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 1مشﺎكل إدارة اﻟنفﺎيﺎت

ﻟبنﺎن :ﻟمﺤﺔ ﻋﺎمﺔ موﺟﺰة

منﺬ ﻋﺎم  ،1994اﻋﺘمﺪت سيﺎسﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت
ﺟ

ﻟبنﺎن ﻋ

واﺗﺴمت ﺑﺴوء اﻟﺘنفيﺬ ،واسﺘمر اﻟﻌمل ﺑﻬﺎ واﻋﺘمﺎدﻫﺎ إ

اﻟمﺴﺘﺪام ﻋ

ﺗطبيﻖ سلﺴلﺔ من خطﻂ اﻟطوارئ ،ﺟرى ﺗنفيﺬ كل منﻬﺎ ﻋ
حين ظﻬور أزمﺔ ﺟﺪيﺪة .و ﻏيﺎب أي ﺗﺪاﺑير ﻟﻼنﺘﻘﺎل إ

نﺤو

اﻟﺘﺨطيﻂ

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

أمﺪﻫﺎ ،ﻓﻀﻼ ً ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺴلبيﺔ ﻋ

اﻟبيﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼمﺔ.

يﺪﻓﻊ اﻟمواﻃنون اﻟلبنﺎنيون ﺛمنﺎ ً ﺑﺎﻫﻈﺎ ً ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ .إذ ينفﻖ ﻟبنﺎن  154.5دوﻻر ﻹدارة كل ﻃن من اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ،مﻘﺎرنﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋر واﻷردن وسو يﺎ اﻟﺘﻲ ﺗنفﻖ  7.22دوﻻر و 22.8دوﻻر و 21.55دوﻻر ﻋ
اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ اﻟمرﺗبﺔ اﻷو

من حيث اﻹنفﺎق اﻟﺤﻜومﻲ اﻟمﺘﻌلﻖ ﺑﺎﻟبيﺌﺔ

ﻋﺎمﻲ  1998و) 2008ﺷ يﻒ ﻋ يﻒ وﻓﺎدي دومﺎ .(2014 ،

اﻟﺘوا )ﻫيومن رايﺘﺲ ووﺗﺶ .(2020 ،واحﺘل ﻗطﺎع
ﻟبنﺎن ،وﺑلغ إﺟمﺎ

حين ﺑلغت اﻟنفﻘﺎت ﻋ

اﻹنفﺎق  647مليون دوﻻر ﺑين

إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ  2.2مليﺎر دوﻻر ﺑين

ﻋﺎمﻲ  1996و) 2015ﻋﻘيﻘﻲ.( 2019،
ﻋ

اﻟرﻏﻢ من ﻫﺬه اﻟنفﻘﺎت اﻟبﺎﻫﻈﺔ ،ﺑلغت كلفﺔ اﻟﺘﺪﻫور اﻟبيﺌﻲ من ﻗطﺎع اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ نﺤو  66.5مليون دوﻻر ) %0.2من

اﻟنﺎﺗج اﻟمﺤ
اﻹﺟمﺎ (

اﻹﺟمﺎ اﻟوﻃنﻲ(

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

ﻋﺎم ) 2018وزارة اﻟبيﺌﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ ،ﺑرنﺎمج اﻷمﻢ اﻟمﺘﺤﺪة اﻹنمﺎ  .(2019 ،حﺘى اﻵن ،يﺘﻢ اسﺘرداد حوا

اﻟنفﺎيﺎت %6 ،منﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼل إ مراﻓﻖ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير ،و %36يﺘﻢ ﻃمرﻫﺎ ،و %44يﺘﻢ اﻟﺘﺨلﺺ منﻬﺎ
منﺘشرا ً

 %20من

حوا  940مﻜ ّبﺎ ً ﻋشواﺋيﺎ ً

ﺟميﻊ أنﺤﺎء اﻟبﻼد )وزارة اﻟبيﺌﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ ،ﺑرنﺎمج اﻷمﻢ اﻟمﺘﺤﺪة اﻹنمﺎ  ،اﻟمفوﺿيﺔ اﻟﺴﺎميﺔ ﻟﻸمﻢ اﻟمﺘﺤﺪة ﻟشﺆون

اﻟﻼﺟﺌين ،اﻟيونيﺴﻒ.(2020 ،
اﻟوﻗت نفﺴه ،حﻘﻘت اﻟشركﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗل يمﻬﺎ منﺬ ﻋﺎم  1994ﺟمﻊ ومﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟنفﺎيﺎت

مﻌﻈﻢ أنﺤﺎء ﻟبنﺎن )ﺑيروت

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

اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﺷﻌبﺎن .(2016 ،ﻓﻘﺪ احﺘﻜرت ﺷركﺔ سوكلين إدارة اﻟنفﺎيﺎت

ﻋنﺪمﺎ ﻓﺎزت ﺑﻌﻘﺪ ﻟبنﺎء واخﺘبﺎر وﺗشغيل مﺤرﻗﺔ ﻟلنفﺎيﺎت ﺗﻘﻊ
حيث أحرق اﻷﻫﺎ

اﻟغﺎﺿبون اﻟمنشأة

اﻟنفﺎيﺎت اﻟمنﺘﺠﺔ ﻋ

ﻋﺎﺋﺪات

ﺑيروت وﺟبل ﻟبنﺎن منﺬ اﻟﺘﺴﻌينيﺎت،

منطﻘﺔ اﻟﻌمروسيﺔ .ﺑيﺪ أن اﻟﻌمل

ﻫﺬا اﻟموﻗﻊ ﻟﻢ يﺪم ﻃويﻼ ً

ﻋﺎم  ،1996وﻟﻜن من خﻼل ﻋﻘود أخرى ،ﺗمﻜنت سوكلين من مﻌﺎﻟﺠﺔ حوا

 %50من

اﻟﺼﻌيﺪ اﻟوﻃنﻲ ،وﻗﺪمت خﺪمﺎﺗﻬﺎ ﻟمﺎ يﻘﺎرب اﻟـ  400ﺑلﺪيﺔ )ﺷﻌبﺎن .(2016 ،وﻗﺎم مﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر

ﺑﺘﺠﺪيﺪ ﻋﻘﺪ اﻟشركﺔ ﺛﻼث مرات دون ﻃرح منﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎمﺔ .ومﻊ كل مرة ُيﺠﺪد ﻓيﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ ،زادت رسوم ﺟمﻊ ومﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟنفﺎيﺎت،
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد ﺟميﻌﻬﺎ ﺑﺎسﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤويﻼت من اﻟﺼنﺪوق اﻟبلﺪي اﻟمﺴﺘﻘل ،وﻫو نﻈﺎم منﺢ حﻜومﻲ يوزع اﻟﻀراﺋب واﻟرسوم
اﻟمﺨﺼﺼﺔ ﻟلبلﺪيﺎت.
ﻟﻢ ﺗﺆت اﻟﺨطﻂ اﻟمﺘﻌﺎﻗبﺔ ﻟﻺدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ﺛمﺎرﻫﺎ أﺑﺪا ً
واسﺘمر احﺘﻜﺎر ﺷركﺔ سوكلين

اﻷﻋوام  2006و 2010و 2014و 2015و .2019ﺑل

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

منﺎﻃﻖ أخرى ،أدارت اﻟبلﺪيﺎت واﺗﺤﺎدات اﻟبلﺪيﺎت نفﺎيﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗبﺎع نﻬج ﻻمركﺰي ،مﻊ ﺗوﺟيه اﻟمﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟيﺔ ﻟﺘمويل مﺤطﺎت
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اﻟمﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟميﻜﺎنيﻜيﺔ اﻟبيوﻟوﺟيﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ وحﺪات ﻟفرز اﻟنفﺎيﺎت وﺗﺤويلﻬﺎ إ

أسمﺪة ،وﺗﺤﻘيﻖ مﻌﺪﻻت منﺨفﻀﺔ ﻟمنﻊ وﺻول

اﻟنفﺎيﺎت إ اﻟمطﺎمر واﻟمﻜبﺎت اﻟﻌشواﺋيﺔ )ﻗﺰي.(2017 ،
يﺠب ﻓﻬﻢ اﻟﺴيﺎسﺎت ﻏير اﻟمﻼﺋمﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت

ﻟبنﺎن

اﻹﻗﺼﺎء" )كﺎرمن ﺟﺤﺎ .(2021 ،ويﺘمثل أحﺪ أﺑﻌﺎد اﻹﻗﺼﺎء

سيﺎق اﻟمشﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺼنﻊ اﻟﺴيﺎسﺎت ،اﻟﺬي يﺘﺠﺴﺪ

اﻹﻓﻼت من اﻟﻌﻘﺎب ،إذ يمﻜن أن ﺗمر اﻟﺴنوات دون وﺟود خطﺔ ﻟﻺدارة

اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ،ويمﻜن ارﺗﻜﺎب اﻟﺠراﺋﻢ اﻟبيﺌيﺔ دون اﻟﺘﻌرض ﻷي ُمﺴﺎءﻟﺔ ﻗﺎنونيﺔ ﻋ
اﻟﺴيﺎسﻲ اﻟﺬي يﻌﺰز اﻟمﺤﺴوﺑيﺔ

اﻟمﺆسﺴﺎت اﻟﺤﻜوميﺔ ،ﻻ سيمﺎ

اﻟﺘوظيﻒ واﻟﺘﻌيينﺎت

اﻟﺘفﺘيﺶ اﻟمركﺰي ،وديوان اﻟمﺤﺎسبﺔ ،من ﺑين ﻫيﺌﺎت أخرى( وﻋﺪم اسﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء،

اﻹﻃﻼق .كمﺎ يﺘﺴبب اﻟنﻈﺎم
اﻟمﺆسﺴﺎت اﻟرﻗﺎﺑيﺔ )مﻜﺘب

اﻟمﺴﺎءﻟﺔ .ﻓﻌ
إﺿﻌﺎف ُ

ﺗﺘمﻜن ﻋﺪة ﻗرارات ﻗﻀﺎﺋيﺔ من اﻟﺤيلوﻟﺔ دون ﺗشييﺪ وﺗوسيﻊ مطمري ﺑرج حمود وكوسﺘﺎ ﺑراﻓﺎ ،ﻋ
اﻟبيﺌﺔ ﻋ

"سيﺎسﺔ

سبيل اﻟمثﺎل ،ﻟﻢ

اﻟرﻏﻢ من ﻋﺪم مواﻓﻘﺔ وزارة

دراسﺎت ﺗﻘييﻢ اﻷﺛر اﻟبيﺌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟمطﺎمر ومﺨﺎﻟفﺘﻬﺎ ﻟلﻘوانين اﻟمرﻋيﺔ اﻹﺟراء.

أمﺎ اﻟبﻌﺪ اﻟثﺎ ﻟﻺﻗﺼﺎء يﺘمثل ﺑﺈﻋطﺎء ﺷرﻋيﺔ ﻟلغير ﺷرﻋﻲ  .إذ إن مﺆسﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟبرﻟمﺎن ومﺠلﺲ اﻟوزراء ﻟيﺴت اﻷمﺎكن اﻟﺘﻲ
ﺗُﺘﺨﺬ ﻓيﻬﺎ اﻟﻘرارات .واﺗﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻻسﺘراﺗيﺠيﺔ رﻫن إرادة أمراء اﻟﺤرب اﻟطﺎﺋفيين )اﻟﺰﻋمﺎء( أو ﻗﺎدة اﻷحﺰاب .وﻫﺬا يﺠﻌل من
اﻟمﺴﺎءﻟﺔ .ﻋ
اﻟﺼﻌب ﺗﺤﻘيﻖ ُ

سبيل اﻟمثﺎل ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘنﺪ ﻗرارات إنشﺎء ﺛﻼﺛﺔ مﺤﺎرق ﻟلنفﺎيﺎت إ

اﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ أو اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟفﻌليﺔ ،ﺑل ﻋ
اﻟوزراء ﻋ

أسﺎس اﻟﺤﺼﺺ واﻟﺘو يﻊ اﻟطﺎﺋفﻲ ﻟمراﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻋﻼوة ﻋ

خﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت

اﻷسﺲ اﻟﻌلميﺔ أو اﻟﺠﺪوى
ذﻟك ،ﻋنﺪمﺎ واﻓﻖ مﺠلﺲ

ﻋﺎم  ،2019أﻋطى اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ مﻬلﺔ ﻋﺪة أيﺎم ﻻخﺘيﺎر مواﻗﻊ اﻟمﺤﺎرق ﺟنوب

ﺑيروت ،ﺑﺪﻻ ً من اﻋﺘمﺎد مﻌﺎيير ﻋلميﺔ ﻟﺘﺤﺪيﺪ مواﻗﻊ اﻟمﺤﺎرق )موﻗﻊ "نﺎﻓﺬة اﻟﻌرب".( 2019،
أمﺎ اﻟبﻌﺪ اﻟثﺎﻟث ﻟﺴيﺎسﺎت اﻹﻗﺼﺎء ﻫو انﺘشﺎر اﻟفﺴﺎد .إذ يﺘﻌﺎمل اﻟﺴيﺎسيون مﻊ اﻟمنﺎﺻب واﻟموارد اﻟﻌﺎمﺔ ﻋ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ويﺴﺘﺨﺪمونﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟ ﺑﺎﺋنيﺔ .وﻟيﺲ ﻟﺪيﻬﻢ مﺼلﺤﺔ
ﻓﻌ

أنﻬﺎ أمﻼكﻬﻢ

أي مﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼح وﻟن يﺴﺘفيﺪوا منﻬﺎ )كﺎرمن ﺟﺤﺎ.(2021 ،

سبيل اﻟمثﺎل ،كﺎن اﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻗرار اﻋﺘمﺎد حرق اﻟنفﺎيﺎت ،ﻋ

اﻟرﻏﻢ من ﻋﺪة ﺗﻘﺎ ير ﺗفيﺪ ﺑأنه ﻟيﺲ اﻟﺤل اﻷﻓﻀل ﻟلبنﺎن

)اﻻﺗﺤﺎد اﻷورو ؛ مﻜﺘب و ير اﻟﺪوﻟﺔ ﻟشﺆون اﻟﺘنميﺔ اﻹدا يﺔ ،(2018 ،اﻷ ﺑﺎح اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ حﻘﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴيﺎسيين من اﻟﺘﻌﺎون مﻊ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص .ويﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜثيرون أن ﺟﺰءا ً كبيرا ً من ﻋﺎﺋﺪات ﺷركﺔ سوكلين كﺎن ُينفﻖ ﻋ

ﺗﻘﺪيﻢ اﻟرﺷﺎوى إ

ﻟﻀمﺎن "اسﺘمرار اﻷﻋمﺎل ﺑﺴﻼسﺔ " )ﺷﻌبﺎن .(2016 ،وﻏﺎﻟبﺎ ً مﺎ يشير منﺘﻘﺪو اﻟشركﺔ إ

ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘويﺔ ﺑﻌﺎﺋلﺔ اﻟﺤ يري كمثﺎل

ﻋ

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

أدى اﻟفﺴﺎد اﻟمﻘﺘرن ﺑﺎﻹﻫمﺎل وﻋﺪم اﻟﻜفﺎءة إ

اسﺘمرار سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،ممﺎ أدى إ

ﺗفﺎﻗﻢ انﻌﺪام ﺛﻘﺔ اﻟمواﻃنين

وكﺬﻟك اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص .وأدى اﻟﺘﺨلﺺ من  %90-80من اﻟنفﺎيﺎت وﻃمرﻫﺎ دون مﻌﺎﻟﺠﺔ ،وحرﻗﻬﺎ
اﻟمنبﻌثﺔ من مﻜ ّبﺎت اﻟنفﺎيﺎت اﻟبﺤ يﺔ ومﺤطﺎت ﺗﺴبيﺦ اﻟنفﺎيﺎت  ،واﻟفشل
ﺗفﺎﻗﻢ ظﺎﻫرة "ﻟيﺲ
و

اﻟﻘﺎدة اﻟﺴيﺎسيين

ممﺎرسﺎت أﻓﻀل

اﻷمﺎكن اﻟمفﺘوحﺔ ،واﻟرواﺋﺢ

مﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺼﺎرة اﻟنﺎﺗﺠﺔ ﻋن مطﺎمر اﻟنفﺎيﺎت إ

ﻋﻘر داري)نيمبﻲ( ،حيث ﻋﺎرض اﻟﺴﻜﺎن ﺑشﺪة إنشﺎء مراﻓﻖ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

ظل اسﺘمرار سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،نﻈﻢ اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ

اﻟﻌﺪيﺪ من حمﻼت اﻟمنﺎﺻرة ﻋ

ﻫﺬا اﻟﻘطﺎع.
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اﻟﺪوﻟﺔ

منﺎﻃﻘﻬﻢ.

مر اﻟﺴنين ﻟلﻀغﻂ من أﺟل اﺗبﺎع

يﺘنﺎول ﻫﺬا اﻟبﺤث ﺗطور اﻟﺠﻬﺎت اﻟفﺎﻋلﺔ
أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ﻋﺎم  .2015ويﺘطرق إ

اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ ودورﻫﺎ وحمﻼت اﻟمنﺎﺻرة اﻟمﺘﻌلﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ منﺬ ﺑﺪايﺔ

اﻟﺘنﻈيﻢ واسﺘراﺗيﺠيﺎت اﻟمنﺎﺻرة واﻷدوات واﻟﺘﺤﺪيﺎت وخراﺋﻂ اﻟط يﻖ اﻟمﻌﺘمﺪة واﻟﺪروس

اﻟمﺴﺘفﺎدة من ﻫﺬه اﻟﺤركﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟفﺎت ،ﺑﺎسﺘﺨﺪام ﺗﺤليل مﻘﺎرن ﺑين "اﻟﺤراك" اﻟﺬي نشأ خﻼل أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ﻋﺎم  2015و"اﺋﺘﻼف
إدارة اﻟنفﺎيﺎت" اﻟﺬي ﺗشﻜل ﻋﺎم 2017

مواﺟﻬﺔ اسﺘمرار سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت وخطﻂ اﻟﺤﻜومﺔ ﻻﻋﺘمﺎد حرق اﻟنفﺎيﺎت.

كﺎنت اﻟوسيلﺔ اﻟرﺋيﺴيﺔ ﻟﺠمﻊ اﻟبيﺎنﺎت ﻟﻬﺬا اﻟبﺤث ﻫﻲ مﻼحﻈﺎت اﻟمشﺎركﺔ
ﺑﻌين اﻻﻋﺘبﺎر أن مﺆﻟفﺔ اﻟبﺤث ﻫﻲ ﻋﻀوة

اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎمﺎت واﻷنشطﺔ )مﻊ اﻷخﺬ

"اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت"( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟشﺨﺼيﺔ مﻊ اﻟنﺎﺷطين ،واسﺘﻌراض

اﻟﺪراسﺎت اﻟموﺟودة حول ﻫﺬا اﻟموﺿوع ومﺼﺎدر إﻋﻼميﺔ ﺛﺎنويﺔ .ويﺴﺘنﺪ ﻫﺬا اﻟبﺤث أيﻀﺎ ً إ
ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋلﺔ

مﻘﺎﺑﻼت ومنﺎﻗشﺎت ﻏير رسميﺔ مﻊ

"اﻟﺤراك" و"اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت" .وﺗﻢ ﺗﻘﺪيﻢ اﻟنﺘﺎﺋج اﻷوﻟيﺔ خﻼل ورﺷﺔ ﻋمل حﻀرﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻟمﺠﺎﻟﺲ اﻟبلﺪيﺔ

ومنﻈمﺎت اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ واﻟمنﻈمﺎت اﻟﺪوﻟيﺔ واﻟبﺎحثون ﻟﺘﻘييﻢ آراﺋﻬﻢ حول اﻟنشﺎط وحمﻼت اﻟمنﺎﺻرة ﺑﺪءا ً من اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت ﻋﺎم  2015حﺘى اﻵن.
 2كيﻒ حشﺪ اﻟمواﻃنون اﻟلبنﺎنيون ﺟﻬودﻫﻢ حول سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت :ﺗﺴلﺴل زمنﻲ
اﻟمﻜب
مﻜب اﻟنﺎﻋمﺔ ﻟلنفﺎيﺎت ﺟنوب ﺑيروت ﻟيﻌمل ﻟمﺪة ست سنوات ،حﺘى ﻋﺎم  .2003ﺑيﺪ أن موﻋﺪ إﻏﻼق
ﻋﺎم  ،1997أُنشﺊ
ّ
ّ
ﺗأﺟل إ

 15ﺗموز/يوﻟيو  ،2015نﻈرا ً إ

أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ مﻊ ﺷركﺔ سوكلين كﺎن يﺘﺠﺪد دون ﻃرح منﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎمﺔ )مركﺰ اﻟﻌلوم

اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘطبيﻘيﺔ .(2019 ،وﺑﺤلول ﻋﺎم  ،2015كﺎنت ﺷركﺔ سوكلين ﺗﺘﺨلﺺ من  2,600ﻃن يوميﺎ ً

مﻜب اﻟنﺎﻋمﺔ
ّ

ﻟلنفﺎيﺎت ﺑﻌﺪ ﻓرز وإﻋﺎدة ﺗﺪوير نﺴبﺔ ﺿﺌيلﺔ من اﻟنفﺎيﺎت )ﺷﻌبﺎن.(2016 ،
ﺑمﻜب اﻟنﺎﻋمﺔ ،اﻟﺬين يﻌﺎنون من راﺋﺤﺔ اﻟنفﺎيﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤيﺔ اﻟﺴلبيﺔ،
ﻋﺎم  ،2013ﺑﺪأ سﻜﺎن اﻟﻘرى اﻟمﺤيطﺔ
ّ
ﻟﻼﻋﺘراض ﻋ

مﻜب .ونﻈموا اﺟﺘمﺎﻋﺎت مﻊ اﻟبلﺪيﺎت واﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ
ﻫﺬا اﻟ
ّ

اﻟﺘنﻈيﻢ

ﺑمﻜب اﻟنفﺎيﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
اﻟمنﺎﻃﻖ اﻟمﺤيطﺔ
ّ

إﻋﺪاد حمﻼت ﺗوﻋيﺔ ﺿمن اﻟمﺠﺘمﻌﺎت اﻟمﺤليﺔ )يﺤيى .(2021 ،وﺗﻀﺎﻓرت ﻫﺬه اﻟﺠﻬود ﻟﺘشﻜيل حملﺔ ﻹﻏﻼق مطمر اﻟنﺎﻋمﺔ
ﻟلنفﺎيﺎت .وﻗﺎم نﺎﺷطون وأﻓراد من اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺤ

اﻟﺤملﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟط يﻖ اﻟمﺆدي إ

مﻜب اﻟنﺎﻋمﺔ ﻟلنفﺎيﺎت
ّ

ﺻيﻒ ﻋﺎم

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

ﺗموز/يوﻟيو  ،2015ﻟﻢ ﺗﻜن ﻫنﺎك خطﺔ ﺑﺪيلﺔ ﻟلﺘﺨلﺺ من اﻟنفﺎيﺎت وﻻ أي دﻟيل ﻋ

أن اﻟﺤﻜومﺔ حﺎوﻟت ﺗطوير

خطﺔ ﺑﺪيلﺔ )أﺑو اﻟ يﺶ( 2015،
وﺑﻌﺪ دراسﺔ سﻌﺔ ﺗﺨ ين اﻟنفﺎيﺎت
سيﺆدي إ

مﻜب اﻟنفﺎيﺎت ﻟمﺪة ﺛﻼﺛﺔ أيﺎم
اﻟمراﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪيرﻫﺎ سوكلين ،أدرك أﻋﻀﺎء اﻟﺤملﺔ أن إﻏﻼق
ّ

إﻏراق ﺷوارع ﺑيروت وﺟبل ﻟبنﺎن ﺑﺎﻟنفﺎيﺎت .وﻟﻬﺬا ﻗرروا

اﻟمﺆدي إ مطمر اﻟنفﺎيﺎت ﻟﻀمﺎن إﻏﻼﻗه نﻬﺎﺋيﺎ ً )يﺤيى.(2021 ،
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اﻟيوم اﻟﺬي انﺘﻬى ﻓيه اﻟﻌﻘﺪ مﻊ سوكلين ﻗطﻊ اﻟط يﻖ

و ظل ﻋﺪم وﺟود ﻋﻘﺪ وﻻ مﻜﺎن ﻟلﺘﺨلﺺ من اﻟنفﺎيﺎت ،ﺗوﻗفت سوكلين ﻋن اﻟﻌمل

ﺑيروت وﺟبل ﻟبنﺎن .وﺗرا كمت اﻟنفﺎيﺎت

اﻟشوارع ،وﺑﺪأ اﻟﺴﻜﺎن يﻌﺎنون من ﻋواﻗب ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع ﻏير اﻟﺼﺤيﺔ ،حيث ﺗﻢ اﻋﺘمﺎد حرق اﻟنفﺎيﺎت
من اﻟﺤﻜومﺔ .وﻗﺪ كﺎنت أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت أحﺪ مﻈﺎﻫر اﻷزمﺔ اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟمﺘفﺎﻗمﺔ
اﺟﺘﺎحت موﺟﺔ من اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟبنﺎن

اﻟﻬواء اﻟطلﻖ وسﻂ ﻻمبﺎﻻة

اﻟبﻼد )ﻗﺪيﺢ.(2021 ،

مﻜب اﻟنﺎﻋمﺔ ﻟلنفﺎيﺎت .وأﻃلﻘت
آب/أﻏﺴطﺲ  ،2015ﺑﻌﺪ أسﺎﺑيﻊ ﻗليلﺔ من إﻏﻼق
ّ

مﺠموﻋﺔ من نﺎﺷطﻲ اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ"

مﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺴييﺲ أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت و ﺑطﻬﺎ ﺑفﺴﺎد اﻟﺴلطﺎت )ك ﺑﺎج،

2017).

ﻋنﺪمﺎ ظﻬرت أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ،كﺎنت اﻟبﻼد ﺗﻌﺎ منﺬ ﻓﺘرة ﻃويلﺔ من ﺷلل اﻟمﺆسﺴﺎت اﻟﻌﺎمﺔ واﻟﺨلل اﻟوظيفﻲ .ﻓﻘﺪ ظل ﻟبنﺎن دون
رﺋيﺲ ﺟمﻬو يﺔ ﻟمﺪة  14ﺷﻬرا ً ﺑﺴبب ﺗﻌطيل اﻟبرﻟمﺎن وﻋﺪم ﺗأمين اﻟنﺼﺎب اﻟﻘﺎنو
اﻟوﻗت نفﺴه ،ﺻوت اﻟبرﻟمﺎن اﻟلبنﺎ ﻋ

ﻻنﺘﺨﺎب رﺋيﺲ ﺑﺴبب دواﻓﻊ سيﺎسيﺔ .و

ﺗمﺪيﺪ وﻻيﺘه )اﻟﻜ يﺪي.(2016 ،

وﺑﺤﺴب وﺻﻒ مروان اﻟﻜ يﺪي" ،كشفت أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ﻋن ﺟﺴﺪ سيﺎسﻲ مﺘﻌفن مﻘطوع اﻟرأس ﺑﻼ ﻫﺪف -ﻓﻘﺪ أﺻبﺤت اﻷمﺔ
مثل ﺟثﺔ مﺘﺤللﺔ .ﻓمن اﻟنﺎحيﺔ اﻟرم يﺔ واﻟمﺠﺎ يﺔ ،ﺟﻌلت حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻫﺬا اﻟﻌفن اﻟﺴيﺎسﻲ ظﺎﻫرا ً ﻟلﻌيﺎن ﺑشﺪة من
خﻼل اﻻسﺘثمﺎر ﻟيﺲ ﻓﻘﻂ

رم يﺔ اﻟنفﺎيﺎت ،ﺑمﺎ ﻓيﻬﺎ من اسﺘﻌﺎرات ﺗشير إ اﻟﺘﻌفن ،واﻟراﺋﺤﺔ اﻟنﺘنﺔ ،واﻟوسﺦ ،واﻟغثيﺎن ،واﻟمرض،

واﻟفﺴﺎد ،ﺑل أيﻀﺎ ً من خﻼل اﻹﺻرار ﻋ

ﻓﻜرة اﻟمواﻃنﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘنﺪ إ

ﺟﺴﻢ سيﺎسﻲ ﻏير ﻃﺎﺋفﻲ ويﺨﻀﻊ ﻟﺴيﺎدة اﻟﻘﺎنون"

)اﻟﻜ يﺪي.(2016 ،
ﺑﺪأت حملﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" كﻬﺎﺷﺘﺎج أﻃلﻘه نﺎﺷطو اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ احﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋ
إ ﺻفﺤﺔ ﻋ

ﻓيﺴبوك ،ﺛﻢ إ حملﺔ ،وسلﺴلﺔ من اﻻﻋﺘﺼﺎمﺎت اﻟمنﻈمﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت

)ك ﺑﺎج .(2017 ،و

أﻋﻘﺎب ذﻟك ،ﺗشﻜلت م يﺪ من اﻟمﺠموﻋﺎت وانﻀمت إ

ﺗرا كﻢ اﻟنفﺎيﺎت

اﻟشوارع .وﺗﺤول اﻟﻬﺎﺷﺘﺎج

ﺗموز/يوﻟيو 2015

سﺎحﺔ يﺎض اﻟﺼلﺢ

اﻟنﺤو اﻟمبين

اﻟشﻜل  .1وأﺻبﺤت

اﻟﺤركﺔ ﻋ

اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗُﻌرف ﺑﺎسﻢ اﻟﺤراك  ،نﻈرا ً إ أنﻬﺎ ﺟمﻌت ﻋﺪة مﺠموﻋﺎت وحركﺎت ﻟلﺘﻈﺎﻫر ﺿﺪ اﻟنﻈﺎم اﻟﺴيﺎسﻲ )كﺎرمن ﺟﺤﺎ.(2021 ،
اﻟشﻜل  1اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘﻲ انﻀمت إ اﻟﺤراك )ك ﺑﺎج(2017 ،

أﺑرز اﻟﺤمﻼت

اﻟﺤمﻼت اﻷخرى اﻟﺘﻲ نُﻈمت خﻼل

اﻟمنﻈمﺎت ﻏير اﻟﺤﻜوميﺔ اﻟمﺪنيﺔ

اﻟفﺘرة نفﺴﻬﺎ

واﻟبيﺌيﺔ
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●

ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ

●

ﺑﺪنﺎ نﺤﺎسب ،ﺑمﺎ

ذﻟك

اﻷﻋﻀﺎء اﻟمﺴﺘﻘلون وأﻋﻀﺎء
حركﺔ اﻟشﻌب ،واﻟﺤﺰب
اﻟﺴوري اﻟﻘومﻲ اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ -
ﺟنﺎح اﻟنﻬﻀﺔ ،وحﺰب ﻃليﻌﺔ
ﻟبنﺎن اﻟﻌ

اﻻﺷﺘرا كﻲ،

●

ﺟﺎ اﻟﺘغيير

●

اﻟﺤركﺔ اﻟبيﺌ ّيﺔ اﻟلبنﺎن ّيﺔ

●

ﻋ

اﻟشﺎرع

●

اﻟمفﻜرة اﻟﻘﺎنونيﺔ

●

اﻟشﻌب ي يﺪ

●

اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ من أﺟل

●

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ اﻟنﺴويﺔ

●

أنﺪيﺔ اﻟطﻼب مثل "نﺎدي
اﻟﺴنﺪيﺎنﺔ اﻟﺤمراء"

وﺷبﺎب ﺿﺪ اﻟنﻈﺎم.

اﻟﺠﺎمﻌﺔ اﻷميركيﺔ

ﺑيروت،

ونﺎدي "راديﻜﺎل"

اﻟﺠﺎمﻌﺔ

ديمﻘراﻃيﺔ اﻻنﺘﺨﺎﺑﺎت "ﻻدي"
●

ﻓرح اﻟﻌطﺎء

●

اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟمﺴﺘﻘلﺔ ﻟنﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻌمﺎل

اﻟلبنﺎنيﺔ
●

ﺷبﺎب  22آب

●

حلوا ﻋنّﺎ

ﻟﻢ يﻜن اﻟﺘنﺴيﻖ ﺑين أﻃراف اﻟﺤراك سﻬﻼ ً؛ إذ رﻓﻀت ﺑﻌﺾ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘنﻈيﻢ -ﻻ سيمﺎ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" -ﻷنﻬﺎ ﻻ ﺗ يﺪ أن ﺗشبه
اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟﺤﺎﻟيﺔ ،مﻌﺘﻘﺪة أنﻬﺎ أﻓﻀل حﺎﻻ ً ﺑﺪونﻬﺎ )ك ﺑﺎج.(2017 ،
وسرﻋﺎن مﺎ ظﻬرت اﻟﺘنﺎﻗﻀﺎت ﺑين اﻟمنﻈمﺎت؛ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼر خطﺎب اﻟﺤركﺔ اﻟبيﺌيﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ ﻋ

اﻟﺠﺎنب اﻟﺘﻘنﻲ ﻷزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ،إذ

ﺗمﺤورت مﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﻢ حول اﻟﺪﻋوة إ حلول ﺗﻘنيﺔ مثل اﻟفرز من اﻟمﺼﺪر وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير )ك ﺑﺎج.(2017 ،
اﻟغﻀب -اﺗﺴﻌت داﺋرة اﻟمطﺎﻟب من اﻟﺪﻋوة إ

اﻟوﻗت نفﺴه -مﻊ ﺗفﺎﻗﻢ

حل ﻋلمﻲ وﺷفﺎف وﺑيﺌﻲ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت دون إﻫﺪار ﻟلمﺎل اﻟﻌﺎم ،إ

رﻓﺾ

اﻟﺼفﻘﺎت ونﻈﺎم اﻟمﺤﺎﺻﺼﺔ واﻟفﺴﺎد ،واﻟمطﺎﻟبﺔ ﺑﺎنﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑرﻟمﺎنيﺔ ورﺋﺎسيﺔ )اﻟ ين.(2016 ،
 23-22آب/أﻏﺴطﺲ  ،2015ﺗﺠمﻊ آﻻف اﻟمواﻃنين

سﺎحﺔ يﺎض اﻟﺼلﺢ ،ﻓﺘﺼﺪت ﻟﻬﻢ ﻗوات اﻷمن ﺑﺎﻟﻘوة اﻟمفرﻃﺔ ﺑﺨراﻃيﻢ

اﻟميﺎه واﻟغﺎز اﻟمﺴيل ﻟلﺪموع واﻟﻬراوات واﻷﻋيرة اﻟمطﺎﻃيﺔ واﻟﺬخيرة اﻟﺤيﺔ )ك ﺑﺎج.(2017 ،
ﻋ

خطﺔ ﺷﺎملﺔ ُوﺿﻌت

اﻟيوم اﻟﺘﺎ  ،أﻋلنت اﻟﺤﻜومﺔ إﺟمﺎﻋﻬﺎ

 2014ﺗﻘﺴﻢ ﻟبنﺎن إ ست منﺎﻃﻖ خﺪميﺔ وﺗطلﻖ منﺎﻗﺼﺔ ﻟﺠمﻊ اﻟنفﺎيﺎت ومﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨلﺺ منﻬﺎ.

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺬه اﻟﺨطﺔ ،ﻻ يﺤﻖ ﻷي ﺷركﺔ اﻟﺤﺼول ﻋ

ﻋﻘﺪ يﺨﺺ أ كثر من منطﻘﺘين من اﻟمنﺎﻃﻖ اﻟﺴت .ﻟﻜن ﺗﺤت ﺿغﻂ اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت

اﻟﻜبيرة أﻟغت اﻟﺤﻜومﺔ اﻟمنﺎﻗﺼﺔ .وﺑﻌﺪ ﻓﺘرة وﺟيﺰة ،أﻋلن و ير اﻟبيﺌﺔ مﺤمﺪ اﻟمشنوق أن اﻟﺤﻜومﺔ سﺘبﺪأ
اﻟنفﺎيﺎت ،مﻊ اسﺘﺌنﺎف ﻓرق سوكلين ﺟمﻊ اﻟنفﺎيﺎت

ﻋﺪة منﺎﻃﻖ.

8

ﺗنﻈيﻒ اﻟشوارع من

من نﺎحيﺔ أخرى ،كشفت ﻟﻘطﺎت مﺼورة مﺴ ﺑﺔ أن اﻟﺤﻜومﺔ كﺎنت ﺗﺴﺘﺨﺪم مﻜبﺎت مﺆﻗﺘﺔ ،وﻗﺪ كﺎن ذﻟك -
يﺘﻢ من خﻼل اﻟﺘواﻃﺆ مﻊ اﻟﺴلطﺎت اﻟبلﺪيﺔ )أﺑو اﻟ يﺶ .(2015 ،وﻋ

كثير من اﻟﺤﺎﻻت-

إﺛر اﻟلﻘطﺎت اﻟمﺴ ﺑﺔ ،ﻃﺎﻟب اﻟمﺘﻈﺎﻫرون ﺑﺎسﺘﻘﺎﻟﺔ و ير

اﻟبيﺌﺔ ،إذ احﺘلت مﺠموﻋﺔ من نشطﺎء "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" وزارة اﻟبيﺌﺔ ورﻓﻀت اﻟمغﺎدرة ﻗبل اسﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟو ير .كمﺎ ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين
إﺿراﺑﺎ ً ﻋن اﻟطﻌﺎم

انﺘﻈﺎر اسﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟمشنوق؛ وﻗﺪ أدى كل ذﻟك إ

ﺗنﺤيه ﻋن اﻟلﺠنﺔ اﻟوزا يﺔ اﻟمشرﻓﺔ ﻋ

إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺘﻲ

كﺎن يرأسﻬﺎ ،وﻋ ّين ﺗمﺎم سﻼم -رﺋيﺲ اﻟوزراء -أ كرم ﺷﻬيب و ير اﻟﺰراﻋﺔ ﻟيﺤل مﺤل اﻟمشنوق.
خﻼل ﺷﻬري أيلول/سبﺘمبر وﺗش ين اﻷول/أ كﺘوﺑر  ،2015سوق ﺷﻬيب ومﺠلﺲ اﻟوزراء ﻟﺨطﺔ ﺗﺪﻋو إ
سبﻌﺔ أيﺎم ﻹزاﻟﺔ اﻟنفﺎيﺎت اﻟمﺘرا كمﺔ من ﺑيروت وﺟبل ﻟبنﺎن .ﻋ
ﻋﻘﺪ سوكلين وﺗﺤﺪد مطم ين ﺟﺪيﺪين

أن يﺘبﻊ ذﻟك خطﺔ مﺆﻗﺘﺔ مﺪﺗﻬﺎ  18ﺷﻬرا ً سﺘمﺪد خﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜومﺔ

سرار -ﻋﻜﺎر واﻟبﻘﺎع ﺑﺎﻟﻘرب من اﻟﺤﺪود اﻟﺴو يﺔ .وﻋﺪت اﻟﺤﻜومﺔ ﺑﺘﻘﺪيﻢ حواﻓﺰ مﺎﻟيﺔ

ﻟﻬﺎﺗين اﻟمنطﻘﺘين ،ﻟﻜنﻬﺎ كﺎنت ﺗﺴﻌى ﻓﻌليﺎ ً ﻟرﺷوة اﻟﺴﻜﺎن وممثليﻬﻢ اﻟﺴيﺎسيين .وأﺷﺎر ﺷﻬيب إ
سﺘﻌود إ اﻟبلﺪيﺎت
ظﻬرت حمﻼت "ﻟيﺲ

ﻓﺘﺢ مطمر اﻟنﺎﻋمﺔ ﻟمﺪة

أن مﺴﺆوﻟيﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت

نﻬﺎيﺔ اﻟفﺘرة اﻻنﺘﻘﺎﻟيﺔ )أﺑو اﻟ يﺶ.(2015 ،
ﻋﻘر داري" )نيمبﻲ(

ﻋﻜﺎر وﺑﻌلبك .وﺷﺎركﻬﻢ اﻟمﺘﻈﺎﻫرون

اﻟمنﺎﻃﻖ؛ رﻓﻀت حركﺔ "ﻋﻜﺎر منﺎ م ﺑلﺔ" و"حراك ﺑﻌلبك" إﻗﺎمﺔ مطﺎمر ﺟﺪيﺪة

ﺑيروت َ
رﻓﺾ اﻟﺨطﺔ ﻷسبﺎب ﺑيﺌيﺔ وﻓنيﺔ .ﺗﺨلت اﻟﺤﻜومﺔ ﻋن خطﺔ ﺷﻬيب

اﻷول/ديﺴمبر  2015ﻋنﺪمﺎ واﻓﻖ مﺠلﺲ اﻟوزراء ﻋ
اﻟشﺨﺼيﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ مﻊ اﻟمنﻈمﺎت اﻟﺪوﻟيﺔ -ﺑمﺎ

اﻗﺘراح ﻟﺘﺼﺪير اﻟنفﺎيﺎت إ

كﺎنون

اﻟﺨﺎرج .اسﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟنﺎﺷطين ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ

ذﻟك ﺑرنﺎمج اﻷمﻢ اﻟمﺘﺤﺪة ﻟلبيﺌﺔ واﻟشبﻜﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ ﻟلﻘﻀﺎء ﻋ

اﻟملوﺛﺎت -

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

اﻟﺘﺤﻘيﻖ

اﻟشركﺎت اﻟﺘﻲ كﺎن من اﻟمﻘرر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ مﻌﻬﺎ ﻟﺘﺼﺪير اﻟنفﺎيﺎت ،وا كﺘشفت أنﻬﺎ ﺷركﺎت وﻫميﺔ .و
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ﺷبﺎط/ﻓبراير  ،2016أﻋلن مﺠلﺲ اﻟوزراء إﻟغﺎء خطﺔ اﻟﺘﺼﺪير.
ﺻيغﺔ مﺨﺘلفﺔ من خطﺔ ﺷﻬيب ،داﻋيﺔ إ

نﻬﺎيﺔ ﺷبﺎط/ﻓبراير  ،2016ﻋﺎدت اﻟﺤﻜومﺔ إ

وﻫﻲ اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻲ ﻗوﺑلت أيﻀﺎ ً ﺑمﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟمﺤليين.
اﺗفﺎﻗيﺔ ﺑرﺷلونﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈر إنشﺎء مطﺎمر ﻋ
أزمﺔ ﺗﻌمل ﻋ

ﻓﺘﺢ مطمر كوسﺘﺎ ﺑراﻓﺎ وﺑرج حمود،

كوسﺘﺎ ﺑراﻓﺎ ،وﺻﻒ اﻟنشطﺎء اﻟﺨطﺔ ﺑأنﻬﺎ "ﺟ يمﺔ ﺑيﺌيﺔ" ،إذ إنﻬﺎ ﺗنﺘﻬك

سﺎحل اﻟبﺤر اﻷﺑيﺾ اﻟمﺘوسﻂ .كمﺎ احﺘشﺪ سﻜﺎن اﻟشويفﺎت من أﺟل خلﻖ خليﺔ

مﻘﺎومﺔ ﻃويلﺔ اﻷمﺪ ﻹنشﺎء مطمر اﻟنفﺎيﺎت ،حيث نﻈﻢ اﻟنشطﺎء اﻋﺘﺼﺎمﺎت مﺘﻌﺪدة ﺿﺪ إنشﺎءه .أمﺎ

ﺑرج حمود،

ﻓﻘﺪ نﻈﻢ حﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋب احﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻟمﺪة ﺷﻬر ﺿﺪ إنشﺎء اﻟمطمر ،حيث ﺗأخر اﻟبنﺎء واﻟﻌمل ومنﻌت اﻟشﺎحنﺎت من دخول اﻟمطمر ﻋﺪة
مرات .و

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

اﻟنﻬﺎيﺔ ،أﻃلﻖ مﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر اﻟمرحلﺔ اﻷو

من منﺎﻗﺼﺔ إنشﺎء مﺤﺎرق ﻟلنفﺎيﺎت ،وﻫو اﻟمشروع اﻟﺬي يﻘﺪر أن يﺴﺘغرق

إنشﺎءه ﺛﻼث سنوات )مركﺰ اﻟﻌلوم اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘطبيﻘيﺔ.(2019 ،
أدى اﻟﻌنﻒ اﻟﺬي مﺎرسﺘه اﻟﺴلطﺎت ،واﻻﻓﺘﻘﺎر إ

اﻟﺘنﻈيﻢ ،وﻋﺪم ﺗطوير اسﺘراﺗيﺠيﺔ مشﺘركﺔ إ

ﺗفﻜيك اﻟﺤراك .ومن أﻫﻢ نﺘﺎﺋج

اﻟﺤراك ﻫو ﺗأﺛيره اﻟﺘرا كمﻲ ،حيث كﺎن ﺑمثﺎﺑﺔ نﻘطﺔ ارﺗﻜﺎز ﻟﻈﻬور مﺠموﻋﺎت سيﺎسيﺔ نﺎﺷطﺔ ﺟﺪيﺪة ﺗﻌمل ﻋ
)اﻟﻜ يﺪي.(2016 ،
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ﺗغيير اﻟنﻈﺎم

ﺗﺰامن ﺗفﻜك اﻟﺤراك ﺑﺎﻋﺘبﺎره حركﺔ احﺘﺠﺎﺟيﺔ مﻊ ﻋودة اﻟوﺿﻊ ﻟمﺎ كﺎن ﻋليه

سيﺎسﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت .إﻻ أنه ﺑين ﻋﺎمﻲ 2015

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

اسﻢ "ﺑيروت مﺪينﺘﻲ" )كﺎرمن ﺟﺤﺎ.(2019 ،
ﻗرر أﻋﻀﺎء "ﺑيروت مﺪينﺘﻲ" اﻟﺘرﺷﺢ ﻟﻼنﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟبلﺪيﺔ ﻋ

أسﺎس ﺑرنﺎمج ﺷﺎمل وﺿﻌه خبراء ﺑﺎسﺘﺨﺪام نﻬج ﺗشﺎركﻲ يﻌمل ﻋ

أسﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟشﻌبيﺔ .واﻗﺘرحوا ﺑرنﺎمﺠﺎ ً ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ﻟبلﺪيﺔ ﺑيروت ،إﻻ أنﻬﻢ ﺑﻌﺪ خﺴﺎرﺗﻬﻢ
رﺋيﺲ اﻟبلﺪيﺔ اﻟمنﺘﺨب وﻋرﺿوا ﺑرنﺎمﺠﻬﻢ واسﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟلمﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون مﻌه

اﻻنﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟبلﺪيﺔ ،اﻟﺘﻘوا

ﺗنفيﺬه .ﻟﻜن رﺋيﺲ اﻟبلﺪيﺔ كﺎن ﻟﺪيه خطﺔ

أخرى ﻟبنﺎء مﺤرﻗﺔ نفﺎيﺎت ﻟبيروت؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻜنوﻟوﺟيﺎ نفﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ روﺟت ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜومﺔ.
ﻋﺎم  ،2017ﺷﻌرت "ﺑيروت مﺪينﺘﻲ" ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟملﺤﺔ ﻟلﺘﻌﺎون وﺗوحيﺪ اﻟﺠﻬود مﻊ كﺎﻓﺔ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﻌﺎملﺔ
اﻟﺼلبﺔ ،ودﻋت إ

إدارة اﻟنفﺎيﺎت

اﺟﺘمﺎع ﻟﺘشﻜيل ﺗﺤﺎﻟﻒ ووﺿﻊ اسﺘراﺗيﺠيﺔ موحﺪة ﻟلﺪﻋوة إ

إدارة أﻓﻀل ﻟلنفﺎيﺎت ووﻗﻒ اﻋﺘمﺎد اﻟمﺤﺎرق.

نﻬﺎيﺔ ﻋﺎم  2017ﺑﻬﺪف اﻟﻀغﻂ ﻋ

اﻟﺴلطﺎت ﻟﺘبنﻲ اسﺘراﺗيﺠيﺎت وخطﻂ اﻹدارة

وﺑنﺎ ًء ﻋليه ،ﺗشﻜل اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت
اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إ

حمﺎيﺔ اﻟبيﺌﺔ ،وحمﺎيﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎمﺔ ،و يﺎدة اسﺘرداد اﻟموارد ﺑﺎﺗبﺎع مبﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺪاﺋري واﻹنﺘﺎج واﻻسﺘﻬﻼك اﻟمﺴﺘﺪام.
3

اﻟﺤراك ) (2015واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ) :(2017دراسﺔ حﺎﻟﺔ مﻘﺎرنﺔ ﻟﺤركﺘﻲ منﺎﺻرة

ﺗﻢ ااخﺘيﺎر حركﺘﻲ منﺎﺻرة ﺑغرض اﻟمﻘﺎرنﺔ ﺑينﻬمﺎ

دراسﺔ حﺎﻟﺔ .يﻌﺘبر "اﻟﺤراك" -اﻟﺬي نشأ خﻼل أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت

ﻋﺎم ،2015

وسﻂ مﻈﺎﻫرات  29آب/أﻏﺴطﺲ اﻟﻀﺨمﺔ -أ كبر حشﺪ ﺟمﺎﻫيري نشأ منﺬ انﺘﻬﺎء اﻟﺤرب اﻷﻫليﺔ

ﻋﺎم  1990ﺿﺪ ﻗﻀﺎيﺎ مﻌيشيﺔ

ﻋﺎﺑرة ﻟلطواﺋﻒ ﺗﺘﻌلﻖ ﺑﺎﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ )حرب .(2016 ،أمﺎ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت -اﻟﺬي ﺗأسﺲ

ﻋﺎم  -2017ﻓﻬو ﻋبﺎرة ﻋن ﺷبﻜﺔ

اﺟﺘمﺎﻋيﺔ ﺗﺘﺪاخل مﻊ "اﻟﺤراك" وﺗﻜمل مﺴيرﺗه من خﻼل سرديﺔ مشﺘركﺔ ومﺼﺎﻟﺢ مشﺘركﺔ .ﺗشﻜلت كلﺘﺎ اﻟﺤركﺘين كرد ﻓﻌل ﻋ
ﻓشل اﻟﺤﻜومﺔ

إيﺠﺎد حلول ﻷزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت .يمﻜننﺎ اﻋﺘبﺎر اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑمثﺎﺑﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌبﺌﺔ "ﻟلﺤراك" ﺑﺎسﺘﺨﺪام

اسﺘراﺗيﺠيﺎت مﺨﺘلفﺔ ،واﻻنﺘﻘﺎل من اﻟشوارع إ

أﺷﻜﺎل أخرى من اﻟمنﺎﺻرة اﻟمﺪنيﺔ اﻟﺘﻲ سنﻌرﺿﻬﺎ ﻓيمﺎ ﺑﻌﺪ .ﻻ يﻌنﻲ ﺗفﻜك

"اﻟﺤراك" أن ﻫﺬه اﻟشبﻜﺔ اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘمر

اﻟﻌمل ﺑﻌﺪ ﺗفﻜﻜﻬﺎ؛ ﺑل إن ظﻬور اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت يﻈﻬر أن اﻟشبﻜﺔ اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ

ظلت نشطﺔ ،و نﺘج ﻋنﻬﺎ ﺑﻌث حراك ﺟﺪيﺪ

ظرف سيﺎسﻲ مﺨﺘلﻒ .ﺗﺴﺎﻋﺪ دراسﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟمﻘﺎرنﺔ ﻫﺬه

اسﺘﺨﻼص اﻟﺪروس

اﻟمﺴﺘفﺎدة من خﻼل إظﻬﺎر أوﺟه اﻟﺘشﺎﺑه واﻻخﺘﻼف من حيث اﻟﺘنﻈيﻢ ،واسﺘراﺗيﺠيﺎت اﻟمنﺎﺻرة  ،واﻷدوات اﻟمﺴﺘﺨﺪمﺔ ،واﻟﺘﺤﺪيﺎت
اﻟﺘﻲ واﺟﻬت ﻫﺎﺗين اﻟﺤركﺘين اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺘين اﻟلﺘين ﺗﺪاﻓﻌﺎن ﻋن اﻟﺘغيير

إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ.

 1.3اﻟﺘنﻈيﻢ
ﺗبنت مﺠموﻋﺎت اﻟﺤراك أﺷﻜﺎﻻ ً ﺗنﻈيميﺔ ﻋفويﺔ خﺎرج اﻟﺘنﻈيمﺎت اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟﺘﻘليﺪيﺔ .ﻓﻘﺪ كﺎن ﻫيﻜلﻬﺎ مرنﺎً ،وكﺎن خطﺎﺑﻬﺎ ﻋﺎﻃفيﺎً،
ومطﺎﻟبﻬﺎ ﻓﻀفﺎﺿﺔ .وأ كﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤراك أنﻬﺎ حركﺔ أﻓﻘيﺔ ﺑﻼ ﻗيﺎدة )ك ﺑﺎج.(2017 ،

ﺷﻜلت اﻟمﺠموﻋﺘﺎن اﻟرﺋيﺴيﺘﺎن
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﻢ من  10إ

"اﻟﺤراك" "-ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" و"ﺑﺪنﺎ نﺤﺎسب" -ﻟﺠنﺔ اﻟﺘنﺴيﻖ وﻟﺠنﺔ اﻟمﺘطوﻋين .كﺎن اﻟلﺠنﺔ

 20مشﺎرك موزﻋين ﻋ

ﻟﺠﺎن اﻟﺴيﺎسﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺘنﺴيﻖ وﺟمﻊ اﻟﺘبرﻋﺎت واﻟﺘطوع ومﻬﺎم أخرى .ﻟﻢ
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ﺗﻜن مﻌﺎيير اخﺘيﺎر أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟلﺠنﺔ واﺿﺤﺔ .كمﺎ ﺗبنت ﻟﺠنﺔ اﻟﺘنﺴيﻖ نﻬﺠﺎ ً ﺗواﻓﻘيﺎ ً ،إذ اسﺘمرت اﻟمنﺎﻗشﺎت إ
حﺘى يﺘﻢ اﻟﺘوﺻل إ

اﺗفﺎق ﺑﺎﻹﺟمﺎع .وﻋ

ﻫﺬا اﻟنﺤو ،ﻗﺪ ﺗﺴﺘمر اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت

أﺟل ﻏير مﺴمى

ﺑﻌﺾ اﻷحيﺎن ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃويلﺔ دون أن يلﺰم ﻋن

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

اﻟرسميﺔ ﺗأﺛير أ كبر من اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت اﻟﺪاخليﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺻبﺤت ﻋﺪيمﺔ اﻟﺠﺪوى ﺗﻘ يبﺎ ً )ك ﺑﺎج.(2017 ،
ﻟﻢ يﻜن ﻟﺪى ﻟﺠنﺔ اﻟمﺘطوﻋين ﻋﺪد مﺤﺪد من اﻟمشﺎركين؛ ﺑل يﻌﺘمﺪ ﻋﺪد اﻟمﺘطوﻋين ﻋ
ﻟﻢ ُيﺴمﺢ ﻟلمﺘطوﻋين ﺑﺎﻟمشﺎركﺔ

ﻃبيﻌﺔ اﻟنشﺎﻃﺎت واﻻﺟراءات اﻟمبﺎﺷرة.

ﻟﺠﺎن اﻟﻌمل أو حﻀور اﺟﺘمﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ،وكﺎن دورﻫﻢ مﻘﺘﺼرا ً ﻋ

ﺗوﻓير اﻟﺪﻋﻢ اﻟميﺪا اﻟلوﺟﺴﺘﻲ

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

ﻓشلت اﻟمبﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺤركﺔ اﻟبيﺌيﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ ،واﻟمفﻜرة اﻟﻘﺎنونيﺔ ،وﻏيرﻫمﺎ ﻟﺘطوير اﻟﻬيﻜل اﻟﺘنﻈيمﻲ ﻟلﺠنﺔ اﻟﺘنﺴيﻖ ،واﻟنﻈﺎم

اﻟﺪاخ  ،واﻟمﺴﺆوﻟيﺎت ،وآﻟيﺎت ﺻنﻊ اﻟﻘرار ،وإﺟراءات اﻟمﺴﺎءﻟﺔ؛ وذﻟك ﺑﺴبب رﻓﺾ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" و"ﺑﺪنﺎ نﺤﺎسب" .ﻋللت
"ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ'' رﻓﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰامﻬﺎ ﺑﺎﻟشﻜل اﻷﻓﻘﻲ اﻟمرن وﻏير اﻟﻬرمﻲ ﻟلﺘنﻈيﻢ ،ﺑينمﺎ ﻗﺎﻟت "ﺑﺪنﺎ نﺤﺎسب" إن اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟﺘنﻈيميﺔ
ﻻ يمﻜن منﺎﻗشﺘﻬﺎ ﻗبل اﻻﺗفﺎق ﻋ

ﻓشلت ﻫﺬه اﻟمﺠموﻋﺎت

اﻟرؤيﺔ اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻷﻫﺪاف )ك ﺑﺎج.(2017 ،

ﺗﺤﻘيﻖ ﺗنﻈيﻢ سيﺎسﻲ ورؤيﺔ مشﺘركﺔ .وﺑﻌﺪ اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠمﺎﻫي يﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌت
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آب/أﻏﺴطﺲ  ،2015نشأ خﻼف ﺑين نﺎﺷطين من "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ونشطﺎء آخ ين ﺑﻌﺪ أن اسﺘﺨﺪم اﻷواﺋل مﺼطلﺢ "اﻟمﺘﺴللين"
ﻟوﺻﻒ اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين ﻏير اﻟﺴلميين ،وﻫو مﺎ اﻋﺘُبر ﺷﻜﻼ ً من أﺷﻜﺎل "اﻟﺘمييﺰ ﺿﺪ اﻟفﻘراء" )اﻟ ين) (2016 ،ك ﺑﺎج .(2017 ،ﻋﻼوة ﻋ

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

وحركﺎت وﺟمﻌيﺎت سيﺎسيﺔ أخرى ،إ
ﺗﻈﻬر ﻋﺪة أمثلﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ

يﺎدة اﻟﺘوﺗر )ك ﺑﺎج.(2017 ،

اﻟﺘنﺴيﻖ ،ﺑمﺎ

ذﻟك مﺎ حﺪث ﻋنﺪمﺎ منﺤت "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" مﻬلﺔ  72سﺎﻋﺔ ﻟلﺤﻜومﺔ ﻟﺘنفيﺬ

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

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

نفﺴه

موﻗﻌين مﺨﺘلفين دون ﺗنﺴيﻖ مﺴبﻖ ﺑينﻬمﺎ.

ﺑشﻜل ﻋﺎم؛ ﺟمﻊ "اﻟﺤراك" اﻷموال من خﻼل اﻟﺘمويل اﻟﺠمﺎﻋﻲ واﻟﺘبرﻋﺎت اﻟفرديﺔ اﻟﺘﻲ سﺎﻋﺪت

اﻟوﻗت

ﺗنﻈيﻢ اﻟمﻈﺎﻫرات واﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت

واﻻﻋﺘﺼﺎمﺎت وإﻋﺪاد مواد اﻟﺘواﺻل ودﻓﻊ ﺗﻜلفﺔ ﺟميﻊ اﻟﺨﺪمﺎت اﻟلوﺟﺴﺘيﺔ .ﻓﻘﺪ اسﺘطﺎع اﻟﺤراك اسﺘﻘطﺎب اﻟشﺎرع ﺑطرق ﻏير
مﺘوﻗﻌﺔ ،وﺟﺬب أنﻈﺎر وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم ،وﺗﺠنيﺪ مشﺎركين ﺟﺪد ﺑوسﺎﺋل إﺑﺪاﻋيﺔ .إﻻ أنه ﻟمﻲ يﺴﺘطﻊ ﺗﺤويل مطﺎﻟب اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين إ

ﺑرنﺎمج سيﺎسﻲ موحﺪ )ك ﺑﺎج .(2017 ،إن وﺿﻊ أﻫﺪاف اسﺘراﺗيﺠيﺔ يﺴﺎﻋﺪ ﻋ
يﺤﺪث ،وﻫو مﺎ أدى

اﻟنﻬﺎيﺔ إ حل "اﻟﺤراك".
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ﺗمﻜين وﺗﺤفيﺰ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟمﺤليﺔ ،ﻟﻜن ﻫﺬا ﻟﻢ

كﺎنت مطﺎﻟب "اﻟﺤراك" واسﻌﺔ وﺷﺎملﺔ؛ أمﺎ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻓﻘﺪ
ﺗشﻜل ﺑﺎﻋﺘبﺎره مﺠموﻋﺔ أ كثر ﺗﺨﺼﺼﺎ ً وذات نطﺎق مﺤﺪد .ﺿﻢ اﻻﺋﺘﻼف
مﺠموﻋﺎت من منﻈمﺎت اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ

)اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟبيﺌيﺔ( ،وخبراء

مﺴﺘﻘلين ،ومﺆسﺴﺎت اﺟﺘمﺎﻋيﺔ ،ونﺎﺷطين ﺑيﺌيين
 .(2كمﺎ ﺗمثلت رؤيﺘه
مﻬمﺘه

ﻟبنﺎن )انﻈر اﻟشﻜل

حمﺎيﺔ اﻟبيﺌﺔ من أﺟل مﺴﺘﻘبل مﺴﺘﺪام ،وﺗمثلت

مﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻنﺘﻬﺎكﺎت اﻟبيﺌيﺔ

إدارة اﻟنفﺎيﺎت

ﻟبنﺎن واﻟﺪﻓﻊ نﺤو

اﻻنﺘﻘﺎل إ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋري.
ﻟﻼﺋﺘﻼف ﻫيﻜل ﺗنﻈيمﻲ داخ

أﻓﻘﻲ ﺑطبيﻌﺘه؛ كمﺎ ﻟﺪيه ﻟﺠنﺔ ﺗوﺟيﻬيﺔ يشﺎرك

انﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﺟميﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬين يشﻜلون اﻟﺠمﻌيﺔ

اﻟﻌموميﺔ .وينﻘﺴﻢ اﻷﻋﻀﺎء إ مﺠموﻋﺎت ﺗنﺴﻖ وﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎ يرﻫﺎ إ اﻟلﺠنﺔ اﻟﺘوﺟيﻬيﺔ كمﺎ ﻫو موﺿﺢ

اﻟشﻜل .3

اﻟشﻜل  :3اﻟﻬيﺎكل اﻟﺘنﻈيميﺔ ﻻﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت
Legal
team
الفريق القانونﻲ
Fundraisi
ng team
فريق جمع
اﻷموال

Technical
team
الفريق التقنﻲ

Steering
committe
e
اللجنة
التنسيقة

Policy
influencin
g team
فريق التأثير
على السياسات

Community
mobilization
team
فريق تعبئة
المجتمع المحلﻲ

Communicati
on team
فريق التواصل

ﻃور اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت نﻈﺎم داخ

يﺤﺪد ﻫيﻜليﺘه اﻹدا يﺔ ،وأدوار ومﺴﺆوﻟيﺎت اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟمﺨﺘلفﺔ ،وﻋمليﺔ اﻻنﺘﺨﺎﺑﺎت، ،

وﺷروط اﻟﻌﻀويﺔ ،وﺗﻌﺪيل اﻟنﻈﺎم اﻟﺪاخ  ،وحل اﻻﺋﺘﻼف وﻏيرﻫﺎ من اﻷمور.
ويﺘأﻟﻒ أﻋﻀﺎؤه اﻟمﺆسﺴون من ﺟميﻊ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘﻲ اسﺘﺠﺎﺑت ﻟلﺪﻋوة ﻟﻼﺟﺘمﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﻃلﻘﺘﻬﺎ "ﺑيروت مﺪينﺘﻲ" .انﻀمت
ﺑﻌﺾ اﻟمﺠموﻋﺎت ﻟفﺘرة ﻗﺼيرة ،وانﺴﺤبت ﺑﻌﺪ ﻓﺘرة وﺟيﺰة ﺑﺴبب اﻟﺨﻼف حول اﻋﺘمﺎد ﺗﻘنيﺎت مﻌينﺔ ﻟمﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ
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واﻟﺘﺨلﺺ منﻬﺎ )مثل ﺟمﻌيﺔ اﻷرض  -ﻟبنﺎن( ،ﺑينمﺎ انﺴﺤبت ﺑﻌﺾ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻷخرى نﺘيﺠﺔ ﻟلﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘنﻈيميﺔ )مثل ﺟمﻌيﺔ
" يﺴﺎيﻜل ﻟيبﺎنون".( - Recycle Lebanon
مرحلﺘين؛ ﻓبﻌﺪ أن يمﻸ اﻟمﺘطوﻋون ﻃلب انﺘﺴﺎب إ

أمﺎ ﻋن اسﺘﻘطﺎب اﻟمﺘطوﻋين ،ﻓﻌﺎدة مﺎ يﺘﻢ ﻋ
كمﺆيﺪين أو داﻋمين ويمنﺤوا اﻟفرﺻﺔ ﻟلمشﺎركﺔ

اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت واﻷنشطﺔ .وﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬر ،يﺠري ﺗﻘييﻢ اﻟﺘﺰام وأداء ومﺴﺎﻫمﺔ
اﻻﺋﺘﻼف كأﻋﻀﺎء .وﺑمﺠرد أن يﺼبﺤوا أﻋﻀﺎء ،يﻜونون ﺟﺰءا ً من اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟﻌﺎمﺔ

اﻟمﺘطوﻋين ﻟلﺘﺤﻘﻖ من أﻫليﺘﻬﻢ ﻟﻼنﻀمﺎم إ
ويﺤﺼلون ﻋ

اﻻﺋﺘﻼف  ،يﺠري ﻗبوﻟﻬﻢ

حﻖ اﻟﺘﺼويت.

ﺑﺎﻟنﺴبﺔ ﻻنﻀمﺎم مﺠموﻋﺎت إ

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،يشﺘرط ﺗﺼويت اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟﻌﺎمﺔ ﺑﺎﻟﻘبول أو اﻟرﻓﺾ .أﻋ ﺑت ﺑﻌﺾ اﻷحﺰاب

اﻟﺴيﺎسيﺔ -مثل "حﺰب سبﻌﺔ" -ﻋن رﻏبﺘﻬﺎ

اﻻنﻀمﺎم إ اﻻﺋﺘﻼف؛ إﻻ أن اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟﻌموميﺔ اﺗﺨﺬت ﻗرارا ً ﺑﻌﺪم ﻗبول ﻋﻀويﺔ أي

حﺰب سيﺎسﻲ .ومﻊ ذﻟك ،يمﻜن اﻟﺘنﺴيﻖ مﻊ اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ ﻋنﺪمﺎ ﺗﻜون ﻫنﺎك ﻓرص سﺎنﺤﺔ ﺗﺨﺪم مﻬمﺔ ورؤيﺔ اﻻﺋﺘﻼف.
أمﺎ ﻋﻀويﺔ اﻟمﺆسﺴﺎت اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺘﻌﺘمﺪ ﻋ

وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎنو  ،ومﺎ إذا كﺎنت رؤيﺘﻬﺎ ﺗﺘمﺎﺷى مﻊ رؤيﺔ اﻻﺋﺘﻼف

من حيث اﻹدارة اﻟمﺴﺘﺪامﺔ ﻟلنفﺎيﺎت .كمﺎ يﺘطلب ﺗﺼويت اﻟﺠمﻌيﺔ اﻟﻌموميﺔ ﺑﺎﻟﻘبول أو اﻟرﻓﺾ .ﻻ ﺗﺰال مﻌﺎيير ﻋﻀويﺔ اﻻﺋﺘﻼف
ﻗيﺪ اﻟﺘطوير حﺘى اﻟيوم ،وﻗﺪ أﺛير ﻫﺬا اﻟموﺿوع خﻼل ﺗﺤليل نﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﻀﻌﻒ واﻟفرص واﻟمﺨﺎﻃر اﻟﺬي أﺟري داخليﺎ ً وخﺎرﺟيﺎ ً
ﻟﺘطوير اسﺘراﺗيﺠيﺔ ﺟﺪيﺪة ﻟﻼﺋﺘﻼف.
يﺘبنى اﻻﺋﺘﻼف اﻟوسﺎﺋل اﻟﺘشﺎركيﺔ واﻟﺪيمﻘراﻃيﺔ

ﺻنﻊ اﻟﻘرار؛ إذ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘرارات من خﻼل اﻟمشﺎركﺔ اﻟنشطﺔ

اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت

واﻟمنﺎﻗشﺎت واﻟب يﺪ اﻹﻟﻜﺘرو ووسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل اﻷخرى .وﻋنﺪ وﺟوب اﺗﺨﺎذ ﻗرار ،يﺴﻌى اﻻﺋﺘﻼف ﻟلوﺻول إ إﺟمﺎع اﻵراء .وإذا ﻟﻢ
يﺘﺤﻘﻖ ذﻟك ،ﻓيﺠري اﻟﺘﺼويت وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘرارات ﻋ

أسﺎس أﻏلبيﺔ اﻷﺻوات.

ﻗرر اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟبﻘﺎء ﺑﻼ ﻗيﺎدة )دون ﻗﺎﺋﺪ أو رﺋيﺲ( واﺗبﺎع ﻫيﻜليﺔ إدا يﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﻘيﺎدة ﺑيﺪ اﻟف يﻖ ،وﻫو مﺎ يﺴمﺢ ﺑﺘو يﻊ
أ كبر ﻟلﺴلطﺔ وﺗﻘليل مرك يﺔ ﺻنﻊ اﻟﻘرار .ﺗﻌﺰز ﻗيﺎدة اﻟف يﻖ اﻻسﺘﻘرار واﻟﺘﺤفيﺰ واﻹﺑﺪاع واﻟمﺴﺎءﻟﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم وﻗت اﻟمﺘطوﻋين
ومﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺟﻬﺪﻫﻢ ﺑشﻜل ﻓﻌﺎل .يمﻜن ﻟلمﺠموﻋﺎت أن ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﺗنمو ﺑفﺎﻋليﺔ أ كثر كف يﻖ واحﺪ مﻊ مرور اﻟوﻗت ،وﺗﻌمل
ﻋ

ﺗمﻜين أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ونموﻫﻢ وﺗطورﻫﻢ )ﻏﺎنﺘﺲ .(2016 ،ﻋﻼوة ﻋ

ذﻟك ،أرادت اﻟﺤركﺎت اﻟمﺪنيﺔ اﻟنﺎﺷطﺔ مثل اﺋﺘﻼف إدارة

اﻟنفﺎيﺎت و"ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﺗﺤﺪي ﻓﻜرة اﻟﺰﻋيﻢ اﻟﺘﻲ سﺎدت ﻋبر اﻷحﺰاب اﻟﺘﻘليﺪيﺔ اﻟﺘﻲ كﺎنوا يﻘفون ﺿﺪﻫﺎ .وﻗﺪ سﺎﻋﺪ ذﻟك أيﻀﺎ ً
ﺗو يﻊ اﻟمﺴﺆوﻟيﺔ وﺗﺨفيﻒ ﻋمليﺎت اﻟﻬﺠوم ﻋ

اﻷﺷﺨﺎص واﻏﺘيﺎل اﻟشﺨﺼيﺎت اﻟﻘيﺎديﺔ.

كﺎن ﻷﻋﻀﺎء وأنﺼﺎر اﻻﺋﺘﻼف خلفيﺎت مﺘنوﻋﺔ ﺗشﻜل ﻓرﻗﺎ ً مﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗﻀﻢ اﻟمﺤﺎمين واﻟمﻬنﺪسين )اﻟمﺪنيين واﻟﻜيميﺎﺋيين
واﻟبيﺌيين واﻟﺰراﻋيين و اﻟمﻌمﺎ يين( وخبراء اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟمﺘﺨﺼﺼين

إدارة اﻟبيﺌﺔ وﻋلمﺎء اﻟمنﺎﻋﺔ وﻋلمﺎء اﻷحيﺎء ومﺘﺨﺼﺼﻲ

ﺗﻜنوﻟوﺟيﺎ اﻟمﻌلومﺎت ومﺘﺨﺼﺼﻲ إدارة اﻷﻋمﺎل واﻟمنﺘﺠين واﻟمﺘرﺟمين...إﻟﺦ .نﺠﺢ اﻻﺋﺘﻼف

كﺴب أرﺿيﺔ ﺻلبﺔ ﺑفﻀل اﻷﻋﻀﺎء

اﻟفنيين واﻟمﺘﺨﺼﺼين ذوي اﻟﺨلفيﺎت اﻟمﻌرﻓيﺔ اﻟواسﻌﺔ ،واﻟمﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻘنيﺔ ،واﻟﺤيﺎديﺔ ،واﻟﺬين أﺗوا من خﺎرج "اﻟﺤراك" .سمﺢ ﻫﺬا
ﻟﻼﺋﺘﻼف ﺑﺘمييﺰ نفﺴه ﻋن "اﻟﺤراك" )ﻋ

اﻟرﻏﻢ من أنه يﻀﻢ مﺠموﻋﺎت كﺎنت ﺟﺰءا ً من اﻟﺤراك مثل :ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ( ،كمﺎ نﺠﺢ

إﻋﺎدة ﺻيﺎﻏﺔ ﺻورﺗه اﻟرم يﺔ ﺑﺤيث ﻟﻢ يﺴﺘطﻊ اﻟﺴيﺎسيين ﺗشويﻬﻬﺎ كمﺎ ﻓﻌلوا مﻊ اﻟﺤراك ) ينﺔ ﻋبلﺔ.(2022 ،
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من اﻟمﻌلوم أن اﻟموارد اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمﺎديﺔ ﺿرو يﺔ ﻟﻌمليﺔ اﻟمنﺎﺻرة اﻟمﺪنيﺔ؛ ومن أﺟل اﻟﺤفﺎظ ﻋ
اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑشﻜل أسﺎسﻲ ﻋ

اﻟﺤيﺎد واﻻسﺘﻘﻼل ،اﻋﺘمﺪ ﺗمويل

رسوم اﻟﻌﻀويﺔ واﻟﺘمويل اﻟﺠمﺎﻋﻲ وأنشطﺔ ﺟمﻊ اﻟﺘبرﻋﺎت .ﻟﻢ ﺗﻘبل أي ﺗبرﻋﺎت من

اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ أو اﻟمﺆسﺴﺎت اﻷﺟنبيﺔ أو أﻋﻀﺎء اﻟبرﻟمﺎن أو اﻟﺤﻜومﺔ .يمﻜن ﻗبول اﻟﺘبرﻋﺎت اﻟفرديﺔ ،وﻟﻜن يﺠب أن ﺗﻜون ﻏير
مشروﻃﺔ .كمﺎ حﺪد حﺪ أﻗﺼى ﻟلﺘبرع اﻟفردي ﻟﻀمﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزه نﺴبﺔ مﻌينﺔ من اﻟﺘبرﻋﺎت اﻟﺴنويﺔ.
 2.3اسﺘراﺗيﺠيﺎت وﺗﻜﺘيﻜﺎت اﻟمنﺎﺻرة اﻟمﺪنيﺔ
ل من "اﻟﺤراك" واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑنﺎ ًء ﻋ
اخﺘلفت اﻻسﺘراﺗيﺠيﺎت اﻟﺘﻲ ﺗبنﺎﻫﺎ ك ٌ
اﻟﺘﻜﺘيﻜﺎت .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إ
واﻻﻓﺘﻘﺎر إ

اﻟموارد اﻟمﺘﺎحﺔ ،واﻟﻈرف اﻟﺰمنﻲ ،وﻓﻌﺎﻟيﺔ

داﺋمﺎ مﻌﺪة مﺴب ًﻘﺎ ،وذﻟك ﺑﺴبب نﻘﺺ اﻟموارد واﻟﺠوانب اﻟﺘطوﻋيﺔ ﻟلمنﺎﺻرة
أن اﻟﺘﻜﺘيﻜﺎت ﻻ ﺗﻜون
ً

اﻟﺘطورات اﻟمنﺘﻈمﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘطلب اسﺘﺠﺎﺑﺎت ﺟﺎﻫﺰة .اسﺘﺨﺪم اﻻﺋﺘﻼف اسﺘراﺗيﺠيﺎت وﺗﻜﺘيﻜﺎت أ كثر من "اﻟﺤراك"،

وﻫنﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺘيﻜﺎت اﻟمشﺘركﺔ اﻟﺘﻲ اسﺘﺨﺪمﻬﺎ كﻼﻫمﺎ؛ ﻓﻘﺪ اﺷﺘركﺎ

ﺗﺠييﺶ مشﺎﻋر اﻟغﻀب واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟملﺤﺔ ﻟمﻌﺎﻟﺠﺔ

اﻟمشﺎكل ﺑين اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬين يﻌﺎنون من ظروف ﻏير ﺻﺤيﺔ ﺑﺴبب سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت .إﻻ أنﻬمﺎ اﻋﺘمﺪا
وﺗﻜﺘيﻜﺎت مﺨﺘلفﺔ من اﻷنشطﺔ اﻟمبﺎﺷرة ﻏير اﻟﻌنيفﺔ .ركﺰت اسﺘراﺗيﺠيﺎت اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻋ

حمﻼﺗﻬﻢ ﻋ

أسﺎﻟيب

خمﺴﺔ ﺟوانب :اﻟﻘﺎنونيﺔ

واﻟﺘﻘنيﺔ واﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟشﻌبيﺔ واﻟرﻗﺎﺑيﺔ؛ وحﺎوﻟت اﻻنﺘﻘﺎل من حﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘراض إ حﺎﻟﺔ اﻟمطﺎﻟبﺔ ﺑﺎﻟﺤلول .كمﺎ اسﺘفﺎد أﻋﻀﺎء اﻻﺋﺘﻼف
من اﻟﻌمل واﻟﺘشﺎور واﻟمنﺎﻗشﺔ مﻊ مﺠموﻋﺎت اﻟنﺎﺷطين .ﻟﻘﺪ حﺎوﻟوا وﺿﻊ اسﺘراﺗيﺠيﺎت ،وﻟﻜن كﺎن ﻋليﻬﻢ أن يﺘفﺎﻋلوا داﺋمﺎ ً مﻊ
اﻟﺘطورات ﻏير اﻟمﺘوﻗﻌﺔ

ﻫﺬا اﻟﻘطﺎع ممﺎ كﺎن يبﻌﺪﻫﻢ ﻋن ﺗنفيﺬ اسﺘراﺗيﺠيﺎﺗﻬﻢ .كﺬﻟك ﻟﻢ يﺘمﻜن اﻻﺋﺘﻼف ﺑﺴبب ﺿيﻖ اﻟوﻗت

ونﻘﺺ اﻟموارد واﻟمشﺎكل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟلبنﺎ

واﻟﺴيﺎسﻲ من اﻟﺴﻌﻲ إ

ﺑنﺎء ﺷراكﺎت دوﻟيﺔ أو اﻟﺤﺼول ﻋ

وﺗوﺟيﻬﺎت من اﻟمنﻈمﺎت اﻟﺪوﻟيﺔ .أمﺎ اﻻسﺘراﺗيﺠيﺎت واﻟﺘﻜﺘيﻜﺎت اﻟﺘﻲ اسﺘُﺨﺪمت ﻓﻬﻲ ﻋ

إرﺷﺎدات

اﻟشﻜل اﻟﺘﺎ :

 1.2.3اﻟﺘﻌبﺌﺔ واﻟﺘواﺻل
ﻟﻘﺪ حفﺰ "اﻟﺤراك" اﻟنﺎس ﻟلﺘﺤرك من خﻼل ﻓﻀﺢ أﻓﻌﺎل اﻟﺤﻜومﺔ واﻟﺘشﻬير ﺑﺴوء اﻹدارة ﻋن ﻃ يﻖ نشر مﻘﺎﻃﻊ ﻓيﺪيو وأدﻟﺔ دامغﺔ
ﻋ

وسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ .ﻓﻘﺪ اسﺘﺨﺪم مﻘﺎﻃﻊ ﻓيﺪيو ﻟﺴوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت وﻏيرﻫﺎ من اﻟمواد اﻹﻋﻼميﺔ اﻟمﺘوﻓرة ،وﻋلﻘت

ﻋليﻬﺎ ،وﺷﺎركﺘﻬﺎ ﻋبر حﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋ

منﺼﺎت اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ .ﺗفﺎﻋل اﻟنﺎس ﺑﻜثرة مﻊ ﺻفﺤﺎﺗﻬﻢ ،وﺗمﻜن اﻟﺤراك من اﻟوﺻول

إ حوا مليون مﺘﺎﺑﻊ )أحﺪ أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻃلب ﻋﺪم اﻟﻜشﻒ ﻋن ﻫويﺘه.(2021 ،
اسﺘﻘطبت اﻟﺤملﺔ ﻋﺪدا ً كبيرا ً من اﻟمﺘطوﻋين ،واحﺘشﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟلمشﺎركﺔ

اﻟﺘنﻈيﻢ واﻟﺘﺤﻀير ﻟﻸنشطﺔ

ذﻟك اﻟوﻗت .ﻓوﺟﺊ

أﻋﻀﺎء "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜبير ﻟلمﺘطوﻋين ،وﻟﻢ يﻜن ﻟﺪيﻬﻢ اﻟبنيﺔ اﻟﺘﺤﺘيﺔ واﻹمﻜﺎنيﺎت ﻟﺤشﺪﻫﻢ ﺟميﻌﺎ ً ﺑشﻜل ﻓﻌﺎل )أحﺪ
أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻃلب ﻋﺪم اﻟﻜشﻒ ﻋن ﻫويﺘه.(2021 ،
وﻗﺪ أُﻗيمت ﻋﻼﻗﺎت ﻃيبﺔ مﻊ مﺠموﻋﺎت اﻟمغﺘ ﺑين اﻟﺘﻲ نﻈمت -ﺑﺎﻟﺘنﺴيﻖ مﻊ اﻟﺤملﺔ -مﻈﺎﻫرات واﻋﺘﺼﺎمﺎت داﻋمﺔ ﻟﻬﺎ
دول

اﻟﺨﺎرج.

سﺎﻋﺪ ا كﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﻟﺠمﻬور "اﻟﺤراك"
ﺑﺪورﻫﺎ

ﻋﺪة

ﺟمﻊ اﻷموال من خﻼل اﻟﺘمويل اﻟﺠمﺎﻋﻲ واﻟﺘبرﻋﺎت اﻟفرديﺔ ،وﻫﻲ اﻷموال اﻟﺘﻲ سﺎﻋﺪت

ﺗنﻈيﻢ اﻟمﻈﺎﻫرات واﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎمﺎت وإﻋﺪاد مواد اﻟﺘواﺻل ودﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟيﻒ اﻟﺨﺪمﺎت اﻟلوﺟﺴﺘيﺔ.
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كمﺎ ﺗطوﻋت مﺠموﻋﺎت من اﻟفنﺎنين واﻟممثلين واﻟمنﺘﺠين وﻏيرﻫﻢ ،وأﻃلﻘوا حملﺔ ﻟلﺘرويج ﻟـ "اﻟﺤراك" وﺗﻌ يﺰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺪيﺪ من
اﻟمواﻃنين ﺑﺎﻟﺤملﺔ )اﻟ ين.(2016 ،
ﺗشﻜيل ﻟﺠنﺔ من اﻟمﺤﺎمين ﻟﺤمﺎيﺔ حﻘوق اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين واﻟﺪﻓﺎع ﻋنﻬﺎ .ﺗطوع اﻟمﺤﺎمون ﺑوﻗﺘﻬﻢ
دﻋمت اﻟمفﻜرة اﻟﻘﺎنونيﺔ اﻟﺤراك ﻋبر
َ
ﻟﻀمﺎن سﻼمﺔ اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين وواﺟﻬوا ﻗﻀﺎة ﻟﻬﻢ وانﺘمﺎءات وﻋﻼﻗﺎت سيﺎسيﺔ ﻗويﺔ ﻟﻺﻓراج ﻋن اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين .كﺎنت ﻫﺬه اﻟمبﺎدرة اﻷو
من نوﻋﻬﺎ

ﻟبنﺎن ،وﺗميﺰت ﺑروح اﻟﻌمل اﻟﺘطوﻋﻲ واﻟﺘفﺎ واﻟمثﺎﺑرة من اﻟمﺤﺎمين ،واﻹﺑﺪاع اﻟﻘﺎنو اﻟﺬي مﺎرسوه ،واﻟطمأنينﺔ اﻟﺘﻲ

نﻘلوﻫﺎ ﻟلمﺘﻈﺎﻫ ين واﻟمﺠﺘمﻊ ،وﺗنﻈيﻢ وﺗوﺛيﻖ اﻻنﺘﻬﺎكﺎت اﻟﻘﺎنونيﺔ .نﺠﺢ اﻟمﺤﺎمون

ﻋرض ﻗﻀﺎيﺎ اﻟمﻌﺘﻘلين ﻋ

اﻟنﺎس وإﻋﻼء

اﻟﺼوت ﺿﺪ مﺤﺎكمﺔ اﻟمﺪنيين أمﺎم اﻟمﺤﻜمﺔ اﻟﻌﺴﻜ يﺔ ،اﻟﺘﻲ أحيل إﻟيﻬﺎ  54مﺪنيﺎ ً إﺛر اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ أﺛنﺎء اﻟﺘﻈﺎﻫرات )اﻟ ين(2016 ،
)ك ﺑﺎج.(2017 ،
اسﺘﺨﺪمت ﺻفﺤﺎت وسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ ﻟمﺠموﻋﺎت "اﻟﺤراك" ﺑﻜثﺎﻓﺔ ،وخلﻘت مﺤﺘوى إﻋﻼمﻲ ﻟوسﺎﺋل اﻹﻋﻼم
واﻟﺼﺤفيين .ﻋﻼوة ﻋ
وسﺎﻋﺪت
اﻟنﺎس ﻋ

ذﻟك ،ﻓﺈن حﺠﻢ اﻟمشﻜلﺔ )اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺘﻲ ﺗمﻸ اﻟشوارع( وحﺠﻢ اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت ﺟﻌلت اﻟﺘغطيﺔ اﻹﻋﻼميﺔ مﻬمﺔ

ﺟﺬب م يﺪ من اﻟمبﺘﺪﺋين

اﻟﻌمل اﻟمﺪ

اﻟﺬين انﻀموا ﻟلﺤركﺔ .كمﺎ اﺿطلﻌت وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﺪور ﺗﻌبوي ،وحثت

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

ﺗﺠنيﺪ مشﺎركين ﺟﺪد ،ﻟﻜنﻬﺎ حﺪت من إمﻜﺎنيﺔ ﺗطوير رواﺑﻂ ﻗويﺔ ﺑين ﻫﺆﻻء اﻟمشﺎركين واﻟنﺎﺷطين ),Verhulst & Walgrave
.(2009
ﺑﺪايﺔ نشﺎط "حراك" ،سمﺤت اﻟﻘنوات اﻹﻋﻼميﺔ ﻟلمﺘﻈﺎﻫ ين ﺑﺎﻟﺘﻌبير ﻋن مﻈﺎﻟمﻬﻢ ومطﺎﻟبﻬﻢ ﻋبر اﻟبث اﻟﺘلف يو اﻟمبﺎﺷر ﻓيمﺎ
ﺑﺪا وكأنه ﻫﺎيﺪ ﺑﺎرك )ك ﺑﺎج .(2017 ،إﻻ أن وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺪاﻋمﺔ ﻏيرت موﻗفﻬﺎ

 8ﺗش ين اﻷول/أ كﺘوﺑر  ،2015وﺗبنت خطﺎﺑﺎ ً

يشوه اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين ،مﺘﻬم ًﺔ إيﺎﻫﻢ ﺑﺎﻹﺿرار ﺑﺎﻟممﺘلﻜﺎت اﻟﻌﺎمﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻫو مﺎ أﺛبت أن اﻻﻋﺘمﺎد ﻋ

وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم ووسﺎﺋل

اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ ﻏير مﺴﺘﺪام ﺑمﺠرد أن ﻏيرت وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم أﺟنﺪاﺗﻬﺎ )ك ﺑﺎج.(2017 ،
أمﺎ ﺑﺎﻟنﺴبﺔ إ

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻓﻘﺪ ﺗشﻜل ﺑﺎﻋﺘبﺎره ﺷﻜﻼ ً من أﺷﻜﺎل اﻟﻌمل اﻟﺠمﺎﻋﻲ من خﻼل ﺷبﻜﺔ مﻜونﺔ من أﻓراد

وﺟمﺎﻋﺎت مﺘمﻜنين )ﺑﻌﻀﻬﻢ كﺎن ﺟﺰءا ً من اﻟﺤراك( ﺗﻌمل ﻋ
مﻌﺎ
اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘوم ﺑﺪور اﻟﺘﻌبﺌﺔ ً

اﻟﺘشﺎركيﺔ واﻟﺘواﺻل مﻊ اﻟﺤلفﺎء .ﻟﻘﺪ ﺑﻂ اﻻﺋﺘﻼف أﻋﺪدا ً من

كل مﺘمﺎسك واسﺘفﺎد من "اﻻسﺘﻘطﺎب اﻟﺠمﺎﻋﻲ" ،أي اﻟﺘوسﻊ اﻟﺴ يﻊ ﻟلﺤركﺔ من

خﻼل ﺑنﺎء ﺗﺤﺎﻟفﺎت مﻊ اﻟﺠمﺎﻋﺎت اﻷﺻغر اﻟموﺟودة أﺻﻼ ً )اسﻼنيﺪيﺲ.(2012 ،
ﻻ يﻌﺘمﺪ اﻻﺋﺘﻼف ﻋ

اﻟﺘﻌبﺌﺔ اﻟﺠمﺎﻫي يﺔ؛ ﻓﻘﺪ واﺻل إﺷراك اﻷﻋﻀﺎء وحشﺪﻫﻢ من خﻼل ﺗنﺎﻗل اﻷخبﺎر ﺑين اﻟنﺎس ونشر اﻟفيﺪيو

واﻟﺼور واﻟمرﺋيﺎت واﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻋ

منﺼﺎت وسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ

واﻟمﻬرﺟﺎنﺎت واﻟمﺪارس واﻟﺠﺎمﻌﺎت ﻹﻃﻼع اﻟنﺎس ﻋ

اﻟوﺿﻊ اﻟﺤﺎ

ذﻟك ،ﻋﻘﺪ اﻻﺋﺘﻼف ﺟلﺴﺎت ﺗوﻋيﺔ

اﻟبلﺪيﺎت

وأنﻈمﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟبﺪيلﺔ واﻟﺤلول.

كمﺎ أﻃلﻖ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻋﺪة حمﻼت إﻋﻼميﺔ حول اﻻنﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟنيﺎﺑيﺔ ودور مﺠلﺲ اﻟنواب

اﻟﺘش يﻊ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ،وحرق

اﻟنفﺎيﺎت واﻟمﻌلومﺎت اﻟمﻀللﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪمﺘﻬﺎ ﺑلﺪيﺔ ﺑيروت ﺑﺨﺼوص خطﺘﻬﺎ ﻟبنﺎء مﺤرﻗﺔ )حملﺔ ﺗﻀليل( .ﻋﻼوة ﻋ

ذﻟك ،وﻟﺘبﺴيﻂ

ﺗأﺛير سوء إدارة مﺤﺎرق اﻟنفﺎيﺎت ،أﻃلﻖ اﻻﺋﺘﻼف حملﺔ ﺗﺤت ﺷﻌﺎر "حرﻗﺘوا سمﺎنﺎ" .وﻫﻲ حملﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻋﺪاد وﺗركيب نﺼب ﻓنﻲ
مﻌ ّبر ﻃوﻟه  12مﺘر ،يﻈﻬر ﻓيه ﻋلﻢ مﺼنوع من اﻟﺪخﺎن اﻷسود ،ﺑﺎﻟﻘرب من اﻟموﻗﻊ اﻟمﻘﺎرح ﻹنشﺎء مﺤرﻗﺔ نفﺎيﺎت
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ﺑيروت .يرمﺰ

اﻟمشﻬﺪ اﻷسود اﻟﺬي سيﺨيﻢ ﻋ

اﻟﻌلﻢ اﻟمرﻓوع إ

اﻟﺴيﺌﺔ ﻟلمراﻓﻖ اﻟﻌﺎمﺔ

ﺑيروت ومﺤيطﻬﺎ إذا اﻋﺘمﺪ ﺑنﺎء اﻟمﺤرﻗﺔ حﻼ ً ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت

ﻟبنﺎنُ .ﺻنﻊ اﻟﻌلﻢ من اﻟﺪخﺎن اﻷسود وكأنه يرمﺰ إ مﺴﺘﻘبل ﺑيروت إذا ﺑُنيت اﻟمﺤرﻗﺔ
مرﺋيﺎً ،ﺗﻬﺪف اﻟﺤملﺔ إ

ومن خﻼل ﺟﻌل )اﻟﺪخﺎن( ﻏير اﻟم

ﺿوء اﻹدارة
اﻟفﺘرة اﻟمﻘبلﺔ.

يﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑمﺨﺎﻃر سوء إدارة اﻟمﺤﺎرق.

أﻃلﻖ اﻻﺋﺘﻼف وﺷﺎرك ﺑمﺤﺎدﺛﺎت ومنﺎظرات ﻋﺎمﺔ مﻊ اﻟمواﻃنين واﻟﺴلطﺎت اﻟمﺤليﺔ واﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟﺨبراء .كمﺎ نﻈﻢ ورﺷﺔ
ﻋمل ﻟلﺼﺤفيين ﻟﺘﻘﺪيﻢ اﻟبيﺎنﺎت واﻷدﻟﺔ حول إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

ﻟبنﺎن وﻟنﻘل موﻗﻒ اﻻﺋﺘﻼف منﻬﺎ.

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون مﻊ ﺟمﻌيﺔ "ﺑيروت دي سﻲ" ،أﻃلﻖ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت مﺴﺎﺑﻘﺔ أﻓﻼم حول إدارة اﻟنفﺎيﺎت؛ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون مﻊ ﻋﺪد من
اﻟفنﺎنين ،نﻈﻢ اﻻﺋﺘﻼف مﻌرﺿﺎ ً ﻓنيﺎ ً ﻟ يﺎدة اﻟوﻋﻲ وﺗﺤﺴيﺲ اﻟنﺎس ﺑﺎﻟمشﻜلﺔ .اسﺘﺨﺪمت اﻟﻌراﺋﺾ ونشرت ﻋ

وسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل

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

 3.2.2اﻟبيﺎنﺎت اﻟرسميﺔ
اسﺘﺨﺪمت اﻟﺨطﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎمﺔ واﻟبيﺎنﺎت واﻟمﺆﺗمرات اﻟﺼﺤفيﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن مطﺎﻟب اﻟﺤراك واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت وموﻗفﻬمﺎ من

اﻟﺨطﻂ اﻟﺤﻜوميﺔ.

وﻗﺪ ﺗمثلت مطﺎﻟب اﻟﺤراك
●

اﻵ :

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

●

ﺗﺤ ير أموال اﻟبلﺪيﺎت

●

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

●

اﻟﺼنﺪوق اﻟبلﺪي اﻟمﺴﺘﻘل.

اسﺘﻜمﺎل ﺗﺤﻘيﻖ اﻟمﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎ

حﺘى ﺻﺪور نﺘﺎﺋج اﻟﺘﺤﻘيﻖ

اﻟفﺴﺎد

ملﻒ اﻟنفﺎيﺎت.

اﻟمﻘﺎﺑل ،أﺻﺪر اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻋﺪدا ً من اﻟبيﺎنﺎت حول اﻟﻘﻀﺎيﺎ واﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌلﻖ ﺑﺈدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

اﻟبﻼد ،من

ﺑينﻬﺎ ﺗوسيﻊ اﻟمطﺎمر اﻟبﺤ يﺔ ،وﻗرار مﺠلﺲ اﻟوزراء اﻟمﺘﻌلﻖ ﺑﺈنشﺎء ﺛﻼث مﺤﺎرق ﻟلنفﺎيﺎت ،وخﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟنفﺎيﺎت،
وإﻗﺎمﺔ مطﺎمر ﺻﺤيﺔ

اﻟشمﺎل دون إﺟراء دراسﺎت ﻟﺘﻘييﻢ اﻵﺛﺎر اﻟبيﺌيﺔ.

 3.2.3اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟمﻈﺎﻫرات
ﺗُﻌﺪ اﻟﺘﻌبﺌﺔ أو اﻟمﻈﺎﻫرات اﻟشﻌبيﺔ من اﻷدوات اﻟمﻬمﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺠأ إﻟيﻬﺎ اﻟﺤراك واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻟﺘﺤﻘيﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف .يﺘمثل
اﻟﻬﺪف اﻷول

إﻗنﺎع ﻋﺎمﺔ اﻟنﺎس ﺑمﺪى أﻫميﺔ اﻟﻘﻀيﺔ .أمﺎ اﻟﻬﺪف اﻟثﺎ

اﻟثواﺑت اﻟثﻘﺎﻓيﺔ واﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟمﺘرسﺨﺔ من أﺟل إحﺪاث ﺗغيير

اﻟﺬي يﺼﻌب ﺗﺤﻘيﻘه-

اﻟﺘﻌبﺌﺔ اﻟﻌﺎمﺔ ﻟلﻀغﻂ ﻋ

ﻓﻬو ﺗﺤﺪي اﻟمفﺎﻫيﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة و يﺎدة اﻟوﻋﻲ ،وزﻋﺰﻋﺔ

اﻟﺴلوكيﺎت ﻋ

اﻟمﺴﺘوى اﻟفردي .ﺑينمﺎ يﺘمثل اﻟﻬﺪف اﻷخير -

اﻟﺴيﺎسيين )اﻟﻬنﺪي وحﺪاد ونﺠيﻢ.(2018 ،
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ذﻟك اﻟوﻗت .ﻓﻘﺪ نُﻈمت

نﻈﻢ اﻟﺤراك مﻈﺎﻫرات حﺎﺷﺪة ﺷﺎرك ﻓيﻬﺎ آﻻف اﻷﺷﺨﺎص ﻟلﺘﻌبير ﻋن ﻏﻀبﻬﻢ ورﻓﻀﻬﻢ ﻟلوﺿﻊ
مﺴيرات واﻋﺘﺼﺎمﺎت واحﺘﺠﺎﺟﺎت

سﺎحﺔ يﺎض اﻟﺼلﺢ وسﺎحﺔ اﻟشﻬﺪاء ،أو

منﺎﻃﻖ مﺨﺘلفﺔ داخل ﻟبنﺎن وخﺎرﺟه

اﻟوﻗت نفﺴه.

ﺑﺘﺤ ير أموال اﻟبلﺪيﺎت ،وأمﺎم مبنى اﻟمﺤﻜمﺔ اﻟﻌﺴﻜ يﺔ احﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋ

ودﻋﺎ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت إ اﻟﺨروج

أمﺎكن مﺤﺪدة مثﻼ ً أمﺎم وزارة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟلمطﺎﻟبﺔ

مﺤﺎكمﺔ اﻟنﺎﺷطين ﻋﺴﻜ يﺎً .ونﻈمت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻈﺎﻫرات

مﻈﺎﻫرات واحﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﻺﻋراب ﻋن رﻓﺾ اﻟﻘرارات اﻟﺤﻜوميﺔ )مثل ﻗﺎنون اﻹدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ

ﻋﺎم  ،2019وﻏيرﻫﺎ من

ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ،وﻗرار إنشﺎء مﺤﺎرق اﻟنفﺎيﺎت اﻟثﻼث ،واﻋﺘمﺎد خﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟنفﺎيﺎت

اﻟﻘرارات اﻷخرى( .وﻋﻘﺪ اﻻﺋﺘﻼف مﺆﺗمرات ﺻﺤفيﺔ ﻟلﺘﻌبير ﻋن مﻌﺎرﺿﺘه ﻟﺘلك اﻟﻘرارات وﻃرح مطﺎﻟبه وﺗﻘﺪيﻢ حلول ﺑﺪيلﺔ.
اﻟﺴيﺎق اﻟﺴيﺎسﻲ اﻟلبنﺎ  ،ﻻ ﺗثمر اﻟﺘﻌبﺌﺔ اﻟشﻌبيﺔ ﻋن نﺘﺎﺋج يمﻜن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺆﺛر كثيرا ً

يﻼحظ أن اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟﺴيﺎسيين ﻻ يغيرون مواﻗفﻬﻢ ﺑنﺎ ًء ﻋ
وحﺪاد ونﺠيﻢ.(2018 ،

3.2.4

ﻋمليﺔ ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت ،إذ

اﻟﻀغﻂ اﻟشﻌبﻲ وإنمﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟمﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺴيﺎسيﺔ )اﻟﻬنﺪي

حلول ﺑﺪيلﺔ

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

اﻹﻋﻼن

مﺆﺗمر ﺻﺤفﻲُ ،ﻋﻘﺪ

 29أيلول/سبﺘمبر  ،2015ﻋن خطﺘﻬﻢ اﻟبﺪيلﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت ردا ً ﻋ

مﺤﺎوﻻت ﻟفرض ﻗرار وزاري

ﺑﺎﻋﺘبﺎر أن ﻫﺬا ﻫو اﻟﺨيﺎر اﻟوحيﺪ.
خفﺾ اﻟﺤﺎﺟﺔ إ

ﻗﺪمت اﻟﺨطﺔ اﻟبﺪيلﺔ حلوﻻ ً ﺑيﺌيﺔ ﻟمﻌﺎﻟﺠﺔ أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ،ﺗرﺗﻜﺰ ﻋ

سليمﺔ ومﺴﺘﺪامﺔ ﻟلنفﺎيﺎت ،ﺗﺆدي اﻟبلﺪيﺎت دورا ً مﺤو يﺎ ً ﻓيﻬﺎ .وأ كﺪت ﻋ
سيﺤﻘﻖ ﻓواﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎديﺔ وسيﺆدي إ

ﺿرورة ﻓرز اﻟنفﺎيﺎت وﺗثمينﻬﺎ ﻋنﺪ اﻟمﺼﺪر ،ﻷن ﻫﺬا

ﺗنميﺔ ﺻنﺎﻋﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير وﺗﺴبيﺦ اﻟنفﺎيﺎت اﻟﻌﻀويﺔ )ﺗﺤويل اﻟنفﺎيﺎت إ

واﻗﺘرحت اسﺘﺨﺪام اﻟمواد اﻟمرﻓوﺿﺔ خﻼل ﻋمليﺔ اﻟﺘﺪوير

أسمﺪة(.

ﺗأﻫيل اﻟمﻘﺎﻟﻊ واﻟﻜﺴﺎرات.

ورﻓﺾ اﻟﺤراك إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ مطمر اﻟنﺎﻋمﺔ أو ﻓﺘﺢ مطمر ﺟﺪيﺪ

ﺗﻬﺪيﺪ ﻋ

اﻟمطﺎمر إ

أﻗل حﺪ ممﻜن .وﺗﻘﺘرح إدارة

سلﺴلﺔ ﺟبﺎل ﻟبنﺎن اﻟشرﻗيﺔ رﻓﻀﺎ ً ﻗﺎﻃﻌﺎً ،ﻟمﺎ يشﻜله ذﻟك من

سﻼمﺔ اﻟميﺎه اﻟﺠوﻓيﺔ .ورﻓﺾ أيﻀﺎ ً ﺗمﺪيﺪ ﻋﻘود اﻟﻌمل مﻊ ﺷركﺔ سوكلين ،وكرر مطﺎﻟبه ﺑﺎسﺘﻜمﺎل اﻟﺘﺤﻘيﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ

ﺑشأن مﺰاﻋﻢ اﻟفﺴﺎد

مشﺎ يﻊ إدارة اﻟنفﺎيﺎت خﻼل اﻟفﺘرة اﻷخيرة ،واسﺘﻘﺎﻟﺔ و ير اﻟبيﺌﺔ مﺤمﺪ اﻟمشنوق ،وﺗﺤ ير أموال اﻟبلﺪيﺎت،

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

أمﺎ ﻋن اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪم أوراﻗﺎ ً وحلوﻻ ً ﺗﻘنيﺔ ﻋﺪيﺪة ﻟمﻌﺎﻟﺠﺔ مشﺎكل اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ .ووﺿﻊ ﺗﺤليﻼت مفﺼلﺔ مرﺟﻌيﺔ

ﺗرﻓﺾ اسﺘﺨﺪام اﻟمﺤﺎرق ،واسﺘﺨﺪام اﻟوﻗود اﻟبﺪيل

ﺑﺎﻷسبﺴﺘوس اﻟنﺎﺗﺠﺔ ﻋن انفﺠﺎر مرﻓأ ﺑيروت
اﻟﻘرﻋون.

ﺻنﺎﻋﺔ اﻷسمنت .وﻃرح أيﻀﺎ ً حلوﻻ ً ﻹدارة نفﺎيﺎت اﻟردميﺎت اﻟملوﺛﺔ

 4آب/أﻏﺴطﺲ  ،2020وكيفيﺔ إزاﻟﺔ أﻃنﺎن اﻷسمﺎك اﻟنﺎﻓﻘﺔ من ﻋ

إ ﺟﺎنب ذﻟك ،ﻗﺪم اﻻﺋﺘﻼف خﺎرﻃﺔ ﻃ يﻖ ﻟﻺدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ﻟو ير اﻟبيﺌﺔ ونشرﻫﺎ ﻋ

ﺿفﺎف ﺑﺤيرة

منﺼﺎت اﻟﺘواﺻل اﻻﺟﺘمﺎﻋﻲ.

ﺗﻬﺪف اﻟﺨﺎرﻃﺔ إ اﻟﺘﺤول من مفﻬوم إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑﺎﻋﺘبﺎره )آﻟيﺔ ﻟلﺘﺨلﺺ منﻬﺎ( إ مفﻬوم إدارة وﺗنﻈيﻢ اﻟموارد ،وذﻟك من خﻼل
ﺑﻂ إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑﻜفﺎءة اسﺘﺨﺪام اﻟموارد ،واﻻنﺘﻘﺎل إ اﻋﺘمﺎد مبﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋري .وﺗرﺗﻜﺰ اﻟﺨطﺔ ﻋ
●

ﻓرز أنواع اﻟنفﺎيﺎت اﻟمﺨﺘلفﺔ واﻟﺘﺨفيﻒ من إنﺘﺎﺟﻬﺎ.
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اﻷوﻟويﺎت اﻟﺘﺎﻟيﺔ:

●

ﺗﺨفيﻒ اﻟﻀرر اﻟبيﺌﻲ اﻟنﺎﺗج ﻋن سوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت )خﺎﺻﺔ اﻟمﻜبﺎت اﻟﻌشواﺋيﺔ واﻟمطﺎمر اﻟﺼﺤيﺔ( وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺼﺤيﺔ

اﻟﺴلبيﺔ.
●

إنشﺎء نﻈﺎم إدارة مﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ مبنﻲ ﻋ

●

ﺗطوير اﻟﻘﺪرات اﻟمﺆسﺴﺎﺗيﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ.

●

وﺿﻊ آﻟيﺎت ﻟلمراﻗبﺔ واﻟمﺴﺎءﻟﺔ.

●

خفﺾ كلفﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت وﺗأمين اﻻسﺘﺪامﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘطﺎع واسﺘرداد اﻟموارد.

3.2.5

ﻫرميﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت ومبﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋري.

اﻟﺘﻌبﺌﺔ اﻟمﺴرحيﺔ واﻟفنيﺔ واﻷنشطﺔ "اﻟرم يﺔ"

أوﺟﺪ اﻟﺤراك ﻃﺎﻗﺔ أمل ومواﺟﻬﺔ ﻟﻢ ﺗﻜن اﻟﻬيﺌﺎت واﻟمنﻈمﺎت اﻟﺘﻘليﺪيﺔ ،كﺎﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ أو اﻟنﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌمﺎﻟيﺔ ،ﻗﺎدرة ﻋ

اسﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﺑﺴبب ﺑﻌﺾ اﻟﻌوامل اﻟﻬيﻜليﺔ واﻟﺴيﺎسيﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟشﻜل من ممﺎرسﺔ اﻟﺴيﺎسﺔ يمﺘلك اﻟﻘﺪرة ﻋ
اﻟشﺎرع )ك ﺑﺎج.(2017 ،

خﻼل اﻟﺤراك ،اُسﺘﺨﺪمت اﻟفنون اﻟمﺨﺘلفﺔ واﻟرسﻢ ﻋ

ﻓنﺎن اﻟغراﻓيﺘﻲ ﻋ

ﺗﻌبﺌﺔ

اﻟﺠﺪران )اﻟغراﻓيﺘﻲ( ﻟلﺘﻌبير ﻋن ﻏﻀب اﻟمﺤﺘﺠين ومطﺎﻟبﻬﻢ .ﻓﻘﺪ سﺨر

راﻓﻌﻲ من اﻟﻘمﻊ اﻟﺬي ﺗمﺎرسه ﻗوى اﻷمن من خﻼل ﻟوحﺔ ﺟﺪا يﺔ كﺘب ﻋليﻬﺎ" :منﻜﻢ وإﻟيﻜﻢ وﻋليﻜﻢ" .وأﺑرزت

اﻟرسﺎمﺔ ومﺼممﺔ اﻟغراﻓيك ﺟنى ﻃراﺑلﺴﻲ مﻌركﺔ اﻟشﺎرع

مﺠموﻋﺔ ﺗﺼميمﺎﺗﻬﺎ اﻟمﺴمﺎة )ﻟﻜﻢ وﻟنﺎ( وحوﻟت ﻓرﻗﺔ "اﻟراحل

اﻟﻜبير" اﻟموسيﻘيﺔ ﺷﻌﺎر "كلّن يﻌنﻲ كلّن" إ أﻏنيﺔ .وﻏنى مغنيﺎ اﻟراب مﺎزن اﻟﺴيﺪ )اﻟرّاس( وﺑو نﺎﺻر اﻟطفﺎر أﻏنيﺔ ﺑﻌنوان "نﺤن
واﻟ ﺑل ﺟيران" )ك ﺑﺎج.(2017 ،

ﺗﻀمنت ﺑﻌﺾ مﻈﺎﻫر اﻻحﺘﺠﺎج إﻟﻘﺎء اﻟنفﺎيﺎت أمﺎم منﺎزل اﻟمﺴﺆوﻟين وأمﺎم اﻟﺴراي اﻟﺤﻜومﻲ ،وكﺬﻟك إﻟﻘﺎء اﻟبيﺾ واﻟطمﺎﻃﻢ
وأ كيﺎس اﻟنفﺎيﺎت ﻋ

سيﺎرات أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب اﻟمشﺎركين

سﺎحﺔ اﻟنﺠمﺔ وخروﺟﻬﻢ منه )ك ﺑﺎج.(2017 ،

ﺟلﺴﺎت اﻟﺤوار اﻟوﻃنﻲ خﻼل دخوﻟﻬﻢ إ

مبنى اﻟبرﻟمﺎن

وكﺎن اﻗﺘﺤﺎم وزارة اﻟبيﺌﺔ واﻻﻋﺘﺼﺎم داخلﻬﺎ ﻟلمطﺎﻟبﺔ ﺑﺎسﺘﻘﺎﻟﺔ و ير اﻟبيﺌﺔ أحﺪ اﻷنشطﺔ اﻟمبﺎﺷرة اﻟﺘﻲ خططت ﻟﻬﺎ حركﺔ "ﻃلﻌت
يﺤﺘﻜﻢ" ونفﺬﺗﻬﺎ ﺑشﻜل ﻓردي دون اﻟﺘنﺴيﻖ مﻊ مﺠموﻋﺎت أخرى .وﻫﻲ خطوة كﺎن من اﻟمﻘرر اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺼﻌيﺪ اﻟمواﺟﻬﺔ ﺑﻌﺪ

إﻋطﺎء اﻟﺤﻜومﺔ مﻬلﺔ  72سﺎﻋﺔ ﻟﺘنفيﺬ مطﺎﻟب اﻟﺤراك اﻟﺘﻲ ﺗﻀمنت اسﺘﻘﺎﻟﺔ و ير اﻟبيﺌﺔ.
اﺷﺘملت اﻟﺨطوات اﻟرم يﺔ أيﻀﺎ ً ﻋ

ﺟمﻊ اﻟنفﺎيﺎت وﺗنﻈيﻒ مﺠرى نﻬر ﺑيروت ،حﺘى ﺗرى اﻟﺤﻜومﺔ أنه

إمﻜﺎن مﺠموﻋﺔ من

زخﻢ اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت وﺟﻌلت اﻷﺿواء مﺴلطﺔ ﻋ

أنشطﺔ اﻟﺤراك ﻃوال

اﻟنﺎﺷطين إنﺠﺎز مﺎ ﻋﺠﺰت ﻫﻲ ﻋن ﺗنفيﺬه ﻋ

اﻟرﻏﻢ من كل اﻟموارد اﻟﺘﻲ ﺗمﺘلﻜﻬﺎ.

ﻻ يمﻜن ﺗﺤﺪيﺪ مﺪى ﻓﻌﺎﻟيﺔ ﻫﺬه اﻟﺨطوات ،ﻟﻜنﻬﺎ حﺎﻓﻈت ﻋ

اﻟوﻗت.

 3.2.6اﻟﺘﺪخﻼت واﻻسﺘراﺗيﺠيﺎت اﻟنفﺴيﺔ
خﻼل موﺟﺔ ﺛﺎنيﺔ من اﻟﺨطوات اﻟمثيرة ﻟلﺠﺪل اﻟﺘﻲ أﻋﻘبت اﻻحﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗمﻌﻬﺎ ﺑﻌنﻒ ،ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ نﺎﺷطﻲ اﻟﺤراك

إ

اﻟلﺠوء

اﻻسﺘراﺗيﺠيﺎت اﻟنفﺴيﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟنشطﺎء إﺿراﺑﺎ ً ﻋن اﻟطﻌﺎم ﻟلمطﺎﻟبﺔ ﺑﺎسﺘﻘﺎﻟﺔ و ير اﻟبيﺌﺔ .و  14ﺗش ين اﻷول/أ كﺘوﺑر
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 ،2015حﺎول نﺎﺷطﺎن إﺿرام اﻟنيران

ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺨطوات ﺑنﺎ ًء ﻋ

نفﺴيﻬمﺎ أمﺎم اﻟمﺤﻜمﺔ اﻟﻌﺴﻜ يﺔ احﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋ

ﻗرارات ﻓرديﺔ ،وﻋ

احﺘﺠﺎز اﻟشرﻃﺔ ﻟرﻓﺎﻗﻬﻢ )اﻟﻜ يﺪي.(2016 ،

اﻟرﻏﻢ من أن اﻟﺤراك ﻟﻢ يﻜن ﻫو من ﺑﺎدر ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜنه دﻋمﻬﺎ )اﻟ ين) (2016 ،أحﺪ

أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻃلب ﻋﺪم اﻟﻜشﻒ ﻋن ﻫويﺘه.(2021 ،
3.2.7

اﻟلﺠوء ﻟلﻘﻀﺎء

اسﺘﺨﺪم اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘبﺎره اسﺘراﺗيﺠيﺔ منﺎﺻرة ودﻋوة ﻟممﺎرسﺔ اﻟﻀغﻂ اﻟﺠمﺎﻋﻲ .كﺎن ﻟﻬﺬه اﻻسﺘراﺗيﺠيﺔ ﻋﺪة
اﻟﻘﻀيﺔ واﻟﺴيﺎسﺎت اﻟمﺘﻌلﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑنفﺴﻬﻢ؛ وإﺗﺎحﺔ اﻟفرﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘيﻖ اﻻنﺘﺼﺎر،

ﻓواﺋﺪ ،من ﺑينﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﺴلطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ إ إﻋﺎدة اﻟنﻈر

وﺗﺤﺪي اﻟﺨﺼوم اﻷيﺪيوﻟوﺟيين .أمﺎ ﺑﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﺘﺤﺪيﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﺘﺘﻀمن :اﻟﺘﻜلفﺔ اﻟﻌﺎﻟيﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ ،من نﺎحيﺔ اﻟوﻗت

واﻟمﺎل ،وﻋﺪم اﻟﺘأكﺪ من نﺘﺎﺋج اﻟنﺰاع اﻟﻘﻀﺎ ﺑﺴبب ﺗﺠﺰأ اﻟﺴلطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ واخﺘﻼف اﻟمﺤﺎكﻢ )ﺟين ورايت.(2013 ،
أﻋﺪ اﻟف يﻖ اﻟﻘﺎنو ﻻﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻋﺪة إﺟراءات ﻗﻀﺎﺋيﺔ ،من ﺑينﻬﺎ:
●

ﺗﻘﺪيﻢ ﻃﻌون إ مﺠلﺲ ﺷورى اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ ﻗرارات مﺠلﺲ اﻟوزراء اﻟثﻼﺛﺔ )أﻻ وﻫﻲ اﻋﺘمﺎد اﻟمﺤﺎرق ،وﺗوسﻌﺔ مطمر اﻟغﺪير
)اﻟﻜوسﺘﺎ ﺑراﻓﺎ( ،وخﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ( .وﻗﺪ ﻗﺪمت ﻫﺬه اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون مﻊ

منﻈمﺎت ﻏير حﻜوميﺔ أخرى )اﻟﺤركﺔ اﻟبيﺌ ّيﺔ اﻟلبنﺎن ّيﺔ وﺟمﻌيﺔ " يﺴﺎيﻜل ﻟيبﺎنون"( ومﺠموﻋﺎت من اﻟنﺎﺷطين ،وﺑﻌﺾ

اﻷﻓراد
●

اﻟمنﺎﻃﻖ اﻟمﺘﻀررة )حركﺔ "مواﻃنون ومواﻃنﺎت

دوﻟﺔ" ومواﻃنون من ﺷمﺎل ﻟبنﺎن(.

مﻌركﺘه ﺿﺪ مﺤرﻗﺔ ﺑيروت ،سلﻢ اﻻﺋﺘﻼف إنﺬا ين رسميين إ أﻋﻀﺎء ﺑلﺪيﺔ ﺑيروت ﻋبر كﺎﺗب ﻋﺪل ،يﺤﺬرﻫﻢ ﻓيﻬمﺎ من

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

ﺗﺴبب اﻋﺘمﺎد اﻟمﺤﺎرق
●

مﺴﺎﻋﺪة مﺠموﻋﺎت

أي أﺿرار ﺻﺤيﺔ ﻋﺎمﺔ أو اﺟﺘمﺎﻋيﺔ أو ﺑيﺌيﺔ.
ّ

ﻃراﺑلﺲ ﻋ

ﺗﻘﺪيﻢ ﻃﻌن ﺑشأن سوء إدارة مﻜب ﻃراﺑلﺲ إﺿﺎﻓﺔ إ

منﺎﻃﻖ مﺨﺘلفﺔ من أﺟل ﺗﻘﺪيﻢ ﺷﻜﺎوى ﺗﺘﻌلﻖ ﺑﺤرق اﻟنفﺎيﺎت

●

ﺗﻘﺪيﻢ أمر ﻋ

ﻋ يﻀﺔ إ ﻗﺎﺿﻲ اﻷمور اﻟمﺴﺘﻌﺠلﺔ

اﻟمﻜبﺎت اﻟﻘ يبﺔ منﻬﻢ.

حﺎل

مﺴﺎﻋﺪة اﻟمواﻃنين

ﺑيروت ﻹﺻﺪار ﻗرار يﺤﻈر خلﻂ اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺨطرة اﻟنﺎﺗﺠﺔ ﻋن انفﺠﺎر

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

●

مراﺟﻌﺔ مشروع ﻗﺎنون اﻹدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ واﻟﻘوانين اﻷخرى ذات اﻟﺼلﺔ واﻟﺘﻌليﻖ ﻋليﻬﺎ .وﻗﺪ أُرسلت
اﻟﺘﻌليﻘﺎت إ ﺟميﻊ أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب وأُخطروا ﺑﻬﺎ ﻗبل إﺻﺪار اﻟﻘﺎنون .وﻗﺪ ﺗﻌﺎون اﻻﺋﺘﻼف مﻊ مﻜﺘب و ير اﻟﺪوﻟﺔ

ﻟشﺆون اﻟﺘنميﺔ اﻹدا يﺔ ﻻﻗﺘراح ﺗﻌﺪيل ﻋ
ﻟﻢ يﻜن اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت مﺴﺠﻼ ً رسميﺎ ً

اﻟﻘﺎنون.

وزارة اﻟﺪاخليﺔ واﻟبلﺪيﺎت ،وﻫو مﺎ ﺷﻜل ﺗﺤﺪيﺎ ً خﻼل ﻋمليﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ .ﻟﻬﺬا ُﻗﺪمت

اﻟطﻌون واﻻﻟﺘمﺎسﺎت ﺑأسمﺎء أﻓراد ،أو منﻈمﺎت ﻋﻀوة

اﻻﺋﺘﻼف ،أو ﺑﺎﻟﺘنﺴيﻖ مﻊ ﺗﺤﺎﻟفﺎت أخرى .ﺻﺤيﺢ أن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ

أي ﺗغييرات إيﺠﺎﺑيﺔ ﻟﻜنﻬﺎ ﺷﻜلت ﺗﺤﺪيﺎ ً ﺟيﺪا ً ﻟلﻬيﺌﺎت اﻟﺤﻜوميﺔ ﻟﺘﺪرك أن ﺛمﺔ مواﻃنين ومﺠموﻋﺎت يراﻗبون
ﻟﻢ ﺗﺴفر ﻋن ّ
اﻹﺟراءات واﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ.
 3.2.8اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺗﺎﺑﻊ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت أداء اﻟﺤﻜومﺎت

إدارة اﻟنفﺎيﺎت وﺗطبيﻖ اﻟﻘوانين واﻟﺘش يﻌﺎت اﻟبيﺌيﺔ .وﻟﺠأ إ
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أسلوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ أيﻀﺎ ً

ﻟيثبت ﻟلﺤﻜومﺔ أنﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋن رﺻﺪ ومراﻗبﺔ اﻟمﺨﺎﻟفﺎت اﻟﻘﺎﺋمﺔ

اﻷداء اﻟبيﺌﻲ ﻟمنشآت ومراﻓﻖ إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ اﻟموﺟودة حﺎﻟيﺎ ً

ﺗﺴﺘطﻊ وزارة اﻟبيﺌﺔ أو مﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر اﻹﺷراف ﻋ
ومراﻗبﺘﻬﺎ ،ﺑمﺎ

ﺑشﻜل ﺻﺤيﺢ؟

اﻟﻘطﺎع اﻟبيﺌﻲ وﺗطبيﻖ اﻟﻘوانين اﻟمرﻋيﺔ اﻹﺟراء .مثﻼ ً ،إذا ﻟﻢ

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

وﺟه اﻻﺋﺘﻼف رسﺎﺋل رسميﺔ إ وزارة اﻟبيﺌﺔ ومﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر يطلب ﻓيﻬﺎ اﻻﻃﻼع ﻋ

اﻟبيﺌيﺔ ﻟلمﺤﺎرق واﻟمطﺎمر ،كمﺎ وسﺎﻋﺪ اﻟمواﻃنين أيﻀﺎ ً ﻋ
ﺗﺴﻌى ﻫﺬه اﻹﺟراءات إ حث اﻟﺠﻬﺎت اﻟمﻌنيﺔ ﻋ

ﺗﻘﺎ ير ﺗﻘييﻢ اﻷﺛر اﻟبيﺌﻲ ونﺘﺎﺋج اﻟمراﻗبﺔ

ﺗﻘﺪيﻢ ﺷﻜﺎوى إ وزارة اﻟبيﺌﺔ ﻓيمﺎ يﺘﻌلﻖ ﺑﺎﻟﺤرق اﻟﻌشوا ﻟلنفﺎيﺎت.

أداء واﺟبﺎﺗﻬﺎ ومﻬﺎمﻬﺎ

حمﺎيﺔ اﻟبيﺌﺔ ﻋ

أ كمل وﺟه.

وﺟه اﻻﺋﺘﻼف أيﻀﺎ ً رسﺎﺋل إ وزارة اﻟبيﺌﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷورو واﻟﺴفﺎرة اﻷﻟمﺎنيﺔ وﺷركﺔ ﺷركﺔ "كومبﻲ ﻟيفت"  ( Combi Lift)1ﺑشأن

إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﻜيميﺎﺋيﺔ اﻟﺨطرة اﻟﺘﻲ وﺟﺪت
ﺷﺎرك خبراء أﻋﻀﺎء

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت

اﻟمرﻓأ ﺑﻌﺪ انفﺠﺎر  4آب/أﻏﺴطﺲ .2019

اﻟلﺠﺎن اﻟفنيﺔ اﻟمﻌنيﺔ ﺑمراﺟﻌﺔ اسﺘراﺗيﺠيﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت وخﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ ﻟﻺدارة

اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت واﺟﺘمﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ﻟﺪراسﺎت ﺗﻘييﻢ اﻷﺛر اﻟبيﺌﻲ ﻟمنشآت ومراﻓﻖ إدارة اﻟنفﺎيﺎت .وﻗﺪموا آراءﻫﻢ
ومﻼحﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋليﻬﺎ خﻼل اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت و وﺛﺎﺋﻖ مﻜﺘوﺑﺔ أُرسلت إ اﻷﻃراف اﻟمﻌنيﺔ.
 3.2.9إﻋﺪاد ﻗﻀيﺔ منﺎﺻرة مﺪﻋومﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ
ﺗمﻜن اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت من ﺟمﻊ ﻋﺪد كبير من اﻟوﺛﺎﺋﻖ واﻟبيﺎنﺎت حول إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

اﻟﻌلميﺔ واﻟبيﺎنﺎت اﻟمﺘﺎحﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون مﻊ خبراء

ﻟبنﺎن .واسﺘنﺎدا ً إ

اﻟمراﺟﻊ

ﺷﺆون اﻟبيﺌﺔ وإدارة اﻟنفﺎيﺎت ،ﺟﻬﺰ اﻻﺋﺘﻼف مﻼحﻈﺎﺗه وحﺠﺠه واﻗﺘرح خﺎرﻃﺔ

ﻃ يﻖ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ .أﻋﺪ اﻻﺋﺘﻼف أيﻀﺎ ً أوراﻗﺎ ً ﺑﺤثيﺔ ﺗوﺿﺢ موﻗفه ﺑشأن حرق اﻟنفﺎيﺎت واسﺘﺨﺪام اﻟوﻗود اﻟبﺪيل وﻏيرﻫﺎ

من اﻟﺘﻘنيﺎت اﻟمﻘﺘرحﺔ

منﺎﻃﻖ أخرى مﺨﺘلفﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟك ،أﻋﺪ اﻻﺋﺘﻼف مواد إﻋﻼميﺔ )منشورات وملﺼﻘﺎت ورسوم ﺑيﺎنيﺔ( نُشرت ﻋ

وﺑﺼ يﺔ .واسﺘﺨﺪم اﻻﺋﺘﻼف أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘيﺔ ﻗﺼيرة  | Zero Waste Lebanon"-ﺻفر نفﺎيﺎت

 | ?Beirutمﺤرﻗﺔ ﻟبيروت؟" -أنﺘﺠﻬﺎ حلفﺎء اﻻﺋﺘﻼف ﻟلمﺴﺎﻋﺪة

اﻟﺪوﻟيﺔ.(2020 Beyond group :

اﻹنﺘرنت مﻊ مواد أخرى سمﻌيﺔ
ﻟبنﺎن" و" An Incinerator for

ﺗوﺿيﺢ اﻟﺤلول اﻟمﻘﺘرحﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ

ﻗﺪم اﻻﺋﺘﻼف أدﻟﺔ وﺗﻘﺪيرات ﻟﺘﻜﺎﻟيﻒ اﻟﺤلول اﻟبﺪيلﺔ اﻟﺘﻲ يمﻜن اسﺘﺨﺪامﻬﺎ ﻋوﺿﺎ ً ﻋن اﻟمﺤﺎرق ،وﺑرﻫن ﻋ
وإمﻜﺎنيﺔ ﺗنفيﺬﻫﺎ ،وﻗﺎم ﺑمشﺎركﺔ ﻫﺬه اﻟبﺪاﺋل مﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟمﻌنيﺔ.

ﻋلمﺎ ً أنه من اﻟمﻬﻢ ﻟلغﺎيﺔ إﻋﺪاد اسﺘراﺗيﺠيﺔ منﺎﺻرة مﺪﻋومﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ ،ﻟﻜنﻬﺎ ﻏير كﺎﻓيﺔ ﻟلﺘأﺛير ﻋ
ﻫنﺎك ارﺗبﺎط وﺛيﻖ ﺑين اﻟﺘﺤوﻻت

وﺟود ﻫﺬه اﻟﺤلول

اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت.

اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﺴيﺎسﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘبنﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜومﺔ )ﻟيبورن ﻻنغﺘون وكويلﺘر ﺑينر وﺗ يلور.(2021 ،

ﺗﻢ اﻗﺘراح نﻈ يﺘين مﺤﺘملﺘين ﻟشرح ﻫﺬا اﻻرﺗبﺎط::

 1ﺷﺮﻛﺔ "ﻛومبي ليفت" ) (Combi Liftهي ﺷﺮﻛﺔ ألمانيﺔ خاصﺔ تم التعاقد معها ﻹزالﺔ النفايات الكيميائيﺔ الخطﺮة الناتجﺔ عن انفجار مﺮفأ بيﺮوت في 4
آب/أغسطس .2020
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اﻷو  ،ﻫﻲ أن اﻟﺘﺤوﻻت

اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺗﻘود إ

اﻟﺘوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ﺿغطﺎ ً ﻋ

اﻟﺪيمﻘراﻃيﺔ ﻟلشﻌب .إذ يوﻟﺪ اﻟﺘﺤول
اﻟشروع

ﺗﺤوﻻت

اﻟﺴيﺎسﺔ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺬه اﻟنﻈ يﺔ ،ﺗﺴﺘﺠيب اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ ﻟﻺرادة
ﺻﺎنﻌﻲ اﻟﺴيﺎسﺎت يﺠﻌلﻬﻢ يﺴﺘﺠيبون ﻟلﺠمﺎﻫير من خﻼل

ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت .ﻫﺬا يﻌنﻲ أنه ينبغﻲ أن ينﺼب اﻫﺘمﺎم حركﺔ اﻻحﺘﺠﺎج ﻋ

اﻹﻃﺎر اﻟﺬي يراﻫﺎ اﻟنﺎس من خﻼﻟه ومﺪى أﻫميﺘﻬﺎ -حﺘى ﺗﺘمﻜن من ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت.
أمﺎ اﻟثﺎنيﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺴيﺎسيﺔ ﻫﻲ مﺎ يﺆدي إ ﺗﺤوﻻت

كيفيﺔ ﺗغيير اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀيﺘﻬﺎ -

اﻟرأي اﻟﻌﺎم .وﺑﺤﺴب ﻫﺬه اﻟنﻈ يﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘغيرات اﻟﺴيﺎسيﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﺘبنﺎﻫﺎ اﻷحﺰاب -وﺗغيير اﻟنﺨب ﻷراﺋﻬﺎ "واﻟﺘلميﺢ" ﺑﺬﻟك ﻟلنﺎس ﻋبر وسﺎﺋل اﻟﺘواﺻل اﻟمﺨﺘلفﺔ -ﻫﻲ مﺎ ﺗﺴفر ﻻحﻘﺎ ً ﻋن ﺗﺤول
اﻟرأي اﻟﻌﺎم .وﻗﺪ يﻌنﻲ ﻫﺬا أنه ينبغﻲ ﻋ

مﻊ آراﺋﻬﺎ واﻟﺘأكﺪ من إحﺪاث ﺗغيير
وﺗ يلور.(2021 ،

حركﺎت اﻻحﺘﺠﺎج أن ﺗركﺰ ﺟﻬودﻫﺎ ﻋ

ﺗأمين ﺗواﻓﻖ ﺑين اﻟﺴيﺎسيين واﻟنﺨب اﻷخرى

اﻟﺴيﺎسﺎت ،وﻫو مﺎ سيﺘرﺗب ﻋليه ﺑﺎﻟﺘبﻌيﺔ ﺗغير

اﻟرأي اﻟﻌﺎم )ﻟيبورن ﻻنغﺘون وكويلﺘر ﺑينر

رأي اﻟﺴيﺎسيين )من

ﺑﺎﻟنﺴبﺔ ﻻﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،ﻓﺈنه اﻋﺘمﺪ كﻼ اﻟمﺴﺎ ين ،سوا ًء أ كﺎن اﻟمﺴﺎر اﻟﺪاخ من أﺟل اﻟﺘأﺛير ﻋ
خﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘمﺎﻋﺎت ومنﺎﻗشﺎت مﻊ مﺨﺘلﻒ اﻷحﺰاب وأﻋﻀﺎء اﻟبرﻟمﺎن واﻟوزراء وﻏيرﻫﻢ( إﺿﺎﻓ ًﺔ إ اﻟمﺴﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي يﺴﻌى

ﻟﻜﺴب اﻟرأي اﻟﻌﺎم )من خﻼل اﻷنشطﺔ اﻟﺘوﻋويﺔ واﻟفن واﻹﻋﻼم واﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌمل ،ومﺎ إ ذﻟك( ،وذﻟك ﻟلﺘأكﺪ من إحﺪاث
ﺗأﺛير أﻓﻀل.

 3.2.10ﻋرض نمﺎذج اﻟﺤلول
ﺗﻌﺪ اﻟمشﺎ يﻊ اﻟﺘﺠ يبيﺔ أو اﻟﺘوﺿيﺤيﺔ واحﺪة من اﻟوسﺎﺋل اﻷخرى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ يلﺠأ إﻟيﻬﺎ اﻟنﺎﺷطين ﻹﺻﻼح اﻟﺴيﺎسﺎت واﻟبرامج .يمﻜن

أن ﺗوﺿﺢ اﻟمشﺎ يﻊ اﻟﺘﺠ يبيﺔ مﺪى ﻓﻌﺎﻟيﺔ اﻹﺻﻼح ﻋ

نطﺎق أ كبر دون ﻓرض مﺨﺎﻃر ﺟﺴيمﺔ ﻋ

اﻷﻃراف اﻟمﻌنيﺔ .وﻋليه ،يمﻜن اﻋﺘبﺎر أن اﻟمشﺎ يﻊ اﻟﺘﺠ يبيﺔ ﺗلك ﺗﻌﺪ ﺑمثﺎﺑﺔ اسﺘراﺗيﺠيﺔ

ﺗﺪ يﺠيﺔ ﺗﻬﺪف إ اﻟﺪﻋوة إ ﺗغييرات أ كبر
سلﻂ أﻋﻀﺎء

نطﺎﻗﺎت ﺻغيرة ،وﻫو مﺎ يﺴﺎﻋﺪ ﻋ

اﻟﺴيﺎسﺔ )ﺟين ورايت.(2013 ،

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﻀوء ﻋ

نمﺎذج ﻟبﻌﺾ اﻟﺤلول ونفﺬوﻫﺎ حﺘى ﻻ ﺗبﻘى مﺠرد نﻈ يﺎت .ﻓفﻲ حين ظلت ﺑلﺪيﺔ

ﺑيروت وﻫيﺌﺎت حﻜوميﺔ أخرى ﺗردد أن اﻟفرز من اﻟمﺼﺪر ﻻ يمﻜن ﺗطبيﻘه

ﻟبنﺎن و اﻟمنﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ يﺔ ،نفﺬت "مﺪينﺘﻲ ﺗفرز" -

وﻫﻲ مبﺎدرة أﻃلﻘﺘﻬﺎ حركﺔ "ﺑيروت مﺪينﺘﻲ" -مشروع ﻟِفرز اﻟنفﺎيﺎت من اﻟمﺼﺪر

اﻟمﺼﺪر يمﻜن أن ينﺠﺢ
اﻟمﺼﺪر.

حشﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘطبيﻖ اﻹﺻﻼحﺎت ﻋ

حﻲ اﻟبطركيﺔ

ﺑيروت ﻹﺛبﺎت أن اﻟفرز من

اﻟمنﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ يﺔ وذات اﻟﺪخل اﻟمنﺨفﺾ واﻟمﺘوسﻂ .وﺟرى إﻋﺪاد وﺗﻌميﻢ دﻟيل إرﺷﺎدي ﻟلفرز من

نﻈﻢ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون مﻊ اﻟمنﻈمﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ ﻟلﺘﻘ ير ﻋن اﻟﺪيمﻘراﻃيﺔ ورﺷﺔ ﻋمل ﻟﺘﺪ يب اﻟبلﺪيﺎت ﻋ
اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ .وﻋرﺿت اﻟورﺷﺔ ﺗﺠﺎرب نﺎﺟﺤﺔ من ﺑلﺪيﺎت

ﻟبنﺎن اسﺘطﺎﻋت إدارة نفﺎيﺎﺗﻬﺎ.

ﻗﺎمت مﺠموﻋﺎت مثل " | Lebanese compostersﻟيبﺎنيﺰ كومبوسﺘرز" ،وﻫﻢ أﻋﻀﺎء

اﻟنفﺎيﺎت اﻟﻌﻀويﺔ ﻋ

اﻟمﺴﺘويين اﻟمن

أمﺎ ﺷركﺔ "نﻀيرة" اﻟمﺠﺘمﻌيﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻀوة

واﻟمﺤ .

ﻗﺪمت اﻟشركﺔ حلوﻻ ً ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻗﺎﺋمﺔ ﻋ

اﻟﺘﺨطيﻂ ﻹدارة

اﻻﺋﺘﻼف ،ﺑﺘطبيﻖ أنشطﺔ ﺗﺘﻌلﻖ ﺑِﺘﺴبيﺦ

اﻻﺋﺘﻼف أيﻀﺎً ،ﻓﺈنﻬﺎ اسﺘﺨﺪمت اﻟﺘﻜنوﻟوﺟيﺎ ﻟﺘشﺠيﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋ

ﺗغيير سلوكيﺎﺗﻬﻢ.

اﻋﺘمﺎد اﻟﺘﻜنوﻟوﺟيﺎ اﻟرﻗميﺔ إ اﻟبلﺪيﺎت وإدارة اﻷﺑينﺔ ﺗﻬﺪف إ ﺗشﺠيﻌﻬﻢ ﻋ

21

ﻓرز

اﻟنفﺎيﺎت من اﻟمﺼﺪر و يﺎدة مﻌﺪﻻت اسﺘرداد اﻟمواد وﺗﻘليل ﺗﻜﺎﻟيﻒ إدارة اﻟنفﺎيﺎت .ونفﺬت نموذج ﺗﺠ يبﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺤل

ﻋﺎم 2021

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

نﺼﻒ اﻟبلﺪة ﻟﺘشﻜيل مﺠموﻋﺔ مرﺟﻌيﺔ ﻟلمراﻗبﺔ ومﺠموﻋﺔ ﻋﻼج.
و ﻏﻀون ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ،ﺗمﻜّنت من مﻼحﻈﺔ يﺎدة ﺑنﺴبﺔ %100

ملﺤوظ

ﺟودة اﻟفرز من اﻟمﺼﺪر ،نﺎﻫيك ﻋن اﻟ يﺎدة

كلين" ﻟفرز اﻟنفﺎيﺎت

ﻋﺪد اﻟمنﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗفرز اﻟنفﺎيﺎت ﺿمن مﺠموﻋﺔ اﻟﻌﻼج ،وﺗﺤﺴن

مﻌﺪﻻت اسﺘرداد اﻟمواد وﺗﺤﺴين كفﺎءة اﻟﻌمليﺎت اﻟمﺴﺠلﺔ

ﺑﻜفيﺎ ،وﻫو مﺎ يﻌنﻲ يﺎدة اﻹيرادات وانﺨفﺎض اﻟﺘﻜلفﺔ .وﻋ

مﻌمل "

مﺪار اﻟﺴنﺔ اﻟمﺎﺿيﺔ ،ﺗوسﻌت رﻗﻌﺔ اﻟمبﺎدرة

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

اﻟمنﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم خﺪمﺎﺗﻬﺎ إﻟيﻬﺎ حوا  2500منﺰل.

كﺬﻟك يﻌمل ﺑرنﺎمج "ّ | Yalla Return
يﻼ يﺘورن" اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟشركﺔ "نﻀيرة" ﻋ

اسﺘﻼم اﻟمواد اﻟﻘﺎﺑلﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير ،وﻫو مﺨﺼﺺ

ﻟلمﺪن واﻟمنﺎﻃﻖ ذات اﻟﻜثﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎنيﺔ اﻟﻌﺎﻟيﺔ .يشﺠﻊ ﺗطبيﻖ ّ
"يﻼ يﺘورن" اﻟﺴﻜﺎن ﻋ
إ

ﺟمﻊ اﻟمواد اﻟﻘﺎﺑلﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير وﺗﺴليمﻬﺎ

مراكﺰ مﻌينﺔ من خﻼل مﻜﺎﻓأﺗﻬﻢ ﺑﺤواﻓﺰ مﺎﻟيﺔ ) %60من ﻗيمﺔ اﻟمواد اﻟﻘﺎﺑلﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير ﺗﻌود ﺛﺎني ًﺔ ﻟلمﺴﺘﺨﺪمين( ﻋ

ﻫيﺌﺔ نﻘﺎط اﺋﺘمﺎنيﺔ

أي ﻓرع ﺗﺎﺑﻊ ﻟلبرنﺎمج أو
ﺗطبيﻖ ّيﻼ يﺘورن .ويمﻜن اسﺘبﺪال ﻫﺬه اﻟنﻘﺎط ﺑﻘﺴﺎﺋﻢ ﻟِشراء اﻟمواد اﻟغﺬاﺋيﺔ من ّ

اﻟﺘبرع ﺑﺎﻟنﻘﺎط ﻟﺠمﻌيﺎت خي يﺔ.

ﻻ ﺗوﻓر ﻫﺬه اﻟمبﺎدرة حلوﻻ ً مﺴﺘﺪامﺔ ﻓﺤﺴب ،ﻟﻜنﻬﺎ أيﻀﺎ ً ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬين يﻌﺎنون من اﻷزمﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ من خﻼل اﻻسﺘفﺎدة من

اﻟمواد اﻟﻘﺎﺑلﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير اﻟموﺟودة ﻟﺪيﻬﻢ .اﻓﺘﺘﺤت اﻟمبﺎدرة أول مركﺰ ﻟﻬﺎ
 (2021ﺛﻢ اﻟثﺎ

"اﻟط يﻖ اﻟﺠﺪيﺪة" )

"مﺎر مﺨﺎيل" )  24كﺎنون اﻷول/ديﺴمبر  (2021ﺑﺠﺎنب مركﺰ "نﺴﺎنﺪ" .

 6كﺎنون اﻷول/ديﺴمبر

ّ
و"يﻼ يﺘورن" أﻫميﺔ ﺗوظيﻒ اﻟﺘﻜنوﻟوﺟيﺎ ﺑﺎﻟمﻘﺎرنﺔ مﻊ حمﻼت اﻟﺘثﻘيﻒ واﻟﺘوﻋيﺔ اﻟﺘﻘليﺪيﺔ .ﻓﻘﺪ سﺎﻋﺪت
أظﻬرت مبﺎدرات "نﻀيرة"
يﺎدة اﻟمشﺎركﺔ ،واﻟوﺻول إ اﻟمﺴﺘﺨﺪمين ﺑط يﻘﺔ أ كثر دﻗﺔ ،وﺗوﻓير حلﻘﺔ ﺗغﺬيﺔ راﺟﻌﺔ أ كثر إحﻜﺎمﺎً ،وﻋمليﺎت أ كثر

اﻟﺘﻜنوﻟوﺟيﺎ
أمنﺎً.

ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷنشطﺔ مشﺎ يﻊ إيﻀﺎحيﺔ ﺗﺠ يبيﺔ ﺑطبيﻌﺘﻬﺎ ،ﺗبرﻫن أنه يمﻜن ﺗنفيﺬ اﻟﺤلول دون أن ﺗﺪﻓﻊ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻟلﻘيﺎم

ﺑﺪور اﻟﺤﻜومﺔ.

 3.2.11إﺷراك ﺻنﺎع اﻟﻘرار
اسﺘنﺎدا ً إ

ﺗﺤليل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴيﺎسﻲ وﻋمليﺔ ﺗﺤﺪيﺪ اﻟفرﻗﺎء اﻟمﻌنيين ،ﺗواﺻل اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت مﻊ سلطﺎت مﺤليﺔ ووﻃنيﺔ.

ومنﺬ اﻟبﺪايﺔ ،ﻋمل اﻻﺋﺘﻼف ﺑﺎﻟﺘنﺴيﻖ مﻊ أﻋﻀﺎء

مﺠلﺲ اﻟنواب ﻟﻀمﺎن اﻟﺤﺼول ﻋ

ﺗأييﺪﻫﻢ ودﻋمﻬﻢ ،وﻟﺘﺤﻘيﻖ اﻻسﺘفﺎدة

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

اﻟبيﺎنﺎت مﻊ أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب ومﺴﺘشﺎ يﻬﻢ ﻋ

حﺪ سواء )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ.(2020 ,Beyond group :

أﺛبت أﻋﻀﺎء اﻻﺋﺘﻼف خبراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘنيﺔ خﻼل ظﻬورﻫﻢ اﻟﻌلنﻲ

وسﺎﺋل اﻹﻋﻼم وخﻼل اﻟمنﺎﻗشﺎت ،وﻟﻢ يﺘمﻜّنوا من كﺴب ﺛﻘﺔ

اﻟﺠمﻬور ﻓﺤﺴب ،وإنمﺎ أيﻀﺎ ً ﺛﻘﺔ اﻟﺴيﺎسيين اﻟﺬين ﺗواﺻلوا مﻊ اﻻﺋﺘﻼف ﻟيطلﻌوا أ كثر ﻋ
أ كثر ﻓﻌﺎﻟيﺔ وإﺟراء مفﺎوﺿﺎت أ كثر نﺠﺎحﺎ ً مﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻃراف.

إﻃﺎر ﻋمليﺔ ﺗﺤﺪيﺪ اﻟفرﻗﺎء اﻟمﻌنيين اﻟﺘﻲ اﺿطلﻊ ﺑﻬﺎ اﻻﺋﺘﻼف ،ﺗواﺻل أﻋﻀﺎء

اﻟوﺿﻊ ،وﻫو مﺎ أدى إ ﺗﺤﻘيﻖ مشﺎركﺔ

اﻻﺋﺘﻼف مﻊ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺪين ﻟمﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ

نشر اﻟوﻋﻲ خﻼل اﺟﺘمﺎﻋﺎﺗﻬﻢ و أمﺎكن اﻟﻌبﺎدة واﻟمﺪارس ،وﻫو أسلوب ﻓﻌﺎل ﻟلغﺎيﺔ مﻜ ّن اﻻﺋﺘﻼف من اﻟوﺻول إ ﻋﺪد أ كبر من
اﻟنﺎس )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ.(2020 ,Beyond group :
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واﻻﺗﺤﺎد اﻷورو

ﻋﻘﺪ اﻻﺋﺘﻼف اﺟﺘمﺎﻋﺎت مﻊ أحﺰاب سيﺎسيﺔ مﺨﺘلفﺔ ومﻊ ﺑلﺪيﺔ ﺑيروت وﺑرنﺎمج اﻷمﻢ اﻟمﺘﺤﺪة اﻹنمﺎ

ومﻜﺘب

و ير اﻟﺪوﻟﺔ ﻟشﺆون اﻟﺘنميﺔ اﻹدا يﺔ وو يري اﻟبيﺌﺔ واﻟﺪاخليﺔ واﻟبلﺪيﺎت ﻟمنﺎﻗشﺔ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟنفﺎيﺎت .ونشر اﻻﺋﺘﻼف كﺎﻓﺔ

مﺤﺎﺿر اﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت ﻋ

اﻹنﺘرنت ﻟﻀمﺎن اﻟشفﺎﻓيﺔ وإﺗﺎحﺔ اﻟمﻌلومﺎت ﻟلﺠمﻬور .ﺷﺎرك اﻻﺋﺘﻼف أيﻀﺎ ً

ﻻسﺘﻌراض خطﺔ إدارة اﻟنفﺎيﺎت وخﺎرﻃﺔ اﻟط يﻖ وﻗﺪم مﻼحﻈﺎت وﺗﻌليﻘﺎت ﻋليﻬﺎ.
ﻻ ﺷك أنه من اﻟﺼﻌب إﻗنﺎع ﺻنﺎع اﻟﻘرار )

مﺠلﺲ اﻟنواب واﻟمﺠﺎﻟﺲ اﻟبلﺪيﺔ( ذوي اﻻنﺘمﺎءات اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟﺬين يﺘﺤملون

اﻟمﺴﺆوﻟيﺔ ﻋن ﻗرارات أحﺰاﺑﻬﻢ .ﻟﻜن اﻟمثير ﻟلﺪﻫشﺔ ﻫو أن ﻗﺎدة اﻻﺋﺘﻼف ﺗمﻜّنوا من إﻗنﺎع أﻋﻀﺎء
ﺗﺼويﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ "ﺑنﻌﻢ" ﻋ

اﺟﺘمﺎﻋﺎت ُﻋﻘﺪت

مﺠلﺲ ﺑلﺪيﺔ ﺑيروت ﺑﺘغيير

إنشﺎء اﻟمﺤﺎرق إ اﻻمﺘنﺎع ﻋن اﻟﺘﺼويت )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ.(2020 ,Beyond group :

وﻗﺪ حﺪث ذﻟك ﻟﻸسبﺎب اﻟﺘﺎﻟيﺔ:
●

أدى ﺗﻘﺪيﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘنيﺔ اﻟمﺪﻋومﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺿﺪ إنشﺎء مﺤﺎرق اﻟنفﺎيﺎت واﻟطﻌن

ﺑلﺪيﺔ ﺑيروت إ إﺛﺎرة اﻟشﻜوك
●
●
●

اﻟطﻌن

اﻟمﻌلومﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪمﻬﺎ رﺋيﺲ

اﻟمشروع ﺑين أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟبلﺪيﺔ واﻷﻃراف اﻟمﺆﺛرة.

مﺼﺪاﻗيﺔ رﺋيﺲ اﻟبلﺪيﺔ من خﻼل ﺗﻘﺪيﻢ حﻘﺎﺋﻖ ﺗﺪحﺾ ادﻋﺎءاﺗه.

اﻟمنﺎﻗشﺎت واﻟمنﺎظرات واﻟلﻘﺎءات اﻟمبﺎﺷرة اﻟمﺘواﺻلﺔ مﻊ أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟبلﺪيﺔ واﻷﻃراف اﻟمﺆﺛرة.
اسﺘغﻼل اﻟفرص اﻟمﺘﺎحﺔ ﺑفﻌل ﻋوامل خﺎرﺟيﺔ ،ﺑمﺎ

ذﻟك ﺗغيير ﺑﻌﺾ اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ ﻟرأيﻬﺎ حول اﻟمشروع،

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

اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي اﻟراﻓﻀين ﻟلمشروع.

أﻋﻀﺎء

 3.2.12ﺑنﺎء ﺷرا كﺎت

ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼر أنشطﺔ اﻟمنﺎﺻرة اﻟﺘﻲ نﻈمﻬﺎ اﻻﺋﺘﻼف ﻋ

اﻟفرﻗﺎء اﻟمﻌنيين

اﻟمﺆسﺴﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ﻓﺤﺴب ،ﻓﻘﺪ ك ّون اﻻﺋﺘﻼف ﻋﻼﻗﺎت

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

اﻟﺴيﺎسيﺎت.

اسﺘطﺎع اﻻﺋﺘﻼف من خﻼل اﻟشرا كﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺎمﻬﺎ اﻟﺤﺼول ﻋ

ﺻنﻊ

اﻟموارد واﻻسﺘفﺎدة من اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘنﻲ .وسﺎﻋﺪﺗه اﻟشرا كﺎت

ﺗوسيﻊ خططه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘوﻋيﺔ وحﺴنت آﻟيﺔ إﻋﺪاد اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘوﺛيﻖ ﻟﺪيه ،ومﻜّنﺘه كﺬﻟك من اسﺘغﻼل اﻟموارد اﻟمﺠﺘمﻌيﺔ وﺗوظيفﻬﺎ
إﻋﺪاد أنشطﺘه وﺗنفيﺬﻫﺎ )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ؛ مﺠموﻋﺔ اﻹﺻﻼح .(2020 ،وﻗﺪ أﻗﺎم اﻻﺋﺘﻼف ﺷرا كﺎت مﻊ اﻟمﺆسﺴﺎت

اﻟﺘﺎﻟيﺔ:

●

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

ﻓيمﺎ يﺘﻌلﻖ ﺑﻘطﺎع إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ )من خﻼل ﺗنﻈيﻢ اﻟلﻘﺎءات وورش اﻟﻌمل اﻟمشﺘركﺔ ،ومﺎ إ

ذﻟك( .ومنﻈمﺔ

"ﻫيومن رايﺘﺲ ووﺗﺶ" اﻟﺘﻲ يﺘﻌلﻖ دورﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺪ واﻟمراﻗبﺔ ،واﻟﻀغﻂ من أﺟل وﺿﻊ خطﺔ ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ،ووﺿﻊ
حﺪ ﻟلﺘوسﻊ

إنشﺎء اﻟمﻜبﺎت و يﺎدة أﻋﺪادﻫﺎ واﻟﺘوﻗﻒ ﻋن اﻟﺘﺨلﺺ من اﻟنفﺎيﺎت وحرﻗﻬﺎ

خﻼل ﺗنﻈيﻢ اﺟﺘمﺎﻋﺎت ونشر ﺑيﺎنﺎت ﺻﺤفيﺔ مشﺘركﺔ(.

●
●

اﻷمﺎكن اﻟمﻜشوﻓﺔ )من

اﻟبلﺪيﺎت :من أﺟل اﻟمﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘنيﺔ وﺑنﺎء اﻟﻘﺪرات و يﺎدة اﻟوﻋﻲ )من خﻼل ﺗنﻈيﻢ اﻟنﺪوات واﻻﺟﺘمﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌمل(.
أﻋﻀﺎء

مﺠلﺲ اﻟنواب )منﻬﻢ اﻟنواب ﺑوﻻ يﻌﻘوﺑيﺎن وإﻟيﺎس حنﻜﺶ ونﺪيﻢ اﻟﺠميل وسﺎمﻲ ﺟميل وﻫﺎكوب ﺗر يﺎن

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

مﺠموﻋﺔ ﺿغﻂ ﻟﺘﻌﺪيل ﻗﺎنون اﻹدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ وﻟوﻗﻒ إنشﺎء مﺤرﻗﺔ ﺑيروت.
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●

منﻈمﺎت ﻏير حﻜوميﺔ من أﺟل يﺎدة اﻟوﻋﻲ وممﺎرسﺔ اﻟﻀغﻂ وﺗنﻈيﻢ أنشطﺔ اﻟمنﺎﺻرة.

●

اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص واﻟمﺆسﺴﺎت اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌمل ﻋ

●

ﺑﻌﺾ اﻟنﻘﺎﺑﺎت ،مثل نﻘﺎﺑﺔ أﻃبﺎء ﻟبنﺎن )ﻻ سيمﺎ أﻃبﺎء أمراض اﻟرﺋﺔ( ﻟﺘﺴليﻂ اﻟﻀوء ﻋ

إ سمﺎد ﻋﻀوي(.

وسوء إدارﺗﻬﺎ .ونﻘﺎﺑﺔ اﻟمﻬنﺪسين ﻟلﺘوﻋيﺔ ﻋ

ﻓرز اﻟنفﺎيﺎت وإﻋﺎدة اسﺘﺨﺪامﻬﺎ وﺗﺪويرﻫﺎ وﺗﺴبيﺨﻬﺎ )ﺗﺤويلﻬﺎ
اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤيﺔ ﻟﺤرق اﻟنفﺎيﺎت

اﻹدارة اﻟمﺘﻜﺎملﺔ ﻟلنفﺎيﺎت ،ونﻘﺎﺑﺔ ﺻيﺎدي اﻷسمﺎك ﻹﺑراز اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ

واﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ واﻟبيﺌيﺔ ﻟﺴوء إدارة اﻟمطﺎمر اﻟبﺤ يﺔ.

●

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

●

ﺷركﺎت إﻋﻼميﺔ وﺷركﺎت ﺗﺴويﻖ ﻟﺘنﻈيﻢ اﻟﺤمﻼت اﻹﻋﻼميﺔ وﺗﺼميمﻬﺎ )مثل مﺠموﻋﺔ إمبﺎكت

●

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

.("BBDO

دي أو " Impact

وإﻋﺪاد ﺗﻌﺪيل ﻟﻘﺎنون إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ.

اﻟﺘﺤﺪيﺎت اﻟمطروحﺔ

3.3

واﺟه اﻟﺤراك واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪيﺎت اﻟمشﺘركﺔ وﺗﺤﺪيﺎت أخرى إﺿﺎﻓيﺔ ﻃرحت نفﺴﻬﺎ
3.3.1

ﻓﺘرات مﺨﺘلفﺔ.

إﻃﺎر وﺿﻊ اﻟﺴيﺎسﺎت

ﺗﺤﺪ ﻋﺪة ﻋوامل من ﻓﻌﺎﻟيﺔ ﻋمليﺔ ﺻنﻊ اﻟﺴيﺎسﺎت

ﻟبنﺎن ،ﺗأ

مﻘﺪمﺘﻬﺎ اﻟطبيﻌﺔ اﻟطﺎﺋفيﺔ واﻟﺘﺤﺰب واﻟ ﺑﺎﺋنيﺔ واﻟﺘشرذم

ﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﻘوى اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ واﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟﺘﻲ ﺗشﻜل اﻟﻬيﺌﺎت اﻟﺘش يﻌيﺔ و اﻟﺘنفيﺬيﺔ .و مثل ﻫﺬا اﻟمشﻬﺪ اﻟﺴيﺎسﻲ ،يﺼبﺢ من
اﻟﻌﺴير إﺟراء ﺗﺤليل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴيﺎسﻲ وﺗﺤﺪيﺪ اﻟفرﻗﺎء اﻟمﻌنيين ،وﻫو مﺎ يﺘﻌﺬر مﻌه ﻓﻬﻢ اﻟرواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين مﺨﺘلﻒ اﻟفرﻗﺎء

اﻟمﻌنيين وﺻنﺎع اﻟﻘرار )من أﻋﻀﺎء اﻟبلﺪيﺎت ورؤسﺎء اﻟبلﺪيﺎت وأﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب واﻟشﺨﺼيﺎت اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟمﺆﺛرة ورﺟﺎل اﻟﺪين،
وﻏيرﻫﻢ( ،أو إيﺠﺎد أرﺿيﺔ مشﺘركﺔ ﺑينﻬﻢ ﻟلﻌمل ﺟمﺎﻋيﺎ ً واﻟﺘأﺛير ﻋ

من اﻟوﻗت واﻟﺠﻬﺪ

ﻋمليﺔ ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت .وﻟﻬﺬا اﻟﺴبب ﺑﺬل اﻟنﺎﺷطون كثيرا ً

مﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺪينﺎميﺎت واﻻمﺘيﺎزات واﻟمﺴﺆوﻟيﺎت اﻟﺴيﺎسيﺔ ﺑين اﻟفرﻗﺎء اﻟمﻌنيين اﻟﺬين يﺘفﺎوت ﺗأﺛيرﻫﻢ

اﻟﺴيﺎسﻲ ،سواء كﺎنت حﻜوميﺔ أو ﻏير اﻟﺤﻜوميﺔ )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ؛ مﺠموﻋﺔ اﻹﺻﻼح.(2020 ،
إن اﻟفﺴﺎد واﻹﻫمﺎل اﻟﺴﺎﺋﺪين
اﻟﻘرارات ﺑنﺎ ًء ﻋ

اﻟﻬيﺌﺎت اﻟﺤﻜوميﺔ اﻟمﺴﺆوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻟنفﺎيﺎت ُيﺼﻌبﺎن ﻋمليﺔ اﻟﺘغيير ،ﺑﺴبب ﺻﻌوﺑﺔ اﺗﺨﺎذ

اﻷدﻟﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴليﻢ.

يﺨوض اﻟنﺎﺷطون ﺻراﻋﺎ ً ﻋﺎمﺎ ً مﻊ أﺻﺤﺎب اﻟمﺼﺎﻟﺢ واﻟنفوذ )اﻟﻌﺎمﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ( اﻟﻌﺎزمين ﻋ
واﻟﻌمل من أﺟل حمﺎيﺔ مﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺴيﺎسيﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋ

مﻘﺎومﺔ اﻟﺘغيير واﻗﺘﺴﺎم موارد اﻟﺪوﻟﺔ

حﺴﺎب اﻟمﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎمﺔ .يﺴﺘﺨﺪم ﻫﺆﻻء اﻟموارد اﻟﻌﺎمﺔ ﻟﺨﺪمﺔ

مﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،وﻟﺪيﻬﻢ إمﻜﺎنيﺎت اﻟوﺻول ﺑشﻜل ﻏير مﺤﺪود إ اﻹﻋﻼم ،وﻫﻢ يﺘﺤﻜمون ﺑﺎﻟﺴلطﺔ.

مﺤﺎوﻟﺔ ﻹظﻬﺎر مﺪى اخﺘﻼل اﻟﺘوازن

اﻟﻘوة وحﺠﻢ اﻟموارد ﻓيمﺎ ﺑين مﺠموﻋﺎت اﻟنﺎﺷطين واﻟﺴيﺎسيين ،ﺻرح أحﺪ أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻗﺎﺋﻼ ً" ،يمﺘلك

اﻟﺴيﺎسيون موارد ﻏير مﺤﺪودة ،ومﺎذا ﻟﺪينﺎ نﺤن؟ مﺠرد ﺻفﺤﺔ ﻋ
اﻟﻜشﻒ ﻋن ﻫويﺘه.(2021 ،

اﻟفﺎيﺴبوك"! )أحﺪ أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻃلب ﻋﺪم

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

إحﺪاث اﻟﺘغيير .وﺻﻌب ﻏيﺎب اﻷحﺰاب واﻟنﻘﺎﺑﺎت وﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟنﺎس

اﻟمﺎﺿيﺔ من إمﻜﺎنيﺔ إﻗﺎمﺔ ﺷرا كﺎت ﻓﺎﻋلﺔ) .خليل(2021 ،
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اﻷحﺰاب اﻟﺘﻘليﺪيﺔ ﺑﺴبب أداﺋﻬﺎ خﻼل اﻟثﻼﺛين سنﺔ

3.3.2
ﻋ

اﻟوﺻول إ

اﻟمﻌلومﺎت
اﻟوﺻول إ اﻟمﻌلومﺎت

اﻟرﻏﻢ من ﺻﺪور ﻗﺎنون اﻟﺤﻖ

ﺗﺤﺪيﺎت كبيرة من أﺟل اﻟﺤﺼول ﻋ

ﻋﺎم  ،2017ﻟﻜنه ﻻ يﺰال ﻏير مطبﻖ كمﺎ ينبغﻲ .ﻓﻘﺪ واﺟه اﻟنﺎﺷطون
ﻋﻘود إدارة اﻟنفﺎيﺎت

اﻟمﻌلومﺎت اﻟرسميﺔ من اﻟﺤﻜومﺔ .كﺎن من اﻟﺼﻌب مثﻼ ً اﻟﺤﺼول ﻋ

اﻟﺼلبﺔ أو اﻟﺘﻘﺎ ير اﻟمﻌﺪة ﻟﺪراسﺔ اﻵﺛﺎر اﻟبيﺌيﺔ ﻟلمﺤﺎرق.

وﻋوﺿﺎ ً ﻋن ذﻟك ،اﻋﺘمﺪ اﻟنﺎﺷطون ﻋ

ﺑﺼورة ﻏير رسميﺔ ،وﻫو مﺎ يﻬﺪد -

اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟمﻌﺎرف واﻟﺤلفﺎء من داخل اﻟمﺆسﺴﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ﻟلﺤﺼول ﻋ

اﻟمﻌلومﺎت

ﺑﻌﺾ اﻷحيﺎن -ﺑنﺰع اﻟشرﻋيﺔ ﻋن اﻟﺤمﻼت ﻷنﻬﻢ ﻟﻢ يﺘمﻜنوا من اﻹﻓﺼﺎح ﻋن مﺼﺎدر

مﻌلومﺎﺗﻬﻢ أو اﻹﺷﺎرة إﻟيﻬﺎ رسميﺎً .يﺆدي نﻘﺺ اﻟبيﺎنﺎت واﻹحﺼﺎءات واﻷرﻗﺎم اﻟموﺛوﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗوﺿﺢ كيفيﺔ ﺗأﺛير اﻟﺴيﺎسﺎت ﻋ

اﻟنﺎس ،إ اﻟﺤ ّﺪ من ﻗﺪرة اﻟنﺎﺷطين ﻋ

حيﺎة

إﻋﺪاد ﻗﻀﺎيﺎ وحمﻼت منﺎﺻرة مﺪﻋومﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ؛ مﺠموﻋﺔ

اﻹﺻﻼح.(2020 ،
 3.3.3اﻟموارد

أﺛرت نﺪرة اﻟموارد أحيﺎنﺎ ً ﻋ

ﻓﻌﺎﻟيﺔ اﻟﺤمﻼت وكفﺎءة نشر اﻟمﻌلومﺎت ،وﻫو مﺎ ح ّﺪ من ﻗﺪرة اﻟنﺎﺷطين ﻋ

اﻷنشطﺔ اﻹﺑﺪاﻋيﺔ أو اﻟﺤﺼول ﻋ

اﻷﺑﺤﺎث اﻟمﺘﻌمﻘﺔ أو إمﻜﺎنيﺔ إنﺘﺎج مواد إﻋﻼميﺔ مﻘنﻌﺔ.

اﻟﺘوﻋيﺔ أو ﺗنﻈيﻢ

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

حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" واﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻫﻢ أﺷﺨﺎص مﺘطوﻋون يﻌملون ﻟفﺘرات مﺤﺪودة واﻟﺘﺰامﻬﻢ ﺑﺎﻟمﻬﺎم يﻜون ﺿﻌيفﺎ ً
ﺑﻌﺾ اﻷحيﺎن .ﻋﺪم إمﻜﺎنيﺔ ﺗﻌيين أﻋﻀﺎء مﺘفرﻏين ﻟلﻌمل ﺑﺪوام كﺎمل ﻋ

ﺑﻌﺾ اﻷحيﺎن.

دﻓﻌت مﺤﺪوديﺔ اﻟموارد اﻻﺋﺘﻼف إ

ﺗركيﺰ ﻋمله أ كثر ﻋ

اﻟبلﺪيﺎت من أﺟل إيﺠﺎد حلول منﺎسبﺔ ﻟﻜل ﺑلﺪيﺔ ﻋ
اﻷخرى.

إن نﺪرة اﻟموارد ﺗﺘﺠ

أ كثر

اﻟمﺠموﻋﺔ أو ومﺴﺎر ﻋملﻬﺎ.
3.3.4

اﻟﻘﻀﺎيﺎ يﺆﺛر سلبﺎ ً ﻋ

مﺴﺘوى ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت وﻟيﺲ ﻋ

حﺪة ،ودﻓﻌﺘﻬﻢ أيﻀﺎ ً إ ﺗركيﺰ اﻟﻌمل

كفﺎءة ﺗنفيﺬ اﻷنشطﺔ

اﻟمﺴﺘوى اﻟﺘنفيﺬي كﺎﻟﻌمل مﻊ

ﺑيروت وﺟبل ﻟبنﺎن ﺑﺪﻻ ً من اﻟمنﺎﻃﻖ

أي ﺗمويل أو ﺗبرﻋﺎت من اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴيطر أو ﺗﺆﺛر ﻋ
حﺎﻟﺔ اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘبل ّ

ﻗرارات

وﺗيرة اﻹﺟراءات اﻟﺤﻜوميﺔ

إن اﻟوﺗيرة اﻟﺴ يﻌﺔ ﻟبﻌﺾ اﻹﺟراءات واﻟﻘرارات اﻟﺤﻜوميﺔ اﻟمﺘﻌلﻘﺔ ﺑﺘنفيﺬ ﺑﻌﺾ اﻟمشﺎ يﻊ ﺗﺼﻌب ﻋ

اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺘﺨطيﻂ

واﻻسﺘﻌﺪاد ﻟلﺘﺤركﺎت أو اﻷنشطﺔ .مثﻼ ً ،كﺎنت أنشطﺔ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت خﻼل اﻟﺴنوات اﻟثﻼث اﻷو من ﺗأسيﺴه ﺗنﺪرج

رد اﻟفﻌل ﻋ

اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜومﺔ.

إﻃﺎر

 3.3.5اﻟﻌنﻒ واﻻﻏﺘيﺎل اﻟمﻌنوي
واﺟه اﻟﺤراك ﻋنفﺎ ً ﻫﺎﺋﻼ ً من اﻟﺴلطﺎت .ﻓﻘﺪ ﺗﻌرض اﻟمﺘﻈﺎﻫرون ﻟلﻘمﻊ ﺑﺎسﺘﺨﺪام اﻟﻘوة اﻟمفرﻃﺔ  -اسﺘﺨﺪمت ﻗ ّوى اﻷمن اﻟغﺎز
اﻟمﺴيل ﻟلﺪموع واﻟرﺻﺎص اﻟمطﺎﻃﻲ وخراﻃيﻢ اﻟميﺎه واﻟﻬراوات واﻟﺬخيرة اﻟﺤيﺔ ﻟﺘف يﻖ اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين )ك ﺑﺎج - (2017 ،وﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
واﻟﺰج ﺑﻬﻢ

اﻟﺴﺠون وإحﺎﻟﺘﻬﻢ إ اﻟمﺤﺎكﻢ اﻟﻌﺴﻜ يﺔ.
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وﺗﻌرض ﺑﻌﺾ اﻟمﺘﻈﺎﻫ ين ﻟلمﻀﺎيﻘﺎت واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي

أمﺎكن ﻋملﻬﻢ ،ﺑينمﺎ ﺗﻌرض آخرون ﻟلﺘﻬﺪيﺪ ﺑفﻘﺪان وظﺎﺋفﻬﻢ

واﻟﺨﺪمﺎت اﻟﺘﻲ حﺼلوا ﻋليﻬﺎ من أحﺰاﺑﻬﻢ اﻟﺴيﺎسيﺔ )ك ﺑﺎج.(2017 ،
حين واﺟﻬت حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" اﺗﻬﺎمﺎت ﺑﺎنﺘﻬﺎك حﻘوق اﻟطبﻊ واﻟنشر ،وﺗلﻘت ﺻفﺤﺘﻬﺎ ﻋ

ﻓيﺴبوك اﻟﻜثير من اﻟبﻼﻏﺎت

يوميﺎ ً ﺑﺬ يﻌﺔ أنﻬﺎ "ﺗروج ﻟلﻌنﻒ" ،ممﺎ أدى إ خﺴﺎرة مﺘﺎﺑﻌيﻬﺎ )أحﺪ أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﻃلب ﻋﺪم اﻟﻜشﻒ ﻋن ﻫويﺘه،
.(2021
واﺗُﻬﻢ أﻋﻀﺎء حركﺔ "ﻃلﻌت يﺤﺘﻜﻢ" ﺑﺎﻻنﺘمﺎء إ ﺗنﻈيﻢ داﻋﺶ ،وﺗﻢ اﻟﺘشﻬير ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘبﺎرﻫﻢ ﺟﺰءا ً من مﺆامرة اسﺘراﺗيﺠيﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ
دول وﺷركﺎت أﺟنبيﺔ ﺑﻬﺪف إسﻘﺎط اﻟنﻈﺎم )اﻟ ين .(2016 ،وﻗﺪ أدت ﺗلك اﻟمﺤﺎوﻻت اﻟراميﺔ إ
اﻟشﺨﺼيﺔ -إ زﻋﺰﻋﺔ ﺛﻘﺔ اﻟنﺎس ﺑﻬﺆﻻء اﻟنﺎﺷطين وﻗلل من ﺗأييﺪ اﻟنﺎس ومشﺎركﺘﻬﻢ

اﻻﻏﺘيﺎل اﻟمﻌنوي -اﻏﺘيﺎل

اﻟﺤراك.

ﺑيﺪ أن اﻷمر اخﺘلﻒ ﺑﺎﻟنﺴبﺔ ﻻﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت .إذ ﻟﻢ يﺘﻌرض اﻷﻋﻀﺎء ﻟلﻌنﻒ أو اﻻﻏﺘيﺎل اﻟمﻌنوي ،ﻋ
رﺋيﺲ اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي ﻟمﺪينﺔ ﺑيروت ﺗرﻫيب ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬين كﺎنوا يﻌملون

اﻟﺠﺎمﻌﺔ اﻷميركيﺔ

اﻟرﻏﻢ من مﺤﺎوﻻت

ﺑيروت حيث كﺎن يﺠري

ﺗشغيل مﺤرﻗﺔ نفﺎيﺎت ﻃبيﺔ ﻏير ﻗﺎنونيﺔ .ﻏير أن أﻋﻀﺎء اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت حملوا رﺋيﺲ اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي اﻟمﺴﺆوﻟيﺔ واﻟمﺴﺎءﻟﺔ
ﺑﺴبب ﻋلمه ﺑوﺟود اﻟمﺤرﻗﺔ وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ إﺟراءات ﻟوﻗفﻬﺎ )ﻋبلﺔ.( 2022،
" 3.3.6موت اﻟﺨبرة"
خﻼل أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت ،حﺎوﻟت اﻟﻌﺪيﺪ من اﻟشركﺎت ﺑيﻊ ﺗﻘنيﺎت ﻹدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ ﻟﺼﺎنﻌﻲ اﻟﺴيﺎسﺎت مثل اﻟﺴيﺎسيين واﻟبلﺪيﺎت
واﻟوزارات .وﺗﻢ ﺗﺴويﻖ ﺗلك اﻟﺘﻘنيﺎت دون أي أسﺲ ﻋلميﺔ ﻟﺘﻘييﻢ مﺎ إذا كﺎنت منﺎسبﺔ ﻟلواﻗﻊ اﻟوﻃنﻲ ﻓيمﺎ يﺘﻌلﻖ ﺑنوﻋيﺔ اﻟنفﺎيﺎت،
واﻟمﺆسﺴﻲ ،واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘنيﺔ ،ومﺎ إ

واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎنو

مﺠلﺲ اﻟنواب اﻟلبنﺎ

"اﻟﺘمﻌﺪن"

ذﻟك .ﻋ

سبيل اﻟمثﺎل ،ﻗﺪمت ﺷركﺔ ﺑوﻟنﺪيﺔ ﻋرﺿﺎ ً حول ﺗﻘنيﺔ ﺗﺴمى

مﺪﻋيﺔ أنﻬﺎ أﻓﻀل ﺗﻘنيﺔ ﻟﺤل أزمﺔ اﻟنفﺎيﺎت.

اﻟﺤراري واﻟﺘغويﺰ ،من ﺑين ﺗﺼ يﺤﺎت أخرى .وﺗﻌين ﻋ

حين ﺗﺤﺪث آخرون ﻋن اﻟبﻼزمﺎ واﻟﺘﺤلل

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت إﺻﺪار ﺑيﺎنﺎت ﺻﺤفيﺔ حول اﻟﺘﻘنيﺎت اﻟمﺨﺘلفﺔ

ﻟﺘوﺿيﺢ إيﺠﺎﺑيﺎﺗﻬﺎ وسلبيﺎﺗﻬﺎ وإظﻬﺎر ﻋﺪم مﻼءمﺘﻬﺎ ﻟلواﻗﻊ اﻟوﻃنﻲ )اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت .(2019 ،ﻋﻼوة ﻋ
اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي ﻟمﺪينﺔ ﺑيروت ،أﺛنﺎء مﺤﺎوﻟﺘه اﻟﺘرويج ﻟمﺤﺎرق اﻟنفﺎيﺎت،
أنه وﺿﻊ رأسه

مﺪخنﺔ إحﺪى اﻟمﺤﺎرق

اﻟﻬواء اﻟﺬي نﺘنفﺴه .وﺗﻌين ﻋ

إحﺪى اﻟنﺪوات اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت

ذﻟك ،ادﻋى رﺋيﺲ

ﺟﺎمﻌﺔ ﺑيروت اﻟﻌ ﺑيﺔ

سويﺴرا .وﻗﺎل إن ﻋمﺪة مﺪينﺔ ﻟوزان أخبره أن اﻟﻬواء اﻟﺨﺎرج من اﻟمﺪخنﺔ أنﻈﻒ من

اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت إنﺘﺎج مﻘطﻊ ﻓيﺪيو يفﻀﺢ ادﻋﺎءات رﺋيﺲ اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي ﻟمﺪينﺔ ﺑيروت

ويوﺿﺢ أن ﺛمﺔ انبﻌﺎﺛﺎت خطرة يمﻜن أن ﺗﺨرج من مﺪاخن اﻟمﺤﺎرق ،مﻊ اﻹﺷﺎرة إ

أن درﺟﺔ حرارة اﻟﻬواء اﻟﺨﺎرج من اﻟمﺪاخن

مرﺗفﻌﺔ ﻟلغﺎيﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أنه من اﻟمﺴﺘﺤيل اﻻﻗﺘراب منﻬﺎ )اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت.(2019 ،
كمﺎ ذكر ﺗوم نيﻜوﻻس
اﻟﺤﺼول ﻋ

كﺘﺎﺑه "موت اﻟﺨبرة" )" :(2017نﺤن نﻌيﺶ

أوﻗﺎت خطيرة .إذ ﻟﻢ يﺴبﻖ ﻟلﻜثير من اﻟنﺎس إمﻜﺎنيﺔ

ﻫﺬا اﻟﻘﺪر اﻟﻬﺎﺋل من اﻟمﻌرﻓﺔ ،ومﻊ ذﻟك ﻻ يﺰاﻟون يرﻓﻀون ﺑشﺪة ﺗﻌلﻢ أي ﺷﻲء .وﻻ يﻘﺘﺼر اﻷمر ﻓﺤﺴب ﻋ

ﺗﺰايﺪ

أﻋﺪاد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎديين اﻟﺬين يفﺘﻘرون إ اﻟمﻌرﻓﺔ اﻷسﺎسيﺔ ،ﺑل يمﺘﺪ أيﻀﺎ ً إ رﻓﻀﻬﻢ اﻟﻘواﻋﺪ اﻷسﺎسيﺔ ﻟﻸدﻟﺔ ويرﻓﻀون ﺗﻌلﻢ
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كيفيﺔ ﺗﻘﺪيﻢ حﺠﺔ منطﻘيﺔ .وﺑﺬﻟك ،ﻓﺈنﻬﻢ يﺨﺎﻃرون ﺑﺎﻟﺘﺨ

ﻋن ﻗرون من اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟمﺘرا كمﺔ وﺗﻘويﺾ اﻟممﺎرسﺎت واﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ

ﺗﺴمﺢ ﻟنﺎ ﺑﺘطوير مﻌﺎرف ﺟﺪيﺪة .ﻻ يﻌﺪو ذﻟك مﺠرد ﺷﻜوك ﻃبيﻌيﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺨبراء .أخشى مﺎ أخشﺎه أننﺎ نشﻬﺪ موت مبﺪأ اﻟﺨبرة
ذاﺗه ،ﻓﻬو انﻬيﺎر يغﺬيه مﺤرك اﻟبﺤث ﺟوﺟل ويﻘوده موﻗﻊ ويﻜيبيﺪيﺎ وﺗشبﻌه اﻟمﺪونﺎت ،يمنﻊ اﻟﺘف يﻖ ﺑين اﻟمﺤﺘرﻓين واﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻌﺎديين ،واﻟطﻼب واﻟمﻌلمين ،واﻟمفﻜ ين واﻟمﺘﺴﺎﺋلين -ﺑﻌبﺎرة أخرى ،ﺑين أوﻟﺌك اﻟﺬين ﺗمﻜنوا من ﺗﺤﻘيﻖ إنﺠﺎزات
من مﺠﺎﻻت اﻟﺤيﺎة وأوﻟﺌك اﻟﺬين ﻟيﺲ ﻟﺪيﻬﻢ أي إنﺠﺎز ﻋ

أي مﺠﺎل

اﻹﻃﻼق".

 4اﻟﺪروس اﻟمﺴﺘفﺎدة
اﻟﺘنﻈيﻢ ووﺿﻊ ﻫﺪف واسﺘراﺗيﺠيﺔ ﻫو أمر ﺿروري ﻟنﺠﺎح اﻟﻌمل .ﻓفﻲ حين ﺑﺎءت مﺤﺎوﻻت اﻟﺤراك ﻟﺘنﻈيﻢ وﺗطوير ﻫﺪف مشﺘرك
ﺑﺎﻟفشل ،ﻃور اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت ﻫيﻜله اﻟﺘنﻈيمﻲ ونﻈﺎمه اﻟﺪاخ

ووﺿﻊ ﻋﺪة اسﺘراﺗيﺠيﺎت وخطﻂ ﻋمل .وﻗﺪ ُوﺿﻌت أحﺪث

اسﺘراﺗيﺠيﺔ ﻻﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت مﻊ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ومﺆﺷرات اﻷداء اﻟرﺋيﺴيﺔ ذات اﻟﺼلﺔ اسﺘنﺎدا ً إ اﻟﺘﻘييﻢ اﻟﺪاخ

واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻷنشطﺔ

وأداء اﻻﺋﺘﻼف.
وﺟود مﺠموﻋﺔ مﺘﻌﺪدة اﻻخﺘﺼﺎﺻﺎت من اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬين يﺘمﺘﻌون ﺑمواﻫب وﻗﺪرات ومﻌﺎرف مﺨﺘلفﺔ يﺴمﺢ ﻟلﺤركﺔ ﺑﺎسﺘﺨﺪام
مﺠموﻋﺔ مﺘنوﻋﺔ من اﻷسﺎﻟيب واﻟ ُن ُﻬج واﻷدوات واﻟﺪﻓﻊ

اﻟوﻗت نفﺴه نﺤو اﻟﺘغيير من زوايﺎ ومنﻈورات مﺨﺘلفﺔ .وكﺬﻟك اﻻسﺘﻌﺎنﺔ

ﺑﺎﻷدوات اﻹﻋﻼميﺔ واﻟمﻌﺎرض اﻟفنيﺔ واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋيﺔ واﻟمﻈﺎﻫرات واﻟﺨطب اﻟﻌﺎمﺔ وورش اﻟﻌمل ﻟبنﺎء اﻟﻘﺪرات ومﺎ إ
يﺴﺎﻋﺪ ﻋ
اﻟﺤﺼول ﻋ

يﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑين مﺨﺘلﻒ اﻟفﺌﺎت وﻋ
اﻟمﻌلومﺎت

كﺴب اﻟﺘأييﺪ ممن ﻫﻢ

إنفﺎذ ﻗﺎنون "اﻟﺤﻖ

اﻟﺴلطﺔ ﻟﺘﺤﻘيﻖ اﻟﺘغيير.

اﻟوﻗت اﻟمنﺎسب  -مﻌرﻓﺔ أن حﺪﺛﺎ ً مﺎ سيﺤﺪث ﻗبل اﻵخ ين -ومن أﺟل ﺗنﻈيﻢ ﻋمليﺔ اﻻسﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟه

يﻌﺘبر أمرا ً مﻬمﺎ ً ﻟﻀمﺎن ﺗﻘﺪيﻢ رد ﺟيﺪ وإيﺼﺎﻟه ،وﻟﻀمﺎن أن ذﻟك يﺤﺪث
من خﻼل ﺷبﻜﺎت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ،

ذﻟك،

ﻋﺪة منﺎسبﺎت من اﻟﺤﺼول ﻋ

اﻟوﺻول إ

اﻟوﻗت اﻟمنﺎسب .ﻓﻘﺪ ﺗمﻜن أﻋﻀﺎء اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت،

وﺛﺎﺋﻖ ومﻌلومﺎت ﻟﻢ ﺗﻜن مﺘﺎحﺔ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻌﺎمﺔ اﻟنﺎس ﺑﺴبب ﻋﺪم

اﻟمﻌلومﺎت" .وﻗﺪ أﻃلﻌﻬﻢ أﺷﺨﺎص

وزارة اﻟبيﺌﺔ ،ومﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر واﻟبلﺪيﺎت ﻋ

اﻟمشﺎ يﻊ اﻟﺘﻲ يﺠري ﺗﺨطيطﻬﺎ ،أو اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺨﺬ ﻗبل اﻹﻋﻼن ﻋنﻬﺎ .وﻗﺪ أﻋطى ذﻟك اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻷﻓﻀليﺔ ﻟﻼسﺘﻌﺪاد
ﻻﺗﺨﺎذ إﺟراءات ﺿﺪﻫﻢ .ﻓﻌ
ﺑيروت اسﺘنﺎدا ً إ

سبيل اﻟمثﺎل ،كلﻒ مﺠلﺲ اﻹنمﺎء واﻹﻋمﺎر ﺷركﺔ ﺗﺪﻋى "إيﺠيﺲ" ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘييﻢ ﻟﻸﺛر اﻟبيﺌﻲ ﻟمﺤرﻗﺔ

دﻓﺘر ﺷروط .وﻟﻢ يﺘﺴن اﻻﻃﻼع ﻋ

وﺗمﻜن اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت من اﻻﻃﻼع ﻋ

اﻟﺘﻘ ير رﻏﻢ أن أحﺪ أﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب ﻃلب ذﻟك

رسﺎﻟﺔ رسميﺔ.

اﻟﺘﻘ ير وواﺟه رﺋيﺲ اﻟمﺠلﺲ اﻟبلﺪي ﻟمﺪينﺔ ﺑيروت ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻘيود اﻟمﺬكورة

اﻟﺘﻘ ير ﺿﺪ اﻋﺘمﺎد حرق اﻟنفﺎيﺎت واﻟﺤﺎﺟﺔ إ دراسﺎت إﺿﺎﻓيﺔ ﻟﺘﻘييﻢ اﻷﺛر اﻟبيﺌﻲ ﻋ
اﻋﺘمﺎد اﻟ ُن ُﻬج اﻟﺘشﺎركيﺔ واﻟشفﺎﻓيﺔ واﻟﺪيمﻘراﻃيﺔ

نﺤو سليﻢ.

دينﺎميﺎت اﻟمﺠموﻋﺎت اﻟﺪاخليﺔ يﺴﺎﻋﺪ ﻋ

اﻟﻜفﺎءة.
اﻻخﺘيﺎر اﻟﺪﻗيﻖ ﻟمﺼﺎدر اﻟﺘمويل ﻟﻀمﺎن ﻋﺪم ﺗأﺛير اﻟمموﻟين ﻋ

ﻗرار اﻟمﺠموﻋﺔ واسﺘﻘﻼﻟيﺘﻬﺎ.
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اﻟﺤفﺎظ ﻋ

اﻟموارد اﻟبش يﺔ و يﺎدة

اﻟﺘﺤول من ممﺎرسﺔ دور اﻟمﻌﺎرﺿﺔ اﻟمﺤﻀﺔ إ
ومﺼﺪاﻗيﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟفﺎﻋلﺔ

ﺑنﺎء وﺟﻬﺎت نﻈر أو حلول ﺑﺪيلﺔ من ﺷأنه أن يﻜون ﻟه ﺗأﺛير أﻓﻀل ويﻈﻬر ﺟﺪيﺔ

ﻟمﺎ يﺘﻢ
اﻟمﺠﺘمﻊ اﻟمﺪ  .إذ يواﺟه اﻟﺴيﺎسيون داﺋمﺎ ً اﻟنﺎﺷطين ويطلبون منﻬﻢ ﺗﻘﺪيﻢ حلول ﺑﺪيلﺔ ّ

اﻗﺘراحه .وﻟﺬا ﻋنﺪمﺎ يﻜون ﻟﺪى اﻟنﺎﺷطين وﺟﻬﺔ نﻈر واﺿﺤﺔ اﻟمﻌﺎﻟﻢ ﺑشأن اﻷسبﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إ

مﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤل ومﺎ يمﻜن أن

يﻜون اﻟبﺪيل ،ﻓﺈنﻬﻢ يﺘمﺘﻌون ﺑﻘﺪرة أﻓﻀل ﻟمواﺟﻬﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺴيﺌﺔ.
ﺑنﺎء ﻗﻀﺎيﺎ اﻟمنﺎﺻرة اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﻋ

اﻷدﻟﺔ ُيﻌﺪ أمرا ً ﺑﺎﻟغ اﻷﻫميﺔ من أﺟل أﻋﺪاد حﺠج ﻗويﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋن اﻷﻫﺪاف وﺑنﺎء اﻟثﻘﺔ واﻟمﺼﺪاﻗيﺔ

ﺑين اﻟﺴيﺎسيين وﺻﺎنﻌﻲ اﻟﻘرار واﻟمواﻃنين .ويمﻜن أيﻀﺎ ً ﺗﻌ يﺰ اﻟثﻘﺔ واﻟمﺼﺪاﻗيﺔ ﻋن ﻃ يﻖ إﺑراز مﺪى ﻗﺎﺑليﺔ اﻟﺤلول اﻟمﻘﺘرحﺔ
ﻟلﺘطبيﻖ .ﻓﻘﺪ أﺛبﺘت مبﺎدرة "مﺪينﺘﻲ ﺗفرز" أن ﻓرز اﻟنفﺎيﺎت ﻋنﺪ اﻟمﺼﺪر يمﻜن ﺗطبيﻘه

مﺪينﺔ مثل ﺑيروت و

اﻟمنﺎﻃﻖ ذات

اﻟﺪخل اﻟمﺘوسﻂ ﻋنﺪ ﺗوﻋيﺔ اﻟنﺎس ﻷﻫميﺔ ﻫﺬا اﻟﻌمل ،ووﺿﻊ نﻈﺎم مﺘﻜﺎمل ﻟلﺠمﻊ واﻟفرز وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوير.
ﺗبﺴيﻂ اﻟﻘﻀﺎيﺎ اﻟمﻌﻘﺪة وإظﻬﺎر اﻷمور ﻏير اﻟمرﺋيﺔ ﻟلﻌيﺎن من ﺷأنه أن يﺴﺎﻋﺪ ﻋ

ﺗﻌبﺌﺔ اﻟنﺎس ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘغيير ،مثل حملﺔ "حرﻗﺘوا

سمﺎنﺎ".
اﻟﺘركيﺰ ﻋ

مﺤﺎوﻟﺔ ﺗغيير اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ يﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟنﻈﺎم واﻟمﺘﺼلﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀيﺔ )مثل اﻟﻀغﻂ من أﺟل إدخﺎل ﺗﻌﺪيﻼت ﻋ

وﻋﻘليﺎت من ﻫﻢ

اﻟﻘوانين(

اﻟﺴلطﺔ واﻟﻌﺎمﺔ .ومن ﺷأن اﻟمنﺎﻗشﺎت مﻊ اﻟوزراء وأﻋﻀﺎء مﺠلﺲ اﻟنواب وﻗﺎدة اﻷحﺰاب اﻟﺴيﺎسيﺔ وأﻋﻀﺎء

اﻟبلﺪيﺎت و يﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋ

ﺗغيير اﻵراء .ﻋ

أﻋطى اﻟنواب ﺑﺪاﺋل وحﺠج ﻟلمطﺎﻟبﺔ ﺑﺈدخﺎل ﺗغييرات ﻋ

سبيل اﻟمثﺎل ،ﺗﻘﺪيﻢ اﻗﺘراح ﺗﻌﺪيﻼت ﻋ

ﻗﺎنون إدارة اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

اﻟﻘﺎنون اﻟمﻘﺘرح.

ﺗﺤﺪيﺪ اﻟﺤلفﺎء وﺻنﺎع اﻟﻘرار اﻟمﺤﺘملين ﻗبل إﺷرا كﻬﻢ من ﺷأنه أن ي يﺪ من ﻓرص ﺗﺤﻘيﻖ اﻷﻫﺪاف وإحﺪاث ﺗغيير

اﻟﺴيﺎسﺎت

اﻟﻌﺎمﺔُ .يﻌﺪ اخﺘيﺎر اﻟوﻗت اﻟمنﺎسب واﻟلﺤﻈﺔ اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟمﺆاﺗيﺔ واﻟلغﺔ اﻟمﻼﺋمﺔ ﻟلمطﺎﻟبﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘوق أمرا ً ﺿرو يﺎً ،ﻻ سيمﺎ

ﺿوء

دينﺎميﺎت اﻟﺴلطﺔ اﻟﺴيﺎسيﺔ اﻟمﺘغيرة واﻟواﻗﻊ اﻟلبنﺎ )اﻟوكﺎﻟﺔ اﻷميركيﺔ ﻟلﺘنميﺔ اﻟﺪوﻟيﺔ؛ مﺠموﻋﺔ اﻹﺻﻼح.(2020 ،
اﺗبﺎع نﻬج "اﻟﺘشﻬير واﻟفﻀﺢ" ﻟلممﺎرسﺎت ،وﻟيﺲ اﻟشﺨﺼيﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ،ﻟه ﺗأﺛير أﻓﻀل ﻋ

ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت اﻟﻌﺎمﺔ .ﻓﻌنﺪ مﻬﺎﺟمﺔ

اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟشﺨﺼيﺎت ،يﻌﺎرض اﻟمﺆيﺪون ﻟﻬﻢ اﻗﺘراحك حﺘى ﻟو كﺎنوا يﺆمنون ﺑه أو يﻌﺘﻘﺪون أنه ﺻﺤيﺢ .ﻋ

سبيل اﻟمثﺎل ،ﻟﻢ

يﻬﺎﺟﻢ اﺋﺘﻼف إدارة اﻟنفﺎيﺎت و ير اﻟبيﺌﺔ ﺷﺨﺼيﺎً ،ﺑل ﻫﺎﺟﻢ اﻟﻘرارات واﻟﺴيﺎسﺎت اﻟﺘﻲ ُيﻌﺘﻘﺪ أنﻬﺎ ﻏير مﺴﺘﺪامﺔ.
ﺑنﺎء اﻟشرا كﺎت واﻟشبﻜﺎت وﺗوحيﺪ اﻟﺠﻬود يﺆدي إ ﺗﺠنب اﻻزدواﺟيﺔ ،وﺗﺤﺴين اﻟوﺻول إ اﻟموارد )اﻟبش يﺔ واﻟمﺎﻟيﺔ ﻋ

اﻟﺴواء(،

ويﺘيﺢ ﻟلنﺎﺷطين ﺗبﺎدل اﻟﺨبرات واﻟمﻌلومﺎت واﻻسﺘراﺗيﺠيﺎت وﺗوسيﻊ نطﺎق ﺗأﺛير أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ .ﻓﻘﺪ أدى ﺗوحيﺪ اﻟﺠﻬود مﻊ اﻟمنﻈمﺔ
اﻟﺪوﻟيﺔ ﻟلﺘﻘ ير ﻋن اﻟﺪيمﻘراﻃيﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌمل مﻊ اﻟبلﺪيﺎت ﻟﺘﻌ يﺰ اﻟﺤوكمﺔ ،إ
اﻟنفﺎيﺎت

مﺠﺎل إدارة اﻟنفﺎيﺎت مﻊ خبرة اﻟمنﻈمﺔ

ﻟﺘﻌ يﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟبلﺪيﺔ

مﺠﺎل اﻟﺤوكمﺔ ،وسﺎﻋﺪ ﻋ

مﺠﺎل ﺗﺨطيﻂ إدارة اﻟنفﺎيﺎت.
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دمج اﻟﺨبرة اﻟﺘﻘنيﺔ اﻟﺘﻲ يﺘمﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﺋﺘﻼف إدارة
اﻻسﺘفﺎدة من ﻋﻼﻗﺎت كل منﻬمﺎ مﻊ اﻟبلﺪيﺎت

اﻟﺘغيير يﺴﺘغرق وﻗﺘﺎ ً ويﺤﺘﺎج إ

اﻟﺼبر .يﺠب أن يﻈل اﻟنﺎﺷطين ملﺘﺰمين ﻟﻀمﺎن اسﺘﺪامﺔ حركﺘﻬﻢ .يمﻜن أن يﺴﺘغرق ﺗغيير

اﻟﺴيﺎسﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ﻋﻘوداً ،وﻫﻲ مﺪة ﺗﺘﺨطى اﻟﺠﺪول اﻟﺰمنﻲ أو دورات اﻟبرامج اﻟميﺰانيﺔ ﻟمﺠموﻋﺎت اﻟمنﺎﺻرة .ﻓﺎﻷنشطﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
آﺛﺎر ﻃويلﺔ اﻷﺟل ﻟيﺴت ﺟﺬاﺑﺔ ﻟلﺪاﻋمين ﺑﻘﺪر ﺟﺎذﺑيﺔ اﻷنشطﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ نﺘﺎﺋج ﻓو يﺔ )ﺟين ورايت .(2013 ،و
ﻟيﺲ من اﻟﺴﻬل ﺗغيير اﻟﺴيﺎسﺎت اﻟﻌﺎمﺔ ،ﻻ سيمﺎ

اﻟواﻗﻊ اﻟلبنﺎ ،

ﻏيﺎب مﺆسﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟفﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗوﻓر ﺑيﺌﺔ مﺆاﺗيﺔ ﻟﺤركﺎت اﻟمنﺎﺻرة

ﻟلﺘطور وإحﺪاث اﻟﺘغيير.
ﺑﻌﺾ اﻷحيﺎن ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜون نﺘﺎﺋج حمﻼت اﻟمنﺎﺻرة ملموسﺔ ﻷنﻬﺎ ﺗﻜون وﻗﺎﺋيﺔ ﺑطبيﻌﺘﻬﺎ ،وﻻ يمﻜن ﺗﻘﺪيرﻫﺎ .ﻓﻌ

سبيل اﻟمثﺎل،

يﻌﺪ منﻊ اﻋﺘمﺎد مﺤﺎرق اﻟنفﺎيﺎت أو منﻊ ﺗﺼﺪير اﻟنفﺎيﺎت إ اﻟﺨﺎرج إنﺠﺎزا ً كبيرا ً وﻟﻜنه ﻟيﺲ ملموسﺎ ً ﻷن اﻟمﺤﺎرق كﺎن من اﻟمﺨطﻂ
ﺗنفيﺬﻫﺎ وﻟﻢ ﺗﻜن موﺟودة ﻋ
اﻟﻌﺎمﺔ ،وخﺎﺻﺔ

أرض اﻟواﻗﻊ.

حين كﺎن من اﻟممﻜن أن يﺘﻜبﺪ ﺗنفيﺬﻫﺎ ﺗﻜﺎﻟيﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋ

اﻟبيﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﺤﺔ

ظل اﻷزمﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ اﻟوﻃنيﺔ اﻟﺤﺎﻟيﺔ.

 5اﻟﺨﺎﺗمﺔ
ﻻ يﺰال ﻗطﺎع اﻟنفﺎيﺎت اﻟﺼلبﺔ

ﻟبنﺎن يواﺟه ﺗﺤﺪيﺎت ﺗفﺎﻗمت اﻵن ﺑﺴبب اﻷزمﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ .ﻓﻀﻼ ً ﻋن أن اﻟﻌﻘود

اﻟﺤﻜوميﺔ ﻟﺠمﻊ اﻟنفﺎيﺎت وﻓرزﻫﺎ وﺗﺤويلﻬﺎ إ أسمﺪة وﻃمرﻫﺎ ﺟميﻌﻬﺎ ﺗُﺤﺴب ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷميركﻲ ،ومﻊ ﺗﺪﻫور ﻗيمﺔ اﻟﻌملﺔ اﻟلبنﺎنيﺔ،
ﻻ ﺗﺴﺘطيﻊ اﻟﺤﻜومﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟلمﻘﺎوﻟين واﻟشركﺎت اﻟمﻌنيﺔ .و مرات ﻋﺪيﺪة ،ﺗوﻗفت اﻟشركﺎت اﻟمﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋن ﺟمﻊ اﻟنفﺎيﺎت .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜومﺔ اﻟمرك يﺔ ﻻ ﺗوﻓر ﻟلبلﺪيﺎت اﻟميﺰانيﺎت اﻟمﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻷمر اﻟﺬي يمنﻌﻬﺎ من اﻟﺪﻓﻊ ﻟلمﻘﺎوﻟين وإدارة نفﺎيﺎﺗﻬﺎ.
و اﻟوﻗت نفﺴه ،سﺎﻋﺪت اﻷزمﺔ ﺑﻌﺾ اﻟبلﺪيﺎت واﻟﻌﺪيﺪ من اﻟمنﻈمﺎت ﻏير اﻟﺤﻜوميﺔ واﻟشركﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋ
ﺑﻌﺾ اﻟمواد من اﻟنفﺎيﺎت ﺑﺎﻋﺘبﺎرﻫﺎ مﺼﺪر من مﺼﺎدر اﻟﺪخل .وﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺘغييرات

أن ﺗنشﻂ ﻻسﺘرداد

ﺟﻬود اﻟمنﺎﺻرة ﻟلﺘﺤول إ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺪاﺋري واﻻنﺘﻘﺎل من ﻋﻘليﺔ اﻟﺘﺨلﺺ من اﻟنفﺎيﺎت إ مبﺪأ اسﺘرداد اﻟمواد.
من اﻟممﻜن إحراز اﻟﺘﻘﺪم
اﻟمﺪ

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌى إ

مواﺟﻬﺔ اﻟﻈلﻢ اﻟبيﺌﻲ وسوء إدارة اﻟنفﺎيﺎت ،وﻟﻜن يﺘﻌين ﻋ

اﻟنﺎﺷطين واﻟﺠﻬﺎت اﻟفﺎﻋلﺔ

اﻟمﺠﺘمﻊ

ﺗﺤﻘيﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘمﺎﻋيﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎديﺔ واﻟبيﺌيﺔ ،مﻀﺎﻋفﺔ ﺟﻬودﻫﻢ من أﺟل ﺑنﺎء حركﺎت ﺗغيير حﻘيﻘيﺔ

وﺷﺎملﺔ وﻗويﺔ واسﺘراﺗيﺠيﺔ.
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