 .1مخلفات حيوانية :روث املاشية (األغنام واملاعز واجلمال) ،وسماد الدواجن ،وسبلة اخليول ،ومخلفات
الطيور املنزلية وغيرها.
 .2مخلفات نباتية :األحطاب مثل (الذرة والقطن) وقش األرز ،وعروش اخلضروات ،ومخلفات الصوب،
والثمار التالفة وغيرها.
 .3مخلفات آدمية :الصرف الصحي ،وخزانات التحليل ،وحمأة املجاري وغيرها.
 .4مخلفات منزلية :القمامة ،ومخلفات املطابخ ،وبقايا الطعام ،وبقايا جتهيز اخلضروات والفاكهة وغيرها.
 .5مخلفات صناعية :مخلفات صناعة األلبان واألغذية واملشروبات ،وبقايا جتهيز اخلضروات والفاكهة،
ومخلفات املجازر بأنواعها ،واحلشائش البرية ،واملائية ،وورد النيل ،وغيرها.
استخدامات البيوجاز:
يستخدم يف الطهي ،واإلنارة ،والتدفئة ،وتشغيل الغاليات ،وإدارة آالت االحتراق الداخلي ،مثل ماكينات الري،
وطواحني احلبوب ،واجلرارات الزراعية،ـ والسيارات ،وماكينات توليد الطاقة الكهربائية.
وحدات إنتاج البيوجاز:
 .1الطراز الهندي
 .2الطراز الصيني
مكونات وحدات البيوجاز:
 .1املخمر أو الهاضم أو حجرة التخمير (مخمر أفقي ومخمر رأسي أسطواني).
 .2حوض دخول املخلفات العضوية.
 .3حوض خروج املخلفات العضوية.
 .4خزان الغاز الرئيسي واخلزانات الفرعية والتوصيالت بني اخلزانات ومكان استهالك الغاز.
 .5أحواض ترسيب األسمدة العضوية ملحقة بحوض اخلروج.
70
71
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(تاريخ الدخول كانون ثاني )27،2015
مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – وفا
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(تاريخ الدخول كانون ثاني )20،2015
ميعاري ،كايد.2014.مكبات النفايات الصلبة االقليمية يف الضفة الغربية ،وكالة وطن لألنباء

املقابالت
الرقم اسم املؤسسة
1

محافظة قلقيلية

2

املجلس املشترك إلدارة
النفايات الصلبة

اسم الشخص

املسمى الوظيفي

اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية

تاريخ املقابلة
6/1/2016

رئيس بلدية قلقيلية رئيس
املجلس املشترك إلدارة
النفايات الصلبة

3/1/2016

3

مديرية الصحة – قلقيلية د .محمد احلسن

مدير مديرية الصحة

10/1/2016

4

مديرية الزراعة -قلقيلية م .تيسير بصالت

مهندس زراعي يف املديرية

6/1/2016

رئيس قسم التخطيط
والتطوير

20/12/2015

5

عثمان دأود

بلدية قلقيلية

م .نبيل برهم

6
7

جمعية ذنابة إلنتاج
السماد العضوي

طالب ابو هاني

مدير املشروع

10/2/2016

بلدية قلقيلية

د .خالد شلبي

مدير مختبر األغذية واملياه

5/1/2016

http://www.wattan.tv/news/84331.html

(تاريخ الدخول كانون ثاني )2015 ،25
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  .2015.كتاب مسح البيئة االقتصادي” النتائج األساسية”.
قسم املساحة وال  ،GISبلدية قلقيلية.
قسم الهندسة واالشغال /بلدية قلقيلية.
معهد االبحاث التطبيقية (أريج) .2009.التحديات يف إدارة النفايات الصلبة يف مدينة نابلس ،دراسة
خاصة.
وثيقة اإلطار التنموي االستراتيجي ملدينة قلقيلية  ،2018-2015:بلدية قلقيلية.
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منوذج االستبانة

الفصل والتدوير (الثقافة العامة)

عزيزتي املواطنة /عزيزي املواطن،،،
يقوم فريق عمل جتاوب ،بإجراء دراسة معمقة عن واقع مكب نفايات قلقيلية – شرق املدينة  -نرجو من
حضرتكم اإلجابة على هذه االستبانة بدقة وعناية ،ألهمية املوضوع وأثره على حتسني اخلدمات املقدمة
للمواطنني ،علما بأن نتائج هذه االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي املوضوعي.
			
اجلنس:
		
احلالة االجتماعية:
			
العمر:
التحصيل العلمي:
مكان السكن (احلي):

أنثى
		
ذكر
أعزب
		
متزوج
من 50-41
من 40-30
اقل من 30
بكالوريوس		
		
توجيهي فما دون

أكثر من 50
ماجستير فأعلى

يوجد تأثير ملكب النفايات على:
البند

نعم

نوعا ما

ال

ال أعرف

تسرب النفايات والمواد السامة الى المياه الجوفية

دور املؤسسات ذات العالقة (املجلس املشترك ،البلدية ،سلطة جودة البيئة)
البند

راضي راضي الى حد ما غير راضي ال أعرف

في توعية الناس وتثقيفهم (الفصل والتدوير
ومخاطر المكبات العشوائية وغير الصحية)

قيمة االرض واسعارها
الطابع السياحي للمدينة

كيف ترى تأثير مجمع النفايات على اعالن مدينة قلقيلية كمدينة سياحية؟

موقع املكب وخصائصه

لم يتم انشاء المكب وفق اسس صحية سليمة

أم االستفادة منه اقتصاديا

المؤسسات ذات العالقة (سلطة جودة البيئة)

تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة

عدم وجود جدار محيط بالمكب يؤدي لحدوث انهيارات ترابية
على االراضي المحيطية

هل يوجد ثقافة لدى المجتمع عن اهمية فصل النفايات
والصحة البيئية
في حال توفر بديل عن مكب النفايات الحالي هل انت مع
اغالقه

ادارة البلدية لمكب النفايات (المالك)

نوعية االنتاج الزراعي وصعوبة تسويقه

قرب المكب من المناطق السكنية يضر بالصحة العامة

هل تعتقد ان فكرة تدوير النفايات مجدية اقتصاديا

اداء المجلس المشترك وادارته للنفايات الصلبة

تجمع الحشرات واآلفات الضارة بالمزروعات

البند

البند
هل انت على استعداد لفرز النفايات قبل وضعها في الحاوية
في حال توفرت حاويات لذلك (نفايات عضوية  ،زجاج ،
حديد ...الخ)

نعم

نوعا ما

ال

ال أعرف

نعم

نوعا ما

ال

ال أعرف
ما هي االثار املترتبة على وجود مجمع النفايات يف مدينة قلقيلية من وجهة نظرك؟
هل تقدمت بشكوى من قبل لدى اجلهات املختصة عن املكب؟

وجود المكب يؤثر على الحياة البرية في المنطقة
هناك رقابة على طبيعة النفايات التي توضع في المكب

ال يوجد توعية كافية من الجهات المختصة بأضرار مكبات
النفايات
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شاكرين لكم حسن تعاونكم
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بالشراكة مع:

بتنفيذ من:

بتمويل من:

