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يف ع�سر �لعوملة �لذي نعي�ش، �ختلطت نكهات �ملعرفة، حيث حتول �ل�سغف و�ملتعة يف �حل�سول عليها من خالل 
على  تعتمد  �سبابنا  لدى  �ملعرفية  �مل�سادر  و�أ�سبحت  �لطالئع.  بني  وبخا�سة  هو�ية،  �إىل  و�ل�ستنتاج  �لكت�ساف 
��ستهالك �أن�ساف �ملعلومات �جلاهزة �لتي �عتادو� على ق�سها من �أي موقع من )�سبكة �لإنرتنت(، ول�سقها يف 

حو��سيبهم، حتى �أنهم يف معظم �لأحيان ل يقروؤون ما يق�سون من �ل�سبكة �لعاملية.

ومبا �أّن �لنظام �لتعليمي �ل�سائد مكتظ باملعلومات و�ملفاهيم �لتي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�سبب حر�ش  لديه.  �ملعرفة  مدى  بال�سرورة  تعك�ش  ل  و�لتي  �لطالب،  �إليه  يطمح  ما  �أهم  هي  �لمتحان  نتيجة 
�ملوؤ�س�سات �لأكادميية على حت�سيل طالبها ولي�ش على �إنتاجهم �لعلمي و�لعملي، تدهور �مل�ستوى �ملعريف وتقل�ست 
�إمكانات �لطالب �مل�ستفزة للتفكري، �لتي تطّور �لعني �لناقدة عنده لي�ستطيع �أن يفكر بالظو�هر �لتي حتيط به  دون 

�ل�ست�سالم للم�سّلمات �لتي عليه �أن يحفظها دون �أن يفكر مب�سدرها �أ�ساًل. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة �لنيزك للتعليم �مل�ساند و�لإبد�ع �لعلمي يف �لقد�ش، عام 2003، على يد �سباب يوؤمنون بالعلم، 
و�ملجتمع �ملعريف وذلك لالإ�سهام يف تغيري �لو�سع �ملذكور �آنفًا، حيث �عتمدنا �لتجربة �لعملية، و�لتفاعل مع �لألعاب 
�أوًل،  �أ�سا�سًا لبناء �سخ�سية �لفرد �لعلمية، ولي�سّكل باإيجابية م�ستقبله �ل�سخ�سي  �لتفكريية، و �لعلوم �لتطبيقية 

ومن ثّم يعك�ش ذلك على جمتمعه.

و�لنيزك من خالل  م�سروع �لباحث �ل�سغري �عتمدت قاعدة "�ل�سك �سيد �ليقني " لأنها توؤمن �أن �ل�سخ�ش �لذي 
يعتاد �لتفكري �ملنطقي �لناقد، ويربطه بالعلم و�ملعرفة يكون قادرً� على تقومي و�سعه، و�لتعامل معه مهما بلغ من 

�لتعقيد، ويكون �أي�سًا �لأجنح يف مو�جهة �لتحّديات يف م�سريته نحو �لتمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني �أيديكم خال�سة جتربة �لباحثني �ل�سغار، وجتربتنا يف �لنيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدمو� 
ما  �ملعريف  ر�سيدنا  �إىل  ن�سيف  ولكي  �أخطائنا   من  و�لتعلم  �أد�ئنا  تطوير  يف  ي�سهم  �لذي  �لبناء  �لنقد  بدوركم 

ن�ستطيع من �أفكار توؤّدي �إىل تعميق �لتجربة وتوجيهها.  
م. عارف �حل�سيني
�ملدير �لعام
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�لطالئع  �إعطاء  يف  »�ليوني�سف«  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �لطالئع" يف  وم�ساركة  "تطوير  برنامج  يهدف 
�لفر�سة للم�ساركة �لفعالة يف جمتمعهم و�مل�ساهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

�إن �أحد �أولويات برنامج "تطوير وم�ساركة �لطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة �ملعرفة وحت�سني ��ستخد�ماتها 
"�لباحث �ل�سغري" و�لذي ينفذ بال�سر�كة مع موؤ�س�سة �لنيزك  يف �لق�سايا �لتي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�سروع 
للتعليم �مل�ساند و�لإبد�ع �لعلمي يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة هي �إحدى �لطرق �لتي تعمل فيها منظمة �لأمم 
�ملتحدة للطفولة "�ليوني�سف" على تقدير ودعم وت�سجيع �لأبحاث �لتي يقودها �لطالئع و�لتي بدورها متكنهم من 
�إي�سال �أ�سو�تهم و�لتاأثري على عدد من �لق�سايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل �ملثال، ��ستطاع �لطالئع �مل�ساركون يف 
هذ� �مل�سروع �أن يحددو� ويبحثو� ق�سايا �جتماعية ذ�ت �أولوية يف حياتهم ت�سمنت على �سبيل �ملثال ظاهرة �لعنف، 
وعمالة �لأطفال و�لت�سرب من �ملد�ر�ش، و�سبكة �ملو��سالت يف فل�سطني مدى جناعتها ور�سا �لنا�ش عنها. كما عمل 

�لبع�ش �لآخر على ق�سايا علمية تخ�ش مثاًل طرق �لتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة.

ناأمل �أن ت�سل �أ�سو�ت �لطالئع من خالل �أبحاثهم �إىل �مل�سوؤولني و�سناع �لقر�ر من �أجل �لعمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
�ملمثلة �خلا�سة

منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة “�ليوني�سف” – �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة



10

ي �ملعرفة وبثها، للغو�ش يف ظو�هر �جتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج �لباحث �ل�سغري �لفر�سة للطالئع لتق�سّ
علمية  جتول يف بال �لطليعي، وتدفعه م�سرية �لعمل �إىل �إعادة �لتفكري بق�سايا تهّمه من �ملنظور �لناقد، و�خلو�ش 
يف خ�سم �لبحث �لعلمي �ملتطور، وبذلك يتحمل �لطالئع �مل�سوؤولية باملبادرة و�لبحث و�لتمحي�ش. وبعد بدء �لرحلة 
دورهم،   يفّعل  ومنتجًا،  حيًا  منوذجًا  ملجتمعهم  ليقّدمو�  �ملقدمة،  يف  �ل�سغار  �لباحثون  يتمركز  �ملعرفة،  �سوب 

ويكونو� فيه قدوة لأبناء جيلهم يف �لعطاء.

وغد� �لباحث �ل�سغري منربً� لكل طليعي يف �لأر��سي �لفل�سطينية ين�سم �إليه كل من ي�ساأل: ملاذ�؟ و�أين؟ وكيف؟ 
ومن �لبحث عن �ملعلومة وفح�سها، �إىل �لتاأثري �إيجابيًا يف �لبيئة �لتي يعي�سون فيها.

�ن�سم للم�سروع )350(طليعيًا/ة، بني �لأعمار )14-16( عام ، يف �ست حمافظات خمتلفة وهي: �لقد�ش، �خلليل، 
نابلــــ�ش، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 

)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على �إجناز �لأبحاث يف جمموعات �سغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن �أجل �إعد�د �لباحثني �ل�سغار للخو�ش يف رحلة �لبحث، طورت �لنيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا بالعتماد على 
خربتها �لرت�كمية يف رعاية �لرب�مج �لتدريبية وتطويرها، وبالتن�سيق مع خرب�ء و�خت�سا�سيني يف جمالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل و�حدة منهم من )25(باحثًا/ًة �سغريً�/ًة �نخرطو� يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
�آليات �لتفكري �ملنطقي و�لناقد، وذلك من خالل �لألعاب �ملمتعة و�ملهام �لتفكريية �لتي يجب على �جلميع �إجنازها، 

و�لتي بدورها ترتك �أثرً� يف طريقة �لتعامل �ليومي مع ظروف حياة �لطليعي/ة.

وبالإ�سافة �إىل تطوير مهار�ت �لتفكري، ح�سل �مل�ساركون على تدريب عملي يف مهار�ت �لبحث �لعلمي، و�إجر�ء 
�لتجارب �لعلمية، وقد عالج �لتدريب �آليات �لبحث مثل �ل�ستبانات، و�ملقابالت، و�ملجموعات �لبوؤرية.
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وقد عقدت خالل �لربنامج �لعديد من �لفعاليات لو�سع �لطليعي/ ة  يف قلب �لتجربة، وتعري�سه لتجارب حقيقية 
ت�سقل �ل�سخ�سية، وتغني �سجل �خلرب�ت لديه/ها.

�إن �مل�سرية �لتي مير بها �لباحثون، هي �أهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث �أن جتربة �إجناز بحث علمي �أ�سيل تدفعهم 
�أ�س�ش  �إىل بلورة و�سقل قدر�تهم، فعلى �سبيل �ملثال عمل �لباحثني يف جمموعات �سغرية لإجناز �لبحث يعلمهم 
�لعمل �سمن فريق، و�أهمية �لتعاون، ويعر�سهم �إىل جتربة حقيقية يف حتمل �مل�سوؤولية، وذلك دون �حلاجة �إىل 
�إلقاء �ملحا�سر�ت عن �أهمية �لتعاون �أو �مل�سوؤولية، كما �أن �إجر�ء �لتجارب �لعلمية �أو تطوير �ل�ستبانات �أو غريها 
من  يزيد  وهذ�  �ملختلفة،  �أطر�فه  مع  و�لتعامل  باملجتمع،  �لحتكاك  �إىل  �لطالئع  يدفع  �مل�سرية،  �حتياجات  من 

خرب�تهم وينّمي مهار�تهم �حلياتية.

وبعد مرحلة �لأبحاث، ينطلق �لباحثون لتعميم �لتجربة من خالل جولت، وحما�سر�ت، وفعاليات ي�سممونها حتت 
�إ�سر�ف �لطاقم �ملخت�ش، تهدف �إىل عر�ش �لبحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة �إىل �لطالئع، بحيث يعملون 
�أخرى من جمتمعهم يف �ملد�ر�ش، و�جلامعات،  على ن�سر �ملعرفة �لتي �كت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  لأطر�ف 

و�ملر�كز �ملهتمة.
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�أ�سبح مو�سوع در��سة �لبيئة ي�ستحوذ على �هتمام �لكثريين يف �ملجتمع �لفل�سطيني على �مل�ستويني �لر�سمي  لقد 
و�ل�سعبي، ملا لهذه �لدر��سات من �أهمية يف حياة �ملجتمع ورفاهيته ودرجة �لتقدم و�لوعي �ل�سحي لأع�سائه.

وقد دفعت �لظروف �لبيئية �ملحيطة �لتي ورثها �سعبنا جر�ء �لحتالل �لطويل �لعديد من �لباحثني �إىل �لهتمام 
مبعاجلة �لو�سع �لبيئي �لقائم، خ�سو�سًا مو�سوع �لنفايات �ل�سلبة ملا لها من �أبعاد متعددة على �مل�ستوى �لبيئي 
و�جلغر�يف، تناول �لكثريون هذ� �ملو�سوع ب�سكل جزئي، لذلك فاإن جمموعات �لبحث ر�أت �سرورة للقيام بدر��سة 
و�خل�سائ�ش  �جلغر�فية  �لعالقات  لإيجاد  �لطالئع  بدور  ومتعلق  جغر�يف  منظور  من  �لنفايات  ملو�سوع  �ساملة 
�لدقيقة ل�سكان جمتمع �لدر��سة ودورها يف كمية �لنفايات �ل�سلبة وتنوع مكوناتها �لعامة ح�سب خمتلف م�سادرها.

و�جهت �لبحاثة خالل در��ستهم ملو�سوع »�لنفايات �ل�سلبة وطرق �لتخل�ش منها« جمموعة من �لعقبات و�مل�ساكل 
يف  كبرية  جهودً�  تطلب  مما  منها،  �ملتي�سر  �إىل  �لتو�سل  و�سعوبة  �ملو�سوع،  هذ�  حول  �مل�سادر  ب�سح  متثلت  �لتي 
��ستخال�ش �ملعلومات و�لبيانات �لتي و�سلت حد مر�فقة �لباحثني لعمال جمع �لنفايات يف �لأوقات �ملختلفة، وجمع 
عينات من �لنفايات من �أجل ت�سنيفها ووزنها بعد خروجها من م�سادرها �ملختلفة يف كافة �لأوقات و�لتي كانت 

متعبة و�ساقة على �مل�ستويني �ملعنوي و�جل�سدي. 

لقد تطلب �لعمل �مليد�ين �لو�سول �إىل مكان �لدر��سة ملر�قبة �لنفايات وكذلك �لتنقل بني مكبات �لنفايات من �أجل 
�لوقوف على �لتغري�ت �لكمية �لتي حتدث على كمية �لنفايات و�أنو�عها.
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�لآليات  ويتناول  �لنفايات،  هذه  من  �لتخل�ش  وطرق  �ل�سلبة  للنفايات  �ل�سليمة  �لإد�رة  مو�سوع  �لبحث  يتناول 
�ل�سائدة يف فل�سطني على وجه �خل�سو�ش، كما حتوي �لدر��سة مقارنة بني هذه �لآليات. ومن �أجل ذلك كان ل بد 
ملجموعات �لبحث من جمع �ملعلومات �ملتوفرة عن �ملو�سوع و�إن كانت قليلة بع�ش �ل�سيء، كما حر�ست على ر�سد 
ر�أي �ل�سارع �لفل�سطيني و�قرت�حاته لبناء نظام �أف�سل لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة، كما �أجرت �لعديد من �ملقابالت 

مع روؤ�ساء �لبلديات و�مل�سوؤولني و�لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �لبيئية.

قامت جمموعات �لبحث بتوزيع مئات �لإ�ستبانات �لتي ُتقيم �لو�سع �لقائم لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني، 
وم�ساكل هذ� �لإد�رة، ومن ثم �خلروج باقرت�حات بّناءة رمبا تكون خطوة �أوىل ل بد منها يف عملية �لبناء لنظام 
�لإد�رة �ل�سليمة للنفايات، وتكمن �أهمية هذه �خلطوة يف �أنها تك�سف عن مدى �لتقبل لدى �لنا�ش لأنظمة �إد�رية 

جديدة للنفايات و�لتي قد تفر�ش عليهم �إجر�ء�ت جديدة، مبا تقت�سيه �حلاجة.

كما �عتمدت جمموعات �لبحث يف نتائجها على �لتجربة �لعلمية و�لختبار، فقد قامت بتجربة لقيا�ش تركيز بع�ش 
�لغاز�ت �مللوثة للهو�ء �جلوي يف مناطق قريبة من �أماكن حرق �لنفايات، وح�سلت على نتائج معقولة ومنطقية 

ميكن �أن توؤخذ بعني �لعتبار عند �قرت�ح بناء نظام �لإد�رة �جلديد للنفايات �ل�سلبة.
ونظرتهم  خمططاتهم  ملعرفة  �ملجال،  هذ�  يف  و�مل�سوؤولني  �لخت�سا�سيني  �إىل  كذلك  �لبحث  جمموعات  وجلاأت 

�مل�ستقبلية لو�قع �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة.
 

وتتلخ�ش �ملنهجية �لعلمية �ملتبعة مبا يلي:
- �لتخطيط خلطو�ت وطرق �لعمل وتنظيمه.

- جمع �ملعلومات و�لإح�سائيات عن و�قع �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني.
- و�سع �لفر�سيات �لتي تربر �لو�سع �لذي تعاين منه �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني.

- �إجر�ء �ملقابالت مع �مل�سوؤولني يف �لبلديات و�ملوؤ�س�سات �لبيئية.
- �لتخطيط للتجربة �لعلمية )قيا�ش تركيز بع�ش �لغاز�ت �مللوثة يف �لهو�ء �جلوي(.
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- كتابة �لإ�ستبانات.
- حتديد �لفئة �مل�ستهدفة يف �لإ�ستبانة.

- توزيع �لإ�ستبانات على �لفئة �مل�ستهدفة.
- در��سة �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها وحتليلها وعر�سها مع �لإح�ساء�ت و�جلد�ول و�لر�سوم �لبيانية.

- �خلروج بالنتائج و�لتو�سيات.
- توثيق هذه �لعمليات،�لفر�سية وطرق �لعمل و�لنتائج و�ملر�جع.

- �لتنويه بكل �لدعم و�مل�ساعدة �لتي ح�سل عليها �لبحاثة خالل م�سرية �لبحث.

�ملد�ر�ش  كافة  �لطلبة يف  بقية  �أمام  نتائجها  ت�سع  وها هي   2009 �لعمل يف �سيف عام  �إىل  �ملجموعات  �نطلقت 
�لفل�سطينية من �أجل �لطالع عليها و�إبد�ء �آر�ئهم فيها.
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تعد م�سكلة �لنفايات �ل�سلبة  �إحدى �مل�سكالت �لبيئية �لكربى �لتي توليها �لدول يف �لوقت �لر�هن �هتمامًا متز�يدً� 
لي�ش فقط لآثارها �ل�سارة على �ل�سحة �لعامة و�لبيئة وت�سويهها للوجه �حل�ساري، بل كذلك لآثارها �لجتماعية 
و�لقت�سادية، ولكل من هذه �ملناحي ثمنه �لباهظ �لذي تتكبده �لدول �إنفاقًا كان يف و�سعها �أن توفره �أو فاقدً� كان 

ميكنها �أن تتجنبه. 

كميات  و�زد�دت  تنوعت  �ل�سريع،  و�لتقني  �ل�سناعي  و�لتقدم  �ملعي�سة  م�ستوى  و�رتفاع  �ل�سكان  عدد  �زدياد  ومع 
�لنفايات �ل�سلبة �لناجتة عن �لأن�سطة �لب�سرية �ملختلفة، و�أ�سبحت عملية �لتخل�ش منها من �أبرز �مل�ساكل �لتي 
تو�جه �ملدن و�لتجمعات �لب�سرية نظرً� ملا ت�سكله هذه �لنفايات من �أخطار على �لبيئة ومو�ردها �لطبيعية، وعلى 

�سحة �لإن�سان و�سالمته . 

وتختلف ن�سبة تولد �ملخلفات �ل�سلبة من منطقة �إىل �أخرى كمًا ونوعًا، ح�سب خ�سائ�ش �ملجتمع وظروفه و�ختالف 
�لأمناط �ل�ستهالكية و�ل�سلوكية فيه، وتفاوت م�ستويات �لدخل ؛ ففي �ملناطق ذ�ت �لدخول �ملنخف�سة ينخف�ش تولد 
�ملخلفات �ل�سلبة فيها لي�سل �إىل �أقل من )0.3( كجم/فرد/يوم ، بينما تزيد ن�سبة �ملو�د �لع�سوية يف �ملخلفات 
�ملتولدة. �أما يف �ملناطق ذ�ت �لدخول �ملرتفعة يرتفع تولد �ملخلفات �ل�سلبة �إىل ما يزيد عن )1( كجم/فرد/يوم 
وتقل ن�سبة �ملخلفات �لع�سوية على ح�ساب �ملو�د �لقابلة لال�سرتجاع مثل �لورق، و�لبال�ستيك و�لزجاج، و�ملعادن ، 
وغريها)1(، بذلك يعترب �لإن�سان �مل�سوؤول �لأول و�لأخري عن تلوث �لبيئة ، ومطلوب منه �أن يحافظ عليها �سليمة من 

�لعبث وبعيدة عن فو�سوية �لتعامل معها، ولذ� كانت �أهمية و�سع �لت�سريعات و�ل�سو�بط لإد�رة �لنفايات .

وعليه فاإن و�سع نظام �إد�رة متكامل للنفايات �أ�سبح من �أهم عنا�سر ��سرت�تيجيات �إد�رة �لنفايات لإيجاد توجه 
خا�ش نحو جمع �لنفايات و�لتخل�ش منها و�بتكار �أ�ساليب �إد�رية وفنية وتقنية و�قت�سادية ت�سمن �لقيام مبختلف 

�لعمليات، �جلمع و�لتخل�ش و�ملعاجلة و��ستخد�م �لأ�ساليب و�لتقنيات �حلديثة و�لجتاهات �حلديثة يف هذه �ملجالت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لفل�سطينية. �لبيئة  حماية  كتاب   .1
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لذ� كان ل بد من در��سات �ساملة ملو�سوع �لنفايات �لذي بات يق�ش م�ساجع �لكثريين يف دول �لعامل �ملتح�سر، 
حتى و�سل �لهتمام باملو�سوع �إىل بع�ش دول �لعامل �لنامية، لذ� فقد �جتهدت  جمموعات �لبحث لإعد�د در��سة 
من �ساأنها �أن تلفت �لنتباه لهذه �مل�سكلة �ملوؤرقة وقد �تبعت لذلك �أ�ساليب ومناهج علمية للو�سول �إىل نتائج ميكن 
�سابقة  وبحوث  در��سات  على  بالطالع  �لبحث  جمموعات  قامت  فقد  �لو�قع،  �أر�ش  على  �لتنفيذ  حليز  �أخذها 
حول �ملو�سوع و�إن قلت هذه �لدر��سات، كما عملت على �إعد�د ��ستبانات بحثية لدر��سة مدى تقبل �لنا�ش لآليات 
و��سرتتيجيات حديثة يف �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة وقيا�ش مدى وعيهم لالآليات و�ل�سرتتيجيات �لقائمة وتقييمهم 
لهذه �ل�سرتتيجيات، كما �عتمدت يف معلوماتها على �لعديد من �خلرب�ء و�ملخت�سني يف هذ� �ملجال خالل �ملقابالت 
�لتي قام بها �لبحاثة ، ومل يقف �لأمر عند هذ� �حلد بل قامت جمموعات �لبحث بالعديد من �لتجارب �لعلمية �لتي 

تدر�ش تاأثري �لآليات �ل�سائدة يف �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة.

وقد ح�سلت جمموعات �لبحث على جمموعة من �لنتائج و�لتو�سيات، وها هي �لآن تقوم بعر�سها لتكون مبثابة 
تنبيه ل�سناع �لقر�ر وغريهم كل من موقع م�سوؤوليته �لتي يفر�سها عليه ذلك �ملوقع، وقد كانت �لنتائج �لتي ح�سل 
عليها �لبحاثة �سو�ء من جتربتهم �لعلمية �أو من �ل�ستبانة �لبحثية �لتي قامو� باإعد�دها قريبة من �ملعدلت �لعاملية 

بهذ� �ملجال.

�مللوثة  �لغاز�ت  بع�ش  ن�سبة  تقي�ش  و�لتي  بها  قامت  �لتي  �لعلمية  جتربتها  خالل  من  �لبحث  جمموعات  تو�سلت 
و�ل�سادرة عن �حلرق ون�سب تركيزها يف �لهو�ء �جلوي وكانت هذه �لن�سب �لتي ح�سلت عليها قريبة من �ملعدل 
�لعاملي فبالن�سبة لغاز ثاين �أك�سيد �لكربون كانت �ملعدلت �لتي ح�سلت عليها جمموعات �لبحث يف �لأيام �لثالثة 
من جتربتها تقارب )305( جزء يف �ملليون، وهذه �لن�سبة تعد �أقل من �ملعدل �لعاملي �لذي �سجل يف عام 2009 

ويقارب )387( جزء يف �ملليون وذلك لأن فل�سطني ت�سنف على �أنها دولة غري �سناعية.

كما قا�ست جمموعات �لبحث مدى �لوعي �ملتوفر لدى �ملو�طنني حول �أف�سل �ل�سبل و�لطرق �لو�جبة لتباع �إد�رة 
�سليمة للنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني، ولوحظ �أن هناك درجة من �لوعي لدى معظم �ملو�طنني و�لذين �أفادو� باأن 
�آليات �لطمر �ل�سحي و�إعادة �لتدوير هي من �أف�سل �لآليات �لتي باإمكانها حتقيق �إد�رة �سليمة للنفايات فيعتقد 
�أكرث من )60%( من �ملو�طنني باأن �لطمر �ل�سحي من �أجنع �ل�سبل للتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة وهذ� ما �أكده 
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�لعديد من �ملخت�سني من خالل مقابلتهم، كما عمل �لبحاثة لدر��سة طبيعة �لنفايات �لتي ت�سدر من �ملنازل وذلك 
لقرت�ح �آليات خا�سة بكل نوع من هذه �لأنو�ع ولحظت �أن )47%( من �لنفايات �خلارجة من �ملنازل هي نفايات 
ع�سوية �سادرة من بقايا �لطعام و�لتي ميكن ��ستخد�مها يف ت�سنيع �لدبال و�لأ�سمدة �لع�سوية، و�أن )21%( من 
هذه �لنفايات هي من �لبال�ستيك و�لنايلون �لذي ميكن �إعادة تدويره لعدة مر�ت، و)14%( من هذه �لنفايات هي 

ورق وكرتون و�لذي ميكن �إعادة ت�سنيعه �أي�سًا، �أما باقي �لن�سبة فتوجد على �سكل معادن وزجاج ونفايات �أخرى.

ويبقى �ل�سوؤ�ل هنا، وبعد �أن �ت�سح وعي �ملو�طن ب�سكل عام لأهمية ��ستخد�م �لطمر و�إعادة �لتدوير و�ل�ستخد�م 
للمخلفات �ل�سلبة، ما هي عو�ئق تعميم �لنموذج �لأف�سل  يف �لتخل�ش من �لنفايات؟؟

هذ� ما جتدونه يف تفا�سيل �لدر��سة.
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يومًا بعد يوم ننمو ونتطور، نزد�د معرفة وثقافة نبني ونعمر، نن�سئ ونطور، وكلما زدنا تطورً� ومعرفة ز�دت حاجتنا 
�إىل مو�رد �لطبيعة �ملختلفة، وكلما ز�دت مدخالتنا ز�دت خمرجاتنا فكلما ��ستخدمنا مو�رد �لطبيعة و�ل�سناعة 

ز�دت خملفاتنا ومن هذه �ملخلفات �لنفايات �ل�سلبة.

تو�جه بالدنا م�سكلة �لنفايات �ل�سلبة �لتي تزد�د حدة مع �لتز�يد �لكبري يف عدد �ل�سكان ومنو �لقطاع �ل�سناعي 
تدين  �لأحيان  بع�ش  و يف  لدى �جلمهور  �ل�سحيحة  �لبيئية  �لعاد�ت  م�ستوى ممار�سة  �إىل تدين  بالإ�سافة  فيها، 
و�سعف  �ملطلوبة  �ملادية  �لإمكانات  توفر  عدم  ب�سبب  �ملحلية  و�ملجال�ش  �لبلديات  تقدمها  �لتي  �خلدمات  م�ستوى 

م�ستوى �خلرب�ت �لفنية و�لإد�رية �ملتعلقة باإد�رة �لنفايات ب�سكل عام و�ل�سلبة ب�سكل خا�ش .

كما �أن �لزيادة يف �لنفايات لها م�ساكل جمة يف ظل عدم وجود نظام فعال للتخل�ش منها فمن �أكرب �ملت�سررين 
منها هي �لبيئة هذه �لبيئة �لتي حتتوي على �لنبات و�حليو�ن و�ملخلوقات جميعًا، �أما �لإن�سان فاإن �أثر �لنفايات 

يبدو جليًا على جودة �حلياة �لتي يعي�سها. 

�لتلوث  نعرف م�ساكل  �لنفايات هي طريقة �حلرق، وجميعنا  �لتخل�ش من  �ل�سائعة يف منطقتنا يف  �لطريقة  �إن 
ب�سكل عام �لناجتة عن هذه �لطريقة و�أثرها على �لبيئة. يف �لآونة �لأخرية وبعد �أن تعدى �لإن�سان على �لطبيعة 
بد�أت �لطبيعة بالرد، �إن تغري �ملناخ بارتفاع درجات �حلر�رة وذوبان �لقطب �ل�سمايل و�رتفاع م�ستوى �ملياه وغريها 

من �لتغري�ت �لطبيعية �لتي نالحظها يوماً  بعد يوم ما هي �إل �أثر و��سح لأ�سر�ر �لإن�سان وحياته �لع�سرية .

كل ذلك دفع �لبحاثة �إىل �خلو�ش يف غمار هذه �مل�سكلة �ملوؤرقة �لتي تزد�د �أبعادها يوميًا، معتمدين بذلك على ما 
توفر لديهم من �أدبيات �سابقة، وما �أعدوه من �إ�ستبانات لدر��سة ثقافة �ملجتمع حول هذ� �ملو�سوع ومدى تقبلهم 
لآليات جديدة لإد�رة �لنفايات، ثم ما قامو� به من مقابالت مع �خت�سا�سيني و�أ�سحاب �خلربة يف هذ� �ملجال، 

عالوة على ما قامو� به من جتارب علمية لفح�ش �لطريقة �ملثلى لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة. 
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يعرف �لتلوث �لبيئي باأنه وجود مادة غريبة �أو �أكرث )ملوثات( يف �أي مكون من مكونات �لبيئة يجعلها غري �ساحلة 
لال�ستعمال �أو يحد من ��ستعمالها)1(.

و�أما �مللوثات فهي مو�د �أو كائنات دقيقة �أو طاقة ميكنها �إحلاق �لأذى بالإن�سان �أو ممتلكاته �أو بالنبات �أو �حليو�ن 
وت�ستطيع �لأنظمة �لبيئية �لطبيعية �لتخل�ش من تركيز�ت قليلة من �مللوثات فيها بو��سطة �آليات �لتقنية �لذ�تية، 
ولكن هذه �لأنظمة ت�سبح غري قادرة على �لتخل�ش من �مللوثات كالنفايات �ل�سلبة �إذ� ما ز�د تركيزها بدرجة 
بني  �لتو�زن  �ختالل  �إىل  يوؤدي  قد  �لذي  �لأمر  للتحلل  قابلة  غري  �أو  �لتحلل  �سعبة  فيها  �مللوثات  كانت  �أو  كبرية 

�لعنا�سر �ملختلفة يف �لأنظمة �لبيئية .

و��ستنز�ف  �ل�سكان  عدد  �لكبرية يف  �لزيادة  عن  �لتي جنمت  �لبيئية  �مل�سكالت  تقت�سر  �حلا�سر، مل  وقتنا  ويف 
�أ�ساليب  للتحلل و�تباع  �مل�سادر �لطبيعية و�ل�ستخد�م �ملفرط مل�سادر �لطاقة و��ستعمال مو�د عديدة غري قابلة 
�إىل  �لنت�سار  بد�أت يف  بل  فح�سب  �ل�سناعية  �لدول  على  تقت�سر  ومل  �لأ�سباب،  من  ذلك  وغري  �ملكثفة  �لزر�عة 

�لعديد من �لدول �لنامية و�ملناطق �ملختلفة يف �لعامل ومنها �ملناطق �لفل�سطينية �ملحتلة. 

�أما تلوث �ملياه فيعرف باأنه وجود خملفات من �أي م�سدر من �مل�سادر فيها و�لتي من �ساأنها �لتاأثري على هذه �ملياه 
و�أوجه ��ستخد�مها �ملختلفة �أو �لإ�سر�ر ب�سحة �لبيئة بوجه عام ويعرف �أي�سًا �أنه حدوث تغري يف تركيب مكونات 
�ملجرى �ملائي �أو تغري يف حالته بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ب�سبب ن�ساط �لإن�سان بحيث ت�سبح هذه �ملياه �أقل 
�سالحية لال�ستعمالت �لطبيعية �ملخ�س�سة لها �أو لبع�سها، ويت�سمن �لتعريف ما يطر�أ على �خل�سائ�ش �لطبيعية 
و�لكيميائية و�لبيولوجية باملياه �لتي جتعلها غري �ساحلة لل�سرب �أو �ل�ستهالك �ملنزيل �أو �ل�سناعي �أو �لزر�عي 

ب�سبب �لتغري�ت �حلر�رية �لناجتة عن �لتلوث �حلر�ري . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٫1 م�سروع قانون �لبيئة �لأردين لعام 1982.
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ومن م�شببات التلوث يف املياه املواد الع�شوية وال�شناعية وت�شمل : 
�ملنظفات وبع�ش �ملبيد�ت �لكيميائية وبع�ش �ملركبات �لع�سوية و�ل�سناعية و�لتي ت�سب كلها يف جمال �لنفايات 

�ل�سناعية، فمعظم هذه �ملخلفات �سامة جدً� لالأحياء �ملائية وقد تكون �سارة بالإن�سان �أي�ساً .

وميكن تق�سيم �مل�سادر �ملحتملة للملوثات �لع�سوية �ل�سناعية يف �ملياه �لعادمة �إىل ثالث فئات :
- نفايات �مل�سانع من �ملذيبات ونو�جت متنوعة ومنتجات ثانوية ع�سوية. 

- نفايات �ملدن من بقايا �ملبيد�ت �ملنزلية و�ملنظفات، وم�ستقات �لنفط من حمطات �لوقود و�أنابيب �لبرتول وغريها، 
وغالبًا ما ترتبط م�سارف �ملياه يف �ل�سو�رع مع �سبكات �ل�سرف �ل�سحي مما يوؤدي �إىل �ختالط ملوثات �ل�سو�رع 

ومنها �لنفايات �ل�سلبة و�لنفايات �لناجتة عن �مل�سانع يف �ل�سبكة.  
- �ملياه �لعادمة �لناجتة عن �أماكن طمر �لنفايات �أو جتميعها )مكبات �لنفايات( تت�سرب هذه �ملياه �لتي تكون 
حمملة برت�كيز عالية من �مللوثات �لع�سوية و�ملعدنية من �أماكن جتميع �لنفايات �أو طمرها �إىل �ملياه �جلوفية 
�إن وجدت وعلى كمية �لأمطار يف �ملنطقة،  �لعملية على موقع �ملكب ونوع بطانة قاعدته  وتلوثها، وتعتمد هذه 

وكذلك على حجم �ملياه �لعادمة �لر��سحة منه ونوعها.

ومن �ملالحظ يف �لن�ش �ل�سابق �أن تلويث �لنفايات مل يقت�سر على �لأر�ش و�إمنا تطور �إىل �أن و�سل �إىل �ملياه �لتي 
تعد �أهم مكونات �حلياة، ويعتقد �لكثريون �أن تاأثري �لنفايات ل ي�سل �إىل �ملياه لكن هنا نالحظ �أن تلويث �لنفايات 

قد و�سل �إىل �أو�ساط �ملياه باأ�سكالها وقد �أثر على �لكائنات �حلية وقد �أحلق �ل�سرر بالإن�سان. 

النفايات ال�شلبة:
�لقطاع  ومنو  �ل�سكان  �أعد�د  يف  �لكبري  �لتز�يد  مع  حدة  تزد�د  �لتي  �ل�سلبة  �لنفايات  م�سكلة  من  بالدنا  تعاين 
�ل�سناعي فيها بالإ�سافة �إىل تدين �لوعي �لبيئي لدى �جلمهور وتدين م�ستوى �خلدمات �لتي تقدمها �لبلديات 
و�ملجال�ش �لبلدية، ب�سبب عدم تو�فر �لإمكانات �ملادية �ملطلوبة و�سعف م�ستوى �خلرب�ت �لفنية و�لإد�رية �ملتعلقة 
يف �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة لديها .وميكن تعريف �لنفايات �ل�سلبة باأنها �ملخلفات �لتي ميكن نقلها و�لتي يرغب 

منتجوها بالتلخ�ش منها بحيث يكون جمعها ونقلها ومعاجلتها بطريقة �سحيحة مل�سلحة �ملجتمع، وت�سمل:
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- �ملخلفات �ل�سلبة �لناجتة عن �ملنازل و�ملطاعم و�لفنادق )�لنفايات �ل�سلبة �ملنزلية( وغريها من �ملخلفات �لتي 
تكون مكوناتها م�سابهة ملكونات �لنفايات �ل�سلبة �ملنزلية، ومن �ملمكن جمعها ونقلها ومعاجلتها معها دون �أن 

ينتج عن ذلك خطر على �ل�سحة و�ل�سالمة �لعامة.
�لزر�عية(  �ل�سلبة  )�لنفايات  �مل�سالخ  ونفايات  و�حليو�نية  �لنباتية  �لزر�عية  �لأن�سطة  عن  �لناجتة  �ملخلفات   -
وت�ستمل هذه �لنفايات على �إفر�ز�ت �حليو�نات وخملفات �حل�ساد وغريها، ول ت�سكل هذه �لنفايات �لزر�عية 
م�سكلة بيئية �إذ� ما مت �إعادتها �إىل دورتها �لطبيعية، ويقدر حجم �ملخلفات �ل�سلبة �لناجتة عن �لأبقار و�لأغنام 

بنحو )67( مليون مرت مكعب يف �ل�سنة . 
- �ملخلفات �لناجتة عن �لتعدين كالأتربة �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل تلوث �لهو�ء بالغبار، و�إىل تعطيل و�سد قنو�ت 

�لري �أو �ملجاري �لعامة و�لتقليل من �ل�سعة �لتخزينية لل�سدود �ملائية عند تر�كمها فيها .
- �ملخلفات �لناجتة عن هدم وبناء �ملن�ساآت �ملختلفة ومن �ملمكن �لتخل�ش من هذه �لنفايات با�ستعمالها يف عمليات 

�لردم و�سق �لطرق �جلديدة و�إيجاد مكبات خا�سة بها وعدم �ل�سماح باإلقائها دون تخطيط م�سبق .
�حلماأة : ويق�سد بها �ملو�د �ل�سلبة �لع�سوية وغري �لع�سوية، وهي خملفات �لطعام .
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م�شكالت التلوث بالنفايات ال�شلبة:
ل تتعر�ش كميات �لنفايات �ل�سلبة �لتي ت�سل �ملكب يوميًا لأية �إد�رة �سوى لعمليات �حلرق غري �ملنظمة، بالإ�سافة 
�أكو�م �لنفايات يف موقع �حلرق بو��سطة جر�فة خا�سة بذلك، بحيث ينجم عن �سوء  �إعادة ت�سكيل وجتميع  �إىل 
�لتعامل مع هذه �لنفايات مظاهر تدل على تلوث �لنظام �لبيئي �سو�ء ما كان بفعل �سوء �لإد�رة �أو بخ�سائ�ش �ملكان 

للمكب، وميكن �إجمال �أهم مظاهر �لتلوث يف منطقة �ملكب و�ملناطق �ملجاورة مبا يلي:
�أوًل: م�سكلة تلوث �ملنظر �لعام للبيئة: تعد �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة �ل�سليمة من �أهم �خلطو�ت �لالزمة ملنع حدوث 

�لتلوث �لبيئي مبختلف �أ�سكاله، خا�سة تلك �ملتعلقة باملنظر �لعام للبيئة يف منطقة �ملكب.   
ثانيًا: م�سكلة �لأدخنة و�لغاز�ت: تعترب �لأدخنة و�لغاز�ت �ل�سارة من مظاهر �لتلوث �خلطرية يف منطقة �ملكبات 
منظم  غري  ب�سكل  �ل�سلبة  �لنفايات  حرق  عملية  ب�سبب  و�لغاز�ت  �لأدخنة  هذه  وتنتج  �ملجاورة،  و�ملناطق 
و�سحي، بحيث تعترب عملية �حلرق هي �لطريقة �لوحيدة �لتي تتم من خاللها معاجلة �لنفايات �ل�سلبة دون 
عملية فرز م�سبق للنفايات قبل �حلرق، جدير بالذكر �أن هذه �لنفايات يغلب عليها �ملخلفات �لع�سوية �لتي 
حتتاج لوقت طويل لأن حترتق، �إذ �أن هذه �لعملية ل تق�سي على جميع �ملخلفات ب�سكل كامل بل مبا يعادل 
)60%( من �حلجم �لكلي لها، يف حني تبقى �لطبقات �ل�سفلية دون حرق، �إذ ترت�كم فوقها طبقات �أخرى 
بع�سها فوق بع�ش ُم�سكلة بيئة خ�سبة لنـــمو �حل�سر�ت و�لقـو�ر�ش، زد على ذلك �أنها تعترب مكرهة �سحية 

يف �ملنطقة. 

ثالثًا: تلوث �ملياه �ل�سطحية: يق�سد باملياه �ل�سطحية، �ملياه �لتي جتري بعد �سقوط �ملطر خالل ف�سل �ل�ستاء، فقد 
�لتلوث  �أنها لتعك�ش حالة من  ووجد  �ملياه،  باأخذ عينات من هذه  و�لتي متثلت  �مليد�نية  �لدر��سات  ك�سفت 

بالعنا�سر �ملعدنية، بل عك�ست تلوثًا من خالل �سدة قلويتها �لتي ت�سل يف معظم �لأحيان �إىل )9(.
ر�بعًا: تلوث �لرتبة: ت�سهم مكبات �لنفايات يف �إحد�ث تلوث كبري للرتبة �ملجاورة، �سو�ء ما كان على نطاق �نتقال 
�مللوثات �لفيزيائية كمكونات �لنفايات غري �لقابلة للتحلل و�لتي تعمل على �إغالق م�سامات �لرتبة ومن ثم 

�ل�سلبة  �جل�سيمات  من  8كغم  يعادل  ما  بالدنا  يف  �ل�سلبة  �لنفايات  من  1طن  حرق  عن  ينتج 
�لدقيقة و 0٫5كغم SO2 و3كغم �آكا�سيد �لنيرتوجني و15كغم من �لهيدروكربونات ونحو 42كغم 

.CO من غاز
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تقليل قدرتها على �لنفاذية مما يوؤدي �إىل تغري خ�سائ�سها �لفيزيائية وتدهور بنائها، �أو ما كان على نطاق 
تر�كم �ملعادن ب�ستى �أنو�عها وخ�سائ�سها يف �لرتبة ومن ثم تغري خ�سائ�ش تركيبها �ملعدين.

طرق التخل�ص من النفايات يف فل�شطني:
ترتبط ق�سية  �لنفايات  �ل�سلبة  �رتباطا ً مبا�سر� ً بالأر��سي وم�سادر �ملياه و�لبيئة ، فعندما ل يتم جمع �لنفايات 
�ل�سلبة و�لتخل�ش منها ب�سورة ناجحة وفعالة فاإنها تلوث �لأر��سي وم�سادر �ملياه وتت�سبب يف تدهورها، وميكن 
�أن ت�سكل �إد�رة حجم �لنفايات �ل�سلبة حتدياً  رئي�سياً  لل�سلطات �لإقليمية و�ملحلية تتمثل يف �سمان جمع جميع 

�لنفايات �ل�سلبة �ملتكونة �سمن �حلدود �لبلدية وتقلي�ش تبعاتها و�آثارها �ل�سحية وتاأمني مكبات لها . 

الو�شع القائم يف فل�شطني: 
�ل�سلبة،  �لنفايات  جتميع  �أنظمة  بخدمات  م�سمولة  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سكانية  �ملو�قع  من   )%32( زهاء  �إن 
وبالرغم من �أن كافة �ملناطق �حل�سارية �لرئي�سة �أظهرت حت�سيناً  مل�ستوى �أنظمة جتميع �لنفايات �ل�سلبة منذ 
�لعام 1991، �إل �أن �لو�سع ل يز�ل غري مر�ٍش، ول يز�ل �لعديد من �لتجمعات �ل�سكنية �لريفية تفتقر �إىل خدمة 

جمع �لنفايات ب�سورة منتظمة، ول يوجد حالياً  يف �ل�سفة �لغربية �أي مكب نفايات �سحي مقبول)1(. 

�لي�سر �لي�سري من  تختلط �لنفايات �ل�سناعية ونفايات �لرعاية �ل�سحية  مع �لنفايات �ملنزلية، ول يتوفر �سوى 
�ملعلومات حول �أخطار �لنفايات �ملختلطة . 

ومن تقرير �أعدته وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل تبني �أن )68%( من �إجمايل عدد �ملو�قع �ل�سكانية يف �ل�سفة 
�لغربية غري م�سمولة بنظام جمع �لنفايات �ل�سلبة ومن �جلدير بالذكر �أن هذ� �لتقرير �أعد عام 1997 مما يعني 

�أنه ل يعك�ش بال�سرورة �لو�سع �حلايل حيث ز�دت ن�سبة �خلدمات �ملقدمة جلميع �ملناطق .

�أما فيما يتعلق باأنظمة جمع �لنفايات �ل�سلبة فيوجد عدة �أ�سكال منها يف �ل�سفة �لغربية، فبع�ش �ل�سكان جتمع 
�لنفايات �ل�سلبة من قبل عمال يجرون عربات بعجالت، ويف حني �أن �ساحنات �لقمامة �لتي تعمل ب�سغط �لنفايات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1997 �لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة   .1
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تخدم  كما  رفع  بخطافات  مزودة  قمامة  حاويات  فيها  تتوفر  �لتي  �ملدن   معظم  تخدم  �خللف  من  �لد�خل  �إىل 
�جلر�ر�ت �لزر�عية �لتي جتر �ملقطور�ت يف  بع�ش قرى �ل�سفة. وبخ�سو�ش تكون �لنفايات �ل�سلبة، فقد �أجريت 
�لتقدير�ت �لالزمة �لتي �رتكزت �إىل بع�ش �لدر��سات �مليد�نية �ل�سغرية و�ملكتبية �خلا�سة بالتجمعات �ل�سكانية 
1 كيلو غر�م/ فرد يوميًا يف  �إىل  ½ كيلو غر�م  �ل�سغرية، وترت�وح معدلت تكون �لنفايات �ل�سلبة عموماً  من 

�ل�سفة �لغربية)1(.

مكبات النفايات:
ليوجد حالياً  يف �ل�سفة �لغربية �أي مكبات �سحية م�ستوفية للمو��سفات �لهند�سية، بل �إن معظم �ملكبات مقامة 
ع�سو�ئيًا، ومك�سوفة دون �إ�سر�ف ويتم حرق �لنفايات فيها مما يت�سبب بتلويث �لهو�ء وقد توقف حرق �لنفايات يف 
بع�ش هذه �ملكبات مما �أدى �إىل زيادة كميات �ل�سو�ئل �مللوثة �لناجتة عن �لنفايات �ملتخمرة و�ملرت�سبة، زد على 
ذلك �أن هنالك خ�سية حقيقية من �حتمال ت�سبب مكبات �لنفايات بتلويث م�سادر �ملياه ب�سكل بطيء لكن يتعذر 

تالفيه وت�سعى د�ئرة �لتخطيط �لبيئي �إىل حتديد �ملكبات و�ملناطق �لتي ت�سكل �أخطر �لتهديد�ت مل�سادر �ملياه .

ت�سكل  �أن  �لتي ميكن  �ملو�قع  لتحديد  �إجر�ء در��سات مف�سلة  يتوجب  للمكبات  �ملنا�سبة  �ملو�قع  �أجل حتديد  ومن 
خطر� ً حقيقيا ً و�ملو�قع �ملنا�سبة لإقامة مكبات �سحية م�ستوفية للمو��سفات �لهند�سية، وعليه يتحدد �ختيار موقع 
�ملطلوبة،  �جليولوجية  �خلر�ئط  �لغربية  �ل�سفة  يف  وتتوفر  جيولوجية،  م�سوح  خالل  من  �ل�سلبة  �لنفايات  مكب 
�لغربية  لل�سفة  و�لريفي من و�سع خارطة  للتخطيط �حل�ساري  �لعامة  �لإد�رة  و��ستناد�ً  لهذه �خلر�ئط متكنت 
تبني �ملناطق �لأكرث مالءمة و�لأقل مالءمة لإقامة مكبات للنفايات فيها، بناًء على معلومات جغر�فية و�أمناط 
��ستخد�م �لأر��سي . وبالفعل مت حتديد مناطق خمتلفة ت�سلح لختيار مو�قع ملكبات �لنفايات فيها، وليز�ل هناك 

حاجة ملزيد من �لدر��سات وهذه �لناطق هي : عر�بة – جنني، عزون – قلقيلية، ودير دبو�ن – ر�م �هلل . 

وت�ستند �ملعايري �لتي ��ستخدمت يف ذلك �إىل �مل�سادر �لطبيعية و�حلماية �لبيئية وتت�سمن هذه �لعنا�سر حماية 
�أخرى  عنا�سر  هناك  �أن  غري  مائياً،  �حل�سا�سية  بالغة  �ملناطق  وجتنب  �لزر�عية  لالأغر��ش  �ل�سالحية  عالية 
و�لأر��سي،  و�ملياه  �لهو�ء  تلوث  �حتمالت  ومنها:  �سحي  نفايات  ملكب  موقع  �ختيار  عند  بالعتبار  �أخذها  ينبغي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�لفل�سطيني. لالإح�ساء  �ملركزي  �جلهاز   .1
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و�لبعد �لقت�سادي �ملتعلق بتجهيز �ملوقع و�ملو��سالت �ملطلوب تاأمينها �إليه، ومدى توفر �لأر��سي �لالزمة وكيفية 
��ستمالكها، �إىل جانب �حتمال معار�سة �أ�سحابها لإقامة هذه �ملكبات .

- اإدارة النفايات ال�شلبة:
ت�ستمل عمليات �لتعامل مع �لنفايات �ل�سلبة ثالث مر�حل : تخزين �لنفايات �ل�سلبة وجمعها ونقلها، ثم معاجلتها 

وتعترب �ملرحلة �لأخرية �لأكرث �سعوبة وهي تتم بعدة طرق منها �لطمر �ل�سحي، �حلرق �لنظيف، و�إعادة �ل�ستخد�م.

طمر النفايات:
يتم �لتخل�ش من نحو )98%( من �لنفايات �ل�سلبة يف بع�ش �لبلد�ن بو��سطة �لطمر، �لتي تتطلب تقليل حجم 

�لنفايات �إىل �حلد �لأدنى �ملمكن، ثم طمرها بطبقة من �لرتبة ل يقل �سمكها عن )15 �سم(.

ومن �ملهم عند �ختيار موقع طمر �لنفايات �أن يكون بعيدً� عن �مل�سادر �ملائية و�جلوفية و�ل�سطحية وعن �لتجمعات 
�ل�سكنية. وجتهز �أماكن �لطمر �ل�سحي للنفايات باأنابيب خا�سة جلمع غاز �مليثان �لناجت عن �لتحلل �لالهو�ئي 
للمو�د �لع�سوية وذلك من �أجل �حلد من خطر ��ستعاله و�ل�ستفادة منه كم�سدر للطاقة. وعند �متالء مكان �لطمر 
�ل�سحي  �لطمر  طريقة  ومتتاز  �حلرجية،  بالأ�سجار  �ملوقع  ويغر�ش  �لزر�عية  �لرتبة  من  بطبقة  يغطى  �ل�سحي 
بانخفا�ش تكاليفها �لقت�سادية، وقدرتها على ��ستعاب كميات كبرية من �لنفايات، و�سهولة تطبيقها، و�إمكانية 

زر�عة موقع �لطمر �ل�سحي كم�سدر للطاقة .

ومن �سلبيات هذه �لطريقة �إمكانية ت�سرب �لغاز�ت �مللوثة للهو�ء من �أماكن �لطمر �ل�سحي و�حتمال وقوع حر�ئق 
تلوث  و�حتمال  هيدروجني(،  وكربيتيك  )�أمونيا  �لكريهة  �لرو�ئح  و�نبعاث  فيها،  �مليثان(  غاز  ��ستعال  )ب�سبب 

م�سادر �ملياه باملياه �لعادمة �لناجتة عن �أماكن �لطمر.
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من �أجل �لمتناع عن خلق �لآفات �لبيئية، مثل تلوث �لرتبة، تلوث �ملياه و�لهو�ء تقام يف موقع �لطمر �لبنى 
�لتحتية �لتالية:

- تغطية حمكمة لقاع �ملوقع ملنع تلوث �لرتبة و�ملياه �جلوفية. 
- جهاز لتجميع ومعاجلة ع�سار�ت �لنفايات. 

- جهاز لتجميع ومعاجلة �لغاز�ت �ملنبعثة من �لنفايات مثل غاز �مليثان. 
- توزيع �لنفايات يف موقع �لطمر بطبقة ذ�ت �سمك متجان�ش، يتم تثبيتها وتغطيتها بطبقة من �لرت�ب. 

- ُيغلق �ملوقع بعد �نتهاء ��ستخد�مه، فبعد �لإغالق تتم عملية ترميم  �ملوقع ملنع �لآفات يف �مل�ستقبل.

يعيد  لأنه  �لطبيعي،  �لبيئي  �لنظام  يف  ف�سالت  تبقى  فال  ف�سالته  ي�ستخدم  �أنه  �لبيئي  �لنظام  خ�سائ�ش  ومن 
ت�سنيعها و��ستخد�مها مرة ثانية يف �سور متعددة ل ت�سمح برت�كم هذه �ملخلفات �أو �لف�سالت، بحيث يبقى �لنظام 
�لبيئي يف تو�زن م�ستمر. �إل �أن قدرة �لنظام �لبيئي على �لتخل�ش من �لف�سالت �لتي ترد عن طريق ن�ساط �لإن�سان 
قدرة حمدودة، و�أن جتمع هذه �لف�سالت دون �أن تدخل يف حلقة من �لتفاعالت �حليوية ي�سكل خطًر�، ونذكر على 
�ل�سناعي  �لتطور  �لبيئي. ونتيجة  �لنظام  �لذي يعطل  للتحلل  �لقابلة  �لبال�ستيكية غري  �ملو�د  �ملثال تر�كم  �سبيل 
زيادة  �لبال�ستيكية  �ملو�د  وكميات  �أنو�ع  ز�دت  و�لرفاهية  �لإنتاج  زيادة  لغر�ش  �ملختلفة  �لآلت  و��ستعمال  �لكبري 

ملحوظة. �ملق�سود من ِبالء �لبال�ستيك هو حتلل �ملو�د �لبال�ستيكية و�إعادة ��ستخد�مها من قبل �لنظام �لبيئي. 

�أدو�ت  يف  �ليومية  حياته  يف  عنه  لالإن�سان  غنى  ل  حيث  منه،  بد  ل  �سًر�  �لبال�ستيك  �أ�سبح  �حلا�سر  �لوقت  يف 
�ملا�سي  �ملدنية، حيث يف  �ل�سلبية يف �حلياة  �أحد �جلو�نب  و�مللب�ش و�ملركب. وهذ�  و�ل�سرب  �لأكل  و�أو�ين  �لطبخ 
ويف �ملجتمعات �لريفية �لتي مل متتد �إليها يد �لتطور �حل�ساري �ملادي لي�ش لهذه �ملو�د �لبال�ستيكية وجود يذكر. 
خطورة  �إدر�كهم  بعد  �لغربية  �ملجتمعات  يف  عنه  و�ل�ستغناء  �لبال�ستيك  مبحاربة  �ملنادين  �أ�سو�ت  �رتفعت  وقد 
�لأمر وقامت بع�ش �لدول با�ستبد�ل �لأكيا�ش �لبال�ستيكية بالأكيا�ش �لورقية كما �أنك �سوف تدفع مقابل ��ستخد�م 

�لأكيا�ش �لبال�ستيكية . 

و�إعادة  حتليلها  على  وفطريات  بكترييا  من  �ملحلالت  مقدرة  عدم  يف  �لبال�ستيكية  �ملو�د  يف  �خلطورة  وتكمن 
��ستخد�مها يف �لنظام �لبيئي من جديد. على عك�ش �ملخلفات �لأخرى �لتي حتللها �لكائنات �حلية �لدقيقة �إىل 
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�أنزميات  �أخرى، وذلك بفعل ما تفرزه �لكائنات �حلية �لدقيقة من  �أولية ي�ستفاد منها يف بناء مركبات  عنا�سر 
خمتلفة. وحتى �لوقت �حلا�سر مل ي�سجل مقدرة �أي نوع من �لبكترييا �أو �لفطريات على �لقيام مبثل عمليات �لتحلل 
هذه، يف حني وجد �أن بع�ش �لأنو�ع �لبكتريية و�لفطريات ت�ستطيع حتليل �لزيت عندما ت�ستخدمه كم�سدر كربوين 
وحيد يف �حل�سول على �لطاقة. لذلك فاإن قدرة �لنظام �لبيئي على �لتخل�ش من ف�سالت �ملو�د �لبال�ستيكية قدرة 
ت�ستطيع  ل  �لتي  �ملتح�سرة  �ملجتمعات  يهدد  كبرًي�  بيئًيا  ي�سكل خطًر�  �لف�سالت  و�أن جتميع هذه  حمدودة جًد�، 

�لفكاك �أو �لتخل�ش من منتجات �لبال�ستيك �ملتنوعة.

كما لعبت �لبكترييا دورً� فى حتليل جثث �لكائنات �مليتة لتتغذى عليها وبذلك تعمل على حتويل �ملركبات �لع�سوية 
�ملعقدة �إىل مركبات ب�سيطة ي�ستفيد منها �لنبات ل�سنع مو�د غذ�ئية جديدة، وبذلك تتخل�ش �لبيئة من �جلثث 

�ملرت�كمة. 

كما �أن هنالك �أي�سًا بكترييا تقوم بتحليل �حلديد و�ملو�د �ملعدنية ويتم �لآن �لعمل يف �ملخترب�ت على تطوير نوع من 
�لبكترييا عن طريق �لتعديل يف �لهند�سة �لور�ثية لت�سبح قادرة على حتليل �ملو�د �لبال�ستيكية . 

كما �أنه ميكن �ل�ستفادة من مكان �لطمر فبعد �لإغالق ميكن ��ستخد�م �ملكان ��ستخد�مًا مفيدً� كزرعه بالأ�سجار 
�أو عمله موقفًا لل�سيار�ت �أو حتى مالعب و�لكثري من �ل�ستخد�مات �ملفيدة .

مثايل  ملكب  �ل�سورة خمططًا  تظهر هذه 
�ملالحظ  ومن  وطمرها  �لنفايات  لتجميع 
عليه ��ستخــــــد�م �لأ�ساليــــب �لتي حتـــمي 
مت  حيث  �جلوفية  �ملياه  وحتمي  �لبيئة 
جتهيز  مت  و  �لأ�سفل  من  �ملكــــب  �إغالق 
من  �أي  ت�ســــرب  متنع  بقــــاعدة  �ملكــــب 
مت  كــــما  �لرتبة  �إلــــى  �لنفايات  رو��ســــب 
جتهيــــزه باأنابيب لنقل �لع�ســــارة �لناجتة 
منها  لال�ستفادة  وجتميعها  �لنفايات  عن 

حيث ميكن �أن ينتج عنها وقود �لإيثانول.
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مبداأ عمل هذا املكب:
 �ولً :  يتم حفر حفرة كبرية  وبعدها يتم حماية �أ�سفل �حلفرة بطبقة من �لإ�سمنت مزودة مبر��سح لو�سول �ملياه 

�إىل �لأنابيب �لتي تقوم بنقل �لع�سارة �إىل مركز �لتجميع. 
ثانيا ً: وبعد �أن يتم جتهيز �ملكب تبد�أ عملية جتميع �لنفايات يف د�خله حيث تقوم مركبات نقل �لنفايات يف �ملنطقة 
�لتي يقام بها �مل�سروع بتفريغ حمولتها، ومن ثم تقوم �جلر�فات بتجميعها وطمرها بالرت�ب وبعد �أن ي�سبح 
�ملكب غري قادر على حتمل �ملزيد يتم �إغالقه بطبقة من �لرت�ب كما تظهر �ل�سورة مكبًا قد �متلئ و�أغلق 

باإحكام بعد �أن مت جتهيزه بالأمور �لتي  ذكرناها �سابقاً . 

وفيما يلي �شورة ملخطط اآخر ملكب نفايات: 
تبني �ل�سورة نف�ش �ملبد�أ �لذي تقوم عليه فكرة �ملخطط �ل�سابق، حيث مت تخ�سي�ش مكان للع�سارة ومنفذ للغاز�ت 

�لناجتة عن �لتفاعل . 

حرق النفايات:
يف   )1876( عام  �إىل  �لفكرة  هذه  تعود 
بريطانيا و قد مت �إن�ساء �أول حمرقة للنفايات 
يف �أملانيا عام)1893(، حيث ت�ستعمل حلرق 
نفايات  مثل  �خلطرة  �ل�سلبة  �لنفايات 
�مل�ست�سفيات وبع�ش �مل�سانع. وتعترب �لطريقة 
من  للتخل�ش  �مل�ستخدمة  �لطرق  �إحدى 
وخا�سة  �لعامل  دول  من  كثري  يف  �لنفايات 
�لنامية منها، لها ما لها وعليها ما عليها من 
�لإيجابيات  هذه  وتكمن  و�سلبيات  �إيجابيات 

و�ل�سلبيات يف:
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اإيجابيات احلرق:
- �لق�ساء على �لكائنات �حلية �مل�سببة لالأمر��ش، تخف�ش حجم �لنفايات �إىل )%90(.

- ��ستغالل �لطاقة �حلر�رية �لناجتة.
- ل توؤدي �إىل تلوث �ملياه �جلوفية.  

�شلبيات احلرق:
- يعمل على تلوث �لهو�ء و�ملياه و�لرتبة من خالل �لغاز�ت �ل�سامة �لتي حتملها �لأمطار �حلم�سية.

-  �لتكلفة �لعالية لبناء �ملحطة و�سيانتها وت�سغيلها.  
-  �سرورة �لتخل�ش من بقايا عملية �حلرق.

مبداأ عمل احلرق:
يقوم مبد�أ عمل حرق �لنفايات على جتميع �لنفايات يف مكبات، وبعد �أن جتمع يتم حرقها بالنار ومن �ملالحظ 

كمية �لدخان �خلارجة من عملية �حلرق �لتي توؤثر ب�سكل كبري على �لبيئة وعلى �لغالف �جلوي . 

بالن�سبة للمدن و�لقرى �لفل�سطينية فاإن �لبلديات تقوم مبهمة جتميع �لنفايات و�إي�سالها �إىل �ملكبات �لتي تقوم 
– 20%( من �لنفايات تبقى  بحرقها ومن �مل�ساكل �مل�ساحبة للحرق عد� �لتلوث �لبيئي �أن هناك ما ن�سبته )%10 
�لتي مل تنفق ب�سبب �حلرق من خملفات  �لنفايات  بو�قي  �أغلب  ي�ستهان بها، وتتكون  ن�سبة ل  بعد �حلرق، وهذه 

زجاجية وخملفات معدنية ل تتاأثر باحلرق. 

�لنفايات  مكبات  و�قع  �ل�سورة   تبني 
لإلقاء  تنظيم  يوجد  ل  �أنه  حيث  لدينا 
بطريقة  منها  �لتخل�ش  ويتم  �لنفايات 

ع�سو�ئية وبعد �أن جتمع يتم حرقها.
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هذه هي �لطريقة �ملتبعة يف فل�سطني للتخل�ش من �لنفايات ولي�ش يف فل�سطني فقط بل يف معظم �لدول �لنامية 
ويجب علينا حني نوقع �للوم على �لوقود �لأحفوري �أن ن�سع على خارطة �للوم حرق �لنفايات. 

وبعد �أن يتم حرق �لنفايات يتم جمع �ملتبقي من �حلرق وطمره يف �أماكن �أخرى �أي �أنه بعد �أن يتم حرق �جلزء 
�لأكرب من �لنفايات يتم �للجوء �إىل �لطمر . 

اإعادة التدوير:
�أخذت ممار�سات �لتدوير يف �ل�سنو�ت �لأخرية تزد�د �نت�سارً�، وخا�سة فيما يتعلق بالأملنيوم و�جلر�ئد و�لزجاج. 
وكانت �ملعادن ب�سكل عام جتد لها �سوقًا وخا�سة بعد فرزها، وقد ن�ساأل �أنف�سنا: هل نحن بحاجة حقًا �إىل �سر�ء 
�جلر�ئد؟ �إذ� كان �جلو�ب بالإيجاب فال بد من �لت�سديد على �أن يكون ورق �جلر�ئد رقيقًا. وهل نحن بحاجة حقًا 
�إىل �سر�ء منتجات معلبة يف علب من �لأملنيوم؟ وهنا ل بد من �لتنويه �إىل �أن عملية �لتدوير ت�ستلزم ��ستهالك طاقة 

�إ�سافية �لتي باإمكاننا توفريها �إذ� �متنعنا �أ�ساًل عن �سر�ء م�ستلزمات كالتي ذكرناها �سابقًا.

وتتعقد �مل�سكلة مع زيادة �إنتاج �لنفايات �ملرتبط بزيادة عدد �ل�سكان وتغري �أمناط �لعي�ش و�ل�ستهالك، خا�سة مع 
�أو طمرها و�رتفاع تكلفة جتميعها و�لتخل�ش منها، ومهما كانت  �لنفايات  �لأر��سي �مل�ستخدمة لإلقاء  حمدودية 
تقنيات �لتخل�ش من �لنفايات »�سحية« و«بيئية فاإن �لتدوير يعترب �أف�سل �أ�سلوب لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة علمًا �أن 
تدوير �لأخرية يتطلب فرزها، ويكون �لفرز �أ�سهل �إذ� مت يف �مل�سدر. ويفرت�ش مع زيادة م�ستوى �لوعي �لبيئي وتغري 
�أمناط �ل�ستهالك �أن ينخف�ش �إنتاج �لنفايات �لتي ل بد من فرزها يف م�سدرها و�إعادة تدويرها، علما ً�أن �لإنتاج 
�ملرتفع للنفايات �ملنزلية بدون فرز يزيد من �سعوبة تدويرها، وباإمكاننا حتديد �سبعة �أنو�ع من �لنفايات �لقابلة 
�لزجاج،  و�لكرتون،  �لورق  �خل�سب،  �لع�سوية،  �ملخلفات   :1967 عام  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  يف  للتدوير 
�لبال�ستيك، �حلديد و�لأملنيوم . وفيما يتعلق ببطاريات �لر�سا�ش فبالإمكان �إن�ساء م�سروع �سناعي يعمل على جمع 

�لبطاريات �لتالفة �لتي يتم ��ستخر�ج �لر�سا�ش منها.

وعلى �مل�ستوى �ملنزيل، ل بد من حتويل عملية �لتدوير �إىل جزء من عملية �إد�رة نفاياتنا �ملنزلية ، ففي �ملطبخ على 
�سبيل �ملثال، لبد من تخ�سي�ش �أوعية منف�سلة للمو�د �لقابلة للتدبيل، علمًا �أننا ن�ستطيع حتويل كل �ملو�د �لتي 
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�أو ��ستخد�مها لأغر��ش  �أما �ملو�د �لأخرى فباإمكاننا �لحتفاظ بها لتحويلها  �أ�سلها ع�سوي �إىل دبال كمبو�ست، 
�أخرى كتحويل �لثياب �لبالية �إىل ب�ساط �أو بطانية، �أو ق�ش قناين �لبال�ستيك �إىل �أنابيب وتدويرها يف قطعة �لأر�ش 

�ملزروعة باخل�سرو�ت، بحيث تعمل تلك �لأنابيب على حماية �لأ�ستال �ليانعة و�حل�سا�سة من �أي �أذى ممكن.

�سماد�ً ع�سويًا  تنتج  فل�سطينية  لإن�ساء م�سانع  بعد  ت�ستغل  ��ستثمارية مل  �أن هناك فر�سًا  �إىل ما ذكر،  ي�ساف 
من  كبرية  ن�سبة  ت�سكل  �لع�سوية  �ملو�د  �أن  علمًا  �لع�سوية،  �لنفايات  تدوير  �إعادة  عمليات  من  م�ستخرجًا 
�لنفايات �ملنزلية تتمثل ب�سكل رئي�سي يف خملفات �ملو�د �لغذ�ئية ونفايات �حلد�ئق و�لأر��سي �لزر�عية، علمًا 
�أن �إلقاء هذه �ملو�د يف مكبات �لنفايات و�ختالطها مع �ملو�د �لأخرى يت�سبب يف �نبعاث رو�ئح كريهة وجتمع 

و�لقو�ر�ش. �حل�سر�ت 

و�جلدير بالذكر، �أن �لق�سم �لأكرب من نفاياتنا يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، عبارة عن مو�د ع�سوية قد ت�سل �إىل 
%(، ويف �ملناطق �لزر�عية مثل طولكرم �أو جنني مثاًل فاإن �لن�سبة �أعلى بكثري من ذلك، وبالتايل،  �أكرث من )60 
باإمكاننا حتويلها �إىل دبال »كمبو�ست« وغريه من �أ�سكال �ل�سماد �لع�سوي �ملخ�سب للرتبة وبالتايل �لتخل�ش من 
�لكيماويات يف �لزر�عة، �ملكلفة و�ملدمرة للحياة يف �لرتبة و�مل�سيئة ل�سحة �لإن�سان و�مللوثة للبيئة وللمياه �جلوفية.

وقد تبد�أ عملية ف�سل �لنفايات �ملنزلية يف �ملنازل نف�سها، وذلك �إما مببادرة �لأهايل �أو من خالل قيام �لبلديات 
�أو �ل�سركات �أو �ملوؤ�س�سات �لعامة �ملعنية بتزويد �ل�سكان جمانًا ب�سناديق  خا�سة لي�سعو� فيها �لأ�سناف �ملختلفة 

من �لنفايات .

فيما يتعلق بالورق ننوه هنا �إىل �أن �لنفايات �لفل�سطينية وخا�سة يف �ملدن حتتوي على كميات كبرية من �لورق على 
مو�قع خا�سة  بتجميعه يف  �لورق  ت�سنيع  �إعادة  وباإمكاننا  وكرتون،  و�أكيا�ش  و�أور�ق  وكتب  �سكل جر�ئد وجمالت 
و�إر�ساله �إىل م�سنع متخ�س�ش يعمل على تقطيعه وحتويله �إىل عجينة ورقية ل�ستخد�مها يف �سناعات عديدة، 
كاإنتاج �أطباق �لبي�ش لتغطية �ل�ستهالك �ملحلي ملز�رع �لدجاج،  كما �أن �لعجينة �لورقية ت�ستخدم يف �إنتاج �ألو�ح 
�لكرتون و�ملو�د �لعازلة يف �ملباين، بالإ�سافة�إىل ذلك باإمكاننا �إعادة ت�سنيع �لنفايات �لورقية لإنتاج �لورق للطباعة 

و�ل�ستخد�مات �ملكتبية.
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وتطور يف �لآونة �لأخرية قطاعًا �سناعيًا خمت�سًا يف �إعادة ت�سنيع نفايات �لبال�ستيك، علمًا �أن خملفات �لبال�ستيك 
تكرث يف �لنفايات �ملنزلية على �سكل عبو�ت فارغة للم�سروبات و�ملو�د �لغذ�ئية، وعبو�ت �لأدو�ت �ل�سحية و�ملنظفات 
�ملنزلية، ومو�د �لتغليف �ل�سفافة و�لعديد من لعب �لأطفال، ويتم �سهر هذه �ملخلفات �لبال�ستيكية و�إعادة ت�سنيعها 
لإنتاج عبو�ت، �أو �ل�ستفادة منها يف �سناعات �أخرى، علمًا �أن عملية �إعادة ت�سنيع وتدوير �ملخلفات �لبال�ستيكية 
كغطاء  با�ستخد�مها  �لع�سوية  و�لف�سالت  �ملو�د  تدوير  باإمكاننا  ذلك،  عن  عالية.عالوة  �إنتاجية  طاقة  تت�سمن 
ع�سوي للرتبة وخا�سة حول �ملزروعات و�لأ�سجار، وذلك بهدف �حلد من منو �حل�سائ�ش و�ملحافظة على رطوبة 
تعر�سها  �لناجتة عن  �لأ�سر�ر  من  للرتبة  �لأ�سا�سية  �لبنية  وحماية  �ليوم  درجة حر�رتها خالل  �لرتبة وجتان�ش 
لظروف جوية جافة �أو للمطر �ل�سديد �أو للرياح �حلادة وبالتايل �لتقليل من �جنر�ف مغذيات �لنباتات و�حلد من 

�نت�سار �آفات �لرتبة.

- اإدارة النفايات ال�شلبة يف ال�شفة والقطاع:
�أماكن  �إىل  �أو �ملجال�ش �لبلدية  يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة تنقل �لنفايات �ل�سلبة �إىل خارج حدود �لبلديات 
لتكاثر  بيئات منا�سبة  لت�سبح  �ل�سفلى دون حرق  �لطبقات  وتبقى  �لنفايات وحترق  حتدد ع�سو�ئياً، حيث تطرح 
�حل�سر�ت و�لقو�ر�ش وغريها، �إ�سافة �إىل ما ت�سببه من ت�سويه للطبيعة وتلويث للمياه �ل�سطحية و�جلوفية ون�سوء 
مك�سوفًا  حرقًا  �لبلدية  �لنفايات  من  طن  حرق  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �سابقًا.  ذكر  مما  وغريها  �سحية  مكاره 
و )15(كغم  �لنيرتوجني  �أكا�سيد  كغم   وثالث   )SO2( كغم)و )1/2 �لدقيقة  كغم من �جل�سيمات   8 نحو  ينتج 
من �لهيدروكربونات ونحو )42( كغم من )CO(. ول جتري عمليات �إعادة ��ستعمال مهمة للنفايات �ل�سلبة  يف 

�ل�سفة �لغربية و�لقطاع.

�أنظمة جلمع  ت�ستمل على  �لغربية وقطاع غزة  �ل�سفة  �لكبرية يف  و�لبلد�ن  و�لبلد�ت  �لرئي�سة  �ملدن  �أن  وبالرغم 
جمع  لأنظمة  تفتقر   )%70 )نحو  �لأخرى  �ل�سكنية  �لتجمعات  معظم  �أن  �إل  منها،  و�لتخل�ش  �ل�سلبة  �لنفايات 
�لنفايات �ل�سلبة، ويف بع�ش �ملدن �لرئي�سة يقوم عمال �لنظافة �لتابعون للبلدية بجمع �لنفايات يوميًا عند �أبو�ب 
�ملنازل ثم تخزينها يف حاويات موزعة يف �لأحياء �ل�سكنية، بحيث تبعد �لو�حدة عن �لأخرى حو�يل 200م، ولكن 
�أ�سحاب  �أخرى يقوم  هذه �لطريقة مكلفة حيث يلزم �لأمر ��ستخد�م عدد كبري من عمال �لنظافة، ويف حالت 
�ملنازل بتجميع �لنفايات �ل�سلبة يف �أكيا�ش بال�ستكية �أو غريها من �لأوعية ونقلها �إىل �حلاويات �لعامة �لقريبة من 
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منازلهم وجتمع حمتويات هذه �حلاويات ب�سع مر�ت �أ�سبوعيًا بو��سطة مركبات خا�سة، ويف بع�ش �لقرى و�لبلد�ت 
�أماكن جتميعها،  �إىل  بو��سطة �جلر�ر�ت  وتنقل  �لأ�سبوع  �أو مرتني يف  �لبيوت مرة  �لنفايات من  �ل�سغرية جتمع 

وبوجه عام لتوجد لدى �لبلديات يف �ل�سفة �لغربية �أو قطاع غزة معايري خا�سة للتعامل مع �لنفايات �ل�سلبة .

حني  �إىل  �لعادة  يف  و�حد  ليوم  خا�سة  �أوعية  د�خل  �لبيوت  يف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  يف  �لنفايات  وتخزن 
نقلها �إىل حاويات قريبة حيث تخزن فيها مدة )3 �إىل 5( �أيام قبل نقلها �إىل مكبات معينة بو��سطة �ل�ساحنات، 
وجتدر �لإ�سارة هنا �إىل حدوث زيادة يف كميات �لنفايات �لزر�عية و�لنفايات �ل�سناعية �ملنتجة يف �ل�سفة �لغربية 
وقطاع غزة، ففي �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية ب�سبب �لتو�سع �لكبري يف ��ستحد�م �لدفيئات �لبال�ستكية يف �لزر�عة 
وزيادة عدد �مل�سانع ت�ساعفت كميات �لنفايات �لزر�عية و�ل�سناعية، كما تقدر �لنفايات �ملعدنية �لتي يتم �إعادة 
��ستعمالها و�لناجتة عن م�سانع �لفولذ مبا يزيد عن )60000( طن يف �ل�سنة وتقدر كمية �لنفايات �لبال�ستكية 
�لناجتة عن ��ستخد�م �لرقائق �لبال�ستيكية يف �لزر�عة بنحو )2592(طن يف �لعام منها )1126( طن يف و�دي 

�لأردن و )653(طن يف جنني و)635( طن يف طولكرم و�لباقي يف �ملناطق �لأخرى)1(. 

�ل�سفة  يف  �ملنت�سرة  �مل�ستوطنات  تنتجها  �لتي  �ل�سلبة  �لنفايات  من  �لكبرية  �لكميات  �إىل  �أي�سًا  �ل�سارة  وجتدر 
�لغربية وقطاع غزة، �إذ ي�سل عدد �سكان هذه �مل�ستوطنات حاليًا �إىل نحو )150000( ن�سمة وينتج �لفرد �لو�حد 

منهم نحو )1.5( كغم نفايات �سلبة يوميًا)2(. 

وتزد�د م�سكلة �لنفايات �ل�سلبة �سوءً� مبرور �لزمن يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة، وتعود �أ�سباب ذلك �إىل �لزيادة 
�ملطردة يف عدد �ل�سكان، وعدم تو�فر �أماكن مالئمة لهذه �لنفايات وعدم �سالحية �أو فعالية �لأماكن �مل�ستعملة 
يف  �ملحلية  و  �لبلدية  �ل�سلطات  مع  �جلمهور  تعاون  وقلة  �جلماهريي  �لبيئي  �لوعي  �سعف  �إىل  بالإ�سافة  حاليًا، 
حل م�سكلة �لنفايات �ل�سلبة عمومًا، بالإ�سافة �إىل تو�فر �لقليل جدً� من �ملعلومات �لدقيقة حول تركيب و حجم  

وخو��ش �لنفايات �ل�سلبة �لبلدية يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�لفل�سطيني. لالإح�ساء  �ملركزي  �جلهاز   .1

نف�سه. �مل�سدر   .2
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يف  �لع�سوية  �ملحتويات  ن�سبة  �رتفاع  �ملحتلة  �لأر��سي  يف  �ل�سلبة  �لنفايات  باإد�رة  �ملتعلقة  �مل�سكالت  �أهم  ومن 
�لنفايات �ل�سلبة �لبلدية �لناجتة مما يتطلب وقتًا �أطول يف �حلرق، وكذلك �نبعاث رو�ئح كريهة نتيجة لتحلل هذه 
�لنفايات وعدم �سالحية �أماكن جتميع �لنفايات �حلالية، وتكون يف �لعادة غري م�سيجة مما يعر�ش �لكثريين من 
�لأ�سخا�ش وخ�سو�سًا �لأطفال باأخطار �سحية وغريها، وكل هذ� قاد جمموعات �لبحث �إىل در��سة من �ساأنها �أن 

تر�سم �لهيكل �لعام لنظام فعال لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني.
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اأهداف البحث:
تو�جه م�ساألة تطبيق �لإد�رة �ل�سليمة و�ملتكاملة للنفايات �ل�سلبة يف �لوطن �لعربي ب�سكل عام ويف فل�سطني ب�سكل 
خا�ش حتديات وعو�ئق على �لأ�سعدة �لفنية و�ملالية و�لإد�رية، با�ستثناء بع�ش �لبلد�ن �لقليلة يف �ملنطقة �لعربية، 
فاإن ما يزيد �مل�سكلة �سعوبة هو عدم وجود بيانات معلوماتية �أو �إح�سائية دقيقة �أو عمليات جرد موثقة عن كميات 

هذه �لنفايات �لتي تنتج يف هذه �لدول بقطاعاتها �ملختلفة. 

بربطها  وذلك  فيها  �لنفايات �خلطرة  كميات  لتقدير  �ملنطقة  دول  بع�ش  �أولية يف  فقد جرت حماولت  كل  على 
�أنه  �إىل  �أي�سًا  �لإ�سارة  من  هنا  بد  ول  عاملية.  �إح�سائية  معامالت  من  وبال�ستفادة  �ملحلي  �لإجمايل  بناجتها 
با�ستثناء بع�ش �لدول �ملتميزة �قت�ساديًا فاإن �أعد�د �ملر�فق �لفنية �ملتوفرة و�ملخ�س�سة لنقل وتخزين ومعاجلة 

وردم �أو ترميد �لنفايات �ل�سلبة هي قليلة جدً� يف �لوطن �لعربي. 

ويف �سبيل مو�جهة تلك �مل�سكالت �ملتعلقة بالزدياد �مل�سطرد يف كميات �لنفايات و�ختالف �أنو�عها مع تطور وتغري 
�أمناط �ل�ستهالك، ل بد من �تباع منهجية علمية متكاملة على �مل�ستويات �ملحلية و�لوطنية و�لإقليمية وتنفيذها 
ح�سب ما تقت�سيه �حلاجات و�لأولويات �ل�سائدة و�لتي تفر�سها �لظروف �لقت�سادية و�لجتماعية. على كل �لأحو�ل 
فاإنه �إذ� كان من �ملتعرث تطبيق �أ�ساليب �لإد�رة �ل�سليمة و�لآمنة للنفايات يف بع�ش �ملناطق و�ملدن و�لبلديات ب�سكل 
�إدماجها ومكاملتها  �إىل �ختيار وتوظيف بع�ش عنا�سرها �ملهمة و�لعمل على  �لنظر  تام ومتكامل، فال مانع من 

ب�سكل تدريجي.

لقد �سعت جمموعات �لبحث، �إىل �إعد�د در��سة من �ساأنها �أن تبحث يف �لو�قع �لذي تعي�سه �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة 
يف فل�سطني على وجه �لتخ�سي�ش، وقد هدفت �لدر��سة �إىل �إعد�د �سورة �ساملة عن هذ� �لو�قع و�لأ�ساليب و�ملناهج 
�ملتبعة يف هذ� �ملجال، كما تعر�ست لكل �أ�سلوب من هذه �لأ�ساليب على حدة ودر��سة �إيجابياته و�سلبياته وحمدد�ت 

تطبيقه، وذلك من �أجل �خلروج باآلية �سليمة لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة يف فل�سطني.
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طريقة العمل:
متثلت منهجية �إجر�ء �لبحث �أو طريقة �لعمل عند جمموعات �لبحث مبا يلي :

اأواًل: جمع املعلومات
بع�ش  �إىل  و�لرجوع  و�لكتب  �لنرتنت  منها  متعددة  م�سادر  من  باملو�سوع  �خلا�سة  �ملعلومات  جمع  مت 

�لإح�سائيات من �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، و�ملر�كز �ملهتمة بهذ� �ملو�سوع.
ثانياً: املقابالت 

بع�ش  يف  و�مل�سوؤولني  �خلربة  ذوي  �لخت�سا�سيني  مع  �ملقابالت  من  بالعديد  �لبحث  جمموعات  قامت 
�ملوؤ�س�سات كما قامت مبقابلة �لعديد من �لقائمني على مكبات �لنفايات يف بع�ش �ملدن و�لبلديات. 

ثالثاً: اإعداد اال�ستبانات
مت ت�سميم ��ستبانات لدر��سة �لوعي �ملتوفر لدى عامة �لنا�ش حول �لآلية �ل�سليمة لإد�رة �لنفايات ور�ساهم 
�آليات ومناهج لإد�رة �سليمة  ��ستعد�دهم وتقبلهم لتطبيق  عن �جلهود �ملبذولة على هذ� �ل�سعيد، ومدى 

للنفايات �ل�سلبة.
رابعاً: اختيار العينات

�لتنوع من  ن�سبة هذ�  و�ختلفت  و�إناث  �لعينة بني ذكور  وتنوعت هذه  �لنا�ش  �لبحث يف عامة  متثلت عينة 
حمافظة لأخرى وتر�وحت �لفئة �لعمرية لعينة �لبحث )14-17( �سنة، و�جلدول �لتايل يو�سح �لآلية �لتي 

مت بها توزيع �ل�ستبانات:
�إناث ذكور عدد �ل�ستبانات �ملحافظة �لرقم
90 99 189 �لقد�ش 1

128 128 256 جنني 2

56 131 187 نابل�ش 3

97 97 194 �خلليل 4

90 94 184 غزة 5

461 549 1010 �ملجموع
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خام�سا: التجربة العلمية )فح�ص ن�سبة الغازات امللوثة يف اجلو(
يف  �لنفايات  حرق  عن  �لناجتة  �مللوثة  �لغاز�ت  تركيز  لقيا�ش  جتربة  باإجر�ء  �لبحث  جمموعات  قامت 
�لهو�ء، حيث قامت بقيا�ش ن�سبة غاز ثاين �أك�سيد �لكربون) CO2(، وثاين �أك�سيد �لكربيت ) SO2(، يف 
مناطق قريبة من �أماكن حرق �لنفايات، وقد قامت جمموعات �لبحث يف هذه �لتجربة باأخذ عينات من 
�لهو�ء يف منطقة قريبة من مكب �لنفايات بو��سطة حماقن خا�سة، ومن ثم يتم حقن عينة �لهو�ء �لتي 
مت �أخذها يف �أنابيب فح�ش خا�سة بكل نوع من هذه �لغاز�ت )Gas Detector Tube(، حتتوي هذه 
�لأنابيب على عمود من مادة يتغري لونها تبعًا لرتكيز �لغاز �لذي مت حقنه بد�خلها، وبعد �حلقن مبا�سرة 
يتم �أخذ �لقر�ءة �لتي متثل �رتفاع �جلزء �لذي تغري لونه من �لأنبوب، ويتم تكر�ر �لتجربة على مدى ثالثة 

�أيام متتالية.
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نتائج التجربة العلمية:
�أيام متتالية، فبالن�سبة للقر�ء�ت �خلا�سة بغاز ثاين  �أخذ ثالث قر�ء�ت يف ثالثة  عملت جمموعات �لبحث على 

�أك�سيد �لكربون كانت على �لنحو �لتايل:

�أيام متتالية فكانت  �لكربون على مدى ثالثة  �أك�سيد  ن�سبة)تركيز( غاز ثاين  �ل�سابق  �لبياين  �لر�سم  يت�سح من 
�أي مبا   )ppm �لثالث )308  �ليوم  ppm(، ويف  �لثاين )306  �ليوم  �لأول )ppm300(، ويف  �ليوم  �لن�سبة يف 
معدله )ppm 304.6(، وهذ� يقل عن �ملعدل �لعاملي لن�سبة غاز ثاين �أك�سيد �لكربون يف �لهو�ء �جلوي و�لتي يتم 
ppm( )جزء لكل مليون(، وكان من �لو��سح  �أخذها �سنويًا وكانت يف �لثالث �سنو�ت �لأخرية تقرتب من )385 
�زدياد ن�سبة �لتلوث كلما �قرتبنا من مكب �لنفايات، و�لر�سم �لبياين ميثل تركيز غاز ثاين �أك�سيد �لكربون منذ 

)1955 حتى 2010(.
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�لهو�ء يف فل�سطني عن  �لكربون �ملوجود يف  �أك�سيد  �نخفا�ش تركيز غاز ثاين  �ل�سابق  �لبياين  �لر�سم  يت�سح من 
�ملعدل �لعاملي وذلك ب�سبب �لقطاع �ل�سناعي �لذي تفتقده فل�سطني قيا�سًا �إىل باقي دول �لعامل، كما نالحظ �رتفاع 

هذ� �لرتكيز �لعاملي يف �ل�سنو�ت �لأخرية وذلك ب�سبب �لثورة �ل�سناعية �لقائمة. 

وقد ح�سلت جمموعات �لبحث على ن�سبة �سئيلة من غاز ثاين �أك�سيد �لكربيت )SO2( وذلك لأن هذ� �لغاز ناجت 
عن �لحرت�ق للمخلفات �ل�سناعية �لكبريتية كالبرتول و�لذي تفتقده فل�سطني فقد كانت �لنتائج على مدى �لثالثة 

�أيام كالآتي:

 وقد ظهرت �لنتيجة �لعالية لغاز )SO2( يف �ملنطقة �لأقرب �إىل �ملكب.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحزيــــر�ن   2002 �أول  ت�سرين  بني  ما  �لفرتة  يف  �أعدت  و�لتي  فل�سطني  يف  �لنفايات  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات  حتليل  نتائج  )�أريج(،  �لقد�ش  �لتطبيقية-  �لأبحاث  معهد   .1

826فردً�(. �لغربية  �ل�سفة  يف  �لعينة  حجم  ع�سو�ئية،  )عينة   .2004

النتائج

نتائج عامة:
عملت جمموعات �لبحث معتمدة على �لدر��سات �ل�سابقة على جمع �لإح�سائيات �لتي تعنى باملو�سوع، ومنها مدى 
تقبل �لنا�ش لآليات �لإد�رة �ملتقدمة للنفايات �ل�سلبة، ووعيهم لهذه �مل�سكلة �لتي يعتربون جزءً� كبريً� يف م�سرية 
حلها من خالل �لعديد من �لإجر�ء�ت �لتي ميكنهم �لقيام بها للحد من م�سكلة �سوء �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة، وقد 
كانت �آر�وؤهم تتجه نحو �لإيجابية يف ��ستعد�دهم لأن يكونو� جزءً� يف حل �مل�سكلة و�لر�سوم �لبيانية يف �لأ�سفل متثل 

�آر�ء �ملو�طنني حول هذه �لثقافة �جلديدة. 

تقبل �ملو�طنني يف حمافظات �ل�سفة �لغربية لفكرة معاجلة �لنفايات �ل�سلبة �سمن حدود جتمعهم)معهد �لأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ش()1(.
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من وجهة نظر جمموعات �لبحث يكمن دور �ملو�طنني يف عملية �لإد�رة �ل�سليمة للنفايات �ل�سلبة يف ��ستعد�دهم 
وف�سل  فرز  لعملية  �ملو�طنني  ��ستعد�د  من  �لإجر�ء�ت  هذه  وتبد�أ  �جلديدة  �لإد�رة  هذه  و�إجر�ء�ت  �آليات  لتقبل 
تقبل  مدى  ميثل  �لبياين  و�لر�سم  للنفايات  �ل�سليمة  �لإد�رة  يف  �لأوىل  �ملرحلة  يف  تعترب  بدورها  و�لتي  �لنفايات 

�ملو�طنني لفكرة فرز وف�سل �لنفايات.

��ستعد�د �ملو�طنني يف حمافظات �ل�سفة لف�سل وفرز �لنفايات �لناجتة من �مل�سدر )مركز �لأبحاث �لتطبيقية- �لقد�ش()1(.

لوحظ �أن هناك ��ستعد�دً� عاليًا لدى �ملو�طنني يف غالبية �ملحافظات لف�سل وفرز �لنفايات �لذي ت�سعى �حلكومات 
و�لبلديات لتطبيقه، و�لذي يعد من �أبرز معامل �ملرحلة �لأوىل يف �لإد�رة �ل�سليمة للنفايات �ل�سلبة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحزيــــر�ن   2002 �أول  ت�سرين  بني  ما  �لفرتة  يف  �أعدت  و�لتي  فل�سطني  يف  �لنفايات  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات  حتليل  نتائج  )�أريج(،  �لقد�ش  �لتطبيقية-  �لأبحاث  معهد   .1

826فردً�(. �لغربية  �ل�سفة  يف  �لعينة  حجم  ع�سو�ئية،  )عينة   .2004



42

كما عملت جمموعات �لبحث على فح�ش وعي �ملو�طنني لالآليات �ل�سليمة للتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة و�ختلفت 
�آر�وؤهم و�أفكارهم يف معاجلة �لنفايات و�لن�سب �لتالية متثل هذه �لآر�ء،

 �آر�ء �ملجتمع �ملحلي حول طرق معاجلة �لنفايات �ل�سلبة يف حمافظات �ل�سفة )معهد �لأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ش()1(

يت�سح من �لر�سم �لبياين �ل�سابق �أن هناك وعيًا جيدً� لدى �ملو�طنني لطرق �ملعاجلة �ل�سليمة للنفايات و�لتي متثلت 
بالطمر �ل�سحي و�إعادة �لتدوير و�إنتاج �لدبال و�لأ�سمدة �لع�سوية من �لنفايات �لع�سوية �لناجتة عن بقايا �لأطعمة 

حيث يالحظ �أن هناك توجهًا كبريً� نحو �لطمر �ل�سحي و�إنتاج �لدبال و�إعادة �لتدوير يف معظم �ملحافظات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحزير�ن   2002 �أول  ت�سرين  بني  ما  �لفرتة  يف  �أعدت  و�لتي  فل�سطني  يف  �لنفايات  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات  حتليل  نتائج  )�أريج(،  �لقد�ش  �لتطبيقية-  �لأبحاث  معهد   .1

فردً�(.  826 �لغربية  �ل�سفة  يف  �لعينة  حجم  ع�سو�ئية،  )عينة   .2004
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النتائج اخلا�شة بكل حمافظة:
حمافظة القد�ص:

حاولت جمموعات �لبحث يف �لقد�ش قيا�ش مدى وعي �لنا�ش للطريقة �ملثلى للتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة وقد 
متثلت �آر�ءهم بالعالقة �لتالية:

�أن هناك ميوًل كبريً� لدى �ملو�طنني لتف�سيل �سيا�سة �لطمر �ل�سحي كطريقة  يتبني من �لر�سم �لبياين �ل�سابق 
�سليمة لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة، ولكن هذ� �لوعي يجب �أن يتبلور �إىل تطبيق يبد�أ �أوًل من هوؤلء �ملو�طنني �أنف�سهم 
من خالل عمليات �لف�سل و�لفرز �لتي ميكنهم �لقيام بها يف بيوتهم حيث يتوقف �لأمر على مدى ��ستعد�دهم 
لتقبل هذه �لفكرة، يرى �ملو�طنون يف حمافظة �لقد�ش �أن هناك تق�سري من �ملجال�ش �ملحلية و�لبلديات يف عملية 
�إز�لة �لنفايات ب�سكل دوري، فقد �أفاد ما ن�سبته )53%( فقط من �ملو�طنني باأن �لبلديات تقوم باإز�لة �لنفايات 

ب�سكل دوري و�لن�سب �لتالية تو�سح �آر�ء �ملو�طنني باأد�ء �ملجال�ش �ملحلية و�لبلديات يف هذ� �ملجال.
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�أن �لبلدية  �أفاد ما ن�سبته )53%( من �ملو�طنني باأن �لبلدية تقوم باإز�لة �لنفايات ب�سكل دوري، و�أفاد )%14( 
ل تقوم بذلك، كما �أفاد )33%( �أن �لبلدية تقوم بذلك �أحيانًا، وت�سكل عدم �إز�لة �لنفايات ب�سكل دوري م�سكلة 
�سحية ت�سببها تر�كم �لنفايات يف �لأحياء �ل�سكنية وما ينجم عن ذلك من عمليات �حلرق �لع�سو�ئي خا�سة �أن 

هناك نق�ش و��سح يف عدد مكبات �لنفايات �لتي توفرها �لبلديات. 

حمافظة اخلليل:
ويف حمافظة �خلليل �أي�سًا جند ن�سبة �أخطر من �لن�سبة �لتي ح�سل عليها �لبحاثة يف منطقة �لقد�ش، حيث �أفاد 
�ملو�طنني  �آر�ء  تو�سح  �لتالية  و�لن�سب  �ملنطقة  يف  للنفايات  دورية  �إز�لة  هناك  �أن  �ملو�طنني  من  فقط   )%44(

وتقييمهم لدور �لبلديات يف عملية �إز�لة �لنفايات.

33%

14%

53%
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وقد تعر�ش �لبحاثة �إىل ظاهرة خطرية يف جمتمعاتنا، وهي ظاهرة حرق �لنفايات يف �لأحياء �ل�سكنية وقد مت 
��ستطالع �آر�ء �ملو�طنني ومعرفة ما �إذ� كان هناك عمليات حرق ع�سو�ئية د�خل �أحيائهم �ل�سكنية �أم ل وح�سلت 

جمموعات �لبحث على �لنتائج �لتالية:

من �لر�سم �لبياين �ل�سابق يت�سح �أن هناك ن�سبة كبرية من �ملو�طنني �لذين يقومون بحرق نفاياتهم د�خل �لأحياء 
�ل�سكنية، غري �آبهني مبا قد ينجم عن هذه �لظاهرة �خلطرية من �آثار وخماطر على م�ستوى �لفرد و�ملجتمع، لذ� 

حاولت جمموعات �لبحث �أن حتدد �مل�سوؤول �لأول عن هذه �لظاهرة وقد ح�سلت على �لنتائج �لتالية:
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44%
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�لأحياء  تتم يف  �لتي  �لع�سو�ئي  �لأوىل عن عمليات �حلرق  �مل�سوؤولة  �أن �جلهة  �ل�سابق  �لبياين  �لر�سم  يت�سح من 
�ل�سكنية هم �أولد �حلي �ل�سغار بد�عي �لت�سلية و�ملتعة، ثم يليهم يف �مل�سوؤولية �لأهايل �أنف�سهم، بينما �سكلت ن�سبة 

�لذين حملو� موظفي �لبلدية �مل�سوؤولية عن عمليات �حلرق هذه ن�سبة �سئيلة بلغت )%12( .

حمافظة جنني:
عملت جمموعات �لبحث يف جنني كنظري�تها من جمموعات �لبحث، بقيا�ش مدى وعي �ملو�طنني للطريقة �ملثلى 

للتخل�ش من �لنفايات ح�سب �عتقادهم وقد ح�سلت على �لنتائج �لتالية:

 

12%

32%56%

72%

16%

12%
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يظهر �ل�سكل �ملبني �أعاله �أن ن�سبة �لذين يعتقدون باأن �حلرق هي �لطريقة �ملثلى للتخل�ش من �لنفايات يف جنني 
هي )72%(، وتدل هذه �لن�سبة �أن هناك حالة من نق�ش �لوعي لدى �ملو�طنني باآليات �لإد�رة �ل�سليمة للنفايات 
�ل�سلبة، وتبلغ ن�سبة �لذين يعتقدون بالطمر �ل�سحي كطريقة مثلى )16%(، ومل يالحظ ما ن�سبته )12%( من 

عينة �لبحث �أي فرق بني كل من �لآليتني.

حمافظة نابل�ص:
�أبرز �لنتائج �لتي ح�سلت عليها جمموعات �لبحث يف منطقة نابل�ش، هي �مليول �لكبري نحو �سيا�سة �لطمر  لعل 
�ل�سحي كاأف�سل �آلية للتخل�ش من �لنفايات، حيث و�سلت ن�سبة �لذين �أفادو� بذلك )59%( من �أفر�د �لعينة، كما 
نالحظ �قرت�ح �آلية جديدة للتخل�ش من بع�ش �لنفايات �ل�سلبة وهي �إعادة �لتدوير وقد بلغت ن�سبة �لذين �أفادو� 
بذلك )22%( و�أفاد )19%( من �أفر�د �لعينة �أن �حلرق هو �لو�سيلة �ملثلى للتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة و�لر�سم 

�لبياين يف �لأ�سفل يو�سح هذه �لن�سب:

يتبني من �لر�سم �لبياين �ل�سابق �أن هناك درجة من �لوعي، لدى �ملو�طنني يف �لإد�رة �ل�سليمة للنفايات �ل�سلبة، 
و�لق�ساء على  و�ملحاولة يف �حلد  �لنفايات  �لبتعاد عن �حلرق يف معاجلة  ب�سرورة  �لأهايل  يعتقد معظم  حيث 
ظاهرة �حلرق �لع�سو�ئي �ملوجودة يف بع�ش �لأحياء �ل�سكنية، كما �قرتحت جمموعات �لبحث يف نابل�ش �آلية جديدة 

22%

19%59%
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ميكن تطبيقها للتخل�ش من �لنفايات وتكمن هذه �لآلية بعمليات �إعادة �لتدوير لبع�ش �ملخلفات خا�سة �أن معظم 
هذه �ملخلفات يغلب عليها �لطابع �لبال�ستيكي و�لع�سوي.

�إىل  �لبحاثة  قادت  �ملخلفات،  لبع�ش  �لتدوير  باإعادة  و�ملتمثلة  نابل�ش  حمافظة  يف  �ملقرتحة  �جلديدة  �لآلية  لعل 
على  ح�سلت  وقد  نفاياتهم  طبيعة  عن  �ملو�طنني  ل�سوؤ�ل  �لتطرق  خالل  من  �ملخلفات  هذه  طبيعة  على  �لتعرف 

�لنتائج �لتالية:

حمافظة غزة:
توجهت جمموعات �لبحث يف حمافظة غزة �إىل �سوؤ�ل �ملو�طنني وتقييمهم لأد�ء �لبلدية يف عمليات �جلمع �لدوري 

للنفايات وقد ح�سلت على �لنتائج �لتالية:
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ويعتقد  د�ئم،  دوري  ب�سكل  �لنفايات  بجمع  تقوم  �لبلدية  �أن  غزة  حمافظة  يف  �لبحث  عينة  من   )%54( يعتقد 
)24%( منهم �أن �لبلدية تقوم �أحيانا بجمع �لنفايات من �لأحياء �ل�سكنية، بينما يعتقد)22%( منهم �أن �لبلدية 
ل تقوم بذلك ب�سكل دوري، �لأمر �لذي قد ي�سطر �ملو�طنني يف بع�ش �لأحياء �ل�سكنية �إىل ممار�سة عمليات �حلرق 

�لع�سو�ئي د�خل �أحيائهم وما ينجم عن ذلك من خماطر بيئية و�سحية. 

كما قامت جمموعات �لبحث مبحاولة قيا�ش مدى ��ستعد�د �ملو�طنني لتقبل فكرة �إعادة تدوير �لنفايات �أو �إعادة 
يف  �آر�ئهم  با�ستطالع  وذلك  �لنفايات،  لهذه  وفرز  ف�سل  عمليات  من  عليهم  يرتتب  ما  خالل  من  ��ستخد�مها، 
بالر�سم  مو�ســـــح  هو  كما  تقبلهــــــم  درجة  وكانت  هناك،  �لبحـــــث  جمموعات  �أعدتها  �لتي  �لبحثية  �ل�ستبانة 

�لبياين �لتايل:

24%

22%

54%
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نالحظ �أن هناك ��ستعد�دً� ل باأ�ش به من قبل �ملو�طنني لتقبل فكرة �إعادة �لتدوير وما يرتتب عليهم من تبعات 
�أن هناك ن�سبة ب�سيطة بلغت حو�يل )6%( من عينة �لبحث عربت عن عدم ��ستعد�دها  �لف�سل و�لفرز، حيث 

لتقبل هذه �لفكرة .
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اأواًل: جانب التوعية:
من خالل �لنتائج �لتي ح�سل عليها �لبحاثة يظهر جانب �لتوعية بالأ�ساليب �ل�سليمة للتخل�ش من �لنفايات مهمًا، 

خا�سة يف حمافظات �ل�سمال وخا�سة جنني ويتبلور هذ� �جلانب يف:
-  �لتوعية عن طريق جميع و�سائل �لإعالم باأهمية �لنظافة ودورها يف حماية �سحة وبيئة �ملو�طن . 

-  توعية �ملو�طنني للم�ساهمة يف فرز �لنفايات يف �مل�سدر مما ي�سهل عملية تدوير �لنفايات و�ل�ستفادة منها، حيث 
تظهر نتائج �لبحث �أن هناك تقبال كبريً� لدى �ملو�طنني لتقبل هذه �لفكرة و�للتز�م بالإجر�ء�ت �ملرتتبة عليها. 
تقلياًل حلجم  �لنفايات  مكونات  بع�ش  ت�ستخدم  �لتي  �ل�سناعات  وتطوير  �إن�ساء  على  �خلا�ش  �لقطاع  ت�سجيع   -

�لنفايات �ملر�د �لتخل�ش منها و�حل�سول على مردود مادي من �لتدوير . 
�قل  �أنها  على  �عتمادً�  �لنفايات  من  �لنهائي  �لتخل�ش  �ل�سحي يف  �لطمر  ��ستخد�م طريقة  ب�سرورة  �لتوعية   -

و�سائل �لتخل�ش من �لنفايات �سلبية على �لبيئة . 
�إد�رة �أعمال �لنظافة بالبلديات وفق بر�مج حمددة تهدف �إىل �إك�سابهم  - �لهتمام بتدريب �لعاملني يف جمال 

�ملعرفة و�خلربة وتعريفهم باأحدث �لأ�ساليب �مل�ستخدمة يف جمع و�لتخل�ش و�ل�ستفادة من �لنفايات .
-  يظهر جليًا من نتائج �لبحث يف بع�ش �ملحافظات، عدم توفر �لوعي �لكايف للمو�طنني بعمليات �حلرق �لع�سو�ئي 
�لتي ميار�سها �لأطفال يف �لأحياء �ل�سكنية، لذ� ل بد من توعية �لأهايل بخطورة عمليات �حلرق �لع�سو�ئي �لتي 

متار�ش د�خل �أحيائهم �ل�سكنية.
-  توعية �ملو�طنني ب�سرورة �لتز�م طرق �لتخزين �ل�سليمة لنفاياتهم �ملنزلية �لتي يغلب عليها طابع �ملو�د �لع�سوية 

)بقايا �لطعام( كما �أظهرت نتائج �لدر��سة.  
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ثانيا: جانب االإجراءات القانونية:
- �سرورة و�سع قو�نني حتمي �لبيئة �لفل�سطينية عن طريق منع �لتخل�ش من �لنفايات ب�سكل ع�سو�ئي. 

- �إعادة �ل�ستفادة من �جلزء �لأكرب من �لنفايات كالورق و�لزجاج و�لبال�ستيك و�ملعادن وغريها وذلك للحد من 
�لتلوث و��ستنز�ف م�سادر �لرثوة. 

�إعادة  على  وت�سجيعها  ومعاجلتها  نفاياتها  نقل  تكاليف  بتحمل  �مل�سانع  �أو  �ل�سركات  تلزم  بيئية  قو�نني  �سن   -
�ل�ستفادة منها و�حلد من كمياتها. 

- رفع كفاءة عمليات جمع ونقل �لنفايات �ل�سلبة وتخزينها �ملوؤقت. 
- ربط جميع �لأحياء �ل�سكنية و�ل�سناعية �ملنظمة بعملية جمع ونقل �لنفايات �ل�سلبة و�لتي تفتقدها �لكثري من 
�لذي  �لأمر  �لبلديات  عليها  ت�سرف  للنفايات  دورية  جمع  عمليات  وتطبيق  منها،  �لقروية  وخا�سة  �لتجمعات 

تفتقده بع�ش �لبلدياتكما �أظهرت نتائج �لبحث.
- ��ستعمال �لطرق �حلديثة و�ملنا�سبة ملعاجلة �لنفايات �ل�سلبة.

- حتديد �ملو�قع �ملنا�سبة ملعاجلة �لنفايات �ل�سلبة. 
- �ختيار مو�قع مكبات �قليمية للتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة عن طريق طمرها. 
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فل�سطني  يف  �ل�سلبة  �لنفايات  �إد�رة  و�قع  �إىل  �نتباه  لفت  مبثابة  �لطالئع  بها  قام  �لتي  �لأبحاث  هذه  تكون  قد 
�لتي  و�ل�سبل  و�ملناهج  �لأ�ساليب  كافة  �ملطلعني  �أيدي  بني  و��سعني  �لتطبيق،  ومعوقات  تطبيقها  �ملمكن  و�لآليات 
ميكن تطبيقها من �أجل �إد�رة �سليمة للنفايات، وقد متتاز هذه �لدر��سة �أنها موجهة �إىل �جلميع لياأخذو� دورهم 
كل من موقعه �لذي يفر�سه عليه ذلك �ملوقع، ولعل �أهم خطوة للمرحلة �لقادمة هي فتح �لباب �أمام �ملخت�سني يف 
�ملوؤ�س�سات و�ملر�كز �لبيئية لإجر�ء �أبحاث تخ�س�سية تك�سف �لنقاب عن �لآلية �لنموذجية للتخل�ش من �لنفايات 

�ل�سلبة �لتي تالئم كل مو�سع وتوجيه �لنتائج للجهات �ملعنية لدر��سة �إمكانية �لتطبيق.
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- �ملخطط �لقليمي ملحافظات �ل�سفة �لغربية.
- �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني.

- مهعد �لدر��سات �لتطبيقية- �لقد�ش.
- جورج كرزم، �آليات �لتعامل مع �لنفايات �ملنزلية �ل�سلبة.

- با�سل �ليو�سفي، �لإد�رة �لبيئية �ل�سليمة للنفايات �ل�سلبة – �ملد�فن �ل�سحية كمفاعالت حيوية.
�ل�سناعية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  �لعربية،  �ملنطقة  �ل�سلبة  يف  �ل�سناعية  �لنفايات  لإد�رة  �ملنظور �جلديد   -

و�لتعدين، �لرباط – �ململكة �ملغربية.
- عابد،عبد �لقادر ، �سفاريني،غازي ) 2004( : �أ�سا�سيات علم �لبيئة ... �لطبعة �لثانية ، �لف�سل �ل�سابع ، د�ر 

و�ئل للطباعة و�لن�سر .
- �سالح، فوؤ�د ح�سن ، �أبو قرين ،م�سطفى حممد ) 1992( : تلوث �لبيئة ، �أ�سبابه ، �أخطاره ، مكافحته ... �لطبعة 

�لأوىل ، �لف�سل �لتا�سع ، د�ر �لكتب �لوطنية .
- جورج كرزم ) 2007 ( : �لدليل �ملرجعي يف �لرتبية �لبيئية ... �لطبعة �لثانية �لوحدة �لر�بعة – �د�رة �لنفايات 

معا.  / �لتنموي  �لعمل  مركز  �لأول،  – �لف�سل 
- �حلجار، �سالح حممود ) 2004( : �إد�رة �ملخلفات �ل�سلبة: �لبد�ئل-�لبتكار�ت-�حللول ... �لطبعة �لأوىل ، 

د�ر �لفكر �لعربي ، �لف�سل �ل�ساد�ش.
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ال�شتبانة:
تقوم جمموعة من �لباحثني �ل�سغار باإجر�ء بحث حتت عنو�ن »�لتخل�ش من �لنفايات �ل�سلبة من خالل �حلرق �و 
�لطمر« �سمن م�سروع �لباحث �ل�سغري باإ�سر�ف موؤ�س�سة �لنيزك للتعليم �مل�ساند و�لإبد�ع �لعلمي وبدعم من منظمة 
�ليوني�سف.لذ� نرجو منكم �لقيام بتعبئة هذ� �لإ�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع �لعلم باأن هذه �ل�ستبانة �أُعدت 

من قبل �لطالب �مل�ساركني �أنف�سهم ويهدف جلمع �ملعلومات لغر�ش �لبحث �لعلمي فقط ، ن�سكر لكم تعاونكم.

اجلن�ص:
�أ. ذكر                                           ب. �أنثى 

منطقة ال�سكن: 
�أ. قرية                                          ب.  خميم                                   ج.  مدينة

هل يوجد حاوية لكب النفايات قريبة من منزلك؟
�أ.  نعم                                           ب. ل                                           ج. يوجد ولكنها بعيدة عن �ملنزل

عند قيامك باإلقاء النفايات املنزلية هل تكون حري�ساً على و�سعها داخل احلاوية ولي�ص خارجها ؟
�أ.  نعم                                          ب. ل                                            ج. �حيانًا

هل تقوم البلدية اأو املجل�ص املحلي باإزالة النفايات ب�سكل دوري وم�ستمر يف احلي بحيث ال ترتاكم يف املنطقة ؟
�أ.  نعم                                          ب. ل                                            ج. �حيانًا

هل توجد اأماكن ع�سوائية يف احلي لكب النفايات غري التي و�سعتها البلدية، اأ�سبح ال�سكان يرمون فيها النفايات ؟
�أ.  نعم                                          ب. ل

هل يتم حرق النفايات يف احلي ؟
�أ.  نعم                                          ب. ل
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اإذا كانت االإجابة ) نعم (، من يقوم بذلك ؟
�أ. �أولد �حلي �ل�سغار                   ب. �لأهايل                                  ج. موظفو� �لبلدية           

اإذا كانت االإجابة ) نعم (، هل يتم احلرق ب�سبب ؟
�أ . تر�كم �لنفايات                        ب. جمرد ت�سلية و�إ�ساعة �لوقت

الرجاء و�سع اإ�سارة ) √ ( اأمام العبارة بالنفي اأو االإيجاب ح�سب راأيك ال�سخ�سي :
�عرفل  ل نعم �لعبارة �لرقم

�لتخل�ش من �لنفايات م�سكلة عاملية 1

طمر �لنفايات يوؤدي �إىل م�ساكل بيئية و�سحية 2

حرق �لنفايات يوؤدي �إىل م�ساكل بيئية و�سحية 3

حرق �لنفايات �أف�سل من طمرها 4

�أعرف مكب قانوين تقوم �لبلدية بكب �لنفايات د�خله 5

من �ملمكن �إعادة ت�سنيع وتدوير �لنفايات 6

هل توؤثر �لنفايات علي ظاهرة تغري �ملناخ يف �لعامل 7

توجد عالقة ما بني تر�سيد وتقليل �لإ�ستهالك و�لنفايات 8


