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مكب جبارة بالكفريات: 
في الطريق للتحول من مكرهة صحية إلى حقل اخضر

من  واملارة  املواطنون  اشتكى  لطاملا 
عام،  تلو  عاماً  املتفاقم  العام  املظهر 
والرائحة غري املستحبة املغلفة ملنطقة 
الكفريات، وذلك كله بسبب  جبارة يف 
الثالثة  يقارب  ما  منذ  املقام  املكب 
عقود، يف  موقع اختري آنذاك بشكل غري 
مدروس عىل طريق عام مدخل مدينة 
طولكرم جنوباً، ما حدا بمجلس محيل 
شحذ  إىل  املشرتك  الكفريات  خدمات 
الهمم إليجاد تمويل قادر عىل انتشال 
هوله  من  املتعدي  النفايات  طمم 
املنطقة بأكملها،  الطريق العام ملوثاً 
وهذا ما حصل، فقد تم تبني املرشوع 
مؤخراً، ويجري العمل حالياً عىل إزالة 
مكب جبارة وتحويل طممه ونفايات 
املنطقة الحقاً إىل مكب زهرة الفنجان 

يف جنني.

املار اليوم من املكان، سيالحظ حركة شاحنات مستمرة تجرف طبقات الطمم 
إنشاء حديقة  املكب، عرب  إزالة  بعد  نوعية  نقلة  املوقع  وتحملها، حيث سيشهد 
رئيس  تحدث  أوىف  وملعلومات  الشمالية.  املحافظات  مع جمال  تنسجم  خرضاء 
مجلس محيل خدمات الكفريات املشرتك »فاروق غنايم« عن أسباب الدعوة لزوال 
هذا املكب حيث قال: » أصبح لدينا قناعة بأن رضر هذا املكب أكثر من نفعه، حيث 

أتخم بالنفايات الفائضة أفقيا وعمودياً، فأضحى مزعجاً ومنفراً للمارة«.

من جبل قمامة إلى حديقة ومتنزه
وأضاف غناي�م أن اختيار مكب 
جبارة يف السابق وقع دون دراسة 
عميق�ة، حي�ث اخت�ر التس�اع 
املكان، كما ان عدد الس�كان كان 
اقل م�ن الوقت الح�ايل، وبالتايل 
مخلفاته�م اق�ل، ولك�ن يف ظ�ل 
وضعه الح�ايل املزعج، تضافرت 
جه�ود كل من محافظة طولكرم 

م�ع مجلس إدارة النفايات الصلبة ومجلس مح�يل الكفريات بدعم من صندوق 
النق�د الدويل ودول مانحة، إليج�اد بديل عرب التخلص من املكب الحايل وتحويل 
النفايات إىل زهرة الفنجان يف جنني، الذي يتس�ع ملحافظات ش�مال الضفة وتتم 

فيه عملية تدوير للنفايات . 

وقد عمل مجلس إدارة النفايات الصلبة، أوضح غنايم، عىل إنشاء محطة ترحيل 
تجمع النفايات من املحافظات لنقطة يف أحراش عنبتا، ومن هناك تحّمل إىل مكب 

زهرة الفنجان، مقابل ان يساهم املواطن بدفع مبلغ رمزي )15 ( شيكل شهريا.

ثم  األرض  مستوى  لتصل  امتألت  كبرة،  حفرة  كان  جبارة  »مكب  وأضاف: 
الداعمة سيتم تحويل مكب  الجهات  النفايات، وباالتفاق مع  من  صارت جبالً 

جبارة إىل حديقة خرضاء«. 

بعض  قبل  من  برزت  سلبية  ظاهرة  إىل  غنايم  يلفت  الوقت،  نفس  يف  ولكن 
املواطنني ممن اعتاد إلقاء نفاياته بنفسه يف املكب، حيث لم يدرك بعد بأن مكب 
جبارة انتهى،  فاستمر بإلقائها عىل مقربة من املكان أو عىل هامش الطريق، 
ما أدى إىل تراكم أكوام النفايات. من هنا قال غنايم :« ناشدنا مديرية الرشطة 

والبلدية للقيام بعملية مراقبة للشارع وعلينا كمجلس التوعية الدائمة«.
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عامل يف مكب جبارة الذي يجري العمل به لتحويله إىل حديقة خرضاء



زهرة الفنجان... أحد أمثلة الوعي البيئي العالمي
تتوىل البلديات، يف معظم الحاالت، اإلرشاف املبارش عىل عمليات إدارة النفايات والتخلص منها يف املكبات. 
ووفق دراسة أعدها مركز العمل التنموي )معاً( حول إدارة النفايات الصلبة،  تم تسليط الضوء عىل مكب 
زهرة الفنجان الذي يعّد من األفضل يف الرشق األوسط، حيث بني عىل مساحة 95 دونماً بمواصفات بيئية 

عاملية من حيث بعده عن املناطق السكنية، وقد بدأ يستقبل النفايات منذ عام 2007.

ولحماية املياه الجوفية واألرايض الزراعية تم إنشاء ثالث طبقات تحت املكب، طبقة نايلون وطبقة أخرى 
الجوفية، كما  للمياه  العصارة  من الحصمة و”البيسكور” وطبقة ثالثة من اإلسفلت، تضمن عدم ترسب 
يوجد أسفل املكب أنابيٌب لجمع املياه الناتجة عن تخمر النفايات تصب يف حوض ومن ثم تجري لها عملية 
معالجة ويعاد رشها عىل النفايات املطمورة. ويخدم املكب ست محافظات يف شمال الضفة الغربية هي: 
جنني وطولكرم ونابلس وسلفيت وقلقيلة وطوباس، حيث تم إغالق 86 مكباً عشوائياً يف تلك املحافظات 

كانت مكرهة صحية عىل مساحة 1200 دونم متفرقة تم االستفادة منها للزراعة والسكن.

النفايات   ويستوعب املكب الذي يخدم مليون مواطن يف محافظات الضفة الشمالية 400 طن يومياً من 
العمال  الصلبة )املنزلية والصناعية والطبية وغرها(، والتي تفرغ يف خانة الطمر الصحي، حيث يفصل 
)يدويا( بعض أنواع البالستيك واملعادن )أثناء فرد النفايات وإعدادها للطمر( ثم تطمر النفايات بالرتاب.  
البالستيك املفروز يغسل وينشف ويطحن )يف املكب( ويباع محليا.  بعض املعادن تباع لجامعي الخردة.  
وحاليا ال يوجد معالجة للنفايات العضوية، لكن توجد خطة مستقبلية لذلك.  كما ال يوجد معالجة خاصة 
للنفايات الخطرة، بل تكون مختلطة وتعامل بالطمر مع سائر النفايات. ويبيع املكب 600 كلغم بالستيك 
مطحون يوميا ملعامل محلية يف املحافظة. حيث تقدر الكمية املباعة شهريا ب� 18 طن،  وبناء عليه، يقدر 

العائد الشهري ب� 45,000 شيكل .

ت:
ريا

كف
5ال

ية
يئ

وب
ة 

عي
زرا

ب 
ار

ج
ت

احلكومة األسرتالية
Australian Government AusAID 

مؤسسة أفيدا األسرتالية
Union Aid Abroad APHEDA

ضمن مشروع تطـــوير األمن الغـــــذائي من خالل بنــــاء القـــــدرات

مركز العمل التنموي / معًا
MA’AN Development Center




