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املوجز التنفيذي

ال�سياق

بلغت التوترات بني اأهايل عر�سال والقرى املجاورة ذروتها عام 2014 وذلك و�سط تزايد وجود اجلماعات املتطرفة فيها واملتمثلة 
يف الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�ش( وجبهة الن�سرة يف كل من عر�سال وجرودها )�سواحي عر�سال اجلبلية(. ويرتبط 
وجود هذه اجلماعات املتطرفة يف عر�سال، والذي اعترَبُه جريان عر�سال من ال�سيعة وامل�سيحيني وكذلك بع�ش امل�سوؤولني املهّمني يف 
البالد احتالًل للقرية، ارتباطًا مبا�سرًا باحلرب يف �سوريا. اأما بالن�سبة للمقاتلني ال�ُسنة الذين يقاتلون �سد نظام الأ�سد وحزب اهلل 
يف �سوريا، فقد �سكلت عر�سال ذات الأغلبية ال�سنية مالذًا اآمنًا لبع�سهم ومكانًا تقيم فيه عائالتهم والقواعد ال�سعبية الداعمة لهم. 
2014 عندما ردت تلك اجلماعتني املتطرفتني  وعلى الرغم من ذلك، �ساءت تلك العالقة بينهم وبني عر�سال ب�سكل كبري يف عام 
)داع�ش وجبهة الن�سرة( على اإحدى حالت العتقال التي نفذها اجلي�ش اللبناين حيث قامتا »بغزو« القرية واختطاف اأفراد من قوى 
الأمن الداخلي واجلي�ش اللبناين1. وقد غريرّ هذا ب�سكل كبري العالقة بني املجتمع اللبناين امل�سيف والالجئني ال�سوريني، وب�سكل خا�ش 
الالجئني الذين لهم عالقة اأو قرابة مب�سلحي تلك اجلماعات، كما حولت هذه احلادثة الديناميكيات الداخلية �سمن جمتمع عر�سال 

واأدت اإلى تزايد يف ال�سخط جتاه اأداء البلدية ال�سابقة التي خ�سرت النتخابات البلدية يف اأيار 2016.

اأولوياته وكانت اأهمها ا�ستعادة العالقة بني �سكان املنطقة.  يف العام 2016، و�سع املجل�ش البلدي املنتخب حديثًا يف بلدية عر�سال 
وقد اعترب بع�ش روؤ�ساء البلديات هذه املرحلة باأنها متثل »فتح �سفحة جديدة«. يف هذا البحث، اأطلقنا على هذه املرحلة ا�سم »فجر 
جديد« يف العالقات يف عر�سال، وهي الأولوية التي دعمتها ووطدتها اأي�سًا املكا�سب الأخرية التي حققها اجلي�ش اللبناين عام 2017 
من خالل عملية »فجر اجلرود«. ولكن حتى اللحظة التي مت فيها طرد امل�سلحني من »جرود عر�سال«، كان الثمن الذي دفعه املجتمع 
العامة بني  البلدية وال�ستقرار والأمن ف�ساًل عن العالقة  العي�ش وتوفر اخلدمات  كاماًل باهظًا على م�ستويات متعددة، منها �سبل 

مواطني عر�سال والدولة.

اللبناين  كان ال�سغط على اخلدمات وتدهور ال�ستقرار الجتماعي يف عر�سال واملناطق املجاورة قد بداأ حتى قبل تطويق اجلي�ش 
لعر�سال والذي تال اأحداث 2014. فقد �سبقه تدفق كبري لع�سرات الآلف من الالجئني ال�سوريني اإلى عر�سال واملناطق  املجاورة �سيف 
عام 2013، حيث فر �سكان قرى باأكملها من �سوريا، خا�سة من الق�سري ويربود يف القلمون، اإلى البقاع، وا�ستقر عدد كرب منهم يف 
عر�سال. ووفقًا لأرقام املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني اخلا�سة بال�سوريني امل�سجلني، فقد اأقام اأكرث من 50،000 لجئ �سوري يف 
عر�سال والقرى  املجاورة، ويكاد يكون هذا العدد م�ساويًا لعدد ال�سكان اللبنانيني الذين يعي�سون يف هذه القرى على الرغم من عدم 
وجود اإح�سائيات ر�سمية دقيقة عن عدد ال�سكان. من جهتهم، اأفاد كافة روؤ�ساء البلديات ومقدمي املعلومات الرئي�سيني وامل�ساركني 
يف حلقات النقا�ش اجلماعية املركزة باأنه ومع �سعف البنية التحتية احلالية التي تواجه �سغطًا ب�سبب ت�ساعف عدد ال�سكان، يكون 

توفر دعم دويل م�ستمر وتدخالت حكومية اأو�سع نطاقًا الطريقة الوحيدة ملنع انهيار الو�سع.

ي�سعى هذا التقرير اإلى �سرح العالقات احلالية واملظامل ما بني ال�سكان  يف عر�سال، كما يهدف اإلى ا�ستعرا�ش الفر�ش التي حددها كل 
من املجتمع املحلي واحلكومة لدعم املنطقة ويقرتح عددًا من العتبارات الهامة لتو�سيع نطاق امل�ساركة الدولية يف تلبية الحتياجات.

النتائج الرئي�سية

املجتمعية، وهي  والفئات  املناطق  �سيوعًا عرب خمتلف  الأكرث  امل�سكلة  ال�سحي )مياه املجاري(  ال�سرف  املياه ومياه  ت�سّكل م�ساألة 
ت�سمل: تلوث مياه نبع اللبوة حيث كان يتم التخل�ش من مياه ال�سرف ال�سحي يف جوار النبع، مما اأدى اإلى ن�سوب نزاع كبري بني اأهايل 
ع الرتبة وفر�ش تغيريات يف الت�ساري�ش لتكون مالئمة للمخيمات  عر�سال والقرى املجاورة؛ وغمر ال�سوارع مبياه الأمطار ب�سبب ت�سبرّ

http://civilsociety-centre.org/timelines/27778 :1 نزاع عر�سال، مركز معارف املجتمع املدين، دعم لبنان
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غري الر�سمية يف عر�سال. وتوؤدي م�سكلة ت�سبع الرتبة اإلى اأعباء مالية اإ�سافية على املجتمع املحلي امل�سيف، حيث جتد الأ�سر نف�سها 
م�سطرة ل�سفط ُحفر ال�سرف ال�سحي وتنظيفها عدة مرات يف العام الواحد، خالفًا ملا اعتادوا عليه يف املا�سي عندما كانت الرتبة 

متت�ش مياه ال�سرف ال�سحي ومل يكن من حاجة ل�سفط ُحفر ال�سرف ال�سحي وتنظيفها �سوى مرة واحدة كل ب�سع �سنوات.

من اأجل تخفيف حدة التوتر الناجم عن ال�سغط املتزايد على كلرّ من البنية التحتية للمياه وال�سرف ال�سحي، على الدعم املبا�سر اأن 
يذهب اإلى اإن�ساء �سبكات وحمطات معاجلة وقنوات الت�سريف بالإ�سافة اإلى التوعية على املمار�سات الف�سلى يف احلفاظ على املياه 
وا�ستخدامها واأمور اأخرى، كما يجب اأن يتم تن�سيق كافة تلك التدخالت بالكامل مع البلديات املحلية والوزارات املعنية والحتادات، 

وعند ال�سرورة مع جمل�ش الإمناء والإعمار.

النفايات واإحراقها يف الهواء الطلق.  اإلقاء  الناجمة عن  اأكرب م�سكلة نظرًا للمخاطر ال�سحية  النفايات ال�سلبة ثاين  اإدارة  �سكلت 
وكلما طال الوقت الذي ترتك فيه تلك النفايات يف ال�سوارع قبل جمعها كلما زادت خماطرها ال�سحية. لذلك من املهم دعم تنفيذ 
مراكز لفرز النفايات واإعادة تدويرها اإلى جانب اإعادة الت�سميم البيئي ملكب النفايات. يجب اأن يتم ذلك بالتوازي مع تعزيز قدرات 
اإلى ذلك، وب�سكل  اإ�سافة  اإ�سافية لذلك.  البلديات يف جمع النفايات ال�سلبة واإدارتها من خالل توفري حاويات و�ساحنات واأنظمة 
اأ�سا�سي، يجب الرتكيز على زيادة م�ستوى وعي ال�سكان يف ما يتعلق بفرز النفايات من م�سدرها، اأي قبل رميها. اأما بالن�سبة للتوعية، 
فيمكن للمنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ش اأن يلعبا دورًا يف رفع م�ستوى الوعي واإن�ساء موؤ�س�سات ريادة اجتماعية تعمل على 

اإعادة تدوير النفايات وحتويلها.

اأما يف ما يتعلق مب�سكلة الكهرباء فقد ر�سدت لها اجتاهات مماثلة لتلك اخلا�سة بامل�ساكل الأخرى. فقد �سكل تدهور جودة اخلدمة 
البنية  تعزيز  خالل  من  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  دعم  فاإن  ولذلك،  التحتية.  البنية  �سيانة  على  �سغًطًا  الحتياجات  م�ستوى  وارتفاع 
التحتية - مبا يف ذلك املحورّلت والكابالت - وا�ستبدال املعدات املتهالكة من �ساأنه اأن ي�ساعد يف تخفيف ذلك ال�سغط. كما اأنه من 
توفري م�سادر  الر�سمية من خالل  املخيمات غري  الطاقة يف  ا�ستهالك  واإدارة  القطاع  لتنظيم  البلدية يف جهودها  ال�سروري دعم 
الكهرباء البديلة اأو املولدات. اأما التوعية، فيمكن حتقيقها بال�سراكة مع املنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية لزيادة احلفاظ 
على الطاقة. وب�سكل مواٍز، يجب ت�سجيع القطاع اخلا�ش على ال�ستثمار يف بدائل الطاقة النظيفة وخا�سة الطاقة ال�سم�سية، لإخراج 
ا اأن ي�سكل تدخاًل  اأو املخيمات غري الر�سمية من ال�سبكة احلالية وبالتايل تقليل ال�سغط عليها، وهذا من �ساأنه اأي�سً بع�ش الأحياء 

م�ستداًما يفيد القرية على املدى الطويل.

وُحددت ندرة �سبل العي�ش امل�ستدامة وذات الأجور الالئقة كم�سكلة رئي�سية يف عر�سال التي تاأثرت بكل من املناف�سة املتزايدة على 
اإيقاف عملها  اإلى  املقالع يف عر�سال  املثال، ا�سطرت كافة  �سبيل  املختلفة. فعلى  القطاعات  للنزاع على  املبا�سر  والتاأثري  الوظائف 
خالل ال�ستباكات، مما اأدى اإلى نق�ش موؤقت يف فر�ش العمل، ذلك اإ�سافًة الأ�سرار الأخرى املكلفة الناجمة عن تلك ال�ستباكات، 
من تعطيل وتخريب للمعدات والآلت الثقيلة. اأ�سف اإلى ذلك معاناة القطاع الزراعي اأي�سًا. ففي املا�سي، ك�سب معظم اأهايل عر�سال 
امل�سلحني  ال�ستباكات بني  ب�سبب  ب�سدة  ت�سرر  الزراعي  القطاع  ولكن  وامل�سم�ش.  الكرز  الفاكهة، وخا�سة  اأ�سجار  زراعة  قوتهم من 
اإنعا�ش هذا القطاع،  اإلى حقولهم. من اأجل  اآمن  واجلي�ش اللبناين، حيث حالت تلك ال�ستباكات دون ح�سول املزارعني على ممر 
اأن تركز هذه التدخالت على الإنتاج وكذلك على زيادة غلة املزارعني املحليني.  اأو خطة عمل فورية، ويجب  اإلى تدخٍل  ثمة حاجة 
وبالإ�سافة اإلى ذلك، من املهم جدًا اإعادة تاأهيل الب�ساتني والبنى التحتية الزراعية التي ت�سررت من جراء النزاع، كما اأن اإعادة 
تاأهيل البنى التحتية حل�ساد املياه وقنوات الري يعترب غاية يف الأهمية. كما يجب متابعة الأعمال الزراعية الأخرى، مبا يف ذلك 
واإ�سالح  الزراعية  الغرف  بناء  واإعادة  الزراعية  الطرق  تاأهيل  واإعادة  الأ�سجار  ورعاية  امليتة  الأ�سجار  وا�ستبدال  املدرجات  ت�سييد 
م�سخات املياه. و�ستحتاج هذه اجلهود اإلى توفري الأدوات واملعدات والدعم الفني لإعادة تاأهيل الأرا�سي واإنتاج اأ�سجار الفاكهة. اأما 
على م�ستوى احلكومة فمن املهم بناء قدرات البلديات واملوؤ�س�سات املحلية لتعبئة املجتمعات املحلية من اأجل ا�ستعادة �سبل العي�ش 
والنتعا�ش القت�سادي كما وتعبئة ال�سركاء واملوارد على ال�سعيدين الوطني والدويل ودعم املن�ساآت ال�سغرية ومتناهية ال�سغر يف 
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جمالت الزراعة والرثوة احليوانية والأغذية الزراعية واحلرف اليدوية، مثال اإنتاج خيوط ال�سوف ون�سج ال�سجاد واملنتجات الثانوية 
وتي�سري  الأ�سواق  اإلى  الو�سول  اإلى تعزيز  اإ�سافة  التقليدي. ذلك  والبالط  والف�سيف�ساء  ال�سرياميك  واملقالع، مثال  للتعدين  الأخرى 
الدعم املايل وبرامج متويل  والتعاونيات املحلية من خالل توفري  بناء قدرات اجلمعيات  القيمة مع  الأ�سواق و�سال�سل  الروابط مع 

املن�ساآت ال�سغرية واملتناهية ال�سغر، من �سمن جملة اأمور اأخرى.

اأما يف ما يتعلق بحالة الأمن، من ال�سروري ذكر التح�سينات الكربى التي حدثت خالل العام املا�سي، خا�سة بعد عملية فجر جرود 
التحول  الن�سرة، ولكن ذلك مل يكن  والتي طهرت حميط عر�سال من كلرّ من داع�ش وجبهة  اللبناين  التي نفذها اجلي�ش  عر�سال 
2016 قد  املنتخب حديثًا عام  البلدي  التي اعتمدها املجل�ش  البلدية  اأحداث عر�سال، ذلك لأن ال�سرتاتيجية  الوحيد يف  الإيجابي 
عززت اأي�سًا ال�سعور العام بالأمن يف القرية، كما اأنها �سلطت ال�سوء على بع�ش نقاط �سعف ال�سلطات املحلية يف اإدارة هكذا و�سع 
القدرات  وبناء  التدريب  خالل  من  البلدية(  )ال�سرطة  املحلية  الأمن  قوى  دعم  اأوًل  للغاية  املهم  من  اأ�سبح  لذلك  وح�سا�ش.  حرج 
ل�سمان التزامها باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان وم�ساعدتها على تبني منوذج ال�سرطة الجتماعية التي ُي�سرك كافة ال�سكان ويرفع 
ز املهارات الوقائية بني العائالت يف حماية اأطفالها من التطرف العنيف. وثانيًا، دعم البلدية باإعداد مركز ال�سرطة  من وعيهم ويعزرّ
كافة قرى عر�سال  اأن  للتاأكد من  الألغام  نزع  اإجراءات  وثالثًا، دعم  2018 وجتهيزه.  اعتباًرا من �سيف  فيه  العمل  يبداأ  اأن  املتوقع 
والقرى  املجاورة قد طهرت اأرا�سيها من الألغام، يف الوقت الذي تتم زيادة الوعي بني ال�سباب وكافة الف�سائل حول كيفية التعامل مع 
الذخائر غري املنفجرة اإذا ما �سادفتهم. حاليًا يف عر�سال، جتري عملية للتوعية حول خماطر الألغام بدعم من اليوني�سيف ومفو�سية 
الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وت�ستهدف ال�سلطات املحلية واملدار�ش العامة واملجتمع املدين واملزارعني. ثمة حاجة اإلى جهد اإ�سايف 
بالتوازي مع دعم اجلي�ش  ا�ستعادة ممتلكاتهم وذلك  الذين يرغبون يف  والعقارات  الأرا�سي  اللبناين ومالكي  للتو�سط بني اجلي�ش 
اللبناين بالثكنات املطلوبة اأو املواقع اجلاهزة، واأخريًا، يجب زيادة م�ساركة وحدة التعاون املدين الع�سكري التابعة للجي�ش اللبناين 

يف منطقة عر�سال لتعزيز �سورة اجلي�ش اللبناين وك�سر احلواجز بني اجلي�ش و�سكان عر�سال.

نقطة اأخرية يتناولها هذا البحث تتعلق بالق�سايا املرتبطة مبا�سرة بال�ستقرار الجتماعي. فعلى الرغم من اأن كافة املوا�سيع املذكورة 
اأعاله ميكن اأن توؤثر ب�سكل مبا�سر على ال�ستقرار الجتماعي، اإل اأنه ثمةبع�ش النقاط الهامة الأخرى التي يجب اأخذها بعني العتبار 

وت�سمل ما يلي:

• الرتكيز على ح�سا�سية النزاع يف كافة الأن�سطة املخطط لها.	

• البناء على الزخم احلايل لتعزيز العالقات بني عر�سال واملناطق  املجاورة. فعلى الرغم من اأنه مت ترميم هذه العالقة يف حالت 	
اأن تكون هناك خطة عمل منا�سبة ذات موؤ�سرات حمددة وتعزيزات  اأنه يجب  اإل  قليلة خا�سة على م�ستوى قيادات البلديات، 

م�ستمرة لت�سل اإلى ال�سكان.

• باأن�سطة تقوم بها عليها 	 املتعلقة  الف�ساد ل �سيرّما تلك  امل�ساءلة وال�سفافية عاماًل م�ساهمًا يقلل من مزاعم  تعترب جهود تعزيز 
البلدية اأو ت�سرف عليها.

• ت�سجيع منظمات املجتمع املدين من املجتمعات املتنازعة على امل�ساركة يف الأن�سطة امل�سرتكة، وي�سمل ذلك دعم تلك املنظمات يف 	
اإطالق اأن�سطة ال�سالم وامل�ساحلة حيث �سيتم دعوتها اإلى البتكار وا�ستخدام اأ�ساليب جديدة يف �سد الفجوات التي تفرق النا�ش.

• يقع التعليم اأي�سًا �سمن الأولويات كون زيادة ال�سغط على املدار�ش ُيعترب اأحد اأ�سباب التوتر، كونها اأدت بالآلف من الطالب 	
الالجئني ال�سوريني اإلى ال�سوارع باحثني عن وظائف، مناف�سني بقوة ال�سباب اللبنانيني الآخرين.
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املقدمة
ياأتي تقرير حتليل النزاع هذا كجزء من �سل�سلة من الدرا�سات البحثية التي ينفذها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتمويل من وزارة 
التنمية الدولية يف اململكة املتحدة. وتهدف هذه الأبحاث اإلى تقييم التطورات الأخرية والظروف املحيطة والفر�ش املمكنة لربجمة 
التدخالت. ونظرًا لالأهمية املعطاة لعر�سال واملناطق املجاورة يف جدول اأعمال الأمم املتحدة، فقد تقرر تخ�سي�ش التقرير الأول 

لهذه املنطقة.

2014 عندما دخل م�سلحي جبهة الن�سرة والدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�ش( املنطقة وحتى  منذ معارك عر�سال عام 
اأطلق اجلي�ش اللبناين عملية فجر اجلرود2، كانت عر�سال معزولة نوعًا ما وكانت بالتاأكيد منطقة حمراء لكافة  اآب 2017 عندما 
املنظمات غري احلكومية الدولية واملانحني، فيما اأبقت بع�ش املنظمات القليلة جدًا من خارج البلدة على اأنواع معينة من الأن�سطة يف 
عر�سال خالل هذه ال�سنوات. ونتيجة لذلك الو�سع، كان ثمة نق�ش يف املعلومات حول الديناميات والتغيريات التي حدثت يف عر�سال، 
على الرغم من التطورات ال�سيا�سية والأمنية والجتماعية والقت�سادية الرئي�سية التي �سهدتها عر�سال يف هذه الفرتة. وب�سبب غياب 

الدرا�سات اأو الأبحاث امليدانية، مل يكن من اإمكانية لفهم �سوى القليل جدًا حول ال�سياق هناك.

منذ عام 2005، و�سط النق�سام الراأ�سي لل�سعب اللبناين يف مع�سكرين �سيا�سيني رئي�سيني، حتالف 8 اآذار وحتالف 14 اآذار، و�سعت 
عر�سال ذات الأغلبية ال�سنية يف مواجهة مع املناطق  املجاورة والتي يقطنها ال�سيعة ب�سكل رئي�سي. منذ ذلك احلني تغريت الديناميات 
يف حمافظة بعلبك - الهرمل، و�سهدت املنطقة �سراعًا طائفيًا و�سيا�سيًا حادًا ات�سف باحلوادث الأمنية املتكررة وبالتطرف. ُيعتقد 
اأنه وب�سبب تعدد الأحداث ال�سيا�سية والأمنية الهامة التي مر بها لبنان بعد عام 2005، ا�ستمر التوتر بني عر�سال واملناطق  املجاورة 
ى النق�سامات اللبنانية واأخذ بحالة العداء  يف الت�ساعد حتى بلغ ذروته مع حتول الأحداث يف �سوريا، والتي ت�سببت ب�سراع طائفي غذرّ

يف املنطقة اإلى م�ستويات غري م�سبوقة.

بعد �سنوات من التهمي�ش والإهمال، اأدى ال�سراع يف قرى عر�سال واللبوة والقاع والعني وراأ�ش بعلبك وغريها من القرى اإلى ت�سليط 
ال�سوء عليها واإثارة اهتمام اجلي�ش وقوى الأمن اللبنانية وو�سائل الإعالم وكذلك املنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية بها. وقد 
كانت املنطقة تعاين وتتعامل بالفعل مع تداعيات النتفا�سة ال�سورية حتى قبل اأن جتلب اأزمة الالجئني مئات الآلف من النازحني 
اإلى وادي البقاع يف عام 2013، حيث تقع هذه املنطقة على بعد ب�سعة كيلومرتات من احلدود مع �سوريا. وقد تاأثرت هذه املنطقة 
تاريخيًا بالتغريات والديناميات اجليو�سيا�سية فيها. و�سمحت احلدود املليئة باملمرات والطرق الوعرة غري املن�سبطة يف جبال لبنان 
ة من احلرب  ال�سرقية باأن�سطة التهريب يف املا�سي، مع حتول الرتكيز يف ال�سنوات الأخرية اإلى تهريب ال�سالح والعائالت النازحة الفاررّ
امل�ستعرة. لعب عبور احلدود دورًا رئي�سيًا يف التاأثري على اأحداث احلرب يف �سوريا من خالل امل�ساركة املبا�سرة حلزب اهلل فيها، حيث 
عرب اآلف املقاتلني اإلى �سوريا للقتال اإلى جانب النظام ال�سوري، مما �ساعده على ا�ستعادة م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي، ل �سيما 
تلك التي متتد اإلى جوار احلدود مع لبنان. وقد حدث هذا ب�سكل رئي�سي يف �سيف عام 2013 واأدى اإلى النزوح اجلماعي من منطقتي 
ا من قبل امل�سلحني  الق�سري والقلمون اإلى عر�سال ومناطق اأخرى يف لبنان. يف تلك الأثناء، مت ا�ستخدام معرب عر�سال احلدودي اأي�سً
اللبنانيني وال�سوريني، لدعم ف�سائل املعار�سة ال�سورية وكل من قاتل �سد نظام الأ�سد، مبا يف ذلك اجلماعات املتطرفة. اأدت هذه 
احلقيقة يف النهاية اإلى �سيطرة املتطرفني على املناطق املحيطة بعر�سال وال�ستباك مع اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي وحزب 

اهلل، مما اأدى اإلى ن�سوء و�سع اأمني قا�ٍش للغاية ا�ستمر ل�سنوات يف البلدة.

اأما يف الآونة الأخرية ومبجرد عودة الأمن وال�ستقرار اإلى البلدة واملناطق  املجاورة، اأظهر العديد من املانحني اهتماًما با�ستئناف 
العمليات يف املنطقة ودعمها مل�ساعدة جهود النتعا�ش التي تبذلها املجتمعات املحلية. ومت تطوير »خطة عمل عر�سال« امل�سرتكة بني 
الإن�سانية  والفجوات  الحتياجات  لكل من  م�سرتكة  مقاربة  لأول مرة  وتعد  اأ�سهر  ثمانية  وهي خطة مدتها  الوكالت يف عام 2017 

والتنموية يف كل قطاع من القطاعات يف عر�سال.

https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/order-day-conclusion-“dawn-jurds”-operation-and-army’s-victory-over-terrorism 2
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يحاول هذا البحث ت�سليط ال�سوء على اآخر التطورات يف عر�سال والقرى املجاورة لها، خا�سة يف ما يتعلق بالديناميات احلديثة عقب 
النتخابات البلدية لعام 2016 و«عملية فجر اجلرود« من قبل اجلي�ش اللبناين يف عام 2017، حيث بدا اأن هذين احلدثني قد غريا 
م�سار العالقة بني عر�سال والقرى  املجاورة، ول �سيما اللبوة واأي�سا راأ�ش بعلبك وفاكهة - اجلديدة والقاع والعني. كما اأدت النتخابات 
البلدية اإلى حتول كبري يف القيادة املحلية يف عر�سال، مما اأدى اإلى ظهور خطاب اأكرث انفتاحًا واعتداًل. اأ�سف اإلى ذلك اأن عملية 
اجلي�ش اللبناين و�سعت نهاية لل�سعور بانعدام الأمن بني اأو�ساط اأهايل عر�سال، ف�ساًل عن و�سعها نهاية للت�سور الذي ت�سكل عند 

معظم اللبنانيني باأن البلدة قد اختطفت اأو احتلت3 ب�سكل ما من قبل اجلماعات املتطرفة.

الأهداف
يهدف هذا التقرير اإلى ت�سليط ال�سوء على منطقة عر�سال والقرى  املجاورة بعد اأن مت حتديد الكثري من الأحداث الهامة التي اأثرت 
على الو�سع والديناميات والعالقات وال�ستقرار الجتماعي فيها. ويقدم حتلياًل نوعًيا مبنيًا على جتارب اجلهات املعنية الرئي�سية 

التي متت مقابلتها. يف ما يلي بع�ش الأ�سئلة الرئي�سية التي يحاول هذا التقرير الإجابة عنها:

•  كيف تغري الو�سع يف عر�سال والقرى املحيطة بعد النتخابات البلدية لعام 2016؟	

•  ما هي دوافع وم�سببات التوتر وكيف توؤثر على احلياة اليومية لأهايل عر�سال؟ ما هي نقاط التدخل املحتملة من اأجل حتقيق 	
ال�ستقرار الجتماعي؟

•  ما هي اأولويات الفرتة املقبلة من منظور ال�سلطات املحلية واملجتمع املدين والالجئني؟	

•  كيف عززت عملية فجر اجلرود من �سلطة اجلهاز الأمني وكيف اأثر ذلك على ال�ستقرار الجتماعي والعالقات يف املجتمع؟	

•  ما هي ت�سورات الالجئني ال�سوريني يف املنطقة ب�سكل عام، ويف عر�سال ب�سكل خا�ش، عن التغريات الأمنية وال�سيا�سية؟ هل 	
يخ�سون ال�سلوك النتقامي بعد »فجر اجلرود«؟

•  ما هي الت�سورات حول النتخابات الربملانية لعام 2018 من حيث تاأثريها على ال�ستقرار الجتماعي والعالقات بني املجتمعات 	
امل�سيفة والالجئني؟

املنهجية
تتكون املنهجية البحثية لهذا التقرير مما يلي:

البيانات الأولية. 1

• ثالث مقابالت مع جهات معنية رئي�سية، هم روؤ�ساء بلديات عر�سال واللبوة والعني: كمتابعة لالجتماعات التي اأجريت من َقبل 	
والديناميكيات  للتطورات  اأف�سل  فهم  اإلى  التو�سل  الفردية  الجتماعات  واأتاحت هذه  ال�سابقة(  النزاع  زيارات حتليل  )خالل 

والأولويات يف كل قرية.
• بلدية 	 اأع�ساء جمال�ش  بينهم  ومن  عر�سال،  بلدة  العالقة يف  ذات  والأطراف  الرئي�سية  الفعاليات  بع�ض  مع  مقابالت  ع�سر 

)احلاليني وال�سابقني( وع�سو متقاعد من قوى الأمن الداخلي واأع�ساء تعاونيات زراعية وممثل ائتالف املنظمات غري احلكومية 
وموؤ�س�سي منظمات غري حكومية حملية وخمتار �سابق. وكانت هذه الجتماعات مبثابة مورد رئي�سي لتثليث البيانات وا�ستيعاب 

بع�ش الفروقات الدقيقة يف العالقات والديناميات، ل �سيما مع ال�سلطات املحلية ونظرة ال�سكان اإلى ت�سرفاتها.

3 �سرح وزير الداخلية والبلديات ال�سيد نهاد امل�سنوق يف موؤمتر �سحفي عقدة يف كانون الأول 2005م اأنه يعترب بلدة عر�سال "حمتلة" من قبل اجلماعات املتطرفة واأنها "تغرق يف احلرب ال�سورية"
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• امل�ساركة يف ثالثة من اجتماعات جلان ا�سرتاتيجيات ال�ستقرار الجتماعي يف القاع واللبوة والعني، والتي �سارك فيها حوايل 	
15 لبنانيًا مقيمًا من هذه القرى. ومن �سمن امل�ساركني كانت ال�سلطات املحلية ونا�سطني ومعلمني بالإ�سافة اإلى موظفي وزارة 

ال�سوؤون الجتماعية يف مراكز التنمية الجتماعية ذات ال�سلة.
• حلقتي نقا�ض جماعية جمعت بني كل من �سكان عر�سال من اللبنانيني وال�سوريني، و�سارك فيها على �سبيل الذكر ل احل�سر كل 	

من الن�ساء وال�سباب واملزارعني والنا�سطني يف املجتمع املدين، وقد ح�سرها ما جمموعه �سبعة ع�سر م�ساركًا )ت�سعة لبنانيني يف 
اأول حلقة نقا�ش وثماين �سوريني يف احللقة الثانية( وقدموا �سرحًا مف�ساًل لو�سعهم اليومي ووجهة نظرهم. ومل ي�سرحوا كيفية 

تطور الو�سع وح�سب بل قدموا تو�سيات للحلول.

البيانات الثانوية. 2

• تاألف البحث املكتبي وحتليل اخللفية من ا�ستعرا�ش تقارير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املتعلقة باملنطقة، ول �سيما تلك 	
التي مت رفعها اإلى البوابة الإلكرتونية لــ »خطة ال�ستجابة الإقليمية لدعم الالجئني ومتكني املجتمعات امل�ست�سيفة لهم« اخلا�سة 
مبفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني، اأو التي متت م�ساركتها يف موقع »دعم لبنان«، وكذلك اخلرائط اأو الوثائق 

ذات ال�سلة التي ميكنها توفري املعلومات الأ�سا�سية الالزمة عن املنطقة واملوا�سيع اأو الأولويات املحددة �سابقًا.

• ر�سد البيانات املوجودة على الإنرتنت خا�سة اخلريطة اجلغرافية لتحليل النزاعات )املوجودة على موقع »دعم لبنان«( لتتبع 	
ما ي�سجل يف و�سائل الإعالم واأماكن اأخرى عن النزاعات امل�سجلة/املتتبعة. 

با�ستخدام كل من جمموعتي البيانات الأولية والثانوية، اأجري حتليل لالأطراف ذات العالقة لتحليل العالقات الرئي�سية   .3
وديناميات ال�سراع واملحفزات واأ�سباب النق�سام واأ�سباب الرتباط املحتملة ودور كل منها يف امل�ساهمة اإما اإيجابًا اأو �سلبًا يف الو�سع. 

كما مت حتديد الربامج املوجودة التي تعمل على تخفيف ال�سراعات اأو منع حدوثها اأو حتقيق ال�ستقرار الجتماعي يف املنطقة.

�سياق املحافظة
اإلى عكار  2003م5، جنبًا  عام  لبنان  تاأ�سي�سها يف  التي مت  الأخرية  الثالث  املحافظات  واحدة من  بعلبك-الهرمل4 هي  حمافظة 
اإلى  اإداريًا. وجاء هوؤلء املحافظون  اأي حني مت تفعيلها   2014 لتلك املحافظات حتى عام  والنبطية. ولكن مل يتم تعيني حمافظني 
ال�سلطة يف ذروة الأزمة ويف بع�ش اأكرث املناطق فقرًا يف البلد، مع �سبه انعدام للتمويل اأو الدعم اللوج�ستي من احلكومة املركزية. 
وتنق�سم هذه املحافظة اإلى منطقتني، هما بعلبك والهرمل، وتتكون من 82 بلدية و 8 احتادات بلديات. يحدها جبل لبنان وحمافظة 
�سمال لبنان من الغرب، وحمافظة عكار من ال�سمال الغربي، و�سوريا من ال�سمال وال�سرق، وحمافظة البقاع من اجلنوب ال�سرقي. 
على الرغم من اأن بعلبك ت�سكل مركز املحافظة، اإل اأن مركز الهتمام هو عر�سال وجوارها ب�سبب الق�سايا الأمنية والوجود الإعالمي 

امل�ستمر فيها.

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=201&country=122&region=90 4

http://www.localiban.org/rubrique900.html 5
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ال�سكل 1: خريطة عر�سال واملناطق  املجاورة والتي تظهر اأعداد الالجئني وفقاً ل�سجالت مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني
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عر�سال هي بلدة يف ق�ساء بعلبك، يف حمافظة بعلبك الهرمل6، وتقع �سرقي مدينة اللبوة، على بعد 124 كيلومرتًا �سمال �سرق بريوت.

املا�سية  ال�سنوات  الذي عانى على مدى  الن�ساط  وهي  الزراعة،  ب�سكل كبري على  ال�سرقية  املنطقة  تعتمد  البقاع،  وكغالبية مناطق 
اإلى الأ�سواق. عر�سال، كونها  الو�سول  اإغالق احلدود وانقطاع �سبل  املياه وعمليات  ب�سبب غياب ا�سرتاتيجية وطنية وب�سبب نق�ش 
اأكرب البلديات اللبنانية، حماطة بقرى اللبوة والقاع وراأ�ش بعلبك وفاكهة-اجلديدة والعني ومقراق ويونني والنبي عثمان وبعلبك. وقد 

اختريت يف هذه الدرا�سة عيرّنة من هذه القرى لتمثل ب�سكل رئي�سي التباينات ال�سكانية والجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقة.

�سياق عر�سال
اأفاد الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم مقابالت يف عر�سال اأنه »ثمة حوايل 12،000 اأ�سرة تت�سمن حوايل 30،000 لبناين، واأنه ثمة 
ما يقارب 5،700 خيمة ت�ست�سيف حوايل 60،000 لجئ �سوري، م�سجل منهم فقط 38،821 لجئ لدى املفو�سية العليا لالجئني«. 
وتعترب غالبية ال�سكان من امل�سلمني ال�سنة، مع وجود لتيار امل�ستقبل واجلماعة الإ�سالمية واأن�سار اأ�سرف ريفي وحزب البعث واحلزب 

ال�سيوعي.

يتكون املجل�ش البلدي من ثمانية ع�سر ع�سوًا ميثلون الروابط ال�سيا�سية والعائلية الرئي�سية داخل املدينة.

مقالع  على  اأي�سًا  تعتمد  فاإنها  الأول،  املقام  يف  وامل�سم�ش  الكرز  الزراعة،  على  املدينة  اعتماد  اإلى  بالإ�سافة  القت�سادي:  الو�سع 
تاأتي من  لبنان  املنازل يف  امل�ستخدمة يف ت�سميم  الزينة  اأحجار  اأو  ال�سخور  اأ�سهر  فواحدة من  البناء؛  مواد  لبيع  ومنا�سر احلجر 
عر�سال. كما ت�ستهر املدينة ب�سنع ال�سجاد با�ستخدام الطرق التقليدية مثال »النول«. وقد دعمت الكثري من املنظمات �سانعي ال�سجاد 
لتطوير هذا العمل احلريف وت�سويقه خارج عر�سال، واليوم تنتج ن�ساء من هذه القرية ال�سجاد الذي يباع يف اأ�سواق العا�سمة. اإن اأحد 
م�سادر التوتر الرئي�سية بني املجتمعات املحلية اللبنانية والالجئني ال�سوريني يف الوقت احلا�سر هو التناف�ش على الوظائف، ل �سيما 
تلك املنخف�سة الأجور والتي ل تتطلب مهارة والتي كان اللبنانيون م�ستعدين للعمل فيها، مثال الباعة يف املحالت وعاملي التو�سيل 
للمنازل و�سائقي �سيارات الأجرة والنادلت والنوادل ووظائف اأخرى. اأما يف املجالت الأخرى، مثال البناء والزراعة والتنظيف، فال 
اأن  اإلى ذلك  اأ�سف  يزال باإمكان ال�سوريني العمل ب�سهولة تقريبًا لأنهم كانوا يعملون يف هذه القطاعات حتى قبل الأزمة ال�سورية. 

http://www.localiban.org/rubrique900.html 6
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اللبنانيني عادة ما يكونون غري م�ستعدين للقيام بهذا النوع من الأعمال. مما ل �سك فيه هو اأن الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية قد اأثرت 
على الو�سع القت�سادي يف املدينة، على الرغم من اأن البع�ش قد يتبنى الراأي القائل باأن الأزمة ال�سورية جلبت معها حيوية اقت�سادية 
اإلى عر�سال، حيث بداأت الكثري من املنظمات غري احلكومية الدولية العمل يف البلدة، كما يفتح ال�سوريون متاجرهم لتلبية احتياجات 

كل من املجتمعني اللبناين وال�سوري.

الو�سع الجتماعي: يوجد يف عر�سال خم�ش مدار�ش حكومية و�سبع مدار�ش خا�سة، اأحداها مدر�سة فنية. كما يوجد فيها م�ستو�سفًا 
املنظمات غري  من  الكثري  بداأ  وقد  بعلبك.  م�ست�سفى يف  اأقرب  اإلى  املري�ش  نقل  قبل  ال�سريعة  ال�سحية  بالتدخالت  بالقيام  ي�سمح 
احلكومية املحلية والدولية العمل يف عر�سال بعد الأزمة ال�سورية، وكان لبع�سها ح�سور لوقت طويل قبل حدوث الأزمة، مثال التعاونية 

الزراعية املحلية واأخرى ن�سائية وبع�ش املجموعات ال�سبابية.

ال�سابق  البلدي  املجل�ش  يف  ال�سيا�سية  النتماءات  بع�ش  ومن  عمومًا  ال�سورية  الأزمة  تداعيات  من  عر�سال  عانت  الأمني:  الو�سع 
واملجموعات املحلية ووجهات نظرهم ومواقفهم. اإ�سافة على ذلك، وب�سبب امل�ساحات املفتوحة يف اجلرود، وجد مقاتلي داع�ش وجبهة 
ت  الن�سرة مالذًا وقاعدًة لهم هناك، وبالتايل مل يقوموا بعزل البلدة فح�سب بل �سيطروا اأي�سًا على اأجزاء من �سوؤونها الداخلية. اأدرّ
هذه العزلة اإلى معاناة منطقة عر�سال من الكثري من انعدام الثقة من قبل القرى املجاورة كما ومن اأجزاء اأخرى من البالد، حيث 
مت اتهام �سكانها بحماية اأع�ساء داع�ش وباأنهم خارجون عن القانون. وترك ذلك اأثرًا على العالقات مع القرى املجاورة، وهي م�ساألة 

�ستتم مناق�ستها ب�سكل اأكرب يف الأجزاء التالية من هذا التقرير.

الالجئني ال�سوريني: يعي�ش معظم الالجئني يف عر�سال يف خميمات غري ر�سمية و�سقق اأو متاجر م�ستاأجرة. ومع تواجد اأعداد كبرية 
اليائ�سني  ال�سباب  لتجنيد  التجمعات يف حماولة  اإلى هذه  الن�سرة  ت�سلل مقاتلو داع�ش وجبهة  القرية،  املوجودين يف  الالجئني  من 
والبائ�سني والغا�سبني. ويف الوقت نف�سه، جلب وجود الالجئني الدعم اإلى القرية من خالل الوكالت املانحة واملنظمات غري احلكومية، 

الدولية منها و املحلية. ول �سك اأن العدد الكبري من الالجئني قد اأثقل املوارد القت�سادية والبنية التحتية املحلية يف البلدة.

حميط عر�سال
حتيط مبنطقة عر�سال ثماين بلديات وفقًا للخريطة اأعاله، وقد مت اعتبار ثالث منها عينة ممثلة يف هذا البحث من حيث اخل�سائ�ش 
ال�سكانية والجتماعية ال�سيا�سية للبلدات اخلم�ش الأخرى. وي�سلط الق�سم التايل ال�سوء على بع�ش اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية يف القرى املحيطة بعر�سال وكذلك يف ما يتعلق بوجود الالجئني ال�سوريني فيها:

القرية / 
اجلانب

القاعالعنياللبوة

اجلانب 
ال�سيا�سي

الثقل الأ�سا�سي فيها هو حلزب اهلل 
وحركة اأمل

وجود اأطراف اأخرى مثال التيار 
الوطني احلر واحلزب ال�سوري القومي 

الجتماعي واحلزب ال�سيوعي 

تركت النتخابات البلدية القرية 
منق�سمة وتزايدت التوترات بني 

العائالت

عدم اكرتاث بع�ش ال�سكان بالبلدية 
نتيجة لنعدام الثقة

يتكون املجل�ش البلدي فيها من 15 
ع�سوًا

حلزب اهلل وحركة اأمل احل�سور الأقوى 
فيها

وجود التيار الوطني احلر واحلزب 
ال�سوري القومي الجتماعي واحلزب 

ال�سيوعي

تواجد لتيار امل�ستقبل 

اأحدث النق�سام حول النتخابات 
البلدية الأخرية بني كل من حركة اأمل 

وحزب اهلل توترًا يف القرية

يتكون املجل�ش البلدي فيها من 15 
ع�سوًا

الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية هي 
القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر

تواجد لكل من احلزب ال�سوري القومي 
الجتماعي وحزب البعث واحلزب 

ال�سيوعي 
تنق�سم القرية بني املوؤيدين للبلدية 

ومعار�سيها 
عانت القرية من احلرب يف �سوريا حيث 

تعر�ست لهجمات انتحارية، وهو الأمر 
الذي زاد التوترات ال�سيا�سية واعترب 

احلدث الأ�سعب، كما اأدى اإغالق احلدود 
وارتفاع وجود الالجئني اإلى زيادة 

ال�سغط على اخلدمات واملوارد
يتكون املجل�ش البلدي فيها من 15 ع�سوًا



12

القرية / 
اجلانب

القاعالعنياللبوة

اجلانب 
الجتماعي

�سكانها 13،000 ن�سمة، معظمهم من 
ال�سيعة

فيها م�ستو�سف حملي واحد يقدم 
خدمات �سحية

اأقرب م�ست�سفى للقرية يقع يف بعلبك
3 جمموعات ك�سافة: اأحدها مرتبط 

بحزب اهلل والآخر بحركة اأمل والثالث 
هو جمموعة الك�سافة الوطنية

ملعبني عامني
القرية لديها منظمات غري حكومية 

حملية غري ن�سطة وتواجه حاجة �سخمة 
لإ�سراك ال�سباب يف نوع من الأن�سطة

م�ستويات البطالة عالية وتدفع ال�سباب 
لالن�سمام اإلى الأحزاب ال�سيا�سية اأو 

القتال يف �سوريا اأو تناول املخدرات
اأثر الو�سع يف عر�سال بدرجة كبرية على 

الو�سع ال�سيا�سي يف اللبوة حيث دفع 
حزب اهلل نحو لعب دور اأكرب يف ال�سوؤون 

ال�سيا�سية املحلية.

8،000 ن�سمة، معظمهم من ال�سنة 
وال�سيعة، مع وجود عدد قليل من 

العائالت امل�سيحية والعلوية

مدر�ستني حكوميتني و6 مدار�ش خا�سة

عيادتني طبيتني، ويقع اأقرب م�ست�سفى 
يف بعلبك

عدد من املنظمات غري احلكومية 
وجمموعات الك�سافة والنوادي الريا�سية

اإدمان املخدرات م�سكلة متزايدة يف 
القرية

عدد ال�سكان احلاليني هو 4،000 ن�سمة، 
كلهم من امل�سيحيني

ت�سم القرية بع�ش ال�سباب الأكرث 
ن�ساًطا يف املنطقة

فيها عدد من املنظمات غري احلكومية 
الن�سطة واملجموعات الك�سفية

تعمل الكثري من املنظمات الدولية غري 
احلكومية يف القاع

مركز ثقايف وحديقة عامة وملعب

مركز �سحي، ويقع اأقرب م�ست�سفى يف 
بعلبك

مدر�ستني حكوميتني ومدر�سة ابتدائية 
ومدر�سة فنية

اجلانب 
القت�سادي

تعتمد القرية، على غرار غالبية القرى، 
على الوظائف يف القطاع العام )اجلي�ش 

اللبناين و قوى الأمن الداخلي(
تتم فيها بع�ش الأن�سطة التجارية 
قاطعت املعركة يف عر�سال جميع 

الأن�سطة القت�سادية يف اللبوة
يعاين القطاع الزراعي من �سوء الإدارة 

وتلوث املوارد املائية

تعتمد على الزراعة

تدعمها بع�ش الأن�سطة التجارية

ارتفاع بطالة ال�سباب

غياب �سبكة ال�سرف ال�سحي

نق�ش املياه

م�ساكل تلوث املياه

اعتمدت القرية على التبادل التجاري 
عرب احلدود قبل الأزمة ال�سورية وتاأثرت 

بها ب�سدة

يعاين القطاع الزراعي ب�سبب نق�ش 
املياه

ن�سبة وظائف مرتفعة يف القطاع العام

الالجئني 
ال�سوريني

حوايل 1،500 لجئ �سوري

يعي�سون يف الغالب يف �سقق �سكنية

مناف�سة عالية على املوارد مع اللبنانيني

وقعت احتجاجات �سدهم يف القرية

6،000 لجئ، م�سجل منهم فقط 
1،600 من �سكان العني

يعي�سون يف الغالب يف �سقق �سكنية

مناف�سة عالية على الوظائف واملوارد 
القت�سادية �سغط على البنية التحتية

نظمت وقفات احتجاجية �سد الالجئني 
ال�سوريني يف القرية

ثمة حوايل خم�سني خميم غري ر�سمي يف 
القاع وذلك يف منطقة »م�ساريع القاع« 
التي ت�ست�سيف اأكرث من 9،990 لجئ، 

يف حني ل يوجد �سوى قلة قليلة يف 
القرية نف�سها.

يعي�سون يف �سواحي القرية
يقيم عدد قليل من العائالت امل�سيحية 

ال�سورية داخل القرية
ت�سبط حركة الالجئني ب�سكل كبري 

وتراقب من قبل ال�سرطة البلدية مع فر�ش 
حظر جتول وتوزع بطاقات الهوية على 

اأولئك الذين يعملون داخل القرية
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عدد الالجئني ال�سوريني امل�سجلني يف القرى مو�سوع البحث:

عدد النازحني ال�سوريني امل�سجلنياملنطقة

38،821عر�سال
1،616العني
1،419اللبوة
9،221القاع

امل�سدر: املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )2018م(7

النتائج الرئي�سية
يعادل عدد �سكان عر�سال اللبنانيني عدد �سكان كافة القرى املحيطة معًا. وتواجه عر�سال حاليًا �سغطًا هائاًل على اخلدمات والبنى 
التحتية، مما يوؤدي بدوره اإلى �سرر بيئي متعدد الأوجه يف املنطقة. ولذلك فاإن القطاعات الرئي�سية التي يتعني درا�ستها كنقاط دخول 
حمتملة هي تلك التي ميكنها، اإذا ما مت دعمها، احلد من الأ�سرار التي حلقت باملدينة واملناطق  املجاورة. وت�سمل تلك اإدارة املياه 
الآ�سنة )مياه ال�سرف ال�سحي( واإدارة النفايات ال�سلبة واملياه. واعتربت نقاط الدخول الثالث هذه من الأولويات الرئي�سية، لي�ش 
يف عر�سال وح�سب بل اأي�سًا يف اللبوة والعني والقاع وراأ�ش بعلبك وفاكهه-اجلديدة. بعبارة اأخرى، ما مل يتم اإجراء تدخالت رئي�سية 
ن�ساأت  متفاوتة.  بدرجات  املجاورة  املناطق   كافة  البلدة ويف  ال�سلبي يف  تاأثريها  ف�سي�ستمر  املجالت يف عر�سال،  م�ستوى هذه  على 
بع�ش التوترات بني القرى فيما تولد البع�ش الآخر داخل تلك القرى، خا�سة بالنظر اإلى الن�سبة الكبرية لالجئني باملقارنة مع ن�سبة 
املجتمعات امل�سيفة واملوارد املجهدة والتناف�ش على �سبل العي�ش. عجزت البلديات عن �سد الفجوة يف اخلدمات والتي ن�ساأت نتيجة 
لتدفق الالجئني، وجلاأت اإلى املنظمات غري احلكومية الدولية واملانحني الذين ُيتهمون يف كثري من الأحيان بعدم تقدمي الدعم الكايف 
للتعامل مع الحتياجات النا�سئة. وي�ستند هذا العداء �سد املنظمات غري احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ال�سريكة لها يف 
معظم احلالت اإلى ال�ستياء الناجت عن الأداء ال�سابق والتهامات بالف�ساد و�سوء الإدارة. الق�سايا الأخرى التي مت اأخذها يف العتبار 
عند تقييم الو�سع والديناميات احلالية هي م�سائل الأمن وال�ستقرار الجتماعي والأثر املحتمل لالنتخابات املقبلة على الديناميات 

املحلية.

املياه ومياه ال�سرف ال�سحي
كما هو احلال يف معظم القرى اللبنانية الأخرى، دائًما ما ُتطرح الق�سايا املتعلقة باإدارة املياه وال�سرف ال�سحي عند �سوؤال �سكان 
ت الأعداد الهائلة  هذه القرى عن اأولويات قراهم واحتياجاتها. لكن هذه مل تكن احلالة العتيادية بالن�سبة لعر�سال وحميطها. فقد اأدرّ
من الالجئني ال�سوريني املقيمني يف القرية، ول �سيما يف املخيمات غري الر�سمية، بهذه امل�سكلة اإلى م�ستويات غري م�سبوقة، حيث كان 
ت�سريف مياه ال�سرف ال�سحي من البلدة باأكملها يتم يف منطقة قريبة من منطقة احلدود بني عر�سال واللبوة حيث تتخل�ش منها 
املنظمات غري احلكومية املحلية والدولية. ووفقًا لنا�سطني حمليني، »هناك اأر�ش م�ساحتها 4 هكتارات )40،000 مرت مربع( حتولت 
اإلى م�ستنقع ملخلفات مياه ال�سرف ال�سحي، وهذا يلوث اأر�سنا ومياهنا«. تربر املنظمات غري احلكومية واملقاولون امل�سوؤولون عن 
التخل�ش من مياه ال�سرف ال�سحي ما يقومون به ب�سكل رئي�سي عرب تف�سري القيود الكربى التي واجهوها من حيث قلة اخليارات 
اأثناء ح�سار عر�سال. اإمنا القرى املجاورة قد ذكرت هذه امل�سكلة خالل العامني املا�سيني دون اتخاذ اأي تدابري حللها، اإلى اأن و�سل 
الأمر الى ا�ستعداداهم ملقا�ساة بلدية عر�سال واملنظمات غري احلكومية الدولية ب�سبب اخلطر الذي ت�سكله هذه امل�سكلة على �سحتهم 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/region.php?id=90 7
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وحياتهم. وو�سف اأحد روؤ�ساء البلديات الو�سع قائاًل »كان الأمر ل يطاق على الإطالق، وكان علينا اأن نتحدث ب�سوت عاٍل، وبالتايل 
ذهبنا اإلى النواب املحليني ورئي�ش البلدية واأخريًا اإلى وزارة البيئة. واأعطيت لنا وعود باأن يتم حل هذه الق�سية برمتها تدريجيًا، اأوًل 
عن طريق اإزالة النفايات من املنطقة القريبة من اللبوة اإلى موقع اأقرب اإلى احلدود مع �سوريا، بعيدًا عن م�سادر املياه، وبعد ذلك 
ا، لي�ش فقط من قبل رئي�ش البلدية، ولكن  من خالل العمل على مد �سبكة �سرف �سحي«. وقد تردد هذا ال�سعور نف�سه يف عر�سال اأي�سً
ا من قبل النا�سطني وال�سكان املحليني حيث انتقد اجلميع تقريبًا اإدارة التخل�ش من مياه ال�سرف ال�سحي وغياب التخطيط  اأي�سً
املنا�سب الذي تتعامل معه املنظمات غري احلكومية الدولية و�سركائها من املتعاقدين واملنظمات غري احلكومية اللبنانية من خارج 
عر�سال، فذلك لأنهم لي�سوا على دراية كافية بطبيعة املنطقة. »اإن تلوث حوايل 30 من م�سادر املياه والينابيع يف منطقة اللبوة ل يوؤثر 
فقط على تلك القرية ولكن اأي�سًا على معظم جرياننا املحيطني الذين ي�ستفيدون من تلك املياه. وقد يكون هذا اأحد الأ�سباب التي 

جتعلنا ن�سهد العديد من حالت الأمرا�ش اجللدية والأمرا�ش الأخرى«، هذا ما قاله ع�سو يف تعاونية عر�سال.

لقد ارتفع ال�سغط على البنية التحتية يف عر�سال بال �سك اإلى م�ستويات غري م�سبوقة مع التدفق الهائل لالجئني ال�سوريني، وكما قال 
اأحد الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت، »كان لدينا حفر �سرف �سحي �سغرية ملنزلنا ا�ستخدمناها لأكرث من 30 عاًما دون 
تفريغها حتى مرة واحدة، حيث كانت الرتبة متت�ش مياه ال�سرف ال�سحي، لكن منذ بدء الأزمة نقوم بتفريغها ب�سكل �سنوي، وهو ما 
ي�سكل تكلفة اإ�سافية علينا وكذلك على كافة العائالت الأخرى يف البلدة.« وذهب �سخ�سني لبنانيني ممن اأجريت معهم املقابالت اأبعد 
من ذلك واأ�ساروا اإلى اأن »م�سكلة طفح مياه ال�سرف ال�سحي التي ترهق البنى التحتية القائمة �سُتحلرّ اأو تنخف�ش اإلى الن�سف على 
الأقل، اإذا ما توقفت املنظمات غري احلكومية الدولية واجلهات الفاعلة الأخرى التي تقدم املياه جمانًا لالجئني عن القيام بذلك، اأو 

جعل الالجئني يدفعون مقابل املياه التي ي�ستهلكونها لأن معظم امل�سكلة مرتبطة باإ�ساءة ال�ستخدام والالمبالة ».

ال�سكل 2: »م�سبات نهر العا�سي ”رندة م�سعد واإيهاب جمعة و�سليمان �سقاف وناجي عراجي 

/http://slideplayer.com/slide/7043754 على الرابط التايل

اخل�سائ�ش الطوبوغرافية مل�سبات نهر العا�سي
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ووفقًا لرئي�ش بلدية عر�سال فاإن »اللبنانيني املقيمني الذين يعي�سون بالقرب من املخيمات غري الر�سمية يعانون من هذه امل�سكلة اأكرث 
من غريهم، فاأرا�سيهم اأ�سبحت ملوثة، ول ميكنهم ا�ستخدام مياههم. ومن الأهمية مبكان اأن نربط املخيمات غري الر�سمية باأي 
�سبكة �سرف �سحي �سيتم بناوؤها يف امل�ستقبل. كما تندلع خالفات بني ال�سكان يف وادي احل�سن لدرجة اأننا ن�سمع طلقات نارية. كل 
ذلك ب�سبب م�سائل تتعلق باملياه وال�سرف ال�سحي«. وتنق�سم النزاعات الرئي�سية حول ق�سايا مياه ال�سرف ال�سحي على م�ستويني، 
الأول بني الالجئني ال�سوريني واأهايل عر�سال اللبنانيني والآخر بني اللبنانيني اأهايل عر�سال واللبنانيني يف القرى املجاورة، بخا�سة 
اللبوة. هذا ما يف�سر �سبب طرح هذا املو�سوع كاأولوية رئي�سية يف كل قرية متت زيارتها ويف كافة الجتماعات التي نظمت. وبح�سب 
رئي�ش بلدية اللبوة، كان العامل الإ�سايف الذي اأدى اإلى و�سع عبء اإ�سايفرّ على البنية التحتية وتفاقم م�سكلة مياه ال�سرف ال�سحي هو 

»تواجد الآلف من  قوى الأمن واجلي�ش - حوايل خم�سة اآلف عن�سر - الذين �ساركوا يف حترير اجلرود من الإرهابيني«.

ومع ذلك، يبدو اأن ال�سلطات املحلية والوطنية، وكذلك اجلهات املانحة الدولية واملنظمات غري احلكومية، تدرك حجم وح�سا�سية 
هذه الق�سية، حيث جاء من اأجريت معهم املقابالت على ِذْكر املتابعة التي يقوم بها امل�سوؤولني احلكوميني والقيادة ال�سيا�سية املحلية. 
ولكن الأهم بالن�سبة لهم هي الإجراءات التي يتوقعون اأن يتخذها املانحون الدوليون واملنظمات غري احلكومية التي يبدو اأنها �سلطت 
اأثناء الجتماع مع مدير برنامج  العليا لتدخالتها يف املنطقة. وقد تكرر ذلك  الأولويات  ال�سوء على هذه الق�سية وو�سعتها �سمن 
الأمم املتحدة الإمنائي يف منطقة البقاع، والذي ذكر اأي�سا »خطة عمل« يجري اإعدادها للمنطقة من قبل جهات مانحة رئي�سية، مبا 
يف ذلك تدخالت معاجلة املياه الآ�سنة )مياه ال�سرف ال�سحي( يف منطقة عر�سال واملناطق  املجاورة. ومن املحتمل اأن ي�سمل ذلك 
دعم اإن�ساء �سبكة ملياه ال�سرف ال�سحي يف عر�سال مع وحدة معاجلة يف وادي �سبيب، �سمال القرية، تطل على راأ�ش بعلبك، مع الأخذ 
بعني العتبار ارتفاع القرية وطوبوغرافيتها. وجتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الآونة الأخرية، ويف اإطار 
برنامج دعم املجتمعات امل�سيفة يف لبنان وبال�سراكة مع الهالل الأحمر القطري، قام باإن�ساء قناة لتدفق مياه الأمطار تهدف اإلى 
احلد من م�سكلة الفي�سانات التي حتدث يف القرية مع كل هطول لالأمطار، مع م�ساهمات مناملفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني وبرنامج الغذاء العاملي .

واأ�سار كلرّ من رئي�ش بلدية اللبوة و رئي�ش بلدية العني، ب�سكل متزامن، اإلى خطط من قبل جمل�ش الإمناء والإعمار لإن�ساء �سبكة مياه 
ال�سرف ال�سحي ووحدة املعاجلة الرئي�سية التي ت�ستهدف ما يعرف با�سم » قرى حو�ش اللبوة« والذي يت�سمن قرى اللبوة ومقراق 
اللبوة: »وحدة معاجلة  بلدية  يتم ت�سمني حربتا وزبود كذلك. وقال رئي�ش  والعني وفاكهة–اجلديدة، وقد  والبزالية  والنبي عثمان 
باأن  اآخر  بلدية  رئي�ش  وعلق  ال�سمايل«.  البقاع  الأرا�سي يف  ري  و�ستدعم لحقًا  �ستكون يف منطقة جديدة-الفاكهة  امل�ستعملة  املياه 
ا  »اإجمايل تكلفة امل�سروع تقدر بـ 48 مليون دولر، يف حني اأن املبلغ املتعهد به هو 15 مليون دولر فقط، لذلك ل يزال امل�سروع معر�سً
خلطر التاأخري«. اإحدى املخاطر الأخرى التي عرب عنها هي »وجود اأفراد اأو جمموعات معينة ت�سغط على جمل�ش الإمناء والإعمار 
لتغيري م�سار ال�سبكة )القنوات والأنابيب حتت الأر�ش الخ(، مدعني اأنهم يريدون اأن ت�سمل ال�سبكة مناطق اأخرى. ولكن هذا يعني اأن 
امل�سروع �سيحتاج اإلى املزيد من التمويل اإذا مت اإجراء تغيريات لت�سغيل املرافق على امل�سخات بدًل من اجلاذبية«. خالل حمادثة مع 
اأحد النا�سطني يف القاع، اأو�سح اأنه يخ�سى اأن م�سروع ال�سبكة هذا �سيوؤثر �سلًبا على اإمدادات مياه ال�سفة املقبلة من اللبوة اإلى القاع  
وجودتها. ويبدو اأن هذه ق�سية ح�سا�سة للغاية ولها تاريخ نزاع منذ فرتة احلرب الأهلية عندما مت قطع مياه اللبوة عن �سكان القاع. 
واأ�ساف قائاًل، »اإننا نطلب م�سارًا مركزيًا لهذا امل�سروع، واإل اإذا كان �سيوؤثر على اإمداداتنا من املياه ف�سنت�سرف �سده ونعمل على 
اإيقافه«. وهذه الدعاءات »غري معقولة على الإطالق وغري واقعية« وفقًا لرئي�ش بلدية اللبوة الذي يعتقد اأن »مثل هذا امل�سروع �سيقلل 

فعليًا من تلوث املياه وبالتايل �سيوفر جودة اأف�سل للمياه للمنطقة باأكملها«.
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نقاط التدخل املمكنة:

• دعم الدرا�سات وثم تنفيذ �سبكات مياه ال�سرف ال�سحي ووحدات املعاجلة للحد من تلوث املياه والرتبة وبالتايل تقليل احتمال 	
حدوث توترات.

• تقييم ال�سرر وثم ال�ستجابة من خالل م�ساريع معاجلة املياه، اأو من خالل اأي تدخالت اأخرى ملواجهة اآثار تلوث املياه التي نتجت 	
عن �سوء اإدارة ملف ال�سرف ال�سحي حتى الآن.

• �سمان تن�سيق كافة الأن�سطة املنفذة يف عر�سال واملناطق  املجاورة مع جمل�ش الإمناء والإعمار واحتاد البلديات وكل بلدية من 	
البلديات وال�سركاء الآخرين يف التنفيذ وذلك من اأجل جتنب الزدواج يف اجلهود.

• والتوترات 	 الالجئني  اأزمة  تاأثري  اأن  املحيطة، حيث  القرى  املوجودة يف  وتلك  املنفذة يف عر�سال  امل�ساريع  بني  املوازنة  حماولة 
الأمنية يف عر�سال كان له تداعيات كثرية على ذلك املحيط.

• ال�سرف 	 ال�سحي، وخا�سة �سفط مياه  باملياه وال�سرف  املتعلقة  امل�ساريع  التي تعمل يف  الدولية  املنظمات غري احلكومية  على 
ال�سحي والتخل�ش منها، اأن ترفع من م�ستوى الوعي حول ا�ستخدام املياه، واأن ت�ستخدم اأ�ساليب وتقنيات احلفاظ على املياه، 

مما يوؤدي بدوره اإلى تقليل ال�سرر على كل من املوارد املائية والرتبة.

• ثمة حاجة اإلى املزيد من التوعية والدعم لتقدمي طرق �سديقة اأكرث للبيئة وخا�سة بالتوازي مع اإنعا�ش القطاع الزراعي.	

• ت�سهيل عمليات امل�سرتيات يف امل�ساريع وتنفيذها، حيث اأن الحتياجات احلالية ملحة للغاية، واملخاطر ال�سحية عالية.	

النفايات ال�سلبة )القمامة(
تلي م�سكلة النفايات اأو املخلفات ال�سلبة م�سكلة املياه وال�سرف ال�سحي مبا�سرًة من حيث الأهمية والتاأثري. وهناك اأي�سًا ارتباط 
بني هذه امل�سكلة والزيادة يف عدد ال�سكان ب�سبب اأزمة الالجئني وارتفاع اأعداد القوات امل�سلحة العاملة يف املنطقة. وقد اأفاد خمتلف 
روؤ�ساء البلديات والنا�سطون باأن النفايات قد ازدادت يف قراهم مبقدار ال�سعف على الأقل، مما �سكل �سغطًا كبريًا على مواردهم من 
حيث املركبات واملوارد املالية والب�سرية. واأ�سار رئي�ش بلدية عر�سال اإلى اأنه »يتم اإلقاء 40 اإلى 50 طنًا من القمامة يوميًا يف منطقة 
تلقي  ن�ستمر يف  التي  امل�ساكل  اإحدى  العملية  الناجت عن هذه  الدخان  يتم حرقها وتدمريها. وميثل  القرية، حيث  نائية يف �سواحي 
ال�سكاوى ب�ساأنها من اجلي�ش اللبناين وبلدية فاكهة-اجلديدة وكذلك من بلدية راأ�ش بعلبك التي تهب الرياح يف اجتاهها.« وقد تردد 

هذا الراأي خالل الجتماعات مع ال�سلطات املحلية والنا�سطني والتعاونيات.

ال�سلبة  النفايات  اإدارة  وحدة  ذلك  يف  مبا  عر�سال،  يف  ال�سحي  وال�سرف  باملياه  متعلقة  تدخالت  القطري  الأحمر  الهالل  ينفذ 
للم�ساعدة يف فرز النفايات بالقرب من مكب النفايات احلايل. ووفقًا لرئي�ش البلدية فاإن »هذا النموذج التجريبي هو منوذج قابل 
ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  تو�سيعه.  يف  الدوليون  املانحون  �ساهم  اإذا  والوظائف  والكفاءة  القدرات  تعزيز  خالله  من  ميكن  للتو�سع 
�سبكة  على  الإجهاد  ويقلل جزء من  الطاقة  على  املتزايد  الطلب  تلبية جزء من  على  �سي�ساعد  املرفق، مما  الطاقة من هذا  اإنتاج 
القرية. ويحتاج مكب النفايات نف�سه اإلى املعاجلة اأو اإعادة ت�سميم حتى ي�ستويف املعايري البيئية« اإ�سافة اإلى ذلك، قام برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي يف اإطار م�سروع برنامج دعم املجتمعات امل�سيفة يف لبنان بتزويد الكثري من البلديات يف املنطقة بحاويات النفايات 
و�ساحنات جلمعها ورافعات انزلقية التوجيه مع كان�سات لتح�سني قدرة البلديات على ال�ستجابة لل�سغط املتزايد على موارد اإدارة 

النفايات.
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ال�سكل ٣: جمهولة امل�سدر، �سورة ل�سحب الدخان الناجت عن حرق النفايات يف عر�سال

ا اإذا كانت اللبوة قد ت�ستفيد من مرفق اإعادة التدوير هذا يف عر�سال، اأجاب رئي�ش بلدية اللبوة اأن »احتاد البلديات  عندما �سئل عمرّ
الذي ت�سكل اللبوة جزء منه يدر�ش حاليًا م�سروع وحدة اإدارة النفايات ال�سلبة والذي من املرجح اأن يتم تنفيذه يف حربتا ويهدف 
خلدمة القرى  املجاورة، لكن عر�سال لي�ست جزًءا من هذا الحتاد. وعلى كل حال فاإن عدد �سكان عر�سال فقط، بدون الالجئني، 
ي�ساوي عدد �سكان القرى  املجاورة كلها جمتمعة. وكذلك �ستكون كمية النفايات الناجتة من القرية. لذلك كان من املنطقي اأن يكون 
لديهم وحدتهم اخلا�سة«. وكان قد اأ�سار يف وقت �سابق اإلى اأن اإنتاج اللبوة اليومي من النفايات يبلغ حوايل 14 طًنا. وعلى غرار الكثري 
من القرى يف املنطقة، قدم املانحون الدوليون حاويات النفايات، لكن احلاجة اإلى املزيد ل تزال موجودة يف كافة هذه القرى تقريبًا.

نقاط التدخل املمكنة:

• دعم تنفيذ مرفق فرز واإعادة تدوير النفايات مع اإعادة ت�سميم مكب النفايات ب�سكل �سديق للبيئة	

• دعم تقليل فجوة الحتياجات لدى البلديات يف املواد مثال حاويات النفايات و�ساحنات جمع النفايات	

• بناء القدرات الفنية ملوظفي مرفق فرز النفايات وكذلك جمل�ش البلدية يف ما يتعلق بالتقنيات الفعالة جلمع القمامة واإدارة 	
النفايات ال�سلبة

• دعم املنظمات غري احلكومية املحلية لإطالق حمالت التوعية ب�ساأن فرز النفايات واإعادة تدويرها واإعادة ت�سنيعها وحتويلها 	
اإلى �سماد.

• ال�ستفادة من موارد كل من املنظمات غري احلكومية، حملية ودولية، والبلديات يف ما يتعلق بجمع النفايات واإدارتها، واأي�سًا 	
ت�سجيع القطاع اخلا�ش واأ�سحاب امل�ساريع الجتماعية على التو�سل اإلى حلول مبتكرة ودعم مبادراتهم واإطالقها.
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الكهرباء
كما هو احلال يف بقية اأنحاء البالد، فاإن تغذية الكهرباء يف �سمال البقاع، وخا�سة يف عر�سال والقرى  املجاورة، غري كافية. وتفاقم 
ذلك على وجه اخل�سو�ش نتيجة للعدد الكبري من الالجئني ال�سوريني املقيمني يف املخيمات غري الر�سمية يف عر�سال. وكان احلال 
الو�سع قائاًل »ثمة حوايل  البلدية  الو�سع الأمني. ي�سف رئي�ش  ال�سنوات ب�سبب  القرية لعدد من  كذلك ب�سكل خا�ش خالل تطويق 
12،000 اأ�سرة يف عر�سال و5،700 خيمة، وجميعها حتتاج للكهرباء، لكننا بب�ساطة ل منلك البنية الكافية لنوفر الكهرباء للجميع. 
حالة الكهرباء كارثية.« ويبدو اأن اأهايل عر�سال يوافقون متامًا على هذا الو�سف، في�سرح اأحد النا�سطني من اإحدى املنظمات غري 
احلكومية املحلية اأن »الكهرباء م�سكلة لأن القرية تفتقر اإلى العدد الكايف من الأعمدة واملحولت، وت�سيف املخيمات غري الر�سمية 
عبئًا من خالل ال�ستخدام غري القانوين لل�سبكة، لذلك حترتق املحولت اأو تت�سرر. لكن »كهرباء لبنان« ل تقبل باإ�سالحها كونها 
تزعم اأن املجيء اإلى عر�سال لي�ش اآمنًا. يف الواقع من يقوم باإ�سالح اأي اأ�سرار هم اأ�سحاب املولدات لأنهم يريدون األ جتهد مولداتهم 
املخيمات غري  اأحد  عن  الطاقة  كابل  بف�سل  لبنان  كهرباء  قامت  عامني،  »قبل  اأنه  اآخر  واأ�ساف  مفرط.«  ب�سكل  ا�ستخدامها  عند 

الر�سمية لعدم دفعهم للفواتري، ولكن مالك العقار اأعاد تو�سيله مدعيًا اأن ما فعلته كهرباء لبنان كان عماًل غري اإن�سانيًا«.

من ناحية اأخرى، اأ�سار الالجئون ال�سوريون اإلى اأنهم ي�سرتكون مع ال�سكان اللبنانيني يف الكفاح اليومي للح�سول على تغذية كهربائية 
منا�سبة، حيث ذكر اأحد الذين متت مقابلتهم اأن »لبنان لطاملا عانى نق�سًا يف الكهرباء، وما زالت البالد ت�سرتي الكهرباء من �سوريا، 
رغم اأن احلرب م�ستعرة هناك. لذا فمن غري العدل الدعاء باأن ال�سوريني هم وراء هذه امل�سكلة. ولكن ب�سكل عام ميكن اتخاذ بع�ش 
الإجراءات لتعزيز اخلدمة وتقليل املخاطر وال�سغط على ال�سبكة«. واقرتح م�سارك لبناين يف حلقة النقا�ش اأنه« اإذا كان ال�سوريون اأو 
املنظمات غري احلكومية الدولية التي تدعمهم �سيدفعون لكهرباء لبنان مقابل ا�ستهالكهم الكهرباء اأو تنظيم ال�ستهالك من خالل 
عدادات معينة وما اإلى ذلك ف�سينخف�ش   ال�ستهالك، يف موازاة ذلك يجب اأن ي�ستثمروا يف اإ�سالح البنية التحتية املتهالكة. يف الوقت 
احلا�سر ل ي�سحن هاتفي عند تو�سيله بالكهرباء ب�سبب التيار املنخف�ش جدًا.« كما اأو�سح اأحد امل�ساركني ال�سوريني يف حلقة النقا�ش 
اأنه »يف الآونة الأخرية، قامت البلدية بقطع الكهرباء عن كافة املخيمات، والآن اأ�سبح الالجئون املقيمون يف املخيمات يدفعون مقابل 
ا الآلف من  الكهرباء لأهايل عر�سال الذين يديرون املولدات الكهربائية من الثامنة �سباحًا حتى منت�سف الليل. كما اأن هناك اأي�سً
امل�سكلة  لذا فاإن هذا الإجراء غري م�ستدام ول يحل  اأو �سقق،  ي�ستاأجرون متاجر  الذين ل يعي�سون يف املخيمات، ولكنهم  الالجئني 

برمتها ».

تت�سف اإدارة خدمات الكهرباء يف عر�سال بالفو�سى ال�ساملة، حيث يرزح و�سع هيكل ال�سبكة باأكمله حتت �سغط كبري ب�سبب زيادة 
ال�ستهالك، وحتاول البلدية تنظيم هذا القطاع، لكن ذلك يتطلب املزيد من اجلهود والتمويل الإ�سايف. وقد وعدت احلكومة املركزية 
بالدعم، ولكن حتى تاريخ كتابة هذا التقرير مل يتم تقدمي ذلك الدعم بعد. ويف الوقت احلايل، ل يقوم املجتمع املدين بتنظيم حمالت 
توعية ب�ساأن ال�ستخدام ال�سليم للطاقة وحفظها، على الرغم من اأن هذه احلمالت قد تكون �سرورية يف كل من املجتمعات امل�سيفة 

وجتمعات الالجئني.

نقاط التدخل املمكنة:

• دعم كهرباء لبنان من خالل تعزيز البنية التحتية، مبا يف ذلك من خالل املحولت والكابالت، واأي�سًا ا�ستبدال املعدات املتهالكة 	
لكهرباء لبنان يف عر�سال.

• دعم البلدية يف جهودها لتنظيم القطاع واإدارة ال�ستهالك يف املخيمات غري الر�سمية من خالل م�سادر الكهرباء البديلة اأو 	
املولدات.

• الالجئني على حتمل 	 املولدات اخلا�سة يف حالة عدم قدرة  ا�سرتاكات  تغطية فواتري  الدولية  للمنظمات غري احلكومية  ميكن 
تكاليفها.
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• ميكن دعم املنظمات غري احلكومية املحلية لإطالق حمالت التوعية عن توفري الطاقة، مبا يف ذلك توزيع اأجهزة موفرة للطاقة.	

• ال�سبكة، 	 والأحياء من  الر�سمية  املخيمات غري  بع�ش  ال�سم�سية، لإخراج  الطاقة  النظيفة، وخا�سة  الطاقة  بدائل  ال�ستثمار يف 
وبالتايل تقليل ال�سغط عليها. كما �سي�سكل هذا تدخاًل م�ستدامًا من �ساأنه اأن يفيد البلدة على املدى الطويل.

�سبل العي�ش
تاأثرت �سبل العي�ش يف عر�سال ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية، خ�سو�سًا منذ هجوم امل�سلحني على القرية عام 2014. ففي العام 
ذاته قامت القوات امل�سلحة اللبنانية ومقاتلي حزب اهلل بتطويق القرية من جهة، يف حني بقي اجلانب ال�سرقي من احلدود مفتوحًا 

فقط للم�سلحني الذين �سكلت اجلرود معقل قوتهم.

ووفقًا ملا ذكره الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت يف عر�سال، فاإن »99 يف املائة من اأهايل عر�سال هم من املزارعني ومنتجي 
اأ�سجار الفاكهة واعتادوا على زراعة الكرز وامل�سم�ش ب�سكل رئي�سي، فيما يعمل ثالثة اأرباعهم اأي�سًا يف املقالع، حيث اأنهم اإما ميتلكونها 
اأو يعملون فيها اأو لديهم نوع من الأعمال املرتبطة بهذه ال�سناعة«. وقد ت�سررت هذه القطاعات ب�سدة ب�سبب الو�سع الأمني   واحل�سار. 
وبالتايل فقد اأهايل عر�سال اأربعة موا�سم كاملة، و�سيحتاجون اإلى �سنوات للتعايف من الأ�سرار التي حلقت بهذه القطاعات، خا�سة 

اإذا مل يتم و�سع اإدارة منا�سبة لالأزمات.

يتحدث اأهايل عر�سال بحزن عميق عن اأرا�سيهم وب�ساتينهم اجلافة، فبعد �سنوات من حظر و�سولهم اإليها جفت معظم هذه الب�ساتني 
وماتت الأ�سجار، ول �سيما يف املناطق التي حتتاج اإلى الري، مثال وادي الرعيان يف اجلنوب ووادي �سبيب يف ال�سمال. كما مت جرف 
العديد من الأرا�سي الزراعية املوجودة على خط املواجهة بني املقاتلني واجلي�ش اللبناين جرفًا كليًا اأو جزئيًا، وذلك لأ�سباب اأمنية. 

ويف ما يلي موجز لكيفية تاأثر احلقول الزراعية املختلفة وذلك بناء على و�سف من اأجريت معهم املقابالت:

• وادي الرعيان ووادي �سبيب: ماتت الأ�سجار كلها تقريبًا كون املنطقة كانت تعتمد على الري، ومل يتمكن املزارعون من الو�سول 	
امل�سلحني  املحليون  ال�سكان  ويتهم  50 م�سخة مياه منها،  اأكرث من  الإبالغ عن �سرقة  القتتال مت  اإليها ورعايتها. وخالل فرته 
الذين �سيطروا على املنطقة ب�سرقة امل�سخات، فيما تقول بع�ش امل�سادر اأن حزب اهلل قام مب�سادرة بع�ش الأجهزة واملعدات اأو 

تدمريها.

ال�سكل 4: جمهولة امل�سدر، الأ�سجار امليتة يف وديان عر�سال املنخف�سة ب�سبب انقطاع الري اأثناء تطويق القرية

• اجلرود الو�سطى: كانت هذه املنطقة هي منطقة متركز م�سلحي داع�ش و�سرايا اأهل ال�سام )التابعة جلبهة الن�سرة( والذين 	
قاموا بقطع عدد كبري من الأ�سجار للتدفئة.
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ال�سكل 5: جمهولة امل�سدر، اأ�سجار قطعت من قبل امل�سلحني للتدفئة

• اجلرود العليا: �سهدت هذه املنطقة ق�سفًا كثيفًا من قبل اجلي�ش اللبناين، حيث دمرت كافة الغرف الزراعية التي ي�سل عددها 	
اأرا�سيهم، خا�سة خالل مو�سم احل�ساد،  350 غرفة، والتي يبنيها املزارعون يف حقولهم ل�ستخدامها عند زيارة  اإلى حوايل 
بحيث يخفف هوؤلء من تكاليف التنقل اليومي من والى اأرا�سيهم. كما قام امل�سلحون با�ستخدام اآبار جمع املياه والأنفاق، ونتيجة 

لذلك ت�سررت البنية التحتية للمزارعني يف معظم الأحيان يف هذه املنطقة.

ال�سكل 6: جمهولة امل�سدر، تظهر ال�سورة تدمري الغرف الزراعية يف الب�ساتني يف اجلرود

با�ستخدام منحة قدرها 10 مليارات لرية لبنانية )اأي ما يعادل 6،7 مليون دولر اأمريكي( مقدمة من الهيئة العليا لالإغاثة وبالتن�سيق 
على  بناء  املزارعني  تعوي�ش  وقد مت  البلدة.  الكرز يف  مزارعي  تعوي�ش  عملية  موؤخرًا  اللبنانية  اأكملت احلكومة  بلدية عر�سال،  مع 
البلدية  اأو ل تزال منتجة. واأعرب رئي�ش  اإذا كانت هذه الأ�سجار قد هلكت  عدد الأ�سجار املوجودة يف ب�ساتينهم بغ�ش النظر عما 
عن اعتزازه باأنه دعا اإلى هذه املبادرة يف ال�سنوات القليلة املا�سية، ولكن هذا ل ياأتي دون ثمن. والثمن هو �سغوط التن�سيق و�سمان 
اإن�ساف و�سالمة عملية التوزيع. وقد بدت هذه العملية مثرية للجدل بني اأو�ساط اأهايل عر�سال وخا�سة من قبل املعار�سة ال�سيا�سية 
احلالية. ووفقًا لبع�ش اأهايل عر�سال »هذا التعوي�ش ل يعادل ن�سف كمية الكرز التي كنا ننتجها من قبل. وماذا عن ال�سنوات الثالث 
الأخرى؟ وكيف �سيدفعون كافة الديون التي تراكمت علينا خالل هذه الفرتة؟ ال�سوؤال الهام الآخر هو ما اإذا كانوا �سيعو�سون عن 
حما�سيلنا الهالكة اأي�سًا؟« اإن م�ساألة التعوي�ش املايل كلها قد خلقت الكثري من ال�سغط على البلدية، حيث اأن رئي�ش البلدية اأم�سى 



21

�ساعات على الهاتف يف الرد على مزاعم املحاباة، اأو تلقي طلبات من امل�ستفيدين املدعني اأنهم مل يح�سلوا على التعوي�سات. ركزت 
املعار�سة املحلية ب�سكل رئي�سي على هذه املزاعم لنتقاد البلدية ب�سكل عام واتهامها ب�سوء الإدارة و�سعف الأداء.

اأحد م�سادر القلق الأخرى لأهايل عر�سال هو اإعادة زراعة الب�ساتني اأو اإنعا�سها، حيث اأن ا�ستبدال الأ�سجار الهالكة هو ن�ساط مكلف 
ول يجني فوائد مبا�سرة. ووفقًا لأحد اأع�ساء البلدية ورئي�ش اللجنة البيئية، حتتاج ال�سجرة املزروعة حديثًا اإلى ما يقرب ال�سبع اإلى 
ثماين �سنوات للبدء يف اإنتاج حم�سول منا�سب. لذلك يخ�سى املزارعون من الركود يف هذه الأثناء وخالل الف�سول املقبلة التي ل 
اإدخال الزراعة  اإنه »يف هذه الأثناء، ميكن  28 ع�سوًا  اإحدى ال�سركات التعاونية التي ت�سم حوايل  ميكنهم حتمل تكاليفها. وقالت 
البديلة يف احلقول بني الأ�سجار املزروعة حديثًا، وميكن اأن ي�سمل ذلك البازلء والعد�ش والنباتات الأخرى من ف�سيلة الفا�سولياء«. 
وبهذه الطريقة، يقرتح املزارعون العتناء باأ�سجارهم املزروعة حديثًا يف الوقت الذي يعتا�سون فيه اأي�سًا من املحا�سيل البديلة التي 

ميكن ال�ستفادة من اإنتاجها مبا�سرة من املو�سم الأول.

»الأر�ش هي الأم بالن�سبة لأهايل عر�سال، وهم م�ستعدون لفعل اأي �سيء لروؤيتها مليئة باحلياة من جديد، وهم ينتظرون بفارغ 
ال�سرب لبدء العمل يف اأر�سهم« رئي�ش التعاونية الزراعية املحلية - عر�سال

على الرغم من اأن اأهايل عر�سال قد تاأثروا ب�سدة من ت�سرر حقولهم واأعمالهم التجارية، اإل اأنهم بدوا م�سممني على اإعادة اإحياء 
هذا القطاع واإعادة ال�ستثمار فيه بقدر امل�ستطاع. وذكر اأحد الأ�سخا�ش الذين متت مقابلتهم اأن »] اأهايل عر�سال [ كانوا متلهفني 
الألغام  اإن ذلك قد يكون خطريًا ب�سبب  واإن قيل لهم  اأرا�سيهم والطمئنان عليها بعد �سنوات من احلظر، حتى  اإلى  للعودة  للغاية 

الأر�سية، فاإنهم مل يبالوا وا�ستمروا يف العودة اإلى اأرا�سيهم، ولالأ�سف فقد مزارعان حياتهما ب�سبب الألغام الأر�سية«.

املا�سية

اأحد املوا�سيع الأخرى التي اأثريت خالل املناق�سات مع التعاونية وامل�ساركني اللبنانيني يف حلقات النقا�ش اجلماعية هو عدم وجود 
تعوي�ش ملالكي املوا�سي الذين فقدوا جزءًا من قطعانهم اإما ب�سبب ال�سرقة )خا�سة حول »خربة داوود«( اأو بيعها يف الأ�سواق باأ�سعار 
زهيدة ب�سبب و�سول اأ�سعار الأعالف اإلى م�ستويات مرتفعة وتكاليف باهظة خالل احل�سار. وفيما يبدو، ثمة غياب لأي خطة تعوي�ش 

يف هذا القطاع كما ويف قطاع احلجر اأو املقالع الذي ي�سكل قطاعًا اأكرث اأهمية يف حياة و�سبل عي�ش اأهايل عر�سال.

التقليدية، وعلى الرغم من ذلك  اللبنانية  املنازل والفيالت  الأ�سهر للحجر امل�ستخدم يف تزيني  اللبناين  املنتج  اأهايل عر�سال هم 
فاحلجر العر�سايل بالكاد ي�ستخدم يف منازل اأهايل عر�سال اأنف�سهم. ويدلرّ هذا اإلى حد ما على الظروف الجتماعية القت�سادية 
ال�سعبة التي لي�ست بال�سرورة جديدة على البلدة، ولكنها تفاقمت بالتاأكيد يف الآونة الأخرية. اإذا كان مبقدور اأهايل عر�سال حتمل 

تكاليف احلجر، لكانوا ا�ستعملوها لي�ش يف تزيني منازلهم وح�سب بل اأي�سًا يف �سوارعهم وحمالهم التجارية.

القتال با�ستهداف مقالعهم عن ق�سد،  التي �ساركت يف  اأجريت معهم املقابالت املجتمعات املجاورة  اتهم بع�ش الأ�سخا�ش الذين 
ويعتقدون اأن معظم مقالعهم »تعر�ست للتخريب وال�ستهداف عمدًا كردٍّ على وقوفهم �سد النظام ال�سوري«. كما قام هوؤلء الأ�سخا�ش 
مب�ساركة ال�سور التي متثل لهم دلياًل على اأن بع�ش الآليات الثقيلة، من بينها حفارات ومركبات اأخرى، قد اأحرقت عمدًا دون وجود 

اأي عالمات على حدوث ا�ستباكات اأو ق�سف بالقرب منها.
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ال�سكل 7: جرافة حمروقة لأحد املقالع يف عر�سال

 

ال�سكل 8: جمهولة امل�سدر، مولد حمرتق يف اأحد املقالع

ال�سكل 9: حفار حمرتق يف اأحد املقالع يف عر�سال

التجارة والتبادل التجاري

�سهدت عر�سال يف ال�سنوات اخلم�ش الأخرية ازدهارًا جتاريًا، انعك�ش ب�سكل رئي�سي يف زيادة عدد املتاجر والأ�سواق. ووفقًا للكثري 
من الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت، من اللبنانيني وال�سوريني على حدرّ �سواء، ثة ما ل يقل عن 500 متجر �سوري جديد 
يف البلدة، باملقارنة مع 150 حماًل جتاريًا لبنانيًا. وقال اأحد املقابلني ال�سوريني: »ل يوجد متجر واحد يف عر�سال ل يعمل فيه عامل 
�سوري«. يبدو اأن ال�سوريني الذين قابلناهم فخورون بالدورة القت�سادية التي يزعمون اأنهم اأح�سروها معهم اإلى القرية. »اأعتقد اأن 
90 يف املائة من اأهايل عر�سال قد ا�ستفادوا من وجودنا، يف حني اأن 10 يف املائة قد يكونوا قد خ�سروا. ]…[، قبل جميئنا مل يكن 
هناك �سقة واحدة اأو متجر م�ستاأجر على �سبيل املثال. اأما الآن فاإن عدد ال�سقق امل�ستاأجرة وحدها ي�سل اإلى اأكرث من 3،000 �سقة.« 
اأن جهود  اللبنانية، يف حني  املتاجر  اإل يف  ا�ستخدامها  اأنه »حتى بطاقات الدعم من الأمم املتحدة ل ميكن  اآخر  واأ�ساف م�سارك 

ال�ستجابة لالأزمة قدمت اأكرث من 150 فر�سة عمل لأهايل عر�سال«.
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اأما يف ما يتعلق بالفر�ش الناجمة عن ال�ستجابة لأزمة الالجئني، اأثار امل�ساركون ال�سوريون ق�سية »بالغة الأهمية« تتعلق بالطريقة 
عون اأن اأقل من 20 يف املائة من الطالب الالجئني يتم قبولهم يف املدار�ش الر�سمية  التي يعمل بها نظام التعليم يف عر�سال. فهم يدرّ
ال�سوريون. يف هذه املدار�ش يقوم املعلمني  يلتحقون مبدار�ش خا�سة يديرها  اأو  الدرا�سة،  الباقون عن  للدولة، بينما ينقطع  التابعة 
املتطوعني ب�سد فجوة كبرية يف جمال هام يوؤثر على الأطفال. لذا »ملاذا ل ت�ساعدنا وزارة الرتبية والتعليم العايل واملنظمات غري 

احلكومية الدولية على اعتماد هذه املبادرات وتغطية تكاليف ت�سغيلها اإذا كانوا يهتمون حقًا بعدم فقدان هذا اجليل؟«

ووفقًا لل�سوريني واللبنانيني امل�ساركني يف املناق�سات، فاإن تدهور �سبل العي�ش لي�ش ب�سبب الالجئني بقدر ما ينبع من عدم وجود �سيا�سة 
واإدارة من قبل احلكومة اللبنانية للق�سية باأكملها منذ البداية. على اجلانب الآخر، �سارك رئي�ش بلدية اللبوة وجهة نظر خمتلفة 
تفيد »نحن متعبون، ومن الأف�سل بالتاأكيد اأن يعود ال�سوريون اإلى وطنهم لأنهم اأ�سبحوا �سركاء يف كل �سيء ومناف�سني يف قطاع �سبل 
العي�ش. �سحيح اأننا قبائل ولدينا تقاليدنا ويجب اأن نخدم �سيوفنا ونعتني بهم، ولكن عندما تطول هذه احلالة، ل ميكنك اإل اأن تتمنى 

عودتهم �ساملني اإلى ديارهم. ناأمل اأن يكون عام 2018 عام عودة الالجئني ال�سوريني«.

نقاط التدخل املمكنة8:

• اإعادة تاأهيل الب�ساتني والبنى التحتية الزراعية التي ت�سررت من جراء النزاع، مبا يف ذلك البنية التحتية حل�ساد املياه وقنوات 	
بناء غرف  واإعادة  الزراعية  الطرق  تاأهيل  واإعادة  الباقية  الأ�سجار  واحلفاظ على  امليتة  الأ�سجار  وا�ستبدال  واملدرجات  الري 

زراعية واإ�سالح م�سخات املياه.

• توفري الأدوات واملعدات الالزمة وكذلك الدعم الفني لإعادة تاأهيل الأرا�سي واإنتاج اأ�سجار الفاكهة.	

• املُعدلة وال�ستالت 	 الأنواع  با�ستخدام  الفاكهة  اأ�سجار  اإنتاج  واإعادة  الت�سجري  اإعادة  اإنعا�ش وزيادة  للم�ساعدة يف  اإن�ساء ح�سانة 
املعتمدة )الكرز وامل�سم�ش وال�سنوبر والعرعر اليوناين، اإلخ(.

• وتعبئة 	 القت�سادي،  والنتعا�ش  املعي�سة  �سبل  حيث  من  املحلية  املجتمعات  تعبئة  على  املحلية  واملوؤ�س�سات  البلديات  قدرة  بناء 
ال�سركاء واملوارد على ال�سعيدين الوطني والدويل.

• دعم املن�ساآت ال�سغرية واملتناهية ال�سغر يف جمالت الزراعة والرثوة احليوانية والأغذية الزراعية واحلرف اليدوية، مثال اإنتاج 	
خيوط ال�سوف ون�سج ال�سجاد وغريها من منتجات التعدين واملقالع، مثال ال�سرياميك والف�سيف�ساء والبالط التقليدي.

• تعزيز الو�سول اإلى الأ�سواق وت�سهيل الروابط مع الأ�سواق و�سال�سل القيمة.	

• بناء قدرات اجلمعيات والتعاونيات املحلية، واأي�سًا رفع م�ستوى وعيها ب�ساأن الدعم املايل املتاح وبرامج التمويل متناهي ال�سغر.	

• البناء على تو�سيات درا�سة تقييم �سوق العمل يف عر�سال بتكليف من املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني وبرنامج الأمم املتحدة 	
الإمنائي، ال�سادرة يف �سباط 2018.

8 اعتمدت من ورقة اقرتاح مل�ساريع �سبل العي�ش والإنعا�ش القت�سادي لعر�سال وما حولها، فريق برنامج �سبل العي�ش التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، كانون الأول 2018
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خفت قب�سة  القوى الع�سكرية باملقارنة مع الفرتة التي ي�سميها اأهايل عر�سال »احل�سار«، والتي و�سفها اأحد امل�ساركني يف املناق�سات 
بـ »العي�ش يف �سجن كبري ي�سمى عر�سال«. وعلى الرغم من ذلك، ل تزال هناك نقاط تفتي�ش تابعة للجي�ش اللبناين وواحدة ملخابرات 

اجلي�ش عند مدخل عر�سال.

ووفقًا لرئي�ش بلدية عر�سال، فاإن القرية »اختطفت« يف ال�سنوات القليلة املا�سية )ب�سكل رئي�سي بني عامي 2014 و2016(. »مل تكن 
عر�سال التي نعرفها، وكانت هناك حمكمة �سرعية اأن�ساأها امل�سلحون ويراأ�سها رجل يدعى اأبو عائ�سة اعتاد اأن يقرر من الذي ُيعدم 
النقا�ش اجلماعية  امل�ساركني خالل حلقات  للدولة«. لكن  الكامل  الغياب  القانون يف ظل  ُيعفى عنه. لقد اعتادوا على جت�سيد  ومن 
واملقابالت مع املنظمات غري احلكومية مل يذكروا هذه ال�سورة املاأ�ساوية للو�سع، بل يف الواقع ذكر من اأجريت معهم املقابالت اأنهم 
مل يروا م�سلحني يف ال�سوارع، لأن هوؤلء امل�سلحني كانوا متمركزين اأ�سا�سًا يف اجلبال ومل ي�سيطروا على ال�سوارع. وعلى الرغم من 
ذلك فقد وقعت بع�ش الغتيالت خالل تلك الفرتة. اأما يف ما يتعلق مبحكمة ال�سريعة، فاإن الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت 
مل ينفوا وجودها ال�سابق ولكنهم �سوروا دورها باأنه »لل�سوريني ب�سكل رئي�سي لإمتام عقود الزواج وغريها من ق�سايا اإدارة النزاع.

لكن مل يكن لهم اأي عالقة بنا«.

يتفق الأ�سخا�ش الذين متت مقابلتهم على اأن الو�سع الأمني بداأ بالتح�سن بعد النتخابات البلدية. »عندما مت انتخاب املجل�ش البلدي 
اجلديد يف اأيار 2016، قررنا اإنهاء الو�سع الأمني غري العتيادي، وكان الأمن اأولويتنا الق�سوى. لقد عملنا على ا�ستعادة قريتنا حتى 
قبل اأن تتم عملية فجر اجلرود، وفر�سنا حظر جتوال على اجلميع بدءًا من ال�ساعة العا�سرة م�ساء وزدنا عدد اأفراد ال�سرطة اإلى 80 
�سخ�ش، وكان جميعهم من اأهايل عر�سال. وكان هذا مهًما جًدا لتاأمني ال�سوارع و�سمان عدم �سيطرة اأي م�سلحني اأو اإقامتهم لأي 
نقاط تفتي�ش. لقد دفعنا حوايل 500 مليون لرية لبنانية )اأي ما يعادل 330،000 دولر( خالل فرتة اأربعة ع�سر �سهر لت�سغيل هذا 
اجلهاز، ومن املمكن اأن اأقول اإننا ا�سرتينا بلدتنا بهذه امليزانية. واجهنا تهديدات وهجمات، وكنت اأنا �سخ�سيًا مهددًا وحتت �سغط 
كبري، ولكن انتهى الأمر واأ�سبحت قريتنا اآمنة الآن. اأعتقد اأنها اأكرث اأمانًا من بعلبك«. هذا ما قاله رئي�ش بلدية عر�سال، الذي ي�سعر 
بالفخر اأن التن�سيق بينه وبني القوى الأمنية اللبنانية وال�سلطات اللبنانية الأخرى قد »اأنقذ البلدة«. وي�سيف: »كان التن�سيق م�ستمرًا 
الأمن  قوى  فتح خمفر  لإعادة  نحن نخطط  واليوم  للجي�ش.  قائدًا  ي�سبح  اأن  قبل  والقائد جوزيف عون، حتى  اللبناين  مع اجلي�ش 

 9 مت اعتماد بيانات احلوادث املتعلقة بالأمن من موقع دعم لبنان " اخلرائط اجلغرافية للنزاعات يف لبنان" الذي مت الو�سول اإليه بتاريخ 20 كانون الأول 2018، على الرابط التايل:

http://civilsociety-centre.org/cap/map 
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الداخلي يف عر�سال خالل �سيف عام 2018، والذي مت اإغالقه مع هجمات اآب 2014.«

ل يت�سارك كافة ال�سكان احلما�ش ذاته عند طرح موا�سيع اأخرى تتعلق بتدخل اجلي�ش اللبناين. ففي وادي حميد على �سبيل املثال، »ل 
تزال الإجراءات الأمنية م�سددة، وتعطي نقطة التفتي�ش للجي�ش كل �سيارة رقمًا قبل ال�سماح لها باملرور اإلى منطقة املقالع، وهي عملية 
ت�ستغرق حوايل 15 اإلى 20 دقيقة. وعندما يكون الأ�سخا�ش يف منطقة املقالع متر دوريات ال�ستخبارات كل 5 اإلى 10 دقائق ملراقبة 
اجلميع. اإنه اأمر مهني بع�ش ال�سيء اأن ن�سعر بالقب�سة الأمنية بهذا ال�سكل على الرغم من عدم وجود امل�سلحني يف املنطقة«، قال اأحد 
امل�ساركني يف حلقات النقا�ش اجلماعية. ويبدو اأن م�ساألة اأخرى مت طرحها الآن ولكنها كانت من املحرمات ملدة ثالث �سنوات تقريبًا 
منذ وقوع مواجهات عام 2014. عندما »جلاأت القوات امل�سلحة اللبنانية اإلى 35 منزًل وا�ستخدمتها كمراكز اأو ثكنات ع�سكرية، وما 
زال اجلي�ش اللبناين ي�ستخدم حوايل 30 منزًل من هذه املنازل حتى اللحظة، ويرف�ش اإعادتها اإلى اأ�سحابها، وي�سر على حرمانهم 
من اأي نوع من التعوي�ش. بالن�سبة للكثريين، يخلق هذا الأمر توترًا ل داعي له بني املواطنني واجلي�ش اللبناين، خا�سة اأن اأ�سحابها 

يت�ساءلون عن �سبب عدم انتقال القوات اإلى املواقع اجلاهزة، كما هو احلال يف الكثري من املواقع الأخرى يف املنطقة«.

ثمة �سبب اآخر للتوتر بني اجلي�ش اللبناين واأهايل عر�سال، وهو ال�سبب الذي يت�سارك فيه اإلى حد ما املجتمع ال�سني الأو�سع يف كافة 
اأنحاء لبنان، وهو العتقاد باأن »القانون ل يطبق اإل عليهم، بينما حزب اهلل واملقاتلني ال�سيعة ميكن اأن مي�سوا باأ�سلحتهم وعتادهم 
الع�سكري الكامل دون حتى اأن توقفهم اأي نقطة تفتي�ش«. ويتفاقم هذا ال�سعور باملظلومية وغياب العدالة بفعل املحادثات الأخرية حول 
عفو عام �سيحرر بع�ش �سبابهم من ال�سجن، »ولكن على ح�ساب العفو عن 40،000 جمرم وتاجر خمدرات �سيعي، اأما نحن ففي بع�ش 

احلالت مل يح�سل ابناوؤنا )وهم حوايل 300( على حماكمة حتى الآن.«

والأمر الأخري املتعلق بالأمن واملذكور خالل الجتماعات مع البلدية و�سكان عر�سال هو م�ساألة الألغام الأر�سية، خا�سة يف املناطق 
ب عملية  الأر�سية، مما ي�سعرّ الألغام  امل�سكلة يف غياب خرائط منا�سبة لهذه  الن�سرة. وتتمثل  التي كانت تف�سل داع�ش عن جبهة 

حتديد مكانها بال�سبط، وهو ما يجعل اأي عمل لإزالة الألغام اأكرث �سعوبة وي�ستغرق وقًتا اأطول«.

كما اأن وجود الذخائر غري املنفجرة ميكن اأن يعوق العودة الكاملة لأهايل عر�سال اإلى حقولهم واأرا�سيهم.

ال�سكل 10: جمهولة امل�سدر، ذخائر غري منفجرة من جرود عر�سال )الي�سار واليمني(
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نقاط التدخل املمكنة:

• تدريب ودعم  قوى الأمن املحلية )ال�سرطة البلدية( ل�سمان التزامها باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان وم�ساعدتها على تبني 	
منوذج ال�سرطة املجتمعية الذي ي�سرك جميع ال�سكان بطريقة اأو باأخرى، ويزيد الوعي ويح�سن املهارات الوقائية بني العائالت 

يف حماية اأطفالهم من التطرف العنيف.

• دعم البلدية يف اإعداد وجتهيز مركز ال�سرطة املتوقع ت�سغيله اعتبارًا من �سيف 2018.	

• اإزالة الألغام للتاأكد من تطهري كافة اأرا�سي عر�سال والقرى  املجاورة. ويف الوقت نف�سه، رفع م�ستوى الوعي بني 	 دعم ن�ساط 
ال�سباب وكافة الف�سائل حول كيفية التعامل مع الذخائر غري املنفجرة يف حالة مواجهتها. هناك حاليًا مترين للتوعية مبخاطر 
الألغام بتكليف من اليوني�سف ومفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني يف منطقة عر�سال، وي�ستهدف ال�سلطات املحلية واملدار�ش 

العامة واملجتمع املدين واملزارعني ب�ساأن خطر الألغام.

• التو�سط بني اجلي�ش اللبناين ومالكي الأرا�سي/الأمالك الذين يرغبون يف ا�ستعادة ممتلكاتهم ودعم اجلي�ش اللبناين بالثكنات 	
اأو املواقع اجلاهزة.

• زيادة م�ساركة وحدة التعاون الع�سكري املدين التابعة للقوات امل�سلحة اللبنانية يف عر�سال لتعزيز �سورة اجلي�ش اللبناين وك�سر 	
يف  ترغب  التي  الأن�سطة  اأو  الأولوية  ذات  التدخالت  اللبناين  اجلي�ش  يحدد  ما  وعادة  عر�سال،  و�سكان  اجلي�ش  بني  احلواجز 
اإجرائها يف منطقة معينة، لكن اإقامة جل�سة حوار مي�سرة مع اجلمهور لالتفاق على تلك الأن�سطة/التدخالت من �ساأنها اأن تخلق 

ن�سبة عالية من القبول والدعم من النا�ش.

ال�ستقرار الجتماعي
تناولت تقريبًا كافة �سخ�سيات ال�سلطة املحلية التي مت اللقاء معها خالل مرحلة البحث حقبة جديدة من العالقات و�سفوها باأنها 
اأهم بنود اأجنداتهم. ومع ذلك، مل ت�ستطع كافة  اإلى اأن ال�ستقرار الجتماعي بني عر�سال وجوارها يعد من  اإ�سارة  »ان�سهار«، يف 
ال�سابق يف  نوق�ست يف  اأخرى  اأفكار  ت�ساعد  التحتية يدعم ذلك. وقد  البنية  اأو  للتنمية  اأي م�سروع م�سرتك  ال�سخ�سيات من تقدمي 
عر�سال، مثال اإدارة مياه ال�سرف ال�سحي اأو اإدارة النفايات ال�سلبة، بالإ�سافة اإلى م�ساريع اأخرى يف حو�ش اللبوة، دون احلاجة 
اإلى تنفيذ م�سروع م�سرتك يف املجتمعات املتنازعة. وذكر روؤ�ساء البلديات زيارات واجتماعات �سهرية لتعزيز احلوار ونزع فتيل اأي 

توترات، وقد اأدى ذلك وفقًا لرئي�ش بلدية اللبوة اإلى »تعزيز العالقات مع عر�سال بن�سبة 90 يف املائة«.

ي�ستطيع اللبنانيون العودة دائمًا بالزمن اإلى تاريخ من احلروب والقتتال الطائفي اأو ال�سيا�سي. وبذلك يعللون الأ�سباب الكامنة وراء 
التوترات الجتماعية وامل�ساكل الطائفية، وهو الأمر الذي اإن اأ�سار اإلى اأي �سيء فاإنه ي�سري اإلى ف�سل �سيا�سات »كن�ش امل�ساكل حتت 
الب�ساط )بدًل من حلها(« التي تتبع بعد كل �سراع تقريبًا، اأو عند مواجهة ماأزق �سيا�سي يت�ساعد اإلى عنف. امل�سكلة هي اأن الكثري من 
ون على اأن »ما م�سى قد م�سى«. ولكن احلقيقة تثبت اأن املا�سي ما زال ن�سطًا يف عقلية  اللبنانيني، ول �سيما ال�سيا�سيني منهم، ي�سررّ
الذين عاي�سوا احلرب وهو يوؤثر يف القرارات والأن�سطة التي يقومون بها، بل وقد انتقل من جيل اإلى اآخر، لي�سبح ذاكرة جماعية، 
والتي بدورها �سوف حتتاج اإلى عقود لُتمحى من وعي النا�ش. هذا هو احلال لي�ش فقط يف عر�سال، ولكن يف الكثري من املناطق املليئة 
بالنزاعات حول لبنان. اإمنا يف عر�سال، كان وا�سحًا خالل املناق�سات اجلماعية مع ال�سكان اللبنانيني اأن تراكمات املا�سي تدخل يف 

عالقة اأهايل عر�سال امل�سطربة مع جوارها وكذلك مع الدولة.

وخالل النقا�سات اجلماعية جلاأ امل�ساركون الأكرب �سنًا اإلى اخلطاب امل�ستخدم على نطاق وا�سع بني املجتمعات ال�سنية يف لبنان والذي 
يقول: »منذ اإن�ساء لبنان الكبري عوقبت هذه املجتمعات، مثال عر�سال وطرابل�ش وعكار ومناطق اأخرى، اأي املجتمعات التي مل ترغب 
يف اأن ُت�سم من �سوريا اإلى لبنان، ومتت معاقبتها على مطالبها من خالل حرمانها من اخلدمات الأ�سا�سية والتنمية لعقود طويلة 
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�ست�سبح قرنًا قريبًا، مع الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على بريوت وجبل لبنان«. لقد اأثار هذا الأمر الكراهية وو�سع الفجوات الجتماعية 
اأهلية دامت خم�سة  اإلى حرب  واأدى  وال�ستينات،  اإلى دورات عنف خمتلفة خالل اخلم�سينات  وُترجم  اللبنانيني،  والقت�سادية بني 
ع�سرة عامًا. مل تكن عر�سال بعيدة عن هذه احلوادث كما يتذكر الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت خالل حلقات النقا�ش 
اجلماعية، لكن اأكرث ما يتذكرونه هو تلك الأحداث التي بداأت يف �سباط 2005، بعد اغتيال رئي�ش الوزراء ال�سابق رفيق احلريري 

والنق�سامات ال�سيا�سية والجتماعية والطائفية التي تلت ذلك.

ل يزال ي�سري البع�ش اأهايل من عر�سال الذين متت مقابلتهم يف هذا البحث اإلى الهجوم على موكبهم، والذي ت�سمن اإلقاء احلجارة 
عليه، بعد امل�ساركة يف مظاهرات 14 اآذار يف بريوت. ومنذ ذلك احلني، تلتها قائمة طويلة من احلوادث، تراوحت بني امل�ساجرات 
واخلطف والقتل، واأحيانًا اإلى دورة كاملة من العنف. لكن يف الآونة الأخرية، يبدو اأن عر�سال واملناطق  املجاورة قد تتجه نحو عالقات 
اأف�سل. فوفقًا لكل من رئي�سيرّ بلدية عر�سال واللبوة، فقد حان الوقت »لإحياء العالقات وطيرّ �سفحة املا�سي نحو م�ستقبل اأف�سل مبني 
على ح�سن اجلوار«. واأ�ساف رئي�ش بلدية اللبوة ،«بعد اإخالء الإرهابيني ومن يدعمونهم من عر�سال، اأ�سبحت البلدة مفتوحة اأمام 
اجلميع للزيارة. وقد زرت رئي�ش بلدية عر�سال الذي اأعتربه �سديقًا يل، ونلتقي الآن بانتظام، �سهريًا اأو يف بع�ش الأحيان اأ�سبوعيًا. 
كان اخلالف مع ما ل يزيد عن 2 يف املائة من اأهايل عر�سال الذين كانوا يدعمون الإرهابيني. وبخالف ذلك لي�ش لدينا اأي م�سكلة مع 
اأهايل عر�سال، فهم جرياننا«. ومت ذكر هذه الن�سبة، 2 يف املائة، من قبل اأهايل عر�سال خالل املناق�سات وذلك لو�سف اأولئك الذين 
تعاونوا مع امل�سلحني املتطرفني، با�ستخدام املخيمات اأو املواقع الأخرى كمعاقل، م�ستغلني ثقة اأهايل عر�سال وح�سن �سيافتهم ب�سكل 
عام. »كان اأهايل عر�سال والالجئون �سحايا يف هذه املعركة ومل يكن لديهم اأي نوع من النفوذ اأو القوة على ت�سل�سل الأحداث على 

الرغم من اأنهم رف�سوها يف دوائرهم املغلقة«.

ال�سكل 11: جمهولة امل�سدر، اأحد املنازل التابعة لأهايل عر�سال والتي دمرت من قبل اجلي�ض ال�سوري يف م�ساريع القاع.

من املهم  يف هذه املرحلة اأن نتطرق اإلى النزاع القانوين الطويل بني اأهايل عر�سال و�سكان القاع على منطقة م�ساريع القاع، وهو نزاع 
متعدد الأوجه، �سراع دميوغرايف/طائفي واقت�سادي. وكان التطور الأخري يف هذا النزاع هو تدخل اجلي�ش ال�سوري يف م�ساريع القاع 
»بتدمري م�ساكن اأهايل عر�سال » كما اأ�سار بع�ش الأ�سخا�ش الذين متت مقابلتهم. واأ�سافوا اأنه »منذ عام 2013، نزحت حوايل 200 
عائلة من عر�سال، من م�ساريع القاع ب�سكل رئي�سي، وذلك ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب تهديدات اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل قبل اأن يدمروا 
منازلهم هناك. كانوا يبلغون �سكان املنازل باأنهم يف طريقهم لن�سفها، وبالتايل كان يتوجب على رب الأ�سرة نقل عائلته اإلى عر�سال، 
مما اأدى اإلى خلق عبء اإ�سايف على املجتمع العر�سايل امل�سيف، ل �سيما اأن املنظمات غري احلكومية الدولية مل تكن مهتمة اأو ملتزمة 
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مبا يكفي مل�ساعدة هذا املجتمع من النازحني من اأهايل عر�سال. اأحد هوؤلء النازحني الذين �ساركوا يف حلقات النقا�ش اجلماعية 
ي�سرح مبزيد من التفا�سيل والنزعاج، »يف الـ 20 من حزيران 2013، بداأ اجلي�ش ال�سوري يف و�سع متفجرات اأ�سفل منزيل بينما كان 
اجلي�ش اللبناين يراقب من بعيد. كنت واقفًا على بعد 100 مرت، وكنت اأ�ساهد منزيل يجري تفجريه، دون اأن اأمتكن من فعل اأي �سيء. 
اإلى اأن احلكومة اللبنانية قد  وحتى الآن ما زالت حكومة لبنان غافلة عن ق�سيتنا، حتى بعد فتح املعرب احلدودي«. جتدر الإ�سارة 
اأعادت فتح املعرب احلدودي يف القاع اإلى جو�سية يف حم�ش منذ �سهرين، بح�سور املدير العام لالأمن العام بالإ�سافة اإلى ممثلني عن 
معظم البلديات، مبا يف ذلك عر�سال. واأ�سار رئي�ش بلدية اللبوة اإلى م�ساركة رئي�ش بلدية عر�سال جنبًا اإلى جنب مع وفد من البلدة 

يف هذا احلدث كمثال على حت�سني العالقات بني عر�سال واملناطق  املجاورة.

اأما التحدي ف�سيتمثرّل يف جعل هذه العالقات املعززة على م�ستوى ال�سلطات املحلية تن�ساب اإلى كافة اأفراد املجتمع الذين يعي�سون يف 
املنطقة، خا�سة واأن تراكم خطاب الكراهية واحلوادث العنيفة خالل ال�سنوات الثالث ع�سرة املا�سية ترك ندوبًا يف نفو�ش اأولئك 
الذين عاي�سوها. وقال اأحد امل�ساركني من اأهايل عر�سال يف حلقة النقا�ش اجلماعية والذين عا�سوا يف اللبوة حتى عام 2010، »اأ�سبح 
العي�ش هناك ل يطاق. كان لدي �سورة لرفيق احلريري يف بيتي ويف كل مرة يزورين اأحد اجلريان، كانوا يعمدون اإلى تناوله بال�سوء 
لختالق �سجار. بداأ كل �سيء يف عام 2005 وكانوا يعتزمون ت�سعيده اإلى العنف ب�سرب �سبابنا العر�ساليني كلما زاروا اأو مروا يف 
اللبوة. عندما متر �سيارات اأهايل عر�سال عرب اللبوة يف طريقها اإلى عر�سال، كنا ن�سمعهم يقولون »هذه ال�سيارة ذاهبة اإلى تل اأبيب«. 
متكنت من حماية اأطفايل برتك اللبوة والنتقال اإلى عر�سال، لكنني مل اأمتكن من حماية منزيل الذي تعر�ش للتخريب، وهو امل�سري 
نف�سه الذي لقيته املحال التجارية التي اأوؤجرها يف مبناي، وكل ذلك فقط لأننا من عر�سال. لكن منذ ذلك احلني مل يحدث اأي �سيء، 
ولن اأعود اأبدًا للعي�ش معهم.« و�ستحتاج حالت مماثلة من الأفراد واأ�سحاب الأعمال الذين تاأثروا ب�سكل مبا�سر وهوجمت اأعمالها 
من قبل املقاتلني ال�سيعة خالل الفرتة املا�سية عملية م�ساحلة طويلة املدى وخمطط لها جيدًا وتقاد بجدية والتي من �ساأنها اأن ت�سمح 
بفتح كافة امللفات والتعامل مع احلقائق كما هي. حتى يف اللبوة، ميكن اأن يكون الت�سور اأن اأهايل عر�سال كانوا ال�سبب وراء فقدان 

الكثري من ال�سباب الذي ماتوا يف حماربة الإرهابيني »الذين ا�ست�سافتهم عر�سال«.

الالجئون ال�سوريون
2013 اإلى لبنان وحتديدًا البقاع، طبقة  لقد اأ�سافت الثورة ال�سورية، خا�سة مع موجات الالجئني ال�سوريني التي نتجت عنها عام 
اأخرى اإلى تعقيد التوترات يف املنطقة. وي�سرح لجئ �سوري �سارك يف حلقات النقا�ش اجلماعية اأنه »نتيجة ملعارك الق�سري يف 2013، 
ثم معارك غرب وجنوب القلمون يف عام 2014 ف�ساعدًا، هربت الكثري من العائالت التي كانت تربطها عالقات مع اأقارب لبنانيني 
ل هذا القبول والرتحيب بهم يف املجتمع. يف ال�سنوات الأولى دعمنا النا�سطني وكانوا كرماء ون�سطني للغاية  وجلاأت اإليهم اأوًل. �سهرّ
على الرغم من اأن الرتكيز كان اأ�سا�سًا على املواد الغذائية وغري الغذائية، كان بالأحرى نداًء اإن�سانيًا للجميع، حيث مل يكن اأحد يظن 
ًل. لذلك ركز معظم ال�سوريني بني عامي 2013 و2014 على اخلدمات الأ�سا�سية، ومل يبحث غالبيتهم عن  اأنه �سيكون �سراعًا مطورّ
وظائف. ولكن مع ا�ستمرار الأزمة، بدوؤوا يفكرون يف �سبل معي�ستهم واحتياجاتهم على املدى الأطول«. ل ينظر ال�سوريون الذين متت 
مقابلتهم خالل هذا البحث اإلى تاأثري الالجئني على القت�ساد ب�سكل �سلبي، بل على العك�ش يعتقدون اأنهم اأعادوا اإحياء القت�ساد، 
املجتمع، خا�سة يف  التي مت حقنها يف  اإلى مواردهم اخلا�سة،  بالإ�سافة  للمنظمات غري احلكومية،  املانحة  بف�سل متويل اجلهات 
عر�سال. حتى اأن البع�ش ذكر اأن ال�سوريني جلبوا مهارات مهنية معهم مل تخف�ش فقط من بع�ش التكاليف على امل�سانع اللبنانية، بل 
اأدت اأي�سًا اإلى نقل تلك املهارات اإلى العمال اللبنانيني الذين �سي�ستفيدون منها على املدى الطويل. وهم يعتقدون اأن �سهولة ممار�سة 
الأعمال التجارية يف املجتمعات املهم�سة قد اأفادت كاًل من الالجئني واملجتمعات امل�سيفة. اأيرّد اأحد امل�ساركني هذا الراأي بالقول: »كل 
الذين ن�ستاأجر منهم املتاجر وامل�ساحات يف�سلون اأن نبقى يف لبنان لفرتة اأطول، اإذا �ساألناهم عما اإذا كنا �سنبقى اأو نرحل«. وعند 
احلديث عن عر�سال على وجه التحديد، اتفقوا يف ما بينهم على اأنه »يف الوقت احلا�سر، اإن تبلغ الن�سبة  من اأهايل عر�سال الذين ما 
زالوا يقبلون الالجئني حوايل 70 يف املائة اأو اأكرث«. ومع ذلك، اأ�سار الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت اإلى موقف اأكرث ت�سددًا 
اتخذته البلدية احلالية يف التعامل مع الالجئني مقارنة مع ال�سابق، وقد ذكر معظمهم حظر التجول الذي حدرّ من حركتهم، بينما قال 
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البع�ش »مل نكن �سد حظر التجوال، لأنه كان يهدف اأي�سًا اإلى حمايتنا وتاأمني البلدة التي نقيم بها«. واتفقوا جميعهم على اأن حظر 
التجول قد تغريرّ واأ�سبح اأقل مرونة من حيث التنقل.

ال�سكل 12: �سورة تو�سح املخيمات غري الر�سمية يف عر�سال، بعد�سة: كوربت هان�سي لتورونتو �ستار10

النظرة الإيجابية العامة بني اأو�ساط ال�سوريني عن املجتمع امل�سيف ل تنعك�ش بالكامل يف وجهة نظر اللبنانيني امل�ساركني يف حلقة 
النقا�ش عن عر�سال. ول يعني ذلك اأن املجتمع امل�سيف اأقل تعاطفًا مع الالجئني، ولكن ال�سنوات القليلة املا�سية، وخا�سة اأحداث 
والنق�سامات.   والنوايا  الولءات احلقيقية  ال�سوري من حيث  املجتمع  ت�سكيل  ت�ساوؤلت حول  مع  تركت معظمهم  بعدها،  وما   2014
وميكن مالحظة ذلك من خالل التعليق الذي يفيد باأن »ال�سوريني كلهم يتم تربيتهم بعقليات املخابرات. ن�سعر اأنهم يف نهاية املطاف 
يبلِّغون عن كل �سيء. اإلى من؟ جهات خمتلفة اعتمادًا على م�ساحلهم.« ثمة راأيان رئي�سيان حول على من يقع اللوم على ما حدث يف 
القرية. يلقي البع�ش اللوم على الالجئني ال�سوريني بينما يلقي اآخرون، وهم اأغلبية، اللوم على حزب اهلل. يوؤثر هذا النق�سام على 
ما اإذا كان التعاطف م�ستمرًا جتاه الالجئني اأو حتول اإلى م�ساعر غ�سب اأو انتقام. ومع ذلك يعتقد الكثريون اأن معظم ما حدث يف 
البلدة مت تدبريه من قبل النظام ال�سوري وعنا�سره بني الالجئني جلذب عر�سال اإلى ال�سراع. »مل ننجررّ كما اأرادونا اأن ننجر، لكن 
التكلفة التي دفعناها كانت عالية. فقدت الكثري من اأرواح العر�ساليني وخ�سروا ع�سرات املاليني من الدولرات يف القت�ساد، خا�سة 
يف املقالع والقطاعات الزراعية. ومبا اأن الدعم ياأتي لل�سوريني يف نهاية املطاف ب�سكل اأ�سا�سي، فاإننا نذهب اإلى عيادة مت اإعدادها 

لهم اإذا احتجنا لذلك«.

وقد مت دعم هذا الراأي الأخري من خالل ت�سريحات خمتلفة من الأ�سخا�ش الذين اأجريت معهم املقابالت مثال »اأهايل عر�سال ل 
عالقة لهم بهذه احلرب، حتى اأنهم مل ي�ساركوا فيها، لكنهم كانوا بالأحرى �سحايا �ساهدوا اجلنود وال�سكان ميوتون يف ال�سوارع دون 
معرفة من قتلهم وملاذا«. ي�سيف �سخ�ش اآخر ممن متت مقابلتهم اأن »اأغلب الالجئني يف املخيمات كانوا اأي�سًا �سحايا، فقد تويف 
بع�سهم وت�سرد اآخرون ب�سبب ما حدث. ظن بع�ش امل�سلحني باأنهم ي�ستطيعون الختباء يف هذه املخيمات معتقدين اأنها بيئة حا�سنة، 

ولكن الأمر مل يكن كذلك، وانتهى بهم الأمر اإلى اأخذ الالجئني كرهائن«.

على الرغم من جمموعة وا�سعة من الق�سايا التي ميكن اأن تكون من م�سببات النزاع، ل �سيما تلك املتعلقة بال�سطدامات ال�سابقة 
والأطراف  املحلية  ال�سلطات  رادار  زال حم�سورًا حتت  ما  امل�سيف  واملجتمع  الالجئني  الو�سع بني  فاإن  العي�ش،  �سبل  واخل�سائر يف 

https://www.thestar.com/news/world/2017/01/29/can-canada-help-a-besieged-town-in-lebanon-resist-daesh.html 10
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اأثناء هذا البحث اأي خوف من اأي اأعمال انتقامية، كما اأنهم مل ي�سعروا  الرئي�سية املعنيرّة. مل يبد ال�سوريون الذين متت مقابلتهم 
الإرهاق  املقابالت  معهم  اأجريت  الذين  اللبنانيون  اأظهر  نف�سه،  الوقت  ويف  النتخابات.  خالل  �سدهم  ال�سلبية  امل�ساعر  بتفاقم 

والهتمام املت�سائل يف امل�سائل املتعلقة بدعم الالجئني اأو التعاطف معهم.

»اعتدنا اأن نكون حما�سرين خالل معارك عر�سال، وكان الأمر اأ�سعب من املعارك التي واجهناها يف �سوريا«، لجئ �سوري، عر�سال

نقاط التدخل املمكنة:

• اأحد الأ�ساليب مل�ساعدة املجتمعات املنق�سمة على ك�سر احلواجز والتفاعل ب�سكل اإيجابي هو حتديد الق�سايا وامل�ساكل امل�سرتكة 	
بينها، من ثم ت�سجيعها على العمل معًا حلل هذه الق�سايا. لذلك ل بدرّ من ا�ستك�ساف م�ساريع م�سرتكة حمتملة، بناًء على ما مت 
تنفيذه �سابقًا من قبل مكتب املبادرات النتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بال�سراكة مع ائتالف املجتمع املدين 
لعر�سال وجلنة اجلهات املعنّية يف اللبوة11. وقد ي�سمل ذلك م�ساريع البنية التحتية، والتي ميكن للجان فيها اأن تقوم بدور الرقابة 
والتوعية، اأو تنظيم اأن�سطة �سبل العي�ش، خا�سة اإذا ما اأ�سركت الن�ساء العامالت يف التعاونيات وال�سباب، الذين ميكنهم اأي�سًا 

العمل معًا يف الكثري من الأن�سطة الثقافية وبناء ال�سالم.

• الرتكيز على ال�سق الجتماعي يف كافة الأن�سطة املخطط لها، حتى تلك التي ت�ستهدف البنى التحتية. وانه من املهم جدًا البناء 	
على الزخم احلايل وتعزيز العالقات بني عر�سال واملناطق  املجاورة.

• ت�سجيع املنظمات غري احلكومية الدولية على تنفيذ م�ساريعها يف املنطقة عرب ال�سراكة مع املنظمات غري احلكومية املحلية، 	
وُيف�سل اأن تكون املنظمات املحلية من القرى امل�ستهدفة، من اأجل بناء القدرات املحلية والتاأكد من فهم اخل�سو�سيات املحلية 

الدقيقة واحرتامها.

• ال�ستثمار يف اخلدمات والحتياجات الأ�سا�سية، مثال الرعاية ال�سحية، من خالل دعم اإن�ساء م�ست�سفى عام اأو على الأقل عيادة 	
متعددة اخلدمات والخت�سا�سات فاإن »25 يف املائة  من احلالت متوت يف طريقها اإلى امل�ست�سفى يف بعلبك )40 كم(، كما اأن 

عيادة احلريري ال�سابقة اأو املركز الطبي يف القرية خارج اخلدمة حاليًا، ولكن ميكنها اأن تعمل كـ »م�ست�سفى �سغرية«.

• دعم املبادرات التي تدعو اإلى امل�ساءلة ومكافحة الف�ساد من خالل بناء القدرات من حيث الوعي واملنا�سرة، خا�سة يف �سوء 	
ادعاءات عديدة عن هدر مبالغ كبرية من الأموال ب�سبب الف�ساد.

• ت�سجيع منظمات املجتمع املدين التي تاأتي من خلفيات خمتلفة يجمعها النزاع على امل�ساركة يف اأن�سطة م�سرتكة، ودعمها على 	
اإطالق اأن�سطة ال�سالم وامل�ساحلة عرب البتكار والأن�سطة اأو امل�ساريع الداجمة بني النا�ش.

• التعليم هو اأي�سًا من �سمن الأولويات. اإن ال�سغط على املدار�ش هو اأحد اأ�سباب التوتر، يف حني اأن غيابه يوؤدي باآلف الطالب 	
ال�سوريني الالجئني يف ال�سوارع، باحثني عن وظائف يناف�سون بذلك �سباب لبنانيني اآخرين.

ال�سلطة والعالقة مع الدولة
م�سكلة العقد الجتماعي بني املواطنني وال�سلطات، �سواء يف عر�سال اأو يف القرى املهم�سة املجاورة، هي ق�سية مثرية لالهتمام، حيث 
مل يكن للعقد الجتماعي بينهما تعريفًا اأو ثباتًا. ويكمن الفرق يف هذه املنطقة يف ت�سور ال�سكان وتوقعاتهم من الدولة. على �سبيل 

11 دعم مكتب املبادرات النتقالية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من الئتالف واللجنة لتنفيذ م�سروع الإنارة ال�سم�سية للطريق الذي يربط بني عر�سال واللبوة، كما دعم الربنامج 

فريقًا اإعالميًا يف املجتمعني على حدرّ �سواء للعمل �سد التحيز وت�سجيع �سورة اإيجابية عن التعاون. وتوجت هذه اجلهود باإنتاج م�سرحية تتناول الق�سايا الجتماعية، بالإ�سافة اإلى معر�ش لل�سور 
الفوتوغرافية والكتيبات التي تروج للمنطقة.
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املثال، خالل الأزمة ال�سورية، ويف ظل التاأثري الذي تركته على املنطقة، بدا يف بع�ش املراحل احل�سا�سة اأن القرى متيل اإلى نوع من 
احلكم الذاتي، خا�سة يف ما يتعلق بالأمور الأمنية. عندما �سهد �سكان هذه القرى - اأثناء تنفيذ »�سيا�سة الناأي بالنف�ش« - مدى �سهولة 
اخرتاق حدودهم، �سواء من ال�سواريخ اأو النتحاريني اأو الأجهزة املتفجرة اليدوية ال�سنع، و�سلت الثقة يف ال�سلطات املركزية اإلى 

اأدنى م�ستوياتها.

كانت امليلي�سيات املحلية والأحزاب ال�سيا�سية مثال حزب اهلل وحركة اأمل والقوات اللبنانية12، كل يف املناطق التي ت�سيطر عليها، حتلرّ 
حمل الأجهزة الأمنية الر�سمية يف اأوقات خمتلفة خالل العامني املا�سيني من خالل اإقامة نقاط تفتي�ش13 اأو القيام بدوريات ليلية14 
حلماية القرى من اأي هجمات. على الرغم من اأن هذه الظاهرة مل ت�ستمر طوياًل، اإل اأنها اأعادت اإلى ال�سكان ذكريات احلرب الأهلية 
اللبنانية املحزنة، وبالتحديد كيفية �سيطرة كل طائفة وكل حزب على حياة و�سبل عي�ش املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها مع غياب الدولة 
�سة.  عمليًا15. هذه املرة بدت الدولة متم�سكة بخيوط احلوكمة وال�سلطة بالرغم من غيابها املزمن عن هذه املناطق املحرومة واملهمرّ
لذلك مت ن�سر اجلي�ش اللبناين - وهي موؤ�س�سة مقبولة ن�سبيًا من قبل خمتلف املجموعات الطائفية - وكان الهدف من انت�سارها هو 
فر�ش الأمن، بال�سافة طبعًا اإلى »حترير« عر�سال وجرودها )عملية فجر اجلرود(16، من بقايا اجلماعات املتطرفة الذين �سيطروا 
عليها ب�سكل جزئي بني عامي 2014 و2017. وقد اقرتنت هذه اخلطوة بوعود بالتنمية وتقدمي اخلدمات، والتي يبدو اأن الدولة تهدف 

من خاللها اإلى »فجر« جديد يف عالقتها مع ال�سكان املحليني يف هذه املناطق الفقرية واملحرومة.

ال�سكل 1٣: مقاتلو داع�ض ينتظرون يف احلافالت قبل مغادرتهم اجلرود بعد عملية اجلي�ض اللبناين

خالل املقابالت، ذكر الكثري من روؤ�ساء البلديات امل�ساريع وامليزانيات املحتملة املتوقع اأن تنفق يف عر�سال واملناطق  املجاورة خالل 
الفرتة املقبلة. وعلى الرغم من اأن هذه امل�ساريع ح�سا�سة نوعًا ما يف توقيتها مع النتخابات الربملانية املنتظرة، اإل اأن هذه امل�ساريع 
مطلوبة ب�سدة مل�ساعدة هذه املجتمعات على مواجهة تاأثري اأزمة الالجئني ال�سوريني. وذكر رئي�ش بلدية عر�سال اأنه »مت التعهد مبيزانية 

/https://www.rt.com/news/199727-lebanon-christians-islamic-state 12

https://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Under-the-Radar/2014/0210/To-protect-Shiites-Hezbollah-impo - 13
es-its-owncheckpoints-in-Lebanon

 https://i2.wp.com/pow.photos/wp-content/uploads/2016/06/13568798_10154310221056018_719641739351781316_o. 14
jpg?resize=1024%2C775

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-lebanon-syria/islamic-state-leaves-syria-lebanon-border-zoneidUS -  15
CN1B80PR?il=0

https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/dawn-jurds-0 16
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قدرها 15 مليون دولر لعر�سال من قبل احلكومة، وقد متت املوافقة على ذلك من قبل جمل�ش الوزراء ولكن خطة كيفية اإنفاقها ما 
، وثم تو�سع مو�سع التنفيذ. نتوقع منهم بناء م�ست�سفى ومدر�سة وحت�سني الكهرباء واملياه والطرق، ولكنها لن تغطي  زالت تنتظر البترّ
مياه ال�سرف ال�سحي واإدارة النفايات ال�سلبة اأو غريها من م�ساريع �سبل العي�ش. �سمعنا اأي�سًا اأن املبلغ نف�سه، اأو حتى اأكرث منه بقليل 
)22 مليون دولر(، �سيتم اإنفاقه يف القرى املجاورة لعر�سال. »هذا النهج، املعروف يف لبنان با�سم« 6 و6 مكرر«، يهدف اإلى حتقيق 
التوازن بني الطوائف يف كافة جوانب احلكم من العمل اإلى الإنفاق وم�سائل اأخرى، حتى لو مل يكن دائمًا من�سفًا لكافة الأطراف 
املعنية. لكن يف هذه احلالة، ي�سيف رئي�ش بلدية عر�سال اأن »ل نريد خلق اأي توترات من خالل ا�ستهدافنا مبفردنا بالدعم. من املهم 
اأن يكون الدعم متوازنًا. وليكن الأمر م�سابهًا للنهج الذي اتبع مع امليزانية البالغة 6،6 ماليني دولر التي وزعت على مزارعي الكرز 
كتعوي�ش يعادل ربع خ�سائرهم خالل ال�سنوات املا�سية، بطريقة »6 و6 مكرر« والذي حقق التوازن يف امل�ساعدة هذه املرة بني مزارعي 

الكرز العر�سايل )جميعهم من امل�سلمني ال�سنة( ومزارعي التفاح )معظمهم من امل�سيحيني وال�سيعة(.«

واأ�ساف رئي�ش بلدية عر�سال اأن »البلدية مت�سي قدمًا يف الوقت احلا�سر لتاأ�سي�ش« قلم نفو�ش« اأو مكتب ال�سجل املدين، بالتن�سيق مع 
وزارة الداخلية والبلديات، ف�ساًل عن مركز للتنمية الجتماعية يف البلدة، الذي قد وافقت عليه وزارة ال�سوؤون الجتماعية بالفعل، 
والذي �سيتم افتتاحه قريبًا«. واأ�ساف، »اإننا نبتعد عن الفرتة التي كان لدينا فيها حمكمة �سرعية للمتطرفني يف قريتنا، اإلى مرحلة 

تتواجد فيها الدولة وهي ال�سلطة الوحيدة ».

اأن املرحلة احلالية جلبت �سعورًا جديدًا ب�سيادة القانون والتعامل مع ال�سلطة  اتفق الالجئون ال�سوريون الذين متت مقابلتهم على 
اأنه حتى بني القادة والنا�سطني يف جمتمع الالجئني ال�سوريني، فقد �سيطر ال�سعور باحلر�ش على دعم البلدية  يف البلدة، وذكروا 
يف تاأمني القرية. »اأردنا اأن نبعد املخيمات غري الر�سمية من اأي اأ�سرار خالل عملية فجر اجلرود و�سمان كون الالجئني خارج هذه 
اأي  اأحدًا  م�ساكل ب�ساأن ذلك، وكان منع وقوع  اأعالم لبنانية مرفوعة على املخيمات غري الر�سمية ول يواجه  املعادلة متامًا. لدينا 

ا�ستباكات قراًرا حازًما«.

بعد فرتة طويلة من الغياب، اأدى الو�سع الأمني   املعزز اإلى عودة اجلهات الفاعلة الدولية الرئي�سية واملنظمات الدولية غري احلكومية 
اإلى عر�سال، مبا يف ذلك مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني، »التي عادت اإلى البلدة منذ ثالثة اأ�سهر لإ�سالح مركزها 
وال�ستعداد للعودة اإلى العمل«، بح�سب ت�سريح رئي�ش البلدية. واأ�ساف اأن »منظمة العمل �سد اجلوع واملجل�ش الدمنركي لالجئني 

بالإ�سافة اإلى منظمة »مري�سي كور« قد عادوا اأي�سًا منذ منت�سف كانون الأول«.

احلقيقي  اخليار  نقلت  والتي   ،2016 اأيار  يف  اجلديد  البلدي  املجل�ش  انتخابات  مع  �سيء  كل  »بداأ  عر�سال،  بلدية  لرئي�ش  بالن�سبة 
لأهايل عر�سال الذين يتوقون اإلى ال�ستقرار وال�سالم والنفتاح. كانت نقطة حتول بالن�سبة لالأ�سخا�ش الذين عربوا عن خالفاتهم 
حول كيفية اإدارة البلدة والأزمة التي اأديرت ب�سكل �سيئ، وكذلك �سد العزلة التي تلت ذلك يف البلدة والطريقة ال�سيئة التي تعاملت 
اأن �سبل معي�سة النا�ش مهددة. ل ميكن ف�سلنا عن كافة الأطراف«. لكن يتم  ال�سابقة مع العالقات املحيطة، ل �سيما  البلدية  بها 
انتظار النتخابات الربملانية املقبلة التي �ستجري يف اأيار 2018 بفارغ ال�سرب، وذلك نظرًا مل�ستوى التوتر املرتفع الذي يحيط عادة 
بالنتخابات يف لبنان، مبا يف ذلك ارتفاع خطاب الكراهية الطائفي. لكن هذه النتخابات خمتلفة، لأن نظام الت�سويت الن�سبي مينح 
املزيد من التمثيل لالأقلية ال�سنية يف حمافظة بعلبك - الهرمل، ول �سيما اأهايل عر�سال، وبالتايل كونهم قادرين اأكرث على اختيار 
ممثليهم. هذه القوة يتم التناف�ش عليها حاليًا بني رئي�ش الوزراء �سعد احلريري ووزير �سابق ورئي�ش قوى الأمن الداخلي اأ�سرف ريفي. 
بالن�سبة لالجئني  اأما  اإلى حد كبري يف عر�سال.  الذي ل يزال يرتدد  يتبنى خطاب مناه�ش لإيران/الأ�سد/حزب اهلل  الأخري  هذا 
ال�سوريني الذين متت مقابلتهم، فقال اأحدهم: »ل اأعتقد اأن اأي �سيء �سيتغري من حيث العالقة بني اأهايل عر�سال والالجئني ال�سوريني 
خالل النتخابات املقبلة. ل يوجد عداوة �سدنا. حتى بعد عملية فجر اجلرود، مل يتخذ اأي اإجراء �سد الوجود ال�سوري يف القرية. رمبا 
كان هناك عدد قليل جدًا من حالت الغ�سب الفردية، ولكن هذا ل يعك�ش الو�سع العام«. واأ�ساف اآخر: »هكذا هو الو�سع لي�ش فقط 
يف الآونة الأخرية، ولكننا مل ن�سعر اأبدًا اأنه ثمة اأي حترك �سد الالجئني يف عر�سال، ول حتى عندما كانت الأزمة يف ذروتها خالل 

احل�سار. بع�ش النا�ش كانوا غري �سعداء، لكنهم مل يظهروا ذلك عالنية اأو ت�سرفوا بناء على ذلك«.
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امللحق
حلقة النقا�ض اجلماعية )اللبنانيني(:

• معلم لغة اإجنليزية وع�سو املجل�ش البلدي ال�سابق، مزارع متقاعد 	

• موظف يف اإحدى املنظمات الدولية غري احلكومية ومتطوع يف منظمة غري حكومية حملية	

• حما�سب، ويعمل يف الزراعة	

• متقاعد من قوى الأمن الداخلي	

• موظف يف اإحدى املنظمات غري احلكومية املحلية	

• متقاعد من قوى الأمن الداخلي ونا�سط	

• مزارع �سابق يف م�ساريع القاع ورئي�ش جلنة التدريب الزراعي، نازح داخلي	

• موظف �سابق يف موؤ�س�سة احلريري )عيادة( وع�سو �سابق يف املجل�ش البلدي	

حلقة النقا�ض اجلماعية )ال�سوريني(:

• مهند�ش مدين، من�سق التعليم، نا�سط )ريف دم�سق، تاريخ الو�سول: 2013(	

• معلم، مبادرة التعليم ال�سوري )يربود، 2014(	

• طالب قانون �سابق، م�سور )يربود، 2014(	

• م�سوؤول املنظمات غري احلكومية ال�سورية )ريف دم�سق، 2013(	

• مدر�ش ونا�سط )الق�سري، 2013(	

• م�سوؤول احلماية، مبادرة �سورية حملية )ريف دم�سق، 2013(	

• معلم، طالب اإدارة اأعمال �سابق وع�سو يف مبادرة حملية )ريف دم�سق، 2013(	

• مهند�ش مدين ونا�سط )ريف دم�سق، 2013(              	

 املقابالت:

رئي�ش بلدية عر�سال وثالثة من اأع�ساء املجل�ش البلدي بينهم رئي�ش جلنة البيئة

رئي�ش بلدية اللبوة

رئي�ش بلدية العني

موؤ�س�سي منظمة ج�سور النور )منظمة غري حكومية(

م�سارك من ائتالف املنظمات غري احلكومية يف عر�سال

اثنني من موؤ�س�سي تعاونية املونة الريفية

جارابد هاروتونيان، مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف البقاع

امل�ساركة يف اجتماعات فرق جلان ا�سرتاتيجيات ال�ستقرار الجتماعي يف: القاع والعني واللبوة
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جميع احلقوق حمفوظة، ل يجوز ا�ستن�ساخ اأي جزء من هذا املن�سور اأو تخزينه يف نظام ا�سرتجاع اأو نقله باأي �سكل اأو باأي و�سيلة، 
اإلكرتونية اأو ميكانيكية، اأو اأي و�سيلة اأخرى، اأو عن طريق الت�سوير اأو امل�سح ال�سوئي اأو غري ذلك، دون احل�سول على اإذن م�سبق من 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ل تعك�ش التحليالت والتو�سيات املتعلقة بال�سيا�سات امل�سار اإليها يف هذا التقرير بال�سرورة اآراء برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هو �سبكة التنمية العاملية التابعة لالأمم املتحدة، التي تنا�سر التغيري وتربط البلدان باملعرفة واخلربة 
ملواجهة  بهم  ندعهم خللق حلول خا�سة  واإقليم،  دولة   177 الأر�ش يف  على  ونعمل  اأف�سل،  حياة  بناء  على  النا�ش  مل�ساعدة  واملوارد 
حتديات التنمية الوطنية واملحلية. وتعتمد هذه الدول يف تطوير قدراتها املحلية على الدول الأخرى التي ان�سمت اإلى برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي وعلى �سركائنا الكثريين.

للمزيد من املعلومات:

البنك العربي الفريقي الدويل
�سارع ريا�ش ال�سلح

النجمة، بريوت 2011 5211 لبنان
registry.lb@undp.org :الربيد الإلكرتوين

www.undp.org.lb :موقع الإلكرتوين
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