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 تايافنلا ةمز أ ةجلاعمل بديمةلا كار حلا خطة
 (2016 لوميأ 28)
 

 في الخمفية السياسية
 منحيا أن بعد المبنانية الحكومة عميو وافقت ما وىو عنو، عودة ال نيائياً  إغالقاً  2012 تموز 11 في الناعمة مطمر أغمق
 احتجاجات بدأت بأيام، بعدىا. الصمبة المنزلّية النفايات لمعالجة مثمى خطة وضع لحين تقنيين تمديدين المنطقة أىالي
 في المتراكمة لمنفايات حل إيجاد عن السياسية والسمطة البيئة وزارة لتقاعس الرافضين المبنانيين المواطنين قبل من شعبّية
 في نظيره قلّ  أمني بقمع عتراضاتاال ىذه مواجية تمت. لبنان محافظات ومدن وقرى بيروت، العاصمة شوارع كافة

 فاحت مناقصات بإجراء اقتراحيا عن التخمي إلى الحكومة دفع شعبي حراك انتاج إلى أّدى ما األخيرة العشر السنوات
 لنفسو المشنوق محمد البيئة وزير عزل إلى اإلحتجاجات أّدت كما. الطائفّية والمحاصصة والمحسوبّية، الفساد، رائحة منيا
وذلك خالفا  السابق في الناعمة مطمر صفقات عّراب) شيّيب أكرم الحالي الزراعة وزير وتسميم النفايات، ممف متابعة عن

 مشاريع عمى معيم عمل أن لو سبق 9 أصل من 6) بيئيين لخبراء فنّية لجنة شّكل حيث الممف( من الدستور 66لممادة 
 الموافقة تمت أّنو التسويق وتمّ  المجنة حل تقديم تم. وبيئي صحي مخرج بتقديم لتقوم( السياسية السمطة وتناسب تناسبو
 .2012 أيمول 9 في الوزراء مجمس جمسة في عميو
 

 مجمس قرار في كممحق تضمينيا يتم لم اإلصالح مطالب من لمعديد أصالً  المفتقدة الخطة أنّ  آنذاك الشعبي لمحراك تبّين
 عقود وتمديد لينور مشروع مثل مشبوىة صفقات تمريره في العام والرأي المواطنين عمى تحايل القرار أنّ  تبّين كما الوزراء،

 وقّدم..( سوكمين شركة واإلعمار، اإلنماء مجمس في مسؤولون) الفساد في بالتورط متيمة ومؤسسات شركات وصالحيات
 وحممة البيئية الحركة وانتدبت أسابيع، ثالثة الخطة تمرير عمى مرّ . األسباب معمالً  لمخطة رفضو آنذاك الشعبي الحراك
 كال وأعمن المالحظات، ايصال أجل من الفنّية ولجنتو الوزير مع لمجموس الشعبي، الحراك قبل من الناعمة مطمر إقفال

..( الناعمة عكار، المصنع،) مختمفة لبنانية مناطق وقامت ىذا. اإلعتبار عين في تؤخذ لم المالحظات أنّ  الفريقين
 .أقضيتيم في مطامر إقامة رافضين المواطنون وخرج الوزراء مجمس مقررات برفض

 
 لمنفايات حل ايجاد أمام عثرة يقف الذي ىو الشعبي الحراك أنّ  فكرة تسويق وحاولت السمطة سعت الواقع، ليذا تالفياً 

 في ورمييا النفايات رفع وعن األزمة، عن األولون المسؤولون سياسية كسمطة أّنيم متناسين الشوارع، في المتراكمة
 وألنّ . البيئة وسالمة بصحتو المبناني المواطن مبتزين وغيرىا الشواطىء وضفاف الباصات، ومواقف واألنيار، األحراج،
 رفضاً  الحراك أعمنيا التي بالمبادئ المس دون حمول إلى بالتوصل معني وألّنو الناس، قضايا أجل من ولد الشعبي الحراك
 في السياسية السمطة صدق تثبت عنيا عودة ال بمطالب تمسكو اليوم الشعبي الحراك يعمن والبيئّية، الصحية غير لمحمول
 :لإلصالح نيتيا
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 ميامو أداء عن لتقاعسو المشنوق محمد البيئة وزير استقالة  
 بعد االتصاالت وزارة ومن فورا، بو الخاص الحساب فتح بعد المستقل البمدي الصندوق في البمديات أموال تحرير 

 باالستفادة الصريح طمبيا بقدر إال شركة أية لصالح قرش بأي بمدية أية تكمف أال عمى توزيعيا، مرسوم إصدار
 .العام المال عمى السطو عمى المؤخرة التغطية إلى يرمي مشبوه قانون ألي حاجة ودونما خدماتيا، من

 فيو بما) الحكومة وبخّطة بو المتعّمقة القرارات جميع مع 12/1/2012 تاريخ 1 رقم السابق الوزاري القرار إلغاء 
 (...مثالً " رامبول" بعقد عالقة ليا كالتي ليا الالحقة النتائج جميع

 النفايات ممف في الفساد في النتائج صدور حتى المالي العام المدعي تحقيق استكمال  
 

 استشارة بعد الحراك وضعيا بيئية خطة عناوين 2012أيمول  12عطفًا عمى بياننا الصادر في  ،اليوم نعمن إّننا كما
 :التالي الشكل عمى وىي البيئيين الخبراء

 
 في الخمفية التقنية

% من المواد القابمة لمتدوير وأن رفع ىذه النسبة ال 9أن ادعاء الوزير شييب بأن فرز النفايات ال ينتج سوى  -1
يمكن أن يتم إال متى اعتمد  الفرز من المصدر ىو غير صحيح ومردود جممة وتفصيال. وردنا عمى ذلك أن ىذا 

عمى فرض صحتو، ليس سوى نتيجة استخدام الشاحنات الضاغطة التي تحطم الزجاج وتمزق الحاصل الضئيل، 
المواد البالستيكية ما يجعل فرزىا متعّذرا عبر الغربال المعتمد في المعامل ويدويا. وىذا بالتحديد ما يستخدم حجة 

ن الخيار األوحد ىو  ،ستيكلمقول إن المواد اآليمة إلى التسبيخ سيئة النوعية لما تتضمن من زجاجيات وبال وا 
أبرز قنوات الفساد في عقود سوكمين.  ىحدإمالية بحسب وزنو، مما يشكل  مبالغ لقاءهدفع لممتعيد ت  الطمر الذي 

لمية المتبعة، اويكفي لتالفي ىذا األمر عدم ضغط النفايات أثناء نقميا فيتساوى وضع نفاياتنا مع المعايير الع
عادة 32إعادة تدوير ما ال يقل عن ويصبح اذ ذاك من الممكن  ستعماليا لحاجات الصناعة. ا% من النفايات وا 

 % من النفايات. 22رتفع نسبة المواد القابمة لمتسبيخ من المواد العضوية الى ما ال يقل عن تكما 
يات من في حال توقف ضغط النفايات أثناء نقميا، وبانتظار مفاعيل االجراءات اآليمة الى التخفيف من النفا -2

األصل )معايير األوعية والتغميف واالجراءات الضريبية والمسمكية المشجعة عمى الفرز من المصدر(، واعتماد 
 : ما يقارب نظم عمل محكمة لمفرز اليدوي، يصبح ممكنا وفورا فرز النفايات بما يؤدي الى استخراج ما نسبتو

 3 ،من المعادن % 
 2 ،من الزجاجيات % 
 12 ،من المواد البالستيكية % 
 12 ،من الورقيات % 

)وجميع ىذه المواد قابمة لمتدوير وتمبي حاجات ممحة لمصناعات القائمة في لبنان بحيث توفر عمييا اكالف 
 ، المصنعة(نصف استيراد المواد األولية و 
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 22لمتربة( ة% مواد عضوية قابمة لمتسبيخ )محسن 
ومتى كانت مواده األولية خالية من المعادن والزجاج والبالستيك، تصبح  عمميات التسبيخ، ومن المعموم أن

%( وتصبح بالتالي 22%( ومن وزنيا )12أكثر سيولة ألن المواد العضوية تفقد نسبة كبيرة من حجميا )
 300بحاجة لمساحات أقل بكثير وتنتج سباخا أجود نوعية بكثير. واعتبار معمل الكورال قادرا عمى معالجة 

كما ينتفي بحيث تصبح امكانياتو مضاعفة كما أن التسبيخ ممكن ىوائيا بمجرد فمشو في اليواء الطمق.  طن
قامة معمل  يتوجب زيادة الطاقة عمى التسبيخ من بيروت وضواحييا من خالل تعزيز قدرات معمل كورال وا 

ممكن خالل أشير معدودة  مماثل قرب معمل فرز العمروسية، وتجييزىا جميعا بالفالتر المناسبة، وىو أمر
ن كانت كمية المواد المعدة لمتسبيخ تفوق لفترة  واإلمكانيات المادية متوفرة لدى بمديات بيروت والضواحي. وا 
بضعة أشير طاقة المصانع الشغالة، يتم نقميا إلى أقرب مكان حيث يجري تخمير المخزون السابق من 

 النفايات.
 10 .)...وىي نفايات من الممكن أن تستخدم % مواد متفرقة تعتبر من العوادم )أحذية، أقمشة، جمديات

إلعادة تأىيل األماكن المشوىة كالكسارات. وفي ىذه الحالة، وبدل أن تسبب معالجة ىذه النفايات كمفة 
 م األماكن المشوىة. عمى الدولة، فمن الممكن نقل كمفة طمرىا عمى أصحاب الكسارات الممزمين بترمي

 
عددًا ( طن يوميا 3000 وطاقتيما) إن معامل الفرز القائمة حاليا تضم الى جانب معممي الكرنتينا والعمروسية

، والعديد من ىذه المعامل (طن يوميا 1200 وطاقتيا تقارب) من المعامل األصغر حجما في مختمف المناطق
درة عمى فرز كل النفايات المنتجة في لبنان، السيما إذاشغمت معطمة لنزاعات تتعمق بنيج المحاصصة، وىي قا

ىذه المعامل من شأنيا ضمان معالجة النفايات بما يسمح بفرزىا تمييدا العادة تدويرىا وتسبيخيا . بكامل طاقتيا
نية والخالصة أن المسألة جد بسيطة وبإمكان لبنان معالجتيا بسيولة وماكان تحوليا إلى أزمة وط. بنسب كبيرة

 .إال نتيجة ابتزاز أطراف السمطة لبعضيم البعض ولممواطنين لتعظيم حصة كل منيم من سمب المال العام
 

 النفايات عمى النحو اآلتي:   أزمة جئنا نفصل رؤيتنا لكيفية معالجة 
 

 فيما خص اإلنتاج اليومي من النفايات
مع فرض  القانونية الالزمة بيذا الخصوصالعمل عمى تكريس مبدأ الفرز من المصدر واتخاذ التدابير  -1

شأن الفرز عند المصدر تسييل عمل معامل الفرز ورفع نسبة نجاحيا  فمن.روزنامة لمّم النفايات وفق نوعيا
في معالجة النفايات بشكل مناسب. ويتعين عمينا أن نستفيد كدولة من المناخ المواطني الذي أرساه الحراك 

ي المساىمة في حل مشكمة النفايات، وتحويميا من عبء يقتضي طمره، الى لتحميل المواطينن مسؤولية ف
 يمكن االنتفاع منو وفق ما نبينو أدناه. مورد
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مسؤولياتيا في توجيو البمديات واالتحادات وفي وضع اطار توجييي مراع لمبيئة تضعو وزارة  الدولة حملت -2
 تنفيذه، مراقبةحسنالبيئة وتعمل وزارة الداخمية والبمديات عمى 

لنقل  اتخاذ قرار بمنع استخدام شاحنات كابسة لمنفايات ومنع التعاقد مع أي مشغل يستخدم ىذه الشاحنات -3
  .النفايات غير المفروزة

 
 فيما خص المخزون المتراكم من النفايات

 
ما كان ليتراكم لوال تعمد السمطة السياسية ابتزاز  ،سواء قبل قرار مجمس الوزراء أو بعده ،ان المخزون المتراكم

ن معممي الكرنتينا والعمروسية إالمواطنين وايجاد حالة ضاغطة لتبرير استمرار عقد سوكمين وقول الوزير شييب 
 شغاالن يثبت التيمة.

 
إلى كون  ، إضافةالمخزون المتراكم من النفايات بات بأوضاع من التخمر يصعب معو الفرز اليدوي المباشر

ذ أن عممية ، إ. لكن ىذا الوضع ال يحتم الطمر األعمىقسم من ىذه النفايات قد ضغط في شاحنات الجمع
وذلك وفق احدى  عند انتيائيا التخمير التي بدأت ىي قابمة لالستمرار وصوال الى وضعية تسمح بالفرز

 طريقتين: 
 
 التخمر الهوائي،  .1

 :اآللية التاليةوتتبع بشأنو 
  يتم النفايات ويتم فمشيا عمى أرض صمصالية منبسطة بعد تمزيق األكياس، عمى ارتفاع متر تقريبا و تجمع

 ،وخفض كمية السوائل الناتجة عنيا قمبيا دوريا لتعريضيا ألشعة الشمس وتيوئتيا
 حاتصّون المواقع لمنع تناثر النفايات نتيجة الري، 
  الروائح والحشرات والقوارض،ترش النفايات بانزيمات معينة لمقضاء عمى 
  بحسب كمية ىطول األمطار( لتخفيف وزنيا والكتمال مرحمة التخميرثالثة  أوتترك النفايات لفترة شيرين( 

مع التأكيد عمى تعامل اآلليات و  ،، مع االستمرار بتقميبياحتى انعداميا اليوائي وتراجع كثافة البكتيريا فييا
مادة ، فتتحول مكوناتيا العضوية إلى تعرض العمال ألي تماس مباشر معياتفادي مع فقط مع النفايات، و 

 ،عضوية خامدة
 ترّكب البسط اآللية في ىذه األثناء وتوضع الحاويات الالزمة لرفع المواد القابمة لمتدوير، 
 الالزمةبعد تجييز العمال بالحمايات البسط  عمىوآليا  فرز النفايات يدويايتم انتياء عممية التخمر،  بعد، 
 ثم يجري طحن السباخ لتفتيت قطع الزجاج الصغيرة،  غربمة السباخ واستخراج العوادم والتخمص منياتم ي

 أو يباع.الحرجية األراضي المواقع المشوىة و إلى المواد العضوية الخامدة نقل تو 
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  أصحابيا كمفة ترميم مواقعيا.أما العوادم المتبقية فتوضع لترميم األماكن المشوىة كالكسارات عمى أن يحّمل 
 
 التخمر غير الهوائي:  .2

يتسع كل ظرف منيا  (،wrapped membrane method) تجمع النفايات ضمن ظروف بالستيكية مقفمة
. وعند ، معزولة عن الماء واليواءمتر مكعب من النفايات وتترك لفترة ستة أشير 200ي كمية تصل إلى حوالل

قد تحولت الى سباخ تشوبو مختمف المواد القابمة لمتدوير )زجاج، بالستيك، العضوية ، تكون المواد ة الفترةنياي
طبق آليات الفرز ذاتيا ، وتاتير مت من البكتيريا والفطمعادن...(. وعندىا، يعاد فرز ىذه المواد التي تكون قد خ

 . في معرض التخمر اليوائي المذكورة أعاله
يدير بدأت باستخدام الفرز الميكانيكي لمكب النورماندي بشكل جيد ولكنيا لمتأكيد عى ىذه الطريقة، إن شركة سول

 توقفت وذىبت إلى الطريقة األرخص ثمنًا عبر رمييا في مكب سبمين لقاء بدل مالي!
ىذا الحل يجب أن يشمل النفايات التي طمرت تحت الجسور وقرب المطار وغيرىا، ومن غير المقبول القول 

 جعة.أنيا انتيت إلى غير ر 
 

 
 تتوقف المفاضمة بين الطريقتين المذكورتين عمى حالة النفايات وأماكن تواجدىا. وفي ىذا المجال، تبرز حاالت ثالث: 

تطبق عمييا طريقة التخمير اليوائي اما في أماكنيا واما في كبيرة في مناطق مسطحة، كميات بالنفايات المجمعة  -1
 ،وتوفيرا لموقت أماكن قريبة اختصارا لكمفة النقل ومخاطره

، تعالج في النفايات المجمعة بشكل طولي، بمحازاة بعض الجدران والطرقات وال سيما مطار بيروت ونير بيروت -2
 مواقعيا عبر تغميفيا وتخميرىا ال ىوائيا.

النفايات المبعثرة بكميات قميمة في أماكن متفرقة، يتم نقميا وفق مستوى تخمرىا لتضم الى احدى الفئتين  -3
 قتين.الساب

 
 في اإلجراءات التنفيذية

 
ومن ثم الفرز، وبناء عمى تقدير والالىوائية الحاجة الى ايجاد مواقع مالئمة لمقيام بعميات التخمير اليوائية قتصر عميو، ت

ألف متر مكعب، فيي  120، أي حوالي ()نظرا لما تم حرقو ولمتبخر الذي حصل ألف طن 60كميتيا بما يقارب 
 . تستدعي ايجاد مساحة اجمالية تضم منطقة التخمير ثم منطقة الفرز عمى البسط الميكانيكية

 
ألف متر  200تكون المساحة االجمالية الالزم تأمينيا لمتخمير ولمجموعة بسط الفرز ولمغربمة النيائية بحدود  ىكذاو 

عمى فترة أربعة وفني عامل  300بمعيار طنين لمعامل الواحد  عمى أساس أن الفرز اليدوي ممكن ،مربع. وىي تتطمب
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شيور. عمما أنو من المفترض أن تكون الحاجة الفعمية أقل بالنظر الى تناقص الحجم والوزن بفعل التبخر والتخمير. وىذه 
ات رضائية أو اتفاقي بموجبلية االمساحات متوافرة خارج بيروت وضواحييا في األراضي الزراعية ذات التربة الصمص

غالبيتيا ممتمئة بالنفايات مثل أماكن باتت  في. كما أنيا متوافرة في بيروت وضواحييا فقطبااللزام في حال الضرورة 
بقسم كبير منيا الشريط المحيط بالمطار، المساحة شرق مصب نير بيروت عند مصنع الكورال، ردمية بيروت العائدة 

مساحة ىذه األماكن أضعاف المساحات المطموبة الجراء  وتبمغ ،والبعيدة عن السكان لبمدية بيروت )نورماندي( الشاغرة
 معالجة النفايات.  

 
نورد في ىذا المجال أن قيام الحكومة بالتيويل عمى المواطنين بأن األوضاع الصحية والبيئية باتت بأقصى درجات 

 واجباتنافاننا تحسسا لالتي تقاعسوا عن القيام بيا،  يةالمسؤولوان كان قصدىم من ذلك تحميل الحراك الشعبي  ،الخطورة
أن القوانين النافذة تخول الحكومة فرض بحيل ىؤالء الى مسؤولياتيم من خالل تذكيرىم  نا،الخطر واقعيالوطنية ولكون 

 التدابير القانونية اآليمة إلى استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات العامة األساسية.
 

وأما إذا تبادر إلى ذىن البعض أن ىذه الصالحيات يمكن أن تستخدم لمعاودة الردم في الناعمة وعبر شركة سوكمين، 
ن الطمر في الناعمة مرفوض أقواليم حسب نقول ليم إن التعامل مع شركة باتت عنوانا لمفساد بف ولو ليوم واحد ، وا 

 .أيضاولو ليوم واحد المخالف لخطتيم المزعومة مرفوض 
 

 داخميةني المركزي، وتحت رقابة وزارة الفإلى البمديات تباعا تحت إشراف الفريق ال كمياىذه الميام تحول ت وبالطبع،
 .البيئة وزارة تضعيا وضمن معاييروالبمديات 

 
أديا من لم ينتفض المبنانيون ألن النفايات لم يكن يجري لميا، بل ألن استشراء الفساد وفشل أطراف السمطة السياسية 

لى جعل الناس يجاىرون بعدم شرعية سمطة األمر الواقع.  جية إلى طمر الناس بالنفايات وا 
 التحرك سياسي، والمسألة البيئية كانت منطمقو. لن نتراجع عن المنطمق وال عن الغاية.

 
 ر أن الضغط قد نفع وأن المزيد من الضغط ينفع وىو مطموب، في جميع األحوال، نكرّ 

 لوقف فضيحة النفايات، بل الستعادة شرعية الدولة، دولة مدنية، ديمقراطية، عادلة.ليس فقط 
 


