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ملّخ�س تنفيذي
ب��داأت م�س��األة النفاي��ات ال�سلب��ة يف لبنان حتظ��ى باالهتمام يف اأو�س��اط 
املراقب��ن املحلي��ن والدولي��ن من��ذ »اأزم��ة النفاي��ات« التي �س��هدها عام 
2015، عل��ى اأث��ر اإقفال اأحد اأكرب املطام��ر يف البالد يف منطقة الناعمة، 
والتوّقف الفجائي عن جمع النفايات، ما اأّدى اإىل تكّد�س اأكوام النفايات 
يف �س��وارع ب��روت وجب��ل لبن��ان. وقد اأث��ار ه��ذا الو�سع على مدى اأ�س��هر 
احتجاجاٍت تزامنت مع نقا�ساٍت �ساخنٍة حول اإعادة اإ�سالح هذا القطاع. 
بي��د اأّن االن�س��راف اإىل تغطية االأحداث طغى على كل ما عداه، بحيث مل 
يجِر ت�سليط ال�سوء الكايف على ما تواجهه املناطق الهام�سية املتمّدنة يف 
جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة من حتّدياٍت ال ي�ساهيها �س��وى تلك التي 
تعرت�س البلديات يف جمال تاأمن اخلدمات العامة. لي���س هذا فح�س��ب، 
بل اإن املقاربات املُتََّبعة الإدارة النفايات ال�سلبة ك�سفت عن م�ساكل اأخرى 
تتعّلق بالالمركزية يف لبنان وكيفية حت�س��ن �س��ُبل التعاون والتن�س��يق بن 

خمتلف م�ستويات احلكم على �سعيد تقدمي اخلدمات العامة.

لبن��ان  يعتمده��ا  التن��ي  والتقني��ات  ال�سيا�س��ات  ه��ي  ومتباين��ٌة  كث��رٌة 
حالّي��ًا يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة للح��ّد م��ن الرم��ي الع�س��وائي 
للنفاي��ات وحْرقه��ا، م��ع كل ما ي�س��تدعيه ذلك من اأ�س��كال ف��رٍز، واإعادِة 
طاق��ة. اإىل  النفاي��ات  حتوي��ل  اإىل  و�س��واًل  وت�س��بيخ،  وطْم��ٍر،   تدوي��ٍر، 

 لك��ن ال�س��لطات البلدية التي مل ي�س��بق لها اأن واجه��ت مثل هذا التحدي 
ت�س��كو الي��وم، يف معظمها، من االإرباك وجتد �سعوب��ة يف تاأمن التمويل، 
والتفاو���س حول العقود، وبناء املن�س��اآت، وتكيي��ف التقنيات املذكورة مبا 
يتنا�س��ب وال�س��ياقات املحلي��ة، واإ�س��راك املواطنن يف العملي��ة، واإ�سفاء 
الطابع املوؤ�ّس�س��ي على اأف�سل املمار�سات. لذا راأينا من ال�سروري اإجراء 
تقيي��ٍم للتج��ارب املحلية يف هذا املجال بغي��ة اخلروج بخطة متكاملة من 

�سمن نظاٍم المركزي الإدارة النفايات ال�سلبة يف لبنان.

يعت��زم هذا التقرير �س��ّد الفجوة املعرفية القائمة عل��ى االأر�س. لذا كان 
ينطل��ق م��ن توثي��ق اجله��ود املحلي��ة املبذول��ة يف جم��ال اإدارة النفاي��ات 
ال�سلب��ة، اإىل حتلي��ل القيود التي تكّب��ل اال�س��رتاتيجيات املُتََّبعة يف اإدارة 
النفاي��ات، و�س��واًل اإىل جمل��ة ا�س��تنتاجاٍت وتو�سي��ات ته��دف اإىل اإث��راء 
�سيا�س��ات االإدارة املتكامل��ة للنفايات ال�سلب��ة بو�سفها جزءًا من حوكمٍة 
والمركزي��ٍة اإدماجّيَت��ن. وهك��ذا ميكن الق��ول اإن هذا التقري��ر، بتحليله 
اإدارة النفايات ال�سلبة على امل�س��توى البلدي، يكون قد �س��اهم يف حتليل 

كلٍّ من ال�سيا�سة العامة املحلية والالمركزية يف لبنان.

يلحظ التقرير، يف االإدارة املحلية للنفايات ال�سلبة يف لبنان، دينامّيَتن 
اأ�سا�سيَتن: اأوالهما، بروز »راأ�سمالية نفايات جديدة« تختلف عّما �سهدته 
ت�س��عينيات الق��رن املا�س��ي، حيث كان ما ُيدع��ى ب�«راأ�س��مالية النفايات« 
يقوم على اإ�سناد مهمة جمع النفايات وطمِرها اإىل �سركات خا�سة ذاِت 
�سالت �سيا�سية، يف جتاهٍل تاّم لالحتياجات واملطالب املحلية. وملا برزت 

»اأزم��ة النفايات« عام 2015، ظهر اإيثار وا�سح للتقنيات وطرق املعاجلة 
املعّق��دة التي ت�س��مل اإع��ادة التدوي��ر، والت�س��بيخ، وحتوي��ل النفايات اإىل 
طاق��ة، وهي حلول متقّدمة تّتبع من��اذج رْبحّيًة خمتلفًة بنفقاٍت طموحة. 
دًا  لكن تعّقد التقنيات املعتمدة يف اإدارة النفايات مالبث اأن انعك���س تعقُّ
يف العالق��ات القائم��ة ب��ن ال�س��لطات املحلي��ة وب��ن اجله��ات اخلا�س��ة 
دة للخدم��ات، ب�س��بب عج��ز ال�س��لطات املحلي��ة عن ر�س��م �س��روط  امل��زوِّ
العقود املمنوحة لل�سركات اخلا�سة ومراقبتها وتنظيمها. وقد تبّن، وفقًا 
 مل�س��ٍح اأجرته »املنظم��ة الدولية للتقرير ع��ن الدميقراطية«، عام 2018،
 عل��ى 209 بلدي��ة لبنانية، اأن 36 يف املئة من البلديات تعهد مبهمة اإدارة 
النفايات ال�سلبة اإىل �سركة خا�سة، يف مقابل 46 يف املئة منها قالت اإنها 
تت��وىّل مبا�س��رًة عملّية اإدارة النفايات. ذلك ي�س��لّط ال�سوء على �سرورة 
�سمان امل�ساءلة يف عالقة البلديات بالقطاع اخلا�س تفاديًا لربوز مزيد 

من »راأ�سمالية النفايات اجلديدة«.

��ل ال�س��لطات املحلية  اأم��ا الدينامّي��ة الثاني��ة فتتمّث��ل يف القي��ود الت��ي تكبِّ
اللبناني��ة يف اإدارة النفايات ال�سلبة وما يجري ا�س��تخال�سه من درو���س 
لتطبي��ق اإدارٍة متكاملٍة للنفايات ال�سلبة يف �س��ياق المركزي. واملالحظ 
اأن الدور الذي ت�سطلع به هذه ال�سلطات يف اإدارة نفاياتها اآخذ باالزدياد 
من��ذ العام 2015، بحيث نراها راهنًا تخطط لبناء من�س��اآٍت اأكرث تقّدمًا 
ملعاجل��ة النفاي��ات والتخّل���س منه��ا، لكنها، م��ع ذلك، تبقى غ��ر قادرٍة 
على اال�س��تمرار يف هذه امل�س��اريع من الناحيتن املالية والت�س��غيلية. وما 
جتدر االإ�س��ارة اإليه يف هذا ال�سياق هو اأن املن�ساآت الباهظة الكلفة وغر 
امل�س��تدامة، تكّبد امل�س��تثمرين خ�س��ارًة �سافيًة ال يف راأ���س املال وح�س��ب، 
واإمنا، اأي�سًا، يف العمالة املحلية، عدا ما ينجم عنها من حتميل املُكلَّفن 
املحلين م�س��وؤولية االإخفاق احلا�سل فيها، واإرهاق البلدية باأعباء مالّية 

�ستى تعوي�سًا عّما حتدثه من اأ�سرار �سحية وبيئية.

ولئ��ن كان عدد من ال�س��لطات املحلية قد نّظم حم��الت توعيٍة للمواطنن 
حول م�س��ائل حمّددة، كالفرز عند امل�سدر واإعادة التدوير، فاإن معظمها 
مازال غر قادٍر على اإ�س��راك املواطنن يف نظام اإدارٍة متكاملٍة للنفايات 
ال�سلبة، واإ�سفاء الطابع املوؤ�ّس�س��ي على هذه امل�س��اركة. وقد اأظهر امل�سح 
ال��ذي اأجرت��ه »املنظمة الدولية للتقري��ر عن الدميقراطي��ة« اأن البلديات 
اللبناني��ة تتع��اون اأك��رث ما تتع��اون مع احت��ادات البلدي��ات )57 يف املئة( 
واملواطن��ن )48 يف املئ��ة( واملتطّوع��ن )40 يف املئ��ة( واملنّظم��ات غ��ر 
احلكومي��ة يف م��ا يتعّلق ب�س��وؤون اإدارة النفايات ال�سلب��ة. لكن 39 يف املئة 
يف املتو�ّس��ط من روؤ�س��اء البلديات يرى اأن اإ�س��راك املواطنن لي�س �سهاًل، 
فيما ترتفع هذه الن�سبة اأمّيا ارتفاع )71 يف املئة( يف البلديات التي ت�سّم 
م��ا يزيد على 30 األف ن�س��مة (DRI, 2019)، علم��ًا باأن ثالثًا من البلديات 

االأربع التي جرى حتليلها يف هذا التقرير تنتمي اإىل هذه الفئة االأخرة.
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ي�س��تند ه��ذا التقرير اإىل التج��ارب احلا�سلة على اأر�س الواقع ا�س��تناَده 
اإىل تو�سيات ال�سيا�س��ات العامة املُ�س��تخَل�سة من درا�سات تتناول حاالٍت 
اأرب��َع ل�س��لطاٍت حملي��ٍة تعامل��ت م��ع اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، هي: )1( 
بلدية بكفيا-املحيدثة التي تدير من�ساأًة للفرز؛ )2( اإحتاد بلديات جبيل 
الذي يدير من�ساأًة للفرز، والت�سبيخ، والطمر يف بلدة حبالن؛ )3( اإحتاد 
بلدي��ات �سيدا-الزه��راين الذي يت��وىّل اإدارة م�سنٍع للفرز، والت�س��بيخ، 
واملعاجلة احلرارية ملنطقة �سيدا وغرها )جزين، والنبطية، وبروت(؛ 
)4( بلدي��ة زحل��ة الت��ي تدي��ر مطم��رًا �سّحي��ًا ومن�س��اأًة للفرز والت�س��بيخ 
�س��ة ملنطق��ة زحلة. وقد خُل���س التقرير - بعد اإج��راء 22 مقابلًة  خم�سّ
�س��بَه منّظم��ٍة مع م�س��وؤولن بلدي��ن وموظفن تقنّين وممّثلن للمن�س��اآت 
ووكاالٍت مانح��ة ومنظم��اٍت غ��ِر حكومي��ة، واال�س��تعانة ببيانات ر�س��مية 
�سادرة عن كلٍّ من جمل�س االإمناء واالإعمار، ومكتب وزير الدولة ل�سوؤون 
التنمي��ة االإداري��ة، ووزارة ال�سح��ة العام��ة، ووزارة البيئ��ة، وال��وكاالت 
املانح��ة، ب�س��اأن توّزع من�س��اآت اإدارة النفايات ال�سلب��ة يف اأرجاء لبنان - 
اإىل �س��رورة اعتم��اد املمار�س��ات ال�س��املة واالأُُطر التنظيمية امل�س��تدامة 
للح��ّد من الدور املزعِزع لال�س��تقرار الذي متار�س��ه ال�س��ركات اخلا�سة 
ذات ال�سالت ال�سيا�س��ية يف جمال اإدارة النفايات البلدية ال�سلبة، كما 

خرج بعدٍد من التو�سيات.

تو�صيات من اأجل اإدارة متكاملٍة، �صاملٍة وم�صتدامٍة 
للنفايات ال�صلبة يف لبنان 

اإن توطيد الالمركزية يف العمق هو ال�س��بيل االأمثل اإىل متكن لل�س��لطات 
لها تاأم��ن اخلدمات االأ�سا�س��ية  املحلي��ة وتعزي��ز قدراته��ا على نح��ٍو يخوِّ
لقواعده��ا ال�س��عبية يف مقابل تكّف��ل احلكومة بتقدمي اخلدم��ات العامة 

من خالل تنظيمها العالقة بن القطاَعن العام واخلا�س.

وملّا كانت اإدارة النفايات ال�سلبة على نحٍو م�س��تدام تفرت�س ر�س��م اإطار 
��زًا على مراقبة االمتث��ال، فاإننا نو�سي  وا�س��ح، كم��ا تقت�سي حر�سًا مميَّ

باالآتي:

اإن�ساء هيئة ناظمة مركزية واعتماد رقابة �سديدة: من ال�سروري، على 	 
امل�ستوى املركزي، اإيجاد �سلطٍة ناظمٍة قويٍة، ت�سمن االمتثال للقوانن 
واالأنظمة �سعيًا اإىل حتقيق المركزيٍة ناجحٍة يف قطاعات اخلدمات 
اأن  اأردنا  واإذا ما  النفايات ال�سلبة.  اإدارة  كلٍّها، ومن �سمنها قطاع 
ال�سيا�سية غر  ال�سبكات  العامة مع  نتالفى تقاطع تقدمي اخلدمات 
عملية  يف  احلكم  �سفافية  االأنظمة  هذه  ت�سمن  اأن  وجب  الر�سمية، 
ت�سميم من�ساآت اإدارة النفايات - التي ُتعنى بها هيئاٌت عامٌة وخا�سة 
واإطار  اإن اعتماد دفاتر �سروط منوذجية  وبنائها و�سيانتها. كما   -
مرجعي ميكن العودة اإليه لتقييم عملية تقدمي اخلدمات اإ�سافًة اإىل 
اأن يح�ّسن  اإدارة النفايات ال�سلبة، من �ساأنه  مناذج معيارية لعقود 

عملية اإدارة العقود، ويدراأ اآثارها ال�سلبية عن امليزانيات البلدية.

اعتماد خطة وطنية �ساملة: يتعّن على وزارة البيئة و�سع خطٍة وطنيٍة 	 
�ساملٍة الإدارة النفايات ال�سلبة يف لبنان مبوجب اأحكام قانون االإدارة 
التمّدن  ظّل  يف  يجوز،  وال   .2018 للعام  ال�سلبة  للنفايات  املتكاملة 
يحّدد  اخلا�س  القطاع  ترك  املُتاحة،  امل�ساحات  وحمدودّية  ال�سريع 
ر  التب�سُّ ينبغي  واإمنا  املعاجلة،  م�سانع  الإن�ساء  �سة  املخ�سّ املواقع 
املبذولة  اجلهود  ور�سد  الغر�س  لهذا  ال�ساحلة  اجلغرافية  باملواقع 
يف هذا املجال. كما ُيفرت�س باخلطة املن�سودة اأن حتّدد ما يتنا�سب 
االقت�ساد  اأُ�ُس�س  اإر�ساء  اإىل  فتعمد  تقنيات،  من  اللبناين  وال�سياَق 
الدائري )احلّد من النفايات، واإعادة ا�ستعمالها، واإعادة تدويرها( 
بو�سفها اأهدافًا ا�سرتاتيجيًة اأ�سا�سية، واإىل توليد وفورات حجم من 
املحلية  ال�سلطات  دمج عدٍد من  ت�سمن  اإقليمية  اأنظمة  و�سع  خالل 
املحلية  ال�سلطات  من  كلٌّ  تتوىّل  بحيث  اأو�سع  خدمٍة  مناطق  �سمن 

و�سع خّطتها املتكاملة مبا يتما�سى واخلطة الوطنية ال�ساملة.
املحلية 	  ال�سلطات  مُتَنح  اأن  يجب  التكاليف:  ا�سرتداد  نظام  اعتماد 

حتديدًا  �سة  املُخ�سَّ التكاليف  ا�سرتداد  خطط  لتطبيق  ال�سالحية 
للنفايات  املتكاملة  االإدارة  ُتدَعم  اأن  على  ال�سلبة،  النفايات  الإدارة 
ال�سلبة مبزيٍج من امل�سادر ال�سريبية، مبا يف ذلك ال�سرائُب على 
االأمالك، والر�سوُم على ا�ستهالك املرافق العامة واملرافق ال�سياحية، 
ور�سوُم اال�ستعمال على الوحدات ال�سكنية وغر ال�سكنية، وال�سرائُب 
اإن تطبيق  اإ�سافًة اإىل التحويالت احلكومية.  التجارية وال�سناعية، 
احللول املُجدية يف مثل هذا ال�سياق الالمركزي من �ساأنه اأن ي�ساهَم 
يف حتفيز احلّد من النفايات وفرزها عند امل�سدر، واأن ي�سوَن، يف 

الوقت نف�سه، ا�ستقاللية ال�سلطات املحّلية. 
اإعادة 	  يف  امل�ساهمن  الر�سمين  غر  والعّمال  املواطنن  اإ�سراك 

اأُ�ُس�س  مع  متا�سيًا  بيئيًا  ال�سليمة  املمار�سات  تعزيز  اإن  التدوير: 
من  ممكن  عدد  اأكرب  انخراط  يوجب  الثالثة  الدائري  االقت�ساد 
عقَد  املحلية  وال�سلطات  البيئة  وزارة  على  يفر�س  كما  املواطنن، 
حواراٍت ونقا�ساٍت حول ال�سيا�سات العامة، واإ�سراك هيئات املجتمع 
اإدارة  مل�ساريع  التخطيط  عملّية  يف  اأنف�سهم  واملواطنن  املدين 
النفايات ال�سلبة وتطبيقها، مع ما يقت�سيه ذلك من تنظيم حمالت 
توعية حول طريقة احلّد من النفايات وفرزها عند امل�سدر واإعادة 
تدويرها. كذلك يتعّن االعرتاُف ب�سفة ر�سمية للعّمال الذين يقومون 
النفايات  اإدارة  عملية  يف  تدويرها  واإعادة  وفرزها  النفايات  بجمع 

ال�سلبة، واإدماُجهم فيها.
والبلديات 	  والداخلية  البيئة  وزارتا  توّفر  اأن  يجب  القدرات:  بناء 

تدريب  من  املحلية  ال�سلطات  اإليه  حتتاج  ما  كلَّ  املحلية  لل�سلطات 
وتوجيٍه تقني اإىل اأف�سل املمار�سات يف جمال اإدارة النفايات ال�سلبة 

ومنح عقود اخلدمات واإدارتها على نحٍو م�ستدام.
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اخلارطة 1. موقع كل من ال�صلطات املحلية التي تناولتها درا�صة 
احلالت الأربع يف هذا التقرير.
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1. مقّدمة
اعتم��اد الالمركزي��ة االإدارية باأ�س��كالها املختلفة حاّلً للبن��ان، لكن هذه 
االأخ��رة مل تكت�س��ب بع��ُد من الزخم ال�سيا�س��ي م��ا يكفي جلعله��ا بدياًل 
عملّيًا. من هنا اأهمية هذا التقرير الذي يتيح، انطالقًا من حتليله قطاع 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، تكوي��َن فك��رة اأك��رث و�سوح��ًا عن �س��ُبل الدعم 
الناج��ع لل�س��لطات املحّلي��ة يف ال�س��ياق اللبن��اين وكيفية �سمان التن�س��يق 
والتعاون بن احلكَمن املركزي واملحلي، كما اإنه يحّدد ما يتعّلق بتقنيات 

اإدارة النفايات ال�سلبة من فر�س وقيود.

ال�صلطات املحلية واإدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان: 
علقة م�صحونة

اليزال توّزع امل�س��وؤوليات واملهاّم بن ال�س��لطات الوطنية واملحلية م�س��وبًا 
باالإبه��ام، يف م��ا يخت���سّ ب��اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، نظرًا اإىل ت�س��ابك 
ال�سالحي��ات. ثم��ة، يف الواقع، قرار منذ حقبة االنتداب الفرن�س��ي عام 
1931، يق�سي باإ�سناد م�سوؤولية اإدارة النفايات اإىل البلديات، وقد تبعته 
جمل��ة قوان��ن ت��وكل هذه امل�س��وؤولية اإىل ال�س��لطات املحلي��ة، بحيث باتت 
احلكوم��ة املركزي��ة بع��د احل��رب االأهلي��ة معنّية مبا�س��رة مب�س��األة اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة، ما حدا جمل���س االإمناء واالإعمار عل��ى اإ�سدار خطة 
عاجلة للتاأهيل، والتفكر يف اال�ستح�سال على قرو�س من البنك الدويل 
من اأجل دعم الطمر، قبل الرتويج للحلول التي تق�سي بتحويل النفايات 
اإىل طاق��ة )2010(. كذل��ك و�سع��ت وزارة البيئ��ة، من��ذ اإن�س��ائها ع��ام 
1993، ا�س��رتاتيجياٍت وطني��ًة للقط��اع، يف حن دعم مكت��ب وزير الدولة 
ل�س��وؤون التنمي��ة االإدارّي��ة ال�س��لطات املحلية م��ن خالل قرو���س االحتاد 

االأوروبي لتطوير من�ساآت اإدارة النفايات ال�سلبة.

يف اأعق��اب اأزم��ة الع��ام 2015، رّك��زت ا�س��رتاتيجية الدول��ة عل��ى زيادة 
م�س��وؤولية ال�س��لطات املحلي��ة يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، فوافق 
جمل���س الوزراء، يف 9 اأيلول/�س��بتمرب 2015، على خّطٍة الإدارة النفايات 
توؤّيد، من بن جملة اأمور، المركزية مهاّم اإدارة النفايات عرب تفوي�سها 
اإىل ال�س��لطات املحلية. بيد اأن املجل���س مل يعمد اإىل �سياغة خّطٍة طويلة 
االأمد تاأخذ يف االعتبار املوارد والكفاءات التقنية ال�سرورية لال�سّطالع 
مبث��ل ه��ذه امله��اّم. وبع��د ثالث��ة اأع��وام، اأدخ��ل قان��ون االإدارة املتكامل��ة 
للنفايات ال�سلبة الرقم 80، ال�سادر يف 10 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2018، 
مب��داأ االإدارة املتكامل��ة للنفايات ال�سلبة، الذي مينح ال�س��لطات املحلية 
�سالحي��اٍت اأو�س��ع لت��ويّل ه��ذه املهم��ة. واإذا كانت امل��ادة 9 م��ن القانون 
اجلدي��د قد كّر�س��ت مب��داأ الالمركزية االإداري��ة يف اإدارة النفايات، فاإن 
احلكومة املركزية اأُعطَيت �س��لطًة ا�ستن�س��ابّيًة وا�س��عًة لتنفيذ م�س��اريعها 
اخلا�س��ة يف ه��ذا املجال، ما اأح��دث خلاًل يف ال�سالحّي��ات الالمركزية 

لل�سلطات املحلية.

�سّكلت »اأزمة النفايات« التي �سهدتها بروت ومنطقة جبل لبنان املحيطة 
�سي��ف 2015 – حت��ى يف بل��ٍد اعتاد املاآزق ال�سيا�س��ية املتك��ّررة – �سدمًة 
���س اأك��وام النفاي��ات وحرقها علنًا  للمراقب��ن املحلين اإزاء م�س��اهد تكدُّ
يف ال�س��وارع. وقد اأ�س��فرت ه��ذه االأزمة، للم��ّرة االأوىل بعد نهاية احلرب 
االأهلي��ة )1975-1990(، ع��ن �س��لٍل يف النظام ال�سيا�س��ي اللبناين جعل 
النخب احلكومية عاجزًة عن اإيجاد احللول اال�س��تباقية، فنادى بع�سهم 
بخ�سخ�سٍة �ساملٍة لقطاع اإدارة النفايات ال�سلبة على امل�ستوى الوطني، 
وارتاأى بع�سهم االآخر اأن ُي�سار اإىل فتح مطَمرين اأقدر على اال�س��تيعاب 
يف كلٍّ من عّكار والبقاع، يف حن طالب اآخرون بت�سدير النفايات. �سوى 
اأن امل�سال��ح املالي��ة للنخ��ب الرئي�س��ة املعني��ة حال��ت دون تنفي��ذ اأيٍّ من 
ه��ذه املقرتح��ات. وقد �س��هدت ال�س��احة اللبنانية، يف تل��ك االأثناء، قيام 
بع�س املجموعات الفاعلة �سيا�س��يًا، بتوجيه النقد اإىل احلكومة وتنظيم 

احتجاجاٍت �سعبية.

وم��ازال مو�س��وع اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف لبن��ان، من��ذ ذلك احلن، 
يحظ��ى باهتم��ام الباحث��ن الذي��ن داأب ع��دد كب��ر منه��م عل��ى حتلي��ل 
االأزم��ة، مرّكزي��ن، بن��وٍع خا���س، عل��ى م��ا خّلفت��ه املمار�س��ات املعتم��دة 
يف عملّي��ة اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة م��ن اآث��ار �س��لبية يف جم��ايَل البيئ��ة 
 (Ghadban, Shames & AbouMayaleh, 2017) واالقت�س��اد 
 ،(Moorsi et al., 2017) (Human Rights Watch, 2017) (Verdeil, 2017)

مقارب��اٍت  اإتاح��ة  �س��اأنها  م��ن  الت��ي  التقني��ة  احلل��ول  عل��ى  تركيَزه��م 
 (Abbas, Chaaban, Al-Rabaa & Shaar, 2017) ا�س��تدامًة   اأك��رث 
 ،(Azzi, 2017) (Karaki, 2016) (Hammoud, Kassem & Mourtada, 2014)

وعل��ى ج��ذور االأزم��ة �سم��ن النظ��ام ال�سيا�س��ي اللبن��اين )م��ن ناحي��ة 
جدي��دة( و�سيا�س��ية  اجتماعي��ة  ح��ركات  وقي��ام  ال�سيا�س��ي   االقت�س��اد 
  (AbiYaghi, Catusse & Younes, 2017) (Khalil, 2017) 

 (El Richani, 2017) (Deets & Skulte-Ouaiss, 2016) 

 (Kraidy, 2016) (Stel& van der Molen, 2015) (Abu-Rish, 2015)

.(McCornack, 2012) (Atallah, 2015a, b)

ه��ذا التقري��ر يرّك��ز االهتم��ام، ب�س��كٍل اأ�سا�س��ّي، عل��ى كيفيِة ا�س��تخدام 
اإدارة النفايات ال�سلبة منظارًا لفهم ال�سيا�س��ات العامة املحلية وم�ساألة 
الالمركزي��ة يف لبن��ان، حي��ث ُتط��رح جمل��ة ت�س��اوؤالت اأبرزه��ا: م��ا ه��ي 
التقني��ات واالإج��راءات وال�س��بكات ال�سيا�س��ية الت��ي جتّنده��ا البلدي��ات 
اإن فائ��دة التط��ّرق اإىل ه��ذه االأم��ور،  اأّي غاي��ة؟  واحتاداته��ا؟ والأج��ل 
عل��ى امل�س��توى املحّل��ي، تكمن يف دفعن��ا اإىل مقارب��ة اأكرث واقعية مل�س��األة 
الالمركزية االأ�س��مل يف لبنان، اأي ل�سل�س��لة التدّخالت ال�سيا�سية العامة 
الت��ي من �س��اأنها اأن تدعم اال�س��تقاللية املالية واالإداري��ة للحكم املحّلي. 
ال�سّك يف اأن االأكادميين و�سانعي ال�سيا�سات ينادون منذ زمن ب�سرورة 
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ه��ذا التوطي��د مل�س��وؤولية ال�س��لطات اللبناني��ة املحلي��ة يف اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة، ياأتي يف �س��ياق تّوجٍه عاملي يعرَتف اأكرث فاأكرث بدور ال�س��لطات 
املحلي��ة ويعتربه��ا جه��اٍت اأ�سا�س��ّيًة فاعل��ة يف جم��ايَل التنمي��ة وتق��دمي 
اخلدمات، والواقع اأننا مازلنا منذ العام 1998 ن�سهد تزايدًا مّطردًا يف 
عدد البلديات واحتادتها اإثر االنتخابات البلدية التي مّت اإجراوؤها للمّرة 
االأوىل بع��د الع��ام 1963. لك��ن قدرة البلديات واالحت��ادات على التدّخل 
ظّل��ت، م��ع ذل��ك، حم��دودة ب�س��بب التباين��ات القائم��ة ب��ن االحت��ادات 
وبلدياته��ا االأع�س��اء م��ن حيث حجم ال�س��كان، وقدرتها املالي��ة، واملوارد 
االإن�س��انية، واملهارات التقنية، وم�س��توى التن�س��يق. وال يخف��ى اأن العديد 
م��ن ال�س��لطات املحلي��ة ال ميتل��ك �س��وى م��وارد اإداري��ٍة ومالي��ٍة �سعيف��ٍة، 
ب��ل ي��كاد ال ميتل��ك اأّي��ًا منه��ا، يف حن الي��زال بع�س ال�س��لطات ينجح يف 
تنفي��ذ م�س��اريع طموح��ة، وو�سع اخلط��ط اال�س��رتاتيجية طويل��ة االأمد، 
  (Favier, 2001)املوؤ�ّس�س��ي الطاب��ع  الإ�سف��اء  معّق��دٍة  اأنظم��ٍة   واإر�س��اء 
(Harb & Atallah, 2015). �س��وى اأن��ه، عل��ى الرغم من هذه النجاحات 

الت��ي حّققته��ا ال�س��لطات املحلية يف تطوير م�س��اريع خا�سٍة بها يف جمال 
اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، الت��زال ه��ذه ال�س��لطات تفتق��ر اإىل الدراي��ة 
املطلوب��ة م��ن اأج��ل التخطي��ط لنظ��ام اإدارٍة متكامل��ٍة للنفاي��ات ال�سلبة 
وتطبيقه مبا يتما�س��ى ومبادَئ احلكم الر�س��يد. واليوم يتوىّل 87 يف املئة 
من بلديات لبنان اإدارة نفاياته ب�سكٍل اأو باآخر، حيث ينخرط 93 يف املئة 
م��ن ه��ذه البلديات يف جم��ع النفايات، يف ح��ن يت�ساءل ع��دد البلديات 
الق��ادرة عل��ى اال�سّط��الع مب�س��وؤولياتها م��ع تق��ّدم مراح��ل دورة اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة، وتطّلبها طرقًا اأكرث تقنيًة للفرز واملعاجلة. وال ُيعزى 
ذلك، بح�سب البلديات، اإىل فقدان املوارد وح�سب، واإمنا اإىل التحّديات 
الهيكلي��ة، اأي�سًا، كالقوان��ن واالأنظمة غر الفّعالة، وانعدام التوجيه من 

.(DRI, 2019) (DRI, 2017) ِقَبل احلكومة املركزية

يرب��ط بع���س املحّللن قدرة ال�س��لطات املحلية املح��دودة بطبيعة النظام 
ال�سيا�س��ي اللبناين واقت�ساده ال�سيا�س��ي، حي��ث اإن العديد من البلديات 
واالحت��ادات يقع حتت تاأثر الزعماء ال�سيا�س��ين، واالأحزاب الطائفية، 
وال�س��بكات العائلي��ة املمت��ّدة اأو مالك��ي االأرا�س��ي االإقليمي��ن االأثري��اء، 
حت��ى لي�س��حَّ متثي��ل احلوكم��ة املحلي��ة ب�س��ورة اأرخّبي��ٍل م��ن �س��بكاٍت 
 حملي��ٍة واإقليمي��ٍة تدافع عن الزعماء ال�سيا�س��ين الوطني��ن واالإقليمين
  (Ishtay, 2001) (Favier, 2001) (Harb & Atallah, 2015) 

.(Abu-Rish, 2016)

ال�سلب��ة  النفاي��ات  اإدارة  اأ�سبح��ت  االأهلي��ة،  احل��رب  اأعق��اب  ويف 
قطاع��ًا مربح��ًا للغاي��ة حتتكره �س��ركاٌت ك��ربى جتمعها �س��الت وروابط 
ب�س��خ�سياٍت �سيا�س��يٍة ناف��ذة. ويف غياب االنتخابات البلدية يف اأوا�س��ط 
ت�س��عينيات الق��رن املا�سي، عه��دت احلكوم��ة اللبنانية مب�س��وؤولية اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة يف بروت واملنطق��ة املحيطة بها اإىل جمل���س االإمناء 
واالإعم��ار ال��ذي منح �س��ركة »�س��وكلن« عْق��َد جم��ِع النفاي��ات، وفرِزها، 
ومعاجلِت��ا، والتخّل���سِ منها. ثم جرى الحقًا تو�س��يع املحيط الت�س��يغيلي 
لل�س��ركة لي�سمل اأرجاء بروت وجبل لبنان عامة، با�ستثناء ق�ساء جبيل، 
علمًا باأن احلكومة اللبنانية �سّددت م�ستحّقات »�سوكلن« عرب اقتطاعاٍت 
م��ن ال�سن��دوق البلدي امل�س��تقّل، وهو م�سدٌر رئي���س للدع��م املايل ُمتاٌح 
للبلدي��ات واالحت��ادات، ح�سرًا، يجري متويله عرب جمموعٍة متنّوعٍة من 
التحويالت احلكومية وال�سرائب والر�سوم. غر اأن اإجراءات الدفع هذه 
�سّكلت انتهاكًا �سارخًا لقانون البلديات واملر�سوم الرقم 1917، ال�سادر 
اإن�س��اء ال�سن��دوق البل��دي  يف 6 ني�س��ان/اأبريل 1979، اللذي��ن حلظ��ا 

ا على اعتبار االأموال حّقًا لل�سلطات البلدية ح�سرًا. امل�ستقّل، ون�سّ

وقد ا�س��تمّر اجل��دل على هذا املنوال حول الطريقة الت��ي ُمِنح بها العقد 
دي��ر طيل��ة عقَدي��ن م��ن الزم��ن، فيم��ا ن��ّدد النّق��اد  ل�«�س��وكلن« وُم��ّول واأُ
مبع��ّدالت اإع��ادة التدوي��ر املنخف�س��ة وال�س��رعة التي تخّط��ى بها مطمر 
الناعم��ة �س��عته الق�س��وى، ما ينه���س دلياًل على االإف��راط يف الطمر من 
دون معاجل��ٍة اأّولي��ة خالف��ًا للبن��ود الت��ي ن���سّ عليه��ا العق��د. اإىل ذلك، 
ب��رز ع��دٌد من امل�س��اكل التعاقدية املتنّوعة االأخرى: �س��عر الطّن بالدوالر 
املدفوع عرب ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل كان مرتفعًا للغاية )حواىل 177 
دوالرًا للط��ّن الواح��د(، م��ا جعل ال�س��عر املحّدد من ِقَبل »�س��وكلن« اأحد 
اأغل��ى االأ�س��عار يف الع��امل. كذلك جرى جتاه��ل القدرة املالي��ة املحدودة 
لل�س��لطات املحلي��ة على تغطي��ة هذه النفقات وتفاقم حال��ة عدم الر�سى 
ع��ن خدمات �س��ركة »�س��وكلن«، ف�ساًل ع��ن اأن االآثار ال�سحي��ة والبيئية 
 (Verdeil, 2013) ملطم��ر الناعم��ة �س��ّكلت مو�س��ع انتق��اد ه��ي االأخ��رى 
(UN-Habitat & Muhanna Foundation, 2015). اأم��ا يف املنطق��ة 

اإىل  البلدي��ات  بع���س  جل��اأت  فق��د  »�س��وكلن«،  نط��اق  خ��ارج  الواقع��ة 
رم��ي النفاي��ات ع�س��وائيًا وحرقه��ا يف اله��واء الطل��ق، بحي��ث انح�سرت 
املقاربات امل�س��تدامة الإدارة النفايات ال�سلبة يف عدد قليل من البلديات 

.(Giannozzi, 2017)

ويف اأعق��اب »اأزم��ة النفاي��ات« عام 2015، بعد اإ�س��ناد م�س��وؤوليات اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة تدريجي��ًا اإىل ال�س��لطات املحلي��ة، اأخذت »راأ�س��مالية 
النفاي��ات« تنتق��ل اإىل امل�س��توَين املحل��ي واالإقليمي بع��د اأن كانت ترتبط 

باملجموعات الطائفية املهيمنة على امل�ستوى الوطني.
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منهجية التقرير
 ،)instrumentation( »التاألي��ل«  مفه��وم  اإىل  التقري��ر  ه��ذا  ي�س��تند 
وه��و العملي��ة ال�سيا�س��ية الت��ي يج��ري م��ن خالله��ا حتدي��د امل�س��ارات 
القائم��ة املوؤ�ّس�س��ية  البن��ى  يف  ودجمه��ا  والت�س��غيلية،   التقني��ة 

  (Halpern, Lascoumes & Le Galès, 2014) (Lascoumes

 & Le Galès, 2004) (Hood, 2007) (Hood & Peter, 2004) 

 .(Salamon & Elliot, 2002) (Varone, 1998) (Lascoumes & Simard, 2011)

وه��و، اإذ اإىل حتليل اإدارة النفايات ال�سلبة، ال يكتفي باإلقاء نظرٍة عامٍة 
على ال�سيا�سات اللبنانية، بل يتحّرى الدينامّيات ال�سيا�سية والت�سريعات 
واالأنظم��ة الت��ي مُتّك��ن وحت��ّد ، يف الوقت نف�س��ه، م��ن املقارب��اِت التقنيَة 

الإدارة النفايات ال�سلبة.

تقوم هذه الدرا�س��ة على مقاربَتن منهجّيَتن: االأوىل، ُتعنى ببناء قاعدة 
��ل اأو�ساع من�س��اآت اإدارة النفايات ال�سلب��ة على اختالفها،  بيان��اٍت تف�سّ
مب��ا يف ذلك موقعه��ا، وتغطيتها االإقليمي��ة، وتكنولوجيتها، وقدرتها على 
معاجل��ة النفاي��ات، وم�س��در متويلها. وت�س��تخدم قاع��دة البيانات هذه 
معلوم��اٍت ت��وىّل جمعه��ا جمل���س االإمن��اء واالإعم��ار، ف�ساًل ع��ن م�سادر 
اأخ��رى من مكتب وزير الدولة ل�س��وؤون التنمية االإداري��ة، ووزارة ال�سحة 
العامة، وخُمربين اأ�سا�س��ين يف وزارة البيئة، ووكاالٍت دولية، و�س��لطاٍت 
حملي��ة. وقد قمن��ا باإخ�ساع ه��ذه املعلومات، قدر االإم��كان، للتدقيق من 

ِقبل م�سادر متعّددة.

اأم��ا املقارب��ة الثاني��ة فتحليلية، تتمّثل يف درا�س��ات اأربع تتن��اول كلٌّ منها 
حال��ة خا�س��ة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة: )1( بلدي��ة بكفيا-املحيدثة، 
)2( واحتاد بلديات جبيل، )3( واحتاد بلديات �سيدا-الزهراين، )4( 
وبلدي��ة زحلة. اإن درا�س��ات احل��االت هذه تو�سح االختالف��ات يف طبيعة 
ل يف اإدارة النفايات  ال�س��لطة املحلي��ة، وحجمه��ا، ونوعية الَعْق��د، واملُ�س��غِّ
ال�سلبة، ودرجة التطّور التكنولوجي، وم�س��توى اإ�س��راك املواطنن. وهي 
تعتم��د عل��ى جمموعٍة وا�س��عٍة من البيان��ات التي ت�س��مل تقارير �سحافية 
مة من ِقَبل البلديات نف�س��ها وم��ن جهاٍت فاعلٍة اأخرى  ووثائ��ق اأّولية ُمقدَّ
ذات �سل��ة، كم��ا تت�سم��ن مالحظ��اٍت ج��رى ا�س��تخال�سها م��ن زي��اراٍت 
موّجهٍة اإىل من�س��اآت اإدارة النفايات ال�سلبة اإ�سافًة اإىل 22 مقابلًة �س��بَه 
منّظمة مع روؤ�س��اء بلدي��ات، واأع�ساٍء يف املجال���س البلدية، وممّثلن عن 
احتادات البلديات، ومهند�س��ن، وموّظفن تقنين، وممّثلن للمن�س��اآت، 
ف�س��اًل ع��ن موّظفن يف وكاالت التمويل، ونا�س��طن بيئّي��ن، واأع�ساء يف 

منظمات حمّلية غر حكومية.

جغرافية اإدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان
ُيَع��ّد التخّل���س غ��ر املنّظم م��ن النفاي��ات وحْرقها يف اله��واء الطلق من 
املمار�س��ات ال�س��ائعة يف لبنان للتعامل مع النفايات ال�سلبة، ال�س��ّيما يف 
حمافظة بعلبك-الهرمل، حيث ال توجد اأّي من�ساأة ملعاجلة النفايات. اأما 
املكّبات غر ال�س��رعّية فتنت�س��ر يف اأرجاء لبنان كلها، ال�س��ّيما يف اأق�سية 
را�سيا وال�سوف وزغرتا والكورة وحمافظَتي جنوب لبنان والنبطية )بنت 
جبيل، وحا�سبيا، ومرجعيون، وجزين(، ويف مناطق التجّمع العمرايّن يف 
بروت وطرابل���س. وقد تبّن لنا، بالعودة اإىل جمموع البيانات االأ�سلية، 
�سة ملعاجلة النفاي��ات والتخّل�س  وا�س��تنادًا اإىل طبيع��ة املن�س��اآت املخ�سّ
منه��ا واإىل قدرته��ا عل��ى اال�س��تيعاب، اأن هناك ق��رارًا – ر�س��مّيًا اأو غر 
ر�س��مّي - بطْم��ر 37 يف املئة من جمم��وع النفايات ال�سلبة يف لبنان التي 
مل يت��ّم رميه��ا عام 2018، وت�س��بيخ 45 يف املئة منها، وف��رز 16 يف املئة، 
ومعاجل��ة 2 يف املئ��ة يف معام��ل حتويل النفايات اإىل طاقة. لكن امل�س��كلة 

هي اأن عمل العديد من امل�سانع اليزال دون م�ستوى قدرتها الفعلية.

اإن معظ��م مراف��ق التخّل���س م��ن النفاي��ات ومعاجلته��ا، م��ن مطام��ر، 
يف  يق��ع  طاق��ة،  اإىل  النفاي��ات  حتوي��ل  ومن�س��اآت  ت�س��بيخ،  ومن�س��اآت 
ال�س��ّت  املن�س��اآت  م��ن  ثالث��ًا  ب��اأن  علم��ًا  عمرانّي��ًا،  املكتظ��ة  املناط��ق 
يف  بحرّي��ان  مطم��ران  الك��ربى:  ب��روت  منطق��ة  يف  تتواج��د  الك��ربى 
 ب��رج حم��ود والكو�س��تا براف��ا، ومعم��ل للف��رز والت�س��بيخ يف الكرنتين��ا.

 اأم��ا املواق��ع الثالث��ة االأخ��رى فه��ي عب��ارة عن مطم��ر �سّح��ي يف زحلة، 
واآخ��ر يف طرابل���س، وم�سن��ع لله�س��م الالهوائ��ي وحتوي��ل النفايات اإىل 
طاق��ة يف �سي��دا، مع االإ�س��ارة اإىل اأن خدم��ة معمَلي املعاجل��ة يف كلٍّ من 
زحل��ة وطرابل���س تنح�س��ر �سم��ن نط��اق البلدي��ة والق��رى املحيط��ة بها 
مبا�س��رة، بخ��الف املن�س��اآت االأرب��ع االأخ��رى يف ب��روت و�سي��دا، والت��ي 
يّت�س��ع نطاق خدمتها لي�سمل مناطق اأخرى من بينها بروت وال�سواحي. 
اأما املن�س��اآت القائمة يف برج حمود والكو�س��تا براف��ا والكرنتينا، فتخدم 
املناطق االأو�س��ع ملحافظَتي بروت وجبل لبن��ان. ويف ما يخت�ّس ب�سيدا، 
فاإن املن�س��اأة تخدم بلدية �سيدا واأك��رب التجّمعات التابعة لها اإ�سافًة اإىل 
ق�س��اء جزي��ن. ُيذَكر اأن �سيدا تتوىّل منذ ثالث �س��نوات معاجلة نفايات 
بلدية بروت مبوجب اتفاق �سيا�سي. اأما �سائر املن�ساآت يف اأق�سية �سور، 
وجبيل، وال�سوف، واملنت، والكورة، وال�سنية، وحا�سبيا فتقت�سر قدرتها 

على معاجلة كّمياٍت قليلٍة من النفايات.
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اإن من�س��اآت التخّل�س م��ن النفايات ومعاجلتها هذه �س��ّكلت مو�سع جدٍل 
ي الكو�ستا  يتعّلق باأثرها البيئي ومدى ا�ستدامتها؛ فقد جرى ت�سميم مكبَّ
برافا وبرج حمود ليكونا حاّلً موؤّقتًا، يف االأ�سل، لكنهما مالبثا اأن حتّوال، 
بحكم ال�سرورة، مكبَّن دائَمن. واإذا ما ذهبنا بعيدًا من منطقة بروت 
الك��ربى، وجدن��ا اأن حمافظَت��ي ع��ّكار وبعلبك-الهرمل، وق�س��اء البقاع 
الغرب��ي تواجه��ان التحّدي��ات االأ�س��ّد اإحلاح��ًا، حي��ث اإن ن�س��بة النفايات 
املُنَتجة فيها تتخّطى بكثر ن�س��بة تلك اخلا�سعة للُمعاجَلة، ما يدعو اإىل 
القلق نظرًا اإىل افتقار املناطق املذكورة اإىل املن�س��اآت الت�س��غيلية افتقارًا 
�س��به ت��ام. واإذا كان��ت اأق�سي��ة البرتون، وزغرت��ا، وبنت جبيل، ورا�س��يا، 
تفتقر هي االأخرى اإىل مثل هذه املن�ساآت، فاإن ما ي�سفع لها بع�س ال�سيء 
ه��و اإنتاجه��ا كّمي��اٍت اأق��ّل م��ن النفايات. لك��ن االأمر يبدو خمتلف��ًا بع�س 
ال�سيء بالن�سبة اإىل مدينة �سور، التي متلك مرافَق ت�سغيلية، ولكْن، غَر 

قادرٍة على معاجلة كل ما ي�سدر عن �سكان املدينة من نفايات.

ط  يَرّجح، بالنظر اإىل البيانات، اأن تنفيذ العمل يف من�ساآت املعاجلة املُخطَّ
 لها �سيوؤّدي اإىل م�ساعفة القدرة االإجمالية على معاجلة النفايات يف لبنان.

 من �ساأن هذه املن�ساآت اأن ترّكز القدرة االإ�سافية على معاجلة النفايات 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي يف كلٍّ من حمافظات ال�س��مال )31،5 يف املئ��ة(، وعّكار 
)20،5 يف املئ��ة(، والبق��اع )19،8 يف املئ��ة(. لك��ن توّقعاتن��ا ت�س��ر اإىل 
اأن املن�س��اآت املُزَم��ع اإقامته��ا يف حمافظة بعلبك-الهرم��ل وق�ساء �سور، 
ل��ن تكون كافي��ة لتلبية االحتياجات املحلية يف ما يتعّل��ق باإدارة النفايات 
ر اإن�ساوؤها يف حمافظَتي بروت وجبل  ال�سلبة. اأما مرافق املعاجلة املُقرَّ
لبنان، فلن تتمّتع بالقدرة الكافية على معاجلة كّميات النفايات ال�سلبة 

التي ُتر�َسل حاليًا اإىل مطمَري الكو�ستا برافا وبرج حمود.

ط لها ترّكز، بنوع خا�س، على  ويبدو اأن من�ساآت معاجلة النفايات املُخطَّ
تطوير القدرة على الت�سبيخ، الذي  ميّثل 55 يف املئة من اال�ستثمارات التي 
يجري التخطيط لها وُيَعّد اال�ستثمار الرئي�س يف املن�ساآت املزمع اإقامتها 
يف جميع املحافظات با�س��تثناء النبطية. من �س��اأن هذه اال�س��تثمارات اأن 
نة على الت�س��بيخ بن�س��بة 150 يف املئة،  تزيد قدرة املعمل االإجمالية املُخمَّ
علم��ًا ب��اأن حتويل النفايات اإىل طاقة ي�س��ّكل 20 يف املئ��ة، والطمر 19 يف 
ر. ف�ساًل عن ذل��ك، يجري التخطي��ط الإقامة  املئ��ة من اال�س��تثمار املُق��رَّ
مطام��ر يف كلٍّ م��ن ع��ّكار، وال�سّنية، وجبي��ل، وبعلبك، والبق��اع الغربي، 
والنبطي��ة، وبن��ت جبي��ل، و�س��ور، يف حن يغل��ب االهتم��ام بالتكنولوجيا 

احلرارية يف حمافظَتي ال�سمال وجبل لبنان.

اإن درا�س��ات احلاالت االأرب��ع تتناول جوانب خمتلفًة لهذا امل�س��هد املعّقد 
وال�س��ريع التطّور، وتقّدم فهمًا معّمقًا ملكامن القوة وال�سعف يف خمتلف 
اال�س��رتاتيجيات التي ت�س��تخدمها ال�س��لطات املحلية؛ فقد ُبنَيت من�ساآت 
اإدارة النفاي��ات يف زحل��ة و�سيدا وجبيل قبل اأزم��ة العام 2015، يف حن 
ُبنَيت من�س��اأة بكفيا عام 2016، وكانت مبثابة ا�ستجابة مبا�سرة للتدهور 
الوطن��ي يف ج��ودة خدم��ة اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة. واجلدي��ر ذك��ره اأن 
معظ��م هذه املن�س��اآت تكافح م��ن اأجل املحافظة على ا�س��تدامتها املالية، 

واأنها مل ت�سلم من االعرتا�سات ال�سعبية وال�سيا�سية.
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اخلارطة 2. عدد ال�صكان يف الأق�صية.
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اخلارطة 3. موقع من�صاآت اإدارة النفايات ال�صلبة القائمة وتلك املنوي اإن�صاوؤها.
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اخلارطة 4. نوع املن�صاآت لإدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان.
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2.  بلدية بكفّيا-املحيدثة: مقاربة بتقنيات ب�صيطة حتظى 
بدعٍم حمليٍّ قوّي، ولكْن ي�صعب تطبيقها على نطاق اأو�صع

بكفّي��ا هي بل��دة يقيم فيها ما يقارب ال�10 اآالف ن�س��مة، وتقع يف منطقٍة 
جبلي��ٍة م��ن ق�س��اء املنت التاب��ع ملحافظة جب��ل لبن��ان )اخلريطتان 2.1 
و2.2(، يف قلب جتّمع عمراين ياأهله 20 األف ن�سمة وي�سمل ثالث بلداٍت 
اأخ��رى هي املحيدثة و�س��اقية امل�س��ك وبحر�س��اف. حتوي بكفّي��ا منطقًة 

اخلارطة 5. موقع بلدية بكفيا-املحيدثة. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.

اخلارطة 6. التجّمعات ال�صكنية الكربى يف بكفيا. امل�صدر: املوؤّلفون ا�صتناداً اإىل »غوغل اإيرث« )2018(.

�سناعي��ة والعدي��د م��ن املح��اّل التجاري��ة، وت�س��ّم بلديَتن، هم��ا بكفّيا-
املحيدث��ة )املُ�س��ار اإليه��ا ببلدي��ة بكفّي��ا(، و�س��اقية امل�س��ك-بحر�ساف، 

وكلتاهما ع�سو يف احتاد بلديات املنت ال�ساحلي واالأو�سط.
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وقد �س��اهم انتخاب نيكول اجلمّيل رئي�س��ًة للبلدي��ة يف اأيار/مايو 2016، 
يف توثي��ق الرواب��ط التاريخي��ة ب��ن البلدية وح��زب الكتائب الت��ي تنتمي 
اإلي��ه اجلمّي��ل بحكم كونها ابنة الرئي���س ال�س��ابق للح��زب اأمن اجلمّيل، 
الذي هو اأي�سًا رئي���س �س��ابق للجمهورية، و�سقيقة �سامي اجلمّيل، رئي�س 

احلزب احلايل وع�سٌو يف املجل�س النيابي. 

نظام اإدارة النفايات ال�صلبة يف بكفّيا
�سعت اجلمّيل بعد انتخابها اإىل تو�سيع انخراط البلدية يف اإدارة النفايات 
ال�سلبة، معتمدًة على فريٍق من املتطّوعن اعتماَدها على منظمات غر 
حكومي��ة الت��ي �س��اعدتها يف احل�سول عل��ى معّداٍت اإ�سافي��ة. وقد قادت 
البلدية حملة توعيٍة حول اأهمية فرز النفايات عند امل�سدر �سملت توزيع 
املن�س��ورات وطرق االأبواب وعقد االجتماع��ات املفتوحة واملوؤمترات، كما 
�س��ّجعت املمار�س��ات اجلّي��دة بتعّمدها و�سع مل�سق حتذي��ري اأحمر على 

االأكيا�س التي مل يتّم فرزها كما ينبغي.1

1  مقابلة مع لينا الجمّيل، مديرة من�ساأة »بي كلين« للفرز، 28 اآذار/مار�س 2018.

خلفية اإدارة النفايات ال�صلبة
كانت بكفّيا قبل العام 1994، �س��اأن معظم البلديات اللبنانية، تتخّل�س 
م��ن نفاياته��ا ال�سلب��ة بطريق��ة الرم��ي واحل��ْرق غ��ر اخلا�سَع��ن الأّي 
اإ�س��راف. لكنه��ا، يف اأثن��اء احلرب االأهلي��ة، بداأت تر�س��ل نفاياتها اإىل 
مك��ّب ب��رج حم��ود. وقد ا�س��تمّرت على ه��ذا املنوال حت��ى العام 1994، 
حي��ث توّل��ت �س��ركة »�س��وكلن« حتى الع��ام 2015 مهّمة جم��ع النفايات 
فيه��ا ومعاجلته��ا، باعتباره��ا ج��زءًا م��ن منطق��ة اخلدم��ة اخلا�س��ة 
ببروت وجبل لبنان، مع اقتطاعها التكلفة مبا�س��رًة من ح�سة البلدية 

يف ال�سندوق البلدي امل�س��تقّل.

ويف �سيف 2015، مع ظهور عجز البلدية واحلكومة املركزية عن اقرتاح 
احللول الناجعة، عمد ال�س��كان اإىل ا�س��تنباط حلولهم اخلا�سة، فقامت 
جمموعٌة من املتطّوعن – الذين مل تكن لهم بعُد معرفٌة باإدارة النفايات 
ال�سلب��ة – برئا�س��ة �س��خ�سيٍة حمليٍة هي نيك��ول اجلمّي��ل، برتويج مبداأ 
اإع��ادة التدوير والف��رز عند امل�سدر، لتعود فت�س��تفيد الحقًا من حمالت 
التوجيه والتدريب اللذين قّدمتهما لها جمعية »اأركان�س��يل« البيئية، غر 
احلكومية. وقد اأّدى تعاون هذه املجموعة مع البلدية، يف االأ�سهر التي تَلت 
ذل��ك، اإىل اإزال��ة اأكوام النفايات من ال�س��وارع، ث��م اإىل حتّوٍل يف خطاب 
البلدية التي اأخذت �س��يئًا ف�س��يئًا حتّظر رمي النفايات ب�س��كٍل ع�س��وائي. 
وملّا مل تكن البلدية متلك من�س��اأًة �ساحلة لفرز النفايات والتخّل�س منها 
�ست األَفي م��رت مرّبع م��ن االأرا�سي التي  بطريق��ٍة م�س��تدامة، فق��د خ�سّ
متلكها يف املنطقة ال�سناعية، ووّظفت لبناء املن�ساأة مهند�سن حملين، 
م�ستخدمًة لهذه الغاية م�ستودعًا معدنّيًا مّت �سراوؤه من وكالٍة تابعٍة لالأمم 
املتحدة. وهكذا اأُقيَمت املن�ساأة يف اآذار/مار�س 2016، واأُطِلق عليها ا�سم 
»بي كل��ن« )BiClean( )املرّكب من احلرَفن الالتينيَّن االأّوَلن لبكفيا 
 ،»Be Clean« اأي »نظي��ف«، وال��ذي ُيلَفظ Clean وكلم��ة ،)Bi-kfaya(

اأي »ُكن نظيفًا«(.

الر�صم 1. »من�صاأة »بي كلني« لإعادة التدوير. امل�صدر: ا�صتناداً اإىل »غوغل اإيرث«.
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ال�صكل 1. م�صار عمل »بي كلني«. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.

ال�صكل 2. عملية الفرز واملعاجلة. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.
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ُيَع��ّد نظ��ام اإدارة النفاي��ات ال�سلبة الذي تعتمده »بي كلن« ب�س��يطًا على 
امل�ستوى التقني، يعتمد طريقة الفرز املنزيل )االأّويل( وتوزيع النفايات، 
بح�سب نوع كلٍّ منها، على اأكيا�س منف�سلة تقّلها �ساحنات البلدية يوميًا 
��ل اعتم��اد حمّطاٍت  با�س��تثناء يوم��ي العطل��ة االأ�س��بوعية. واإذا كان ُيف�سّ
حم��ّددة لت�س��ليم النفاي��ات تقلي�س��ًا للتكلف��ة الناجم��ة ع��ن ت�س��لُّمها من 
املنازل مبا�سرًة، فاإن عجز البلدية املذكورة عن و�سع نظاٍم فّعاٍل ملراقبة 
نوعي��ة النفاي��ات الواردة جعله��ا تتغا�سى عن املو�س��وع وتعّو�س عن هذا 
التق�س��ر باملوافقة على ا�س��تقبال »ب��ي كلن« نفايات مف��رزة تردها من 

م�سادر اأخرى.

اأم��ا دور »ب��ي كل��ن« فيتمّث��ل يف اإج��راء جول��ة ثاني��ة م��ن الف��رز اليدوي 
ع��رب ا�س��تخدام ناقالٍت م��ن ت�سميم فريق حملي،2 مع االإ�س��ارة اإىل اأن 
من�ساأة »بي كلن« متلك القدرة على فرز ما بن 10 و15 طّنًا تقريبًا من 
النفاي��ات ال�سلب��ة يومي��ًا، يليه��ا �سغ��ط النفايات املف��رزة، كلِّ نوٍع على 
ح��دة، متهي��دًا لبيعه��ا اأو نقله��ا اإىل مرافق تت��وىّل ا�س��تكمال معاجلتها، 
ب البيئة خماطر  عن��د االقت�ساء، اأو تق��وم بالتخّل�س منها على نحٍو يجنِّ

احلْرق والرمي الع�سوائي.

توّظ��ف »ب��ي كلن« ما يقارب 30 ف��ردًا، مَبن فيهم عّم��ال الفرز اليدوي، 
و�س��ائقو �س��احنات النفاي��ات، وعّم��ال اجلم��ع، وامل��دراء، يف ح��ن تتوىّل 
البلدية، بدعم مبا�س��ر من حزب الكتائب وم�س��اعدة عدد من املنظمات 
الدولية واملحلية، مراقبة فرز النفايات وجمعها ف�ساًل عن اإدارة املن�ساأة. 
اأما البنية التحتية املادية ملن�ساأة »بي كلن«، ومعّداتها، وتكاليف الت�سغيل 
فيها كّلها، من اأجور و�سيانة وجمع للنفايات ونقلها، فتتوىّل البلدية اأمر 
متويله��ا. �سحي��ح اأن املجل���س البلدي نظ��ر يف اإمكان فر�س ر�س��ٍم حملي 
لتغطي��ة تكلف��ة اإدارة النفاي��ات، لكننا ن�س��تبعد موافقة ال�س��كان املحلين 

على هذا الطرح يف ظل االإطار القانوين الراهن.

الأبعاد ال�صيا�صية لإدارة النفايات ال�صلبة يف بكفّيا
ميّثل حزب الكتائب،على امل�ستوى ال�سيا�سي، جناح نظام اإدارة النفايات 
ال�سلبة يف بكفيا، حتى لي�سعب على الدار�س حتديد اخلطوط الفا�سلة 
ب��ن احلكوم��ة املحلي��ة والنف��وذ ال�سيا�س��ي حل��زب يق��وم عل��ى �س��الت 
القربى، اإىل حدٍّ بعيد. وقد تعّمد رئي���س احلزب احلايل، النائب �س��امي 
اجلمّيل، ت�س��ويق ه��ذه التجربة بو�سفها منوذجًا ناجح��ًا ملقاربة احلزب 
م�س��األة اإدارة النفايات ال�سلبة ي�س��تند اإىل مبادئ »الالمركزية االإدارية 
املو�ّس��عة«، و�س��فافية احلكم، وامل�س��وؤولية البيئية، بخالف ما ي�سهد عليه 

.(Baaklini, 2016) »اأداء �سركة »�سوكلن

2  مقابلة مع رئي�س ت�سغيل من�ساأة »بي كلين« للفرز، 6 اآذار/مار�س 2018.

الر�صم 2. رئي�س حزب الكتائب يف افتتاح من�صاأة »بي كلني«، اآذار/
 https://www.facebook.com/BiCleanleb/.:مار�س 2016. امل�صدر

ه��ذه املب��ادرة مل تقم عل��ى عامل الكفاءة التقنية وح�س��ب، واإمنا اقت�ست، 
اأي�س��ًا، ب��ذل جه��ٍد جماع��ي م�س��تدام. وقد كان م��ن ال�س��روري احل�سول 
على دعم حزب الكتائب لت�س��ويق جهود ال�س��كان هذه. �س��وى اأن البلديات 
املجاورة واخلا�سعة لنفوذ اأطراٍف �سيا�س��يٍة فاعلٍة اأخرى، كاحتاد بلديات 
املنت ال�ساحلي واالأو�سط، ال تعرتف ببكفيا منوذجًا ُيحتذى به، وال تن�ّسق مع 
حزب الكتائب ال�ستن�س��اخ هذا النموذج، بل تطرح، برئا�سة ال�سّيدة مرنا 
امل��ّر، ابنة النائب مي�س��ال امل��ّر، حالًّ مغايرًا لق�ساء املنت يقوم على اإن�س��اء 

معمل تفكك حراري يف برج حمود مهّمته حتويل النفايات اإىل طاقة.

تقييم: م�صاألة ال�صتدامة
ت�سّكل اال�ستدامة املالية حتّديًا رئي�سًا كما هي احلال يف معظم املبادرات 
املحلية الإدارة النفايات ال�سلبة، حيث مل تكن اإيرادات النفايات املُباعة 
والقابل��ة الإع��ادة التدوي��ر، يف البداي��ة،  تغّط��ي اأكرث م��ن 15 يف املئة من 
التكاليف الت�سغيلية للمن�ساأة، ومل ي�سهم تو�سيع �سبكة امل�سرتين يف رفعها 
اإال بن�س��بة 20 يف املئة، من دون اأن ُندخل يف احل�س��بان التكلفة االإ�سافية 
لنقل النفايات القابلة الإعادة التدوير. لكن العبء املايل الإدارة النفايات 
يبق��ى، بالن�س��بة اإىل البلدي��ات اأق��ّل بكثر مم��ا كان علي��ه مبوجب العقد 
ر ب�77-80 دوالرًا للطّن  مع »�سوكلن«: فالتكاليف الت�سغيلية للمن�ساأة ُتقدَّ
الواحد، يجري ت�س��ّديد جزٍء �سغٍر منه��ا عرب اإيرادات النفايات القابلة 
الإع��ادة التدوي��ر، مقارنًة بال�س��عر التي كان��ت البلدية تدفعه ل�«�س��وكلن« 

�سابقًا، وهو 177 دوالرًا للطّن الواحد.3

لق��د كان الدع��م امل��ايل ال��ذي قّدمت��ه بلدي��ة بكفي��ا ملن�س��اأة »ب��ي كل��ن«، 
واإ�س��رافها عليها عن كثب، عاملن اأ�سا�س��ينَّ يف �سمان ا�ستمرايتها، مع 
اللفت اإىل اأن الروابط الوثيقة ببلدية �ساقية امل�سك-بحر�ساف املجاورة 
كان��ت، ه��ي اأي�س��ًا، مفي��دًة تاريخي��ًا باإتاحته��ا للبلديَت��ن جتمي��ع املوارد 
خلدم��ة جتّم��ٍع �س��كاين اأ�سخم. كذل��ك �س��اهمت اأطراٌف فاعل��ٌة اأخرى، 

بكفيا- بلدية  ورئي�سة   ،)2018 اآذار/مار�س   28( كلين«  »بي  مديرة  مع  مقابلة   3
المحيدثة )17 كانون االأول/يناير 2019(.
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كاملنّظم��ات املحلية غر احلكومية، واملدار���س، وال�س��ركات، واملتطّوعن 
بن، يف حملة التوعية التي نّظمتها البلدية، ويف تطوير من�س��اأة »بي  املَُدرَّ
كل��ن«، حي��ث توّل��ت جمعية »اأركان�س��يل« غ��ر احلكومية مهم��ة التدريب 
والتوجيه التقني، اإىل جانب كلٍّ من منظمة »مر�س��ي كورب�س«، والوكالة 
االأمركي��ة للتنمية الدولية، والوكالة الربيطانية للتنمية، ووكالة التعاون 
التقن��ي والتنمي��ة )ACTED(، واإن يك��ن دور ه��ذه االأطراف ق��د ت�ساءل 

بع�س ال�سيء يف املراحل الالحقة لتطوير امل�سروع.

نخ��رج م��ن جتربة بكفيا بجمل��ة ا�س��تنتاجاٍت اأ�سا�س��ية: اأّواًل، اإن املقاربة 
القائم��ة عل��ى اإع��ادة التدوي��ر والف��رز مّكنت البلدي��ة من مواجه��ة اأزمة 
النفاي��ات ع��ام 2015 بطريقٍة اأكرث فاعلّيًة من معظم البلديات االأخرى. 
ثاني��ًا، حّق��ق منوذج اإدارة النفاي��ات ال�سلبة الذي اّتبعت��ه بكفيا ُوفوراٍت 
كب��رًة مقارن��ًة بتكلف��ة خدم��ات »�س��وكلن«. ثالث��ًا، اأ�سب��ح نظ��ام اإدارة 
النفايات ال�سلبة اخلا�س مبن�س��اأة »ب��ي كلن« ممكنًا بف�سل منوذٍج نادٍر 
من التعاون بن االأفراد واملنظمات الذين يت�س��اركون خلفياٍت اجتماعيًة 
واقت�سادي��ًة و�سيا�س��يًة مت�س��ابهًة يف منطقة �سغرة ن�س��بيًا، م��ا يعني اأن 
مب��ادراٍت مماثل��ًة ق��د يك��ون م��ن ال�سع��ب تطبيقه��ا يف مناط��ق اأكرب اأو 
اأك��رث جتزئًة من الناحية ال�سيا�س��ية اإال اإذا كان��ت تتمّتع باملوارد واالإرادة 
امل�س��تدامة لتطبي��ق ه��ذا النم��وذج. واجلدير ذك��ره اأن هذا امل�س��روع مل 

ي�ستِفد من اأّي توجيٍه اأو دعٍم من احلكومة املركزية.

م��ع ذلك، واجهت من�س��اأة »بي كلن« عددًا من التحّدي��ات التقنية؛ حيث 
ب��داأت، يف اآذار/مار���س 2018، ت�س��در �سو�س��اًء ترافق��ت م��ع انبع��اث 
روائح كريهة من النفايات الع�سوية التي كان يجري ت�سبيخها يف الهواء 
الطلق، ما اأّدى اإىل انت�س��ار الذباب يف اأرجاء املن�س��اأة واملنطقة املحيطة. 
لك��ن مدرائه��ا عم��دوا اإىل وق��ف الت�س��بيخ يف اله��واء الطل��ق وبا�س��روا 
م�سروعًا اآخر يرمي اإىل حتويل النفايات الع�سوية اأ�سمدًة �سائلة واإر�سال 
املواد الع�سوية اإىل اإحدى مزارع البقاع. على اأن ال�س��كاوى املحلية ظّلت 

حمدودة بحكم وقوع املن�ساأة يف منطقٍة �سناعيٍة قليلة ال�سكان.

بي��د اأن امل�س��كلة التقني��ة االأك��رث ب��روزًا تكمن يف م��دى قدرة املن�س��اأة على 
التخّل���س من املواد الع�سوية ومن النفايات ب�سنفيها القابل وغر القابل 
الإع��ادة التدوي��ر، واإر�س��اِلها بع��د الف��رز اإىل زبائ��ن يعيدون ا�س��تعمالها اأو 
يح�سنون التخّل�س منها، حيث تبّن، لدى قيا�س هذه الدينامّية، اأنها غر 
م�س��تدامٍة، الأن تزاي��د كمية النفايات القابلة الإعادة التدوير من �س��اأنه اأن 
ي��وؤّدي، مع توا�س��ل عمليات الفرز وتعميمها، اإىل خف�س �س��عر مبيعها اإىل 

امل�سانع واملوؤ�س�سات املعنّية وتقليل اإيرادات املن�ساأة، على املدى الطويل.

َبع��ة يف اإدارة النفايات ال�سلبة  بي��د اأن طريق��ة الفرز واإعادة التدوير املُتَّ
يف بكفي��ا اأظه��رت قي��ودًا هيكلي��ًة اإ�سافي��ًة تكّب��ل ق��درة البلدي��ات املالية 
عل��ى تطبي��ق مثل هذه امل�س��اريع: اإن من�س��اأة »بي كلن« تعتم��د حاليًا على 
معم��ل �سناعي خا���س لتحويل النفاي��ات اإىل طاقة يف البق��اع، للتخّل�س 
م��ن نفاياته��ا غر القابل��ة الإعادة التدوي��ر )ما ب��ن 20-30 يف املئة من 
النفاي��ات املُعاجَل��ة(. وق��د عق��دت البلدية الع��زم على تطوير من�س��اأتها 
ال�سناعي��ة مبا ميّكنها من معاجلة النفايات غر القابلة الإعادة التدوير 
حراريًا مع امل�ستثمر نف�سه. لكن ذلك يتطّلب ما ال يقّل عن 100 طّن من 
النفاي��ات يف الي��وم، وهو م��ا ال تنتجه بكفيا يف الوق��ت الراهن. وحتى لو 
ان�سّمت البلدات املحيطة بها اإىل امل�سروع، فلن يتّم بلوغ عتبة التعادل اإال 
لت معظم البلدات املجاورة املحافظة على عقودها  بعد 14 عامًا. لذا ف�سّ
احلالية املتعّلقة باإدارة النفايات ال�سلبة باإدارة احلكومة املركزية، �سّيما 
واأنها مل تتمّكن من �سمان ا�ستقرار مواردها املالية الناجتة يف معظمها 
من التحويالت املتاأّخرة التي تردها من ال�سندوق البلدي امل�ستقّل. هذه 
القيود املالية هي التي جعلت بلدية �ساقية امل�سك-بحر�ساف تتوّقف عن 

اإر�سال نفاياتها اإىل »بي كلن«، ما بات يهّدد ا�ستمرارية املن�ساأة.

اإن��ه مل��ن املفارق��ة اأن يكون اأحد القي��ود املالية لنموذج بكفي��ا قد انبثق من 
اإح��دى نق��اط قّوت��ه االأ�سا�س��ية، وه��ي االعتم��اد عل��ى الف��رز الفّع��ال عند 
امل�س��در. لق��د حتدث��ت رئي�س��ة البلدية، يف ه��ذا االإط��ار، ع��ن دورٍة فّعالٍة 
عرفت اأول انطالقة لها منذ اأن بداأت املنازل تفرز نفاياتها قائلًة: »عندما 
اأدرك النا�س اأن احلّل فّعال، توّقفوا عن رمي النفايات ع�سوائيًا«، من دون 
اأن يفوتها اللفت اإىل �سعوبة اإقناع ال�سكان بتغير �سلوكهم من قبل اأن يّروا 
نتائ��ج اجله��ود اجلماعي��ة (Alkantar, 2016). وما �س��ّهل جن��اح املبادرة، 
اأي�سًا، هو التوعية البلدية الهادفة اإىل ت�سجيع م�ساركة ال�سباب يف م�ساريع 
الفن��ون القائم��ة على اإعادة التدوير )الر�س��وم 3-5(، م��ن جهة، واعتماد 
البلدي��ة عل��ى خربة املنظمات غر احلكومي��ة، والتعّلم من خالل التجربة 
واخلطاأ، من جهة اأخرى. ومع اأنه مل يتّم بعد اإجراء اأّي تقييم الأثر املن�ساأة 
البيئ��ي، فاإن املراقبن املحلين ي��رون اأن هذه احلمالت اأثبتت جدواها يف 

حث ال�سكان على فرز النفايات يف منازلهم.4

الفرز  هذا  نوعية  لكن  نفاياتهم،  يفرزون  ال�سكان  جميع  البلدية،  لرئي�سة  وفقًا   4
كانون   17 )مقابلة،  جديد  من  المن�ساأة  في  فرزها  اإعادة  ي�ستدعي  ما  متو�ّسطة، 

الثاني/يناير 2019(.
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الر�صم 4. بناء جدار من الإطارات غري املُ�صتعَملة. امل�صدر: �صفحة »بي كلني« على الفاي�صبوك.

الر�صم 5. ا�صتخدامات خمتلفة للنفايات القابلة لإعادة التدوير. امل�صدر: �صفحة »بي كلني« على الفاي�صبوك.

ُيذَكر اأن بلدية بكفيا مل تكن، قبل اأزمة النفايات يف العام 2015، نا�سطًة 
وال �ساحب��ة ابت��كار ممّيز يف جم��ال اإدارة النفايات ال�سلبة، اإاّل اأنها بعد 
االأزم��ة عم��دت اإىل ت�س��خر الرواب��ط ال�سيا�س��ية واحلما���س املجتمع��ي 
��ل اإىل من��وذٍج �سدي��ق للبيئ��ة وفّع��اٍل ن�س��بيًا يف اإدارة النفاي��ات  للتو�سّ
ال�سلبة. مع ذلك، فاإن م�سائل اال�ستدامة املالية، وقابلية تعميم النموذج 
وتكراره، ت�س��ّلط ال�سوء على التحّديات التي تواجهها ال�س��لطات املحلية 
يف اإدارتها النفايات ال�سلبة �سمن اإطار امل�سهد املوؤ�ّس�سي اللبناين. ولئن 
�س��ّح اأن هذا النموذج قد اأثبت جناحه التقني وال�سيا�س��ي على امل�س��توى 
اجلزئ��ي، فالي��زال هنال��ك، يف املقاب��ل، ع��دد م��ن االعتب��ارات التقنية 
واملالية وال�سيا�س��ية التي حتّد من قدرته على فر�س نف�س��ه مثااًل ُيحتذى 
يف مناطق اأخرى، ال�سيما تلك التي تفوقه م�ساحة، وكثافة �سكانية وتنّوعًا 
�سيا�س��ّيًا. ه��ذا النموذج ُيظِهر اأن م�س��اريع التنمية املُكِلف��ة والتي، اإذا ما 
ج��رى تطويره��ا، ميكن اأن تع��ود مبردود م��ايّل اأوفر، حتت��اج اإىل تعزيز 
التع��اون االجتماع��ي وال�سيا�س��ي، وهو اأمٌر غالبًا ما ي�س��تحيل حتقيقه يف 

امل�سار الراهن الذي تّتخذه الالمركزية.
 الر�صم 3. م�صاركة الك�ّصافة وطلب املدار�س يف »بي كلني«.

 امل�صدر: �صفحة »بي كلني« على الفاي�صبوك.
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 3. احتاد بلديات جبيل: 
اإدارة مكّب جرى حتويله مطمراً

تعود ملكية من�ساأة معاجلة النفايات ال�سلبة والتخّل�س منها، الواقعة يف 
بلدة حبالن، اإىل احتاد بلديات جبيل )املُ�سار اإليه هنا باالحتاد(. ي�سّم 
ق�س��اء جبي��ل التاب��ع ملحافظ��ة جبل لبن��ان 85 بل��دًة وقريًة على م�س��احة 
380 كيلومرتًا مرّبعًا يقطن فيها ما يقارب ال�70 األف ن�س��مة. واإذا كانت 
مناط��ق الق�ساء ال�س��احلية قد اأ�سابت، على م��دار العقد املا�سي، متّدنًا 
ملحوظ��ًا، فقد بقيت مناطقه اجلبلية الداخلي��ة ريفية الطابع، علمًا باأن 
مرك��ز الق�ساء االإداري واالقت�سادي هو مدينة جبيل، التي ُتَعّد مق�سدًا 

�سياحيًا رئي�سًا يف لبنان.

اأج��رى تاأُ�سي���س ه��ذا االحت��اد ع��ام 1981، وه��و اأح��د اأق��دم االحتادات 
يف لبن��ان ومق��ّره جبيل، وي�سّم جمل�س��ًا م��ن 14 ع�سوًا ميّثل��ون البلديات 
االأع�س��اء في��ه، كم��ا ي�س��ّم عددًا قلي��اًل من املوّظف��ن، مَبن فيه��م اثنان 
يف ق�س��مه االإداري، و�س��ّتة يف ق�س��م الهند�س��ة.5 اأم��ا امل�س��وؤول ع��ن اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة �سمن نطاق االحت��اد فهو الع�سو املمّث��ل لبلدية جبيل 
يف جمل�س��ه، وال��ذي يتوىّل متابعة التقارير ال�س��هرية ال��واردة من مدراء 

ل عمليات املن�ساأة ومالّيتها. من�ساأة حبالن، والتي تف�سّ

الالفت اأن بلدية جبيل تتمّتع بموارد مالية اأوفر بكثير مما يتمّتع به االتحاد وت�سّم   5
عددًا من الموّظفين )حوالى 110 موّظفين( يفوق عدد موّظفي االتحاد، كما تجمعها 

روابط اأوثق بالجهات المانحة الدولية. 

اخلارطة 7. ق�صاء جبيل مع مكّب حبالني واملنطقة الواقعة �صمن نطاق الحتاد. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.
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نظام اإدارة النفايات ال�صلبة يف احتاد جبيل
اأُقيَم��ت من�س��اأة حبال��ن عام 1983، عل��ى اأر�ٍس م�س��احتها 10 اآالف مرت 
مرّب��ع، ا�س��رتتها بلدي��ة جبيل بهدف ا�س��تخدامها مكّب��ًا يف الهواء الطلق 
عل��ى مقرب��ة م��ن مدين��ة جبيل القدمي��ة. ويف الع��ام 1984، ُنِقَل��ت اإدارة 
مك��ّب حبالن من البلدي��ة اإىل االحتاد، ما اأتاح للبلدي��ات االأع�ساء رمي 
نفاياته��ا ال�سلب��ة فيه. لك��ن االحتاد ق��ّرر يف اأعقاب احل��رب االأهلية اأاّل 
يك��ون جزءًا من منطقة اخلدمة التابعة ل�س��ركة »�س��وكلن«، ظّنًا منه اأن 

املكّب �سيكون حالًّ م�سمونًا مل�ساكل تلك البلديات. 

يف الع��ام 1998، ق��ّدم البن��ك ال��دويل اإىل احلكوم��ة اللبناني��ة، ب��اإدارة 
جمل�س االإمناء واالإعمار، قر�سًا قيمته 55 مليون دوالر يرمي اإىل حتويل 
املكّب��ات الرئي�س��ة مطامَر �سّحي��ة. وقد قيل يومذاك باأن��ه مّت تخ�سي�س 
مبل��غ 6.5 مالي��ن دوالر من��ه ملكّب حبال��ن. لكن م�س��وؤويل االحتاد نَفوا 
اأن يكون قد بلغهم �س��يء من تلك االأموال،  موؤّكددين اأنه مّت ر�سد مليون 
دوالر من موازنة االحتاد اخلا�سة من اأجل تو�سعة م�ساحة املكّب من 10 

اآالف اإىل 120 األف مرت مرّبع.

مة من االحتاد االأوروب��ي )1.1 مليون يورو(، ومن  بي��د اأن الهب��ات املُقدَّ
الوكال��ة االأمركي��ة للتنمي��ة الدولي��ة )1.3 مليون دوالر(، �س��اهمت، يف 
غ�س��ون العام��ن 2004 و2007، يف اال�س��تعا�سة من مك��ّب حبالن ببناء 
من�س��اأٍة للتخّل���س م��ن النفايات ومعاجلته��ا. كانت بداي��ة العمل يف هذا 
القط��اع، ب��اإدارة االحت��اد، ع��ام 2007 ، حي��ث بلغ��ت قدرة املن�س��اأة على 
املعاجلة 77 طّنًا يف اليوم ملا يناهز ال�105 اآالف ن�سمة. وقد كان الهدف 
االأّويل اأن ُيع��اد تدوي��ر 20 يف املئ��ة من النفايات، والبدء بالت�س��بيخ، لكن 
ق��درة املن�س��اأة عل��ى اإع��ادة التدوي��ر مل تتخ��طَّ ن�س��بة 3 يف املئ��ة، كما مل 
رًا ا�ستخدامها عرب قنوات اأنفاق  تتبلور قط تقنية الت�سبيخ التي كان ُمقرَّ
��ف اإىل ذل��ك اأن املن�س��اأة مل ُتفِل��ح يف و�سع حّد للممار�س��ة  التخم��ر. اأ�سِ
الرا�س��خة واملتمّثل��ة يف الرم��ي الع�س��وائي للنفاي��ات وحرقه��ا يف اله��واء 
الطل��ق، حت��ى اإذا انطلق��ت حمل��ة االحتجاجات على التل��ّوث الناجم عن 

ذلك مل جتد ال�سلطات املحلية بّدًا من اإقفال املكّب.

ويف العام 2010، مّت انتخاب زياد احلّواط رئي�س��ًا الحتاد بلديات جبيل، 
بعد اأن كان قد �سبق انتخابه منذ فرتة غر بعيدة رئي�سًا لبلدية جبيل. مل 
يكن احلّواط – وهو �س��خ�سية حملية بارزة يف جمال االأعمال – را�سيًا 
ع��ن اإدارة موق��ع حبالن، فقّرر اإ�س��ناَد عملي��ات اإدارة النفايات ال�سلبة 
اإىل ط��رٍف ثال��ث، و�سم��اَن اإدارٍة اأك��رث مهنيًة للمن�س��اأة ع��رب التعاقد مع 
�س��ركة »�س��انيتك« اخلا�سة. اإال اأن ال�سعف الظاهر يف اأداء هذه االأخرة 
دفع االحتاد اإىل اإقفال املن�ساأة عام 2011، مع ا�ستمرار ال�سركة يف اإدارة 
املكّب. وكانت النتيجة اأن تكّد�ست النفايات يف املكّب اأكوامًا بلغ ارتفاعها 
نح��و 50 م��رتًا، ما ت�س��ّبب بانزالقه��ا اإىل النهر وتلويث املي��اه اجلوفية يف 

.(ELARD, 2011) املنطقة

الواق��ع اأن اّتخ��اذ م�س��األة النفايات ال�سلب��ة يف لبنان طابعًا �سيا�س��يًا يف 
�سي��ف الع��ام 2015، وّلد جداًل حول �س��وء اإدارة مك��ّب حبالن،6 وا�سّطر 
االحتاد اإىل اإنهاء عقد »�س��انيتك« الإدارة املكّب حتت �سغط ال�سيا�س��ين 

والنا�سطن املحلين التابعن لتحّرك »طلعت ريحتكم«.

الر�صم 6. حمتّجون من املنطقة ينّددون ب�صوء اإدارة النفايات يف 
.Greenarea.me :جبيل. امل�صدر

الر�صم 7. تكّد�س النفايات ال�صلبة يف مكّب حبالني الذي اأ�صفر عن 
انزلقها. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.

اقترح ال�سيا�سيون رمي نفايات ق�ساَئي المتن وك�سروان في حبالين، ال بل اإن درا�سًة   6
اأجرتها �سركة »رامبول« الدانماركية اقترحت ا�ستخدام المكّب للتخّل�س من الرماد 

الناجم عن المحرقة الُمزَمع اإن�ساوؤها في منطقة الكرنتينا في بيروت.
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ويف العام 2016، فازت �س��ركة »باتكو« اخلا�سة مبناق�سٍة جديدٍة الإدارة 
�س االحت��اد قر�سًا بقيمة  من�س��اأة حبالن وحتويل املك��ّب مطمرًا، فخ�سّ
6.7 مالين دوالر لتمويل امل�س��روع،7 مزياًل بذلك عبئًا ماليًا ثقياًل عن 
كاه��ل بلديات��ه االأع�س��اء. ومع اأن العمل ا�س��ُتوؤِنف يف معم��ل املعاجلة، مل 
ي�س��تطع هذا االأخر ا�س��تيعاب كّمية النفايات الواردة )حواىل 170 طّنًا 
يف اليوم(، ناهيك باأن القر�س لن يغّطي التكاليف اإاّل ملدة اأربع �سنوات، 
عل��ى االأرجح، نظرًا اإىل ال�س��عر الذي تتقا�س��اه »باتكو« من االحتاد، وهو 
30 دوالرًا للط��ّن الواح��د. والي��زال جم��ع النفاي��ات ونقله��ا اإىل حبال��ن 
م�س��وؤوليَة كّل بلدي��ٍة عل��ى ح��دة، علم��ًا ب��اأن ف��رز النفايات عن��د امل�سدر 
يقت�س��ر عل��ى بلديَتي اإهمج وجبيل، ولو ج��رى تعميمه على كامل منطقة 

جبيل، لكانت فر�س املن�ساأة يف اال�ستمرار اأوفر.

اإن نظام اإدارة النفايات ال�سلبة احلايل يلّبي متطّلبات اجلمع االأ�سا�سية 
لق�س��اء جبي��ل، حي��ث يق��وم االحت��اد وبلدي��ات الق�س��اء بالدف��ع ل�س��ركة 
»�س��انيتك«، لق��اء جمع النفايات، على اأ�سا���س الطّن الواح��د، يف حن اأن 
�سركة »باتكو« التزال تتوىّل اإدارة املن�ساأة حتى اليوم. اأما طريقة املعاجلة 
املُتََّبعة فتقوم على ف�سل النفايات الع�سوية من تلك القابلة الإعادة التدوير 
عرب الفرز اليدوي وامليكانيكي القائم على التدقيق بالنظر متهيدًا لطْمر 

املواد الع�سوية. 

وفقًا لالتحاد، جرى التعاقد لتاأمين التمويل في �سكل �سلفٍة من وزارة المالية مقابل   7
ة االتحاد في ال�سندوق البلدي الم�ستقّل بن�سبة 40 في المئة. اقتطاع من ح�سّ

اخلارطة 8. مكّب حبالني. امل�صدر: »غوغل اإيرث«، عّدلها املوؤّلفون، 2018.

م��ع االإ�س��ارة اإىل اأن 10 يف املئ��ة فقط من م�س��احة املكّب ُت�س��تعَمل اليوم 
مطم��رًا �سّحي��ًا، وال ُيف��َرز من النفايات الواردة اإىل املن�س��اأة �س��وى 4 يف 
املئ��ة،8 وه��و ف��رز جزئ��ي الأن املب��ادرات البلدي��ة التي ت�س��ّجع الفرز عند 
امل�س��در الت��زال غائبة. وتوّظف املن�س��اأة نح��و 30 عاماًل ُي�س��ِرف عليهم 
مدي��ر املطم��ر ال��ذي يراقب العملي��ات وي�س��اعد يف و�سع قاع��دة بياناٍت 
خا�س��ٍة بالنفاي��ات ال��واردة اإىل املن�س��اأة واخلارج��ة منه��ا، كم��ا يت��وىّل 

االإ�سراف على العمليات ممّثل االحتاد، اأي�سًا.

وق��د اأطل��ق االحت��اد، ع��ام 2018، مناق�سًة لتو�س��يع املطم��ر ال�سّحي 
ومعم��ل الف��رز وبن��اء 21 نف��ق تخم��ٍر للت�س��بيخ، على اأن تت��وىّل اجلهة 
الفائزة باملناق�سة م�س��وؤولية تاأمن اال�س��تدامة املالية للمن�ساأة، وُترفَع 
تكلف��ة جمع النفايات، التي ُتزال عن عاتق االحتاد لتتحّملها البلديات 
االأع�س��اء، م��ن 30 اإىل 35 دوالرًا للط��ّن الواح��د. لك��ن العقد مل مُيَنح 

بعُد الأّي جهٍة )اآب/اأغ�سط���س 2019(.

8  هناك �سركات وم�سانع ت�ستري المواد الُمفَرزة في المن�ساأة.
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تقييم: التلزمي للقطاع اخلا�س
بق��ي االحت��اد من��ذ اإن�س��اء مك��ّب حبال��ن �سان��ع الق��رار االأول يف اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة؛ وق��د اتُِّخ��َذت الق��رارات املتعّلق��ة ب��اإدارة النفاي��ات 
ال�سلب��ة بالتواف��ق يف ما بن البلديات االأع�س��اء يف االحتاد، على الرغم 
م��ن اخلالفات ال�سيا�س��ية القائمة ب��ن الفئات التي يتكّون منها جمل���س 
االحتاد.9 ومل يوؤّد الن�ساط املحلي اإال دورًا �سعيفًا لوِحظ يف اأعقاب حملة 
»طلع��ت ريحتك��م«، حن عمدت جمموعٌة من املحتّجن اإىل اإقفال مدخل 

من�ساأة حبالن اعرتا�سًا على ا�ستراد النفايات من خارج املنطقة.

كذل��ك مل ين�س��اأ ن��زاع ُيذكر ح��ول موا�سف��ات املن�س��اأة التقنية، وم�س��األة 
حتوي��ل النفايات اإىل طاق��ة، بل اإن تاأهيل املوقع وحتويل��ه مطمرًا �سّحيًا 
عل��ى نح��ٍو تدريجي لقي��ا عمومًا قبول االحت��اد باعتبارهما احل��ّل االأمثل 
الإدارة النفايات ال�سلبة يف املنطقة، واإن يكن هنالك اإقرار باأن ا�ستدامته 
��ل يف العام  املالي��ة تواج��ه حتّدي��ًا كب��رًا. ُيذَك��ر كذل��ك اأن االحت��اد تو�سّ
2010، اإىل توافٍق �س��ريٍع حول اال�س��تعانة بالقطاع اخلا�س الإدارة من�ساأة 
حبالن، اعتقادًا منه بتفّوق االإدارة املُخ�سَخ�سة. ومع اأن النتائج اأثبتت 
بط��الن ه��ذا االعتق��اد، قّررت بلدية ب��الط منفردًة، عام 2016، اإن�س��اء 
معمل معاجلة خا�س بها تتوىّل بناءه واإدارته اإحدى ال�س��ركات اخلا�سة، 
وُيعرتف لها بحق ملكيته. وقد متّكنت ال�سركة املعنّية، باعتمادها طريقة 
الف��رز وتقني��ة التغويز م��ن معاجلة 200 طّن من النفاي��ات يوميًا لبالط 

.(Kazzi, 2018) واملناطق املجاورة

اأم��ا النظ��ام املعتم��د حالّي��ًا يف من�س��اأة حبال��ن فق��د اأثب��ت، بت�سميم��ه 
التقن��ي واالإداري، عجزه عن تلبية احتياجات املنطقة، و�س��تبقى من�س��اأة 
حبال��ن غر م�س��تدامٍة، عل��ى ال�سعيَدين البيئي واملايل، ما مل ُت�س��تاأنف 
اأعم��ال الفرز عن��د امل�سدر وُيعاد تاأهي��ل املكّب لي�سبح مطم��رًا �سّحيًا. 
اأم��ا اخلط��ط احلالي��ة لتو�س��يع املطم��ر ال�سّحي، واإن�س��اء اأنف��اق تخمٍر 

للت�سبيخ، فمن �ساأنها اأن حت�ّسن فاعلية املن�ساأة الت�سغيلية.

ومناصر  اللبنانية،  للقوات  مناصرين  وثالثة  الحّر،  الوطني  للتيار  مناصرين  خمسة   9
واحد لحزب الله، وخمسة مناصرين للنائب السابق فارس سعيد.

لقد اأظهرت اإدارة احتاد جبيل ملن�س��اأة حبالن، منذ منت�سف ثمانينيات 
الق��رن املا�سي، اأن ال�س��لطات املحلية التزال تفتق��ر اإىل القدرات املالية 
والب�سرية والتقنية الإدارة نفاياتها ال�سلبة، بدليل اأن هذا االحتاد، الذي 
ٍم  ُيعت��رب م��ن اأقدم االحتادات يف البالد، ظّل عاجزًا عن و�سع اإطاٍر ُمنظَّ
الإدارة نفاياته بالرغم من خ�سوعه �س��ابقًا لتدّخل احلكومة املركزية يف 
جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلبة. اإن حالة احتاد جبي��ل توؤكد غياب خّطٍة 
�س��املٍة الإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، ب�س��رف النظ��ر عن امل�س��ائل التقنية 
واالإدارية واملالية وتلك املتعّلقة ب�سنع القرار ال�سيا�سي، ما ي�سّلط ال�سوء 
على اأهمية التخطيط والتن�سيق بن البلديات بو�سفهما عامَلن حا�سَمن 
للنج��اح. وق��د اأظهر امل�س��ح ال��ذي اأجرت��ه »املنظمة الدولي��ة للتقرير عن 
الدميقراطي��ة« ع��ام 2019 اأن معظ��م ال�س��لطات املحلي��ة اللبناني��ة، واإن 
كان��ت تن��ادي بحل��وٍل �س��املٍة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلبة يك��ون لها فيها 
الدور الرئي���س، الت��زال تفتقر اإىل و�سوح الروؤي��ة. واأكرث ما ينطبق ذلك 
عل��ى البلدي��ات، التي ال ميل��ك 50 يف املئة منها اأّي خّط��ٍة اأو ت�سّور دقيق 
الإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، مقارن��ًة ب���12 يف املئة من احت��ادات البلديات 

.(DRI, 2019)
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4. بلدية �صيدا واحتاد بلديات �صيدا-الزهراين: 
مقاربة عالية التقنية، مثرية للجدل

يتاأّل��ف نظ��ام اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف �سي��دا م��ن موقَعن رئي�َس��ن: 
االأّول ه��و عب��ارة عن مك��ّب يف الهواء الطلق على ال�س��احل، اأن�س��اأته عام 
2015 �س��ركاٌت خا�س��ٌة ا�س��تخدمتها البلدي��ة بتموي��ٍل م��ن جه��اٍت دوليٍة 
مانحة، والثاين هو من�ساأة ملعاجلة النفايات مّولتها كذلك جهاٌت مانحٌة 

خارجية، وتديرها �سركة IBC اخلا�سة التي اأُ�ّس�َست عام 2004.

يبل��غ ع��دد �س��كان ق�س��اء �سي��دا، الواق��ع يف حمافظ��ة لبن��ان اجلنوب��ي، 
نح��و 250 األف ن�س��مة، يتوّزعون عل��ى 47 بلدًة وقريًة على طول ال�س��احل 
واملناطق اجلبلية الداخلية. اأما عا�سمة الق�ساء، التي حتمل ا�سمه وُتَعّد 
مرك��زه امل��ايل واالإداري، فت�سّم ما يقارب ال�65 األف ن�س��مة، وت�س��ّكل مع 
�سواحيه��ا ثال��ث اأك��رب مدن لبن��ان من حيث ع��دد ال�س��كان، بعد بروت 
وطرابل���س. مّت تاأ�سي���س احتاد بلديات �سيدا-الزهراين عام 1978. وهو 
ي�س��مل معظ��م منطقة �سيدا الكربى وعددًا من الق��رى املُجاورة، وي�سّم 
16 بلدي��ة، بحك��م كون��ه االحت��اد الوحي��د يف الق�س��اء. وق��د اأّدت �سي��دا 
تاريخي��ًا الدور الرائد يف اإدارة االحتاد، علمًا باأن رئي���س بلديتها ُينتَخب 

عادًة رئي�سًا لالحتاد اأي�سًا.

اخلارطة 9. ق�صاء �صيدا واحتاد بلديات �صيدا-الزهراين. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.
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نظام اإدارة النفايات ال�صلبة يف منطقة �صيدا
عم��دت بلدي��ة �سي��دا اإىل اإدارة نفاياته��ا ال�سلبة با�س��تخدامها مكّبًا يف 
اله��واء الطلق اأن�س��اأته ع��ام 1975 على ال�س��اطئ اجلنوب��ي ملدينة �سيدا 
)عل��ى ُبع��د مئت��ي م��رت فق��ط م��ن املناط��ق ال�س��كنية(، وتوّل��ت اإدارت��ه 
بنف�س��ها. ومل يط��ل وق��ت حتى امت��الأ املكّب املذك��ور باالأنقا���س ونفايات 
الهدم الناجتة من االأبنية التي دّمرتها احلرب. ومع ذلك ظّل ُي�س��تخَدم 
للتخّل���س م��ن النفاي��ات ال�سلب��ة الت��ي تخّلفه��ا البلدي��ات املج��اورة يف 
الق�س��اء (EJatlas, 2015)، اإىل اأن ب��ات »جب��ل النفاي��ات« ه��ذا – كم��ا 
ج��رت ت�س��ميته – يتلّقى 300 طّن م��ن النفايات يومّيًا. وم��ع حلول العام 
2015، كان حجم النفايات ال�سلبة املطروحة فيه قد قارب املليويَن مرت 
مكّع��ب، يف غياب نظام جلمع ع�س��ارة النفايات ودومنا وجود الأي عازل 

جويّفّ ،10 وكالهما من املتطّلبات احليوية لنظام طْمٍر م�ستدام.

 كان املك��ّب ق��د غّط��ى م�س��احًة قدره��ا 60 األ��ف م��رت مرّب��ع واأدرك علّوًا 
يناهز ال�55 مرتًا عندما ت�سّببت حرارة ال�سيف املرتفعة باندالع حرائق 
متك��ّررٍة في��ه نتيج��ة انبع��اث غاز امليثان ال�س��اّم م��ن النفاي��ات الع�سوية 
املتحّللة، ما دفع �س��كان املدينة وال�سّيادين اإىل رفع ال�س��كوى واملجاهرة 
مبخاوفهم اإزاء التداعيات البيئية وال�سحّية للمكّب الذي جرى ت�سنيفه 
املك��ّب االأكرث خطرًا على البيئ��ة (UNDP/MoE, 2016). حتى قرب�س مل 

 .(UNDP, 2013) تتواَن عن اإ�سدار حتذير ر�سمي يف هذا ال�ساأن

اأخ��رًا قّررت بلدية �سيدا، بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 
اإقف��ال املك��ّب، يف الع��ام 2012. ويعود ه��ذا القرار جزئي��ًا اإىل الدعوات 
املتالحقة التي راح يطلقها امل�سوؤولون احلكوميون واملجتمع املدين والقطاع 
اخلا�س واالإعالم اإىل اّتخاذ االإجراءات املنا�سبة يف هذا ال�ساأن. وهكذا 
مّت حتوي��ل املك��ّب، بدعٍم من برنامج االأمم املتح��دة االإمنائي، واحلكومة 
 ،(UNDP, 2017) ال�س��عودية، وموؤ�س�سة االأمر الوليد بن طالل االإن�سانية
اإىل مطمر �سّحّي با�ستخدام تقنية »التنجيم« يف معاجلة النفايات، كما 
اأعي��د تاأهي��ل املوق��ع للتخّل�س من م�س��كلة الع�سارة واالنبعاث��ات الغازية 
في��ه، لُي�س��ار اإىل ا�س��ت�سالحه، يف ني�س��ان/اأبريل 2016، بافتتاح منتزه 

فيه م�ساحته 33 األف مرت مرّبع.

�س��ّكل م�س��روع اإعادة تاأهيل املكّب جزءًا من خّطٍة اأ�سمل الإدارة النفايات 
ال�سلب��ة يف �سي��دا الكربى، حي��ث اأُعيد توجيه نفاي��ات املدينة اإىل موقٍع 
جدي��ٍد جن��وب املرك��ز العم��راين، حي��ث بن��ت �س��ركة IBC اخلا�سة عام 
2010 معم��اًل للمعاجل��ة البيولوجية امليكانيكية للنفاي��ات الع�سوية، بعد 
ت�س��ّور اأّويل للخّط��ة ع��ام 2002، وتخ�سي���س البلدي��ة موقع��ًا للمعم��ل 

مب�ساحة 38 األف مرت مرّبع يف العام 2005.

الع�سارة هي ال�سائل الذي ينتج جزئيًا من تحّلل المواد الع�سوية، والذي يكون قد   10
ت�سّرب عبر مطمر للنفايات اأو كومة �سماد ع�سوي، وتجّمعت فيه الجراثيم وغيرها 
اأو العالقة الم�سّرة. ويمكن للع�سارة غير الم�سبوطة اأن تلّوث  من المواد الُمتحّللة 

المياه الجوفية وال�سطحية.

مل تبداأ حمطة املعاجلة باإدارة IBC عملها حتى العام 2012، بعد 5 �سنواٍت 
من التفاو�س على العقود مع احتاد بلديات �سيدا-الزهراين. وهي حاليًا 
ت�س��تخدم م��ا يق��ارب 200 موّظف. وعلى العك���س من معمَل��ي املعاجلة يف 
بكفّي��ا وجبي��ل، مّت تزوي��د املن�س��اأة يف �سي��دا باخل��ربات التقني��ة الالزمة 
لت�سغيل هذا املعمل املعّقد، مبا يف ذلك املدراء القادرون على التوا�سل مع 

العديد من ال�سركاء والعمالء واملقاولن وال�سركات اال�ست�سارية.

يج��ري العمل يف حمطة املعاجلة ه��ذه التي تتلّقى ما بن 500-600 طّن 
م��ن النفاي��ات يوميًا، تبعًا ل�س��بع مراح��ل: تتوىّل �س��ركة NTCC اخلا�سة 
املتعاق��دة مع االحتاد مهمة جم��ع النفايات ونقلها �سمن منطقة االحتاد 
)مبا يف ذلك خمّيم عن احللوة لالجئن الفل�سطينين(، فُت�سّلم املطمر 
نح��و 230 طّن��ًا من النفاي��ات يف اليوم، ُي�ساف اإليه��ا 12 طّنًا تقريبًا من 
احت��اد بلدي��ات جزي��ن، و200 ط��ّن م��ن بلدي��ة ب��روت. بعد اأن يت��ّم فرز 
النفاي��ات، تت��ّم معاجلتها بطريقة اله�سم الالهوائي، لُت�س��تخدم من ثّم 
ب ال�س��تخدامها  يف تولي��د الطاقة الكهربائي��ة. اأما املواد الع�سوية فتو�سَّ
الوق��ود  وُير�َس��ل  البال�س��تيك،  تدوي��ر  ُيع��اد  فيم��ا  ع�سوي��ة،  كاأ�س��مدة 

املُ�ستخَل�س من النفايات اإىل معامل االإ�سمنت.

غ��ر اأن املعم��ل يعاين بع�س امل�س��اكل التي تعود يف ق�س��م كب��ر منها اإىل 
ق�س��ور تعاق��دي حّد من قدرات��ه. وتف�سيل ذلك هو اأن العقد مع �س��ركة 
IBC كان ين���سّ يف البداي��ة عل��ى ا�س��تقبال 200 ط��ّن يومي��ًا م��ن نفايات 

�سي��دا و15 بلدي��ًة يف االحت��اد والقيام بفرزها ومعاجلته��ا على مدى 20 
�س��نّة متتالية، وذلك ا�ستنادًا اإىل درا�سة جدوى جتريها ال�سركة لتخمن 
اأرب��اح امل�س��روع من بيع ال�س��ماد والنفاي��ات القابلة الإع��ادة التدوير، من 
دون اأن يلزَم فر�س اأّي ر�سٍم على البلديات لقاء معاجلتها النفايات وفَق 
هذا ال�س��يناريو. لكن ال�س��ركة عادت فزعمت، يف اأثناء بنائها املعمل، اأن 
درا�سة اجلدوى املُ�سار اإليها تفتقر اإىل الدقة، واأن جمَع النفايات من قبل 
العّمال غر الر�س��مين يقّل�س هام���س ربحها، ف�ساًل عن اأن �س��وء نوعية 
ال�س��ماد املُنَتج يجعل االإيرادات الناجمة عنه من ال�ساآلة بحيث ي�ستحيل 
ا�سرتداد تكاليف الت�سغيل. تلك كانت املخاوف التي عرّبت عنها ال�سركة 
لبلدية �سيدا ولل�سيا�س��ين املحلين قبل اأن تعمد اإىل جتميد ا�س��تثمارها 

ريثما يتم التفاو�س واالتفاق على اأ�سعاٍر جديدٍة للنفايات الواردة.

اأك��رث م��ن ذل��ك، لق��د اعت��ربت ال�س��ركة اأن جع��ل املن�س��اأة اأك��رث ربحّي��ًة 
ي�ستدعي ا�ستثمار مبلغ اإ�سايف قدره 15 مليون دوالر من اأموالها اخلا�سة 
م��ن اأجل تو�س��عة املن�س��اأة مب��ا يتيح لها ا�س��تقبال ح��ّد اأدن��ى مطلوب من 
النفاي��ات الواردة قدره 350 طّنًا، وذل��ك مقابل 85 دوالرًا للطّن الواحد 
عًا مبدئيًا(، على اأن ُترَفع  يف اأّول �سنَتن )بداًل من ال تكلفة كما كان متوقَّ
التعرفة اإىل 95 دوالرًا يف ال�سنَتن الثالثة والرابعة، وُيعاد النظر فيها كّل 
�س��نَتن. وبعد اأن تدّخلت االأطراف ال�سيا�س��ية املهيمنة يف �سيدا، ال�سّيما 
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تيار امل�س��تقبل، وافق احت��اد �سيدا-الزهراين على ه��ذا العقد اجلديد. 
وكان ال بّد الحتاد بلديات جزين وبلدية بروت من اأن ير�س��ال نفاياتهما 
اإىل املن�س��اأة لبل��وغ احلّد االأدنى من املدخالت املطلوبة، فو�ّس��عت �س��ركة 

IBC املن�ساأة ملعاجلة 500 طّن من النفايات يف اليوم.

بي��د اأن كّمية النفايات الواردة اإىل املن�س��اأة منذ الع��ام 2015 مالبثت اأن 
تخّطت هذه ال�سعة وبداأت ترتاكم بجوار املن�ساأة. وقد تفاقم الو�سع على 
اأث��ر االإغالق املوؤّقت، بهدف اإعادة التاأهيل، الإحدى املن�س��اآت ال�سناعية 
التي كانت ت�س��تقبل نفايات IBC املتبّقية بعد املعاجلة، يف البقاع، وتقوم 
بتحويله��ا اإىل طاق��ة. اإّذاك راح��ت �س��ركة IBC مت��ّزق بقاي��ا النفاي��ات 
وترميه��ا، بع��د اأن متزجه��ا باحل�س��ى، يف موق��ع بحري جم��اور، حُماط 

بكا�سٍر لالأمواج، ُيطَلق عليه ا�سم »البحرة«.

ال�صكل 3. الت�صميم الأ�صلي لعمليَتي الفرز واملعاجلة. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.

لك��ن الروائ��ح الكريه��ة املنبعث��ة م��ن »البح��رة« امللّوث��ة اأّدت اإىل قي��ام 
احتجاجاٍت نّظمها نا�س��طون م��ن املجتمع املدين ومعار�سون �سيا�س��يون 
للمجل���س البل��دي املدع��وم م��ن تي��ار امل�س��تقبل. وق��د َخُل�س خب��ٌر كّلفه 
النا�س��طون حتديَد اأ�سباب تلوّث الهواء اإىل اأن �سبب التلّوث الرئي�سي هو 
رم��ُي بقاي��ا النفايات يف »البحرة«، فما كان من النا�س��طن اإال اأن رفعوا 
دع��وًى ق�سائية بحّق �س��ركة IBC النتهاكها العق��د وتعّديها على االأمالك 
البحري��ة، وق��د بلغ بهم االأمر ح��ّد احتالل املعمل يف �سي��ف العام 2018 
وتعلي��ق العم��ل فيه. وكانت النتيجة اأن بداأت النفايات ترتاكم يف �س��وارع 
�سي��دا، ما ا�سطّر البلدي��ة واالحتاد اإىل التوّقف عن ا�س��تقبال النفايات 
ال��واردة م��ن خ��ارج الق�س��اء والطلب م��ن �س��ركة IBC معاجلتها ب�س��كل 

مالئم وال يبدو اأن الو�سع قد ا�ستقّر بعد منذ حزيران/يونيو 2019.
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 الأبعاد ال�صيا�صية لإدارة النفايات ال�صلبة 
يف بلدية �صيدا

اإن اجلهات الفاعلة الرئي�سة يف نظام اإدارة النفايات ال�سلبة يف املنطقة 
ه��ي احتاد �سيدا-الزهراين، وبلدية �سيدا، و�س��ركة IBC. غر اأن تويّل 
رئي�س بلدية �سيدا من�سب رئي�س االحتاد اأي�سًا، يت�سّبب ببع�س االلتبا�س 
والغمو���س يف ما يتعّلق مب�س��وؤولية كّل من االحت��اد والبلدية؛ ف�سحيح اأن 
االحتاد ي�س��ّكل ال�س��لطة املتعاقدة الرئي�س��ة، لكّن البلدية ه��ي التي توّلت 
التفاو�س مع �سركة IBC. وقد ات�ّسمت العالقة بينهما حتى االآن بالرتّدي 

و�سوء التوا�سل.

ب��داأت املفاو�س��ات ب��ن البلدي��ة ومدير عام �س��ركة IBC يف الع��ام 2003، 
يوم مل تكن تتوافر للم�س��روع اأّي اأر�ٍس منا�س��بٍة من االأرا�سي التي متلكها 
البلدية، فكان احلّل املُقرَتح هو ال�س��ماُح لل�س��ركة با�س��ت�سالح اأر�ٍس على 
�ساطئ البحر، ت�سر اإليها ملكيتها بعد 20 عامًا من الت�سغيل، واإعطاوؤها 
مبلغ 8 مالين دوالر لقاء هذا اال�ستثمار. ومبا اأن االأر�س هي ملك بحري 
عام، فاإن تخ�سي�سها ل�س��ركٍة خا�سٍة يكون م�س��روطًا بتنفيذ م�سروٍع ذي 
منفعة عامة. لذا اّتفقت �سركة IBC والبلدية عام 2012 على اأن ُت�ستخَدم 
االأر�س الأغرا�س اإدارة النفايات ال�سلبة، ال غر. كذلك ن�ّس العقد على 
حّق للبلدية، يف حال عدم احرتام ال�سركة هذه ال�سروط، بت�سّلم االأ�سغال 
يف املعم��ل بتكلف��ة IBC، عل��ى اأن تعال��ج البلدي��ة 200 ط��ّن يف الي��وم م��ن 

النفايات التي ت�ستقبلها من ق�ساء �سيدا من دون مقابل.

ُيذكر يف هذا املجال اأن تيار امل�ستقبل، الذي اأ�ّس�سه رئي�س الوزراء ال�سابق 
رفيق احلريري ويراأّ�سه حالّيًا جنله �سعد احلريري، رئي�س احلكومة منذ 
الع��ام 2005، ميل��ك اأق��وى قاعدٍة له م��ن الدعم االنتخابي وال�س��عبي يف 
مدين��ة �سي��دا التي تتحّدر منها عائلة احلريري، كما متّثل �س��قيقة رفيق 
احلريري، بهية احلريري، �سيدا يف الربملان منذ العام 1992، وقد دعم 

التيار املجال�س البلدية املُنتَخبة يف االأعوام 1998، و2010، و2016.

ق��اد رئي���س بلدي��ة �سي��دا عددًا م��ن املب��ادرات اجلزئية يف جم��ال اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة من��ذ الع��ام 2010، ان�س��جامًا منه مع وع��ٍد اأطلقه يف 
اإح��دى حمالت��ه بح��ّل م�س��اكل اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف �سي��دا. وق��د 
ا�ستفاد من دعم تيار امل�ستقبل ورجال اأعماٍل حملين، نافذين، و�سواهم 
من امل�ستثمرين الدولين، لرتويج هذه اجلهود واعتبارها جزءًا من روؤيٍة 
اأ�سمل مل�ستقبل �سيدا ي�سمح بتعزيز الفر�س االقت�سادية وحت�سن احلكم 

البلدي بتوثيقها ال�سراكات بن القطاعَن العام واخلا�س.

وعلى غرار رئي�س بلدية �سيدا، ُيَعّد مدير عام �سركة IBC مقّربًا من تيار 
امل�س��تقبل الذي تربطه عالق��اٌت متينٌة بالنخب ال�سيا�س��ية واالقت�سادية 
يف ال�سعودية. ونظرًا اإىل الطريقة التي ُمّوَلت بها من�ساأة اإدارة النفايات 
ال�سلبة يف �سيدا )مب�س��اعدة �س��عودية(، وُلّزَمت ل�س��ركة IBC، غالبًا ما 
ر اإقف��ال »جب��ل النفاي��ات« واإقامة من�س��اأة ملعاجلة النفاي��ات، على  ُي�س��وَّ

اأنهم��ا م�س��روع خا���س بتيار امل�س��تقبل. ل��ذا مّت تعليق امل�س��روع ل��دى فوز 
معار�س��ن لفريق تيار امل�س��تقبل يف االنتخابات البلدي��ة يف العام 2004، 
لُي�سار اإىل ا�ستئنافه بعد جناح التيار يف ا�ستعادة ال�سيطرة على املجل�س 
البلدي، عام 2010. من الوا�سح اأن املال ال�سعودي، بو�ساطة قنوات تيار 
امل�س��تقبل، اأّدى دورًا ب��ارزًا يف متوي��ل م�س��روع اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، 
وعندما ح�سلت م�س��اكل تعاقدية بن البلدية و�س��ركة IBC، تو�ّسط وزير 
الداخلي��ة والبلديات التاب��ع للحزب الإيجاد احلّل، كما جلاأت البلدية اإىل 
اأحد امل�ست�س��ارين القانونين التابعن ملوؤ�س�س��ة احلريري – وهي اجلناح 
اخلري لتيار امل�س��تقبل – لي�س��اعدها يف املفاو�سات املُزمع اإجراوؤها مع 

ال�سركة ب�ساأن العقد.

خال�س��ة الق��ول اأن تطبي��ق اإدارة النفاي��ات ال�سلبة يف �سي��دا منذ العام 
2010 اعتمد على ال�س��بكات ال�سيا�س��ية املحلية والوطني��ة اإىل حّد بعيد، 
ما يحملنا اإىل الت�سكيك يف ا�ستدامة هذا النظام. وعليه، فاإن اأّي تعديل 
حمتمل يف اجلهة ال�سيا�سية امل�سيطرة على املجل�س البلدي بعد انتخابات 
ع��ام 2022، م��ن �س��اأنه اأن ينتج تغيرًا جذريًا يف النظ��ام الراهن الإدارة 

النفايات ال�سلبة.

 تقييم ا�صرتاتيجية �صيدا-الزهراين يف اإدارة 
النفايات ال�صلبة

يرى املوؤّيدون ال�سيا�سيون ملن�ساأة �سيدا واإعادِة تاأهيل »جبل النفايات« يف 
املدين��ة، اأنهما بّدلتا و�سعًا ماأ�س��اويًا اإىل نظ��اٍم الإدارة النفايات ال�سلبة 
�سديٍق للبيئة وم�س��تدام. كذلك جتري االإ�سادة باخل�سخ�سة ملا َت�سَمُنه 
من اإدارٍة فّعالٍة للنفايات ال�سلبة. بهذا املعنى، مل تتواَن �سركة IBC عن 
تق��دمي نف�س��ها ُمبتِك��رًة على امل�س��توى  التكنولوج��ي، باعتماده��ا طريقة 
معاجلٍة اأكرث تقّدمًا من الطمر ومن �سائر الطرق التي تعتمدها من�ساآت 

الفرز ايف املناطق االأخرى.

اأما منتقدو من�ساأة �سيدا فَرْون اأن تيار امل�ستقبل اتخذها و�سيلًة لتمكن 
�س��يطرته على ال�س��لطة املحلية. وقد انتقد النا�س��طون تقاع���س ال�س��لطة 
املحلي��ة ع��ن بذل ما يكف��ي من جهوٍد لت�س��جيع الفرز عن��د امل�سدر، كما 
انتق��دوا موق��ف ال�س��لطة املحلية من املق��اِول اخلا�س، الذي يب��دو وكاأنه 
��دًة بتقدمي��ه خي��اراٍت حمدودة ي�س��هل معها  ُيبق��ي ال�س��لطة املحلي��ة ُمقيَّ
، بدليل اأن  ان�س��حابه يف ح��ال مل توؤدِّ االأحكام وال�س��روط اإىل ربٍح ُمر���سٍ
ال�س��لطة املحلي��ة ارت�س��ت �س��روطًا تعاقديًة مل تك��ن االأمثل م��ن الناحية 
املالي��ة، ال ب��ل اإنها عمدت اإىل تو�س��عة منطقة اخلدمة االأ�سا�س��ية حر�سًا 

على اال�ستقرار الت�سغيلي واملايل للنموذج الذي اقرتحه املقاِول. 
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5.  بلدية زحلة: مقاربة طْمر ناجحة تكاد 
ت�صل اإىل حدودها الق�صوى

تتمّت��ع بلدية زحلة بجهاز اإداري كبر ن�س��بيًا يبلغ عدد العاملن فيه 225 
موّظف��ًا، اأم��ا جمل�س��ها فيتاأّل��ف م��ن 21 ع�س��وًا و35 جلنًة بلدي��ة. متلك 
البلدي��ة من�س��اأًة للفرز والت�س��بيخ ومطم��رًا �سّحيًا يف حو���س االأمراء، يف 
منطق��ٍة م�س��ّطحٍة خ��ارج املدينة، وكالهم��ا خا�سع الإدارة �س��ركة خا�سة 
متعاق��دة م��ع البلدي��ة، ُي�س��ِرف عليه��ا رئي���س البلدي��ة وجلن��ة ٌُمعيَّنة من 

املجل�س البلدي.

ُتَعّد زحلة رابع اأكرب مدينة يف لبنان نظرًا اإىل عدد �سكانها الذي يبلغ 72 
األف ن�سمة، وا�ستمالها على جتّمع عمراين ي�سّم نحو 157 األف �سخ�س، 
وميتّد اإىل خارج احلدود البلدية للمدينة. تقع زحلة يف حمافظة البقاع، 
ويقطن فيها اليوم ما يزيد على 160 األف الجئ ونازح من �سوريا. وي�سّم 
ق�س��اء زحل��ة 29 بلدي��ة، و3 احت��ادات بلدي��ات هي: احتاد ق�س��اء زحلة، 

واحتاد �سرق زحلة، واحتاد البقاع االأو�سط.

.)2018( Localiban اخلارطة 10. ق�صاء زحلة واحتاد بلدياته. امل�صدر: املوؤّلفون، ا�صتناداً اإىل خارطة
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نظام اإدارة النفايات ال�صلبة يف زحلة
يف �ستينيات القرن املا�سي، اأن�ساأت بلدية زحلة، يف حو�س االأمراء خارج 
حدود املدينة، مكّبًا اأدرك �ِس��عته الق�سوى يف منت�سف الت�سعينيات. ويف 
العام 1998، مّكنت خّطة البنك الدويل الإدارة النفايات ال�سلبة املنزلية 
م��ن متوي��ل تكلفة معّدات جمع النفايات وكن���س ال�س��وارع لزحلة وغرها 
من املدن، حيث ا�سُتكِمَلت اأعمال اإن�ساء املطامر ال�سّحية واإعادة تاأهيل 

املكّبات غر امل�سبوطة.

وهكذا اأُن�ِس��ئ مطمر زحلة ال�سّحي، بو�سفه جزءًا من هذا امل�س��روع، يف 
اأر�ٍس متلكها البلدية على مقربة من نهر الليطاين، حيث يقع اليوم معمل 
معاجلة مياه ال�سرف ال�سّحي اخلا�س باملدينة. وقد توّقعت التقديرات 
اأن ي�س��ل املطم��ر اإىل �س��عته الق�سوى مع حل��ول الع��ام 2025، علمًا باأن 
البلدي��ة عم��دت اإىل تو�س��يع املوقع بدعٍم م��ن الوكالة االأمركي��ة للتنمية 
الدولي��ة )2.4 ملي��ون دوالر( ع��رب اإقامة من�س��اأٍة للفرز ووحدٍة الإ�س��عال 
غاز امليثان، ثم ا�ستعانت عام 2014 بتمويٍل من االحتاد االأوروبي لتطوير 
من�ساأة ت�سبيخ يف املنطقة نف�سها، ما �ساهم يف تقلي�س الطمر بن�سبة 70 

يف املئة.

خ�سع مكّب حو���س االأمراء الذي يرقى اإىل حقبة ال�س��تينيات اإىل عملّية 
اإعادة تاأهيل مرحلّية؛ ومع اأن العقد االأّول ن�ّس على احلفر ومّت نْقل 103 
اآالف م��رت مكّع��ب م��ن النفاي��ات ال�سلب��ة، فاإن  كّمي��ة النفاي��ات الفعلية 
كان��ت، عندما جرت اإزالتها، قد تخّطت ال�225 األف مرت مكّعب، ما حدا 
ل على و�سع نظاٍم ال�س��تخراج الغاز احليوي من النفايات املتحّللة  امل�س��غِّ
وحْرق��ه �سمن �س��روط رقابية حمّددة. ولدى نقل النفاي��ات ال�سلبة اإىل 
ما دون �س��طح االأر�س، مّت ب�ْس��ُط غطاٍء موؤلٍَّف من ح�س��وٍة م�سغوطة فوق 
املوقع باأكمله متهيدًا جلعله حديقًة اأو ملعبًا لالأطفال اأو ملعباأً ريا�سّيًا اأو 

�سوقًا للخ�سار، يف امل�ستقبل.

غر اأن التخّوف من القدرة املحدودة ملن�س��اآت املعاجلة والطمر ال�سّحي 
يف زحل��ة ع��اد فدف��ع البلدي��ة موؤّخ��رًا اإىل النظ��ر يف نظ��اٍم بدي��ٍل الإدارة 

النفايات ال�سلبة ي�ستند اإىل تقنيات حتويل النفايات اإىل طاقة.

جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن خدمات اإدارة النفاي��ات التي تقّدمها بلدية زحلة 
تغّطي معظم بلديات الق�ساء يف ميزٍة فريدٍة من نوعها، نظرًا اإىل التنّوع 
الطائفي وال�سيا�س��ي للق�ساء وتعّدد احتادات البلديات فيه ووفرة اأعداد 
الالجئ��ن والنازح��ن الذي��ن ينتج��ون كّمي��اٍت اإ�سافيًة غ��ر متوّقعة من 
النفايات. ُيذَكر اأن من�س��اأة زحلة ال تخدم بلدَتي قّب اليا���س وبّر اليا���س 
املجاورَت��ن، واللت��ن تلج��اآن اإىل الرم��ي الع�س��وائي لكّمي��اٍت كب��رٍة م��ن 

النفايات وحرقها.

تقع م�س��وؤولية جمع النفايات ال�سلبة ونقلها اإىل من�س��اأة زحلة على عاتق 
ر كّمية النفايات التي تنتجها زحلة  26 بلديًة ت�س��تخدم املن�ساأة، فيما ُتقدَّ
مًة من  مب��ا يق��ارب ال���115 طّنًا يف الي��وم تتوىّل جمعه��ا 14 �س��احنًة ُمقدَّ
البن��ك الدويل. وتتلّقى املن�س��اأة خم�س��ة اأنواٍع من النفاي��ات ال�سلبة هي: 
النفاي��ات املنزلية، والنفايات ال�سلبة الناجتة من املوؤ�س�س��ات التجارية، 
االأ�س��واق،  ونفاي��ات  واحلدائ��ق،  املنتزه��ات  م��ن  الع�سوي��ة  والنفاي��ات 

ونفايات الردم. وال ت�ستقبل املن�ساأة النفايات ال�سامة وال�سناعية.

اأم��ا امل��واد غ��ر القابلة الإع��ادة التدوي��ر، وال�س��ّيما النفاي��ات الع�سوية، 
فيجري طمرها اأو ت�س��بيخها، وملّا كانت نوعية ال�س��ماد املُنَتج التزال دون 
املعيار املطلوب لت�س��ويقه، يتّم ا�س��تخدامه تربًة ملعاجلة املطمر، يف حن 
جُتمع الُع�سارة وُتر�سل اإىل حمّطة الغدير ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سّحي 

�سة لها. )جنوب بروت(، بحكم توّقف العمل حالّيًا يف املحطة املخ�سّ

تت�سّم��ن من�س��اآت معاجل��ة النفاي��ات والتخّل�س منها يف زحل��ة عددًا من 
العنا�س��ر التقني��ة: )1( معم��ل للف��رز واملعاجل��ة مبتو�ّس��ط �س��عٍة ق��دره 
250 طّنًا يف اليوم، )2( ومن�س��اأة للت�س��بيخ مبتو�ّس��ط �س��عٍة يبلغ 90 طّنًا 
يف الي��وم، )3( ومطم��رًا �سّحّي��ًا موؤلَّفًا من خم���س خالي��ا، )4( وحمّطة 
ملعاجل��ة الع�س��ارة بق��درِة معاجَل��ٍة ت�س��ل اإىل 35 مرتًا مكّعب��ًا يف اليوم، 
)5( ووحدة الإ�سعال الغازات بقدرٍة ق�سوى تبلغ 300 مرت مكّعب قيا�سي 
يف ال�س��اعة، )6( ومن�س��اأة غ��ر عامل��ة للف��رز واملعاجل��ة، يبلغ متو�ّس��ط 
قدرته��ا 60 طّن��ًا يف الي��وم، وقد توّقف��ت العمليات فيها عق��ب بناء معمل 

املعاجلة االآنف ذكره.

يف العام 2001، قامت البلدية بتلزمي م�سروع اإعادة تاأهيل املكّب القدمي 
وا�س��تكمال اإن�س��اء املطمر ال�سّحي اجلديد واإدارته  ل�س��ركة خا�سة هي 
SERDIM-SCS، ومالبث��ت ع��ام 2015 اأن تعاق��دت م��ع �س��ركٍة اأخ��رى 

 MORES لت�س��غيل من�س��اآت الفرز والت�س��بيخ، علمًا باأن �سركة ،EES هي
اال�ست�س��ارية تت��وىّل، من��ذ الع��ام 2011، مهم��ة املراقب��ة امليدانية ل�س��ر 
عملي��ات املن�س��اأة، وذل��ك مل�سلحة البلدي��ة، حيث جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن 
تطوي��ر من�س��اأة زحلة ا�س��تند ب�سورٍة كب��رٍة اإىل متويل اجله��ات املانحة 
الدولي��ة، يف ح��ن يج��ري متوي��ل اإدارته��ا م��ن االإي��رادات الناجم��ة ع��ن 
معاجل��ة النفاي��ات ال��واردة اإىل املن�س��اأة. اأم��ا التكلف��ة االإجمالي��ة للطّن 
الواحد املُعاَلج فتناهز ال�30 دوالرًا، ويجري تغطيتها من اال�ستثمار )17 
دوالرًا للط��ّن، بتموي��ل اإح��دى اجله��ات الدولي��ة املانحة( وم��ن اإيرادات 
الت�س��غيل )م��ا ب��ن 13-18 دوالرًا للط��ّن، وه��و مبلغ تدفع��ه البلديات(. 
َغ��ر بحيث ال تتع��ّدى االإيرادات من  وهك��ذا يبقى هام���س الرب��ح من ال�سِّ
بيع املواد القابلة الإعادة التدوير ال�400 اأو ال�500 دوالر يف ال�س��هر، على 

اأبعد تقدير.



27 I اإدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان: درو�ٌس لّلمركزية

ال�صكل 4. اإدارة النفايات ال�صلبة يف زحلة. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.

ال�صكل 5. عملية الفرز. امل�صدر: املوؤّلفون )2018(.
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اجلهات الفاعلة الدولية والوطنية واخلا�صة
حافظ��ت بلدي��ة زحلة على عالق��اٍت وثيقٍة مع عدٍد م��ن اجلهات الفاعلة 
وطنّي��ًا ودولّي��ًا، �س��عيًا منه��ا اإىل تطوي��ر نظ��ام اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة 
اخلا�س بها. وقد مار�ست بع�س ال�سلطات املركزية، مثل جمل�س االإمناء 
واالإعمار، ومكتب وزير الدولية ل�س��وؤون التنمي��ة االإدارية، ووزارة البيئة، 
دور الو�س��اطة ب��ن البلدي��ة وب��ن اجلهات الدولي��ة املانحة نظ��ر البنك 
الدويل، واالحتاد االأوروبي، والوكالة االأمركية للتنمية الدولية، ومنظمة 
»مر�س��ي كورب�س«، واملوؤ�س�س��ة الدولية لالإ�سكان التعاوين، كما �سارك يف 
هذه العملية مقاولون من القطاع اخلا�س اإىل جانب �سركات ا�ست�سارية، 
بناًء على عقوٍد تراوح مّدتها عادًة بن 3 اإو 5 �سنوات. كان اأ�سعد زغيب، 
ال��ذي توىّل رئا�س��ة بلدية زحل��ة بن العاَم��ن 1998 و2010، ثم يف العام 
2016، يحّب��ذ ال�س��راكات ب��ن القطاَع��ن الع��ام واخلا���س ال�س��ّيما واأن 
عالق��ات وطي��دة تربطه باجله��ات االقت�سادية الفاعل��ة يف املدينة. وقد 
�سرع ينادي موؤّخرًا بتقنية حتويل النفايات اإىل طاقة بدياًل عن الطْمر.

حالّي��ًا، وبع��د اإحلاق��ه الهزمي��ة بالالئح��ة املدعوم��ة م��ن عائ��الت زحلة 
الك��ربى، بات املجل���س البل��دي املُنتَخب ع��ام 2016 مدعومًا من ائتالٍف 
ثالث��ة اأحزاب م�س��يحية ه��ي: الكتائب، والتي��ار الوطني احل��ّر، والقوات 
اللبنانية. ومن الوا�سح اأن رئي�س البلدية، الذي ال يبدو ملتزمًا باأي خطٍّ 
حزبّي، ي�س��ّجع اّتب��اع مقاربٍة تكنوقراطية يف معاجل��ة النفايات، كما اإنه 
يعت��ّز بو�سع��ه حّدًا لرم��ي النفايات الع�س��وائي وحرقها يف اله��واء الطلق 
ومتّكن��ه م��ن معاجل��ة النفاي��ات ب�س��عٍر بال��غ االنخفا���س ي��كاد ال يتعّدى 
التكلفة الت�س��غيلية للمعاجلة )13-18 دوالرًا للطّن الواحد بح�س��ب كّمية 
النفايات التي تنتجها البلدية(، وهي اأرقام �سديدة التباين مع تلك التي 
تطالعنا يف عقد »�سوكلن« مع احلكومة املركزية، حيث ال ي�ساهي ارتفاع 
االأ�سعار املفرط �سوى التديّن يف نوعية اخلدمات. والواقع اأن زغيب كان، 
يف العام 2007، قد ح�سد دعمًا �سعبيًا ب�سبب �سونه ا�ستقاللية البلدية، 
ي��وَم رف���س توقي��ع عق��د الإدارة النفاي��ات مع جمل���س االإمن��اء واالإعمار. 
ومازال، حتى بعد ان�سمام بلدية زحلة اإىل احتاد بلديات ق�ساء زحلة يف 
الع��ام 2016، وقيام من�س��اأة اإدارة النفاي��ات ال�سلبة فيها بخدمة معظم 
بل��دات الق�س��اء وُقراه، يوؤّكد �سرورة ت��ويّل بلدية زحلة، م�س��وؤولية اإدارة 

النفايات ال�سلبة، دون اأيٍّ من احتادات الق�ساء الثالثة.

تقييم: �صراكات القطاَعني العام واخلا�س
ي��رى زغيب، نظ��ر كثرين، اأن قط��اع اإدارة النفاي��ات ال�سلبة قد يكون 
مربحًا يف حال مار���س القطاع اخلا�س يف دورًا رئي�س��ًا، ال�سيما يف جمال 
متوي��ل اال�س��تثمارات، عو�س��ًا م��ن االعتم��اد عل��ى دعم اجله��ات املانحة 
الدولي��ة. اإن ال�س��راكات ب��ن القطاَع��ن الع��ام واخلا�س تتيح لل�س��لطات 
املحلي��ة اأن تبق��ى ه��ي الق��ّوة املوّجه��ة يف تطوي��ر قط��اع اإدارة النفاي��ات 
ال�سلب��ة. ل��ذا يق��وم زغي��ب حاليًا بالت�س��اور م��ع امل�س��تثمرين واالأطراف 
الفاعل��ة الإطالق �س��ركٍة حتّقق ال�س��راكة بن القطاَع��ن العام واخلا�س، 
م��ن اأج��ل بن��اء من�س��اأٍة تقّدم ح��الًّ بدياًل يتمث��ل يف حتوي��ل النفايات اإىل 

طاقة كهربائية.

لقد ا�س��تطاعت زحلة والقرى املجاورة اأن ت�سبط تاأثر النفايات ب�س��كل 
فّع��ال يف الرتب��ة واملي��اه اجلوفي��ة. واإذا كان الت�س��غيل ال�س��ليم للمطم��ر 
ال�سّحي قد �ساهم يف جتّنب انت�سار روائح النفايات يف املنطقة املحيطة 
باملطم��ر، فال يفوتنا اأي�س��ًا اأن موقع املطمر يف منطقة زراعية و�سناعية 
بعيدة ن�س��بيًا عن املناطق ال�س��كنية، �س��اعد، هو االآخر، يف التخفيف من 
اأث��ره ال�س��اّم �س��وى اأن ه��ذه االإجنازات البيئي��ة مل تكن نتيجة ا�س��تخدام 

تقنيات مبتكرة.

الواق��ع اأن وج��ود حك��م بل��دي ق��وي وقي��ادة �سيا�س��ية ال يكف��ي ل�سم��ان 
اال�س��تدامة، اإذ التزال ال�سلطات املحلية تعتمد على حتويالت االإيرادات 
من �سلطات احلكومة املركزية واجلهات املانحة الدولية، كما اإنها تعتمد 
عل��ى ال�س��بكات ال�س��خ�سية لقياداتها اأكرث من اعتماده��ا على نظام ذي 
طابع موؤ�ّس�س��ي. والدليل هو اأنه عندما خ�س��ر رئي���س بلدي��ة زحلة مقعده 
�س��ة الإدارة  ب��ن العاَم��ن 2010 و2016، �س��اءت اإدارة املن�س��اأة املخ�سّ
النفاي��ات ال�سلبة وغلب عليه��ا االإهمال، متامًا كما ح�سل يف �سيدا بعد 
اخل�س��ارة االنتخابي��ة الت��ي ُمني بها تيار امل�س��تبقل. ويف ذل��ك دليل على 
�سعف البلديات التي ت�ستمّد قوتها وفاعليتها من االأفراد دون املوؤ�س�سات.

من الالفت، اأخرًا، اأن بلدية زحلة مل تن�س��ط طوال هذا امل�س��ار لت�سجيع 
الفرز عند امل�سدر، وتلك مفارقة؛ فقد بّن امل�سح الذي اأجرته »املنظمة 
الدولي��ة للتقري��ر ع��ن الدميقراطية« ل���209 بلدي��ات، اأن 91 يف املئة من 
ل الفرز عند امل�سدر، والف��رز االأّويل، وتقنيات  البلدي��ات اللبناني��ة يف�سّ
اإعادة التدوير الب�سيطة للتخفيف من اآثار اأزمة اإدارة النفايات، لكّن ربع 
هذه البلديات فقط قال اإنه بداأ باعتماد هذه اخلطوات. ويف حالة زحلة، 
زعمت البلدية اأن اإقامة حمالت التوعية وتغير �سلوك املواطنن تتطّلب 
تكاليف باهظة، يف حن اأثبتت جتربة بكفيا اأن املبادرات ال�سعبية كفيلة 
بتقلي���س ه��ذه التكالي��ف اإذا م��ا مّت االعتم��اد عل��ى �س��بكات املتطّوعن، 

وتوّلت قيادتها البلدية.
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 اخلارطة 11. منطقة اخلدمة التي تغّطيها من�صاأة زحلة. 
امل�صدر: املوؤّلفون ا�صتناداً اإىل خارطة Localiban اخلا�صة بق�صاء زحلة )2018(.
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 6.  الدينامّيات النا�صئة يف الإدارة اللمركزية 
للنفايات ال�صلبة يف لبنان

اإن بلدي��ات بكفيا و�سيدا وزحلة واحتاد بلديات ق�ساء جبيل كلُّها تعك���س 
املقارب��ات املبتك��رة واملمار�س��ات ال�س��املة الت��ي ا�س��تخدمتها ال�س��لطات 
املحلية الإدارة النفايات ال�سلبة، ال�سّيما يف مواجهة التحّديات املوؤ�ّس�سية 

واالقت�سادية واملالية.

اإن درا�س��ة احل��االت املتع��ّددة كفيل��ة باإلق��اء ال�س��وء عل��ى ال�سيا�س��ات 
العام��ة املحلية يف لبنان وقد اأظهرت، من خالل عر�سها امل�س��هد املتنّوع 
لل�سيا�س��ات والتقني��ات املُّتَبع��ة يف اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة، اأن احلل��ول 
ال�سيا�س��ية والتقني��ة اإن مل تق��رتن باإط��ار موؤ�ّس�س��ي �س��امل تب��َق �سعيف��ًة 
ومتاأّث��رًة باجلغرافي��ات املحلي��ة واالقت�ساد وال�سيا�س��ة والعوام��ل املالية 
وم��دى انخ��راط املجتمع��ات املحلي��ة وتدّخ��ل امل�س��وؤولن املحلي��ن ذوي 
النف��وذ. وم��ن املرّج��ح اأن تبقى ه��ذه العوامل متار���س تاأثره��ا املزعزع 

لال�ستقرار بالرغم من اعتماد االأُُطر املذكورة. 

ب��رزت ع��ّدة توّجه��ات يف االإدارة الالمركزي��ة للنفاي��ات ال�سلب��ة من��ذ 
الع��ام 2015، اأّوله��ا، اإ�س��ناد مهّم��ة اإدارة النفاي��ات اإىل �س��ركاٍت خا�سة 
تهت��ّم بتقني��ات اأك��رث تطّورًا تع��ود عل��ى ال�س��لطات املحلية باأرب��اح اأوفر. 
والثاين، االقت�سار على بع�س املمار�س��ات ال�سليمة، كاحلّد من النفايات 
والفرز عند امل�سدر واإعادة التدوير واإ�سراك املواطنن، مع اإمكان قيام 
مب��ادراٍت اأف�سل. اأم��ا التوّجه الثالث فيكمن يف ال�س��عي اإىل اإيجاد حلوٍل 
م�س��تدامة وقابلٍة للتطوير واال�ستمرار من الناحية االقت�سادية ملا يواجه 

ال�سلطات املحلية من حتّديات هيكلّية.

راأ�صمالية النفايات اجلديدة وانعدام التوازن بني 
اجلهات الفاعلة العامة واخلا�صة

من��ذ تعاُقد احلكومة اللبنانية، يف ت�س��عينيات القرن املا�سي، مع �س��ركة 
»�س��وكلن« الإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة يف كّل م��ن منطق��ة ب��روت الكربى 
وجب��ل لبن��ان، اأ�سبح��ت ه��ذه االإدارة قطاع��ًا مربح��ًا للغاي��ة، حتتك��ره 

�سركات كربى ذات �سلة ب�سخ�سياٍت �سيا�سيٍة نافذة.

وق��د الحظن��ا يف ال�س��نوات االأخ��رة ب��روَز دينامّي��ٍة جدي��دة ناجم��ٍة عن 
هيمنة �سركات القطاع اخلا�س على �سعيد ر�سم احللول يف جمال اإدارة 
النفاي��ات ال�سلبة يف لبنان، حتى لي�سّح ت�س��ميتها »راأ�س��مالية النفايات 
اجلدي��دة«؛ فبع��د اأن كان��ت راأ�س��مالية النفاي��ات – الت��ي الت��زال، من��ذ 
ت�س��عينيات الق��رن املا�س��ي، تطالعن��ا يف عق��ود اإدارة النفاي��ات ال�سلبة 
املمنوح��ة لبروت وجبل لبنان – ترتبط باملجموعات الطائفية املهيمنة 

تتاأ�ّس���س عل��ى  الراأ�س��مالية اجلدي��دة  اأخ��ذت  الوطن��ي،  امل�س��توى  عل��ى 
امل�س��توَين املحلي واالإقليمي حيث ن�س��هد تزايدًا ملحوظًا لعدد ال�سركات 
اخلا�سة الكربى، اإما بدافع الربحية واإما حتقيقًا مل�سالح �سيا�س��ية على 
ح�س��اب امل�سال��ح البلدي��ة. اأم��ا ال�س��لطات املركزية مثل جمل���س االإمناء 
واالإعم��ار، فتب��دو اأق��ّل انخراط��ًا يف التخطي��ط الإن�س��اء معام��ل جدي��دة 
للنفايات وت�س��غيل هذه املعامل التي بتنا ن�س��هد اليوم، على نحٍو متزايد، 
جهاٍت فاعلًة تتوىّل عملية متويلها وتقييمها واإدارتها )ال�س��ّيما ال�سركات 
اخلا�سة( من خالل تدابر ر�س��مية وغر ر�س��مية مع ال�سلطات املحلية، 
ط ل��ه يف بلديات اأخرى  مثلم��ا ه��ي عليه احل��ال يف �سيدا، وكما هو خُمطَّ

مثل بالط وبيت مري وحبالن.11

ويف ح��ن كان��ت م�س��اريع النفايات الراأ�س��مالية »التقليدي��ة« ترّكز اأكرث 
م��ا ترّكز على جم��ع النفايات واإدارة املكّبات، نرى امل�س��تثمرين اجلدد 
يول��ون اهتمام��ًا اأك��رب لتقني��ات املعاجل��ة، الت��ي تعت��رب مربح��ة للغاي��ة 
وجدي��دًة يف لبن��ان، عل��ى غ��رار حل��ول الت�س��بيخ وحتوي��ل النفايات اإىل 
طاق��ة م��ن طري��ق املعاجل��ة احلراري��ة واحليوي��ة. وذل��ك م��ن منطل��ق 
توّقعه��م اأن تتي��ح له��م االأُُطر القانوني��ة والتنظيمية حتقي��ق فائدة اأكرب 
م��ن اإدارة النفاي��ات به��ذه الطريق��ة، مل��ا تت�سّمن��ه االأُُط��ر املذكورة من 
م��ٍة ل��دور القطاع اخلا���س يف قطاَعي الطاق��ة واملياه، اإىل  قوان��َن ُمنظِّ
جان��ب قان��ون ال�س��راكة ب��ن القطاَع��ن الع��ام واخلا���س الرق��م 48، 

ال�سادر يف 7 اأيلول/�س��بتمرب 2017.

يف �سيدا، مل يكن احلّل الذي اقرتحته ال�سركة اخلا�سة منا�سبًا لطبيعة 
النفاي��ات، م��ا تطّل��ب اإج��راء تعدي��الٍت ُمكِلفة حتّم��ل اأعباءه��ا املكّلفون 
املحلي��ون. اأم��ا يف زحل��ة، فاإن تن��ّوع تركيب��ة النفايات ال�سلب��ة حال دون 
اإنتاج �سماٍد عايل اجلودة وقابٍل للت�سويق، ما اأّثر �سلبًا يف اأداء ال�سركات 
اخلا�س��ة التي تعتمد على االأرباح الناجتة من النفايات ال�سلبة. ي�ساف 
اإىل ذلك اأن ال�س��عي اإىل الربحية، يف ظل الطابع غر الر�س��مي واملتقّلب 
لل�سيا�س��ات املحلي��ة يف جم��ال اإدارة النفاي��ات ال�سلبة، غالب��ًا ما فر�س 
تداب��ر تعاقدي��ة وّل��دت توّترًا بن اجله��ات الفاعلة العام��ة، التي مل يعد 
لها �سوى �سيطرة حمدودة على هذا القطاع، وبن اجلهات اخلا�سة التي 

باتت �ساحبة اليد الطوىل يف هذا املجال.

11 ي�سير اأحد المقاالت المن�سورة موؤّخرًا اإلى اأن الف�ساد قد يكون كبيرًا في هذا القطاع 
.)2019 ،Jay(
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وقد جاء جتاوب ال�سلطات املحلية مع هذا االأمر على وجهن: االأول، وهو 
االأك��رث �س��يوعًا، يتمّث��ل يف اكتفاء هذه ال�س��لطات بدور العمي��ل، وتنازلها 
ع��ن م�س��وؤوليتها يف تطبي��ق ال�سيا�س��ات الت��ي تخ��دم م�سلح��ة قاعدته��ا 
االنتخابي��ة وت�سم��ن له��ا اأك��رث االأ�س��عار معقولي��ة، م��ا ي�س��ع ال�س��لطات 
املحلي��ة، بدون �س��ك، اأمام خطر تكييف �سيا�س��اتها حفاظًا على هام���س 
الربح اخلا�س بامل�س��تثمر اأو حت�س��ينه. والثاين، الذي يقت�سر على بع�س 
احلاالت النادرة، هو ن�س��وب �سدام بن ال�س��لطات املحلية وبن مقاولن 
من القطاع اخلا�س، ب�ساأن املخاوف املتعّلقة بالبيئة وال�سحة والتخطيط 
��ري، وا�سط��رار ال�س��لطات املحلي��ة، يف مفاو�س��ات العق��ود ويف  احل�سَ
اجلداالت النا�سئة من هذه املخاوف، اإىل اإقامة توازن ه�ّس بن م�سالح 

القطاع العام وم�سالح القطاع اخلا�س.

وملّ��ا كان االقت�س��اد اللبناين قائمًا عل��ى االنتماءات ال�سيا�س��ية، ومتاأّثرًا 
م��ن  ومعظمه��م  ورعاته��ا،  الب��الد  يف  الرئي�س��ة  ال�سيا�س��ية  باالأح��زاب 
مالك��ي االأرا�س��ي االأثري��اء، فق��د ا�س��تحال عل��ى �س��وق اإدارة النفاي��ات 
ال�سلبة النا�س��ئة فيه اأن يّتبع، اإاّل يف ما ندر، قيمًا نظر التناف���س احلّر، 
واالإن�س��اف، وال�س��فافية، والتفاو�س حول العقود على اأ�سا���س اجلدارة. 
ولئن اأ�سّر ت�سيي���س ال�سيا�س��ات العامة اخلا�سة باإدارة النفايات ال�سلبة 
باحلك��م الر�س��يد، وبا�س��تدامة ه��ذه امل�س��اريع )�سي��دا(، اأّدى يف بع���س 

احلاالت اأي�سًا دورًا معّززًا )بكفيا(.

ربحية اإدارة النفايات ال�صلبة وخطط التمويل
ك��رث الرتوي��ج يف ال�س��نوات االأخرة ملا ميك��ن اأن حتّقق��ه اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة من اأرباح، ا�س��تنادًا اإىل االفرتا�س القائل باأن ا�س��رتداد املوارد 
باّتخ��اذ النفاي��ات م��ادًة للح�س��ول عل��ى منتج��ات ذات قيم��ة )تولي��د 
االإي��رادات م��ن بيع ال�س��ماد وامل��واد القابلة الإع��ادة التدوي��ر(، ميكن اأن 
يغّطي النفقات الراأ�س��مالية والتكاليف الت�س��غيلية. لكن درا�س��ة احلاالت 
بّين��ت اأن الو�س��ول اإىل نقط��ة التع��ادل الي��زال �سعب��ًا، ال ب�س��بب اأوج��ه 
الق�س��ور التقني��ة، مث��ل طرق املعاجلة واإع��ادة التدوير غ��ر الفّعالة، بل 
ب�س��بب غياب كّل م��ن متوي��ل اإدارة النفايات ال�سلبة، واأنظمة ا�س��رتداد 
التكالي��ف. وذل��ك الأن متوي��ل اإدارة النفايات ال�سلبة غالب��ًا ما ياأتي من 
ل��ة من ال�سرائ��ب على االأمالك، والر�س��وم على  طري��ق امل�س��ادر املُح�سَّ
ا�س��تهالك املرافق العامة واملرافق ال�س��ياحية، والر�س��وم املفرو�سة على 
الوح��دات ال�س��كنية وغ��ر ال�س��كنية )الوح��دات التجاري��ة وال�سناعي��ة 
وغره��ا(، والتحويالت احلكومية. ويكاد يكون من امل�س��تحيل، يف غياب 

هذه امل�سادر، �سمان ا�ستدامة اإدارة النفايات ال�سلبة.

الواقع اأن �سانعي ال�سيا�سات وامل�سوؤولن البلدين يبدون ترّددًا يف النظر 
اإىل خطط ا�س��رتداد التكاليف على اأنها نظاٌم موّحٌد ال�سرتجاع النفقات 
اال�س��تثمارية والتكالي��ف الت�س��غيلية، كم��ا يتوّقع��ون اأن يرف���س اجلمهور 
اللبن��اين دف��ع ر�س��وٍم مرتبط��ٍة بالنفاي��ات. وهذا م��ا ن��راه بالفعل، حيث 
ي�سع��ب على ال�س��كان واملوؤ�س�س��ات التجاري��ة املوافقة على ه��ذا الطرح، 
بخ��الف م��ا يح�سل يف املجتمع��ات التي تكّون لديها م��ا يكفي من الوعي 

مل�س��وؤوليتها يف هذا املجال نتيجة تعميمه��ا مبداأ »امللوث يدفع« وتنظيمها 
اإي��اه على نحو يجعل املكّلفن يبدون مزي��دًا من االمتثال والتجاوب. هذا 
املب��داأ بعي��دًا م��ن التطبي��ق كل البع��د يف لبن��ان، عل��ى الرغم م��ن وجود 
ع��دد من الت�س��ريعات يف هذا ال�س��دد اليزال. لذا وجب على ال�س��لطات 
املحلية اأن ت�سع يف �سّلم اأّولّياتها تنظيم حمالت توعية ومبادرات بقيادة 

املواطنن اأنف�سهم على هذا ال�سعيد.

كذلك ت�سّكل ندرة امل�سادر املالية املن�سو�س عليها يف املادة 28 من قانون 
االإدارة املتكاملة للنفايات ال�سلبة الرقم 80، مثااًل اآخر على نفور �سانعي 
ال�سيا�سات من خطط ا�سرتداد التكاليف، فهي اإما غر متوافرة )املوازنة 
العامة، وموازنة ال�س��لطات املحلية(، اأو مل ُتن�س��اأ بعد )ال�سندوق الوطني 
م ب�س��كٍل �س��ّيء  للبيئة، والهيئة الوطنية الإدارة النفايات ال�سلبة(، اأو ُتنظَّ
)القرو���س والهب��ات(، اأو ُت��دار على نحٍو غر فّعال )ا�س��تثمارات القطاع 
اخلا���س(. ه��ذا االأمر ي�س��اهم يف االإبق��اء على الو�سع احل��ايل الذي ُيَعّد 
غ��ر م��وؤاٍت الإدخ��ال �سرائب اأو ر�س��وم حملية وب��روز اأمن��اٍط جديدٍة من 

ال�سلوك تتمّثل يف احلّد من النفايات، والفرز عند امل�سدر.

اإدارة  من�س��اآت  عليه��ا  حت�س��ل  الت��ي  االإي��رادات  �ساآل��ة  اإىل  ونظ��رًا 
النفاي��ات ال�سلبة من ا�س��رتداد املوارد، وحتوي��الت ال�سندوق البلدي 
ر كل التق�سر عن متويل املن�س��اآت  امل�س��تقّل غر املنتظمة، والتي تق�سّ
املتطّورة، تبقى ال�س��لطات املحلية يف حالٍة دائمٍة من اله�سا�س��ة املالية. 
لذا كان الدعم ال�سيا�س��ي القوي اأ�سا�س��يًا الإن�س��اء ه��ذه املرافق بتمويٍل 
خارج��ي )م��ن هيئ��ات مانح��ة اأو م��ن احلكوم��ة املركزية(، وم�س��اهمة 
مالي��ة م��ن قب��ل بع�س ال�س��لطات املحلي��ة القادرة على حتّمل �س��يء من 
ه��ذه التكالي��ف. لك��ن ذل��ك كل��ه ال ي�سمن، يف غي��اب نظام ال�س��رتداد 
التكالي��ف، حت��ى ول��و حتقق��ت وف��ورات احلجم، ع��ن �سمان ا�س��تدامة 

اإدارة النفاي��ات ال�سلبة بعد توّقف التمويل.

�س��رٌط اأ�سا�س��ي اآخر، هو توافر االأر���س، الإقامة من�س��اآت اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة والو�س��ول اإىل التمويل االأجنبي واال�س��تفادة من دعم االأطراف 
االأخ��رى، ل��ذا كان م��ن ال�س��روري لل�س��لطَتن املحليَتن يف زحل��ة وجبيل 
�س��راُء اأر���سٍ ب�س��عٍر منخف���سٍ ن�س��بيًا قبل التم��ّدد العمراين الع�س��وائي؛ 
فف��ي بل��د جبل��ّي �سغ��ر مث��ل لبن��ان حي��ث االأرا�س��ي الت��ي ميك��ن البناء 
فيه��ا حم��دودة، تط��رح م�س��األة التخّل���س م��ن النفاي��ات م�س��كلًة ك��ربى 
عل��ى احلكوم��ات املركزي��ة واملحلية )كم��ا هي احلال يف بكفي��ا، و�سيدا، 
وخ�سو�س��ًا ب��روت(. وال ترتّتب على ذلك تداعي��اٌت على اقت�ساد اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة فح�س��ب، بل اإن له اأي�س��ًا عواقب بيئية و�سيا�س��ية كما 
هي احلال يف �سيدا، ما ي�س��تدعي رفع م�س��توى م�س��اريع اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة، وتطبيقه��ا على امل�س��توى االإقليمي طبقًا خلّطٍة وطنيٍة �س��املٍة، 
الأن البل��دان الت��ي تن��در فيه��ا االأرا�سي، مثل لبن��ان، �سائ��رٌة  ُحكمًا اإىل 
طري��ٍق م�س��دود على املدى البعي��د، ما مل تّتبع م�س��ار االقت�ساد الدائري 

وفقًا ل�سعار »احلّد من النفايات، واإعادة تدويرها، واإعادة ا�ستعمالها«.
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غياب ا�صتقرار الأُُطر املوؤ�ّص�صية لإدارة النفايات ال�صلبة
يف غي��اب خّط��ٍة وطنيٍة �س��املٍة الإدارة النفايات ال�سلب��ة حتّدد االأهداَف 
اال�س��رتاتيجية االأ�سا�س��ية، واملناط��َق التي ميك��ن اإقامة من�س��اآت جديدة 
فيه��ا، واجله��اِت الت��ي يتعّن عليه��ا خدمتها، ميك��ن اأن توؤّدي راأ�س��مالية 
النفاي��ات اجلدي��دة اإىل مزي��د م��ن تزع��زع م�س��تويات احلك��م املحلي��ة 
ذة تفتقر  ��ط لها واملُنفَّ واالإقليمية واملركزية، ال�س��يما واأن املن�س��اآت املُخطَّ
اإىل اجل��دوى والتخطيط اال�س��رتاتيجي القائَمن عل��ى االأدّلة. وهو ما ال 
ن�س��تبعد حدوث��ه يف بلديَتي بالط وحبالن، كما هو ُمب��نَّ اآنفًا، مبا اأنهما 

تتبعان لق�ساء جبيل واحتاده معًا.

اأغل��ب الظّن اأن قان��ون االإدارة املتكاملة للنفايات ال�سلبة اجلديد الرقم 
80، وال�سادر يف 10 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2018، �سيوؤّدي اإىل مزيٍد من 
الزعزع��ة حلوكم��ٍة متع��ّددِة امل�س��تويات للنفاي��ات ال�سلب��ة، اإذ اإنه مينح 
�س��لطات احلكومية املركزية، ال�س��ّيما يف املادة 4 منه، �سالحياٍت وا�سعٍة 
الإدارة م�س��اريع اإدارة النفايات ال�سلبة، مع اأنه يف املادة 9 يكّر���س مبداأ 
المركزي��ة اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة. ف�س��اًل ع��ن ذلك، ال ينطب��ق الدور 
التنظيمي للهيئة الوطنية الإدارة النفايات ال�سلبة املُزَمع اإن�ساوؤها، وفقًا 
للمادَتن 13 و16، اإال على امل�س��اريع التي ُتدار على امل�س��توى املركزي، ما 
ُيبط��ل احلاج��ة اإىل قيام روابط موؤ�ّس�س��ية ب��ن ال�س��لطات املحلية وهيئِة 

تنظيٍم وطنية.

ويف ح��ال مّت تطبي��ق �س��كٍل م��ن اأ�س��كال ال�س��راكة ب��ن القطاَع��ن الع��ام 
واخلا�س على امل�ستوى املحلي، اأمكن اأن ت�سبح ال�سلطات املحلية �سريكًا 
رائدًا يف اإقامة من�س��اآت اإدارة النفاي��ات ال�سلبة واإدارتها. وهو ما ميكن 
اأن تك��ون علي��ه احل��ال، اأي�س��ًا، بالن�س��بة اإىل خّطة حتوي��ل النفايات اإىل 
طاق��ة يف زحل��ة، وحت��ى يف ب��روت. لك��ن ح�س��ول ذل��ك كله يبق��ى رهنًا 
بح�س��ن اإدارة العق��ود، وتنظي��م تخطي��ٍط ا�س��رتاتيجي �س��امل، وتدعي��م 
�سيا�س��ات اإدارة النفاي��ات ال�سلب��ة بدرا�س��اٍت دقيق��ٍة تتن��اول جدواه��ا 

التقنية وخماطرها البيئية وال�سحية.

حاجة اأكرب اإىل تعبئة املواطنني لتحقيق اقت�صاد دائري
لقد اأثبتت التعبئة املحلية اأنها معياٌر حا�س��ٌم يف ر�س��م ال�سيا�س��ات املتعّلقة 
باإدارة النفايات ال�سلبة، حيث تاأّدى �سوء االإدارة، يف كلٍّ من زحلة و�سيدا 
وجبيل، اإىل اإثارة احتجاجاٍت �سعبيًة، رّدًا على تدهور اخلدمات، اأكرث من 
م��رة. وملّ��ا كان��ت اإدارة النفايات ال�سلبة من اأكرث الوج��وه عينّيًة للحوكمة 
البلدية )اإذ ميكن روؤيتها و�س��ّمها(، فقد باتت امل�س��اكل ال�سّحية والبيئية 
الناجم��ة عن �س��وء اإدارة النفاي��ات ال�سلبة هدفًا للطعن م��ن قبل التعبئة 
ع، يف �سوء التعبئة االأخرة �سّد  العامة ومثارًا للجدل االإعالمي. ومن املتوقَّ
حمارق النفايات و«حتويل النفايات اإىل طاقة«، اأن تزيد حّدة هذا اجلدل 

.(Yan, 2019) املحيط بال�سيا�سات البلدية يف هذا اخل�سو�س

�س��يكون عل��ى اجله��ات الفاعلة العام��ة، عاجاًل اأم اآج��اًل، اأن تتطّرق اإىل 
ط��رق ا�س��تخدام احل��رق يف لبنان، غ��ر اأن تقنيات املعاجل��ة احلرارية، 
وعواقبه��ا امل�س��ّرة بال�سح��ة والبيئ��ة، التزال تث��ر ال�س��ك والريبة. وقد 
بّين��ت لن��ا حالة �سي��دا اأن تقنيات املعاجل��ة لتحويل النفاي��ات اإىل طاقة 
تنطوي على حتّدياٍت كبرٍة نظرًا اإىل انتفاء اليقن يف ما يتعّلق بالقدرة 
والربحي��ة، حت��ى الت�س��بيخ، وه��و تقني��ٌة اأق��ّل اإث��ارًة للج��دل م��ن الناحية 
البيئي��ة، اأثبت اأنه اإ�س��كايّل ب�س��بب غي��اب مبادرات الف��رز عند امل�سدر، 

و�سعوبة اإنتاج �سماد مربٍح، عايل اجلودة.

تب��دو بكفي��ا ا�س��تثناء يف هذا امل�س��هد النا�س��ئ، وذل��ك ل�س��ببن: اأولهما، 
انخ��راط بلديتها مبا�س��رًة يف ال��دورة الكامل��ة الإدارة النفاي��ات ال�سلبة 
بدءًا بالفرز عند امل�سدر وانتهاًء باجلوانب االإدارية والتقنية ملن�ساأة »بي 
كل��ن«. والث��اين، و�سعها هدفًا ا�س��رتاتيجيًا طويل االأم��د يتمّثل يف احلّد 
من النفايات. لقد اأثبتت جتربة بكفيا هذه اأنه بقدر ما ين�سط االنخراط 
العام يف �سلب ا�س��رتاتيجية اإدارة النفايات ال�سلبة تكون حظوظ جناح 
ه��ذه االإدارة اأوف��ر. بي��د اأن متان��ة العالق��ات ب��ن االأط��راف الفاعل��ة يف 
املجتم��ع املحل��ي وحده��ا ال تكف��ي، كما ال تكف��ي حمالت التوعي��ة،  واإمنا 
يقت�س��ي، اإىل جان��ب ذلك كله، اعتم��اد نظاٍم ال�س��رتداد التكاليف كفيٍل 

باإحداث تغير جذرّي يف طريقة التعامل مع النفايات ال�سلبة.

العّمال غري الر�صميني املعنّيون باإعادة التدوير
لئن تكن املقاربات الراأ�سمالية الإدارة النفايات ال�سلبة تتغا�سى عن دور 
العّمال غر الر�سمين يف جمع النفايات وفرزها واإعادة تدويرها، فذلك 
ال ينف��ي اأهمية هذا الدور يف عملي��ة االنتقال اإىل اقت�ساٍد دائري. هوؤالء 
العّمال الذين ي�سكلون ما بن 5 اإىل 15 يف املئة من نظام اإدارة النفايات 
ال�سلب��ة يف لبنان، يخ�سعون لل�س��ركات اخلا�سة املعنّي��ة باإعادة التدوير 
لتولي��د الدخل من بيع املواد القابل��ة الإعادة التدوير، لكن جمع النفايات 
القابلة الإعادة التدوير وبيعها هو بالن�س��بة اإليهم م�س��األة بقاٍء ال ربح كما 
ه��ي عليه احل��ال بالن�س��بة اإىل ال�س��ركات اخلا�س��ة وال�س��لطات املحلية. 
م��ن هن��ا كان تطوير ا�س��رتاتيجيٍة الإدماج ه��وؤالء العّمال يف نظ��ام اإدارة 
النفاي��ات ال�سلب��ة ينطوي عل��ى بعٍد اجتماع��ّي يتعّدى ال�س��رورة البيئية 

ال�سرف للفرز واإعادة التدوير.
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 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

للتقري��ر ع��ن الدميقراطّي��ة« ه��ي منّظم��ة  الدولّي��ة  »املنّظم��ة  اإّن 
حيادّي��ة م�س��تقّلة ال تبغ��ي الرب��ح، م�س��ّجلة يف برلن، اأملاني��ا. ُتعنى 
ه��ذه املنّظم��ة بتعزي��ز امل�س��اركة ال�سيا�س��ّية للمواطنن، وم�س��اءلة 
الهيئ��ات احلكومّي��ة، وتطوي��ر املوؤ�س�س��ات الدميقراطّي��ة يف اأرجاء 
العامل كّله، كما ت�س��اهم يف اإيجاد الو�س��ائل املحلّية الكفيلة بتعزيز 
حّق املواطنن العاملي يف امل�س��اركة يف احلياة ال�سيا�س��ّية لبلدانهم، 
وف��ق ما ن�سَّ عليه االإعالن العاملي حلقوق االإن�س��ان والعهد الدويل 

اخلا�س باحلقوق املدنّية وال�سيا�س��ّية.
 http://www.democracy-reporting.org

اأُع��ّدت هذه الدرا�س��ة يف اإطار م�س��روع »و�سع الالمركزي��ة االإدارية على 
ج��دول االأعمال« الذي تنفذه املنظم��ة الدولية للتقرير عن الدميقراطية 
بدع��م من وزارة اخلارجي��ة االأملاني��ة. اإن االآراء واخلال�سات الواردة يف 
هذه الدرا�سة ال تعرّب بال�سرورة عن وجهة نظر وزارة اخلارجية االأملانية.

كلمة �صكر
يوّد املوؤّلفون التعبر عن �س��كرهم على الدعم املايل الذي قّدمه برنامج 
»�سيدر« للم�سروع البحثي الذي ي�ستند اإليه هذا التقرير: »اأزمة النفايات 
ال�سلبة يف لبنان: االإ�س��كاليات واأ�س��كال االإدارة املدينّية اجلديدة«، كما 
ي��وّدون توجي��ه ال�س��كر اإىل الط��اّلب وطاق��م العم��ل يف ق�س��م التخطي��ط 
املديني يف اجلامعة اللبنانية على م�ساهماتهم يف امل�سروع، وحتديدًا اإىل 
كلٍّ من رائد جوين، ور�سا �سرحال، واإليان �سمعون، وجاد احلاج، ور�سيد 
احلجار، ومكرم �س��هّيب، وع�سام �س��ميطّلي. كذلك ُيع��رب املوؤّلفون عن 
�س��كرهم اخلا���س لرئي���س الق�س��م، �س��الح الدي��ن �س��ادق، عل��ى دعمه 

وم�ساعدته اللذين مل يتوّقفا لهذا امل�سروع.
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