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لبنان؟لخيار  هل حرق النفايات هو  

  AUBفي" الُمْستَنَشق الهواء دراسة مركز" نظمه صحفي مؤتمر عنوان

 
مؤتمر صحفي حول قضية حرق النفايات الصلبة )أو تحويل   (AUB)ُعقد في الجامعة األميركية في بيروت

 .النفايات إلى طاقة(، وهي قضية مثيرة للجدل

 

، وهو مجموعة بحثية بيروت في األميركية الجامعة في" الُمْستَنَشق الهواء دراسة مركزوقد نظّم المؤتمر 

وتضّمن المؤتمر الصحفي عروضاً أنشئت مؤخراً وتتناول تلوث الهواء والهباء الجوي السام والُمستنشق. 

بيانية حول كيمياء الغالف الجوي، والهندسة الكيميائية، وميكانيكا الموائع في الغالف الجوي، وحول 

 .السياسات العامة، واالقتصاد

 

وقد قّدم المؤتمر الصحفي األدلة العلمية على تقنية حرق النفايات، وآثارها البيئية والصحية، وجدواها من 

قتصاد والسياسات العامة في لبنا.. وقد قّدم العرو  البيانية والمداخالت كل من الدكتور آال. حيث اال

، عميد كلية الهندسة والعمارة في الجامعة وخبير تلوث الهواء؛ والدكتور جوزيف زعيتر، من دائرة هشحاد

الموائع في  ميكانيكبير في الهندسة الكيميائية، وخبير عمليات حرق النفايات؛ والدكتور عصام اللقيس، الخ

الغالف الجوي؛ والدكتورة نجاة صليبا، خبيرة تلوث الهواء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة 

األميركية في بيروت؛ والدكتور جاد شعبا.، االقتصادي وخبير االقتصاد السياسي؛ والدكتور روالند رياشي، 

 ةالدكتور وليد سعد و الدكتور د انضم إلى المجموعة أيضاخبير السياسات العامة والموارد الطبيعية. وق

 .كارمن جحا باإلضافة إلى منى الحالق، مديرة مبادرة جوار الجامعة األميركية في بيروت

 

وقد نبّه جميع خبراء الجامعة األميركية في بيروت إلى خطورة اعتماد حرق النفايات في لبنا.. وأبرزت 

الهواء إلى مصدر قلق كبير فيه. وتظهر العديد من الدراسات عواقب تراخي العرو  البيانية تحّول تلوث 

األنظمة البيئية على نوعية الهواء في لبنا.. وفي مثل هذه الظروف السائدة، يشّكل وجود مصدر إضافي 

ءة، لالنبعاثات السامة مثل محارق النفايات مبعثاً للقلق يتطلب أنظمة صارمة من خالل إنشاء سلطة بيئية كفو



قبل الموافقة على المحارق وإنشائها. وينبغي أ. تكو. هذه السلطة قادرة على منح التصاريح، والتحقَق من 

االمتثال لها، وتقييم القوانين واألنظمة باستمرار، وبناء القدرة على اإلشراف على تشغيل ومراقبة عمليات 

ت المحلية. وفي الوقت الحاضر، ال وجود هذه التصريف في الهواء والماء وللنفايات الصلبة، وتدريب الخبرا

السلطة البيئية في لبنا.، مما يترك لبنا. فريسة لضمانات مضلّلة تقدمها الشركات المصنعة للمحرقة. وهذا 

 .ُمقلق، ال سيما بالنظر إلى التاريخ الطويل والُمريب لحرق النفايات في جميع أنحاء العالم

 

أيضا الشروط الالزمة العتماد المحارق، على غرار البلدا. األكثر تطّوراً، وشملت العرو  البيانية العلمية 

إذ هناك حاجة إلى نظام ناضج وفّعال إلدارة النفايات ينشط لعدد من السنوات و يشرف، على سبيل المثال، 

البيئية على فرز النفايات وإعادة تدويرها وما إلى ذلك. كما تولج بهذا النظام وضع السياسات والتنظيمات 

لمراقبة االنبعاثات والسيطرة عليها، واستعمال ضوابط متقدمة لتلوث الهواء مع أحدث التقنيات لعالج 

انبعاثات غازات المداخن الضارة. ويحتاج التخلص من النفايات الصلبة إلى مطامر كيميائية مضبوطة وحسنة 

 .التشغيل يديرها موظفو. مهرة يتم استبقاؤهم

 

صحفي أيضا محاكاة النتقال الغازات المتصاعدة من المحارق المقترحة في منطقة وتضمن المؤتمر ال

 .بيروت، وعر  مدى التلوث السام المحتمل بسبها في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية

 

وأبرزت العرو  أيضا عدم مالءمة الحرق مع الواقع اللبناني، نظرا لعدم وجود الخبرات المحلية والحاجة 

إصالحات تشريعية ومؤسسية كبيرة لضما. التشغيل اآلمن والمنتظم. وعالوة على ذلك، فعملية الحرق إلى 

دوالر للطن( بالمقارنة مع التكنولوجيات الموجودة البديلة والموجودة في لبنا.  300مكلفة للغاية )تقريباً 

مارات هائلة في إدارة مخلفات دوالر طن(. وتتطلب عملية الحرق كلفة  استث  70والتي ال تتجاوز كلفتها 

 .الحرق السامة بما في ذلك تأمين مواقع دفن النفايات المخلفات السامة

 

ولفت المشاركو. إلى أ. الحرق هو عبارة عن تقنية متدنية في السياق اللبناني مقارنة بالتقنية الالهوائية 

يات مطبقة بالفعل في لبنا. مع نتائج واعدة الميكانيكية والبيولوجية لعالج النفايات، وهي تقنية إلدارة النفا

 وتأثيرات بيئية واجتماعية منخفضة.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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