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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل تقدمي ملحة عامة عن املمار�صات احلالية لإدارة النفايات 
ذلك  يف  مبا  فل�صطني،  يف  والبرية  اهلل  ورام  نابل�ص  حمافظتي  يف  ال�صناعية  ال�صلبة 
ال�صلبة  النفايات  َخّزن  منها.تجُ النهائي  والتخل�ص  ومعاجلتها  ونقلها  وجمعها  تخزينها، 
َتَخّل�ص  ال�صناعية يف حاويات )88.4%( مملوكة غالباً للبلدّيات واملجال�ص القروية، ويجُ
نهائّيا منها ب�صكل يومي يف )39.4%( من ال�صناعات.املرحلة الأكرث اإ�صكالية يف اإدارة 
بطريقة غري �صحية. تتّم  النهائي منها، حيث  التخل�ص  ال�صناعية هي  ال�صلبة  النفايات 
يف  منا�صبة  غري  املحافظتني  يف  ال�صناعية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  ممار�صات  وتعّد 
اإذ ل يتم ف�صلها ب�صكل  ال�صكان املحليني والبيئة،  كثري من جوانبها، وت�صكل خطراً على 
منا�صب  غري  جمعها  وطرق  لئقة،  غري  لنقلها  امل�صتخدمة  املركبات  واأنواع  منا�صب، 
القائم،  الو�صع  لتح�صني  ة  املهمَّ اخلطوات  ببع�ص  القيام  من  بد  ول  ال�صناعات،  لبع�ص 
ال�صناعية  ال�صلبة  النفايات  من  والتخل�ص  اخلطرة،  ال�صلبة  النفايات  معاجلة  مثل 
وال�صلطات  الفل�صطينية  ال�صناعات  احتاد  تعاون  من  بد  منا�صبة.ول  حمددة  اأماكن  يف 
لإدارة  املنا�صبة  احللول  اإيجاد  يف  ال�صلة  ذات  املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  املحلية 

ال�صناعية. ال�صلبة  النفايات 
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Abstract: 
This study aims to provide an overview of the current practices of 

industrial solid waste management in the governorates of Nablus and 
Ramallah & Al Bireh in Palestine, including its storage, collection, transport, 
treatment and final disposal.Industrial solid wastes are stored in containers 
(% 88.4) owned mostly by the municipalities and village councils) , and their 
final disposal is performed on a daily basis for (39.4%) of industries.The 
most problematic stage in the management of industrial solid waste is its final 
disposal, which is made in a non- healthy way.The management practices 
of industrial solid waste in the two governorates are inappropriate in many 
aspects, and pose a threat to the local population and the environment, 
as it is not separated properly, and the types of vehicles used to transport 
them are not suitable, and methods of collecting them are inappropriate for 
some industries.Some important actions to improve the current situation 
should be performed, such as the treatment of hazardous solid waste, and 
disposal of industrial solid waste in appropriate specific places.There 
should be some kind of cooperation between the Palestinian Federation of 
Industries and the local authorities in coordination with relevant institutions 
in finding appropriate solutions for industrial solid waste management. 
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1.مقدمة:
العديد من  الأخرى، وترتبط  النفايات  للنفايات مثل م�صادر  ال�صناعات م�صدراً  تعّد 
النفايات ال�صناعية مب�صكالت بيئية متعددة.وتعّد النفايات ال�صلبة ال�صناعية عموماً اأكرث 
العامة، بالإ�صافة  ال�صحة  املكونات اخلطرة للنفايات، ولديها تاأثريات �صلبية كثرية على 
 Mato and Kaseva, 1999; Mbuligwe and Kaseva,( البيئية املحتملة  اإىل املخاطر 
2006( .فمثال حتتوي النفايات الناجتة عن بع�ص ال�صناعات على عنا�رص �صامة كالأملنيوم، 
والكروم، والر�صا�ص، واخلار�صني، والنيكل.فمثال، �صناعة الأملنيوم تنتج نفايات الأملنيوم 
واحلوام�ص.اأما نفايات ال�صناعات الإلكرتونية، فتتكون من النيكل، والكروم، واحلوام�ص، 
وتعد جميع هذه املواد غري الع�صوية خطرية، وتوؤثر ب�صكل �صلبي على ال�صحة اإذا ما تراكمت 

. )Musleh and Schmidt1,998( يف ج�صم الإن�صان
بحكم طبيعتها، تيل ال�صناعات اإىل تركيز التلوث.اإن ال�صناعات ينبعث منها املزيد من 
امللوثات املركزة، مقارنة بكمية النفايات التي تنتج عنها، ومبعدل مرتفع، مقارنة بكمية 
النفايات الناجتة )Petrella, et al., 2010( .وعلى هذا النحو، فاإن نفايات ال�صناعات من 
املرجح اأن تتجاوز عتبات النتعا�ص الذاتي للطبيعة، اأو قدرة النظام الإيكولوجي الذاتية يف 
معاجلة نف�صها.ل�صيما، حتى قبل اأن تبداأ عمليات اإنتاجها، فاإن البنى التحتية لل�صناعات 
ات�صاع املكان  اإىل  اأ�صا�صاً  البيئي، ويرجع ذلك  التدهور  اإىل  اأن توؤدي  النطاق، ميكن  وا�صعة 
الناجم  البيئي  التدهور  املختلفة.اإن  ال�صناعات  لإن�صاء  الهائلة  والحتياجات  املنا�صب، 
عن ال�صناعات يزيد من تعر�ص املناطق املحيطة بها ملخاطر جدية ل رجعة فيها لالآثار 
البيئية.وعالوة على ذلك، فاإن كل ال�صناعات هي يف جوهرها موجودة بدافع من الأرباح، 
اأنه  الكفاءة.ويبدو  وحت�صني  التكاليف  خف�ص  طريق  عن  جزئياً  يتحقق  الذي  الهدف  وهو 
يحدث  ولذلك  اإ�صافية،  تكاليف  ال�صناعية  ال�صلبة  للنفايات  ال�صليمة  الإدارة  على  يرتتب 
ال�صناعية  النفايات  اإدارة  عن  وامل�صوؤولني  ال�صناعات  اأ�صحاب  بني  ت�صادمات  اأحيانا 

. )Stenis, 2003; Phillips et al., 2006(

املياه  تلوث  زيادة  اإىل  توؤدي  ال�صناعية  ال�صلبة  للمخلفات  املنا�صبة  الإدارة غري  اإن 
والرتبة وتلوث اجلو، ولها تاأثري خطري على ال�صحة العامة.كل هذا اأدى اإىل اهتمام البلدان 

النامية بق�صية النفايات ال�صلبة، وفر�ص القوانني على كيفية التعامل معها 
. )Sharholy et al., 2008; Olanrewaju and Ilemobade, 2009(
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اأنحاء  جميع  يف  رئي�صاً  تهديداً  ال�صلبة  ال�صناعية  النفايات  من  التخل�ص  وي�صكل 
العامل، خا�صة تلك البلدان التي تت�صف بالتح�رص ال�رصيع، وتر مبرحلة الت�صنيع ال�رصيع 

 )Geng, et al., 2007; Grodzinska- Jurczak, 2001(
خالل  من  منها  واحلد  منها،  والتخل�ص  ال�صناعية،  النفايات  اإنتاج  اعتبار  وميكن 
ا�صتخدام التكنولوجيا التي هي اأكرث كفاءة وفاعلية م�صكلة على ال�صعيدين العاملي واملحلي 
 )Krook, et al., 2004; Abu Qdais, 2007( .كل هذه الق�صايا حتتاج اإىل اإعادة النظر 

فيها، والتعامل معها لإيجاد حلول دائمة ومنا�صبة لإدارة النفايات ال�صلبة ال�صناعية.كثرياً 
ما ل تكون الت�رصيعات البيئية يف حد ذاتها هي لب امل�صكلة يف بع�ص البلدان النامية التي 
يكون فيها الت�رصيع اأكرث دقة من البلدان املتقدمة، ولكن امل�صكلة تكمن يف عدم تنفيذ و/ اأو 

. )Bain, et al., 2010 فر�ص بدائل قابلة للتطبيق
الفل�صطيني  اخلا�ص  القطاع  عاتق  على  فل�صطني  يف  القت�صادي  النمو  اإمكانات  تقع 
على  تهيمن  التي  هي  الأ�رصية  وامل�صاريع  ال�صغرية،  امل�صانع  فاأ�صحاب  اأ�صا�صي،  ب�صكل 
موؤ�ص�صات الأعمال.وما زالت ال�رصكات الكبرية يف فل�صطني حمدودة العدد للغاية.ولقد اعتاد 
الحتالل  من  ال�صعبة  الظروف  ظل  يف  اأرباح  حتقيق  اخلا�ص  القطاع  من  ال�صناعيون 

. )Ministry of National Economy, 2004(

�رصكات  اأجُن�صئت  فقد  وتو�صيعه،  الفل�صطيني  القت�صاد  يف  الكبري  للتحول  ونظراً 
ال�صناعية،  احلرة  املناطق  اأن�ِصئت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  ومتو�صطة،  كبرية  تكنولوجية 
وو�صعت قوانني واعدة لال�صتثمار �صّجعت امل�صتثمرين على اإقامة م�صاريع جديدة يف هذا 

. )Ministry of National Economy, 2004( املجال
هناك القليل من املعلومات املتاحة حول اإدارة النفايات ال�صناعية يف فل�صطني، ففي 
درا�صة مل�صلح )Musleh, 2006( تبني اأنه بالرغم من اأن كمية النفايات ال�صلبة ال�صناعية 
اإدارة  نظام  لتطوير  جداً  مهمة  الكمية  هذه  معرفة  اأن  اإل  معروفة،  غري  اهلل  رام  مدينة  يف 
فمعظم  معروفة،  غري  النفايات  هذه  خطورة  فاإن  ذلك،  اإىل  ال�صلبة.بالإ�صافة  النفايات 
العاملة يف املدينة، واإنه ملن املهم درا�صة  املعلومات املتوفرة تتعلق بنوعية ال�صناعات 
كمية النفايات ال�صلبة ال�صناعية، واأنواعها، بالإ�صافة اإىل معرفة اإمكانية ف�صل النفايات 
اخلطوة  هذه  اأن  الدرا�صة  اخلطرة.واأ�صافت  غري  العادية  ال�صناعية  النفايات  عن  اخلطرة 
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اإقامته  املزمع  ال�صحي  املكب  اأن  .خا�صة   )Musleh, 2006( بها  القيام  ويجب  اأ�صا�صية، 
ملحافظة رام اهلل والبرية لن ي�صتقبل اأية نفايات �صلبة حتتوي على نفايات خطرة، اإذ اإنه 
َتعاَمل مع هذه  �صوف ي�صتخدم فقط للنفايات غري اخلطرة.بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه اإذا مل يجُ
لل�صحة  جدي  تهديٍد  وحدوث  البيئة،  تلويث  اإىل  توؤدي  ف�صوف  �صحيحة  ب�صورة  النفايات 

. )Huang and Lin,, 2008( العامة وال�صحة البيئية

2.خلفية عن الدراسة: 
املناطق ال�صناعية يف حمافظتي نابل�ص، ورام اهلل والبرية هي اأماكن اإجراء الدرا�صة، 
حيث تقع حمافظة نابل�ص يف اجلزء ال�صمايل من ال�صفة الغربية، وحتيط بها مدينة جنني من 
ال�صمال، وطولكرم من الغرب، ورام اهلل واأريحا من اجلنوب، ونهر الأردن من ال�رصق.ينتمي 
مناخ حمافظة نابل�ص اإىل مناخ البحر التو�صط الذي يتميز بحرارته وجفافه �صيفاً، ودفئه 
واأمطاره �صتاءً، ويرتاوح متو�صط درجة احلرارة بني 9 م◦ يف �صهر كانون الثاين، و 24 م◦ يف 
�صهر توز، ومعدل الرطوبة الن�صبية بني 46% يف �صهر ني�صان، و 74% يف �صهر كانون الأول.

ويزيد متو�صط كمية الأمطار التي تهطل �صنوياً على حمافظة نابل�ص عن 631 ملم، ولكنها 
تتذبذب من �صنة اإىل اأخرى.

الطريق  الغربية على  ال�صفة  فل�صطني، ويف و�صط  والبرية و�صط  اهلل  رام  تقع حمافظة 
ال�صمال،  اإىل  القد�ص حوايل 16كم  الغربية وجنوبها، وتبعد عن  ال�صفة  الوا�صل بني �صمال 
رى من خالل مرتفعات  كما تبعد عن البحر الأبي�ص املتو�صط حوايل 48 كيلومرتاً، الذي يجُ
رام اهلل التي ترتفع عن �صطح البحر ما بني 880- 780 مرتاً.كما تقع املحافظة على �صل�صلة 
منطقة  من  الأردن  جبال  على  املطلة  ال�رصقية  املنطقة  وتواجه  الو�صطى،  فل�صطني  جبال 
البرية، وعلى البحر املتو�صط من مرتفعات رام اهلل، وهذا بدوره يوؤثر تاأثرياً كبرياً على مناخ 
املنطقة الذي يعدُّ مناخاً �صياحياً.ملحافظة رام اهلل والبرية مالمح مناخية تختلف عن باقي 
حمافظات ال�صفة الغربية، فهي تتبع ملناخ البحر املتو�صط، اإذ اإن مناخها معتدل حار �صيفاً 
ال�صيف،  اأنه لطيف حار يف  الّنظر يف مناخها يالحظ  عن  اأن من ميجُ اإل  وماطر بارد �صتاءً، 
فقليلة هي الأيام التي ترتفع فيها درجات احلرارة يف �صيفها عن 35 درجة مئوية، وقليلة 
اأيام ال�صتاء التي تقل درجة حرارتها عن ال�صفر املئوي.كما اأن ارتفاع جبالها يف�صح املجال 
“ بطن  الغربية يف منطقة  الوقوف يف املنطقة  البحر مبالم�صتها، وعند  القادم من  للهواء 
الهوى” نح�ص بهذا التالم�ص كثرياً، اإذ اإن الرياح الغربية القادمة من البحر املتو�صط تلطف 
مناخها.وال�صكل رقم 1 يو�صح موقع حمافظتي نابل�ص ورام اهلل والبرية يف ال�صفة الغربية 

من فل�صطني.
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الشكل )1( موقع محافظتي نابلس ورام اهلل والبيرة في الضفة الغربية

ع�رص  ت�صمل  حيث  فل�صطني،  من  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  ال�صناعات  تتنوع 
ّددت على اأ�صا�ص الأنواع الرئي�صية من ال�صناعات التي تيز القطاع  فئات من ال�صناعات حجُ
ال�صناعي الفل�صطيني، وهي: املعادن، واملواد الغذائية، واحلجر والزجاج، واجللود، والأخ�صاب 
 Khatib(..والأثاث، والورق، والكيماويات، واملن�صوجات، والبال�صتيك، واملعدات الكهربائية
and Al- Khateeb, 2009( ويوجد يف حمافظتي نابل�ص ورام اهلل والبرية جميع الأ�صناف 

الع�رص املوجودة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، علماً باأن معظم ال�صناعات مملوكة للقطاع 
. )Musleh and Schmidt, 1998; Filfil and Al- Khatib, 2000( اخلا�ص

القائمة،  ال�صناعية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  اإىل حتديد ممار�صات  الدرا�صة  تهدف هذه 
وتقوميها، مبا يف ذلك معرفة اأماكن تخزينها املوؤقت، ودورية جمعها، ونقلها، ومعاجلتها، 
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بع�ص  واقرتاح  ال�صناعية،  ال�صلبة  النفايات  م�صادر  منها.ومعرفة  النهائي  والتخل�ص 
احللول، واخلروج بنتائج وتو�صيات ميكن ن�رصها وال�صتفادة منها على نحو مفيد فيما بني 

ال�صناعات من اأجل حت�صني الإدارة البيئية.

3.املنهجية: 

1.3 الدراسات االستقصائية واملقابالت وأدوات البحث: 

وزارة  مع  بالتعاون  املختلفة  ال�صناعات  مواقع  لتحديد  ا�صتطالعية  درا�صات  اأجُقيمت 
يف  الت�صغيلية  ال�صناعات  غطي  تجُ امل�صح  لأغرا�ص  ا�صتبانة  ّممت  و�صجُ الوطني،  القت�صاد 
حمافظتي نابل�ص، ورام اهلل والبرية.ولقد غطت ال�صتبانات جوانب خمتلفة من ال�صناعات، 
امل�صنع  عمل  �صاعات  وعدد  امل�صنع،  يف  العاملني  وعدد  وموقعها،  ال�صناعة،  عمر  مثل: 
العتماد  ودرجة  اخلام،  املواد  وم�صدر  اليومية،  العاملني  عمل  �صاعات  وعدد  اليومية، 
على التقنية العالية، ودرجة اعتماد ال�صناعة على الكوادر املوؤهلة بدرجة عالية، واجلهة 
املالكة، بالإ�صافة اإىل اجلوانب ذات ال�صلة بالإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة ال�صناعية 
تخزين  و  ال�صناعية،  ال�صلبة  املخلفات  اإدارة  ممار�صات  مثل:  �صناعة،  كل  عن  الناجتة 
النفايات ال�صلبة ال�صناعية، و جمع املخلفات ال�صلبة ال�صناعية ونقلها، و معاجلة النفايات 
ال�صناعية ال�صلبة واإعادة تدويرها والتخل�ص منها.وقابْلنا 277 �صخ�صاً م�صوؤولً عن اإدارة 

امل�صنع ونظافته )�صخ�ص واحد من كل م�صنع( .

4.عرض النتائج ومناقشتها: 

4.1 بعض اخلصائص املنتقاة للصناعات: 

يبني اجلدول )1( الن�صبة املئوية لتوزيع خ�صائ�ص مموعة خمتارة من ال�صناعات 
جانب  اإىل  عام  كل  تزايد  يف  الدرا�صة  منطقة  يف  امل�صانع  عدد  امل�صح.ويعّد  �صملها  التي 
الإنتاج؛ وذلك من اأجل تلبية الطلب يف ال�صوق املحلية، وال�صتفادة من الفر�ص التي تتوافر 
من  بو�صوح  يظهر  والأوروبية.وهذا  املجاورة  الدول  اإىل  الت�صدير  اإىل  الأحيان  بع�ص  يف 
النتائج، فمن بني ال�صناعات األـ 277 التي �صملتها الدرا�صة، تبني اأن اأعلى ن�صبة )38.4 %( 
اأجُن�صئت موؤخراً يف ال�صنوات الع�رص الأخرية، اأما ال�صناعات التي م�صى على اإن�صائها اأكرث من 
هّما من جوانب  عّد عدد املنتجات وحجمها جانباً مجُ 20 �صنة، فكانت اأدنى ن�صبة )%8.2( .يجُ
املنتجات،  وت�صدير  الإنتاج،  عمليات  خالل  ال�صناعية  النفايات  اإنتاج  ولكن  ال�صناعة، 
الت�صنيع وت�صميمه  وا�صتخدام امل�صتهلكني لها نادراً ما يوؤخذ بعني العتبار عند تخطيط 

عموماً.
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الجدول )1( 

توزيع الن�سبة املئوية خل�سائ�س خمتارة لل�سناعات التي ُم�سحت

الن�سبة املئوية )%(  املجموعة امل�ستقلة

10 -1 15 -11 20 -16 ˃20
عمر ال�صناعة بال�صنوات

38.4 32.2 21.2 8.2
يف املدينة داخل 
املنطقة ال�صكنية

يف املنطقة 
ال�صناعية يف القرية

موقع ال�صناعة
28.2 57.0 14.8

10 -3 15 -11 20 -16 25 -21 ˃25 عدد العاملني
يف امل�صنع

40.1 25.6 19.1 6.9 8.3
10 -7 14 -11 24 -15 عدد �صاعات عمل امل�صنع 

61.5اليومية 37.1 1.5
6 10 -7 14 -11 عدد �صاعات عمل العاملني 

1.8اليومية 90.9 7.3

حملية اإ�رصائيل حملية واإ�رصائيل اإ�رصائيل وبلدان
 اأخرى

اإ�رصائيل، وحملية، 
وبلدان اأخرى م�صدر املواد اخلام

9.7 57.8 12.3 9.0 11.2
ب�صكل كامل جزئياً قليال درجة العتماد على التقنية 

9.9العالية 60.7 29.5
كلياً جزئيا قليال غري معتمدة درجة اعتماد ال�صناعة على 

18.1الكوادر املوؤهلة بدرجة عالية 60.6 20.2 1.1
القطاع اخلا�ص جهة حكومية خريية

اجلهة املالكة
99.3 0.4 0.4

اأو  روؤية  دون  ع�صوائي  ب�صكل  اأجُن�صئت  قد  ال�صناعات  معظم  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بني  تقع  منها   %43 حوايل  اإن  اإذ  ال�صناعات،  مواقع  من  وا�صح  وا�صحني.وهذا  تخطيط 
حني  يف  املناطق،  هذه  يف  البيئي  التلوث  يف  ت�صهم  وبذلك  القرى،  اأو  املدن  يف  املنازل 
تبني  فقد  العمال،  بعدد  يتعلق  املدن.وفيما  يف  ال�صناعية  املناطق  يف  منها   %57 يقع 
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اأدنى  اأن  ال�صناعات يوجد فيها من 10- 3 عمال، يف حني  ن�صبة )40.1%( من  اأعلى  اأن 
 7  -10 من  تعمل   )61.5%( ال�صناعات  عامال.معظم   25 من  اأكرث  فيها   )%8.3( ن�صبة 
يومياً. �صاعات   7  -10 من  يعملون   )%90.9( فيها  العاملني  ومعظم  يومياً،   �صاعات 
يتميز القطاع ال�صناعي الفل�صطيني بوجود مموعة وا�صعة ومتنوعة من املنتجات والفروع 
ذات ال�صلة.ويفتقر القطاع ال�صناعي اإىل توافر املواد اخلام على اأ�صا�ص م�صتمر ل�صتدامتها.
اإذ اإن اأهم �صمة اأ�صا�صية لل�صناعة الفل�صطينية هي اعتمادها على القت�صاد الإ�رصائيلي، حيث 
اإن )57.8%( من ال�صناعات الفل�صطينية تعتمد على الحتالل الإ�رصائيلي فقط لتوفري املواد 
واأخرى  حملية  م�صادر  اإىل  بالإ�صافة  الإ�رصائيلي،  الحتالل  على  يعتمد  والباقي  اخلام، 
خارجية.وهذا ي�صكل تهديداً قاتالً لل�صناعة الفل�صطينية، اإذ اإن جناحها يعتمد على اأولويات 
لي�صت مهنية ذات  الأولويات  اأن معظم هذه  الفل�صطيني، ومن املعروف  الإ�رصائيلي، ولي�ص 
�صلة، واإمنا هي م�صّي�صة للغاية.وفيما يتعلق بالعتماد على التكنولوجيا العالية يف الت�صنيع، 
اأعلى ن�صبة من ال�صناعات )60.7%( تعتمد جزئياً على التكنولوجيا العالية، واأن  اأن  جد  وجُ
)60.6%( من ال�صناعات تعتمد جزئياً على درجة عالية من الكفاءة من املوظفني املدربني 

جيداً.ومن اجلدير بالذكر اأن القطاع اخلا�ص ميتلك جميع ال�صناعات تقريبا ً )%99.3( .

2.4 واقع ممارسات إدارة املخلفات الصلبة الصناعية: 

النفايات  بع�ص  تنتج  وكذلك  الت�صنيع،  عمليات  خالل  من  ال�صلبة  املخلفات  تنتج 
خالل  من  العاملون.لوحظ  بها  يقوم  التي  املختلفة  والأن�صطة  الطعام  بقايا  من  ال�صلبة 
امل�صاهدات امليدانية اأن املخلفات ال�صلبة من املواد الغذائية بعد تناول الطعام للعاملني يف 
ال�صناعات تتعر�ص لوجود القطط والكالب التي تاأكل بقايا الطعام، وقلب احلاويات اأحياناً، 
اإذا  وبخا�صة  ممتلئة،  وغري  احلجم  �صغرية  ال�صناديق  كانت  اإذا  اأكرب  ب�صهولة  يحدث  وهذا 
كانت الأغطية لي�صت اآمنة مبا فيه الكفاية.فقط )12%( من ال�صناعات يف حمافظتي نابل�ص 
ورام اهلل والبرية تنتج كميات كبرية من النفايات الناجتة من عمليات غري �صناعية.وجلميع 

الأغرا�ص العملية والعلمية، تبقى )88%( من ال�صناعات التي تنتج نفايات �صناعية فقط.

3.4 ختزين النفايات الصلبة الصناعية: 

امل�صانع  يف  يعملون  الذين  العمال  يقوم   ،  )%99.5( تقريباً  ال�صناعات  جميع  يف 
بعملية تنظيف النفايات ال�صلبة ال�صناعية، وجمعها، ونقلها والتخل�ص منها يف احلاويات 
من  امل�صنوعة  احلاويات  ال�صناعية.وتثل  ال�صلبة  للنفايات  املوؤقت  للتخزين  امل�صتخدمة 
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ال�صلبة  للنفايات  املوؤقت  التخزين  مرافق  جميع  من   )%88.4( وبال�صتيكية  معدنية  مواد 
ال�صناعية.ت�صمل مرافق التخزين الأخرى التخل�ص من النفايات ال�صلبة ال�صناعية يف الهواء 
الطلق على �صكل اأكوام )4%( ، وغرف باطون مفتوحة )1.8%( ، وغرف باطون مغلقة )%0.4( 
، وحاويات واأكوام يف الهواء الطلق معاً بن�صبة )3.3%(، وحاويات وغرف باطون مفتوحة 
معاً بن�صبة )1.4%(، وحاويات وغرف باطون مغلقة معاً بن�صبة )0.7%(.معظم احلاويات 
)93.2%( مملوكة للبلدية اأو املجل�ص املحلي للقرية، بينما تعود ملكية )6.8%( من احلاويات 
القروية، وخا�صة بالن�صبة  للم�صانع.يحدث هذا ب�صبب قيود امليزانية للبلديات واملجال�ص 
لل�صناعات البعيدة.معظم احلاويات )67.3%( لي�ص لها غطاء، والباقي )32.7 %( لها غطاء.
ويبني اجلدول 2 الن�صبة املئوية خل�صائ�ص خمتارة للحاويات امل�صتخدمة للتخزين املوؤقت 
للنفايات ال�صلبة ال�صناعية لل�صناعات التي �صملها امل�صح.وكانت اأعلى ن�صبة من احلاويات 
امل�صتخدمة بحجم ي�صاوي 2000 لرت.بالن�صبة لعدد احلاويات امل�صتخدمة للتخزين املوؤقت 
ت�صتخدم حاوينت.وفيما  ال�صناعات  ن�صبة )53.5%( من هذه  اأعلى  فاإن  ال�صلبة،  للنفايات 
يتعلق بقدرة تخزين مموع احلاويات التي ت�صتخدمها ال�صناعات، فاإن معظم ال�صناعات 
من   )%14.3( وفقط  لرت،   2000 ي�صاوي  تخزينها  مموع  حاويات  ت�صتخدم   )%37.8(

ال�صناعات ا�صتخدمت اأكرث من 4000 لرت.

الجدول )2( 

 الن�سبة املئوية لتوزيع خ�سائ�س خمتارة للحاويات امل�ستخدمة يف ال�سناعات 
 اال�ستطالع

الن�سبة املئوية )%(  اخل�سائ�س املنتقاة

1000 اأو اأقل 250  2000 5000 5000 اأكرث من 
�صعة احلاويات امل�صتخدمة )لرت( 

2.8 35.3 52.0 7.5 2.4
1 2 3 ˃3 عدد احلاويات التي ي�صتخدمها 

36.4امل�صنع 53.5 7.4 2.7
2000 اأو اأقل1500  3000 4000 مموع اأحجام احلاويات التي  4000 اأكرث من 

15.0ي�صتخدمها امل�صنع 37.8 3.5 29.9 14.3

َخّزن النفايات ال�صلبة ال�صناعية يف مرافق التخزين الرئي�صية املوؤقتة بالقرب  بداية تجُ
َخّزن على هيئة  من م�صادر اإنتاجها.وب�صفة عامة فاإن النفايات ال�صلبة ال�صناعية التي تجُ
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اأكوام مفتوحة، وغرف باطون مفتوحة ل تتحلل ب�صهولة عندما تتعر�ص لهطول الأمطار.
لكن يف بع�ص الأحيان يتم م�صاهدة مظاهر قذرة وغري مريحة ب�صبب التخزين غري ال�صليم 
للنفايات ال�صناعية ال�صلبة يف اأكوام يف الهواء الطلق وغرف الباطون املفتوحة.ب�صكل عام، 
امل�صدر  عند  ال�صناعية  النفايات  لتجميع  امل�صتخدمة  املوؤقت  التخزين  اأماكن  حجم  فاإن 
النفايات  جمع  ودورية  ال�صلبة،  النفايات  توليد  ومعدل  ال�صناعة،  هذه  حجم  على  يعتمد 
والتخل�ص منها يف وقت لحق، وطبيعة هذه ال�صناعة.اأعلى ن�صبة )56.7%( من ال�صناعات 
و   %32.4( اأن  حني  يف  مكوناتها،  ملختلف  ال�صناعية  ال�صلبة  املخلفات  بف�صل  تقوم  ل 
اإىل  ال�صلبة  النفايات  بف�صل  تقوم  التوايل  على  اأحيانا  اأو  دائما،  ال�صناعات  من   )%10.9
ال�صناعات  توليدها.وهذه  م�صدر  من  بالقرب  التخزين  منطقة  يف  جزئي  ب�صكل  مكوناتها 
بالن�صبة  واملعادن.اأما  والباطون،  والغذائية،  والأثاث،  واللدائن،  الدوائية،  ال�صناعات  هي 
لل�صناعات التي ل تقوم بف�صل النفايات ال�صلبة اإىل مكوناتها املختلفة، فقد اأفاد 58.2% 
ال�صلبة  النفايات  لف�صل  م�صتعدون  باأنهم  املقابالت  معهم  اأجريت  الذين  الأ�صخا�ص  من 
واأفاد  الف�صل،  لعملية  الالزمة  التحتية  البنية  توفري  بعد  املختلفة  ملكوناتها  ال�صناعية 

الباقون باأنهم غري م�صتعّدين لذلك.

4.4 مجع املخلفات الصلبة الصناعية ونقلها: 

وفقا للمقابالت التي اأجريت مع الأ�صخا�ص العاملني يف امل�صانع، فاإن اجلمع الدوري 
للنفايات ال�صلبة ال�صناعية من مكان التخزين املوؤقت اإىل موقع التخل�ص النهائي يتم مرتني 
يف الأ�صبوع يف )55.1%( من ال�صناعات، ويتم النقل يف )39.4%( من ال�صناعات على اأ�صا�ص 
يومي، ويف )5.5%( يتم على اأ�صا�ص اآخر.و�صبب عدم وجود النقل اليومي للمخلفات ال�صلبة 
ال�صناعية تظهر م�صكالت بيئية و�صحية خطرية، مثل انت�صار الأكوام املفتوحة بالقرب من 
احلاويات، وهذا يوؤدي اإىل وجود اأعداد كبرية من الفئران والذباب وال�رصا�صري التي كثرياً 
التاأكيد على وجود  الروائح، حيث مت  م�صكالت  اإىل  بالإ�صافة  املجاورة،  املنازل  تغزو  ما 
ال�صناعية  ال�صلبة  للنفايات  املوؤقت  التخزين  مكان  يف  دائم  ب�صكل  والقوار�ص  احل�رصات 
وِبلوا، يف حني اأكد وجود احل�رصات والقوار�ص يف  بن�صبة )15.2%( من الأ�صخا�ص الذين قجُ
بع�ص الأحيان )64.5%( من امل�صتطلعني.وبالإ�صافة اإىل ذلك، اأفاد )40.8%( من الأ�صخا�ص 
لل�صناعات ب�صبب  ال�صكان املجاورين  اأو دائماً �صكاوى من  اأحياناً  اأنه توجد  وِبلوا  قجُ الذين 
النفايات ال�صلبة الناجتة عنها، يف حني اأفاد )59.2%( منهم بعدم وجود �صكاوى.ونتيجة 
لالأ�صباب املذكورة اأعاله، فقد اأفاد )56.7%( فقط من امل�صتطلعني بر�صاهم عن نظام جمع 
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َمع املخلفات ال�صلبة ال�صناعية يف منطقة الدرا�صة، وكذلك  املخلفات ال�صلبة ال�صناعية.وجتجُ
تقوم  حيث  املبا�رص؛  اجلمع  بطريقتني:  رئي�صي  ب�صكل  الغربية  ال�صفة  من  اأخرى  اأجزاء  يف 
مركبات جمع النفايات ال�صلبة ال�صناعية بتفريغ احلاويات �صغرية احلجم اأو الرباميل ذات 
احلجم ال�صغري يف ال�صيارة ب�صكل مبا�رص، وعادة ما يوجد هذا النظام يف ال�صناعات ذات 
احلجم ال�صغري التي تولد كميات �صغرية من النفايات ال�صلبة ال�صناعية.اأما الطريقة الثانية 
فهي تكون با�صتخدام حاويات كبرية احلجم )6- 5 م3 اأو اأكرب( لتجميع النفايات ال�صلبة 
ال�صناعية، وتقوم �صيارة جمع النفايات ال�صلبة ال�صناعية بتحميل احلاوية، ومن ثم نقلها 

وتفريغها يف الأماكن املخ�ص�صة، ومن ثم اإعادتها فارغة اإىل مكان التخزين املوؤقت.
ومن اجلدير بالذكر اأن هذه املركبات نف�صها ت�صتخدم جلمع النفايات ال�صلبة املنزلية 
والتجارية، وت�صتخدم جلمع النفايات ال�صلبة ال�صناعية؛ وذلك لعدم وجود مركبات �صممت 
عنّي اثنان اأو ثالثة من العمال ملرافقة  خ�صي�صاً جلمع النفايات ال�صلبة ال�صناعية، وعادة يجُ

�صيارات اجلمع.
تعتمد دورية جمع النفايات ال�صلبة ال�صناعية على عوامل كثرية اأهمها: نوع ال�صناعة، 
وطبيعة النفايات، وحجم ال�صناعة، وعدد العمال، ومعدل توليد النفايات خا�صة النفايات 
القابلة للتحلل احليوي، والنقل والو�صائل امل�صتخدمة يف ذلك.ويلخ�ص ال�صكل 2 بيانات عن 
جدت عالقة ذات  ال�صناعة، ولقد وجُ ال�صناعية ح�صب طبيعة  ال�صلبة  دورية جمع املخلفات 
دللة اإح�صائية بني نوع ال�صناعة من جهة، وتواتر جمع املخلفات ال�صلبة ال�صناعية من 
جهة اأخرى.)chi- square = 23.803, df = 14, p- value = 0.48( .ووجد اأن اأعلى ن�صبة 
الغذائية  اأ�صا�ص يومي هي لل�صناعات  َمع على  التي جتجُ ال�صناعية  ال�صلبة  مئوية للنفايات 
وامل�رصوبات، واملنتجات الورقية وال�صناعات الزراعية، و�صناعة مواد البناء.وميكن تف�صري 
ذلك على النحو الآتي: تنتج هذه ال�صناعات كميات كبرية من النفايات على اأ�صا�ص م�صتمر.
ال�صلبة  املخلفات  من  كبرياً  قدراً  تنتج  ال�صناعات  هذه  معظم  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
ال�صناعية، واإّن جزءاً كبرياً منها قابل للتحّلل ب�صهولة، وينبغي احلفاظ على م�صتوى عاٍل 
التي تنتجها بع�ص هذه  العامة وال�صخ�صية؛ وذلك ب�صبب ح�صا�صية املنتجات  النظافة  من 
ال�صناعات، وينبغي منع تخمري النفايات القابلة للتحلل من خالل عدم الحتفاظ بها لفرتة 
طويلة؛ لأنها ميكن اأن ت�صبح ب�صهولة م�صدر اإزعاج، وم�صدر جذب للذباب واحل�رصات الأخرى 

التي ت�صكل خماطر �صحية ب�صبب قدرتها على نقل املمر�صات، واإنتاج الرائحة الكريهة.
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الشكل )2( 
توزيع النسب المئوية للصناعات وفقا لوتيرة جمع النفايات الصلبة الصناعية في محافظتي نابلس 

 )chi- square = 23.803, df = 14, p- value = 0.48(.ورام اهلل والبيرة

5.4 معاجلة النفايات الصناعية الصلبة وإعادة التدوير والتخلص منها:

ال�صلبة  النفايات  باأّن  امل�صانع  يف  قوِبلوا  الذين  الأ�صخا�ص  من   )%18.1( فقط  اأفاد 
ل ب�صكل دائم عن تلك التي تنتج من خملفات الأكل وغريها من الأن�صطة الب�رصية  ف�صَ ال�صناعية تجُ
غري ال�صناعية كما هو مبني يف اجلدول )3(. وفيما يتعلق مبعاجلة النفايات ال�صلبة ال�صناعية، 



331

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

الجدول )3( 

الن�سبة املئوية لتوزيع امل�ستجيبني ب�ساأن ف�سل للنفايات ال�سلبة ال�سناعية الناجتة، 
ومعاجلتها، واإعادة ا�ستخدامها واإعادة تدويرها

ن�سبة امل�ساركني يف امل�سح )%( 
ال�سوؤال

نعم دائماً اأحياناً ال

18.1 21.3 60.6 هل هناك اأي ف�صل للنفايات ال�صلبة ال�صناعية الناجتة عن عمليات الإنتاج عن 
النفايات ال�صلبة الأخرى؟ 

12.1 33.7 54.2 هل هناك اأي عالج للنفايات ال�صلبة ال�صناعية؟ 
11.6 50.7 37.7 هل تقوم باإعادة ا�صتخدام النفايات ال�صناعية ال�صلبة يف امل�صنع دون اإعادة التدوير؟ 
6.6 3.3 90.0 هل تقوم باإعادة تدوير النفايات ال�صناعية ال�صلبة؟ 

64.7  - 35.3 هل توافق على ا�صتعمال النفايات ال�صلبة املعاد تدويرها كمواد خام؟ 

فقط  بينما  ال�صناعية،  ال�صلبة  النفايات  تعالج  ل   )%54.2( ال�صناعات  معظم  فاإن 
ب�صيط  عالج  ال�صناعية.يوجد  ال�صلبة  املخّلفات  فيها  عاَلج  تجُ ال�صناعات  من   )%12.1(
هذا  نهائيا.وميار�ص  منها  التخل�ص  قبل  اأو  منها،  لال�صتفادة  ال�صناعية  ال�صلبة  للنفايات 
اإعادة  يف  ل�صتخدامها  ال�صناعية  ال�صلبة  املخلفات  فيها  َهّياأ  تجُ التي  الظروف  يف  العالج 
ال�صناعية  ال�صلبة  للنفايات  املعاملة  ال�صتخدام.ت�صمل هذه  لإعادة  اإخ�صاعها  اأو  التدوير، 
تنظيفها، و�صغطها من اأجل احلد من حجمها اإما يدوياً اأو اآلياً، اأو �صحقها اإىل قطع �صغرية 
عاد  قبل ا�صتخدامها كمادة خام.ومن اجلدير بالذكر اأن )11.6% و 50.7%( من ال�صناعات يجُ
فيها ا�صتخدام النفايات ال�صلبة ال�صناعية دائما اأو يف بع�ص الأحيان على التوايل من دون 

اإعادة التدوير.
ال�صناعية  ال�صلبة  النفايات  تدوير  فيها  عاد  يجُ ال�صناعات  اأو 3.3%( من   %6.6( فقط 
دائماً اأو يف بع�ص الأحيان على التوايل.ومن املعروف جيداً اأن اإعادة تدوير النفايات ال�صلبة 
يقلل كمية النفايات، ويوؤدي اإىل اإنتاج مواد مفيدة، وهذا ميثل عمالً جتارياً مهماً مع قدرة 
 Tsai and Chou, 2004; Monou et al., 2009; Nges et al.,( عالية للتنمية يف امل�صتقبل
2012( .وينبغي تنمية قطاع اإعادة تدوير النفايات ال�صلبة ال�صناعية والبلدية يف الأرا�صي 
الفل�صطينية كلها، وكذلك يف جميع البلدان النامية؛ لأنها عامل مهم يف امل�صاعدة على احلد 
من الطلب على املوارد، وتقليل كمية النفايات التي تتطلب التخل�ص منها عن طريق الدفن 
ال�صحي.وينبغي ت�صجيع اإعادة التدوير ب�صبب الفوائد البيئية، والقت�صادية التي جتلبها مثل 
خلق فر�ص العمل، وتوفري املواد اخلام لل�صناعة، ومنع تلويث املياه ال�صطحية، واجلوفية 

. )Wei and Huang, 2001; Lupa et al., 2011(
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بالن�صبة لل�صناعات التي يتم فيها تدوير املخلفات ال�صلبة ال�صناعية، فاإن املخلفات 
ال�صناعات كمواد خام، و )48.1%( كمزيج مع املواد  املدورة ت�صتخدم يف )25.9%( من 
اخلام، و )25.9%( من ال�صناعات تبيع النفايات ال�صلبة ال�صناعية املعاد تدويرها.بالن�صبة 
للمواد الرئي�صية التي يعاد تدويرها يف منطقة الدرا�صة فهي البال�صتيك واخل�صب والأوراق، 
مثل  التدوير،  اإعادة  ت�صجيع  اأجل  من  اجلهود  من  للعديد  حاجة  هناك  زالت  واملعادن.وما 
زيادة الوعي العام، و�صمان التمويل املنا�صب.ويعّد الف�صل يف امل�صدر عن�رصاً اأ�صا�صياً يف 
تعزيز اإعادة التدوير.كذلك تعّد الت�رصيعات، واحلوافز املالية، وتوعية اجلمهور هي الدعائم 
الرئي�صية للف�صل عند امل�صدر.ومن اجلدير بالذكر اأن معظم الأ�صخا�ص الذين تت مقابلتهم 
)64.7%( اأبدوا موافقتهم على ا�صتخدام النفايات ال�صلبة ال�صناعية املعاد تدويرها كمواد 

خام اإن اأمكن ذلك، بينما مل يوافق %35.3 منهم.
�صمعوا  قد  املقابالت  معهم  اأجريت  الذين  من  فقط   )%31.8( اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الأمم  برنامج  ذلك.عّرف  عن  ي�صمع  مل  منهم   )%68.2( و  الأنظف،  الإنتاج  ممار�صات  عن 
املتحدة للبيئة يف عام1990 م�صطلح الإنتاج الأنظف على النحو التايل: »التطبيق امل�صتمر 
وتقليل  الكفاءة،  لزيادة  واخلدمات؛  واملنتجات،  للعمليات،  متكاملة  بيئية  لإ�صرتاتيجية 
املخاطر التي يتعر�ص لها الب�رص والبيئة« الأمم املتحدة للبيئة.)UNEP, 2010( وهذا يعني 
اأن القطاع ال�صناعي يف حمافظتي نابل�ص ورام اهلل والبرية يف اأم�ّص احلاجة لتنفيذ مبادئ 
الأنظف  ال�صناعية.فالإنتاج  العمليات  خطوات  جميع  يف  لأهميتها  نظراً  الأنظف،  الإنتاج 
يوؤدي اإىل احلفاظ على الطاقة، واملواد اخلام، والق�صاء على املواد اخلام ال�صامة، والتقليل 
من كمية و�صموم جميع النبعاثات والنفايات، وللمنتجات.و�صوف يوؤدي اإىل احلد من الآثار 
التخل�ص  املواد اخلام، وحتى  ا�صتخراج  بداية  املنتج، من  امتداد دورة حياة  ال�صلبية على 
اإدماج الهتمامات البيئية  من النفايات ال�صلبة يف نهاية املطاف.كذلك �صوف يوؤدي اإىل 
التكنولوجية،  اخليارات  تقومي  الأنظف  الإنتاج  ويتطلب  وتقدميها،  اخلدمات  يف ت�صميم 
Casares et al., 2005; Tas-( امل�صوؤولة للجهات  البيئية  والإدارة  املواقف،   تتغيري 

. )mania Government, 2010

َتخّل�ص منها نهائياً، هناك و�صائل رئي�صة عدة للتخل�ص منها  بالن�صبة للنفايات التي يجُ
كما هو مبني يف ال�صكل 3. ويالحظ اأن اأعلى ن�صبة )68.8%( من النفايات ال�صناعية ال�صلبة 
رام  حمافظة  �صحي.ففي  مكب  يف  دفنها  اأو  الع�صوائي،  النفايات  مكب  يف  منها  َتَخّل�ص  يجُ
َتخّل�ص من النفايات ال�صناعية ال�صلبة اخلا�صة بهم يف مكبات غري �صحية،  اهلل والبرية، يجُ
اخِتريت ب�صكل غري مدرو�ص، وهي ت�صكل خطراً كبرياً على البيئة، واملياه اجلوفية، وال�صحة 
املواطنني حني  راحة  وتقلق  الأمرا�ص،  العديد من  نقل  اإىل حد كبري يف  ت�صهل  اإذ  العامة، 
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نابل�ص،  ملحافظة  بالن�صبة  مق�صود.اأما  غري  ب�صكل  اأو  مق�صود،  ب�صكل  النريان  فيها  ت�صتعل 
َتَخّل�ص من النفايات ال�صلبة ال�صناعية الناجتة يف مكب زهرة الفنجان ال�صحي، وهو يف  فيجُ
الأ�صل خم�ص�ص للنفايات ال�صلبة املنزلية، ول يوجد فيه خاليا حمددة للنفايات ال�صلبة 
من  اخلطرة  ال�صلبة  النفايات  ل�صتقبال  املكب  هذا  يف  خلية  تخ�صي�ص  اخلطرة.ويف�صل 

خمتلف امل�صادر، وخا�صة الطبية منها وال�صناعية.
الشكل )3( 

أماكن التخلص من النفايات الصلبة الصناعية في محافظتي نابلس ورام اهلل والبيرة

5.االستنتاج والتوصيات: 
هناك العديد من امل�صكالت املرتبطة باإدارة النفايات ال�صناعية ال�صلبة يف حمافظتي 
نابل�ص ورام اهلل والبرية، وكذلك يف بقية حمافظات ال�صفة الغربية، ويف كثري من البلدان 
البيئية  ال�صحية  امل�صكالت  من  واحدة  ال�صناعية  ال�صلبة  النفايات  النامية.وتعّد  الأخرى 
والفعالة  الآمنة  الإدارة  ل�صمان  اجلهود  من  مزيد  اإيالء  فل�صطني.وينبغي  يف  الرئي�صية 
واملعاجلة،  والنقل،  واملناولة،  والف�صل،  التكلفة،  حيث  من  ال�صناعية  ال�صلبة  للمخلفات 
ا�صتخدام خلية خا�صة  اخلطرة.وميكن  ال�صلبة  ال�صناعية  النفايات  من  النهائي  والتخل�ص 
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يف مكب زهرة الفنجان لهذا الغر�ص، بالإ�صافة اإىل و�صع برامج للعالج حيثما كان ذلك 
�رصورياً للحد من الأ�رصار البيئية وال�صحية.وينبغي لالأطراف ذات العالقة تنظيم حمالت 
التوعية العامة حول اإدارة النفايات ال�صناعية اخلطرة، مبا يف ذلك تو�صيل ر�صائل توعية 
يف  امل�صاهمة  يف  دورهم  حول  املحلي  واملجتمع  املحلية  واملجال�ص  ال�صناعي،  للقطاع 

حت�صني عملية جمع النفايات ال�صناعية ال�صلبة يف حمافظتي نابل�ص ورام اهلل والبرية.
النفايات  تدوير  على  ال�صناعات  ت�صجيع  الفل�صطينية  البيئة  جودة  ل�صلطة  وينبغي 
ال�صناعية، واإعادة ا�صتخدامها من خالل حتديد اأنواع النفايات ال�صناعية التي ميكن اإعادة 
واملقايي�ص  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  لذلك  الالزمة،  املعايري  وو�صع  تدويرها، 
بتعميم  وذلك  ال�صلة،  ذات  الفل�صطينية  واجلامعات  الفل�صطينية  لل�صناعات  العام  والحتاد 

ا�صتخدام اأنواع النفايات ال�صناعية والإجراءات اخلا�صة بذلك كاّفة.
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