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 مشاكل إدارة النفايات  لبنان: لمحة عامة موجزة  1

ع نحو  تطبيق سلسلة من خطط الطوارئ، جرى تنفيذ كل منها  ع  سياسة إدارة النفايات  لبنان  اعتمدت    ،1994منذ عام  

ج واتسمت بسوء التنفيذ، واستمر العمل بها واعتمادها إ حين ظهور أزمة جديدة. و غياب أي تدابير لالنتقال إ التخطيط  

المستدام ع المدى الطويل، تكبد المواطنون تكاليف مالية باهظة بسبب هذه الحلول المحلية الطارئة ألزمة النفايات التي طال  

 عن اآلثار السلبية ع البيئة والصحة والسالمة. أمدها، فضالً 

دوالر إلدارة كل طن من النفايات الصلبة، مقارنة   154.5يدفع المواطنون اللبنانيون ثمناً باهظاً إلدارة النفايات الصلبة. إذ ينفق لبنان  

يا التي تنفق   ). واحتل قطاع  2020(هيومن رايتس ووتش،    دوالر ع التوا   21.55دوالر و   22.8دوالر و  7.22بالجزائر واألردن وسو

المرتبة األو من حيث اإلنفاق الحكومي   اإلنفاق  المتعلق  النفايات الصلبة  مليون دوالر بين    647بالبيئة  لبنان، وبلغ إجما 

،    2008و  1998عامي   يف وفادي دوما يف ع مليار دوالر بين    2.2).  حين بلغت النفقات ع إدارة النفايات الصلبة  2014(ش

 ). 2019 (عقيقي، 2015و  1996عامي  

% من  0.2مليون دوالر (   66.5ع الرغم من هذه النفقات الباهظة، بلغت كلفة التدهور البيئي من قطاع النفايات الصلبة نحو  

،    2012الناتج المح اإلجما الوطني)  عام   يف ودوما % من الناتج المح  0.4مليون دوالر (   200)، وارتفعت إ  2014(ع

)  عام   ،    2018اإلجما اإلنما المتحدة  برنامج األمم  اللبنانية،  البيئة  يتم استرداد حوا  2019(وزارة  % من  20). حتى اآلن، 

  عشوائياً مكّباً    940 حوا  التخلص منها  % يتم  44% يتم طمرها، و 36% منها فقط تصل إ مرافق إعادة التدوير، و 6النفايات،  

لشؤون   المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية   ، اإلنما المتحدة  األمم  برنامج  اللبنانية،  البيئة  (وزارة  البالد  أنحاء  جميع  منتشراً  

 ). 2020الالجئين، اليونيسف، 

يمها   الوقت نفسه، حققت الشركة الخاصة التي   يروت  (ب   جمع ومعالجة النفايات  معظم أنحاء لبنان   1994منذ عام  تم تل

مليون دوالر، وهو ما ُيعد أحد أع عائدات    170إيرادات سنوية تجاوزت    -شركة سوكلين (جزء من مجموعة أفيردا)  -  وجبل لبنان)

النفايات  العالم (شعبان،   إدارة النفايات  بيروت وجبل لبنان منذ التسعينيات،  2016إدارة  ). فقد احتكرت شركة سوكلين 

العمروسية. بيد أن العمل  هذا الموقع لم يدم طويالً  منطقة  واختبار وتشغيل محرقة للنفايات تقع     عندما فازت بعقد لبناء

% من  50، ولكن من خالل عقود أخرى، تمكنت سوكلين من معالجة حوا  1996حيث أحرق األها الغاضبون المنشأة  عام  

). وقام مجلس اإلنماء واإلعمار  2016بلدية (شعبان،    400  يقارب الـ  لماع الصعيد الوطني، وقدمت خدماتها  المنتجة  النفايات  

بتجديد عقد الشركة ثالث مرات دون طرح مناقصات عامة. ومع كل مرة يُجدد فيها العقد، زادت رسوم جمع ومعالجة النفايات،  

حكومي   منح  نظام  وهو  المستقل،  البلدي  الصندوق  من  التحويالت  باستخدام  جميعها  تسدد  والرسوم  التي  الضرائب  يوزع 

 المخصصة للبلديات. 

أبداً  األعوام   ثمارها  للنفايات الصلبة  المتكاملة  المتعاقبة لإلدارة  . بل  2019و   2015و  2014و   2010و  2006لم تؤت الخطط 

ية عقودها وليس البلديات. و الوقت نفسه،    واستمر احتكار شركة سوكلين  بيروت وجبل لبنان، حيث أدارت الحكومة المرك

البلديات   أدارت  الدولية لتمويل محطات  مناطق أخرى،  المساعدات  توجيه  نهج المركزي، مع  باتباع  واتحادات البلديات نفاياتها 
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لمنع وصول  التي تضم وحدات لفرز النفايات وتحويلها إ أسمدة، وتحقيق معدالت منخفضة  البيولوجية  المعالجة الميكانيكية  

 ). 2017(قزي،  النفايات إ المطامر والمكبات العشوائية

يجب فهم السياسات غير المالئمة إلدارة النفايات  لبنان  سياق المشهد العام لصنع السياسات، الذي يتجسد  "سياسة  

). ويتمثل أحد أبعاد اإلقصاء  اإلفالت من العقاب، إذ يمكن أن تمر السنوات دون وجود خطة لإلدارة  2021اإلقصاء" (كارمن جحا،  

للنفايات اإلطالق.    المتكاملة  ع  قانونية  ُمساءلة  التعرض ألي  دون  البيئية  الجرائم  ارتكاب  ويمكن  النظام كما  الصلبة،  يتسبب 

(مكتب   الرقابية  المؤسسات  سيما   ال  الحكومية،  المؤسسات  والتعيينات   التوظيف  المحسوبية   يعزز  الذي  السياسي 

ى) وعدم استقالل القضاء،  إضعاف الُمساءلة. فع سبيل المثال، لم التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، من بين هيئات أخر

وزارة تتمكن عدة قرارات قضائية من الحيلولة دون تشييد وتوسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا، ع الرغم من عدم موافقة  

 . مرعية اإلجراءالللقوانين ومخالفتها  التابعة لهذه المطامرتقييم األثر البيئي  دراسات  عالبيئة 

. إذ إن مؤسسات الدولة والبرلمان ومجلس الوزراء ليست األماكن التي  يتمثل بإعطاء شرعية للغير شرعي  أما البعد الثا لإلقصاء  

تُتخذ فيها القرارات. واتخاذ القرارات االستراتيجية رهن إرادة أمراء الحرب الطائفيين (الزعماء) أو قادة األحزاب. وهذا يجعل من 

الجدوى   أو  العلمية  األسس  إ  للنفايات  محارق  ثالثة  إنشاء  قرارات  تستند  لم  المثال،  سبيل  ع  الُمساءلة.  تحقيق  الصعب 

الدولة. عالوة ع ذلك، عندما وافق مجلس   الطائفي لمرافق  يع  الفعلية، بل ع أساس الحصص والتو أو الحاجة  االقتصادية 

يق إلدارة ال ، أعطى األحزاب السياسية مهلة عدة أيام الختيار مواقع المحارق جنوب  2019نفايات  عام  الوزراء ع خارطة الط

 ). 2019 ،"بيروت، بدالً من اعتماد معايير علمية لتحديد مواقع المحارق (موقع "نافذة العرب

والموا المناصب  السياسيون مع  يتعامل  إذ  الفساد.  انتشار  هو  اإلقصاء  الثالث لسياسات  البعد  أمالكهم  أما  أنها  ع  العامة  رد 

بائنية الخاصة ويستخدمونها ألغراض   ).  2021. وليس لديهم مصلحة  أي محاولة لإلصالح ولن يستفيدوا منها (كارمن جحا،  ال

ير تفيد بأنه ليس الحل األفضل للبنان    حرقفع سبيل المثال، كان الدافع وراء قرار اعتماد   النفايات، ع الرغم من عدة تقا

ية،   ير الدولة لشؤون التنمية اإلدا ؛ مكتب و باح  )،  2018(االتحاد األورو الخاصة التي حققها بعض السياسيين من التعاون مع  األ

ُينفق ع تقديم الرشاوى إ القادة السياسيين كان  القطاع الخاص. ويعتقد الكثيرون أن جزءاً كبيراً من عائدات شركة سوكلين  

يري كمثال  2016" (شعبان،  األعمال بسالسة    استمرارلضمان " ). وغالباً ما يشير منتقدو الشركة إ عالقتها القوية بعائلة الح

،  ). 2016 ع الفساد والمحسوبية داخل لبنان (مركز معارف المجتمع المد

همال وعدم الكفاءة إ استمرار سوء إدارة النفايات، مما أدى إ تفاقم انعدام ثقة المواطنين  الدولة  أدى الفساد المقترن باإل

% من النفايات وطمرها دون معالجة، وحرقها  األماكن المفتوحة، والروائح  90-80التخلص من  وكذلك القطاع الخاص. وأدى  

ية ومحطات   النفايات إ  مطامر  الناتجة عن  العصارة  النفايات ، والفشل  معالجة  يخ  تسب المنبعثة من مكّبات النفايات البح

 نيمبي)، حيث عارض السكان بشدة إنشاء مرافق إلدارة النفايات الصلبة  مناطقهم. ( تفاقم ظاهرة "ليس  عقر داري 

مر السنين للضغط من أجل اتباع    ع المناصرة  و ظل استمرار سوء إدارة النفايات، نظم المجتمع المد العديد من حمالت  

 .  هذا القطاع ممارسات أفضل
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المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة منذ بداية  المناصرة  يتناول هذا البحث تطور الجهات الفاعلة  المجتمع المد ودورها وحمالت  

يق المعتمدة والدروس  واألدوات والتالمناصرة  . ويتطرق إ التنظيم واستراتيجيات  2015أزمة النفايات عام   حديات وخرائط الط

و"ائتالف    2015خالل أزمة النفايات عام  الذي نشأ  حراك"  الالمستفادة من هذه الحركات والتحالفات، باستخدام تحليل مقارن بين "

 يات. النفاحرق  مواجهة استمرار سوء إدارة النفايات وخطط الحكومة العتماد  2017إدارة النفايات" الذي تشكل عام  

البحث هي مالحظات   لهذا  البيانات  الرئيسية لجمع  الوسيلة  األخذ  المشاركة   كانت  االحتجاجات واالعتصامات واألنشطة (مع 

بعين االعتبار أن مؤلفة البحث هي عضوة  "ائتالف إدارة النفايات")، باإلضافة إ االتصاالت الشخصية مع الناشطين، واستعراض  

ل هذا الموضوع ومصادر إعالمية ثانوية. ويستند هذا البحث أيضاً إ مقابالت ومناقشات غير رسمية مع  الدراسات الموجودة حو

جهات فاعلة  "الحراك" و"ائتالف إدارة النفايات". وتم تقديم النتائج األولية خالل ورشة عمل حضرها أعضاء المجالس البلدية  

بدءاً من االحتجاجات التي  المناصرة  احثون لتقييم آرائهم حول النشاط وحمالت  ومنظمات المجتمع المد والمنظمات الدولية والب

 حتى اآلن.   2015عام بدأت 

 كيف حشد المواطنون اللبنانيون جهودهم حول سوء إدارة النفايات: تسلسل زمني  2

. بيد أن موعد إغالق المكّب  2003، أُنشئ مكّب الناعمة للنفايات جنوب بيروت ليعمل لمدة ست سنوات، حتى عام  1997 عام  

إ   العلوم  2015تموز/يوليو    15تأجل  (مركز  عامة  مناقصات  طرح  دون  يتجدد  كان  شركة سوكلين  مع  التعاقد  أن  إ  نظراً   ،

طن يومياً  مكّب الناعمة    2,600، كانت شركة سوكلين تتخلص من  2015. وبحلول عام  )2019االجتماعية لألبحاث التطبيقية،  

 ). 2016(شعبان،   نسبة ضئيلة من النفايات فرز وإعادة تدوير بعدللنفايات 

رائحة  2013 عام   يعانون من  الذين  الناعمة،  المحيطة بمكّب  القرى  الالنفايات  ، بدأ سكان  السلبية،   تنظيم  واآلثار الصحية 

مكّب. ونظموا اجتماعات مع البلديات واألحزاب السياسية  المناطق المحيطة بمكّب النفايات، باإلضافة إ  هذا اللالعتراض ع  

(يحيى،  حمالت    إعداد المحلية  المجتمعات  ضمن  الناعمة  2021توعية  مطمر  إلغالق  حملة  لتشكيل  الجهود  هذه  وتضافرت   .(

يق المؤدي إ مكّب الناعمة للنفايات  صيف عام  للنفايات. وقام ناشطون وأفر اد من المجتمع المح  الحملة بقطع الط

. وبعد مواجهة قصيرة، أصدرت الحكومة بياناً تلتزم فيه بإيجاد حل بديل مقابل ُمهلة لمدة عام واحد من المحتجين. بحلول  2014

ة بديلة للتخلص من النفايات وال أي دليل ع أن الحكومة حاولت تطوير  ، لم تكن هناك خط2015نهاية تلك الُمهلة،  تموز/يوليو  

يش،  ) 2015 خطة بديلة (أبو ال

ين النفايات  المرافق التي تديرها سوكلين، أدرك أعضاء الحملة أن إغالق مكّب النفايات لمدة ثالثة أيام   وبعد دراسة سعة تخ

بالنف لبنان  بيروت وجبل  إ إغراق شوارع  انتهى فيه  سيؤدي  الذي  اليوم  يق  العقد  ايات. ولهذا قرروا   الط مع سوكلين قطع 

 ). 2021المؤدي إ مطمر النفايات لضمان إغالقه نهائياً (يحيى،  
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كمت النفايات   النفايات و ظل عدم وجود عقد وال مكان للتخلص من  ، توقفت سوكلين عن العمل  بيروت وجبل لبنان. وترا

لسكان يعانون من عواقب هذه األوضاع غير الصحية، حيث تم اعتماد حرق النفايات  الهواء الطلق وسط المباالة  الشوارع، وبدأ ا

 ). 2021من الحكومة. وقد كانت أزمة النفايات أحد مظاهر األزمة السياسية المتفاقمة  البالد (قديح،  

آب/أغسطس   لبنان   االحتجاجات  من  موجة  أسابي2015اجتاحت  بعد  وأطلقت  ،  للنفايات.  الناعمة  مكّب  إغالق  من  قليلة  ع 

باج، بطها بفساد السلطات (ك يحتكم"  محاولة لتسييس أزمة النفايات و  مجموعة من ناشطي المجتمع المد حركة "طلعت 

2017). 

 

والخلل الوظيفي. فقد ظل لبنان دون  شلل المؤسسات العامة عندما ظهرت أزمة النفايات، كانت البالد تعا منذ فترة طويلة من 

ية  رئيس النصاب القانو النتخاب رئيس بسبب دوافع سياسية. و    وعدم تأمين شهراً بسبب تعطيل البرلمان    14لمدة    جمهو

يدي،  الوقت نفسه، صوت البرلمان اللب  ). 2016نا ع تمديد واليته (الك

يدي، "كشفت أزمة النفايات عن جسد سياسي متعفن مقطوع الرأس بال هدف فقد أصبحت األمة    - وبحسب وصف مروان الك

يحتكم" هذا العفن السياسي ظاهراً للعيان بشدة من   ية، جعلت حركة "طلعت  ية والمجا مثل جثة متحللة. فمن الناحية الرم

ي  ، والغثيان، والمرض،  والوسخ لنفايات، بما فيها من استعارات تشير إ التعفن، والرائحة النتنة،  ا  ةخالل االستثمار ليس فقط  رم

بل   إ جس أيضاً  والفساد،  تستند  التي  المواطنة  فكرة  ع  اإلصرار  القانون"    ممن خالل  لسيادة  ويخضع  طائفي  غير  سياسي 

يدي،    ). 2016(الك

كم  بدأت حم يحتكم" كهاشتاج أطلقه ناشطو المجتمع المد احتجاجاً ع ترا  الشوارع. وتحول الهاشتاج  النفايات لة "طلعت 

ياض الصلح    2015إ صفحة ع فيسبوك، ثم إ حملة، وسلسلة من االعتصامات المنظمة التي بدأت  تموز/يوليو    ساحة 

باج،   . وأصبحت  1يد من المجموعات وانضمت إ الحركة ع النحو المبين  الشكل  ). و أعقاب ذلك، تشكلت م 2017(ك

 ). 2021تظاهر ضد النظام السياسي (كارمن جحا،  لل االحتجاجات تُعرف باسم الحراك ، نظراً إ أنها جمعت عدة مجموعات وحركات  

باج،  1الشكل   ) 2017المجموعات التي انضمت إ الحراك (ك

 

 أبرز الحمالت

 

حمالت األخرى التي نُظمت خالل ال

 الفترة نفسها 

 

المنظمات غير الحكومية المدنية  

 والبيئية 
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يحتكم  ●  طلعت 

بدنا نحاسب، بما  ذلك   ●

األعضاء المستقلون وأعضاء  

حركة الشعب، والحزب  

  -السوري القومي االجتماعي 

النهضة، وحزب طليعة  جناح 

كي،   لبنان الع االشترا

 .وشباب ضد النظام 

 

  التغيير  جا ●

 ع الشارع  ●

يد  ●  الشعب ي

 العدالة االجتماعية النسوية ●

أندية الطالب مثل "نادي   ●

السنديانة الحمراء"   

الجامعة األميركية  بيروت،  

الجامعة  ونادي "راديكال" 

 اللبنانية 

 آب  22شباب  ●

 حلوا عّنا  ●

 الحركة البيئّية اللبنانّية  ●

 المفكرة القانونية  ●

الجمعية اللبنانية من أجل   ●

 ديمقراطية االنتخابات "الدي" 

 فرح العطاء  ●

لة لنقابات  الجمعية المستق  ●

 العمال

 

 

يحتكم"-التنظيم  المجموعات  لم يكن التنسيق بين أطراف الحراك سهالً؛ إذ رفضت بعض   يد أن تشبه   -ال سيما "طلعت  ألنها ال ت

باج،    ). 2017األحزاب السياسية الحالية، معتقدة أنها أفضل حاالً بدونها (ك

وسرعان ما ظهرت التناقضات بين المنظمات؛ فقد اقتصر خطاب الحركة البيئية اللبنانية ع الجانب التقني ألزمة النفايات، إذ  

باج،  من  تمحورت محادثاتهم حول الدعوة إ حلول تقنية مثل الفرز   مع تفاقم -).  الوقت نفسه  2017المصدر وإعادة التدوير (ك

المط  -الغضب دائرة  رفض  اتسعت  إ  العام،  للمال  إهدار  دون  النفايات  إلدارة  وبيئي  وشفاف  علمي  حل  إ  الدعوة  من  الب 

ين،  المحاصصة  الصفقات ونظام   ). 2016والفساد، والمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية (ال

ياض الصلح، فتصدت لهم قوات األمن با2015آب/أغسطس    22-23   لقوة المفرطة بخراطيم ، تجمع آالف المواطنين  ساحة 

باج،   ، أعلنت الحكومة إجماعها  2017المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات واألعيرة المطاطية والذخيرة الحية (ك ).  اليوم التا

جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها.  لتقسم لبنان إ ست مناطق خدمية وتطلق مناقصة    2014ع خطة شاملة ُوضعت   

كثر من منطقتين من المناطق الست. لكن تحت ضغط االحتجاجات  الحصول  ي شركة  أل  ال يحقفقاً لهذه الخطة،  و ع عقد يخص أ

ير البيئة محمد المشنوق أن الحكومة ستبدأ    الشوارع من  تنظيف  الكبيرة ألغت الحكومة المناقصة. وبعد فترة وجيزة، أعلن و

  عدة مناطق. النفايات  مع ، مع استئناف فرق سوكلين جالنفايات
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بة أن الحكومة كانت تستخدم مكبات مؤقتة، وقد كان ذلك  مصورة  من ناحية أخرى، كشفت لقطات    -  كثير من الحاالت-مس

يش،   التواطؤ مع السلطات البلدية (أبو ال ير  2015يتم من خالل  بة، طالب المتظاهرون باستقالة و المس ). وع إثر اللقطات 

ين  البيئة، إ ير. كما بدأ بعض المتظاه يحتكم" وزارة البيئة ورفضت المغادرة قبل استقالة الو ذ احتلت مجموعة من نشطاء "طلعت 

ية المشرفة ع إدارة النفايات التي   إضراباً عن الطعام  انتظار استقالة المشنوق؛ وقد أدى كل ذلك إ تنحيه عن اللجنة الوزا

ير  -رئيس الوزراء-م كان يرأسها، وعّين تمام سال كرم شهيب و  لزراعة ليحل محل المشنوق. اأ

كتوبر  ين األول/أ خطة تدعو إ فتح مطمر الناعمة لمدة  لشهيب ومجلس الوزراء  سوق ،  2015خالل شهري أيلول/سبتمبر وتش

كمة من بيروت وجبل لبنان.   شهراً ستمدد خاللها الحكومة    18أن يتبع ذلك خطة مؤقتة مدتها    عسبعة أيام إلزالة النفايات المترا

ين جديدين  سرار  وتحدد  عقد سوكلين   ية. وعدت الحكومة بتقديم حوافز مالية  -مطم عكار والبقاع بالقرب من الحدود السو

لهاتين المنطقتين، لكنها كانت تسعى فعلياً لرشوة السكان وممثليهم السياسيين. وأشار شهيب إ أن مسؤولية إدارة النفايات  

يش،  س  ). 2015تعود إ البلديات  نهاية الفترة االنتقالية (أبو ال

بلة؛ رفضت حركة "عكار   المناطقظهرت حمالت "ليس  عقر داري" (نيمبي)  " و"حراك بعلبك" إقامة مطامر جديدة   منا م

كانون   عن خطة شهيب   الحكومة  تخلت  وفنية.  بيئية  ألسباب  الخطة  رفَض  بيروت  المتظاهرون   وشاركهم  وبعلبك.  عكار 

اقتراح لتصدير    2015األول/ديسمبر   الخارج. استخدم  العندما وافق مجلس الوزراء ع  إ  الناشطين  نفايات  عالقاتهم  بعض 

  - بما  ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة والشبكة الدولية للقضاء ع الملوثات  -خصية وعالقاتهم مع المنظمات الدولية  الش 

يفة (قديح،   ). عملت حملة "بدنا  2021للضغط من أجل كشف فضيحة خطة احتيالية لتصدير النفايات تحت أسماء شركات م

كتشفت أنها  نحاسب" ع التحقيق  الشركات التي كان     19. و  شركات وهمية من المقرر التعاقد معها لتصدير النفايات، وا

 ، أعلن مجلس الوزراء إلغاء خطة التصدير. 2016شباط/فبراير 

، عادت الحكومة إ صيغة مختلفة من خطة شهيب، داعية إ فتح مطمر كوستا برافا وبرج حمود،  2016 نهاية شباط/فبراير  

يمةبلت أيضاً بمعارضة السكان المحليين.  كوستا برافا، وصف النشطاء الخطة بأنها "وهي الخطة التي قو "، إذ إنها تنتهك  بيئية  ج

خلية  الشويفات من أجل خلق    التي تحظر إنشاء مطامر ع ساحل البحر األبيض المتوسط. كما احتشد سكان   برشلونة  اتفاقية

. أما  برج حمود،  إنشاءه متعددة ضد  اعتصامات مقاومة طويلة األمد إلنشاء مطمر النفايات، حيث نظم النشطاء تعمل ع   أزمة

عدة  المطمر  من دخول    الشاحنات   تومنع   والعمل   البناء   تأخر  حيثشاء المطمر،  لمدة شهر ضد إن  احتجاجاً فقد نظم حزب الكتائب  

َين. و    قضائية  دعوى ، رفع محامون ونشطاء  2016مرات. و أيلول/سبتمبر   ضد الدولة والشركات الخاصة لمنع إنشاء المطم

اإلنماء واإلع ، وهو المشروع الذي يقدر أن يستغرق  للنفايات  مار المرحلة األو من مناقصة إنشاء محارقالنهاية، أطلق مجلس 

 ). 2019االجتماعية لألبحاث التطبيقية،  (مركز العلوم   سنوات ثالثإنشاءه 

  أهم نتائج من  أدى العنف الذي مارسته السلطات، واالفتقار إ التنظيم، وعدم تطوير استراتيجية مشتركة إ تفكيك الحراك. و

ا  الحراك هو   تغيير  ع  تعمل  جديدة  ناشطة  لظهور مجموعات سياسية  ارتكاز  نقطة  بمثابة  كان  كمي، حيث  الترا لنظام  تأثيره 

يدي،    ). 2016(الك
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  2015تزامن تفكك الحراك باعتباره حركة احتجاجية مع عودة الوضع لما كان عليه  سياسة إدارة النفايات. إال أنه بين عامي  

عليها  ، سعت الشبكات االجتماعية التي ولدت من رحم الحراك إ مواجهة النخبة السياسية من خالل حملة انتخابية أُطلق  2016و

 ). 2019اسم "بيروت مدينتي" (كارمن جحا، 

"بيروت مدينتي" الترشح لالنتخابات البلدية ع أساس برنامج شامل وضعه خبراء باستخدام نهج تشاركي يعمل ع    أعضاء  قرر

االنتخابات البلدية، التقوا    أساس القاعدة الشعبية. واقترحوا برنامجاً إلدارة النفايات الصلبة لبلدية بيروت، إال أنهم بعد خسارتهم  

البلدية   والتعاون معه  تنفيذه. لكن  رئيس  كان لديه خطة  رئيس البلدية  المنتخب وعرضوا برنامجهم واستعدادهم للمساعدة 

 أخرى لبناء محرقة نفايات لبيروت؛ وهي التكنولوجيا نفسها التي روجت لها الحكومة. 

الملحة للتعاون وتوحيد الجهود مع كافة المجموعات العاملة  إدارة النفايات    ، شعرت "بيروت مدينتي" بالحاجة2017 عام  

المحارق.    اعتمادالصلبة، ودعت إ اجتماع لتشكيل تحالف ووضع استراتيجية موحدة للدعوة إ إدارة أفضل للنفايات ووقف  

عليه، تشكل   عام  ائتالف  وبناًء  نهاية  النفايات   اإلدارة    2017إدارة  وخطط  استراتيجيات  لتبني  السلطات  ع  الضغط  بهدف 

يادة   و العامة،  الصحة  وحماية  البيئة،  إ حماية  التي تهدف  الصلبة  للنفايات  االقتصاد  استرداد  المتكاملة  مبادئ  باتباع  الموارد 

 واإلنتاج واالستهالك المستدام. الدائري 

 مناصرة   ): دراسة حالة مقارنة لحركتي2017) وائتالف إدارة النفايات ( 2015راك ( حال       3

،  2015خالل أزمة النفايات  عام    نشأي  ذ ال-حراك"  العتبر "يبغرض المقارنة بينهما  دراسة حالة.  مناصرة  ختيار حركتي  ااتم  

كبر حشد جماهيري نشأ منذ انتهاء ا  -آب/أغسطس الضخمة  29وسط مظاهرات   ضد قضايا معيشية    1990لحرب األهلية  عام  أ

فهو عبارة عن شبكة    -2017الذي تأسس  عام  -). أما ائتالف إدارة النفايات  2016عابرة للطوائف تتعلق بالنفايات الصلبة (حرب،  

كرد فعل ع  ومصالح مشتركة. تشكلت كلتا الحركتين    ةمشترك  يةحراك" وتكمل مسيرته من خالل سردالاجتماعية تتداخل مع "

" تعبئة  إعادة  بمثابة  النفايات  إدارة  ائتالف  اعتبار  يمكننا  النفايات.  ألزمة  حلول  إيجاد  الحكومة   باستخدام للفشل  حراك" 

من   أخرى  أشكال  إ  الشوارع  واالنتقال من  التي سنعر المناصرة  استراتيجيات مختلفة،  تفكك  ضالمدنية  يعني  ال  بعد.  ها فيما 

؛ بل إن ظهور ائتالف إدارة النفايات يظهر أن الشبكة االجتماعية بعد تفككهالشبكة االجتماعية لم تستمر  العمل  حراك" أن هذه اال"

. تساعد دراسة الحالة المقارنة هذه  استخالص الدروس  مختلفبعث حراك جديد  ظرف سياسي    اظلت نشطة، و نتج عنه

، واألدوات المستخدمة، والتحديات  المناصرة  المستفادة من خالل إظهار أوجه التشابه واالختالف من حيث التنظيم، واستراتيجيات  

 بة. التي واجهت هاتين الحركتين االجتماعيتين اللتين تدافعان عن التغيير  إدارة النفايات الصل

 التنظيم  1.3

خارج التنظيمات السياسية التقليدية. فقد كان هيكلها مرناً، وكان خطابها عاطفياً،  عفوية حراك أشكاالً تنظيمية  التبنت مجموعات  

كد أعضاء  باج، الومطالبها فضفاضة. وأ  ). 2017حراك أنها حركة أفقية بال قيادة (ك

يحتكم" و"بدنا نحاسب""ط-حراك"  الشكلت المجموعتان الرئيسيتان  " لجنة التنسيق ولجنة المتطوعين. كان اللجنة    -لعت 

مشارك موزعين ع لجان السياسة واإلعالم والتنسيق وجمع التبرعات والتطوع ومهام أخرى. لم    20إ    10السابقة تضم من  
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، إذ استمرت المناقشات إ أجل غير مسمى  تكن معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة واضحة. كما تبنت لجنة التنسيق نهجاً توافقياً 

حتى يتم التوصل إ اتفاق باإلجماع. وع هذا النحو، قد تستمر االجتماعات  بعض األحيان لساعات طويلة دون أن يلزم عن  

الخارجية غير  ذلك التوصل إ أي قرار. ومن هنا جاءت معظم قرارات لجنة التنسيق خارج اجتماعاتها الرسمية. وكان لالجتماعات 

باج،   يباً (ك كبر من االجتماعات الداخلية، التي أصبحت عديمة الجدوى تق  ). 2017الرسمية تأثير أ

المباشرة.  واالجراءات النشاطات لم يكن لدى لجنة المتطوعين عدد محدد من المشاركين؛ بل يعتمد عدد المتطوعين ع طبيعة 

صراً ع توفير الدعم الميدا اللوجستي  ت العمل أو حضور اجتماعاتهم، وكان دورهم مقلم ُيسمح للمتطوعين بالمشاركة  لجان  

باج،  النشاطات أثناء   ). 2017والمظاهرات. أدى هذا التقييد لدورهم إ انتشار الشعور باإلقصاء بينهم (ك

والنظام  ا لتطوير الهيكل التنظيمي للجنة التنسيق،  القانونية، وغيرهموالمفكرة  فشلت المبادرات التي قادتها الحركة البيئية اللبنانية،  

نحاسب". عللت  والمسؤوليات،  الداخ  و"بدنا  يحتكم"  المساءلة؛ وذلك بسبب رفض "طلعت  وإجراءات  القرار،  وآليات صنع   ،

يحتكم'' رفضها بالتزامها بالشكل األفقي المرن وغير الهرمي للتنظيم، بينما قالت "بدنا نحاسب" إن ا لقضايا التنظيمية  "طلعت 

باج،    ). 2017ال يمكن مناقشتها قبل االتفاق ع الرؤية السياسية واألهداف (ك

وقعت    التي  ية  الجماهي االحتجاجات  وبعد  مشتركة.  ورؤية  سياسي  تنظيم  تحقيق  المجموعات   هذه    23- 22فشلت 

ين ب2015آب/أغسطس   يحتكم" ونشطاء آخ عد أن استخدم األوائل مصطلح "المتسللين"  ، نشأ خالف بين ناشطين من "طلعت 

ين،   ين غير السلميين، وهو ما اعُتبر شكالً من أشكال "التمييز ضد الفقراء" (ال باج،  2016لوصف المتظاه ). عالوة ع  2017) (ك

يحتكم" بتأجيل التظاهرات حتى   ناشطين  مع    آب/أغسطس، ورفضهم التنسيق  29ذلك، أدى القرار األحادي الذي اتخذته "طلعت 

باج،   يادة التوتر (ك  ). 2017وحركات وجمعيات سياسية أخرى، إ 

يحتكم" مهلة   ساعة للحكومة لتنفيذ    72تظهر عدة أمثلة هذا الضعف  التنسيق، بما  ذلك ما حدث عندما منحت "طلعت 

يحتكم"  الناشط مطالبها دون أي خطط حقيقية للتصعيد. وعشية الموعد النها قررت مجموعة من   اقتحام وزارة  ين من "طلعت 

ين. كما شهدت حادثة أخرى  البيئة يحتكم" و"بدنا نحاسب"  حين دعوا  دون أي تنسيق مع اآلخ إ تظاهرتين  الوقت  "طلعت 

 . بينهما  دون تنسيق مسبقنفسه  موقعين مختلفين  

حراك" األموال من خالل التمويل الجماعي والتبرعات الفردية التي ساعدت  تنظيم المظاهرات واالحتجاجات  البشكل عام؛ جمع "

بطرق غير استقطاب الشارع    استطاع الحراكواالعتصامات وإعداد مواد التواصل ودفع تكلفة جميع الخدمات اللوجستية. فقد  

ين إ    يستطع ي  مشاركين جدد بوسائل إبداعية. إال أنه لم متوقعة، وجذب أنظار وسائل اإلعالم، وتجنيد   تحويل مطالب المتظاه

باج،  المحلية، لكن هذا لم    المجموعات ع تمكين وتحفيز  يساعد  أهداف استراتيجية    إن وضع).  2017برنامج سياسي موحد (ك

 حراك". اليحدث، وهو ما أدى  النهاية إ حل "
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" مطالب  فقد  الكانت  النفايات  إدارة  ائتالف  أما  وشاملة؛  واسعة  حراك" 

و  تخصصاً  كثر  أ مجموعة  باعتباره  ضم    ذاتتشكل  محدد.    االئتالف نطاق 

وخبراء   والبيئية)،  (السياسية  المد  المجتمع  منظمات  من  مجموعات 

بيئيين  لبنان (انظر الشكل وناشطين  مستقلين، ومؤسسات اجتماعية،  

). كما تمثلت رؤيته  حماية البيئة من أجل مستقبل مستدام، وتمثلت  2

فع نحو مهمته  معالجة االنتهاكات البيئية  إدارة النفايات  لبنان والد 

 . الدائرياالنتقال إ االقتصاد 

الئتالف هيكل تنظيمي داخ أفقي بطبيعته؛ كما لديه لجنة توجيهية يشارك  انتخابها جميع األعضاء الذين يشكلون الجمعية  ل

يرها إ اللجنة التوجيهية كما هو موضح  الشكل   . 3العمومية. وينقسم األعضاء إ مجموعات تنسق وتقدم تقا

 : الهياكل التنظيمية الئتالف إدارة النفايات 3لشكل ا

 

 

النفايات   إدارة  ائتالف  هيكل يداخ  نظام  طور  ية حدد  اإلدا ،  يته  االنتخابات،  المختلفة، وعملية  المجموعات  ومسؤوليات  وأدوار   ،

 وغيرها من األمور. وحل االئتالف  ، النظام الداخ وشروط العضوية، وتعديل 

ويتألف أعضاؤه المؤسسون من جميع المجموعات التي استجابت للدعوة لالجتماعات التي أطلقتها "بيروت مدينتي". انضمت  

تقنيات معينة لمعالجة النفايات الصلبة  اعتماد  حول  الخالف  بعد فترة وجيزة بسبب    وانسحبتبعض المجموعات لفترة قصيرة،  
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التنظيمية (مثل جمعية  للخالفات  بعض المجموعات األخرى نتيجة  انسحبت  بينما    لبنان)،  -والتخلص منها (مثل جمعية األرض  

يسايكل ليبانون " - Recycle Lebanon" .( 

، يجري قبولهم  طلب انتساب إ االئتالف  ؛ فبعد أن يمأل المتطوعون  يتم ع مرحلتين فعادة ما    ،المتطوعين استقطاب  أما عن  

التزام وأداء ومساهمة  يجري تقييم  لمشاركة  االجتماعات واألنشطة. وبعد بضعة أشهر،  كمؤيدين أو داعمين ويمنحوا الفرصة ل

إ   لالنضمام  أهليتهم  من  للتحقق  كالمتطوعين  العامة  االئتالف  الجمعية  من  يكونون جزءاً  أن يصبحوا أعضاء،  وبمجرد  أعضاء. 

 ويحصلون ع حق التصويت. 

بت  تصويت الجمعية العامة بالقبول أو الرفض.  يشترط  ة النفايات،  إ ائتالف إدار   النضمام مجموعاتبالنسبة   بعض األحزاب  أع

؛ إال أن الجمعية العمومية اتخذت قراراً بعدم قبول عضوية أي االئتالف االنضمام إ    عن رغبتها  -مثل "حزب سبعة"-السياسية  

 تكون هناك فرص سانحة تخدم مهمة ورؤية االئتالف. حزب سياسي. ومع ذلك، يمكن التنسيق مع األحزاب السياسية عندما 

، وما إذا كانت رؤيتها تتماشى مع رؤية االئتالف   أما عضوية المؤسسات االجتماعية والقطاع الخاص فتعتمد ع وضعها القانو

عايير عضوية االئتالف  تصويت الجمعية العمومية بالقبول أو الرفض. ال تزال ميتطلب  من حيث اإلدارة المستدامة للنفايات. كما  

الذي أجري داخلياً وخارجياً    تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطرقيد التطوير حتى اليوم، وقد أثير هذا الموضوع خالل  

 لتطوير استراتيجية جديدة لالئتالف. 

خالل من  القرارات  تتخذ  إذ  القرار؛  والديمقراطية  صنع  التشاركية  الوسائل  االئتالف  االجتماعات    يتبنى  النشطة   المشاركة 

يد اإللكترو   اتخاذ قرار، يسعى االئتالف للوصول إ إجماع اآلراء. وإذا لم   وجوب  التواصل األخرى. وعندووسائل  والمناقشات والب

 يتحقق ذلك، فيجري التصويت وتتخذ القرارات ع أساس أغلبية األصوات. 

يةيادة (دون قائد أو رئيس) واتباع هيكلقرر ائتالف إدارة النفايات البقاء بال ق يع   تضع ية إدا يق، وهو ما يسمح بتو القيادة بيد الف

ية صنع القرار. تعزز قيادة كبر للسلطة وتقليل مرك يق  أ االستقرار والتحفيز واإلبداع والمساءلة، وتستخدم وقت المتطوعين    الف

يق واحد  أن تحقق  للمجموعات  ومهاراتهم وجهدهم بشكل فعال. يمكن   كثر كف مرور الوقت، وتعمل  مع  أهدافها، وتنمو بفاعلية أ

تمكين   وتطورهم  ع  ونموهم  إدارة 2016(غانتس،  أعضائها  ائتالف  مثل  الناشطة  المدنية  الحركات  أرادت  ذلك،  ). عالوة ع 

يحتكم" تحدي فكرة الزعيم التي سادت عبر األحزاب التقليدية التي كانوا يق فون ضدها. وقد ساعد ذلك أيضاً  النفايات و"طلعت 

يع   . القياديةشخصيات العمليات الهجوم ع األشخاص واغتيال تخفيف  المسؤولية و  تو

كان ألعضاء وأنصار االئتالف خلفيات متنوعة تشكل فرقاً متعددة التخصصات تضم المحامين والمهندسين (المدنيين والكيميائيين  

يين  ) وخبراء االتصاالت والمتخصصين  إدارة البيئة وعلماء المناعة وعلماء األحياء ومتخصصي  والبيئيين والزراعيين و المعما

تكنولوجيا المعلومات ومتخصصي إدارة األعمال والمنتجين والمترجمين...إلخ. نجح االئتالف  كسب أرضية صلبة بفضل األعضاء  

حراك". سمح هذا ال"  والذين أتوا من خارجالتقنية، والحيادية،    ، والمعرفةالمعرفية الواسعة الفنيين والمتخصصين ذوي الخلفيات  

يحتكم)، كما نجح  اللالئتالف بتمييز نفسه عن " حراك" (ع الرغم من أنه يضم مجموعات كانت جزءاً من الحراك مثل: طلعت 

ية بحيث  ينة عبلة،  الكما فعلوا مع   السياسيين تشويهها لم يستطع إعادة صياغة صورته الرم  ). 2022حراك (
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ية لعملية   من أجل الحفاظ ع الحياد واالستقالل، اعتمد تمويل  المدنية؛ والمناصرة  من المعلوم أن الموارد المالية والمادية ضرو

جمع التبرعات. لم تقبل أي تبرعات من  وأنشطة  ائتالف إدارة النفايات بشكل أساسي ع رسوم العضوية والتمويل الجماعي  

كن يجب أن تكون غير  األحزاب السياسية أو المؤسسات األجنبية أو أعضاء البرلمان أو الحكومة. يمكن قبول التبرعات الفردية، ول

 مشروطة. كما حدد حد أقصى للتبرع الفردي لضمان عدم تجاوزه نسبة معينة من التبرعات السنوية. 

 المدنية وتكتيكات المناصرة استراتيجيات   2.3

حراك" وائتالف إدارة النفايات بناًء ع الموارد المتاحة، والظرف الزمني، وفعالية  الاختلفت االستراتيجيات التي تبناها كٌل من "

للمناصرة  ال تكون دائًما معدة مسبًقا، وذلك بسبب نقص الموارد والجوانب التطوعية    التكتيكات . وتجدر اإلشارة إ أن  التكتيكات 

استجابات جاهزة. تتطلب  التي  المنتظمة  التطورات  إ  االئتالف استراتيجيات    واالفتقار  "وتكتيكات  استخدم  كثر من  حراك"،  الأ

بعض   المشتركة  وهناك  الغضب  التكتيكات  مشاعر  تجييش  اشتركا   فقد  كالهما؛  استخدمها  لمعالجة  والتي  الملحة  الحاجة 

بين األشخاص الذين يعانون من ظروف غير صحية بسبب سوء إدارة النفايات. إال أنهما اعتمدا  حمالتهم ع أساليب   المشاكل

القانونية  وتكتيكات   إدارة النفايات ع خمسة جوانب:  ائتالف  ركزت استراتيجيات  العنيفة.  المباشرة غير  مختلفة من األنشطة 

حلول. كما استفاد أعضاء االئتالف  المطالبة بالإ حالة  االعتراض  ة؛ وحاولت االنتقال من حالة  يوالتقنية والسياسية والشعبية والرقاب

من العمل والتشاور والمناقشة مع مجموعات الناشطين. لقد حاولوا وضع استراتيجيات، ولكن كان عليهم أن يتفاعلوا دائماً مع  

تنفيذ استراتيجياتهم. كذلك لم يتمكن االئتالف بسبب ضيق الوقت    يبعدهم عن كان  مما  القطاع  التطورات غير المتوقعة  هذا  

الخاصة   والمشاكل  الموارد  إرشادات  والسياسي  اللبنا  بالواقع  ونقص  ع  الحصول  أو  دولية  كات  شرا بناء  إ  السعي  من 

: اوالتكتيكات التي اسُتخدمت فهي ع الشكل  االستراتيجيات أما وتوجيهات من المنظمات الدولية.   لتا

 التعبئة والتواصل 1.2.3

يق نشر مقاطع فيديو وأدلة دامغة    الناس للتحرك حراك"  اللقد حفز " من خالل فضح أفعال الحكومة والتشهير بسوء اإلدارة عن ط

قت  ، وعلالمواد اإلعالمية المتوفرةع وسائل التواصل االجتماعي. فقد استخدم مقاطع فيديو لسوء إدارة النفايات وغيرها من  

حراك من الوصول  ال، وتمكن  صفحاتهمعليها، وشاركتها عبر حساباتها ع منصات التواصل االجتماعي. تفاعل الناس بكثرة مع  

يحتكم" طلب عدم الكشف عن هويته،    ). 2021إ حوا مليون متابع (أحد أعضاء حركة "طلعت 

بعضهم للمشاركة  التنظيم والتحضير لألنشطة  ذلك الوقت. فوجئ    احتشدواستقطبت الحملة عدداً كبيراً من المتطوعين،  

يحتكم" بالعدد الكبير للمتطوعين، ولم يكن لديهم البنية التحتية  لحشدهم جميعاً بشكل فعال (أحد  واإلمكانيات أعضاء "طلعت 

يحتكم" طلب عدم الكشف عن هويته،    ). 2021أعضاء حركة "طلعت 

بين التي نظمت  وقد أُقيمت عالقات طيبة  مظاهرات واعتصامات داعمة لها  عدة   -بالتنسيق مع الحملة-مع مجموعات المغت

 دول  الخارج. 

كتساب ثقة الجمهور " حراك"  جمع األموال من خالل التمويل الجماعي والتبرعات الفردية، وهي األموال التي ساعدت  الساعد ا

 العتصامات وإعداد مواد التواصل ودفع تكاليف الخدمات اللوجستية. بدورها  تنظيم المظاهرات واالحتجاجات وا
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يز عالقة العديد من الكما تطوعت مجموعات من الفنانين والممثلين والمنتجين وغيرهم، وأطلقوا حملة للترويج لـ " حراك" وتع

ين،    ). 2016المواطنين بالحملة (ال

ين والدفاع عنها. تطوع المحامون بوقتهم    تشكيَل لجنة من الحراك عبر  القانونية  المفكرة  دعمت   المحامين لحماية حقوق المتظاه

ين وواجهوا قضاة   ين. كانت هذه المبادرة األو    لهم وانتماءات وعالقات سياسية قويةلضمان سالمة المتظاه لإلفراج عن المتظاه

حامين، واإلبداع القانو الذي مارسوه، والطمأنينة التي  من نوعها  لبنان، وتميزت بروح العمل التطوعي والتفا والمثابرة من الم

ين والمجتمع، وتنظيم وتوثيق االنتهاكات القانونية. نجح المحامون  عرض قضايا المعتقلين ع   الناس وإعالء  نقلوها للمتظاه

ية، التي أحيل إليها  الصوت   إثر اعتقاله  54ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسك ين،  مدنياً  )  2016م أثناء التظاهرات (ال

باج،    ). 2017(ك

" لمجموعات  االجتماعي  التواصل  وسائل  صفحات  والاستخدمت  بكثافة،  اإلعالم  إعالمي  محتوى  خلقت  حراك"  لوسائل 

همة  والصحفيين. عالوة ع ذلك، فإن حجم المشكلة (النفايات التي تمأل الشوارع) وحجم االحتجاجات جعلت التغطية اإلعالمية م

يد من المبتدئين  العمل المد الذين انضموا للحركة. كما اضطلعت وسائل اإلعالم بدور تعبوي، وحثت   وساعدت  جذب م

باج،  مجموعات الناس ع النزول إ الشوارع حتى دون أن يكونوا منتمين إ   ). ساعدت التعبئة المفتوحة ع  2017معينة (ك

لكنها حد  (تجنيد مشاركين جدد،  المشاركين والناشطين  بين هؤالء  إمكانية تطوير روابط قوية  ,  Verhulst & Walgraveت من 

2009 .( 

يو المباشر فيما   ين بالتعبير عن مظالمهم ومطالبهم عبر البث التلف  بداية نشاط "حراك"، سمحت القنوات اإلعالمية للمتظاه

باج،    هايد باركبدا وكأنه   كتوبر    8إلعالم الداعمة غيرت موقفها   ). إال أن وسائل ا2017(ك ين األول/أ ، وتبنت خطاباً 2015تش

متهم ين،  المتظاه ووسائل    ةً يشوه  اإلعالم  وسائل  ع  االعتماد  أن  أثبت  ما  وهو  والخاصة.  العامة  بالممتلكات  باإلضرار  إياهم 

 ). 2017باج،  التواصل االجتماعي غير مستدام بمجرد أن غيرت وسائل اإلعالم أجنداتها (ك 

باعتباره شكالً   فقد تشكل  النفايات  إدارة  ائتالف  إ  بالنسبة  الأما  العمل  أفراد    جماعيمن أشكال  من خالل شبكة مكونة من 

ع    متمكنين   وجماعات تعمل  الحراك)  من  كان جزءاً  أ  التشاركية(بعضهم  االئتالف  بط  لقد  الحلفاء.  مع  من  والتواصل  عدداً 

يع للحركة من  االستقطاب  التي تقوم بدور التعبئة مًعا  كل متماسك واستفاد من "  المجموعات الجماعي"، أي التوسع الس

 ). 2012(اسالنيديس،  أصالً الجماعات األصغر الموجودة مع خالل بناء تحالفات 

ية؛ فقد واصل إشراك األعضاء وحشدهم من خالل  ال يعتمد االئتالف ع ال ونشر الفيديو    تناقل األخبار بين الناس تعبئة الجماهي

والصور والمرئيات والوثائق ع منصات وسائل التواصل االجتماعي. باإلضافة إ ذلك، عقد االئتالف جلسات توعية  البلديات  

 الوضع الحا وأنظمة إدارة النفايات البديلة والحلول.  عالناس  والمهرجانات والمدارس والجامعات إلطالع 

والرقابة يع  التش النواب   ودور مجلس  النيابية  االنتخابات  إعالمية حول  النفايات عدة حمالت  إدارة  ائتالف  أطلق  وحرق    ،كما 

). عالوة ع ذلك، ولتبسيط  تضليل النفايات والمعلومات المضللة التي قدمتها بلدية بيروت بخصوص خطتها لبناء محرقة (حملة  

االئتالف حملة تحت شعار "حرقتوا سمانا". وهي حملة تستهدف إعداد وتركيب نصب فني  أطلق تأثير سوء إدارة محارق النفايات، 

محرقة نفايات  بيروت. يرمز  المقارح إلنشاء  موقع  المتر، يظهر فيه علم مصنوع من الدخان األسود، بالقرب من    12معّبر طوله  
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لعلم المرفوع إ المشهد األسود الذي سيخيم ع بيروت ومحيطها إذا اعتمد بناء المحرقة حالً إلدارة النفايات  ضوء اإلدارة  ا

السيئة للمرافق العامة  لبنان. ُصنع العلم من الدخان األسود وكأنه يرمز إ مستقبل بيروت إذا بُنيت المحرقة  الفترة المقبلة.  

يادة الوعي بمخاطر سوء إدارة المحارق.   ومن خالل جعل  (الدخان) غير الم مرئياً، تهدف الحملة إ 

محادثات ومناظرات عامة مع المواطنين والسلطات المحلية واألحزاب السياسية والخبراء. كما نظم ورشة وشارك باالئتالف أطلق 

 لنقل موقف االئتالف منها. ولبة  لبنان عمل للصحفيين لتقديم البيانات واألدلة حول إدارة النفايات الص 

وبالتعاون مع  جمعية  بالتعاون مع   النفايات؛  إدارة  أفالم حول  النفايات مسابقة  إدارة  ائتالف  عدد من  "بيروت دي سي"، أطلق 

يادة الوعي   عرائض ونشرت ع وسائل التواصل  الالناس بالمشكلة. استخدمت  وتحسيس  الفنانين، نظم االئتالف معرضاً فنياً ل

يادة الوعي وحشد   لمؤازرة القضية. الدعم االجتماعي و المناسبات العامة و المهرجانات ل

 

 

 

 البيانات الرسمية  3.2.2

النفايات   إدارة  الحراك وائتالف  والمؤتمرات الصحفية لإلعالن عن مطالب  والبيانات  العامة  الخطابات  وموقفهما من  استخدمت 

 الخطط الحكومية. 

 :  وقد تمثلت مطالب الحراك  اآل

ير البيئة، محمد المشنوق، لتقاعسه عن أداء مهامه  ●  .استقالة و

ير أموال البلديات  الصندوق البلدي المستقل.  ●  تح

يخ   1إلغاء القرار الوزاري رقم  ●  وجميع القرارات المتعلّقة به.  12/1/2015بتا

 مدعي العام الما حتى صدور نتائج التحقيق  الفساد  ملف النفايات. استكمال تحقيق ال  ●

ن   المقابل، أصدر ائتالف إدارة النفايات عدداً من البيانات حول القضايا والقرارات التي تتعلق بإدارة النفايات الصلبة  البالد، م

يةالمطامر  توسيع  بينها   يق الخاصة بإدارة النفايات،  ، وقرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاالبح ء ثالث محارق للنفايات، وخارطة الط

  الشمال دون إجراء دراسات لتقييم اآلثار البيئية. مطامر صحية وإقامة 

 االحتجاجات والمظاهرات  3.2.3

النفايات لتحقيق عدة أهداف. يتمثل  تُعد التعبئة أو المظاهرات الشعبية من األدوات المهمة التي لجأ إليها الحراك وائتالف إدارة  

وزعزعة   الوعي،  يادة  و السائدة  المفاهيم  تحدي  فهو  الثا  الهدف  أما  القضية.  أهمية  الناس بمدى  إقناع عامة  األول   الهدف 

- خير  الثوابت الثقافية والسياسية المترسخة من أجل إحداث تغيير  السلوكيات ع المستوى الفردي. بينما يتمثل الهدف األ 

 ). 2018 التعبئة العامة للضغط ع السياسيين (الهندي وحداد ونجيم،   -الذي يصعب تحقيقه
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نُظمت   الوقت. فقد  ذلك  للوضع   ورفضهم  غضبهم  للتعبير عن  األشخاص  آالف  فيها  حاشدة شارك  مظاهرات  الحراك  نظم 

ياض الصلح وساحة الشهداء، أو   أمام وزارة المالية للمطالبة     أماكن محددة مثالً مسيرات واعتصامات واحتجاجات  ساحة 

ية احتجاجاً ع محاكمة   ير أموال البلديات، وأمام مبنى المحكمة العسك ياً. ونظمت بعض التظاهرات   الناشطين  بتح عسك

 مناطق مختلفة داخل لبنان وخارجه  الوقت نفسه. 

واحتجاجات لإلعراب عن رفض القرارات الحكومية (مثل قانون اإلدارة المتكاملة  ودعا ائتالف إدارة النفايات إ الخروج  مظاهرات  

يق الخاصة بإدارة النفايات  عام   ، وغيرها من  2019للنفايات الصلبة، وقرار إنشاء محارق النفايات الثالث، واعتماد خارطة الط

 لتلك القرارات وطرح مطالبه وتقديم حلول بديلة. القرارات األخرى). وعقد االئتالف مؤتمرات صحفية للتعبير عن معارضته 

، ال تثمر التعبئة الشعبية عن نتائج يمكن التحكم بها، وال تؤثر كثيراً  عملية تغيير السياسات، إذ    السياق السياسي اللبنا

لمصالحهم السياسية (الهندي    يالحظ أن األحزاب السياسية والسياسيين ال يغيرون مواقفهم بناًء ع الضغط الشعبي وإنما وفقاً 

 ). 2018وحداد ونجيم،  

 حلول بديلة 3.2.4

 خطوة تعكس مدى تطور ونضج أساليب حركة االحتجاج، انتقل الحراك من الرفض التام لمقترحات الحكومة لحل األزمة، إ  

النفايات رداً ع محاوالت لفرض قرار وزاري  ، عن خطتهم البديلة إلدارة  2015أيلول/سبتمبر    29اإلعالن  مؤتمر صحفي، ُعقد   

 باعتبار أن هذا هو الخيار الوحيد. 

إ أقل حد ممكن. وتقترح إدارة  المطامر  قدمت الخطة البديلة حلوالً بيئية لمعالجة أزمة النفايات، ترتكز ع خفض الحاجة إ  

كد فيها. وأ ياً  البلديات دوراً محو تؤدي  للنفايات،  النفايات وتثمينها عند المصدر، ألن هذا  سليمة ومستدامة  ت ع ضرورة فرز 

إ أسمدة).   النفايات  (تحويل  العضوية  النفايات  وتسبيخ  التدوير  إعادة  تنمية صناعات  إ  اقتصادية وسيؤدي  سيحقق فوائد 

 . تأهيل المقالع والكساراتواقترحت استخدام المواد المرفوضة خالل عملية التدوير  

إعادة فتح مطمر الناعمة أو فتح مطمر جديد  سلسلة جبال لبنان الشرقية رفضاً قاطعاً، لما يشكله ذلك من    الحراك  ورفض

تهديد ع سالمة المياه الجوفية. ورفض أيضاً تمديد عقود العمل مع شركة سوكلين، وكرر مطالبه باستكمال التحقيقات القضائية  

يع إدارة النفايا ير أموال البلديات،  بشأن مزاعم الفساد  مشا ير البيئة محمد المشنوق، وتح ت خالل الفترة األخيرة، واستقالة و

يخ   1وإلغاء القرار الوزاري السابق رقم   ). 2015وجميع القرارات المتعلّقة به (األخبار،  2015/ 1/ 12بتا

مرجعية  ل النفايات الصلبة. ووضع تحليالت مفصلة  أما عن ائتالف إدارة النفايات، فقد قدم أوراقاً وحلوالً تقنية عديدة لمعالجة مشاك

المحارق،   استخدام  البديل  واستخدامترفض  نفايات    الوقود  إلدارة  حلوالً  أيضاً  وطرح  األسمنت.  صناعة  الملوثة  الردميات   

بحيرة  ضفاف    ، وكيفية إزالة أطنان األسماك النافقة من ع2020آب/أغسطس    4باألسبستوس الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت   

 القرعون. 

ير البيئة ونشرها ع منصات التواصل االجتماعي.   يق لإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة لو إ جانب ذلك، قدم االئتالف خارطة ط

إدارة وتنظيم الموارد، وذلك من خالل   مفهوم إدارة النفايات باعتباره (آلية للتخلص منها) إ  مفهومتهدف الخارطة إ التحول من 

 بط إدارة النفايات بكفاءة استخدام الموارد، واالنتقال إ اعتماد مبدأ االقتصاد الدائري. وترتكز الخطة ع األولويات التالية: 

 جها. فرز أنواع النفايات المختلفة والتخفيف من إنتا  ●
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الصحية   ● وآثارها  الصحية)  والمطامر  العشوائية  المكبات  (خاصة  النفايات  إدارة  عن سوء  الناتج  البيئي  الضرر  تخفيف 

 السلبية. 

 إنشاء نظام إدارة متكاملة للنفايات الصلبة مبني ع هرمية إدارة النفايات ومبادئ االقتصاد الدائري.  ●

 لصلبة. تطوير القدرات المؤسساتية إلدارة النفايات ا ●

 وضع آليات للمراقبة والمساءلة.  ●

 خفض كلفة إدارة النفايات وتأمين االستدامة المالية لهذا القطاع واسترداد الموارد.  ●

ية" 3.2.5  التعبئة المسرحية والفنية واألنشطة "الرم

ا النقابات  أو  السياسية  كاألحزاب  التقليدية،  والمنظمات  الهيئات  تكن  لم  ومواجهة  أمل  طاقة  الحراك  ع  أوجد  قادرة  لعمالية، 

تعبئة   ع  القدرة  يمتلك  السياسة  الشكل من ممارسة  فإن هذا  ولهذا  والسياسية.  الهيكلية  العوامل  استحداثها بسبب بعض 

باج،    ). 2017الشارع (ك

سخر  خالل الحراك، اُستخدمت الفنون المختلفة والرسم ع الجدران (الغرافيتي) للتعبير عن غضب المحتجين ومطالبهم. فقد  

ية كتب عليها: "منكم وإليكم وعليكم". وأبرزت  قوى  فنان الغرافيتي ع رافعي من القمع الذي تمارسه   األمن من خالل لوحة جدا

المسماة   الشارع  مجموعة تصميماتها  معركة  الغرافيك جنى طرابلسي  ولنا)(الرسامة ومصممة  "الراحل    لكم  فرقة  وحولت 

يعني كلّن" إ أغنية. وغنى مغنيا الراب مازن السيد (الرّاس) وبو ناصر الطفار أغنية بعنوان "نحن  الكبير" الموسيقية شعار "كلّن 

باج،   بل جيران" (ك  ). 2017وال

أمام منازل المسؤولين وأمام السراي الحكومي، وكذلك إلقاء البيض والطماطم  النفايات  تضمنت بعض مظاهر االحتجاج إلقاء  

كياس   ات أعضاء مجلس النواب المشاركين  جلسات الحوار الوطني خالل دخولهم إ مبنى البرلمان   ع سيار النفايات  وأ

باج،    ). 2017ساحة النجمة وخروجهم منه (ك

ير البيئة أحد   المباشرة التي خططت لها حركة "طلعت  األنشطة  وكان اقتحام وزارة البيئة واالعتصام داخلها للمطالبة باستقالة و

تها بشكل فردي دون التنسيق مع مجموعات أخرى. وهي خطوة كان من المقرر اتخاذها لتصعيد المواجهة بعد  يحتكم" ونفذ

ير البيئة.  72إعطاء الحكومة مهلة    ساعة لتنفيذ مطالب الحراك التي تضمنت استقالة و

ية أيضاً ع جمع   وتنظيف مجرى نهر بيروت، حتى ترى الحكومة أنه  إمكان مجموعة من  النفايات  اشتملت الخطوات الرم

 إنجاز ما عجزت هي عن تنفيذه ع الرغم من كل الموارد التي تمتلكها. الناشطين 

مدى فعالية هذه الخطوات، لكنها حافظت ع زخم االحتجاجات وجعلت األضواء مسلطة ع أنشطة الحراك طوال    تحديد ال يمكن  

 الوقت. 

 التدخالت واالستراتيجيات النفسية  3.2.6

الحراك  اللجوء  بعض ناشطي  خالل موجة ثانية من الخطوات المثيرة للجدل التي أعقبت االحتجاجات التي تم قمعها بعنف، بدأ  

ير البيئة. و  دأ ب إ االستراتيجيات النفسية. فقد  كتوبر تش  14بعض النشطاء إضراباً عن الطعام للمطالبة باستقالة و ين األول/أ
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يدي،  2015 ية احتجاجاً ع احتجاز الشرطة لرفاقهم (الك ).  2016، حاول ناشطان إضرام النيران  نفسيهما أمام المحكمة العسك

ين،   ) (أحد  2016جاءت هذه الخطوات بناًء ع قرارات فردية، وع الرغم من أن الحراك لم يكن هو من بادر بها، لكنه دعمها (ال

يحتكم" طلب عدم الكشف عن هويته،    أعضاء  ). 2021حركة "طلعت 

 اللجوء للقضاء  3.2.7

استخدم ائتالف إدارة النفايات التقاضي باعتباره استراتيجية مناصرة ودعوة لممارسة الضغط الجماعي. كان لهذه االستراتيجية عدة  

؛ وإتاحة الفرصة لتحقيق االنتصار،  المتعلقة بها بنفسهم  سياساتال فوائد، من بينها دفع السلطة القضائية إ إعادة النظر  القضية و

الوقت  أما بالنسبة لتحديات التقاضي فت الخصوم األيديولوجيين.  وتحدي   ناحية  القضائية، من  تضمن: التكلفة العالية لإلجراءات 

 ).  2013ن ورايت،  المحاكم (جيالقضائية واختالف والمال، وعدم التأكد من نتائج النزاع القضا بسبب تجزأ السلطة 

يق القانو الئتالف إدارة النفايات عدة إجراءات قضائية، من بينها:   أعد الف

تقديم طعون إ مجلس شورى الدولة ضد قرارات مجلس الوزراء الثالثة (أال وهي اعتماد المحارق، وتوسعة مطمر الغدير  ●

لل المتكاملة  باإلدارة  الخاصة  يق  الط وخارطة  برافا)،  بالتعاون مع  (الكوستا  الطعون  هذه  قدمت  وقد  الصلبة).  نفايات 

يسايكل ليبانون ، وبعض  الناشطين ) ومجموعات من  "منظمات غير حكومية أخرى (الحركة البيئّية اللبنانّية وجمعية "

 ومواطنون من شمال لبنان).  األفراد  المناطق المتضررة (حركة "مواطنون ومواطنات  دولة" 

ين   معركته ضد محرقة بيروت، سلم االئتالف   ● ، يحذرهم فيهما من  كاتب عدلرسميين إ أعضاء بلدية بيروت عبر  إنذا

أنهم سيصبحون عرضة للمساءلة والمالحقة القانونية  حال   مخاطر اعتماد محرقة النفايات وعواقبها الوخيمة، ومن 

 اجتماعية أو بيئية. تسبب اعتماد المحارق  أيّ أضرار صحية عامة أو 

المواطنين    ● إ مساعدة  إدارة مكب طرابلس إضافة  بشأن سوء  تقديم طعن  ع  مساعدة مجموعات  طرابلس 

يبة منهم.   مناطق مختلفة من أجل تقديم شكاوى تتعلق بحرق النفايات  المكبات الق

يضة  تقديم   ● ر يحظر خلط النفايات الخطرة الناتجة عن انفجار  إ قاضي األمور المستعجلة  بيروت إلصدار قراأمر ع ع

 مرفأ بيروت مع النفايات غير الخطرة ومطالبة السلطات المعنية بوضع خطة إدارة سليمة لهذه النفايات. 

أُرسلت   ● وقد  عليها.  والتعليق  الصلة  ذات  األخرى  والقوانين  الصلبة  للنفايات  المتكاملة  اإلدارة  قانون  مشروع  مراجعة 

ير الدولة إصدار  إ جميع أعضاء مجلس النواب وأُخطروا بها قبل  التعليقات   القانون. وقد تعاون االئتالف مع مكتب و

ية   تعديل ع القانون.  القتراحلشؤون التنمية اإلدا

لم يكن ائتالف إدارة النفايات مسجالً رسمياً  وزارة الداخلية والبلديات، وهو ما شكل تحدياً خالل عملية التقاضي. لهذا ُقدمت  

الطعون وااللتماسات بأسماء أفراد، أو منظمات عضوة  االئتالف، أو بالتنسيق مع تحالفات أخرى. صحيح أن الدعاوى القضائية  

تغيير أيّ  عن  تسفر  يراقبون  إيجابية  ات  لم  ومجموعات  مواطنين  ثمة  أن  لتدرك  الحكومية  للهيئات  جيداً  تحدياً  شكلت  لكنها 

 اإلجراءات والقرارات التي تتخذها. 

 الرقابة  3.2.8

يعات إدارة النفايات    أداء الحكومات   تابع ائتالف إدارة النفايات   البيئية. ولجأ إ أسلوب الرقابة أيضاً    وتطبيق القوانين والتش
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. مثالً، إذا لم وتطبيق القوانين المرعية اإلجراء  القطاع البيئي    رصد ومراقبة المخالفات القائمةليثبت للحكومة أنها عاجزة عن  

يات الصلبة الموجودة حالياً  تستطع وزارة البيئة أو مجلس اإلنماء واإلعمار اإلشراف ع األداء البيئي لمنشآت ومرافق إدارة النفا

ومراقبتها، بما  ذلك المحارق الصغيرة، إذن كيف يمكنها التأكد من أن المحارق الضخمة التي تخطط لبنائها ستؤدي مهامها  

 بشكل صحيح؟ 

ير تقييم  رسائل رسمية  االئتالف  وجه   المراقبة  البيئي ونتائج    األثرإ وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار يطلب فيها االطالع ع تقا

لنفايات.  العشوا لحرق  الساعد المواطنين أيضاً ع تقديم شكاوى إ وزارة البيئة فيما يتعلق بكما و ،  والمطامرلمحارق  البيئية ل

كمل وجه.  الجهات المعنيةتسعى هذه اإلجراءات إ حث   ع أداء واجباتها ومهامها  حماية البيئة ع أ

بشأن  )  (1Combi Liftإ وزارة البيئة واالتحاد األورو والسفارة األلمانية وشركة شركة "كومبي ليفت" أيضاً رسائل االئتالف   وجه 

 . 2019آب/أغسطس  4بعد انفجار  المرفأ إدارة النفايات الكيميائية الخطرة التي وجدت  

يقوخارطة  شارك خبراء أعضاء  ائتالف إدارة النفايات  اللجان الفنية المعنية بمراجعة استراتيجية إدارة النفايات   لإلدارة    الط

النفايات إلدارة  البيئي  المتكاملة  األثر  تقييم  لدراسات  العامة  ومرافق    واجتماعات  وقدموا  إدارة  لمنشآت  آراءهم  النفايات. 

 ل االجتماعات و وثائق مكتوبة أُرسلت إ األطراف المعنية. عليها خالومالحظاتهم 

 إعداد قضية مناصرة مدعومة باألدلة   3.2.9

إ   المراجع  تمكن ائتالف إدارة النفايات من جمع عدد كبير من الوثائق والبيانات حول إدارة النفايات الصلبة  لبنان. واستناداً 

وبالتعاون  العلمية المتاحة  واقترح خارطة    والبيانات  النفايات، جهز االئتالف مالحظاته وحججه  وإدارة  البيئة  مع خبراء  شؤون 

يق إلدارة النفايات الصلبة. أعد االئتالف أيضاً أوراقاً بحثية توضح موقفه بشأن حرق النفايات واستخدام الوقود   وغيرها    البديلط

 من التقنيات المقترحة  مناطق أخرى مختلفة. 

(منشورات  باإلضافة   إعالمية  مواد  االئتالف  أعد  سمعية  رسوم  و  ملصقات ولذلك،  أخرى  مواد  مع  اإلنترنت  ع  نُشرت  بيانية) 

وثائقية قصيرة   أفالم  االئتالف  ية. واستخدم  و"   Zero Waste Lebanon"-وبص لبنان"  نفايات    An Incinerator for| صفر 

Beirut"أنتجها حلفاء االئتالف للمساعدة  توضيح الحلول المقترحة إلدارة النفايات (الوكالة األميركية للتنمية    -? | محرقة لبيروت؟

 ). Beyond group  2020الدولية: 

لحلول  أدلة وتقديرات لتكاليف الحلول البديلة التي يمكن استخدامها عوضاً عن المحارق، وبرهن ع وجود هذه ااالئتالف  قدم  

 وإمكانية تنفيذها، وقام بمشاركة هذه البدائل مع الجهات المعنية. 

أنه من المهم للغاية إعداد استراتيجية مناصرة مدعومة باألدلة، لكنها غير كافية للتأثير ع الرأي العام وتغيير السياسات.  علماً  

يلور،  بين التحوالت  الرأي العام والسياسات التي تتبنا   هناك ارتباط وثيق ).  2021ها الحكومة (ليبورن النغتون وكويلتر بينر وت

يتين محتملتين لشرح هذا االرتباط:  :  تم اقتراح نظ

 
 4هي شركة ألمانية خاصة تم التعاقد معها إلزالة النفايات الكيميائية الخطرة الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في  ) Combi Lift" (كومبي ليفت"شركة    1

 .2020أغسطس /آب
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لإلرادة   السياسية  األحزاب  تستجيب  ية،  النظ لهذه  وفقاً  السياسة.  تحوالت   إ  تقود  العام  الرأي  التحوالت   أن  ، هي  األو

 التوجهات العامة ضغطاً ع صانعي السياسات يجعلهم يستجيبون للجماهير من خالل  الديمقراطية للشعب. إذ يولد التحول 

- يعني أنه ينبغي أن ينصب اهتمام حركة االحتجاج ع كيفية تغيير الرأي العام لصالح قضيتها هذا  الشروع  تغيير السياسات. 

 ير السياسات. حتى تتمكن من تغي -اإلطار الذي يراها الناس من خالله ومدى أهميتها

ية، فإن  بؤدي إ تحوالت  الرأي العام. ويأما الثانية، فهي ترى أن التحوالت السياسية هي ما     ية السياس التغيرات  حسب هذه النظ

هي ما تسفر الحقاً عن تحول   -عبر وسائل التواصل المختلفةللناس وتغيير النخب ألرائها "والتلميح" بذلك -التي تتبناها األحزاب 

توافق بين السياسيين والنخب األخرى  تأمين الرأي العام. وقد يعني هذا أنه ينبغي ع حركات االحتجاج أن تركز جهودها ع  

والتأكد من إحداث تغيير  السياسات، وهو ما سيترتب عليه بالتبعية تغير  الرأي العام (ليبورن النغتون وكويلتر بينر  مع آرائها 

يلور،    ). 2021وت

كان المسار الداخ من أجل التأثير ع رأي السياسيين (من  اعتمد  النسبة الئتالف إدارة النفايات، فإنه  ب ين، سواًء أ كال المسا

المسار الخارجي الذي يسعى  إضافًة إ    خالل عقد اجتماعات ومناقشات مع مختلف األحزاب وأعضاء البرلمان والوزراء وغيرهم)  

لكسب الرأي العام (من خالل األنشطة التوعوية والفن واإلعالم واالجتماعات وورش العمل، وما إ ذلك)، وذلك للتأكد من إحداث  

 تأثير أفضل.  

 

 

 عرض نماذج الحلول  3.2.10

يبية أو التوضيحية واحدة من الوسائل األخرى التي قد يلجأ إليها   يع التج إلصالح السياسات والبرامج. يمكن  الناشطين  تعد المشا

يبية مدى فعالية اإلصالح ع نطاقات صغيرة، وهو ما   يع التج ع  صالحات  تطبيق اإلحشد الدعم ليساعد ع  أن توضح المشا

كبر يبية تلك تعد بمثابة استراتيجية  دون فرض مخاطر ج  نطاق أ يع التج سيمة ع األطراف المعنية. وعليه، يمكن اعتبار أن المشا

كبر  السياسة (جين ورايت،   يجية تهدف إ الدعوة إ تغييرات أ  ).  2013تد

يات. ففي حين ظلت بلدية  سلط أعضاء  ائتالف إدارة النفايات الضوء ع نماذج لبعض الحلول ونفذوها حتى ال تبقى مجرد نظ 

ية، نفذت "مدينتي تفرز"  يمكن تطبيقه  بيروت وهيئات حكومية أخرى تردد أن الفرز من المصدر ال   -  لبنان و المناطق الحض

بيروت إلثبات أن الفرز من       مشروع لِفرز النفايات من المصدر  حي البطركية  -وهي مبادرة أطلقتها حركة "بيروت مدينتي"

ية و ر يمكن أن ينجح  المناطق  المصد للفرز من  إرشادي  ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وجرى إعداد وتعميم دليل  الحض

 المصدر. 

يب البلديات ع التخطيط إلدارة   ير عن الديمقراطية ورشة عمل لتد نظم ائتالف إدارة النفايات بالتعاون مع المنظمة الدولية للتق

 ورشة تجارب ناجحة من بلديات  لبنان استطاعت إدارة نفاياتها. النفايات الصلبة. وعرضت ال 

| ليبانيز كومبوسترز"، وهم أعضاء  االئتالف، بتطبيق أنشطة تتعلق بِتسبيخ    Lebanese compostersمجموعات مثل " قامت  

 .  النفايات العضوية ع المستويين المن والمح

التكنولوجيا لتشجيع السكان ع تغيير سلوكياتهم.  استخدمت  أما شركة "نضيرة" المجتمعية، وهي عضوة  االئتالف أيضاً، فإنها  

تهدف إ تشجيعهم ع فرز   وإدارة األبينةإ البلديات  اعتماد التكنولوجيا الرقمية  قدمت الشركة حلوالً إلدارة النفايات قائمة ع  
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يبي لهذا الحل  عام  النفايات من ال يادة معدالت استرداد المواد وتقليل تكاليف إدارة النفايات. ونفذت نموذج تج   2021مصدر و

يق بحثي من "جامعة يل" لتقييم أثر مبادرة "نضيرة"، من خالل تطبيق المبادرة ع    بلدة "بكفيا"، وتعاونت الشركة مع ف

 بة ومجموعة عالج.  نصف البلدة لتشكيل مجموعة مرجعية للمراق

يادة بنسبة   %  عدد المنازل التي تفرز النفايات ضمن مجموعة العالج، وتحسن  100و غضون ثالثة أشهر، تمكّنت من مالحظة 

يادة  معدالت استرداد المواد وتحسين كفاءة العمليات المسجلة  معمل "   ملحوظ  جودة الفرز من المصدر، ناهيك عن ال

يادة اإليرادات وانخفاض التكلفة. وع مدار السنة الماضية، توسعت رقعة المبادرة  كلين" لفر ز النفايات  بكفيا، وهو ما يعني 

ين  لتشمل بلدة "رأس المتن" والبلديات المجاورة التي تتعاون مع معمل شركة "  يسايكلنغ" لفرز النفايات، ليصبح عدد  غ مونت 

 منزل.  2500حوا   المنازل التي تقدم خدماتها إليها

يتورن" التابع لشركة "نضيرة" ع استالم المواد القابلة إلعادة التدوير، وهو مخصص    Yalla Returnيعمل برنامج " كذلك   | يّال 

يتورن" السكان ع جمع المواد القابلة إلعادة التدوير   مها  وتسلي للمدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. يشجع تطبيق "يّال 

كز معينة   % من قيمة المواد القابلة إلعادة التدوير تعود ثانيًة للمستخدمين) ع  60من خالل مكافأتهم بحوافز مالية (إ مرا

يتورن. ويمكن استبدال هذه النقاط بقسائم لِشراء المواد الغذائية من أيّ فرع تابع للبرنامج أو   هيئة نقاط ائتمانية  تطبيق يّال 

ية. التبرع بالن  قاط لجمعيات خي

ال توفر هذه المبادرة حلوالً مستدامة فحسب، لكنها أيضاً تدعم السكان الذين يعانون من األزمة االقتصادية من خالل االستفادة من  

  ) يق الجديدة"  "الط لها   المبادرة أول مركز  افتتحت  لديهم.  الموجودة  التدوير  األول/ديس   6المواد القابلة إلعادة  مبر  كانون 

  .) بجانب مركز "نساند"2021كانون األول/ديسمبر    24) ثم الثا  "مار مخايل" (  2021

يتورن" أهمية  توظيف التكنولوجيا بالمقارنة مع حمالت التثقيف والتوعية التقليدية. فقد ساعدت   أظهرت مبادرات "نضيرة" و"يّال 

يادة المشاركة، والوصول إ المستخ كثر دقة، وتوفير حلقة تغذية راجعةالتكنولوجيا   يقة أ كثر   دمين بط كثر إحكاماً، وعمليات أ أ

 أمناً. 

يبية   يع إيضاحية تج للقيام  ائتالف إدارة النفايات  تدفع  طبيعتها، تبرهن أنه يمكن تنفيذ الحلول دون أن  بتعد هذه األنشطة مشا

 دور الحكومة. ب

 إشراك صناع القرار  3.2.11

، تواصل ائتالف إدارة النفايات مع سلطات محلية ووطنية.  تحديد الفرقاء المعنيين استناداً إ تحليل لالقتصاد السياسي وعملية  

ومنذ البداية، عمل االئتالف بالتنسيق مع أعضاء  مجلس النواب لضمان الحصول ع تأييدهم ودعمهم، ولتحقيق االستفادة  

وتبادل  مشاركة المعلومات  القرار المعارضين للمحارق. وبفضل هذا التنسيق، تمكّن االئتالف من    من الجهود الحالية ودعم صناع

يهم ع حد سواء (الوكالة األميركية للتنمية الدولية:    ). Beyond group  ,2020البيانات مع أعضاء مجلس النواب ومستشا

خبراتهم   االئتالف  أعضاء  العلني   التقنية  أثبت  ثقة  خالل ظهورهم  يتمكّنوا من كسب  ولم  المناقشات،  وخالل  اإلعالم  وسائل 

كثر ع الوضع، وهو ما أدى إ تحقيق مشاركة   الجمهور فحسب، وإنما أيضاً ثقة السياسيين الذين تواصلوا مع االئتالف ليطلعوا أ

كثر نجاحاً مع بعض األطراف.  كثر فعالية وإجراء مفاوضات أ  أ

لمساعدتهم    بعض رجال الدين التي اضطلع بها االئتالف، تواصل أعضاء  االئتالف مع    المعنيين تحديد الفرقاء   إطار عملية  

كبر من  نشر   الوعي خالل اجتماعاتهم و أماكن العبادة والمدارس، وهو أسلوب فعال للغاية مكّن االئتالف من الوصول إ عدد أ

 ). Beyond group  ,2020الناس (الوكالة األميركية للتنمية الدولية: 
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عقد االئتالف اجتماعات مع أحزاب سياسية مختلفة ومع بلدية بيروت وبرنامج األمم المتحدة اإلنما واالتحاد األورو ومكتب  

يري البيئة والداخلية والبلديات لمناقشة القضايا الخاصة بإدارة النفايات. ونشر االئتالف كا ية وو ير الدولة لشؤون التنمية اإلدا فة  و

ُعقدت   اجتماعات  أيضاً   االئتالف  شارك  للجمهور.  المعلومات  وإتاحة  الشفافية  لضمان  اإلنترنت  ع  االجتماعات  محاضر 

يق وقدم مالحظات وتعليقات عليها.   الستعراض خطة إدارة النفايات وخارطة الط

 

أنه   ذوي  ال شك  البلدية)  والمجالس  النواب  مجلس   ) القرار  إقناع صناع  الصعب  السياسية  من  يتحملون  والذين  االنتماءات 

المسؤولية عن قرارات أحزابهم. لكن المثير للدهشة هو أن قادة االئتالف تمكّنوا من إقناع أعضاء  مجلس بلدية بيروت بتغيير  

).  Beyond group  ,2020تصويتهم السابق "بنعم" ع إنشاء المحارق إ االمتناع عن التصويت (الوكالة األميركية للتنمية الدولية:  

 : لألسباب التاليةوقد حدث ذلك 

 

أدى تقديم الحقائق التقنية المدعومة باألرقام ضد إنشاء محارق النفايات والطعن  المعلومات التي قدمها رئيس   ●

 بلدية بيروت إ إثارة الشكوك  المشروع بين أعضاء مجلس البلدية واألطراف المؤثرة. 

 بلدية من خالل تقديم حقائق تدحض ادعاءاته. الطعن  مصداقية رئيس ال  ●

 المناقشات والمناظرات واللقاءات المباشرة المتواصلة مع أعضاء مجلس البلدية واألطراف المؤثرة.  ●

استغالل الفرص المتاحة بفعل عوامل خارجية، بما  ذلك تغيير بعض األحزاب السياسية لرأيها حول المشروع،   ●

" وحزب "القوات اللبنانية"، والنفوذ الذي تتمتع به شخصيات دينية بارزة ع أعضاء  مثل حزب "الكتائب اللبنانية

 المجلس البلدي الرافضين للمشروع. 

كات بناء  3.2.12  شرا

فحسب، فقد كّون االئتالف عالقات    الفرقاء المعنيين  المؤسسات العامةلم تقتصر أنشطة المناصرة التي نظمها االئتالف ع  

ع   يؤثرون  أو  يسيطرون  ممن  الحكومية،  المؤسسات  وخارج  داخل  نفوذ،  ذات  أخرى  وجماعات  هامة  شخصيات  صنع  مع 

 . اتالسياسي

كات    الشرا التقني. وساعدته  الدعم  واالستفادة من  الموارد  ع  الحصول  أقامها  التي  كات  الشرا االئتالف من خالل  استطاع 

يع خططه الخاصة بالتوعية وحسنت آلية إعداد األبحاث والتوثيق لديه، ومكّنته كذلك من استغالل الموارد المجتمعية وتوظيفها  توس

كات مع المؤسسات  2020 إعداد أنشطته وتنفيذها (الوكالة األميركية للتنمية الدولية؛ مجموعة اإلصالح،   ). وقد أقام االئتالف شرا

 التالية: 

يز أساليب اإلدارة وبناء قدرات البلديات   ● ير عن الديمقراطية" من أجل تع منظمات دولية مثل "المنظمة الدولية للتق

اللقاءات وورش العمل المشتركة، وما إ ذلك). ومنظمة   إدارة النفايات الصلبة (من خالل تنظيم  فيما يتعلق بقطاع 

المراقبة، والضغط من أجل وضع خطة إلدارة النفايات الصلبة، ووضع  "هيومن رايتس ووتش" التي يتعلق دورها بالرصد و

يادة أعدادها والتوقف عن   المكبات و النفايات وحرقها  األماكن المكشوفة (من التخلص من  حد للتوسع  إنشاء 

 خالل تنظيم اجتماعات ونشر بيانات صحفية مشتركة). 

يادة الوعي (من خالل تنظيم الندوات واالجتماعات وورش العمل). البلديات: من أجل المساعدة التقنية وبناء القدر  ●  ات و

يان   ● تر الجميل وسامي جميل وهاكوب  ونديم  وإلياس حنكش  بوال يعقوبيان  النواب (منهم النواب  أعضاء  مجلس 

أجل تشكيل   كيم ومحمد رعد، وغيرهم) من  وا وعناية عز الدين وغسان مخيبر وجورج عقيص وعماد  وأسامة سعد 

 مجموعة ضغط لتعديل قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ولوقف إنشاء محرقة بيروت. 
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يادة الوعي وممارسة الضغط وتنظيم أنشطة المناصرة.  ●  منظمات غير حكومية من أجل 

ويلها  القطاع الخاص والمؤسسات االجتماعية التي تعمل ع فرز النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها وتسبيخها (تح ●

 إ سماد عضوي). 

بعض النقابات، مثل نقابة أطباء لبنان (ال سيما أطباء أمراض الرئة) لتسليط الضوء ع اآلثار الصحية لحرق النفايات   ●

اإلدارة المتكاملة للنفايات، ونقابة صيادي األسماك إلبراز اآلثار االجتماعية  ع  وسوء إدارتها. ونقابة المهندسين للتوعية  

يةدية والبيئية لسوء إدارة المطامر واالقتصا  . البح

يادة الوعي وممارسة الضغط.  ●  شخصيات مؤثرة، من قبيل المدونين والفنانين وغيرهم، ل

 Impactوتصميمها (مثل مجموعة إمباكت   دي أو "   ت اإلعالميةشركات إعالمية وشركات تسويق لتنظيم الحمال ●

BBDO .(" 

ير   ● يز القدرات وتبادل المعلومات  هيئات حكومية مثل مكتب و يب وتع ية من أجل التد التنمية اإلدا الدولة لشؤون 

 وإعداد تعديل لقانون إدارة النفايات الصلبة. 

 التحديات المطروحة 3.3

 وتحديات أخرى إضافية طرحت نفسها  فترات مختلفة. المشتركة  واجه الحراك وائتالف إدارة النفايات بعض التحديات 

 اسات وضع السيإطار  3.3.1

والتحزب   الطائفية  الطبيعة  تأ  مقدمتها  لبنان،  بائنية  تحد عدة عوامل من فعالية عملية صنع السياسات   والتشرذم  وال

يعية و التنفيذية. و مثل هذا المشهد السياسي، يصبح من   لمجموعات القوى االجتماعية والسياسية التي تشكل الهيئات التش

الفرقاء  بين مختلف  عالقاتوال، وهو ما يتعذر معه فهم الروابط  وتحديد الفرقاء المعنيين صاد السياسي العسير إجراء تحليل لالقت

وصناع القرار (من أعضاء البلديات ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية المؤثرة ورجال الدين،    المعنيين 

عياً والتأثير ع عملية تغيير السياسات. ولهذا السبب بذل الناشطون كثيراً  وغيرهم)، أو إيجاد أرضية مشتركة بينهم للعمل جما

  م يتفاوت تأثيرهالذين    الفرقاء المعنيين السياسية بين  والمسؤوليات  من الوقت والجهد  محاولة فهم الديناميات واالمتيازات  

 ). 2020الدولية؛ مجموعة اإلصالح،   السياسي، سواء كانت حكومية أو غير الحكومية (الوكالة األميركية للتنمية

النفايات  إن   إدارة  الحكومية المسؤولة عن  الهيئات  السائدين   التغيير،  ُيصعبان  الفساد واإلهمال  اتخاذ  عملية  بسبب صعوبة 

 .  السليموالحكم األدلة  ع القرارات بناًء 

موارد الدولة  اقتسام  ع مقاومة التغيير ووالنفوذ (العامة والخاصة) العازمين  المصالح  أصحاب  يخوض الناشطون صراعاً عاماً مع  

العامة.   المصالح  حساب  ع  والخاصة  السياسية  مصالحهم  حماية  أجل  من  لخدمة   هؤالءستخدم  يوالعمل  العامة  الموارد 

ة.  محاولة إلظهار مدى اختالل التوازن  السلطوهم يتحكمون بالوصول بشكل غير محدود إ اإلعالم،  ولديهم إمكانيات  ،  م مصالحه

" قائالً،  يحتكم"  حركة "طلعت  أعضاء  أحد  والسياسيين، صرح  الناشطين  مجموعات  بين  فيما  الموارد  وحجم  القوة  متلك  ي 

يحتكم" طلب عدم  االفع  موارد غير محدودة، وماذا لدينا نحن؟ مجرد صفحة    السياسيون يسبوك"! (أحد أعضاء حركة "طلعت 

 ). 2021الكشف عن هويته،  

يد غياب المساءلة والفصل بين السلطات وتسييس القضاء من التحديات التي تواجهها مجموعات الناشطين وتحّد من قدرتها   وي

الثالثين سنة   أدائها خالل  التقليدية بسبب  األحزاب  الناس   ثقة  وعدم  والنقابات  األحزاب  غياب  وصعب  التغيير.  إحداث  ع 

كات الماضية  ) 2021. (خليل،  فاعلة من إمكانية إقامة شرا
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 المعلومات الوصول إ  3.3.2

لكنه ال يزال غير مطبق كما ينبغي. فقد واجه الناشطون    ،2017ع الرغم من صدور قانون الحق  الوصول إ المعلومات  عام  

تحديات كبيرة من أجل الحصول ع المعلومات الرسمية من الحكومة. كان من الصعب مثالً الحصول ع عقود إدارة النفايات  

ير المعدة لدراسة اآلثار البيئية للمحارق.   الصلبة أو التقا

األ ع  الناشطون  اعتمد  عن ذلك،  المعلومات  وعوضاً  ع  للحصول  العامة  المؤسسات  داخل  من  والحلفاء  والمعارف  صدقاء 

يهدد   ما  وهو  رسمية،  غير  األحيان-بصورة  بعض  الحمال  -  عن  الشرعية  مصادر    تبنزع  عن  اإلفصاح  من  يتمكنوا  لم  ألنهم 

السياسات ع حياة    تأثيرقة التي توضح كيفية  معلوماتهم أو اإلشارة إليها رسمياً. يؤدي نقص البيانات واإلحصاءات واألرقام الموثو

الناس، إ الحّد من قدرة الناشطين ع إعداد قضايا وحمالت مناصرة مدعومة باألدلة (الوكالة األميركية للتنمية الدولية؛ مجموعة  

 ). 2020اإلصالح،  

 الموارد  3.3.3

وكفاءة   الحمالت  ع فعالية  أحياناً  الموارد  ندرة  تنظيم  المعل نشر  أثرت  أو  التوعية  ع  الناشطين  من قدرة  ما حّد  ومات، وهو 

 األنشطة اإلبداعية أو الحصول ع األبحاث المتعمقة أو إمكانية إنتاج مواد إعالمية مقنعة. 

الناشطين  أدى ذلك أيضاً إ الحيلولة دون تعيين أشخاص متفرغين إلعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط المجموعات. إذ إن جميع  

يحتكم" وائتالف إدارة النفايات هم أشخاص متطوعون يعملون لفترات محدودة والتزامهم بالمهام يكون ضعيفاً      حركة "طلعت 

ع كفاءة تنفيذ األنشطة   القضايا يؤثر سلباً  تعيين أعضاء متفرغين للعمل بدوام كامل ع    عدم إمكانية بعض األحيان.  

 بعض األحيان. 

كثر ع  عمله  ارد االئتالف إ تركيز  دفعت محدودية المو مع    المستوى التنفيذي كالعملالسياسات وليس ع    مستوى تغييرأ

بيروت وجبل لبنان بدالً من المناطق  العمل   البلديات من أجل إيجاد حلول مناسبة لكل بلدية ع حدة، ودفعتهم أيضاً إ تركيز  

 األخرى. 

كثر التي قد تسيطر أو تؤثر ع قرارات الجهات  المجموعات التي ال تقبل أيّ تمويل أو تبرعات من     حالة  إن ندرة الموارد تتج أ

 المجموعة أو ومسار عملها. 

 وتيرة اإلجراءات الحكومية  3.3.4

يعة لبعض اإلجراءاتإن   يع    المتعلقةالحكومية    والقرارات  الوتيرة الس التخطيط    تصعببتنفيذ بعض المشا ع المجموعات 

تندرج  إطار  أو األنشطة. مثالً، كانت أنشطة ائتالف إدارة النفايات خالل السنوات الثالث األو من تأسيسه  للتحركات  واالستعداد  

 القرارات واإلجراءات التي تتخذها الحكومة.  رد الفعل ع

 العنف واالغتيال المعنوي  3.3.5

م األمن الغاز قّوى  استخدمت    -ن السلطات. فقد تعرض المتظاهرون للقمع باستخدام القوة المفرطة  واجه الحراك عنفاً هائالً 

باج،   ين (ك يق المتظاه وتم اعتقالهم    -)  2017المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه والهراوات والذخيرة الحية لتف

ية.   والزج بهم  السجون وإحالتهم إ المحاكم العسك
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ين  و  المتظاه بعض  وظائفهم  للمضايقات  تعرض  بفقدان  للتهديد  آخرون  تعرض  بينما  عملهم،  أماكن  الجسدي   واالعتداء 

باج،    ). 2017والخدمات التي حصلوا عليها من أحزابهم السياسية (ك

يحتكم" اتهامات بانتهاك حقوق الطبع والنشر، وتلقت صفحتها ع فيسبوك ا لكثير من البالغات   حين واجهت حركة "طلعت 

يعة أنها "تروج للعنف"، مما أدى إ   يحتكم" طلب عدم الكشف عن هويته،    خسارة متابعيهايومياً بذ (أحد أعضاء حركة "طلعت 

2021 .( 

يحتكم" باالنتماء إ تنظيم داعش، وتم التشهير بهم باعتبارهم جزءاً من مؤامرة استراتيجية وضعتها    واتُهم أعضاء حركة "طلعت 

ين،   (ال النظام  إسقاط  بهدف  أجنبية  وشركات  المعنوي  2016دول  االغتيال  إ  الرامية  المحاوالت  تلك  أدت  وقد  اغتيال  -). 

 ومشاركتهم  الحراك. الناس بهؤالء الناشطين وقلل من تأييد الناس  إ زعزعة ثقة  -الشخصية

عرض األعضاء للعنف أو االغتيال المعنوي، ع الرغم من محاوالت  بيد أن األمر اختلف بالنسبة الئتالف إدارة النفايات. إذ لم يت

رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ترهيب بعض األعضاء الذين كانوا يعملون  الجامعة األميركية  بيروت حيث كان يجري  

لمجلس البلدي المسؤولية والمساءلة تشغيل محرقة نفايات طبية غير قانونية. غير أن أعضاء ائتالف إدارة النفايات حملوا رئيس ا

 ). 2022 بسبب علمه بوجود المحرقة وعدم اتخاذ إجراءات لوقفها (عبلة،

 "موت الخبرة"  3.3.6

مثل السياسيين والبلديات  السياسات  دارة النفايات الصلبة لصانعي  إل خالل أزمة النفايات، حاولت العديد من الشركات بيع تقنيات  

النفايات،  بنوعية  الوطني فيما يتعلق  للواقع  والوزارات. وتم تسويق تلك التقنيات دون أي أسس علمية لتقييم ما إذا كانت مناسبة  

تقنية تسمى   حول  بولندية عرضاً  المثال، قدمت شركة  ع سبيل  ذلك.  إ  وما  التقنية،  والقدرة  والمؤسسي،  القانو  واإلطار 

والتحلل   البالزما  آخرون عن  تحدث  حين  النفايات.   أزمة  تقنية لحل  أفضل  أنها  اللبنا مدعية  النواب  "التمعدن"  مجلس 

المختلفة   التقنيات  حول  بيانات صحفية  إصدار  النفايات  إدارة  ائتالف  ع  وتعين  أخرى.  يحات  تص بين  من  والتغويز،  الحراري 

). عالوة ع ذلك، ادعى رئيس  2019الوطني (ائتالف إدارة النفايات،  للواقع  هار عدم مالءمتها  لتوضيح إيجابياتها وسلبياتها وإظ 

بية   المجلس البلدي لمدينة بيروت، أثناء محاولته الترويج لمحارق النفايات،  إحدى الندوات التي عقدت  جامعة بيروت الع

عمدة مدينة لوزان أخبره أن الهواء الخارج من المدخنة أنظف من    أنه وضع رأسه  مدخنة إحدى المحارق  سويسرا. وقال إن

الهواء الذي نتنفسه. وتعين ع ائتالف إدارة النفايات إنتاج مقطع فيديو يفضح ادعاءات رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت  

رارة الهواء الخارج من المداخن  ويوضح أن ثمة انبعاثات خطرة يمكن أن تخرج من مداخن المحارق، مع اإلشارة إ أن درجة ح 

 ). 2019مرتفعة للغاية لدرجة أنه من المستحيل االقتراب منها (ائتالف إدارة النفايات،  

الخبرة" ( كتابه "موت  نيكوالس   توم  الناس إمكانية  2017كما ذكر  إذ لم يسبق للكثير من  ): "نحن نعيش  أوقات خطيرة. 

عرفة، ومع ذلك ال يزالون يرفضون بشدة تعلم أي شيء. وال يقتصر األمر فحسب ع تزايد  الحصول ع هذا القدر الهائل من الم

تعلم  رفضون  أعداد األشخاص العاديين الذين يفتقرون إ المعرفة األساسية، بل يمتد أيضاً إ رفضهم القواعد األساسية لألدلة وي



 
  

 

27 
 

كمة وتقويض الممارسات والعادات التي  كيفية تقديم حجة منطقية. وبذلك، فإنهم يخاطرون بالتخ عن   قرون من المعرفة المترا

تسمح لنا بتطوير معارف جديدة. ال يعدو ذلك مجرد شكوك طبيعية تجاه الخبراء. أخشى ما أخشاه أننا نشهد موت مبدأ الخبرة  

بين المحترفين واألشخاص   يقيمنع التفذاته، فهو انهيار يغذيه محرك البحث جوجل ويقوده موقع ويكيبيديا وتشبعه المدونات، 

ين والمتسائلين  بعبارة أخرى، بين أولئك الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات  أي مجال    -العاديين، والطالب والمعلمين، والمفك

 من مجاالت الحياة وأولئك الذين ليس لديهم أي إنجاز ع اإلطالق".

 الدروس المستفادة  4

أمر ضروري لنجاح العمل. ففي حين باءت محاوالت الحراك لتنظيم وتطوير هدف مشترك   هوتنظيم ووضع هدف واستراتيجية ال

مه الداخ ووضع عدة استراتيجيات وخطط عمل. وقد ُوضعت أحدث  ا بالفشل، طور ائتالف إدارة النفايات هيكله التنظيمي ونظ

ات الصلة استناداً إ التقييم الداخ والخارجي ألنشطة  استراتيجية الئتالف إدارة النفايات مع أهدافها ومؤشرات األداء الرئيسية ذ

 ئتالف. االوأداء 

يسمح للحركة باستخدام    من األشخاص الذين يتمتعون بمواهب وقدرات ومعارف مختلفةاالختصاصات  وجود مجموعة متعددة  

مجموعة متنوعة من األساليب والُنُهج واألدوات والدفع  الوقت نفسه نحو التغيير من زوايا ومنظورات مختلفة. وكذلك االستعانة 

  باألدوات اإلعالمية والمعارض الفنية والدعاوى القضائية والمظاهرات والخطب العامة وورش العمل لبناء القدرات وما إ ذلك، 

 الوعي بين مختلف الفئات وع كسب التأييد ممن هم  السلطة لتحقيق التغيير.يادة يساعد ع 

ين سمعرفة أن حدثاً ما    -  الحصول ع المعلومات  الوقت المناسب ومن أجل تنظيم عملية االستجابة له   -يحدث قبل اآلخ

ذلك يحدث  الوقت المناسب. فقد تمكن أعضاء ائتالف إدارة النفايات،  يعتبر أمراً مهماً لضمان تقديم رد جيد وإيصاله، ولضمان أن  

من خالل شبكات عالقاتهم،  عدة مناسبات من الحصول ع وثائق ومعلومات لم تكن متاحة لهم أو لعامة الناس بسبب عدم  

البيئة، ومجل  وزارة  أشخاص   أطلعهم  وقد  المعلومات".  إ  الوصول  "الحق   والبلديات ع  إنفاذ قانون  واإلعمار  اإلنماء  س 

يع التي يجري تخطيطها، أو القرارات التي تُتخذ قبل اإلعالن عنها. وقد أعطى ذلك ائتالف إدارة النفايات األفضلية لالستعداد   المشا

ر البيئي لمحرقة  التخاذ إجراءات ضدهم. فع سبيل المثال، كلف مجلس اإلنماء واإلعمار شركة تدعى "إيجيس" بإعداد تقييم لألث

إ   ير رغم أن أحد أعضاء مجلس النواب طلب ذلك   دفتر شروط بيروت استناداً  .  ةرسميرسالة  . ولم يتسن االطالع ع التق

ير وواجه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بالحقائق والقيود المذكورة    وتمكن ائتالف إدارة النفايات من االطالع ع التق

ير ضد  اعتماد حرق النفايات والحاجة إ دراسات إضافية لتقييم األثر البيئي ع نحو سليم.  التق

يادة  الحفاظ ع   ديناميات المجموعات الداخلية يساعد ع    اعتماد الُنُهج التشاركية والشفافية والديمقراطية ية و الموارد البش

 الكفاءة. 

 ع قرار المجموعة واستقالليتها.  الممولين ثير لضمان عدم تأ االختيار الدقيق لمصادر التمويل
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إ بناء وجهات نظر  أو حلول بديلة من شأنه أن يكون له تأثير أفضل ويظهر جدية    التحول من ممارسة دور المعارضة المحضة 

الناشطين ويطلبون منهم تقديم حلو . إذ يواجه السياسيون دائماً  ل بديلة لّما يتم  ومصداقية الجهات الفاعلة  المجتمع المد

اقتراحه. ولذا عندما يكون لدى الناشطين وجهة نظر واضحة المعالم بشأن األسباب التي تدفعهم إ معارضة الحل وما يمكن أن 

 لمواجهة القرارات السيئة.بقدرة أفضل يكون البديل، فإنهم يتمتعون 

من أجل أعداد حجج قوية والدفاع عن األهداف وبناء الثقة والمصداقية    ُيعد أمراً بالغ األهمية  بناء قضايا المناصرة القائمة ع األدلة

يق   يز الثقة والمصداقية عن ط إبراز مدى قابلية الحلول المقترحة  بين السياسيين وصانعي القرار والمواطنين. ويمكن أيضاً تع

 مدينة مثل بيروت و المناطق ذات  يقه  يمكن تطبعند المصدر  النفايات  . فقد أثبتت مبادرة "مدينتي تفرز" أن فرز  للتطبيق

 ، ووضع نظام متكامل للجمع والفرز وإعادة التدوير. ألهمية هذا العمل الناس  توعيةالدخل المتوسط عند 

من شأنه أن يساعد ع تعبئة الناس لدعم التغيير، مثل حملة "حرقتوا    للعيان األمور غير المرئية تبسيط القضايا المعقدة وإظهار 

 ."سمانا

)  القوانين (مثل الضغط من أجل إدخال تعديالت ع    التركيز ع محاولة تغيير األهداف التي يستهدفها النظام والمتصلة بالقضية

اء مجلس النواب وقادة األحزاب السياسية وأعضاء  . ومن شأن المناقشات مع الوزراء وأعضوالعامةوعقليات من هم  السلطة  

يادة الوعي العام أن تساعد ع تغيير اآلراء.   اقتراح تعديالت ع قانون إدارة النفايات الصلبة    ع سبيل المثال، تقديمالبلديات و

 للمطالبة بإدخال تغييرات ع القانون المقترح. وحجج  بدائل أعطى النواب 

يد من فرص تحقيق األهداف وإحداث تغيير  السياسات    اع القرار المحتملين تحديد الحلفاء وصن كهم من شأنه أن ي قبل إشرا

ياً، ال سيما  ضوء  ؤالعامة. ُيعد اختيار الوقت المناسب واللحظة السياسية الم اتية واللغة المالئمة للمطالبة بالحقوق أمراً ضرو

 ). 2020(الوكالة األميركية للتنمية الدولية؛ مجموعة اإلصالح،   لبنا قع الوالواديناميات السلطة السياسية المتغيرة  

له تأثير أفضل ع تغيير السياسات العامة. فعند مهاجمة    والفضح" للممارسات، وليس الشخصيات العامة،التشهير اتباع نهج "

و يعتقدون أنه صحيح. ع سبيل المثال، لم  األشخاص أو الشخصيات، يعارض المؤيدون لهم اقتراحك حتى لو كانوا يؤمنون به أ

ير البيئة شخصياً، بل هاجم القرارات والسياسات التي ُيعتقد أنها غير مستدامة.   يهاجم ائتالف إدارة النفايات و

كات والشبكات وتوحيد الجهود ية والمالية ع    بناء الشرا السواء)،  يؤدي إ تجنب االزدواجية، وتحسين الوصول إ الموارد (البش

ويتيح للناشطين تبادل الخبرات والمعلومات واالستراتيجيات وتوسيع نطاق تأثير أفعالهم. فقد أدى توحيد الجهود مع المنظمة 

إدارة   ائتالف  بها  يتمتع  التقنية التي  الخبرة  إ دمج  الحوكمة،  يز  لتع البلديات  الديمقراطية، التي تعمل مع  ير عن  للتق الدولية 

مجال إدارة النفايات مع خبرة المنظمة  مجال الحوكمة، وساعد ع االستفادة من عالقات كل منهما مع البلديات  النفايات   

يز القدرات البلدية  مجال تخطيط إدارة النفايات.   لتع
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تغرق تغيير  يجب أن يظل الناشطين ملتزمين لضمان استدامة حركتهم. يمكن أن يس   التغيير يستغرق وقتاً ويحتاج إ الصبر.

. فاألنشطة التي لها  لمجموعات المناصرة البرامج الميزانية  وهي مدة تتخطى الجدول الزمني أو دورات  السياسات العامة عقوداً،  

ية (جين ورايت،   ،  الواقع  ). و  2013آثار طويلة األجل ليست جذابة للداعمين بقدر جاذبية األنشطة التي تحقق نتائج فو اللبنا

بيئة  ليس من الس  الفعالة التي توفر  المناصرة  لحركات  مؤاتية  هل تغيير السياسات العامة، ال سيما  غياب مؤسسات الدولة 

 للتطور وإحداث التغيير. 

، وال يمكن تقديرها. فع سبيل المثال،  بطبيعتها   وقائيةتكون ملموسة ألنها  المناصرة  بعض األحيان قد ال تكون نتائج حمالت  

يعد منع اعتماد محارق النفايات أو منع تصدير النفايات إ الخارج إنجازاً كبيراً ولكنه ليس ملموساً ألن المحارق كان من المخطط  

بيئة واالقتصاد والصحة  تنفيذها ولم تكن موجودة ع أرض الواقع.  حين كان من الممكن أن يتكبد تنفيذها تكاليف باهظة ع ال

 العامة، وخاصة  ظل األزمة االقتصادية الوطنية الحالية. 

 الخاتمة  5

العقود   أن  عن  فضالً  واالقتصادية.  المالية  األزمات  بسبب  اآلن  تفاقمت  تحديات  يواجه  لبنان  الصلبة   النفايات  قطاع  يزال  ال 

،  اللبنانية  العملة  تدهور قيمةالحكومية لجمع النفايات وفرزها وتحويلها إ أسمدة وطمرها جميعها تُحسب بالدوالر األميركي، ومع  

عن جمع النفايات. باإلضافة  المتعاقدة  عديدة، توقفت الشركات  مرات  لدفع للمقاولين والشركات المعنية. و  ال تستطيع الحكومة ا

ية ال توفر للبلديات الميزانيات المخصصة لها، األمر الذي يمنعها من الدفع للمقاولين وإدارة نفاياتها. ذلك، فإإ   ن الحكومة المرك

سترداد  ال  تنشطالخاصة ع أن  والشركات  البلديات والعديد من المنظمات غير الحكومية    و الوقت نفسه، ساعدت األزمة بعض

التغييرات  جهود   الدخل. وتسهم هذه  باعتبارها مصدر من مصادر  النفايات  االقتصاد  المناصرة  بعض المواد من  إ  للتحول 

 . مبدأ استرداد المواد من عقلية التخلص من النفايات إ  واالنتقال الدائري 

من الممكن إحراز التقدم  مواجهة الظلم البيئي وسوء إدارة النفايات، ولكن يتعين ع الناشطين والجهات الفاعلة  المجتمع  

والبيئية، مضاعفة جهودهم من   واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  إ تحقيق  التي تسعى  بناء حركات تغيير حقيقية  المد  أجل 

وشاملة وقوية واستراتيجية. 
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