
 

 

 

 

 

  



على  إذ ستظل بطريقة أم بأخرى شاهدة   ر.في البح تأفرغ ، أواهطمر  ،اسواء أعيد تدويره ،رفع نفاياتنا من أمام أعيننا وتواريها، ال يعني إختفائها
 مفتاحا  لكشف نفايات أترابنا ، شّكلتإكتشاف الحرف، وقبل . قديما  توثيقية عن الوجود البشري فيهاما شكلت أدلة وغالبا   .تاريخيةحقبات وحضارات 

 قصتنا. ، بكلمات أخرى، يخبر. إنهانسانية واجتماعية وحكايا خبايا ، ضمنا   كيس القمامةويختزن عن مأكلهم ومسكنهم وصناعاتهم. أسرار 

لبنان تسرد  . نفايات  الخطرةالنفايات ذات المكونات مرتفعة من يضّم نسبة ، رهذا البلد الصغي .إن كلفة النفايات في لبنان رّبما هي األغلى في العالم
من إصالحات مجتزئة إلى  نتقال المسؤولينلك إلى اذ نية شاملة إلدارة النفايات. وي عزى أن يضع خطة وط في ستهالكي، فشل منذ عقود،مجتمع اقصة 
 نفيذ.لم تدخل حّيز التّ أساسّية طوارئ إلى خطط قتة، ومن خطط مو حلول 

 .دارة النفايات في مستويات دنياالتحتية إل كانت البنية حيث (،١٩٩٠و١٩٧٥األهلية )ما بين الـ  إلى ما قبل الحرب جذور عميقة، تعود الحاليةلألزمة 
 نفاياتها تحرق  مكبات عشوائية، إقامة. وترجم األمر عبر ا  عشوائي جبل لبنان مع المشكلةو  بيروتمحافظتي خارج نطاق وتعاملت البلدات والقرى الواقعة 

 األمر على هذا النحوستمر . واغير فعالةال بل غير مرضية  فكانت نتائجهادت في العمروسية، أما بيروت بمحرقة شيّ ستعانت وا .الحين واآلخربين 
ون المحافظة على الحكومة قان بإقراركانت النقلة النوعية  ،١٩٧٤في العام معمل فرز وتسبيخ النفايات في الكرنتينا.  ّيدش  حين  ١٩٧٢حتى العام 

. لكن أماكن محددةجمع النفايات في ويلزم ب، في األنهر والبحر صرف الصحيتفريغ مياه الو منع رمي النفايات على الساحل، الذي يالنظافة العامة 
ظهور بداية وشكل  ،يتدبر أمورهرك كيس القمامة وحيدا ، ، ت  الوقتك ذا ومذ .ظ مكل الجهود المبذولة إلرساء الن   ، كسر١٩٧٥ندالع الحرب عام ا

 .عصارتها المتسربةو المكبات والمطامر العشوائية 

 العالم" "إن كلفة النفايات في لبنان رّبما هي األغلى في
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تدفّق كانت الكارثة: نهر يف في الجهة السفلى،النفايات هنا". أما  رم  ال ت"عبارة: ب الفتةستوقفتنا اافظة جبل لبنان، ، وفي قرية جبلية في مح٢٠١٧عام 
في حين يرفض  يات النفايات الموجودة في الشارع، يتجاهل السكان حاو وعلى بعد كيلومترات قليلة، . ا  عشوائيّ  ا  مكب تحّول ت،وسط أكياس من النفايا

ن البلدية "أالنهر  حد السكان القاطنين إلى جانبويؤكد أ. على حّد تعبيره تشّوه المنظر لكونهامبناه حاوية قمامة بالقرب من وضع  أحد المبانيصاحب 
هذا سيساعد رميه في النهر، وإال سوف يعلق وسط الحجارة. ربط كيس النفايات قبل أ ال"إمرأة مسنة تجربتها بكل ثقة فتقول:  نا. وتشارك"فه قريبا  ستنظ

 به مجرى نهر صغير سوى غسل أقدامه؟. ويتساءل ذلك الكرسي الذي يقف وسط المياه، ماذا يمكن أن يفعل "التيار المائي على سحب القمامة

فبعد في المدينة.  أفضل حاال  الوضع ليس  ،لألسف ، وياف المجتمع الريفي. ولكنخلّ إثبات على تقد يميل سكان المدن إلى القول إن هذه الممارسات 
، تسببت قضية إقفال مطمر الناعمة بتراكم ٢٠١٥ة التخلص منها. وبالعودة إلى العام حول كيفيّ المطروحة هي األسئلة ة قلّ فايات من الشوارع، النّ  رفع

تالشت بعد ، لفترة قصيرة حاشدة لكن تظاهرات، شهدت العاصمة على ذلكالعاصمة بيروت. وردا   لمتوسطة منالغنية وا بقاتالنفايات في أحياء الط
برج مطمر من النفايات غير المفرزة  المكدسة في  ، أفرغت جبال  ٢٠١٧في صيف و  .البعيدة األوديةالحكومة القمامة تحت الجسور أو في إخفاء 

تمكن رواد الشاطئ من تجاهل بالطبع، و حتجاج تذكر. دون وقفة ا ، ومنأدت إلى تلوث الشاطئو  المتوسط البحر مود شمال العاصمة بيروت فيح
إلى التيارات  ستند هؤالءاألماكن. في الجنوب امقارنة بغيره من أنظف أنه  عتقادهمبا مكانلماٍض ل مة ومن إيجاد وسيلة للتحدث عن زمنالقمامة العائ

 . وقد تمت التعمية على النتائجللمياه سطحية وفحوص مخبرّية روتينيةختبارات إلى اأنحاء البالد باقي ، وفي إلى "فوارات المياه العذبة" حلية، شماال  السا
 .مع إصرار على عدم تلّوثها

مقارنة  ،فايات الصلبةن ملف إدارة النّ أ رق االف لكن سلطة فاسدة وغير كفوءة.لراضخ  ،فايات هو موقف مألوفجاه أزمة النّ د تالسائ ينموقف اللبنانيإن 
ظهور بنان. واإلنتاج الزراعي في ل سلبي على التربة، الدورة المائية تأثير وهي ذات وهذه النفايات تراكمية وساّمة،. استثنائي وحّساسبملفات أخرى، 



. ، ويكتب المستقبلرالماضي، إنما يتوقع، ينذمن  ا  كيس القمامة أحداثال يسرد . رتفاع مرة بعد مرةوتكراره حتمّي، أما كلفتها فإلى اتأثيرها إلى الواجهة 
 ".وجوب اإلنتقال إلى الفعل اآلن: "ستماع إليه، نؤكدلذين يريدون االوبالنسبة إلى ا

 
 

 

 

 فاياتتراكم النّ 



 بيانات. لكن تشير الفغير متوافرة الموثوق بها الدقيقة واإلحصائيات األرقامأما عامل معها، التّ  يصعب فاياتنّ كبيرة من الينتج لبنان منذ عقود كميات 
طن، وهي قمامة غير  ٧٠٠ – ٦٠٠ة الحرب األهلية، كان إنتاج بيروت من النفايات الصلبة يساوي . عشيّ ملحوظ بشكلة تصاعدي أنها إلى الموجودة

. ا  طن ١٥٥٠ نحو، تضاعفت هذه النسبة إلى ٢٠١٥صناديق من الورق وصوال  إلى اآلالت الصناعية. وفي العام راوح بين قشور الفواكه فخطرة ت
عام  أسندتإذ  محافظتي بيروت وجبل لبنان،ي مختلفة تناولت الظروف فة ، إلى تقارير تقنيّ إنتاج النفايات في لبنان رتفاع المطرد في نسباالويرجح 
 قدر. وتة(لتنفيذ مشاريع البنى التحتيّ  ١٩٧٧عمار )جهاز حكومي مركزي أنشأ عام ا إلى مجلس اإلنماء واإلمالنفايات ضمن نطاقهإدارة شؤون  ١٩٩٢

 .*إجمالي إنتاج النفايات الصلبة في لبنان نصفكثر من أبإنتاج النفايات في المحافظتين المذكورتين   نسبة
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وت وجبل اإلنتاج اليومي للنفايات الصلبة في محافظتي بير
لبنان

طن باليوم

 المصادر:  ١رسم بياني رقم 

صحيفة "النهار" اللبنانية  -
 ١٩٩٧حزيران ٢٨عدد 

-  ١٩٩٩ 
- ٢٠١٠ 
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تشييد البنى التحتية واإلدارية للحد  السلطات اللبنانية عنتقاعس في  تمثلت المعضلة لكن مشكلة،لتشكل تكن  ب المتزايدة من إنتاج النفايات لمهذه النس
من مليون طن  ٢المقرر أن يستوعب  كان منف ، أكبر مثال على ذلك.١٩٩٧فتتح عام ا. وقد يكون مطمر الناعمة، الذي امواكبتهمن المشكلة و 

عاما ، قدرت كمية النفايات التي يحويها بـ ١٨، وبعد بلوغ عمر الموقع ٢٠١٥سنوات. لكن بحلول عام  ٧ في مدة أقصاهاقصى، كحد أ الصلبة النفايات
. وانتهى األمر غليفالتّ و  سبيخالتّ ضمن مخطط متطور للفرز اليدوي والميكانيكي، صمم مطمر الناعمة  . في البداية،إقفالهأجبر على ، ما مليون طن١٥

 من نفايات محافظتي بيروت وجبل لبنان. %٨٥ستخدامه كمخزن ضخم لـ با

أكثر من نصف  ضوء على فكرة مغلوطة مفادها تحملال سلط ما بينها قد وغياب التناغم فيفكرة زيادة إنتاج النفايات وتشييد البنية التحتية الالزمة  إن
حدي األكبر الذي نواجهه "التّ  مليون الجئ سوري اللوم جراء أزمة النفايات الحالية. وخالل لقاء مع أحد أعضاء المجلس البلدي في قرية جنوبية أوضح:

 قريتنا".ستضفناهم في السوريون الذين اسببه على المستويين البيئي والصحي 

حتى ما قبل إيواء  نقص في الخدمات،من البلدات  غالبا  ما عانتلكن ض المناطق من البالد. على بع ازحين تأثير إيجابيق النّ تدفّ فلنكن منصفين! ل
األوروبي، وزارة البيئة اللبنانية اإلتحاد كل من ازحين مبالغ فيه. فقد أظهرت دراسة أجراها تأثير أزمة النّ حجم  . وتشير األرقام إلى أنالالجئين السوريين

% من ١٥يعادل أو ما  -طن في اليوم ٩٠٠ن قاربت الـ ازحون السوريو النفايات الذي ينتجها النّ حجم أن ، ٢٠١٤ي عام وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ
زمة األال يفّسر نطاق إال أنه  ٢٠١٤  ع مذ العام رتفاعه متوقّ وا، الفتالرقم ن من أ الرغم. وعلى ٢٠١١عام اللبنانيين من نفايات المنتجةمجمل ال

  وري.قبل النزوح السالحاصلة 

 "للنازحين السوريين تأثيرات إيجابية"
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في  دولية إلى جانب شركاء لبنانيين دوليينالستثمارات االدور وفي هذا الصدد، برز على عملية إدارة النفايات. إيجابية  تأثيراتسوريين نازحين اللل
لتحسين بنية  ٢٠١٥و  ٢٠١٤ورو ما بين عامي مليون أ ٣٥ قدرهمبلغا   تحاد األوروبي، منفردا ،وقدم اال .عقود المناطق التي أهملتها الحكومة منذ

سيما تأمين  الو  ،ةمطامر صحيّ  ٨و نفايات الصلبة معامل فرز وتسبيخ لل ٦تشييد  وتضمن المشروع قطاع النفايات الصلبة على مستوى البالد ككل. 
وعلى هذا  .٢٠٢٠مليون لبناني من الخدمات بحلول عام ٩.٢ ستفادة نحوهو ا البرنامج هدفو . ضاغطات نفايات /حاويات وشاحنات ومكابس

اني حيال إدارة النفايات لمواستهدف المشروع األ. ورومليون أ ٨.١فايات بقيمة لجمع النّ  تمويل شراء معداتفي  ٢٠١٦عام لمانيا شاركت أالصعيد، 
 ة األرض. التي أطلقتها جمعيّ  الفرز من المصدر"ملة "حلت كندا موّ بلدّية لبنانية. في حين  ٢٥ الصلبة

. وإن كان رة النفاياتر فعال إلداوضع إطا الدولة اللبنانية فيمقابل هذا النشاط الدولي الرامي إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في لبنان، فشلت 
غير ة، ات عشوائيّ فأضحت في مكبّ تنظيما ،  بطرق أقلّ رة من النفايات في لبنان ذلك، فقد تم التعامل مع كميات كبيمطمر الناعمة خير مثيل على 

، ". إذا  ا  أن لكل قرية مكب مكب عشوائي. وهذا يعني ٨٠٠ات في لبنان وقد المست الـ حصينا عدد المكبّ أ " :قول مسؤول في االتحاد األوروبية. ويصحيّ 
 المكبات العشوائية في البالد . إن تزايد عدد١٠٣٧ات اللبنانية البالغ عددها يمن البلد بلديةكل نطاق عمل في  ا  عشوائي ا  مكبيمكننا القول إن هناك 

 امة.لطبقات العازلة والمرافق المعالجة للسوائل السّ لأي تفتقد مطامر غير صحية،  شبه بنسخة مكبرة عن المشكلة. فهيأ

ة بمعالجة المياه اآلسنة سيئة للغاية. وأشار خبير ة المختّص ، فالبنية التحتيّ الجميع من هتماما  كبيرا  ا ن معالجة النفايات الصلبة تستحوذ في حين أو 
 محدثةالغير لشبكات نفجار استبعاد ااال يمكن  اصمة بيروت يعود إلى الثالثينيات، وتاليا  من شبكات الصرف الصحي في الع ا  إلى أن عددأوروبي 

. مخّيبة هنتائجو  الحقا ، غير أنه ظل دون المطلوبر تطو ن الوضع قد ومع العلم أشاهقة التي لم تكن مصممة لها. الضغط الناجم عن المباني الاء جرّ 
ألنها لم تكن متصلة  منها لم تعمل على اإلطالق ذلك ٧ن ما دون قدرتها، و محطة تكرير مياه ب نيت منذ الحرب األهلية، تعمل محطتا ١١بين ومن 

 بشبكة المجارير.

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20150615_4_ar.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/media_11806.html
http://www.terreliban.org/Projets-actuels/Min-Al-Masdar/Min-Al-Masdar.html
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=256


متزايدة من النفايات.  ا  أطنانوينتج تاليا  ستهالكي، البنان مجتمع فمجمدة. تبقى سياسات إدارة النفايات الصلبة ، في حين طور المجتمع اللبناني سريعا  يت
 -التي تستورد بمعظمها - المواد الغذائية والمنسوجات واألثاث واألجهزة والسلع المصنعة أن األسر اللبنانية اشترتإلى وتشير إدارة اإلحصاء المركزي 

ألسعار الثابتة لعام بالنسبة إلى امليار دوالر )١٨تالمس حدود الـ ل هذه القيمةرتفعت ، ا٠٢٠١. وفي العام ١٩٩٧في العام مليار ليرة لبنانية ١٢بمبلغ 
إنها قصة تراكم ستخدامها. ببساطة اها فر يو تد ، هي واحدة من أهم القصص، حيث إن النفايات بالكاد تتحول أو يعاد"مةكيس القما"(. قصة ١٩٩٧
 .وتخزين

 "قصة النفايات في لبنان هي واحدة من أهم قصص التراكم"

 لم يسبق ألجدادنا. ويشرح صاحب أحد المطامر إنه "يجدر اإلشارة إلى تبدل نوعيتها بناني،فايات المنتجة في المجتمع اللضافة إلى زيادة كميات النوإ
 ،ليس جديدا   جمع النفايات القابلة إلعادة التدوير أمر طعاما  للدجاج والماشية". معظم نفاياتهم العضوية شكلتالنفايات. ولطالما هذا الكم من أن أنتجوا 

القابلة للكسر ستعمال أو لال صالحةالغير األدوات المنزلية هؤالء  اشترى  "!حديد للبيع! بطاريات للبيع"ت الباعة المتجولين: صو ويستذكر البعض 
% من ٥٣، خصوصا  تلك العضوية التي تشكل ما يقارب نفيذ مع زيادة كمية النفاياتأقل قابلية للتت. وقد أصبحت هذه الحلول كالبرادات والغساال

 مجمل النفايات في البالد.

أن  . ويجدر اإلشارة إلى على مستوى البالد ككل % منها٠١ تسبيخو  % فقط من النفايات٩باحث لبناني إعادة تدويرأكد ، وضمن دراسته، ٢٠١٥عام 
، وفي إحدى المناطق شماال  . فمصيرها الحالي الّتهميش ،سبيخدوير والتّ تّ العادة مصانع إ وإن وجدت  .سبيخقابلة للتّ  ا  تاليو  ،نصف نفايات البالد عضوية

محتويات أكياس النفايات العضوية  قطيع من األبقار يأكليستوقفك مشهد ، إذ طمر العشوائيدوير والمشهد يوثق التوازن الحالي بين إعادة التّ ة، العكاريّ 
 التخلص منها".في نفايات العضوية فتساعدنا األبقار بيع المواد القابلة إلعادة التدوير. أما الاحب المطمر على المشهد قائال : "نحن نمنها. ويعّلق ص

http://www.cas.gov.lb/index.php/national-accounts-en
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1139992/FULLTEXT01.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1139992/FULLTEXT01.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1139992/FULLTEXT01.pdf


 

 
 مّ الس

 تنتقل بالهواءتلك القبيحة، والتي تفوح منها رائحة كريهة أي . اهرة للعيانسلط األضواء على النفايات الظّ في باقي األماكن من العالم، ت في لبنان، وكما
ى المواد ننس أن ن دو من األرض والتربة والهواء،  تؤثر على . إنهارقات مثيرا  للقلقفعليا ، يعتبر مشهد وجود النفايات على الط إلى المناطق المجاورة.

 نها تظهر على المدى البعيد.تأثيراتها ليست مباشرة إال ا عشوائية.الات مكبّ الختالط النفايات في ا الكيميائية التي تنتج بفعل

ل تحلّ ب مياه الشتاء إلى المطمر، و سرّ تبفعل ن العصارة تتكوّ و األمثلة الواضحة عن اآلثار المميتة للتخلص العشوائي.  أحدوتمثل عصارة النفايات 
مصادر تلوث واقع، في ال هايمكن تسبيخها. لكن ا  تاليو أن بقايا األطعمة والبراز، هي مواد صديقة للبيئة عتقاد بذهب البعض إلى االيو . المواد العضوية

كياس النفايات في ن تكّدس أ(. وينتج مريات إلخ...)مثل الورق والكرتون والبطا أخرى الفرز، تختلط هذه النفايات مع أنواع  غياب عمليةخطيرة. ففي 
 ن الرطوبة.دة، ناتجة مة معقّ تفاعالت كيميائيّ  ات،والمكبّ  المطامر



سببا  رئيسيا  العصارة ن ات البيئية والصحية الناتجة مثير أالتوتعتبر المنطقة فحسب. تأثيرها  والمائية، ويتجاوزربة والجداول العصارة إلى الت تتسّرب
 ستيعابية. ألنه فاق قدرته االخلال   يعانياألول و ن، الناعمة وزحلة. يمطامر صحية. في لبنان، ال يوجد سوى مطمرين صحيعتماد لوجوب ا 

 

 ،هذا من مطار رفيق الحريري الدولي. والكوستابرافاالقريب  -المثال األبرز لمخاطر عصارة النفايات هي تلك المتغلغلة في مطمر الكوستابرافاولعّل 
في البحر المتوسط بعد عملية معالجة  حتواء العصارة، فإنها تصبّ غير مجهز الأنه ، خلفا  لمطمر الناعمة. وبما ٢٠١٥في العام فتتح أبوابه مطمر ا

 ، األمر الذيهددت حركة الطيرانورس أسراب من طيور النّ بدورها بأتت هائلة من األسماك التي  ا  أعداد هذه السوائل جذبتو في محطة الغدير.  يادن
ث قد تؤدي إلى تلو مرتفعات ة على اللبنانيّ المناطق ة في غالبيالمطامر العشوائية، تتمركز . ومن جهة أخرى، ٢٠١٧أوائل عام  المطمر قفالإز حفّ 

خطة المصدر:  ٢ رسم بياني رقم
، ٢٠١٥إدارة النفايات البلدية لعام 

أجرتها آركنسيال بالتعاون مع وكالة 
التنمية الفرنسية، آكتيد واالتحاد 

%٥٣.٠ األوروبي.
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٢٠١٥توزيع مكونات النفايات المنزلية الصلبة لعام 
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أنواع أخرى

https://ejatlas.org/conflict/costa-brava-landfill-lebanon
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/Municipal-Waste-Management-Plan-Arcenciel-2015.aspx
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/Municipal-Waste-Management-Plan-Arcenciel-2015.aspx
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/Municipal-Waste-Management-Plan-Arcenciel-2015.aspx
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/Municipal-Waste-Management-Plan-Arcenciel-2015.aspx


لكن . بالنقاوةوجود الينابيع الطبيعية تث لوج وحييين المناطق التي تتساقط فيها الث. ولألسف يربط العديد من اللبنانة منها، وحتى الجوفيالمائية المصادر
 فايات. عملية حرق الن اجم عنبقايا الرماد السام الن يبرز ضمن نطاقها خطر

أن ثلثي األسر )المنازل( باتت مياهها  من في إدارة النفايات الصلبة وحسب بل تتعداها إلى مشكلة الصرف الصحي. وعلى الرغمالمشكلة ال تكمن 
ر من النسب األكب تسربو للمعالجة. % من هذه المياه ٨فال تخضع سوى نسبة ، (١٩٩٦بثلثها عام  مقارنة)اآلسنة موصولة بشبكات الصرف الصحي 

مليون ٤٩٤مصب نهر في البحر المتوسط. وقدرت كمية المياه اآلسنة المفرغة في الطبيعة بـ  ٥٣رب االتربة، أو تفرغ بواسطة ما يقإلى المياه اآلسنة 
في بدورها ف بقايا، عالية الخطورة، ترمى من هذه المياه يخلّ  يعالج. واألسوأ أن ما ٢٠٠٠مليون متر مكعب عام  ٢٢٧مقابل  ٢٠١٥ متر مكعب عام 

ثار الصرف الصحي عيد بمعالجة هذه النسبة فقط ألن آأنا س"غياب طرائق لمعالجتها. ويعرب خبير أوروبي عن سعادته بذلك قائال : بسبب الطبيعة 
 ".'بقاياها'طبيعة هي أقل خطورة من على ال

 "المجاري المائية في لبنان: خطوط للصرف الصحي"

في كل نهر جاٍر في لبنان بكتيريا ويوجد  لنفايات أكانت صلبة أم آسنة.الصحي إذ إنها معقل لخطوط الصرف في لبنان بالمجاري المائية ه بّ ش  وت  
ماليين  ٤نحويجتمع فيه إذا  من هذه المخّلفات لبنان، ، أكبر األنهر الموجودة فينهر الليطاني بشري. ويعاني برازبارة أخرى بقايا ة، أو بعة برازيّ قولونيّ 

في  النفايات الصلبةمن  ا  طن٢٣٧٢٥٠ من مياه الصرف المنزلي و ٣ممليون  ٦٣مصنعا  إلى جانب  ٢٩٤ بة منمن مياه الصرف الصناعي المسرّ  ٣م
 فهاخلّ ت الماشية التيبقايا سيما  رخيصة غير قابلة للتحلل، البيدات لة بأسمدة ومحمّ ي الممجهولة من مياه الرّ  فإنه يحتوي كميات السنة. زد على ذلك،

 مصّب النهر جنوب الشاطئ اللبناني. فية. ويمكنك بالعين المجّردة رؤية العظام المسالخ المحليّ 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2001/Chap-15-Wastewater-Management.pdf.aspx
http://lsj.cnrs.edu.lb/wp-content/uploads/2015/12/geara.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/158121468190742383/pdf/PIDA214510ARAB00Box385436B00PUBLIC0.pdf


 -معالجة فى برك محفورة تحت المنازلالغير غ القرى الجبلية مياهها اآلسنة غالبا  ما تفر . مقلقة ةث المياه في لبنان قد دخل في دّوامة تراجيديّ تلوّ  ملفّ 
، تعاني الحالة ذاتها. تضخ معظم المباني هرة في بيروت الغربيةاأشهر األحياء السّ  من -الحمرا مياه الشرب من اآلبار الجوفية. ضخّ أنها تفي حين 

 وتمتزج المياه المستخدمة ا اآلسنة في اآلبار عينها.مياههمباٍن أخرى الحرب األهلية. في المقابل، تصرف  انه الشرب من آبار إرتوازية حفرت إبّ ميا
ة ويشكو السكان من األمر دون معرفة األسباب الكامنة وراء رداءة نوعيّ . المياه الجوفية الملوثةالتي تحتوي على  في العاصمة بمياه البحر المالحة

 ون بها.يستحمّ  تيالمياه ال

 
 كل شيء على ما يرام

جميع عكس التعادل األمثل بين ي في البالدالنفايات إدارة سوء  أخرى. مع ذلك، فإن مستقلة عن مناطقأن منطقتهم  نييمن اللبنان عدد كبير زمجي
إنها ببساطة جتماعية. والطائفية بما فيها الطبقات اال نعكاسات سلبية على المياه التي تتخطى كافة الحدود الجغرافية،االمناطق. ذلك ألن القمامة لها 

 يسيد   زاال فافية مانعدام الشّ وا ، فإن اإلنكاراألنظمة المعتمدة في لبنان الرغم من تكاثر األدلة حول مشاكلواألهم عبر الغذاء. وعلى تطال الجميع، 
وم على أزمة الثقيلة. ويلقي األطباء اللّ ختبارات المعادن سقطت سهوا  ا ختبارات لنوعية مياهها، فيماالية ت الساحبعض المنتجعا أجرتالموقف. وقد 



نتشار األكزيما وأنواع عديدة من األمراض الجلدية، مشاكل اإلسهال، حساسية التنفس واألمراض الرئوية. ويتذمرون فايات ويعتبرونها السبب الرئيس الالن
وحتى اآلن، لم تنشر دراسة حول ال ي بنى عليها. اهم مرضن تجاربهم الشخصية مع كدون أويؤ  بيانات صادرة عن وزارة الصحة،غياب قاعدة لل من
جزء وهي  الطاقة والمياه،اليونيسيف بالتنسيق مع وزارة  ممولة من ، أجريت دراسة٢٠١٦في العام نه و مع العلم أ ة المياه في جميع أنحاء البالد،ينوع

 أن يحصل على نسخة منها. "كيس القمامةـ "ل يتسن  نتهائها، لم امن د أشهر عدة وبع .لوضع المعيشي لألسرستبيان عن امن ا

 "الشائعات كفيلة بدق ناقوس الخطر، لكن تأثيرها ال يلقى صدًى"

. وينقل أحد رؤساء البلديات في محافظة جبل لبنان تجربته قائال : ق ناقوس الخطر، لكن غالبا  ما كفيلة بد شائعاتال ال تسمع أو ال يلقى تأثيرها صدى 
ون أن أحمل في على مدى فصول عدة، لكنني لم أستطع أن أصرح بنتائجها إلى السكان. فما فائدة نشر النتائج د تحليالت لنوعية المياه، أجريت"

فهي تحتوي على مستويات عالية من  ة، نتائج رديئة لنوعية المياه.وعلى نقيض ذلك، تنشر إحدى بلدات الجنوب، سنة بعد سن "؟جعبتي حلوال  لها
 ٢٠٠٠ من أصل ا  شخص ١٢٠نحو ، ونقال  عن رئيس البلدية، أصيب ٢٠١٤ات البرازية. وفي عام ات القولونية والعقديّ ر كوّ شريشيا كولي والم  اإلي

: مريض. ولم يرق األمر لشابة فقالتلمياه الملوثة ببراز شخص الذي ينقل بواسطة ا اءالدعتله ا  ا  شخص ٢٠من بين  ا  ن واحدإبمرض الصفيرة. أي 
 ."ليست ملوثة وإال فلكنا توفينا"المياه 

مكونات الطبق  ن منقدونس وهما مكونان رئيسيابالنعنع وال على ختباراتا، أجرى معهد البحوث العلمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة ٢٠١٧في العام 
 المعاييرة من مر ١٢إلى  ٢ بنسبة أعلى بـءت ملوثة بالرصاص )ل جامياه نهري الليطاني والغزيّ هذه المحاصيل المروية من ة". التبولاللبناني الشهير "

ماغ عند ثر على تطور الدّ كما إنه يؤ  ،رتفاع ضغط الدم، الفشل الكلوي االمعدن إلى التعرض لهذا  يؤديتحاد األوروبي(. وقد المسموح بها من اال
 األطفال.

http://documents.worldbank.org/curated/en/158121468190742383/pdf/PIDA214510ARAB00Box385436B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/158121468190742383/pdf/PIDA214510ARAB00Box385436B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/158121468190742383/pdf/PIDA214510ARAB00Box385436B00PUBLIC0.pdf
https://www.dropbox.com/s/7esm6nkpucyfhdz/Presentation1.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7esm6nkpucyfhdz/Presentation1.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7esm6nkpucyfhdz/Presentation1.ppt?dl=0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0006:0009:EN:PDF
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/


اللبنانيون عدم المباالة، ر قتصادية. قد يختااعواقب  ن المخاطر الصحية المرتبطة بهج منتلقصيرة األمد لتلوث الغذاء، فقد تاآلثار اوبغض النظر عن 
 ادرات اللبنانية،الّص  أحد أهم ،ستيراد التفاح اللبنانياة المتحدة ، حظرت اإلمارات العربيّ ٢٠١٧عام  ة. في أيارإجراءات وقائيّ المستهلكون  فيما يتخذ

في  مستقبلية ناجمة عن تلوث المزروعاتنه ينذر بقيود أزمة النفايات إال أرتباط القرار بالرغم من عدم اوعلى ستخدام المفرط للمبيدات. اال نتيجة
كيس " لبنان مستعمرا  من ىسوف يضح ،بعبارة أخرى صادراته.  راجعستتر في حين ستيراد بكميات أكبإلى االلبنان سيتجه  وفي المحصلة،البالد. 
 ."النفايات

 
 ذرائع متوارثة

وكما  يبة؟من الرّ  فايات إلى هذا الحدحيال إدارة النّ كيف يعقل ألحد البلدان المتوسطة الدخل كلبنان أن يذهب بسمعته  سؤال بديهي يطرح نفسه، ثّمة
وغيرهم قد يتذّرع لحرب األهلية اعلى فيما آخرون يلقون الّلوم ، فاياتفي ملف إدارة الن وم على الالجئين السوريينأشرنا في السابق، هناك من يلقي اللّ 

 افيا  للقضية المطروحة.شرحا  و تقّدم هذه األسباب مجتمعة  ال شبح الفساد الغامض المنتشر. ب

http://al-akhbar.com/node/276323


 ليس ثمةولكن، ر البنى التحتية. ادمإلى  والتي أّدت ، فترة الحرب األهلية١٩٩٠ -١٩٧٥ة إلى الفترة ما بين وللبحث عن جذور األزمة، يجب العود
د الحرب. ألموال المستثمرة طوال فترة ما بعالهائل من ا ديئة للخدمات. ويجب تسليط الضوء على الكمّ الحالة الرّ واضحة بين هذا الصراع و أي صلة 

أما مليون دوالر.  ٦٧٥، بـ ٢٠١٥و ١٩٩٢ بينما عمار األموال المنفقة على تحسين إدارة النفايات الصلبة في الفترة الممتدة ويقدر مجلس اإلنماء واأل
 فلم تكن قدر الّتوقعات.النتائج 

ة وشركة العقد الذي أبرم بين الحكومض تعرّ األزمة الحالية. و عالقتهما بوقد أثيرت تساؤالت عن إمكان إهدار وفساد، ولكن من غير إثبات فعلّي على 
 .إلى سيل من اإلنتقادات ٢٠١٧ ومنتصف عام ١٩٩٤ إلدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان في الفترة الممتدة بين العام  -سوكلين -خاصة
شركة سوكلين ين قارب ما بتّ السيما تلك المتعلقة ب ستفهام عديدة، الت ااحوله عالمته شوائب وطرحت اعتر ، لكن على الورق  **رائعاً  كان العقد

دوير. والنقطة سبيخ وإعادة التّ التّ بالفرز،  المعايير المتعلقة ستمرارالقابلة للمنافسة بحيث لم تطبق باغير . زد على ذلك المناقصات ياسيينواألطراف السّ 
لتسعيرة األعلى للطن الواحد. وتعتبر هذه ا ا  أميركي دوالرا   ١٣٠المست حدود الـ إذ  ،فة المرتفعة إلدارة النفاياتاألهم التي سّلط عليها الضوء هي التكل

شكوى إلى  رسالة ٣٢٣ديوان المحاسبة وسوكلين نفسها التي تقول إنها كانت قد أرسلت ما ال يقل عن  قصير منأوجه التّ  ونوقشت في  الشرق األوسط،
 الفوضى الشفافة نسبيا .عنوانهما مع إنتهاء فعالية اإلتفاق ونهاية عقدين  ٢٠١٥عام نتقادات إال في الاال ه لم يؤخذ بهذهبة. والمفارقة أنالحكومات المتعاق

ناني خالفا  باحل اللة على طول السوتّتخذ المضاربات العقارية منحى  ملموسا  من مناحي استغالل النفايات لنواٍح اقتصادية. وقد شّيدت مكبات عشوائي
خير شاهد على ذلك. في بداية ١٩٩٤. ولعل مكّب الّنورماندي الذي افتتح إّبان الحرب األهلية في وسط بيروت وأقفل في العام ١٩٧٤لتشريعات العام 

قبل تحديث المنطقة لتتحول إلى حمامات للسباحة، منها فقط  %٢٠من نفاياته وأعيد تدوير ما يقارب الـ  ٣مماليين  ٥، تمت معالجة ٢٠٠٠العام 
 مطاعم فاخرة، ناٍد لليخوت باسم: "الزيتونة باي".

http://www.cdr.gov.lb/eng/progress_reports/pr102016/Ewaste.pdf
http://www.moe.gov.lb/getattachment/Environmental-Guidance/Environmental-Tips/solide_waste_nov2015/MoE-Memo-8-1-of-16-Nov-2015-(ISWM).pdf.aspx
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/57829/Sukleen-39-response-to-the-questions-rai
http://www.hydromar-sal.com/normandy.html
http://www.hydromar-sal.com/normandy.html
http://www.hydromar-sal.com/normandy.html


 

مكان المكب النور ومجمع سكني  "ماريناالتبصر "كن أن بحيث من المم طرابلس أيضا  مالية العاصمة الشّ ويبدو أن خطط الخصخصة قد وصلت إلى 
من  ٣م ماليين ٦ما يقارب  رميتم  ٢٠١٧ففي منتصف عام  يضا  أن تتبع منطقة برج حمود الخطة عينها.حلي والشاطئ العام. ومن المتوقع أالسا

هذه تسلط و النورماندي.  ستحداث مكبّ ان اكما بدا واضحا  إبّ  المحتملة على البيئة هامخاطر دون إمعان النظر في من  لكنالبحر  فايات فيالنّ 
قتصاد اللبناني. إال أن هذا األمر ال يقدم أي في اال األرباح، وهي ممارسات تظهر جلية  بغية تحقيق المتمادي ستغالل االالضوء على  ***الخطط

 رؤية حقيقية بشأن ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان ككل.

$١٣٢

$٥١ $٥٠ $٤٠

بيروت وجبل لبنان طرابلس بكفيا زحلة

(  بالدوالر) تكلفة إدارة  طن واحد من النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية 

وزارة : المصدر:  ٣رسم بياني رقم
 البيئة اللبنانية
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http/www.moe.gov.lb/getattachment/Environmental-Guidance/Environmental-Tips/solide_waste_nov2015/MoE-Memo-8-1-of-16-Nov-2015-(ISWM).pdf.aspx


 
 بيروت في عنق الزجاجة

 األكثر ترسخا  واضطرابا  الذي يعانيها هي تالمس حدود بعض اآلفاتف. أتينا على ذكرها سابقا  فسيرات التي إن جذور أزمة اليوم هي أعمق من كل التّ 
ة. وتشكل خطط المياه والنفايات في لبنان مثاال  على ميل بيروت إلى الكوارث الجليّ  أي مواجهة األمور الطارئة، ظام القائم على الجمود حتى فيالنّ 

وضعف المتابعة. وعلى سبيل المثال فإن محطات معالجة المياه اآلسنة البالغ عددها  لإلهدار ها مثالإنّ  .دةمجمّ  ذة عشوائيا  أمرؤى مكلفة منفّ 
ة محطّ  ٥٤امي إلى بناء والرّ ١٩٩٤حي" الذي وضعته وزارة الطاقة والمياه عام رف الّص ئيسي لمياه الّص المخطط الرّ المذكورة أعاله كانت جزءا  من "١١

 مماثلة.

حية للنفايات و مطامر ص ٦سنوات. الخطة تقتضي بإنشاء  عشر ةوضع مجلس اإلنماء واإلعمار خطة إلدارة النفايات الصلبة لمدّ  ٢٠٠٦في العام 
دّ ل الخطمركز تسبيخ وإعادة تدوير. لم تموّ ١٤ تحويل بل النفايات إلى طاقة" الذي يقضي تحويط "وأضيف لها مخط٢٠١٠ ثت في العام ة، لكنها ح 

جراء مسح شامل ، إلعاون مع وزارة البيئةبالتّ خطة رئيسية، مجلس اإلنماء واإلعمار  وضع، ٢٠١٢نفايات المدن الكبرى إلى وقود. أما في  العام 
 ن هذا المشروع لم يبصر النور بسبب نقص التمويل"."أ مسؤول في وزارة التنمية اإلدارية . وأكدبغية إعادة تأهيلها في البالدة ات العشوائيّ للمكبّ 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/Environmental-Guidance/Environmental-Tips/solide_waste_nov2015/Dumps-Final-Report_270511.pdf.aspx


ة وتعديالت في تقاسم الحقائب لطة إلى نزاعات داخليّ إتفاقيات تقاسم السّ  تؤديالمجتزأة، حيث إلى حد كبير نتيجة لسياسة البلد الفشل في المتابعة هو 
دعونا ". ويقول أحد المسؤولين في المجلس األعلى للخصخصة: شهرا  ١٩، بلغ متوسط مدة تسلم الوزير لحقيبة وزارية ١٩٩٣الوزارية. ومنذ العام 

قتراحاته، . وعندما يصبح قادرا  على تقديم االملف ة أشهر ليدرسايا الحسنة. سوف يطلب ستّ و قية والنّ دزير يتمتع بقدر عاٍل من الّص أن الو ر صوّ نت
 دة في األدراج". فاق وتشكيل حكومة جديدة. وبذلك تبقى معظم المشاريع مجمّ تّ إلخرى لأشهر أ ٩يل الحكومة وترانا ننتظر تستق

وات القليلة الماضية، دفعت ي السنفف ثنين معا .يل أجنبي، من أزمة كبرى أم من االمن تمو  وقصير األجل. إنه نابع ،مجتزأ ،قتا  مو قدم التّ غالبا  ما يكون 
بتعاد عن محافظتي ن الجهات األجنبية قد اختارت اال. ولوحظ أة العامةياسات البيئيّ ال تضيف شيئا  على السّ  ةمجموعة مشاريع عشوائيّ ب نالجهتا

 .ةا  مهما  من المشاريع لكنها أتت مشتتبيروت وجبل لبنان وتسليط الضوء على المناطق األخرى. وكانت النتيجة عدد

النفايات. في الوقت عينه، مول البنك الدولي عملية  معامل فرزوعية وبناء حمالت التّ لى إ، ١٩٩٨و١٩٩٦بين عامي برنامج األمم المتحدة، ما  واستند
ستثمر المال والخبرة في اإلصالحات اإلدارية الذي ا ٢٠٠٣وروبي في العام تحاد األاال لذي أصبح نموذجا  بحّد ذاته. وبرز دورا زحلةتشييد مطمر 

صناعة م عن لت األنظار إلى التلوث الناج، تحوّ من ثمّ . سبيخالتّ يات . في حين ركزت وكالة التنمية األميركية جهودها على عملوتحسين قدرة البلديات
ة ماليين ، ناهيك بعدّ مار الذي أحرزه نوعا  جديدا  من المشاريع، ليحفز الدّ ٢٠٠٦في تموز رحاله أن حط العدوان اإلسرائيلي  . وما لبثزيت الزيتون 

 يات الصلبة.نها البلديات لتحسين إدارة النفام ستفادتاأورو 

 " التقدم المحرز موقت، مجتزأ وقصير األجل"

وكما هو الحال اليوم، فإن الجهات المانحة األجنبية غير قادرة على تغيير الديناميات  .، رغم أهمّيته، ليس كافيا  وأساسّيا  ابيرلتدالتغيير الذي تحدثه تلك ا
الفاشلة. وقد نسي اللبنانيون أو تناسوا أن أزمة  ستحداث خطط الطوارئ اب الدورية التي يتم التصدي لها األزمة ،أي .األساسية لمأزق النفايات في لبنان

http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/History.aspx
http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/History.aspx
http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/History.aspx
http://www.moe.gov.lb/ledo/soer2001pdf/chpt14_swm.pdf
http://www.moe.gov.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010/8-Solid-Waste.pdf.aspx
http://www.omsar.gov.lb/Cultures/ar-LB/Publications/AnnualReports/Pages/Annual%20Report%202003.aspx
http://www.moe.gov.lb/ledo/soer2001pdf/chpt14_swm.pdf
http://www.moe.gov.lb/ledo/soer2001pdf/chpt14_swm.pdf
http://www.moe.gov.lb/ledo/soer2001pdf/chpt14_swm.pdf
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/1a-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2010-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-8
http://www.moe.gov.lb/Main/Announcements/Announcement/SolideWaste2015/1a-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2010-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-8
http://www.ambbeirut.esteri.it/ambasciata_beirut/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2009/03/090319-la-onj-italiana-cosv.html
http://www.ambbeirut.esteri.it/ambasciata_beirut/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2009/03/090319-la-onj-italiana-cosv.html
http://www.ambbeirut.esteri.it/ambasciata_beirut/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2009/03/090319-la-onj-italiana-cosv.html


نفسه، إذ إن  التاريخ يعيدوها هو إغالق مطمر برج حمود.  إلى ضطرت الحكومة حينهاعندما ا١٩٩٧د تلك التي حصلت عام ثانية بعالهي ٢٠١٥
 .١٩٧٥منذ عام ا  قتا  مو د إفتتاح مطمر برج حمود، الذي يعتبر مكبسنة ليعا١٨مطمر الناعمة الموقت أقفل بعد 

ب ليست سوى . وكما هو الحال دائما ، فإن خطة شهيّ ١٩٩٧خطة عام  وهو الذي أبرم، ٢٠١٦ذار آ١٢خطة الطوارئ في  بوأقر الوزير أكرم شهيّ 
في اليوم.  طنّ ٢٠٠٠حل على المدى البعيد. الخطة المرتقبة عبارة عن محرقة ضخمة بسعة إنجاز مد إلى حين تنفيذ الحكومة وعدها بخطة قصيرة األ

وقد ولى النفايات إلى طاقة". تحويل يار الكهربائي عبر تقنية "ة بالتإنما إمداد المدينوحسب، تعميم التلوث في أرجاء بيروت  وليس من شأن المحرقة
هي بالطبع واحدة من  "كيس القمامة". قصة ٢٠١٧أيار تفاق بشأن تقنية المحارق منذ الذي فرضته الحكومة للتوصل إلى ا الموعد النهائيالزمن على 

 التي لم تنفذ إلى حد كبير. أهم قصص الوعود

 
 الفوضى الالمركزية

http://greenarea.me/ar/113171/الحكومة-العاجزة-عن-ايجاد-مطمر-تبحث-عن-م/
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المركزية في البالد. السلطات ويترجم ذلك بخلل في العالقة بين السلطات المحلية و وجها  آخر من وجوه مشاكل السلطة، تعكس أزمة النفايات في لبنان 
تحاداتها على تقييم القضايا على ويشاد بقدرة البلديات وا. حلوال  على المستوى المحليظري، تعتبر إدارة النفايات الصلبة قطاعا  يحتمل على المستوى النّ 
 إدارة النفايات الصلبة هي من شأن البلديات. ؤوليةمسقانون البلديات على أن  ينّص لطات الوطنية. و لسامن حال أفضل بصدي لها أرض الواقع والتّ 

سلسلة من التحديات التي تنقل واقع البنية اإلدارية بصورة عامة. الخاصية األكثر وضوحا  األخيرة خلقت سمات غير كفوءة. وقد  تشوب النظام اللبناني
ترأست الحكومات المتعاقبة منذ فترة وقد محافظتي بيروت وجبل لبنان عن باقي المناطق. نفصال النفايات الصلبة في البالد هي ا لناحية ملف إدارة

يشوب هذا العقد خلال   بين كل من مجلس اإلنماء واإلعمار وسوكلين. منقوص توقيع عقد، و لبنان إدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل عملية طويلة
 .ةبغياب قدرته التنافسيناهيك نفيذ في الت

د ويؤكّ  حتمال األول محفوفا  بالمخاطر.فإن غياب التمويل المحلي يجعل االوفي حين أن البلديات قادرة على تحرير نفسها من هذه العالقة المختلة، 
حرر من سوكلين عبر إرسال رسالة تخاذ قرار التّ القانونية يستطيع رئيس البلدية ا احيةلنّ إنه ومن ا" رئيس البرنامج البيئي في منظمة غير حكومية لبنانية

لميزانيات يمكن تفتقد البلديات يع مستحقاتها من الدولة و سوكلين جمتتقاضى ولكن رسمية إلى مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الداخلية والبلديات. 
 ".إذا ما إتخذت قرارا  كهذا  بالنفايات تعوم القرى فإنها تخشى أن لذلك  عليها، عتماد اال

 "تشوب النظام اللبناني سمات عدم الكفاءة حيال أزمة النفايات"

لقلة الكفاءة  على أكمل وجه التي عجزت عن أداء واجبها على عاتق البلديات تقع مسؤولية إدارة النفايات الصلبة خارج محافظتي بيروت وجبل لبنان
 حكومية المذكور أعاله.الغير ا يشير المسؤول في المنظمة حسبم اإلمكانياتغياب و 

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3cCeiebWAhWJXhQKHUcGAGUQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gov.lb%2Foldmoim%2Fmoim%2FDOC%2FMunicipal_Act_ar.doc&usg=AOvVaw1P-8KPU3Bvh-lB0SgnduPb
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3cCeiebWAhWJXhQKHUcGAGUQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gov.lb%2Foldmoim%2Fmoim%2FDOC%2FMunicipal_Act_ar.doc&usg=AOvVaw1P-8KPU3Bvh-lB0SgnduPb
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3cCeiebWAhWJXhQKHUcGAGUQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.interior.gov.lb%2Foldmoim%2Fmoim%2FDOC%2FMunicipal_Act_ar.doc&usg=AOvVaw1P-8KPU3Bvh-lB0SgnduPb


كما  - هاتحاداتوال اهتلحمصوهي ضرائب محلية ورسوم إضافية  تجمعها الحكومة ل ،وتحصل البلديات على مبالغ ال بأس بها من اإليرادات الخاصة
عن وزارة الداخلية والبلديات، والذي يحدد عائدات الصندوق البلدي المستقل ٢٠١٦مرسوم صادر عام هو الحال مثال  لعائدات الهاتف الخلوي. ويشير 

ئدات غير كافية لدعم الخدمات تكون هذه العا مليون دوالر. وغالبا  ما ٣٠٠مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل  ٤٤٠ ، إلى إنه تم توزيع ٢٠١٥لعام 
الصندوق البلدي المستقل" وفقا  يعرف باسم " ساب مصرفيضمن حالعادات السلطة المركزية  وتجمع. نحو غير متسقوتوّزع بمارات الجديدة، ستثواال

تشرين لم توزع للبلديات إلى حين شهر  ٢٠٠٦التسجيالت الرسمية أن أموال الصندوق البلدي المستقل لعام تظهر مثال  معقدة محتملة التأجيل.  لصيغة
 . ٢٠٠٨ ل من العاماألوّ 

إضافة إلى مستحقات الشركة التي ، عمال٣نحن ندفع رواتب جزا  للمشكلة، فيقول: "مو  ا  مثاال  توضيحيّ ويستعرض أحد رؤساء البلديات في الجنوب 
ننا ال نحصل سوى ا  في السنة. وبما أدوالر  ٤٧٦٨٧و ما يوازي ة أمليون ليرة لبنانيّ  ٧٢يقدر بـ  تعاقدنا معها إلدارة النفايات الصلبة في نطاق البلدة وهذا

ات الصلبة تقضي على جزء كبير من العائدات وال يبقى سوى إدارة النفاي فإن ،ندوق البلدي المستقلعائدات الّص ة من مليون ليرة لبنانيّ  ١٢٠على 
بلدية  ستدانتا ٢٠١٧ففي العام  ،ستدانة في لبنانإلى اال التوجه ليس باألمر الغريب والنادرو القليل القليل لباقي الوظائف األساسية في نطاق البلدية". 

ات لسوكلين ندفع مستحقّ وقال رئيس بلدية أخرى في عكار: " نحن  مويل.فجوى التّ  لسدّ من رئيسها ميركي ألف دوالر أ ٦٦قدره  ا  بلديات عكار مبلغمن 
شركة سوكلين. عمل نطاق عقد  -يروت وجبل لبنانمحافظتي ب لممارسات كهذه في قرى بعيدة كل البعد عن  . ال يوجد تفسيرات"ننا لم نرها البّتةعلما  أ

وفي ندوق البلدي المستقل، الّص فإن  ،وعلى ما يبدو .في ما يخص تقاسم األعمال والمسؤولياتالحاصل لتباس لال واسع النطاقنتشارا  لكنها تعكس ا
 أموال البلديات دون إعادة توزيعها عليها أو  حتى تقديم أي خدمة تذكر. غالبية األحيان، يمتّص 

وفي  دي المستقل يعود إلى غياب الكفاءة على مستوى البلديات.ندوق البلأموال الّص تواتر الفجوات حيال أن حين، يرى أصحاب المصالح في لبنان في 
لنفايات. وفي هذا السياق، قامت إلى الخبرة الالزمة إلدارة مسائل تقنية كملف ا ويفتقد هؤالء ة بأشخاص موالين ألقطاب سياسيين،الواقع، البلديات مرهون

http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=256
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=256
http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=256
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=53
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=53
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=53
http://www.interior.gov.lb/Download.aspx?idf=81
http://www.interior.gov.lb/Download.aspx?idf=81
http://www.interior.gov.lb/Download.aspx?idf=81
https://www.lcps-lebanon.org/publications/1331312295-imf-policybrief-eng.pdf
http://www.localiban.org/IMG/pdf/distribution_fma_municipalites_libanaises_2006.pdf
http://www.localiban.org/IMG/pdf/distribution_fma_municipalites_libanaises_2006.pdf
http://www.localiban.org/IMG/pdf/distribution_fma_municipalites_libanaises_2006.pdf


. بيد أن ةمجانيّ ستشارات وا ةدريبيّ ت وهي عبارة عن دورات ،لة من جهات أجنبيةالمموّ نحن" بمجموعة من البرامج معيات مثل "آركنسيال" وجمعية "ج
تجربتهم قائال : " لت األهلية االعائق المتكرر هو عدم رغبة صانعي القرار المحليين في إحداث أي تغيير. وينقل مدير البرنامج البيئي في إحدى الجمعي

ا  بالمشروع إال إنه رفض تبنيه في نطاق مهتمّ بدوره كان و ت الصلبة لرئيس إحدى أضخم البلديات في جبل لبنان. منا مشروعا  مهما  إلدارة النفايادلقد ق
 ."ة ألنه بكل بساطة غير مستعد لتحمل المسؤوليةالبلديّ 

 " يفتخر لبنان بقصص نجاحات بلديات استطاعت

 عّدة "أن تضع نظمًا مستدامة وفعالة إلدارة نفاياتها الصلبة رغم عقبات 

في  جمع األصواتت  و  يتّم على أساس محل القيد،صويت في اإلنتخابات البلدية التّ ياسة المحلية فالبلدية بطبيعة السّ حفيز في المجالس يرتبط غياب التّ 
تجارب السكان الذين يرون  ستنادا  إلىوالمحاسبة ا ة المساءلةيقلل من فرص مّما من أشخاص لم يسبق لهم أن أقاموا في القرية عينها غالبية األحيان

 ون روائح كريهة ويعانون من المخاطر الصحية للمياه اآلسنة وحرق المطامر.، يشتمّ مستحّبةمشاهدات غير 

 غيير. ويشير أحد رؤساءب حال  ومجهودا  من القادة المحليين الذين يطمحون إلى التّ عامل ردع يتطلّ  تفرضها الحكومةتشكل التشريعات والقوانين التي 
. وهي هوزارات لبناء دوير في قريته، إلى أنه اضطر إلى الحصول على موافقة أربعل إلعادة التّ ات الجنوب، الذي نجح حقا  في بناء مرفق مستقبلديّ 

بمدى قوة العالقات مع الطبقة السياسية  ن مرهو  من العمل المتواصل. ونجاح مشاريع كهذه، في أي منطقة من المناطق اللبنانية، ستغرقت شهورا  ة اعمليّ 
 الحاكمة.

عد هذه االنتصارات نادرة . وترغم عقبات عّدة الة إلدارة نفاياتها الصلبةمستدامة وفعّ  ا  ستطاعت أن تضع نظمبلديات ابقصص نجاحات لبنان  يفتخر 
من الصعب أنه ضح مسؤول في البرلمان اللبناني "ويو  ة.السياسيّ روات المحلية ونفوذ الشخصيات مشروطة بالثّ إذ إنها ستنساخها، نسبيا  وال يمكن ا



وهو عبارة عن معمل فرز  ،كلين" -" بيبرنامج  -شمال مدينة بيروت -بكفيا قريته  فيالنائب سامي الجميل أوجد وقد  تطبيق مبدأ الالمركزية".
ما كانت  ثلثقل من أأي ، دوالرا   ٦٦.٥٠  هيفي هذا المرفق في اليوم. ويجدر اإلشارة إلى أن تكلفة معالجة الطن الواحد  ا  طن ٢٠للنفايات بسعة 

من المصدر وثاٍن في  ليري وعينطورة، وترتكز على فرز أوّ رحالها في بيت م ، فقد حطت"صفر نفايات"مشاريع أما تدفعه البلدية لشركة سوكلين. 
 ."إيكوبورد"على شكل ألواح  سبيخ، بيع المواد التي يمكن إعادة تدويرها، وأخيرا  كبس المرفوضاتمعامل الفرز، التّ 

 

 

 

 عقر داري ليس في 

http://www.biclean.org/#our-story-1
http://www.worldenvironment.tv/2017/08/04/sorting-out-the-problem-bikfayas-bi-clean/


فايات، في ظل طبقة سياسّية تحوم حولها شبهات الفساد والمحاصصة. لكن ال ا أزمة النهتبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن تحمل أبسط مسؤولياتها، ومن
المواطن واجبات لناحية الّتخلص من نفاياته بطريقة علمّية واإلكتراث لحجم المشكلة.  توجيه أصابع اإلتهام إلى مسؤولين بل تترتب علىوم و يكفي اللّ 

ة غير الكل معني في المشكلة. البلدي" القمامة في المنطقة موضحا  أنمأزق  نخراط الجميع فياكشف صحافي من مدينة طرابلس الشمالية، عن و 
يقابل المواطنون أزمة النفايات بعدم و . "هذا ال يجدي نفعا   وارع.المواطنون نفاياتهم في الشّ يرمي عدات، عاقد معها إلى المالشركة التي تم التّ تفتقد  لة،فّعا

وليس من المستبعد أن يعطيك العافية". بجملة استباقية "ى الحديث يفعلون كل ما بوسعهم لتغيير منح طرق إلى الموضوعفبمجرد التّ لمباالة المطلقة. ا
 دون أن تقابل بردة فعل تذكر. ر في أكثر المناطق رقيا  من البالد منالنفايات السائلة صالة خارجية لمطعم فاختجتاح نفحة من 

كما  اب اللبنانيين،أبو أمام ثنين. األول عندما تتراكم القمامة ردود فعل ذات مغزى إال في ظرفين اال تستحوذ أزمة النفايات على  في نهاية المطاف، 
ن هم ينفجرو ظرف طائفي محزن. قد يتسامح اللبنانيون مع نفاياتهم بطريقة مذهلة، إال إن عشية إقفال مطمر الناعمة. الثاني، هوكان الحال سائدا  

مع ما محرقة العمروسية  ضرمت النيران فيعندما أ١٩٩٧بحادثة هذه العقيدة  وتذكر حتمال تلقي قمامة منطقة أخرى. احتجاجا  إذا ما سمعوا عن ا
، طرحت فكرة ٢٠١٥حتمال نقل نفايات بيروت الشرقية إلى بيروت الغربية. وفي عام الغاضمة. وعلى األرجح كان الخوف سائدا  رافقها من مالبسات 

في  ث المياهتلوّ طوقوا المكان واحتجوا على كان، حملوا األسلحة، حتج السعندها ا رار العكارية.نقل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى مطمر قرية س
 .١٩٩٦ عتماده منذ العاملحظ أي وقفة احتجاجية ضد المطمر مذ ا هو أنه لم ت نطقة. واألمر الغريبالم

 ن األزمة بالالمباالة المطلقة""يقابل المواطنو

قترح وزير البيئة محمد المشنوق خطة ا، ٢٠١٥بة ألزمة سوكلين. في تموزستجااممتازة ة ن كحجّ ياسيو "ليس في عقر داري"، عقلية استند إليها السّ 
. وبرزت خطة ترمي إلى إنشاء مطمر في روسياث البعض عن إمكانية تصديرها إلى ، تحدّ ٢٠١٦اني . وبحلول كانون الثّ تركياتصدير النفايات إلى 

هظة لنقل هذا الكم من كاليف الباعتبار التّ ة قد أخذت بعين االألفكار الخياليّ ن أيا  من هذه اويبدو أ .السورية -الحدود اللبنانيةمنطقة قاحلة على طول 

https://www.annahar.com/article/274627-عراك-واطلاق-نار-بين-الأهالي-المعترضين-وعمال-مكب-سرار
https://www.annahar.com/article/274627-عراك-واطلاق-نار-بين-الأهالي-المعترضين-وعمال-مكب-سرار
https://www.annahar.com/article/274627-عراك-واطلاق-نار-بين-الأهالي-المعترضين-وعمال-مكب-سرار
https://www.annahar.com/article/253190-شد-حبال-بين-جنبلاط-والمشنوق-نتيجته-نفايات-في-الشارع
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-rubbish/export-solution-to-lebanons-trash-crisis-scrapped-idUSKCN0VS1OF
http://www.agriculture.gov.lb/Arabic/NewsEvents/Pages/10092015.aspx


كونها لتنسحب من القضية معالجة إلى مناطق بعيدة. وتعكس هذه األمور رغبة شعبية في رؤية النفايات تختفي في األفق. سوكلين، لم الغير النفايات 
عما تحدثنا عنه في بكثير  ٢٠١٧عملية طمر النفايات في البحر التي بدأت منتصف عام وال تختلف ن األنظار. رادة اللبنانيين: القمامة بعيدة محققت إ

 حرك ساكنا .الي منهما  ن أنظار المواطنين، فإن أحدن النفايات بعيدة موطالما أالسابق. 

 
 الفرز من المصدر

طويل،  على مدىعتراف بأن التطور، إن حصل الضروري االي متناول الجميع. ومن ، وهي فوجود حلول علمية لألزمةعلى  "كيس القمامة"يشهد 
 لمواطنين مما هي عليه اآلن.شريحة من امن الحكومة. وال يمكن ألي حلول أن تطبق إال بمشاركة أوسع  يتطلب خطوات جدية

على وغيرها كّل  لتي يمكن إعادة تدويرهاالمواد العضوية، المواد ا قيام األسر بوضع كل منونقطة البداية، هي عملية الفرز من المصدر. وهذا يعني 
على ويساعد ذلك ة واللوجيستية إلدارة النفايات. على التخفيف من المتطلبات الماليّ  ،الفعالةنظمة ، ضمن األتساعد عملية الفرز من المصدر. حدة

خلص العشوائي من النفايات. لتّ لامة ة السّ من حدة اآلثار الجانبيّ سبيخ(. واألهم من كل ما سبق، التخفيف دوير أو التّ مثال  إعادة التّ )قيمة النفايات تعظيم 
مهتمة  غيرنها أثبتت بدورها السلطات، التي أأي خطوة من خطوات الفرز من المصدر على عاتق وتقع بنسبة ضئيلة في لبنان.  هذا المفهوم  ويطبق



عند زيادة الوعي  مستدام سيتوقف ، فإن أي حلحكومتهم ال بل حتميتهااللبنانيين مسائلة . وعلى الرغم من إمكانية كهذه مسؤوليةأو مستعدة لتحمل 
 المواطنين أنفسهم.والمشاركة بين 

لية غير باهظة، وفعالة في التخلص من جميع ر البعض أن آلية حرق النفايات آصوّ المحارق خير مثال على ضرورية عملية الفرز من المصدر. يت
ما المعادن والزجاج ال يمكن حرق جميع أنواع النفايات، ال سيّ  ،لألسفو  ،فعال . أوال   ةدمعق بل هي غاية السهولة،ي . لكن األمر ليس فهاأنواع

نخفاض في نفايات العضوية. تتسبب الرطوبة في ارتفاع نسبة الفعة في النفايات، وهذا يعود إلى امرتتوافر المياه بنسب توالمرفوضات األخرى. ثانيا ، 
ماد كميات مفرطة من الرّ ن حرق أنواع خاطئة من النفايات ينتج منبعاثات السامة. ثالثا ، االالرماد و وبالتالي ترتفع معدالت العوادم/ درجة حرارة الفرن 

فإن تقنية  ،رتباطا  وثيقا  بعملية الفرز من المصدر. وفي حين أن المسألة ال ترتبط ااهتصدير وترتفع كلفة  يصعب معالجتهاوالسوائل السامة التي 
إضافة إلى إنها تقضي  ،الحلول البديلة مرات من حرق النفايات بأكثر من أربعتقنية  تكاليفالمحارق غير فعالة لناحية إدارة النفايات الصلبة. ترتفع 

واألنسجة  ة للجينزيقيمة حرار عن ة س جمعية بيئية محليّ . ويشرح مؤسّ ة أكبررد ماليامو  تقتضي ا  تالييمكن تسبيخها وإعادة تدويرها و ي  على المواد الت
ل ر، للمحارق عيوب في أفضختصابا فمن الضروري تسبيخها". ا  تاليو نفعا ، ة حرق النفايات العضويّ  ال تجدي عملية " إضافة إلى الحفاضات بالقول

 .رتفاع كميات النفايات، لكنها ترتفع بااألوقات

ة معقدة. ونجاح تقنيّ  عملية ستخدام فهية إلى أسمدة صالحة لالالعضويّ ايات تحويل النفسبيخ، أما عملية حاسمة لنجاح تقنية التّ الفرز من المصدر 
. وتفتقر إدارة النفايات ستغرق أسابيععادة ما ي -قليب المتكرر والوقتالمكونات، درجة الحرارة، التّ ة وطريقة مزج وكميّ ة نوعيّ ة بسبيخ مرهونتقنية التّ 

قد تقتل النباتات. وفي  إن تقنية التسبيخنتاج سماد دون المستوى المطلوب، إذ إناهيك ب التسبيخ مبادئ توجيهية لتوحيد تقنيةلبة في لبنان إلى الص
اكهة، الوصفة عبارة عن ف"مكن أن تصيب أحواض زهورك بالمرض، ماد التي من الممعمل لتسبيخ النفايات في الجنوب شاركنا أحد العمال وصفة السّ 

رماركت ، تحولت سوب٢٠١٧". عام فقط أيام ٤أو  ٣دوران في برميل لمدة  عمليةوتخضع المكونات جميعها ل خضار، ورق، كرتون وحفاضات.

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/655821468089350541/pdf/multi-page.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/incineration/the-problem/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Apr-12/401618-beirut-mayor-touts-waste-to-energy-plan.ashx
http://website.aub.edu.lb/units/natureconservation/Documents/Economics%20of%20Incineration%20JChaaban%20Feb%202017.pdf
http://www.moe.gov.lb/getattachment/742387fc-d9cd-4256-9753-587333c5f59a/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1.aspx


باخ اللبناني. وأضحى لبنان يستورد القمامة علما  إنه نعكاسا  قاسيا  لمشكلة السّ ضوي الفرنسي، ويعتبر هذا التحول االشهيرة إلى بيع السماد الع "سبينيس"
القيمة المستخرجة تصبح . في الواقع، المنهجي دوير على الحاجة إلى الفرزالتّ خلص من نفاياته الخاصة. وتؤكد أشكال مختلفة من إعادة فشل في التّ 

غياب عملية الفرز من  من النفايات أقل جدوى من الناحية اإلقتصادية كلما دعت الحاجة إلى مزيد من الموارد لتوجيه إعادة إستخدامها. في
 وتلقائّيا  ، ستنقل دون حاجة إلى ذلكمنها  ا  يرفع من تكلفة إدارة النفايات، عمال  بأن أطنان لنفايات إلى مراكز ثم فرزها. األمريتطلب نقل ا المصدر،

 زيادة عدد العمال في الموقع.

 

المقابالت المصدر:  ٤رسم بياني رقم 
الميدانية مع عمال وموظفين في 

المطامر ومراكز فرز الّنفايات. تختلف 
األسعار تبعًا لعوامل عديدة منها كلفة 

 النقل. 

٠.

١.

٢.

ألومينيوم المعادن البالستيك الورق الزجاج

السعر األدنى ٠.٨ ٠.١٣ ٠.٠٨ ٠.٠٤ ٠.٠٢

السعر األعلى ٠.٨٦ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٠٨ ٠.٠٥

دوالر الّسعر التّقريبي للمواد القابلة إلعادة التّدوير بال
للكيلوغرام الواحد



إننا كنا ظف في إحدى البلديات في الجنوب: "ة. وقال مو دوير جراء النفايات العضويّ ث كميات كبيرة من المواد القابلة إلعادة التّ وعالوة على ذلك، تتلوّ 
بنصف تلك  رمي النفايات في مكبنما اليوم فأأميركي شهريا  لتشغيل معمل فرز وتسبيخ النفايات.  دوالر ٤٠٠٠ماليين ليرة لبنانية أو ما يعادل ٦ننفق 

جية على مستوى البالد، قد دت بمساعدات خار القيمة. هذا الحل هو أكثر إستدامة". والالفت  إلى أن العديد من مراكز فرز وتسبيخ النفايات التي شيّ 
وجدوا فيها منافسة غير  ا  ل أشخاص. ويرجح أن يكون الفاعبعلبكو  الشوفيران في مركزي فرز النفايات ضرمت النّ ، أ٢٠١٦أقفلت أبوابها. )في العام 

 مثل عن وزارة التنمية اإلدارية(.معادلة، وفقا  لل

تحويل النفايات إلى . وقد ساهم مفهوم "كرة خاطئة مفادها أنه قطاع من ذهبقطاع النفايات فل قتصاديالنشاطات المتعلقة بالمنحى االتؤكد خيرا  أو 
سف لخيبة األمل هذه. لكنه يطرح يأ "كيس القمامة"، في نشر هذه األفكار. إن اجحةدوير النّ التّ  طاقة" إلى جانب مضاعفة شركات ومبادرات إعادة

القيمة الجوهرية لهذه  بالنادر ما تغطيخلص من نفاياتها. و ت لدفع مبالغ للتّ اكان والبلديّ السّ ستعداد إذ إن األرباح مرتبطة بمدى ا ،ستثناءات قليلةا
 .المعالجة تكاليف األخيرة

ويمكن إعادة تدويرها ام المعدنية إستثنائية إذ إنها غير ضارة بالبيئة . وتعتبر األجسليس باألمر الهنيّ  ستخدامقابل لال تحويل النفايات إلى شيءإّن 
نه يعقد عملية من أ ، على الرغمجاجنا األموال بمجرد إعادة بيعها. وتنطبق الحكاية نفسها على الزّ ليالي تدر عى، وبالتّ إلى أجل غير مسمّ وصهرها 

على ذلك قنينة المياه المعدنية، فال يوجد قيمة إال  و غير مستدامة إقتصاديا . ومثالة غير مجدية أدوير ملونا . أما إعادة تدوير البالستيك فتقنيّ التّ  إعادة
يرها. فهي محددة شاملة ألسعار المواد المعاد تدو ليس من قيمة  ويجدر اإلشارة إلى أندوير. رق بسرعة بفعل إعادة التّ نوعية الو  تضمحلألغطيتها. 

الدوالر الواحد في كيلوغرام الواحد منها قد ال يتعدى ن سعر الأ. إال منها الطلب المحلي، المرافق الموجودة والتسعيرات الدولية تخضع لعوامل عّدة
دوير بعد سماعه أن البلدية ستكون ملزمة بدفع رسوم عادة التّ أفضل الحاالت. وفي هذا السياق، رفض أحد رؤساء بلديات جبل لبنان مشروع مركز إ 

 للمعمل وليس العكس.

https://www.annahar.com/article/482080-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6
https://www.annahar.com/article/474182-حرق-بعض-محتويات-معمل-فرز-النفايات-في-بعلبك-والبلدية-تتحرك


 
 

**** 

 

ستثمارات كبيرة حسين إدارة المياه اآلسنة مثال  ا. وسيتطلب تى خر منها أكثر تعقيدا  من األ واحدة نب، وكلفي لبنان مشكلة متعددة الجوا مشكلة النفايات
. وينطبق األمر إن حصل -إصالحات متعددة على مستوى المؤسسات. في لبنان، يتطلب التقدم بعضا  من الوقتفي الهياكل األساسية إلى جانب 

ين ناقش المجتمع المدني والسياسيون في لبنان عينه على اإلصالحات الهيكلية المطلوبة لناحية تفعيل الحلول الجذرية إلدارة النفايات الصلبة. ففي ح
تباع نهج ا قدم هيالتّ  ك، فإن أفضل فرصة إلحراز، ال أمل في أن تلوح قريبا  في األفق. ولذلمنذ زمن طويل داريةالالمكزية اإلالحاجة إلى نوع من 
حين لناحية تحسين إدارة النفايات الصلبة ناعبر تدفق أموال المدوير. وهذا األمر يعزز عيد الوطني إن لناحية الفرز أو إعادة التّ أكثر جدية على الّص 

 ا تسعى إلحداث فرق على الهوامش.موكلتاه ،المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدنيبواسطة 



ستمر البلد في اإلخفاق لناحية هذا الملف، فإن الوضع ر عاجلة لحل أزمة القمامة. وإذا اإلى كل ما سبق: حلول طويلة األمد وتدابيإضافة يحتاج لبنان 
مطمر الناعمة كان على وشك  ح مسؤول في االتحاد األوروبي بأنويصرّ  .جار، سواء بالمعنى المجازي أو الحرفياالنفسيزداد سوءا  وقد يصل إلى حد 

إن التدخل األوروبي قد ساهم في ف ،ستخراج غاز الميتان المتجمع تحت طبقات من القمامة المتعفنة". وبرأيهر في السنوات األخيرة نتيجة عدم ااإلنفجا
 نقاذ الوضع.إ

ن ، إلى أفايات"المتوسط والمشار إليه بـ "جبل النللبحر  ا  محاذيا  التي تستقبل مكبلية المتاخمة لطرابلس الشمالية، حد أعضاء بلدية المينا الساحويشير أ
في البحر". من ناحية  نهياره بسهولة. عندها ستعوم النفاياتا  فقط. وهذا يعني إمكانية ار مت ٢٠ن جدار الدعم ا  في حين أمتر  ٣٦قد المس الـ  هإرتفاع"

نفجارا  قد يحدث في أية لحظة. نحن في وسط المدينة، وستكون . وهذا يعني أن ا٢٠١٣ عام أخرى، توقفت اآلالت المستخرجة للغاز عن عملها منذ
 .العواقب كارثية"

حل أزمة النفايات في المدينة عبر تشييد محرقة  آماال  فييعلقون ومن الواضح أن السياسيين في بيروت  حلول المقترحة كارثية بحّد ذاتها،إن غالبية ال
بأن الناس غير مدركين لخبايا هذه . ويعتقد خبير أوروبي يخلق مشاكل أكثر فظاعة   كون المشروعلالخبراء التي قدمها تحذيرات ، رغم الكبيرة

ووية الموجودة في الخارج. يمكن ية وصيانة متطورة تماما  كالمحطات الننها تتطلب إجراءات حماإ، مضيفا  "منشأة غير مستقرة""إنها  ويقول التكنولوجيا،
أعدتها الجامعة األميركية في بيروت إنه ولضيق المساحة قد تشيد هذه  دراسةنمارك". وتشير انمارك، لكن لبنان ليس الداستيراد محرقة للنفايات من الدا

 ة من البحر، بعبارة أخرى في قلب العاصمة.بالمحرقة في منطقة قري

 "ال يحتاج لبنان لمزيد من المكبات، المطامر أو حتى المحارق 

 إلى المسار المدمر ذاته"التي ستأخذ به في نهاية المطاف 

http://website.aub.edu.lb/units/natureconservation/Documents/Does%20it%20matter%20where%20in%20Beirut%20we%20put%20Incinirators%20ILakkis.pdf


 كل ويحتاج لبنان قبل. في نهاية المطاف إلى المسار المدمر ذاته" . فإنها ستحمله"ال يحتاج لبنان لمزيد من المكبات، المطامر أو حتى المحارق 
تعمل على حّل المشكلة من جذورها،  نعلى الجهات المانحة أو حقا  تحوال  كبيرا  على مستوى الدولة. ذلك سيتطلب و إلى تقليص حجم النفايات، شيء، 
 دارية الضرورية لنظام فعال.اإلصالحات اإلعبر مجددا  

إيجاد فرص عبر تجاه خاطئ، ير في اعلى السّ وال تزال لحكومات المتعاقبة اشجعت منهم  احقةاألغلبية السّ ف. غييرفي إحداث التّ  للبنانيين دور أساسي
، لن تتغير األمور على اإلطالق. ال يمكنك فقط المستوى الشعبي، وإن أتى تدريجيا  الوعي على  غيابوبلة ولو على حساب البيئة. للتغلب على المشك

 عتراف به والعمل معه، خشية من أن يتمرد عليك ويخّط نّص وصيتك!يس القمامة أم طمره، عليك االإبعاد ك

 اد باحثة مع سينابسرنين عوّ 

 يدة أمل غندور، التي بادرت بالمشروع فكرة  وتمويال .مع جزيل الشكر للس

 ©الّصور: سينابس 

طن  ٤٣٠٠ومي إلنتاج النفايات من *على الصعيد الوطني، أشارت دراسة أجرتها كل من وزارة البيئة والوكالة األلمانية للّتنمية إلى إنه من المتوقع أن يرتفع المتوسط الي
إلى أن كمية النفايات المنتجة  ٢٠١٥%. وتشير المناقصة العامة التي قدمت عام ١.٦٥، على أساس زيادة سنوية بنسبة ٢٠٣٥طن بحلول عام  ٦٥٠٠إلى ٢٠٠٩عام 

حية، من طنًا. في حين ارتفعت كمية النفايات التي تنتجها المستشفيات، مع ما ترافقها من تحديات بيئية وص ٦٤٥٥ في البالد قد بلغت هذه العتبة، ليصل بذلك الرقم إلى 
 . ٢٠١٠طنًا عام  ٧٠إلى نحو ١٩٩٨طنًا عام  ٥٤

طن من النفايات يوميًا من مساحة ١٧٠٠مناسبًا بحيث يتم جمع ١٩٩٤** عقد سوكلين: كان العقد الذي جرى توقيعه بين كل من مجلس اإلنماء واإلعمار وسوكلين عام 
طن من الّسماد، تخزين  ٣٠٠طن(. والهدف إنتاج ٦٠٠طن(  والعمروسّية )بسعة ١١٠٠ا )بسعة . وينّص العقد على  فرز النفايات بشكل صحيح في الكرنتين٢كم٢٠٤٣



، كان مطمر ٢٠١٠مة. وبحلول عام المواد القابلة إلعادة الّتدوير في برج حمود، طمر المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي في بصاليم، وطمر النفايات العضوية في الناع
 ن من النفايات في اليوم.ط٢٣٠٠الناعمة يستقبل 

المتوسط، كانت عبارة عن جبل  ***في صيدا، حولت وزارة البيئة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المكب العشوائي إلى حديقة عامة. المنطقة هذه المحاذية للبحر
 من النفايات. ٣مليون م ٥.١نفايات خطر يحوي 

 

 

 


