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ميكنها اأن توؤثر على �سري النتخابات. من املهم اأي�سًا اأخذ تاأثري 
الالجئني ال�سوريني يف كل من �سيدا وجّزين بعني العتبار، حيث 
ُتعترب ق�سية الالجئني اإحدى املوا�سيع التي ا�ستخدمتها الأحزاب 
ت�سيف  الالجئني  ق�سية  اأن  اأكد  مما  حمالتها،  يف  ال�سيا�سية 
اإلى امل�ساعر الطائفية واخلوف من عدم ال�ستقرار.يهدف هذا 
الرتفاع  على  الق�سايا  خمتلف  تاأثري  كيفية  فهم  اإلى  التقرير 
امللحوظ يف توقعات عدم ال�ستقرار املحتملة بني مواطني كل من 

�سيدا وجّزين، كما ورد يف درا�سة منظمة اأرك.

II Iاألهداف

النتخابات  قبل  ما  العام  الو�سع  التقرير  هذا  يف  البحث  در�ش 
املحلية  والأجواء  الديناميات  لتقييم  وجّزين  �سيدا   من  كل  يف 
وكيفية تاأثري النتخابات النيابية على تلك الديناميات. كما يقدم 
ذوي  من  الواردة  املعلومات  اإلى  م�ستندًا  نوعيًا  حتلياًل  التقرير 
وكذلك جمموعات  مقابلتهم  الذين متت  واملعنيني  الخت�سا�ش 

النقا�ش املركزة.

يف ما يلي بع�ش الأ�سئلة الرئي�سية التي ياأخذها هذا التقرير بعني 
العتبار:

ما هي اأهم الق�سايا التي مت حتديدها كم�سادر حلالت      1
اللبنانيني  بني  اأو  اأنف�سهم  اللبنانيني  بني  )�سواء  التوّتر 
وال�سوريني اأو اللبنانيني والفل�سطينيني  يف كّل من �سيدا  

وجّزين؟
هل ترتبط تلك الق�سايا بع�سها بالبع�ش الآخر؟أ. 
هل تتاأثر تلك الق�سايا بالنتخابات؟ب. 

الفاعلة      2 اجلهات  بني  العالقات  اأو  الديناميات  هي  ما 
املناطق  التوترات يف  اإثارة  دورًا يف  تلعب  التي  الرئي�سية 

املحددة؟
تاأجيج أ.  يف  دورًا  تلعب  طائفية  ديناميات  ثمة  هل 

هذه التوترات؟
هل لها عالقة بالنتخابات؟ب. 
هل لندرة املوارد اأو اخلدمات �سلة بها؟	. 
ما الدور الذي تلعبه ق�سايا الالجئني واملجتمعات د. 

امل�سيفة يف تطوير هذه التوترات؟

I Iاملقدمة
ميثل تقرير حتليل النزاع هذا جزءًا من �سل�سلة درا�سات بحثية 
ينفذها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتمويل من وزارة التنمية 
اإلى  الدرا�سات هذه  �سل�سلة  وتهدف  املتحدة.  اململكة  الدولية يف 
تقييم التطورات الأخرية والأجواء العامة وفر�ش تنفيذ الربامج 
يف كّل من �سيدا وجّزين. وقد اأظهرت درا�سة اأجرتها جمموعة 
اأرك دي اإم �سي �سي )ARK Group DMCC  وبرنامج الأمم 
التي عِقدت يف  النيابية  النتخابات  اأن  الإمنائي موؤخرًا  املتحدة 
الأ�سخا�ش  بني  والأجواء  العالقات  على  اأثرت  قد   2018 اأيار 
اأو  اأنف�سهم  اللبنانيني  �سواء ما بني  املختلفة،  والبلدات  املدن  يف 
كما  والفل�سطينيني.  اللبنانيني  بني  اأو  وال�سوريني  اللبنانيني  بني 
�سيدا  منطقة  �سكان  من  املائة  يف   81،6 اأن  الدرا�سة  اأظهرت 
اأكرب  قلٍق  عن  عرّبوا  جّزين  منطقة  �سكان  من  املائة  يف  و73،5 
من غريهم حيال "اإمكانية تاأثري النتخابات النيابية ب�سكل كبري 
واإمكانية  كما  منطقتهم  يف  الداخلية  والعالقات  الأجواء  على 
ت�سميم  بناًء عليه، مت  التوترات"1.  املزيد من  ن�سوء  ت�سببها يف 
وم�سبباته  النزاع  ودوافع  احلايل  الو�سع  ملناق�سة  التقرير  هذا 
وحتليلها، وكذلك طرح اأي جهود اأو اقرتاحات ميكنها اأن تخفف 

من حدة التوترات.
حيث  فريد،  بتق�سيم  الأولى  النتخابية  اجلنوب  دائرة  تتمّتع 
التي ت�سم منطقتني منف�سلتني  لبنان  الوحيدة يف  الدائرة  اأنها 
دائرة اجلنوب  اإلى  اإ�سافة قرى �سيدا  وذلك منذ مت  جغرافيًا، 
النتخابية الثانية. وت�سمل مديرية "اجلنوب الأولى" مدينة �سيدا 
وق�ساء جّزين، وهما منطقتان خمتلفتان من النواحي ال�سيا�سية 
والتنموية وال�سكانية ومن حيث الأجندات والربامج النتخابية. 
وقد ي�ساعد ذلك يف تف�سري املواقف احلادة بني بع�ش املر�سحني 
الذين حولوا الرتكيز يف اأغلب احلالت من الق�سايا التنموية اإلى 
الق�سايا ال�سيا�سية والعائلية فانعك�ست خطاباتهم املتوترة للغاية 
على قواعدهم النتخابية وال�سيا�سية. وقد جتلى ذلك من خالل 
بع�ش امل�ساجرات والعتداءات على الأفراد، والتي كانت اأحيانًا 
على  �سيوعًا  اأكرث  وب�سكل  والإعالنات،  الإعالنية  اللوحات  عرب 
اأكرب خميم  اأي�سًا  �سيدا  الجتماعي.ت�ست�سيف  التوا�سل  و�سائل 
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، خميم عني احللوة، وهو املخيم 
البالد،  يف  ا�ستقرار  وعدم  توترًا  املخيمات  اأكرث  بكونه  امل�سهور 
اأي حالة من عدم ال�ستقرار  الأمر الذي زرع اخلوف من ن�سوء 

التوترات  حول  العام  الراأي  ا�ستطالع  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  اأرك  1 "منظمة 
الجتماعية يف كافة اأنحاء لبنان: املوجة الثالثة )ني�سان 2018 "
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III Iاملنهجية
وني�سان من عام 2018.  اآذار  �سهري  الدرا�سة بني  اأجريت هذه 
وقد متت الإجابة على الأ�سئلة املذكورة اأعاله با�ستخدام اأدوات 

جمع البيانات النوعية والتي �سملت ما يلي:

البيانات الأ�سا�سية:     1
مّثلت 	.  واملعنيني:  االخت�صا�ص  ذوي  مقابالت 

كل  يف  املعنّية  اجلهات  مع  متت  التي  املقابالت 
البلديات  اأع�ساء  وت�سمنت  وجّزين،  �سيدا  من 
الجتماعية  امل�ساريع  واأ�سحاب  والنا�سطني 
حٍد  على  وفل�سطينيني  )�سوريني  والالجئني 
�سواء ، امل�سدر الرئي�سي للمعلومات واأُ�سري فيها 
العالقات  بع�ش  حيث  من  الدقيقة  الفروق   اإلى 
مع  اللقاءات  هذه  �ساعدت  وقد  والديناميات، 
اإلى  ل  التو�سّ على  واملعنيني  الخت�سا�ش  ذوي 
ا�ستيعاٍب اأف�سل للتطورات والعالقات والأولويات 
يف كل بلدية قبل النتخابات النيابية يف ال�ساد�ش 
من اأيار. وُعقد الجتماع الأّويل مع مدير برنامج 
والذي  اجلنوب،  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
اأو�سى مبقابلة قائمة من ال�سخ�سيات والأطراف 
تلك  من  ُطلب  ثم  ومن  ال�سلة.  ذات  الرئي�سية 
الفعاليات اأي�سًا اقرتاح اأع�ساء من املجتمع املدين 
مقابالت  لإجراء  املحلية  القيادة  و�سخ�سيات 

ممكنة معهم.
ثالث 	.  تنظيم  مت  املركزة:  النقا�ص  جمموعات 

املجتمعات  من  كّل  يف  مرّكزة  نقا�ش  جمموعات 
الن�ساء  و�سملت  وال�سورية،  الفل�سطينية  املحلية 
وال�سباب ونا�سطني من املجتمع املدين وغريهم.
املرّكزة  النقا�ش  جمموعات  من  واحدة  ُعقدت 
فيها  و�ساركت  �سوريني،  لجئني  مع  الثالث 
م�ساركات  اأربع  من  تتكون  خمتلطة  جمموعة 
وخم�سة م�ساركني، فيما ُعقدت جمموعتي النقا�ش 
املتبّقيتني مع لجئني فل�سطينيني، حيث �ساركت 9 
م�ساركات اإناث يف الأولى، فيما �سارك 8 م�ساركون 
من الذكور يف الأخرى. اأما الهدف من جمموعات 
اإبراز وجهة نظر املجتمع،  النقا�ش املرّكزة فكان 
وعلى وجه اخل�سو�ش جمتمعات الالجئني، بينما 
تعك�ش املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئي�سيني 

اإلى  لبنانية  وقيادات حملية  فعاليات  نظر  وجهة 
جانب اآراء نا�سطني فل�سطينيني.

البيانات الثانوية:     2
�سملت 	.  اخللفية:  وحتليل  املكتبية  الدرا�صة 

الأمم  برنامج  تقارير  مراجعة  املكتبية  الدرا�سة 
تلك  �سّيما  باملنطقة، ل  املتعلقة  الإمنائي  املتحدة 
لإدارة  الإلكرتونية  البوابة  على  حتميلها  مت  التي 
ال�سامية  باملفو�سية  اخلا�سة  الالجئني2  عمليات 
متت  التي  اأو  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم 
"دعم  ملركز  اللكرتوين  املوقع  على  م�ساركتها 
لبنان"3. و�سملت الدرا�سة املكتبية وحتليل اخللفية 
الوثائق اأو اخلرائط ذات ال�سلة والتي تقّدم خلفية 
عامة عن املنطقة املطلوبة واملوا�سيع اأو الأولويات 
املحددة �سابقًا. كما اأُخذت تقارير املنظمات غري 
احلكومية الدولية الأخرى واجلهات املانحة بعني 
العتبار كم�سادر بيانات ثانوية. )امللحق الأول 

اخلرائط اجلغرافية للنزاعات )خرائط حمددة 	. 
على  املوجودة  البيانات  ر�سد  لبنان:  املواقع( يف 
لتحليل  اجلغرافية  اخلريطة  وبخا�سة  الإنرتنت، 
النزاعات على اخلريطة اللبنانية4 )املوجودة على 
و�سائل  يف  ل  ي�سجَّ ما  لتتبع  لبنان"   "دعم  موقع 
امل�سجلة/ النزاعات  عن  اأخرى  واأماكن  الإعالم 

املتتبعة.

البيانات      3 من  كل  با�ستخدام  املعنّية:  اجلهات  حتليل 
بغية  املعنّية  للجهات  حتليل  اإجراء  مت  والثانوية،  الأولية 
النزاع وحمفزاته  وديناميات  الرئي�سية  العالقات  حتليل 
واأ�صباب االنق�صام ونقاط الو�صل املحتملة ودور كل منها 

يف امل�ساهمة اإما اإيجابًا اأو �سلبًا يف الو�سع.

http://data2.unhcr.org/en/situations/syria 2

http://lebanon-support.org 3

http://civilsociety-centre.org/cap/map 4
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ال�سنوات  خالل  تنظيمًا  اأكرث  واأ�سبحت  امل�ستقلة  املجموعات 
تاريخ  الأولى يف  وللمرة  العام،  لتخو�ش يف هذا  املا�سية  القليلة 
وقد  النتخابية.  الدوائر  معظم  يف  النيابية  النتخابات  لبنان، 
مت ت�سجيل حوايل 130 مر�سحًا م�ستقاًل على القوائم النتخابية 
وكذلك  الأخرى  ال�سيا�سية  القوائم  �سد  تر�سحت  التي  املختلفة 
�سد بع�سها البع�ش، وتر�سح 66 من هوؤلء املر�سحني امل�ستقلني 
خا�ش  بينما  وطني"7،  "كلنا  با�سم  واحد  وطني  ائتالف  حتت 

اآخرون النتخابات كمر�سحني يف قوائم حملية.
اإحدى التطورات الهامة كانت ك�سر الرقم القيا�سي للمر�سحات 
الرغم  وعلى  اإمنا،  مر�سحة8.   111 بلغ عددهن  واللواتي  الإناث 
الكثري من  يواجهن  املر�سحات  التطور، فال زلن هوؤلء  من هذا 
التحديات الهيكلية والثقافية. وكما جاء يف اآخر تقرير من مركز 
"دعم لبنان" ب�ساأن م�ساركة الن�ساء يف النتخابات النيابية، فاإن 
ال�سادر يف حزيران 2017 ل مينح  اجلديد  النتخابي  "القانون 
النتظار  يتعني  يزال  ول  النتخاب،  يف  مت�ساوية  فر�سًا  الن�ساء 
الربملان  يف  الن�سائي  التمثيل  ن�سبة  �ستزيد  كانت  اإذا  ما  وروؤية 
نتيجة للقانون. لكن وعلى الرغم من ذلك، فاإن العدد التاريخي 
للمر�سحات يف هذه النتخابات يدل على اأن الن�ساء اأكرث ت�سميمًا 
من اأي وقت م�سى على زيادة ح�سورهن يف ال�سيا�سة اللبنانية"9.
بالقانون  ي�سيدون  النا�سطني  من  الكثري  اأن  من  الرغم  على 
الر�سمية  القرتاع  واأوراق  الن�سبي  التمثيل  لإدراجه  النتخابي 
اأنه  ُيعترب  يزال  ل  فاإنه  الأخرى،  والإ�سالحات  �سلفًا  املطبوعة 
يحتوي على الكثري من الثغرات وما زال ميكن تعزيزه. وت�ستمر 
بع�ش هذه الثغرات، مثال اآلية مراقبة الإنفاق ومنع الف�ساد، يف 
اإثارة التوترات وقد اأدت اإلى ا�ستقالة اأحد اأع�ساء هيئة الإ�سراف 
على النتخابات ب�سبب "عدم قدرة الهيئة على اأداء واجباتها"10 

ب�سبب التدخل ال�سيا�سي.

https://www.al-monitor.com/pulse/ :7 ميكن الطالع عليه على الرابط التايل
ru/contents/articles/originals/2018/03/new-law-2018-parli -
mentary-elections-civil-dynasties-lebanon.html
من  مر�سحًا،   976 العام  هذا  ربيع  النيابية  النتخابات  يف  امل�سجلني  املر�سحني  عدد  بلغ   8

على  الطالع  ميكن  الإناث.  للمر�سحات  قيا�سيًا  رقمًا  ميثل  ما  وهو  امراأة،   111 �سمنهم 
https://www.alaraby.co.uk/english/soc - التايل: الرابط  على   ذلك 
ety/2018/3/7/Record-breaking-number-of-women-ru -
ning-for-Lebanons-parliamentary-elections
كاترين  تقدم؟  اإحراز  اللبنانية  للمراأة  ميكن  هل   :2018 يف  والربملان  والتقدم  ال�سيا�سة   9

http://civilsociety- :باتروين وماركو�ش هالينان. ميكن الطالع على الرابط التايل
centre.org/sites/default/files/resources/electionsbpaper_
lebwomen_ls_online.pdf
10 وفقًا للبيان ال�سادر عن ع�سو هيئة الإ�سراف على النتخابات امل�ستقيلة، �سيلفانا اللقي�ش، 

https://www.dailystar.com.lb/News/Leb - حقوقية، نا�سطة   وهي 
non-Elections/2018/Apr-21/446152-supervisory-commi -
tee-member-resigns.ashx

IV Iالسياق
�سهر  يف  النيابية  لالنتخابات  اللبناين  ال�سعب  حت�سري  اأثناء 
مرتني  وليته  فرتة  بتمديد  الربملان  قام  اأن  وبعد   ،2018 اأيار 
اأظهرت   ،2009 عام  يف  عِقدت  التي  الأخرية  النتخابات  منذ 
ال�سيا�سية  التحالفات  تقلب  مع  تغريات  املحلية  الديناميات 
انتخابية.  مكا�سب  لتحقيق  مالئمة  �سيا�سية  حتالفات  لت�سبح 
يف  تزال  ل  كانت  اللبنانية  والقرى  البلدات  من  الكثري  اأن  ومبا 
مرحلة التعايف من نتائج النتخابات البلدية يف عام 2016، فقد 
توتر  اأي  ن�سوء  الوعي الجتماعي لتجنب  مت �سّب الهتمام على 

اجتماعي كامن.
املحلي يف  ال�سياق  التاأثري على  العام يف  الوطني  ال�سياق  ا�ستمر 
ال�سيا�سية  النق�سامات  ا�ستمرت  حيث  وجّزين،  �سيدا  من  كل 
�سالح حزب  ق�سية  مثال  قدمية  ق�سايا  ب�ساأن  �سيما  ل  احلادة، 
اهلل5 وم�ساركته يف احلرب ال�سورية وقانون العفو العام والق�سايا 
املتعلقة بالف�ساد، وما اإلى ذلك. وكانت الق�سية الأخرى التي �سببت 
انق�سامات بني الأحزاب والأجندات ال�سيا�سية هي ا�سرتاتيجيات 
التعامل مع الالجئني ال�سوريني والفل�سطينيني. فما زالت الطريقة 
املتعلقة  والق�سايا  امل�سائل  مع  اللبنانية  الدولة  تعتمدها  التي 
جانب  اإلى  الأمنية،  القب�سة  على  معظمها  ترتكز يف  بالالجئني 
ما تدعو اإليه وتعلنه وزارتي ال�سوؤون الجتماعية و�سوؤون النازحني 
ال�سوريني من نهج اأكرث اإيجابية. وقد بدا ذلك وا�سحًا عند تلقي 
لبنان دعمًا من املجتمع الدويل يف موؤمتري �سيدر الأول وبروك�سل 
التحتية  وبنيته  البلد  اقت�ساد  على  الالجئني  اأزمة  اآثار  ملواجهة 
وخمتلف القطاعات الأخرى. كما �سهدت قاعدة الناخبني اأي�سًا 
ديناميات جديدة، مثال تو�سعها لت�سمل 600،000 ناخب جديد، 
ي�سكلون حوايل 16 يف املائة من العدد الإجمايل للناخبني6. كان 
الناخبني جزءًا من  اأ�سبحوا �سمن  الذين  ال�سباب  هوؤلء  بع�ش 
عام  احتجاجات  بالرتفاع خالل  بداأت  التي  النا�سطني  موجات 
ثم  لبنان،  يف  الطائفي"  النظام  يف  "بالتغيري  مطالبة   ،2011
اأزمة النفايات يف عام 2015. وقد تطورت خمتلف  تو�سعت بعد 

�سيا�سي  حزب  وجود  ب�ساأن  املواقف  تتغري  مل  املتغرية،  التحالفات  من  الرغم  وعلى   5

�سيا�سي  اإ�سالح  حتقيق  اأمام  عقبة  ُم�سّكاًل  امل�سلح  للعمل  التعبئة  على  القدرة  لديه  كبري 
خالل  النيابية  النتخابات  قبل  الوطني  الدميقراطي  املعهد  بيان  لبنان".  يف  مفيد 
التايل: الرابط  على  البيان  على  الطالع  وميكن   ،2018 اآذار   15 اإلى   11 من   الفرتة 
https ://www .ndi .org/sites/default/files/Lebanon%20
PEAM%20Statement%20EN.pdf

األف ناخب �سن الواحدة  اأكرث من 600  بلغ  النيابية عام 2009  النتخابات  6 "منذ 
والع�سرين، وهو العدد الذي ميثل 16 يف املائة من العدد الإجمايل للناخبني والذي يبلغ 3،7 

مليون ناخب تقريبًا". امل�سدر ال�سابق نف�سه.



7

وجّزين  �سيدا  يف  املحلي  ال�سياق  عن  موجزة  نظرة  يلي  ما  يف 
حيث يتم ت�سليط ال�سوء على كل من التوزيع اجلغرايف والأو�ساع 
بالإ�سافة  منطقة،  كل  يف  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 
اإلى بع�ش التفا�سيل عن الالجئني وجوانب ال�ستقرار الجتماعي 

والأمن.

اجلغرافيا
حمافظة اجلنوب هي واحدة من املحافظات الثماين يف      1

لبنان، وت�سكل م�ساحتها 929،6 كيلومرت مربع )اأي 8،89 
اأق�سية  اإلى ثالثة  يف املائة  من م�ساحة لبنان، وتنق�سم 
وهي �سور وجّزين و�سيدا11 التي متثل عا�سمة اجلنوب. 
تاأثرت هذه املحافظة ب�سكل كبري باحلروب وال�ستباكات 
املتكررة مع اإ�سرائيل، كما تعترب حمافظة اجلنوب موطنًا 

لثالث جمموعات دينية: ال�سنة وامل�سيحيني وال�سيعة.

حمافظة      2 يف  اأق�سية  ثالثة  من  واحد  هو  جّزين  ق�ساء 
اجلنوب. وتقع جّزين على بعد 22 كم من �سيدا و62 كم 
من بريوت، وهي عا�سمة الق�ساء. ت�ستهر جّزين باأ�سجار 
ال�سنوبر ومناطق اجلذب ال�سياحي والديني12 وقطاعها 
الذي  ال�سيا�سي  الرغم من عدم الرتياح  الزراعي. على 
اإل  طويلة،  لفرتة  املنطقة  هذه  اأجواء  على  ي�سيطر  كان 
اأن النتخابات البلدية يف عام 2016 �ساهمت يف حدوث 
تغيري اإيجابي بطيء حيث اأثبت جمل�ش البلدية اأنه ن�سط 
جّزين،  يف  البلديات  احتاد  ي�سم  النا�ش.  مع  ومتفاعل 

برئا�سة رئي�ش بلدية جّزين، ثماين وع�سرين بلدية.

بالغة      3 وا�سرتاتيجية  حيوية  منطقة  ميثل  �سيدا  ق�ساء 
و  تعترب �سيدا عا�سمة ملحافظة اجلنوب،  الأهمية حيث 
رئي�ش  وي�ستلم  بريوت.  جنوب  كم   40 بعد  على  تقع  هي 
بلدية �سيدا رئا�سة احتاد بلديات �سيدا والزهراين الذي 
ي�سم 16 جمل�سًا بلديًا13 ت�ستهر �سيدا بكونها واحدة من 
اأولى املدن يف لبنان التي تن�سئ ميناًء مائيًا، نظرًا ملوقعها 
ب�سدة  �سيدا  تاأثرت  وقد  املتو�سط.  الأبي�ش  البحر  على 

http://www.localiban.org/a مركز املعلوماتية للتنمية املحلية يف لبنان، -  11
ticle5075.html
http://www.localiban.org/a مركز املعلوماتية للتنمية املحلية يف لبنان، -  12
ticle5075.html
http://www.localiban.org/a مركز املعلوماتية للتنمية املحلية يف لبنان، -  13
ticle5075.html

رفيق  الراحل  الوزراء  رئي�ش  تعيني  بعد  احلريري  بعائلة 
معاقل  من  واحدة  تزال  ول  للحكومة  رئي�سًا  احلريري 

عائلة احلريري.

�صكل رقم ١: دولة داخل دولة داخل دولة، رفح فرحات وزهراء مكي

لالجئني      4 احللوة  عني  خميم  �سيدا  ت�ست�سيف  كما 
الفل�سطينيني، الذي اأن�سئ يف عام 1948م ويقع على بعد 
لالجئني  اأكرب خميم  وي�سكل  �سيدا،  �سرق  جنوب  كم   3
وامل�ساكن  ال�سكان  لتعداد  ووفقًا  لبنان.  يف  الفل�سطينيني 
املنفذ  الفل�سطينية  والتجمعات  املخيمات  2017 يف  لعام 
ي�ست�سيف  الفل�سطيني،  اللبناين  احلوار  جلنة  قبل  من 
ولكن  فل�سطينيًا،   27،982 له  املجاورة  واملنطقة  املخيم 
نظرًا لتدفق الفل�سطينيني الذين كانوا ي�سكنون يف �سوريا 
�سابقًا، ارتفع العدد اإلى اأكرث من 1430،000، وهو ما يقرب 
من ربع ما �سجلته الدرا�سات ال�سابقة الأخرى التي زعمت 
لجئ   120،000 اإلى   80،000 من  ارتفع  قد  العدد  اأن 
له15. تدير منظمة  يعي�سون يف املخيم واملناطق املجاورة 

http://www.lpdc.gov.lb/lpdc-publications/key-findings-r - 14
 port/399/en
http://www.mi 15 مروان غندور، من يوجد يف عني احللوة؟ ميدل اي�ست دايج�ست: -
dleeastdigest.com/pages/index/14379/who-is-'ain-al-hilweh
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ال�سيا�سي يف      2 امل�سهد  يف  العليا  ال�سلطة  زالت  ما  �سيدا: 
�سيدا تعود لعائلة احلريري، فيما وا�سل التنظيم ال�سعبي 
امل�ستقبل،  تيار  نفوذ  ملوازنة  قوته  ا�ستعادة  النا�سري 
من  وعدد  الإ�سالمية  اجلماعة  اأي�سًا  به  تقوم  ما  وهو 
عني  خميم  يف  ال�سيا�سية  القوى  اأثرت  كما  العائالت. 
ممثلي  عرب  املدينة  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  على  احللوة 
منظمة التحرير الفل�سطينية وحما�ش واجلهاد الإ�سالمي 
اأخرى كانت غالبًا م�سرتكة  الأن�سار وجماعات  وع�سبة 
الذي  الو�سع  وهو  املخيم،  داخل  ال�سيا�سية  التوترات  يف 
انعك�ش على ال�سارع واأّثر على ال�سكان حول املخيم. ت�سكل 
املقاهي العديدة يف املدينة منابر لع�ساق ال�سيا�سة للتعهد 
اأي�سا  ومثلت  الآخر،  عن  عو�سًا  الطرفني  لأحد  بالولء 

قاعدة جتنيد غنية لها.

عني  �سهد خميم  وقد   .1950 عام  منذ  املخيم  الأونروا 
وال�سيعية  ال�سنية  اللبنانية  الطوائف  بني  تعاي�سًا  احللوة 
املخيم  �سكان  واليهودية. يح�سل  واملارونية  والكاثوليكية 
على خدماتهم من بلديات �سيدا اإلى الغرب ودرب ال�سيم 

واملية ومية من ال�سرق.

ال�سياق ال�سيا�سي
هي      1 جّزين  يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية  الأحزاب  جّزين: 

ثمة  ولكن  اللبنانية،  القوات  وحزب  الوطني احلر  التيار 
القرى  بع�ش  يف  اهلل  وحزب  اأمل  حلركة  وجود  اأي�سًا 
وبالن�سبة  ذلك،  ومع  الق�ساء.  م�ستوى  على  ال�سيعية 
التي  كتلك  حتالفات  برزت  فقد  النيابية،  لالنتخابات 
جمعت متثيل العائالت من املر�سحني امل�ستقلني يدعمهم 
التنظيم ال�سعبي النا�سري. وينتمي رئي�ش البلدية احلايل 
الوطني احلر، وقد لعب دورًا  التيار  اإلى  ورئي�ش الحتاد 
بني  احلوارات  معظم  اأدار  حيث  جّزين  يف  ا�سرتاتيجيًا 
خمتلف الأطراف، �سواء داخليًا )بني العائالت والأحزاب 
ال�سيا�سية امل�سيحية  اأو خارجيًا )مع الأحزاب ال�سيا�سية 

الأخرى يف املنطقة. 
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تناف�ست اأربع قوائم انتخابية يف هذه الدائرة النتخابية وهي:

الئحة �صيدا وجّزين معا١6:

زياد اأ�سود، التيار الوطني احلر، ماروين، جّزين

�سليم خوري، التيار الوطني احلر، كاثوليكي، جّزين

عبد الرحمن البزري، م�ستقل، �سني، �سيدا

اأمل اأبو زيد، التيار الوطني احلر، ماروين، جّزين

ب�سام حمود، اجلماعة الإ�سالمية، �سني، �سيدا

الئحة قدرة التغيري:

عجا	 حداد، حزب القوات اللبنانية، كاثوليكي، جّزين

جوزيف نهرا، حزب الكتائب، ماروين، جّزين

�سمري البزري، م�ستقل، �سني، �سيدا

 www.elections.ltd :16 ميكن احل�سول على جداول الناخبني عرب تطبيق انتخابات 2018 على الرابط التايل
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الئحة لكل النا�ص:

اأ�سامه �سعد امل�سري، التنظيم ال�سعبي النا�سري، �سني، �سيدا

اإبراهيم عازار، حركة اأمل، ماروين، جّزين

يو�سف ال�سكاف، م�ستقل، كاثوليكي، جّزين

عبد القادر الب�صاط، التنظيم ال�صعبي النا�صري، �صني، �صيدا

الئحة التكامل والكرامة: 

بهية احلريري، تيار امل�ستقبل، �سنية، �سيدا

روبري اخلوري، م�ستقل، كاثوليكي، جّزين

اأمني رزق، م�ستقل، ماروين، جّزين

اجنال اخلوند، م�ستقل، ماروين، جّزين

ح�سن �سم�ش الدين، م�ستقل، �سني، �سيدا
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عام  النيابية  النتخابات  يف  املعتمد  النتخابي  القانون  ق�ّسم 
لت  ف�سّ لذلك  الأق�سية،  اأ�سا�ش  على  النتخابية  الدوائر   2009
اأ�سا�ش  على  النتخاب  منف�سل  ب�سكل  و�سيدا  جّزين  من  كل 
الأمر  هذا  اأّدى  وقد  ن�سبي.  اأ�سا�ش  على  ولي�ش  الأكرثي  النظام 
حينها اإلى فوز حزب �سيا�سي واحد فقط يف كل دائرة )جّزين: 
التيار الوطني احلر - زياد اأ�سود ]مر�سح حايل[ ومي�سيل احللو 
وع�سام �سوايا، �سيدا: تيار امل�ستقبل، بهية احلريري ]مر�سحة 
حالية[ وفوؤاد ال�سنيورة 17. واأف�سى تطبيق القانون احلايل ملبداأ 
الن�سبية اإلى اإمكانيات اأكرب يف اخلرق وطموحات اأعلى للمر�سحني 
من خمتلف الأطراف، مثال حزب القوات اللبنانية وحركة اأمل 
الإ�سالمية يف  واجلماعة  النا�سري  ال�سعبي  والتنظيم  يف جّزين 
�سيدا. على �سبيل املثال، ا�ستطاع حوايل 12،500 ناخب �سيعي 
)20 يف املائة من جمموع الناخبني  يف جّزين التاأثري يف النتائج 
على الرغم من عدم وجود مقاعد �سيعية يف اأي من املنطقتني. 
ب�سكل اإجمايل، كان ثمة 19،000 ناخب �سيعي تقريبًا يف دائرة 
اجلنوب الأولى النتخابية، ميثلون حوايل 16 يف املائة من جمموع 
الناخبني. مل يكن من الوا�سح كيف �سينق�سم هوؤلء الناخبني يف 
)ناخبي  عازار   - النا�سري  ال�سعبي  التنظيم  لالئحة  دعمهم 
حركة اأمل ب�سكل اأ�سا�سي  ولئحة التيار الوطني احلر )ناخبي 
حزب اهلل على الأرجح . لكن كان من املوؤكد اأن القائمتني، على 
حّد �سواء، �ستقومان بتعزيز مواقفهما من خالل الدعم من هذه 

القاعدة النتخابية.

ال�سياق االجتماعي االقت�سادي
باعتبارهما وجهتني �سياحيتني، تعتمّد كّل من �سيدا وجّزين اإلى 
حّد بعيد على اخلدمات كونها ت�سّكل القطاع القت�سادي الرئي�سي. 
لال�ستفادة  خططًا  الرئي�سية  وال�سخ�سيات  البلديات  وت�سع 
وتطويرها.  والتقاليد  التاريخية  واملواقع  املعامل  �سيانة  من 
وت�سميم  ال�سابون  �سناعة  )مثال  اليدوية  احِلَرف  جانب  واإلى 
اخلناجر واحللويات وغريها ، متثل املطاعم املطّلة على البحر 
يف �سيدا وال�ساللت يف جّزين م�سدرًا رئي�سيًا لالأعمال. ونظرًا 
ملوقع املنطقتني ومناخهما، بداأ الكثري من ال�سركات الزراعية يف 
تلبية الحتياجات املحلية يف كلتي املدينتني حيث ينجذب ال�سباب 
فيها اأي�سًا اإلى قطاع الزراعة، مما ي�سمح لهم بالعمل يف الزراعة 

http://www.elections.gov.lb/Parliamentary/Elections- 17  
Results/2009-Real-time-Results/نتايج-النتخابات-لكافة-الق�سية.as-
px?lang=en-us

الناحية  من  املبتكرة18  الزراعية  الغذائية  املنتجات  اأو  الع�سوية 
تتميز  التحّرر،  من  بدرجة  جّزين  تتمّتع  حني  ويف  الجتماعية، 
�سيدا ب كونها جمتمعًا حمافظًا اإلى حٍد ما. وكان لهذا التمايز 
جانبًا مثريًا لالهتمام مع وجود املنطقتني يف الدائرة النتخابية 
الوطني  التيار  بني  املثال،  �سبيل  على  التحالف،  فكان  نف�سها، 
احلر واجلماعة الإ�سالمية الذي فاجئ الكثريين يف النتخابات.

الالجئون
ت�ست�سيف �سيدا عددًا كبريًا من الالجئني الفل�سطينيني، خا�سة 
لعدة  املنطقة  على  القلق  �سيطر  وقد  احللوة.  عني  خميم  يف 
اأحدث  وكانت  وحوله،  املخيم  داخل  لال�ستباكات  نظرًا  �سنوات 
منظمة  يف  فتح  حركة  بني   2017 عام  ن�سبت  قد  ال�ستباكات 
املتطرفة،  الإ�سالمية  بدر  بالل  ومنظمة  الفل�سطينية  التحرير 

وخّلفت الكثري من القتلى..
ونظرًا لالأزمة ال�سورية، ا�ستقبل كال الق�ساءين الالجئني الذين 
جّزين  ويف  لجئ    45،000 )حوايل  �سيدا  يف  معظمهم  يقيم 
)حوايل 2،000 لجئ 19. وقد اأ�ساف تدفق الالجئني ال�سوريني 
املدينتني،  هاتني  موارد  على  ال�سغط  من  املزيد  والفل�سطينيني 
عني  خميم  اإلى  املقدمة  اخلدمات  على  ال�سغط  عن  ف�ساًل 
اإلى توترات تدور اأ�سا�سًا  احللوة. ويف بع�ش احلالت، اأدى ذلك 

حول فر�ش العمل واحل�سول على اخلدمات.

االأمن واال�ستقرار
عدم  من  حالة  تخلق  التي  الإ�سرائيلية  اجلوية  الغارات  كانت 
�سكان  لقلق  الرئي�سي  امل�سدر  اللبنانية  احلدود  على  ال�ستقرار 
�سيدا. وما زال القلق من حدوثها موجودًا كلما ت�ساعد اخلطاب 
النتباه  من  اأ�سا�سي  جزء  يبقى  اإمنا  واإ�سرائيل.  اهلل  حزب  بني 
اجلي�ش  بني  جديدة  ا�ستباكات  اندلع  احتمال  على  م�سبوبًا 
على  تركيز خا�ش  مع  املتطرفة،  الإ�سالمية  والف�سائل  اللبناين 
من جلاأ اإلى خميم عني احللوة. وقعت اأ�سعب �سدامات من هذا 
الإ�سالميني  اللبناين واملقاتلني  النوع يف عام 2013 بني اجلي�ش 
بقيادة اأحمد الأ�سري. خالل املواجهات التي اندلعت يف حزيران 
من  و40  اللبناين  اجلي�ش  من  جنديًا  ع�سر  ثمانية  ُقتل   ،2013
اأن�سار الأ�سري واثنني من املدنيني. خلفت ال�ستباكات دمارًا كبريًا 
بالو�سع  اأ�سرارًا  واأحلقت  �سيدا،  من  القريبة  عربا  منطقة  يف 

http://investinlebanon.gov.lb/en/lebanon_at_a_  18
glance/invest_in_regions/south_lebanon_governorate

19 خريطة الالجئني يف لبنان، املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني
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املتكررة  الأمنية  الإجراءات  اأكرث  اأدناه  البياين  الر�سم  يو�سح 
من  كبري  عدد  على  ال�سوء  وي�سّلط  �سيدا  حمافظة  داخل 
اإلى ذروتها  العتقالت طوال عامي 2016 و2017 والتي و�سلت 

)22 حالة اعتقال  يف ت�سرين الأول 2017.
يظل الو�سع يف جّزين اأكرث هدوءًا لعدة اأ�سباب، اأهمها اأن عدد 
ال�سكان والالجئني فيها اأقل من عددهم يف �سيدا. يبنّي الر�سم 
الأول،  املقام  �سوريني يف  العتقالت، لالجئني  اأن  اأدناه  البياين 

كانت اأكرث حوادث النزاعات تكررًاين.

الجتماعي-القت�سادي يف املنطقة. كان اخلطاب الطائفي الذي 
ال�سوري  والنظام  اهلل  حزب  على  هجومه  يف  الأ�سري  ا�ستخدمه 
الذين  ال�سنة،  ال�سباب  من  الكثري  ح�سد  يف  خا�ش  ب�سكل  فعاًل 
حوكم حوايل اأربعني منهم مع ال�سيخ الأ�سري وو�سعوا يف ال�سجن، 
اخلطاب  وكان   202015 عام  بالإعدام  الأ�سري  على  ُحِكم  بينما 
الأ�سري مبنيًا على مقاومة قوة حزب اهلل ال�ساعدة  تبناه  الذي 
ناحية  من  اهلل،  حزب  ال�سورية.  الأهلية  احلرب  يف  وم�ساركته 
الأ�سري،  جماعة  ملواجهة  املقاومة"  "�سرايا  بتعبئة  قام  اأخرى، 
الأمر الذي خلق الكثري من التوتر يف �سيدا وُيعتقد اأنه اأدى اإلى 
عدم  فاإن  ذلك،  على  وعالوة   .2013 عام  يف  مميتة  �سدامات 
ا�ستقرار خميم عني احللوة ميتد ليوؤثر على الأن�سطة اليومية يف 
اللبناين طوقًا  ال�ستباكات. ي�سرب اجلي�ش  اندلعت  �سيدا كلما 
ومع  الرئي�سية،  الأربعة  مداخله  يف  ويتحكم  املخيم  حول  اأمنيًا 
ذلك فلي�ش له وجودًا داخل املخيم، كما احلال مع كافة خميمات 
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان. تتم املحافظة على الأمن داخل 
الف�سائل  بني  م�سرتكة  اأمنية  بوا�سطة جلنة  احللوة  خميم عني 
الفل�سطينية نف�سها وقوات اأمن م�سرتكة بقيادة فتح، تتاألف من 

معظم ف�سائل املخيم21.
https://www.aljazeera.com/news/2017/09/lebanon-se -  2٠

  tences-ahmed-al-assir-death-170928203554043.html
21 جنوب لبنان: ملف خميم عني احللوة، 2017، مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية

�صكل بياين رقم ٢: بيان احلوادث املتعلقة باال	من يف �صيدا، من "اخلرائط اجلغرافية حمددة املواقع للنزاع يف لبنان" من  مركز 
http://civilsociety-centre.org/cap/map :دعم لبنان"، ومت الو�صول اإليها بتاريخ 30 اآذار ٢0١8 على الرابط التايل“
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V Iالنتائج الرئيسية
يحلل هذا الق�سم الأجواء التي رافقت فرتة النتخابات النيابية 
يف اأيار ا�ستنادًا اإلى البيانات التي مت جمعها من املراجع املختلفة 
النقا�ش  وحلقات  واملعنيني  الخت�سا�ش  ذوي  مع  واملقابالت 
اجلماعية املركزة. وقد �سكل قانون النتخاب نف�سه، بالن�سبة لهذه 
الدائرة حتديدًا، اأحد ابرز اأ�سباب تزايد املخاوف من التوترات 
بني خمتلف املجموعات والنتماءات. وترتبط م�ساألة النتخابات 
بق�سايا �سيا�سية اأخرى، مثال العفو العام واإمكانية �سمله اأفراد 
من موؤيدي ال�سيخ اأحمد الأ�سري املناه�سينة حلزب اهلل، وق�سايا 
متعلقة باحل�سول على اخلدمات، مثال جمع النفايات والتخل�ش 
من مياه ال�سرف والكهرباء. ت�سّكل كافة هذه الق�سايا مادة جيدة 
للحمالت النتخابية، لي�ش حمليًا وح�سب، ولكن اأي�سًا يف معظم 
اأنحاء البالد. وقد بقيت ق�سية �سبل العي�ش اأولوية مهمة للمجتمع 
مع ارتفاع معدلت البطالة وعدد ال�سباب الذين ينتقلون للعي�ش 
يف بريوت اأو يهاجرون اإلى بلدان اأخرى �سعيًا وراء فر�ش العمل. 
املقيمني يف  الفل�سطينيني  بو�سع  املرتبط  اللجوء  ق�سية  تكن  مل 
احلمالت  يف  حمورية  ال�سوريني  والالجئني  احللوة  عني  خميم 
النتخابية، وهو اأمر اإيجابي من حيث ال�ستقرار الجتماعي. مع 
العلم اأنه مت ذكر امل�ساكل امللحوظة مع الفل�سطينيني وال�سوريني 

من  معينة  بدرجة  ال�سعور  اإلى  الإ�سارة  ومتت  املقابالت  يف 
العدائية جتاه الالجئني وذلك من قبل بع�ش املجتمعات اللبنانية 
ذلك،  ومع  النتخابية.  احلمالت  خالل  ذلك  عن  عرّبت  التي 
فاإن هذه امل�ساعر مل تّت�سم باحلدة نف�سها التي نراها يف مناطق 
ل  نتو�سّ العتبار،  �سبق بعني  ما  كّل  اأخذ  وبعد  لبنان.  اأخرى من 
اأو�صاط  اأن ديناميات ال�صراع الرئي�صية موجودة يف الغالب  اإلى 
اللبنانية، مع انخراط حمدود لالجئني  املجموعات واالنتماءات 

فيها.

�صكل رقم 3: بيانات احلوادث املتعلقة باال	من يف جّزين، من "اخلرائط اجلغرافية حمددة املواقع للنزاع يف لبنان" من  مركز 
http://civilsociety-centre.org/cap/map :اإليها بتاريخ 30 اآذار ٢0١8 على الرابط التايل “دعم لبنان"، ومت الو�صول 
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النا�سطني يف �سيدا اأثناء املقابالت اأن ممثلي املدينة ال�سيا�سيني 
عار�سوا فكرة ان�سمام مدينتهم اإلى ق�ساء الزهراين يف دائرة 
انتخابية واحدة ب�سبب "الهيمنة ال�سيعية املحتملة يف هذه احلالة 
على اأ�سوات ال�سيداويني"23. املخاوف الرئي�سية هي اأن اجلانب 
ال�سيا�سي لهذه الهيمنة، املمثلة يف نفوذ حزب اهلل على الأ�سوات 
حتت  ال�سنية  ال�سيداوية  ال�سيا�سية  القيادة  �سي�سع  ال�سيعية، 

رحمة حزب اهلل.

القانون  كان  امل�سيحية،  ال�سيا�سية  الأحزاب  نظر  وجهة  من 
النتخابي هذا هو الأ�سواأ بالن�سبة اإلى جّزين حيث فقد ناخبوها 
قد ح�سلوا  كانوا  ما  – وهو  نوابهم  اختيار  على  القدرة  جزئيًا 
فوفقًا  النتخابي.  ال�سّتني"  "قانون  مبوجب   2009 عام  عليه 
لأحد املعنيني ال�سيا�سيني الرئي�سيني يف جّزين: "من خالل هذا 
الربملان  اأع�ساء  اختيار  على  وقدرتنا  اأ�سواتنا  نفقد  القانون، 
عام  من  الفرتة  خالل  ذلك  من  عانينا  لقد  ميثلوننا.  الذين 
بثورة  احلر  الوطني  التيار  قام  عندما   2009 عام  1992م حتى 
يف �سناديق القرتاع، واأعاد لنا اأع�ساء الربملان الذين ميثلوننا. 
الآن ل اأعتقد اأن هذا الأمر �سيبقى على ما هو عليه، خا�سة اإذا 
ما اأخذنا بعني العتبار اأن حركة اأمل، من خالل قاعدة ت�سويت 
�سيعية كبرية يف جبل الريحان، قد توؤثر على اختيار اأحد املقاعد 
امل�سيحية. ول نن�سى ذكر نفوذ الناخبني ال�سنة يف �سيدا اأي�سًا." 
اأفهم  "اأنا �سخ�سيًا ل  القانون:  ا�ستيائه من  واأ�ساف معربًا عن 
ملاذا اأخرجونا من منطقتنا، فارتباطنا اجلغرايف هو مع �سيدا، 
�سيدا!".  ق�ساء  يف  امل�سيحية  القرى  كافة  مع  اأخرى  بعبارة  اأو 
الزعم باأن قرى ق�ساء �سيدا امل�سيحية كانت �ستعزز متثيلها اإن 
ظلت يف الدائرة النتخابية نف�سها يعترب زعمًا منطقيًا حيث اأن 
ال�سنة،  من  وكليهما  للم�سلمني،  )مقعدين  مقاعد  خم�سة  هناك 
الكاثوليك .  والثالث من  املوارنة  اثنني من  للم�سيحيني،  وثالثة 
اإلى  فيها  الناخبني  اإجمايل  ي�سل  التي  الناخبني،  قاعدة  اأما 
حوايل 120،000، فيقدر اأنها ت�سم 72،000 م�سلم )52،000 من 
ال�سنة، 19،000 من ال�سيعة، واأقل من 1،000 درزي  و48،000 
واأقل  الكاثوليك  من  و10،000  املوارنة  من   35،000( م�سيحي 
من  املائة  60 يف  اأن  من  الرغم  وعلى  اأرثوذك�سي .   3،000 من 
الناخبني يف دائرة اجلنوب الأولى هم من امل�سلمني بينما 40 يف 
للم�سيحيني  املقاعد  املائة من  فاإن 60 يف  امل�سيحيني،  املائة من 
و40 يف املائة للم�سلمني. مل يطالب اأحد يف اللوائح النتخابية اأو 

التوترات  حول  الت�سورات  "م�سح  الإمنائي"  املتحدة  الأمم  وبرنامج  اأرك  "منظمة   23

الجتماعية يف كافة اأنحاء لبنان: املوجة الثالثة" )ني�سان 2018 

دائرة اجلنوب االنتخابية االأولى
وفقًا لإ�ستطالع الراأي العام الذي اأجرته موؤ�س�سة "اأرك" وبرنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي، فقد �سنف �سكان �سيدا مدينتهم على 
اأنها الأعلى تقديرًا من حيث قلق املجتمع من ت�سّبب النتخابات 
بتزايد التوترات، حيث وافق 83٫8% يف �سيدا و73٫6% يف جّزين 
�ستوؤدي  املقبلة  النيابية  النتخابات  اأن  من  قلق  "اأنا  عبارة  على 
من خالل  هذا  تاأكد  وقد  منطقتي"22.  التوتر يف  من  مزيد  اإلى 
نتائج هذه الدرا�سة. وبدا اأن جميع من اأجريت معهم املقابالت 
وافقوا على اأن هذه الفرتة كانت من بني اأ�سد الفرتات توترًا بني 
�سكان املدينة اأنف�سهم وبينهم وبني جريانهم يف جّزين والالجئني 

ال�سوريني والفل�سطينيني. 

�صكل رقم ٤: دائرة �صيدا وجّزين االنتخابية، م�صروع امل�صاعدة 
االنتخابية اللبنانية، برنامج اال	مم املتحدة االمنائي

املقابالت  يف  الأطراف  خمتلف  اأبداه  الذي  القلق  من  بالرغم 
تفهمًا  اأبدوا  اأنهم  اإل  املركزة،  النقا�ش اجلماعية  واأثناء حلقات 
باأن هذه التوترات هي مرحلية يوؤججها اخلطاب النتخابي الذي 
بداأه ال�سيا�سيون ب�سكل رئي�سي، لكنها لي�ست �سوى اأداة انتخابية. 
على  املناق�سات  يف  امل�ساركني  معظم  اتفق  نف�سه،  الوقت  ويف 
 - كثريون  اأ�سماها  كما   - املجنونة" برمتها  "الفو�سى  هذه  اأن 
اأن  اأيار 2018، حيث  التي عِقدت يف 6  �ستنتهي بعد النتخابات 

ال�سيا�سيني عادة ما يعودون اإلى م�ستوى مقبول من التفاعل.
املنق�سمة  الوحيدة  هي  النتخابية  جّزين   - �سيدا  دائرة  اإن 
يف  الأخرى  ع�سرة  الت�سع  النتخابية  الدوائر  بني  من  جغرافيًا 
والتي  �سيدا،  ق�ساء  قرى  بقية  عن  �سيدا  مدينة  عزلت  لبنان. 
بدورها اأ�سيفت اإلى دائرة الزهراين النتخابية. ذكر اثنان من 

22 ال�سيداويني: �سكان �سيدا 
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يف الأحزاب ال�سيا�سية بتغيري يف توزيع املقاعد يف املنطقة كون 
ذلك مو�سوعًا ح�سا�سًا متت ت�سويته يف اتفاق الطائف الذي اأنهى 
�سيدا،  �سرق  منطقة  اإ�سافة  مت  لو  حتى  ولكن  الأهلية.  احلرب 
فاإن  النتخابية،  الدائرة  اإلى  امل�سيحية،  �سيدا  قرى  ت�سم  التي 
اأبدًا  يعك�ش  لن  ولكن  الأ�سوات،  من  اآلف  ب�سعة  �سي�سيف  هذا 

التمثيل الدقيق للمنطقة ح�سب املقاعد املخ�س�سة.

يف  جديدة  دينامية  النتخابي  للقانون  الن�سبي  اجلانب  خلق 
اإلى وجود  ويرجع ذلك  املنطقة،  اللبنانيني يف هذه  العالقة بني 
الناحية  ومن  جدد.  مر�سحني  لفوز  اأعلى  اإمكانية  اأو  احتمالية 
املنطقية، يعالج القانون الن�سبي املظامل التي ميكن اأن تن�ساأ عن 
اأف�سل، ومع ذلك يخلق  الأغلبية من خالل حتقيق متثيل  قانون 
تكون  اأن  اعتادت  التي  املجتمعات  يف  اأعلى  توترًا  القانون  هذا 
معقاًل لبع�ش اجلماعات اأو الأحزاب ال�سيا�سية. وميكن مالحظة 
ذلك يف اللهجة اخلطابية العالية التي ا�ستخدمها التيار الوطني 
املدعومني  الآخرين  امل�سيحيني  املر�سحني  �سد  جّزين  يف  احلر 
�سعد  اأ�سامة  لئحة  بني  �سيدا  يف  اأو  امل�ستقبل24  تيار  لئحة  من 

)التنظيم ال�سعبي النا�سري  ولئحة تيار امل�ستقبل.

بالن�سبة للكثري من امل�سيحيني يف جّزين، ي�سكل القانون اجلديد 
توؤثر  ال�سيا�سية ما قبل 2009 حيث  اإلى احلقبة  بالعودة  تهديدًا 
اأو  اأو حزب اهلل   اأمل  ال�سيعية )حركة  القيادات امل�سلمة، �سواء 
ال�سنية )تيار امل�ستقبل  من خالل قواعد ناخبيها، على اختيار 
يعترب  جّزين.  يف  امل�سيحيني  النواب  مقاعد  ثلثي  عن  يقل  ل  ما 
ال�سيعة،  الناخبني  بني  النق�سام  من  الرغم  على  �سحيحًا  ذلك 
حيث كان من املتوقع، يف حالة جّزين، اأن يدعم حزب اهلل التيار 
الوطني احلر يف حني من املتوقع اأن تتما�سى حركة اأمل مع قائمة 
التنظيم ال�سعبي النا�سري - عازار. على الرغم من ذلك ركزت 
تعبئة التيار الوطني احلر يف املقام الأول على موا�سيع مثال الدفاع 
الق�سايا  عن  جدًا  القليل  �سوى  ُيذكر  ومل  جّزين"،  "كرامة  عن 
الق�سايا  الأول على  املقام  النتخابي يف  ال�سباق  التنموية. تركز 
و�سهدائها،  الأهلية  احلرب  خطاب  مثال  وال�سيا�سية  الطائفية 
لأحد  فوفقًا  احلملة.  يف  الزاوية  حجر  �سكلت  اأنها  يبدو  والتي 
اخلطاب  هذا  "انعك�ش  جّزين،  يف  واملعنيني  الخت�سا�ش  ذوي 

الوطني احلر وممثلي حزب  التيار  ت�سجياًل �سوتيًا لجتماع بني  الإعالم  و�سائل  ذكرت    24

اهلل، حيث يدعي الأول اأنه �سيكون عدوانيًا مع اأولئك الذين �سي�سوتون ل�سالح بهية احلريري 
حازمني  كونهم  عن  جمازي  تعبري  وهو  اأيديهم"  "قطع  م�سطلح  وا�ستخدموا  جّزين،  يف 
ني�سان:  للرابط يف 4  اآخر دخول  التايل،  الرابط  ال�ساأن. ميكن الطالع على ذلك على  بهذا 
http://www.saidaonline.com/new/ar/news/details/news-
641980384

العدواين يف الغالب على و�سائل التوا�سل الجتماعي." يف راأيه، 
"يتم ا�ستغالل الف�ساء الذي اأعطته و�سائل التوا�سل الجتماعي 
ل  اللبنانيني  لأن  املختلفة، خا�سة  للكثريين من خالل براجمها 
يعرفون حدود ا�ستخدام تلك الو�سائل وقواعدها واحلفاظ على 
الحرتام بغ�ش النظر عن اختالف الآراء". مل تقت�سر التوترات 
على الف�ساء الفرتا�سي، "الإنرتنت"، فح�سب، بل ظهرت اأي�سًا 
واآخر من  احلر  الوطني  التيار  من  قيادي حملي  بني  يف خالف 
�سكان جّزين احتج بقوة على الزدحام الذي �سببه موكب التيار 
يف 31 اآذار 2018، ما دفع القيادي املنتمي للتيار الوطني احلر 
الى تهديد املواطن املحتج بال�سالح بعد م�سادة كالمية وتداُفع25. 
احتاد  رئي�ش  ذلك  يف  مبا  للكثريين،  �سادمًا  امل�سهد  هذا  وكان 
البلديات، الذي �سرح كيف قام بالتدخل ل�سمان عودة املياه اإلى 
جماريها وجعل كافة الأطراف تدرك اأن مثل هذه احلوادث غري 

مقبولة يف منطقة جّزين.

ل  املثال  �سبيل  املتوقعة، على  التحالفات غري  بع�ش  اأُن�سئت  وقد 
جّزين،   - �سيدا  حمافظة  يف  النتخابية  الدائرة  يف  احل�سر، 
وجود  الأحوال،  اأف�سل  يف  اأو  غياب،  مع  بحتة  انتخابية  لأ�سباب 
الأمثلة  الأجل. ومن  اأعمال طويل  ب�سيط جدًا على جدول  اتفاق 
الوطني  )التيار  معًا"  وجّزين  "�سيدا  لئحة  اأي�سًا  ذلك  على 
احلر / اجلماعة الإ�سالمية / عبد الرحمن البزري . كان هذا 
حيث  املناف�سني،  قبل  من  لالنتقاد  �سابقًا  تعر�ش  قد  التحالف 
اإن التيار الوطني احلر واجلماعة الإ�سالمية يختلفان متامًا من 
حيث الروؤية اأو التوجه نحو احلكم، وقد اأكدت هذه احلقيقة من 
قبل نا�سطني يف كل من التيار الوطني احلر واجلماعة الإ�سالمية 

الذين متت مقابلتهم يف هذا البحث.

الأهلية  احلرب  تاريخ  فاإن  مقابلتهم،  متت  ممن  للكثري  ووفقًا 
اجلماعة  من  ع�سوًا  وثالثني  خم�سة  فيها  ُقِتل  التي  املدينة،  يف 
رئي�سية  عقبة  �سكل  اللبنانية،  القوات  اأيدي  على  الإ�سالمية 
اأمام اجلماعة الإ�سالمية خالل مفاو�ساتها لت�سكيل حتالف مع 
يف  املحليني  لل�سكان  فوفقًا  الكتائب26.  وحزب  اللبنانية  القوات 
بني  ال�سابقة  العالقات  عن  ف�ساًل  الق�سية،  هذه  كانت  �سيدا، 
القوات اللبنانية واجلي�ش الإ�سرائيلي اأثناء احلرب الأهلية، عبئًا 
كبريًا على اجلماعة الإ�سالمية، التي ف�سلت الن�سمام اإلى التيار 

https://www.annahar.com/ : 2018 25 )مت الدخول اإلى الرابط يف 3 ني�سان

-article/785714 فيديو-�سرب-و�سحب-�سالح-ماذا-ح�سل-يف-جّزين-بني-
موكب-التيار-ومواطن

https://english.al-akhbar.  : 2018 ني�سان   1 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   26
com/node/12055
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النتخابات بعد اأن �سغل مقعد الربملان اخلا�ش ب�سيدا منذ عام 
2009. وجاء اإعالن ال�سنيورة على الرغم من جهود رئي�ش الوزراء 
لبع�ش  ووفقًا  اأخرى.  لفرتة  بالرت�سح  لإقناعه  احلريري  �سعد 
الن�سحاب مل  تاأثري هذا  فاإن  مقابلتهم،  الذين متت  الأ�سخا�ش 
يبُد بعد على تيار امل�ستقبل ويف �سيدا ب�سكل عام، حيث كان دور 
الدوام. كما  للمدينة هامًا على  الداخلية  ال�سيا�سة  ال�سنيورة يف 
والكتائب  اللبنانية  القوات  بنف�سه عن  ناأى  قد  امل�ستقبل  تيار  اأن 
يف معظم الدوائر النتخابية، مما �سكل تغريًا كبريًا يف حتالف 
القوات  حزبي  ر�سح  وبالتايل   ،2009 بالعام  مقارنة  اآذار   14
الأولى  اجلنوب  دائرة  مكتملة يف  والكتائب لئحة غري  اللبنانية 
�سعف  اإلى  بالنظر  �سّيما  ل  النجاح،  يف  ال�سعيفة  فر�سها  رغم 
م�ساحلة  عملية  غياب  ب�سبب  �سيدا  يف  الطرفني  كال  �سعبية 

ناجعة اأعقاب احلرب الأهلية.

كانت هناك اأي�سًا لئحة مدعومة من حزب اهلل يف هذه الدائرة 
بقيادة اأ�سامة �سعد، رئي�ش التنظيم ال�سعبي النا�سري، املتحالف 
كتلة  يف  جّزين  من  �سابق  ع�سو  ابن  وهو  عازار،  اإبراهيم  مع 
حركة اأمل. كانت لهجة �سعد الإ�سالحي عالية جدًا يف خطاباته 
النتخابية التي دعا فيها اإلى حما�سبة النواب ال�سابقني على ما 

و�سفه بالف�سل يف الوفاء بالوعود التنموية واملعي�سية املختلفة.
اخلم�سة يف  املقاعد  على  املتناف�سة  الأربعة  اللوائح  ر�سحت  وقد 
هذه الدائرة النتخابية ما جمموعه مر�سحتني فقط من الإناث 
والكرامة"  "التكامل  قائمة  واأجنال اخلوند يف  )بهية احلريري 
من  اأي  تذكر  مل  لذلك  ونتيجة  امل�ستقبل .  تيار  من  املدعومة 
اأو  القوائم النتخابية اأولويات ق�سايا املراأة يف اأي من براجمها 

حمالتها.

املظامل وق�سايا احلمالت
العفو العام

كانت ق�سية العفو العام واحدة من اأ�سعب الق�سايا التي واجهت 
مع  حتالفات  �سكلوا  كونهم  خا�سة  �سيدا،  يف  ال�سنة  املر�سحني 
 مر�سحني من جّزين. فقد طالبت الكثري من العائالت املحلية29، 30، 31
ي�سمل  باأن  املتوا�سلة  والإجراءات  الحتجاجات  خالل  من 

http://www.dailystar.com.lb/   2018 ني�سان   4 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   29
News/Lebanon-News/2018/Feb-02/436619-families-of-i -
lamist-detainees-demand-amnesty.ashx
https://aawsat.com/english/   2018 ني�سان   4 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   30
home/article/1143111/lebanon-general-amnesty-law-a -
proved-few-exceptions
http://www.dailymail.co.uk/   2018 ني�سان   4 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   31
wires/afp/article-5587161/Lebanon-protesters-demand-I -
lamist-detainees-freed.html

اآذار  ويف  للجدل.  اإثارًة  اأقل  تاريخًا  ميتلك  الذي  احلر  الوطني 
الإعالنية  اللوحات  ُمزقت27  ب�سهرين   النتخابات  )قبل   2018
بالقرب  اللبنانية  للقوات  النتخابية  احلملة  ر�سائل  حتمل  التي 
�ساعة على  اأربع وع�سرين  اأقل من  بعد  من مدخل مدينة �سيدا 
رفعها، مما يدل على موقف معادي للقوات اللبنانية، على الرغم 
من عدم اإعالن اأحد م�سوؤوليته عن احلادثة. ذلك واأدان مر�سح 
حداد،  عجا	  جّزين،  يف  الكاثوليكي  للمقعد  اللبنانية  القوات 

الهجوم وكرر احلاجة اإلى بناء "دولة ولي�ش دويلة".

�صكل رقم ٥: لوحات القوات اللبنانية املمزقة قر	 مدخل �صيدا 
يف العا�صر من اآذار ٢0١8، احل�صول عليها من الرابط التايل: 
http://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1003201818
اأ�سار بع�ش من اأجريت معهم املقابالت باأن املر�سح عبد الرحمن 
البزري قد اأملح يف خطاباته واجتماعاته مع الكثري من منظمات 
النتخابية  اللوائح  اإحدى  �سيكون جزءًا من  باأنه  املدين  املجتمع 
املدنية اأو تلك اللوائح التي �سكلها الإ�سالحيون، غري املرتبطني 
ذلك  تغري  وقد  ال�سلطة.  يف  حاليًا  املوجودة  بالأحزاب  �سيا�سيًا 
عندما وافق على خو�ش النتخابات �سمن لئحة التيار الوطني 
احلر / اجلماعة الإ�سالمية، مما زاد من ال�سغط على املر�سحني 
ال�سنة يف �سيدا والنائب بهية احلريري واأ�سامة �سعد. وقد حاول 
طبيب  وابن  �سابق  بلدية  رئي�ش  كونه  من  ال�ستفادة  البزري  

م�سهور.

رئي�ش  فكان  النتخابات  هذه  عن  الغائب  الرئي�سي  الالعب  اأما 
ي�سارك يف هذه  األ  الذي قرر  ال�سنيورة28،  فوؤاد  ال�سابق  الوزراء 

https://english.al-akhbar.  : 2018 ني�سان   4 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   27
com/node/12055
https://en.annahar.com/a -   2018 ني�سان   4 يف  الرابط  اإلى  الدخول  )مت   28
ticle/767922-mp-siniora-rules-himself-out-of-upcoming-
elections
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جزءًا  لكونهم  اعتقالهم  مت  الذين  اأقاربهم  العام  العفو  قانون 
والتي  الأ�سري  اأحمد  ال�سيخ  �سكلها  التي  امل�سلحة  املجموعة  من 
الرغم  وعلى   .2013 حزيران  يف  اللبناين  اجلي�ش  مع  ا�ستبكت 
من تقدمي الكثري من الوعود خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، ل 
�سّيما من قبل النائب بهية احلريري التي حاولت اإدراجهم �سمن 
التقدم  من  الكثري  ي�سهد  لن  املو�سوع  هذا  اأن  بدا  العفو،  قانون 
يخ�سون  �سيدا  من  ال�سنة  املر�سحون  وكان  النتخابات.  قبل 
ما  اإذا  اللبناين  للجي�ش  املوؤيدين  امل�سيحيني  اأ�سوات  خ�سارة 
لذلك  العفو،  قانون  الإ�سالميني من خالل  بالإفرا	 عن  طالبوا 
كان املر�سحون ال�ُسّنة حذرين للغاية يف كيفية تعاطيهم مع هذا 
ويف  امل�سيحيني  احللفاء  فقدان  من  خ�سية  احل�سا�ش  املو�سوع 
الوقت ذاته حماولة جتنب اإثارة غ�سب الناخبني املتعاطفني مع 
الإ�سالميني. من ناحية اأخرى، �سملت املطالب �سمل العفو العام 
بعد  اإ�سرائيل  اإلى  فروا  الذين  جّزين"  من  "امل�سيحيني  اأي�سًا 
ق�سية  اأي�سًا  هذه  و�سّكلت   .2000 عام  يف  لبنان  جنوب  حترير 
التي تواجه اعرتا�سًا �سديدًا،  ح�سا�سة جدًا لالأحزاب امل�سيحية 
خا�سة من ِقبل حزب اهلل وحركة اأمل، واأي�سًا من بع�ش الأحزاب 
ال�سيا�سية ال�سنية. ولذلك، يبدو اأن املناق�سات حول العفو العام، 
اإلى  تاأجلت  قد  الطاولة،  على  تثريها  التي  احل�سا�سيات  كل  مع 
اأجٍل غري م�سمى مع ا�ستمرار تعليق الوعود من اأجل عدم فقدان 

قاعدة الناخبني املتاأثرين.

جبل النفايات يف �سيدا
و�سع  اأن  هو  وجّزين  �سيدا  بني  الرئي�سية  الختالف  اأوجه  اأحد 
اأكرب  التحتية متثل م�سدرًا  بالبنى  املتعلقة  والق�سايا  اخلدمات 
جّزين  بلديات  احتاد  رئي�ش  ذكر  الواقع،  يف  �سيدا.  يف  للتوتر 
قد  جّزين  يف  التحتية  "البنية  اأن  بفخر  جّزين   بلدية  )رئي�ش 
�سهدت تقدمًا ملحوظًا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية". عندما 
نّوفر 20 �ساعة  "نحن  البحث، قال:  اأجل هذا  متت مقابلته من 
يومًيا  املياه  اإمدادات  من  �ساعة  وع�سرين  واأربع  الكهرباء  من 
وذلك لنحو 85 يف املائة من الأُ�َسر، وحالة الطرق جيدة ن�سبيًا، 
الأ�سر  من  املائة  يف   100 ن�سبة  ربط  نتوقع  عامني  غ�سون  ويف 
ب�سبكة ال�سرف ال�سحي". يف الواقع، قام برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي يف الآونة الأخرية بدعم متديد �سبكة ال�سرف ال�سحي 
الرئي�سية يف لبعا، بينما ت�سَرع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
خمتلف،  فالو�سع  �سيدا  يف  اأما  مياه.  �سبكة  اإن�ساء  يف  حاليًا 
حيث مثلت الق�سايا املتعلقة باإدارة املخلفات ال�سلبة والكهرباء 
اأجندة خمتلف  يف  بنودًا  اخلدمات  من  وغريها  ال�سرف  ومياه 

اإذا ما مت  الناخبني بالعمل عليها  املر�سحني الذين كانوا يعدون 
انتخابهم كاأع�ساء يف الربملان.

تاأتي ق�سية مكب النفايات اأو ما يعرف بجبل الزبالة على راأ�ش 
تاريخ  ويعود  �سيدا.  يف  باخلدمات  واملتعلقة  التنموية  الق�سايا 
امل�سكلة مع جبل النفايات يف �سيدا اإلى العام 1975، ولكنه منا 
ب�سكل كبري بعد عام 1982 عندما تلقى الركام والنفايات الناجتة 
للبنان32.  الإ�سرائيلي  الغزو  اأعقاب  املدمرة  املباين  هدم  عن 
اأدارت بلدية �سيدا هذا املكب الذي كان ي�ستقبل حوايل 300 طن 
من النفايات ال�سلبة يوميًا من 250،000 �سخ�ش يعي�سون يف 15 
بلدية حتيط ب�سيدا. امتد جبل النفايات لي�سل ارتفاعه اإلى 55 
مرتًا من على م�ستوى الت�ساري�ش املحيطة، وغطى م�ساحة قدرها 
من  فقط  مرت   200 بعد  على  يقع  وكان  مربع33.  مرت   60،000
املناطق احل�سرية، وبالتايل �سّكل اأحد امل�ساكل الرئي�سية لل�سكان 
ال�ساطئ  على  للنفايات  كمكب  امل�ستخدم  اجلبل  يقع  ل�سنوات. 
املتو�سط  الأبي�ش  البحر  بيئية على  اأخطار  ي�سكل  مبا�سرة، مما 
الأخرى34، حيث  املتو�سط  الأبي�ش  البحر  �سكاوى من دول  واأثار 
ت�سببت الأبخرة التي تنبعث من اجلبل يف معاناة املدينة باأكملها 
خالل موجات احلر. واأخريًا فاإن ت�ساوؤل م�سادر رزق ال�سيادين 
املنظور  من  ثقياًل  عبئًا  اأي�سًا  �سكل  بالتلوث  تاأثروا  الذين 

الجتماعي القت�سادي.

تاأهيل  اإعادة  م�ساألة  كانت  املقابالت،  معهم  اأجريت  ملن  وفقًا 
الناخبني  لتعبئة  ي�ستخدم  رئي�سيًا  مو�سوعًا  �سيدا  نفايات  مكب 
 ،2009 لعام  النيابية  لالنتخابات  النتخابية  احلمالت  خالل 
حيث ُقدمت الكثري من الوعود باإيجاد حلول دائمة له ومت بالفعل 
ر�سد موارد �سخمة يف وقت لحق من عام 2012 من قبل وزارة 
البيئة لبدء امل�سروع. ويف ني�سان 2016، بعد ثالث �سنوات من بدء 
العمل، مت افتتاح حديقة م�ساحتها 33،000 مرت مربع على الأر�ش 
مب�ساحة  حديقة  اإن�ساء  مت  ذلك،  بعد  املكب.  من  امل�ست�سلحة 
33،000 مرت مربع ت�سم 10،452 �سجرة ونبتة وملعبًا لالأطفال 
املتحدة  الأمم  برنامج  قام  الروماين35.  الطراز  على  وم�سرحًا 
الإمنائي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية �سيدا، بتنظيم م�سروع 

32 )مت الدخول اإلى الرابط يف 1 ني�سان 2018 
https://ejatlas.org/conflict/garbage-mountain-saida

33 )مت الدخول اإلى الرابط يف 2 ني�سان 2018 
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/our-
work/environmentandenergy/successstories/From-Shame-
to-Fame-Saida-Public-Park.html#

34 نف�ش امل�سدر ال�سابق

35 امل�سدر ال�سابق نف�سه
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تقارب ن�سف هذه الكمية، ولكن ذلك مل يحدث. وبالتايل يرفع 
�سكان �سيدا وجمتمعها املدين الآن خماوفهم جتاه العملية، واأنا 
يف  الأهلية  املوؤ�س�سات  جتمع  عقد  الواقع،  يف  ذلك."  يف  معهم 
النفايات،  وتزايد  تراكم  م�ساألة  ملناق�سة  خا�سًا  اجتماعًا  �سيدا 
وطالبوا  الو�سع  اإدارة  �سوء  م�سوؤولية  البلدية  حّملوا  بيانهم  ويف 
باإيقاف ا�ستقبال النفايات من بريوت حتى يتم و�سع اتفاقية بيئية 
اإذا  �سوؤال عما  اأحد فعاليات �سيدا  منا�سبة. وعندما طرح على 
كان من املمكن وجود م�ساحات لإن�ساء مكب نفايات يف مناطق 
حول �سيدا، ابت�سم ع�سو البلدية واأجاب قائاًل "يف الواقع، هناك 
تلك  اأجزاء  اإحدى  الأر�ش.  من  كبرية  قطعًا  ميتلكان  �سخ�سان 
الأر�ش كانت مقلعًا للحجارة يف ال�سابق وبالتايل فهي مكان مثايل 
ل�ستحداث مكب بيئي للنفايات. لكنهما تعر�سا ل�سغط �سيا�سي 
كبري ل�سحب عر�سهما الداعم ل�سيدا، فثمة اأحزاب �سيا�سية ل 
تريد حل هذه الق�سية قبل النتخابات حتى تتمكن من ال�ستمرار 
اأنها  على  الق�سية  هذه  ي�سورون  احلظ  ول�سوء  ا�ستثمارها.  يف 
�سيدا عدم جمع  قررت  اإن  وبيئتهم. يف حني  اأر�سهم  دفاع عن 
قمامتهم بعد الآن، ف�سوف يتم اتهامنا بالطائفية والنعزالية".

ونقل عن رئي�ش بلدية �سيدا، حممد ال�سعودي، بعد مناق�سة جلنة 
م�سغرة يف املدينة يف ت�سرين الأول 2017: "�ستختفي الأبخرة 

اإلى حديقة  الزبالة" يف �سيدا  "جبل  الذي حول  التاأهيل  اإعادة 
خ�سراء36. مت تنفيذ امل�سروع من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي من خالل �سندوق متويل بقيمة 25 مليون دولر 

مقدم من احلكومة اللبنانية.

كان هذا احلدث بعد عام واحد فقط من اندلع اأزمة النفايات 
يف بريوت وجبل لبنان، وزعمت �سيدا حينها اأنها متكنت من حل 
م�سكلة املخلفات اخلا�سة بها واأ�سبحت من بني املناطق يف لبنان 
احلظ،  ول�سوء  لكن  بالنفايات.  املرتبطة  بالأزمة  تتاأثر  مل  التي 
من  جبل جديد  بداأ  فقد  طوياًل.  البيئي  النجاح  هذا  ي�ستمر  مل 
مركز  يف  �سيدا،  جنوب  الغازية،  يف  ويتنامى  يرتاكم  املخلفات 
ُبني  الذي  املرفق  وهو  للبلدية،  التابع  ال�سلبة  النفايات  معاجلة 
�سيدا- بلديات  احتاد  يف  الأع�ساء  البلديات  نفايات  ملعاجلة 
الزهراين. ووفقًا لع�سو يف بلدية �سيدا "انه عادة ما ت�سل كمية 
النفايات اإلى حوايل 250 طًنا يومًيا"، ولكن ب�سبب اأزمة النفايات 
وفقًا  يوميًا  اإ�سايف  طن   200 مبقدار  الكمية  زادت  بريوت،  يف 
واجباتنا كمواطنني ودعمنا  "كجزء من  بلدية �سيدا  لتفاق مع 
للعا�سمة"". واأ�ساف قائاًل: "كان هناك اتفاق على اأن احلكومة 
التي  العوادم،  اأو  للتدوير  القابلة  غري  للنفايات  م�ساحة  �ستوفر 

36 امل�سدر ال�سابق نف�سه

 �صكل رقم 6: جبل النفايات �صابقاً يف �صيدا، م�صدر ال�صورة:
https://www.suez.com/en/our-offering/Success-stories/Our-references/Sidon-waste-storage-sorting-and-recycling 
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جبل  با�سم  �سابقًا  يعرف  كان  ما  على  اليوم  نقف  "نحن 
الأبد، وبا�سمي وبا�سم �سعب  اإلى  الزبالة، وقد رحل اجلبل 
حتل  التي  العامة  حديقتكم  يف  بكم  اأرحب  اأن  اأود  �سيدا، 

حمل جبل الزبالة"
حممد �سعيد زهري ال�سعودي، رئي�ش بلدية �سيدا، يف افتتاح 

م�سروع اإعادة التاأهيل.

النفايات يف �سيدا بالكامل خالل  والنفايات يف حمطة معاجلة 
عقد حممد   2018 اآذار  ويف  اأ�سابيع"37.  ع�سرة  تتجاوز  ل  فرتة 
ال�سعودي اجتماعًا اآخر مع امل�ست�سارين البيئيني واأع�ساء البلدية 
واجلهات الرئي�سية املعنّية الأخرى واخلرباء ملناق�سة طرق معقولة 
لإنهاء الأزمة النا�سئة. وكانت الإجابة ال�سريعة يف الجتماع اأنه لن 
يكون هناك حل �سريع لهذه امل�سكلة، واأنه ثمة حاجة لالنتظار، اإما 
حتى تو�سيع الطاقة ال�ستيعابية ملرفق معاجلة النفايات اأو حتى 
يتم تو�سيع مكبات نفايات كو�ستا برافا وبر	 حمود القريبني من 
بريوت. وتبني املعلومات احلديثة املن�سورة على موقع بلدية �سيدا 
على �سبكة الإنرتنت اأن حل العوادم �سيكون عرب �سحقها وردمها 
هذا  يف  لحقًا  �ستناق�ش  التي  ال�سحي  ال�سرف  مياه  بحرية  يف 

https://www.ministryinfo.gov.lb/en/17349 37

التقرير، كون هذه الأخرية هي ال�سبب الرئي�سي للروائح الكريهة 
بقيت  للتنفيذ،  اأ�سهر  عدة  �سيتطلب  هذا  اأن  ومبا  املدينة38.  يف 
الوعود بحل ق�سية "جبل الزبالة" اأولوية بارزة يف جداول اأعمال 
املر�سحني. كما ا�ستمرت تعبئة الناخبني بناء على اخلطاب باأن 
اأجل  من  النا�ش يف خطر  ي�سعون �سحة  ال�سلطة  ال�سيا�سيني يف 

منافعهم ال�سخ�سية ومنافعهم املالية ب�سكل اأ�سا�سي.

اإدارة مياه ال�سرف ال�سحي
مو�سوعًا  ال�سحي  ال�سرف  مياه  من  التخل�ش  ق�سية  مّثلت 
اأثار �سجة يف �سيدا وذلك ب�سبب ا�ستخدامه يف احلمالت  اآخر 
يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  من  التخل�ش  حاليًا  يتم  النتخابية. 
بحرية مياه مغلقه وراكدة، مما يت�سبب يف انت�سار رائحة فظيعة 
يف املدينة. وقد حتول مكان التخل�ش من مياه ال�سرف ال�سحي 
اإلى بحرية ا�سطناعية، من املخطط طمرها، ومن ثم مد اأنابيب 
يبدو  املفتوح. لكن ل  البحر  لت�سب مياها يف  ال�سحي  ال�سرف 
اأن ذلك �سيحدث يف اأي وقت قريب، وبالتايل ا�ستمرت الق�سية 
مت  النتخابات.  فرتة  خالل  التوتر  اأ�سباب  من  جزٍء  متثيل  يف 
ت�سليط ال�سوء على بحرية ال�سرف ال�سحي ذات اللون الوردي 

http://www.saida.gov.lb/news/details/news-2227 38

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/ :الرقم 7. احلديقة التي حلت حمل جبل النفايات. �صورة �صوهدت على
#ourwork/environmentandenergy/successstories/From-Shame-to-Fame-Saida-Public-Park.html
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الكهرباء
الكهرباء  مبلف  املتعلقة  الإيجابات  حول  املالحظات  اأبرز  من 
الوعود  اأن  هي  مقابلتهم  متت  الذين  الأ�سخا�ش  خمتلف  من 
حممل  على  توؤخذ  تعد  مل  اخلدمة  بتعزيز  املقدمة  ال�سيا�سية 
اجلد. فهذا املو�سوع فبالن�سبة لهم ما زال بعيدًا عن الت�سوية على 
والتهامات  ال�سيا�سية  للخالفات  نظرًا  وذلك  الوطني،  امل�ستوى 
املتعلقة بالف�ساد التي دائمًا ما حتيط بهذا املو�سوع. تثري اأحزاب 
والتيار  امل�ستقبل  تيار  ل�سيا�سة  املنتقدة  تلك  خا�سة  املعار�سة، 
الوطني احلر، ق�سيتني رئي�سيتني هما: "�سفن الطاقة" والفو�سى 
يف قطاع الكهرباء البديلة )املولدات اخلا�سة ، حيث يّدعون اأن 
الكهرباء  لق�سية  دائمًا  يريدون حاًل  ل  ال�سلطة  "ال�سيا�سيني يف 
كونهم ي�ستفيدون من الو�سع احلايل" و "ن�سمع الكثري يف الأخبار 
عن الف�ساد يف هذا القطاع وكيف ي�ستمر لبنان يف تلقي العرو�ش 
من خمتلف الدول لبناء حمطات جديدة اأو حل هذه امل�ساألة ولكن 

بعد ذلك ل يحدث �سيء".

بتوفري  وعود  هو  انتخابات  كل  قبل  عليه  نح�سل  ما  "كل 
ل  ثم  ومن  اليوم،  يف  �ساعة  وع�سرين  اأربعة  ملدة  الكهرباء 
يحدث �سيء من تلك الوعود، وما زلنا يف هذه الدائرة مرارًا 

وتكرارًا." - نا�سط لبناين

�سبل العي�ش
ت�سمنت املقابالت وحلقات النقا�ش اجلماعية املركزة التي متت 
فيها مناق�سة مو�سوع �سبل العي�ش اأفرادًا من اجلن�سيات الثالث 
)اللبنانية وال�سورية والفل�سطينية . وبرزت ب�سكل وا�سح اأهمية 
هذا املو�سوع من بني املوا�سيع املختلفة يف املنطقتني، اأي �سيدا 
يعانون،  اأنهم  امل�سيفة  واملجتمعات  الالجئون  واأفاد  وجّزين. 
فر�ش  و�ساآلة  البطالة  معدلت  ارتفاع  من  متفاوتة،  بدرجات 
العمل التي متّثل الدافع الرئي�سي للهجرة، �سواء القانونية اأو غري 
ال�سباب  فاإن عدد  للمجيبني،  ووفقًا  وبناًء على ذلك،  القانونية. 
جّزين،  اإلى  بالن�سبة  ن�سبيًا.  منخف�ش  املنطقة  يف  يبقون  الذين 
اأو�سح ذوي الخت�سا�ش  تعترب هذه امل�ساألة م�ساألة حرجة، فقد 
الأ�سا�سية  والأولويات  النتخابية  الوعود  بني  من  اأن  واملعنيني 
قراهم  يف  امل�سيحي"  "ال�سباب  اإبقاء  هي  ال�سيا�سية  لالأحزاب 
بالفعل.  غادروا  قد  كانوا  اإذا  للعودة  لهم  الفر�ش  واإيجاد 
التعليم  اأجل  من  الأول  املقام  يف  بريوت  اإلى  ال�سباب  "يغادر 
كوننا ل منلك جامعة منا�سبة يف املنطقة، ويف كثري من احلالت 
ياأخذون عائالتهم معهم. بعد بريوت، يهاجر الكثري من ال�سباب 
يف  للبقاء  لهم  الفر�ش  خلق  هو  نريده  وما  لبنان،  خار	  اإلى 

يف اأحد مقاطع الفيديو التي اأنتجتها جمعية ال�سفافية اللبنانية39 
لإظهار الختالف الكبري بني مياه البحر النظيفة ومياه ال�سرف 
ال�سحي، وكان ذلك من اأجل الحتجا	 على الواقع البيئي الذي 
ت�سبب به ال�سيا�سيون احلاليون يف البالد. يقول نا�سط حملي اإن 
اأكرث من 35 بلدية  من  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�ستقبل  "املدينة 
جماورة من خالل �سبكة تعمل على �سغط اجلاذبية وامل�سخات، 
وعندما تكون امل�سخة اأو الكهرباء خار	 اخلدمة، تبداأ ال�سوارع 
ب�سكل  �سيئًا  الو�سع  وي�سبح  ال�سحي  ال�سرف  مبياه  بالمتالء 
ل يطاق. حتى التخل�ش من مياه ال�سرف ال�سحي يف البحرية 
من  اأنه  من  الرغم  وعلى  �سحيًا."  حاًل  يعترب  ل  ال�سطناعية 
لل�سراع يف  مبا�سرًا  امل�ساألة م�سدرًا  تكون هذه  اأن  املرجح  غري 
البيئية  باملخاطر  املتعلقة  التوترات  اإلى  ت�سيف  فقد  ذاتها،  حد 
احلملة  يف  اأ�سا�سية  ق�سية  كانت  كونها  القطاع  اإدارة  و�سوء 
النواب  يتهم  الذي  البيان  اإلى  بالإ�سافة  �سيدا.  يف  النتخابية 
وحياتهم،  النا�ش  ب�سحة  الهتمام  بعدم  وال�سابقني  احلاليني 
املنت�سرة  ال�سخ�سية  امل�سالح  اأو  بالف�ساد  اأي�سًا  اتهامات  ُرِفعت 
طمرها،  املخطط  املغلقة  املياه  ببحرية  يتعلق  ما  ففي  حمليًا. 
الأر�ش  من  امل�ستفيدة  اجلهة  حول  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأ�سئلة  تدور 
"ذات املوقع املميز" املطلة على البحر، والتي تبلغ قيمتها املاليني 
النا�ش  و�سيلة جلعل  الرائحة هي  كانت  اإذا  وما  الدولرات،  من 
يطالبون بطمرها ب�سكل اأ�سرع. بهذه الطريقة، كما يقول النقاد، 
"لن يكون الرتكيز على من قد ميتلك الأر�ش بعد طمرها، ولكن 
فقط على طمرها والتخل�ش من بحرية مياه ال�سرف ال�سحي 

باأ�سرع ما ميكن."

ال�صكل 8. االختالف بني البحر يف �صيدا وبحرية مياه ال�صرف 
http://blogbaladi.com/a- :ال�صحي املجاورة، م�صدر ال�صورة
/new-garbage-mountain-in-saida

التايل:  الرابط  على  عليها  الطالع  ميكن  اللبنانية،  ال�سفافية  جمعية  حملة   39
https ://www .facebook .com/LTANoCorruption/vi -
/eos/1352722464810600
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جّزين. لكن معظم الذين يعرفون جّزين جيدًا ي�سككون يف قدرة 
الأحزاب ال�سيا�سية على الوفاء بوعودها املتعلقة بخلق الوظائف. 
الوعود  "هذه  ينتقد  الكبار  ال�سيا�سيني  النا�سطني  اأحد  اأن  حتى 
كونها للدعاية ال�سيا�سية فقط، وهي غري علمية ول ميكن اأخذها 
على حممل اجلد. املعار�سة �ستعد النا�ش بالوظائف، لكننا نعلم 
جيدا اأن هذا يحتا	 اإلى نظام اإيكولوجي كامل لدعمه واإل فاإنه 
يقّدم وعودًا واهية." عندما �سئل م�سوؤول كبري يف جّزين عما اإذا 
كان ال�سوريون يالمون على عدم وجود وظائف ب�سبب مناف�ستهم 
املحلية  ال�سلطات  ت�سمح  للقانون،  "وفقًا  قائاًل  اأو�سح  للبنانيني، 
لل�سوريني بالعمل يف الوظائف التالية فقط: 1  البناء 2  الزراعة 
هو  الفئات  لتلك  الوحيد  الإ�سايف  وال�ستثناء  التنظيف.  و3  
العمل كبائعني يف املتاجر، لكن من املوؤكد اأنه ل ُي�سمح لل�سوريني 
بفتح متاجرهم اخلا�سة اأو و�سع اأك�ساكهم يف ال�سوارع للتناف�ش 
مع اللبنانيني الذين يدفعون الإيجارات وال�سرائب. نحن نطبق 
لدينا  تكن  ومل  لكرامتهم  الحرتام  درجات  باأق�سى  القانون 
بلديات  يف  يعي�سون  الذين  ال�سوريني  مع  الإطالق  على  م�ساكل 
لن  اأننا  على  متفقون  جميعًا  اإنهم  والع�سرين.  الثمانية  جّزين 
ال�سوريون  الالجئون  �سكل  لطاملا  نقبل باأي عمل غري قانوين". 
بناء جنوب  اإعادة  التي دعمت  اليومية  العاملة  القوى  جزءًا من 
لبنان بعد عام 2000، وما اذا ا�ستمروا يف العمل يف القطاعات 
املذكورة اآنفًا، لي�ش من املتوقع اإل زيادة طفيفة يف التوترات حول 
�سبل العي�ش. وقد يف�سر ذلك �سبب عدم كون ق�سية التناف�ش على 
الوظائف بني املجتمع امل�سيف والالجئني ق�سية ملحة يف جّزين 
اإدارة  فيها  توجد  ل  التي  الأخرى  املناطق  من  بالكثري  مقارنة 
القانون. ومع ذلك،  لتطبيق  املحلية  ال�سلطات  قبل  ومراقبة من 
كان هذا هو املو�سوع الوحيد الذي ُذكر فيه الالجئون يف ما يتعلق 
بالتوترات اأو ال�سراعات، مما يعك�ش على الأرجح كون امل�ساعر 
املعادية لالجئني هي على امل�ستوى الوطني اأكرث من كونها تن�ساأ 

من مظامل اأو م�ساكل حملية.

يف جّزين، توجد الكثري من القطاعات الهامة يف خطط التنمية، 
الزراعية  التجارية  والأعمال  البيئية  ال�سياحة  ت�سجيع  يتم  حيث 
املثال،  �سبيل  على  واخلا�ش.  العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 
لتجهيز  م�سنع  اإن�ساء  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  دعم 
يف  البلديات  احتاد  يزعم  كما  جّزين.  يف  الزراعية  املنتجات 
املنطقة  يف  فردًا   150 وظائف حلوايل  ا�ستحدث  قد  اأنه  جّزين 
مانحة  جهات  من  بدعم  وذلك  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 
خمتلفة، مبا يف ذلك الوزارات والأحزاب ال�سيا�سية. وهذا جزء 

من خطة ا�سرتاتيجية طورها الحتاد بعد انتخابه يف عام 2016، 
وتغطي اخلطة ت�سعة قطاعات رئي�سية للتنمية مع وقوع الرتكيز 
تنظيم  �سيتم  الحتاد،  لرئي�ش  ووفقًا  ال�سياحة.  على  الأ�سا�سي 
على  للتعرف  والدوليني  املحليني  ال�سياح  لت�سجيع  قوية  حملة 

املنطقة وزيارتها.

بذل  مت  وقد  اأي�سًا،  �سيدا  يف  اأولوية  ذا  قطاعًا  ال�سياحة  ت�سّكل 
املدينة  طبيعة  على  قائم  نهج  اتباع  بعد  لتح�سينها  اجلهود 
بالتعاون  نِفذ  الذي  امل�ساريع،  اأحد  ويركز  القطاع.  واحتياجات 
مع بلدية �سيدا، على حت�سني �سالمة الأغذية يف خمتلف مطاعم 
املدينة، ل �سيما يف الأجزاء القدمية منها. وي�سمل ذلك تدريب 
الطعام  وقوائم  خدماتهم  تعزيز  يف  ودعمهم  املحالت  اأ�سحاب 
الذي يقدمونه. وياأتي هذا امل�سروع يف الوقت نف�سه الذي يتم فيه 
ترميم الأ�سواق القدمية للمدينة من قبل برنامج الأمم املتحدة 
حيث  الب�سرية،  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الإمنائي 
�سيتم اإعادة تاأهيل املتاجر واملنازل يف املنطقة، و�سيتم تخطيط 
التي  اخلرائط  على  يظهر  اأن  �ساأنه  من  للزوار،  �سياحي  م�سار 
املجل�ش  اأع�ساء  اأحد  يقول  الربيطاين.  الثقايف  املجل�ش  يدعمها 
البلدي يف �سيدا اإن "اجلهات املانحة دعمت هذه امل�ساريع لأنها 
تعتربنا جمتمعًا م�سيفًا لالجئني ال�سوريني، وعلينا اأن نعرتف باأن 
اإمنا يف احلقيقة،  ال�سوريني لي�سوا عبئًا علينا كمجتمع م�سيف، 
وب�سبب وجودهم، فقد ا�ستفدنا من م�ساريع خمتلفة". وي�سيف: 
لأن معظم الالجئني  لالقت�ساد  حافزًا  كانوا  اإنهم  اأقول  ل  "اأنا 
هم  بل  الأموال،  روؤو�ش  لي�سوا ممن ميلكون  لبنان  يف  ال�سوريني 
من العمال واحلرفيني. اأما اأولئك الذين ميلكون راأ�ش مال كبري 
توفري  يتم  ومل  �سحيح  ب�سكل  اللبنانية  احلكومة  حتفزهم  فلم 
ف�سلوا  لذلك  اللبناين،  القت�ساد  يف  لال�ستثمار  لهم  فر�ش  اأي 

الذهاب اإلى تركيا اأو دبي".

يقر ال�سوريون الذين متت مقابلتهم يف حلقات النقا�ش اجلماعية 
املركزة بالفرق بني العمل يف �سيدا والعمل يف جّزين. ففي �سيدا 
الأعمال  اأو ممار�سة  فتح حمل جتاري  اأكرب  ب�سكل  امل�سموح  من 
ومع  جّزين.  يف  احلال  بعك�ش  لل�سغط،  التعر�ش  دون  التجارية 
را�سني  غري  املقابالت  معهم  اأجريت  الذين  هوؤلء  فاإن  ذلك، 
املخت�سة  غري  العمالة  وظائف  على  العثور  �سعوبة  مدى  عن 
اأفادوا  حيث  اأنف�سهم،  ال�سوريني  بني  ال�سديدة  املناف�سة  ب�سبب 
اأنهم يعملون مقابل اأجور يومية منخف�سة للغاية )10 اأو 15 األف 
اللواتي يعملن  الن�ساء  اليوم على �سبيل املثال .  لبنانية يف  لرية 
وقد  خا�ش،  ب�سكل  منخف�سة  رواتب  على  يح�سلن  الزراعة  يف 
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للفل�سطينيني  بالن�سبة  الأهم  الق�سية  وكانت  خمتلفة.  بطرق 
قبل  من  الأمنية  الرقابة  ت�سديد  هي  احللوة  عني  يف  املقيمني 
اجلي�ش اللبناين على نقاط التفتي�ش، وهم يعتقدون اأن هذا ياأتي 
ن�سر  "بداأت يف  اإعالمية  فيه حملة  �سنت  الذي  نف�سه  الوقت  يف 
�سائعات عن احتمال حدوث تدهور يف الو�سع الأمني يف املخيم. 
عن  الق�س�ش  من  الكثري   ،43  ،42  ،41 الإعالم40،  و�سائل  ن�سرت  اإذ 
حترير  وهيئة  داع�ش  �سفوف  يف  القتال  من  العائدين  املقاتلني 
الذين  الأ�سخا�ش  يكن جميع  املخيم." مل  اإلى  �سوريا  ال�سام يف 
اأجريت معهم املقابالت مرتاحني ملناق�سة الأمور املتعلقة بالأمن، 
املخيم.  يف  الأمني    الو�سع  به�سا�سة  اعرتفوا  جميعًا  اأنهم  رغم 
واأ�ساروا اإلى هذا الو�سع الأمني   اله�ش باعتباره متييزًا �سد حقوق 
اأو  العمل  اأكان احلق يف  �سواء  للفل�سطينيني،  الأ�سا�سية  الإن�سان 
التملك، اأو ال�سغط اليومي الذي ي�سببه الطوق الأمني على املخيم 
وحظر مواد البناء. يبدو اأن م�ساألة حظر دخول مواد البناء لها 
للبناء،  الإجمالية  القيمة  �سل�سلة  على  خا�ش  ب�سكل  �سلبي  تاأثري 
والكهربائيني  وال�سباكني  والبنائني  البناء  ور�ش  على  يوؤثر  مما 
من  جدًا  قليل  عدد  انتقد  اأخرى،  ناحية  من  غريهم.  والكثري 
اجلي�ش  اأقامه  الذي  اجلدار  مقابلتهم  متت  الذين  الأ�سخا�ش 
اللبناين حول املخيم باأكمله، وعزل املخيم عن املناطق املحيطة 

به، با�ستثناء املداخل الر�سمية، املوؤّمنة واملراقبة باإحكام.

تفتي�سهن  من  املقابالت  معهن  اأجريت  اللواتي  الن�ساء  ا�ستكت 
اأو  املخيم  اإلى  فيها  يدخلن  مرة  كل  يف  هوياتهن  عن  و�سوؤالهن 
يخرجن منه، ل �سيما اأنهن ل يعتقدن اأن اجلي�ش اللبناين يبحث 
عن مقاتالت اأو عائدات. لذا، فاإن ال�سوؤال الذي طرحنه ب�سكل 
رئي�سي هو "ملاذا يوا�سل اجلي�ش اللبناين تفتي�سنا نحن الفتيات 
والن�ساء يف حني ل ي�سكل اأحد منا تهديدًا على الدولة اللبنانية؟". 
اللواتي ميررن  الن�ساء  اأن  امل�ساألة يف  تكمن احل�سا�سية من هذه 
اأن  ومبا  بتفتي�سهن،  اإناث  جنديات  قيام  يف�سلن  احلاجز  عرب 
معظم اأفراد اجلي�ش اللبناين يف نقطة التفتي�ش هم من الرجال، 
"يف بع�ش الأحيان يكونون غري مهذبني وغري  ووفقًا للمجيبات، 
ويحدث  والآخر،  احلني  بني  م�ساجرات  ذلك  ويثري  مهنيني". 
اإطالق للنار مع اأقارب من الذكور اأو اأزوا	 الن�ساء الفل�سطينيات 

يف هذا املجتمع املحافظ.

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/ 40
Mar-27/443193-prominent-wanted-men-return-to-ain-al-
hilweh-sources.ashx?utm_source=Magnet&utm_med -
um=Entity%20page&utm_campaign=Magnet%20tools
http://www.lebanon24.com/article/5ac28962294a07659b5255e6   41

http://www.hayatweb.com/breaking/123791 42

http://www.nbn.com.lb 43/حتذيرات-للبنان-عودة-اإرهابيني-من-اإدلب/

عبودية  "هي  النقا�ش:  حلقات  اإحدى  يف  ال�سيدات  اإحدى  قالت 
�سباحًا  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  للعمل  "نذهب  م�سيفة:  تقريبًا"، 
ول نعود حتى فرتة ما بعد الظهر مقابل اأقل من 10 دولرات." 
يقاطعها رجل م�سيفًا: "نعرتف باأنه ثمة مناف�سة على الوظائف، 
ولكن معظم الأعمال التي نقوم بها هي عمالة غري متخ�س�سة، 
اأي عمل ل يقبل اللبنانيون القيام به. كما اأن الرواتب املنخف�سة 
توظيفنا.  على  اللبنانيني  الأعمال  اأ�سحاب  ت�سجع  ناأخذها  التي 
ولكن من ناحية اأخرى، لي�ش لدينا اأي �سمان اجتماعي اأو تاأمني 
اأو اأي مزايا اأخرى، وهي الأمور التي ت�سكل حافزًا لهم وتقلل من 

تكلفة العمالة عليهم."

الالجئون الفل�سطينيون
مت ا�ستبدال كثري من الالجئني الفل�سطينيني، الذين يعملون منذ 
فرتة طويلة يف معظم وظائف العمال ذوي املهارات املنخف�سة، 
بالالجئني ال�سوريني يف حالت كثرية. ومع تزايد ال�سغط الأمني   
والقواعد ال�سارمة للتنقل من واإلى خميم عني احللوة، اأ�سبحت 
خيارات الكثري من الفل�سطينيني حمدودة للغاية، خا�سة بالنظر 
الإعالم  و�سائل  ت�ستخدم �سدهم يف  التي  العدوانية  اللهجة  اإلى 
ومن قبل ال�سيا�سيني الذين يرون يف ذلك فر�سة انتخابية. قال 
نا�سط لبناين من �سيدا، "لقد اعتاد الفل�سطينيون على اخلطابات 
املوجهة �سدهم من خمتلف الأحزاب يف لبنان، خا�سة اخلطاب 
الذي مييز �سدهم )و�سد ال�سوريني  يف احل�سول على اجلن�سية 
اللبنانية يف حال كانوا اأبناء اأم لبنانية". ولكن يعتقد املجيب اأن 
ولن  النتخابي"  "ال�ستهالك  اأجل  من  فقط  هو  اخلطاب  هذا 
مع  يتما�سى  ما  وهو  الأجل،  طويلة  توترات  اأو  عنف  اإلى  يرتجم 
راأي امل�ساركني يف حلقتي النقا�ش اجلماعيتني. "من املنتظر اأن 
ينتهي الأمر يف ال�سابع من اأيار". من ناحية اأخرى، يدعم نا�سط 
كبري يف جّزين موقف رئي�ش التيار الوطني احلر ووزير اخلارجية 
جربان با�سيل �سد منح اجلن�سية لالأبناء من اأم لبنانية خا�سة يف 
حال تزوجت من فل�سطيني اأو �سوري، وهو يعرتف باأن هذا املوقف 
"وبالرغم من كونه �سائبًا، �سيوؤثر �سلبًا على مر�سحينا يف دائرة 
الفل�سطينيني،  مع  املتعاطفني  الناخبني  ب�سبب  �سيدا-جّزين 
بالإ�سافة اإلى ثالثة اأو اأربعة اآلف فل�سطيني مت منحهم اجلن�سية 
فرتة  خالل   1994 عام  يف  خا�سة  ال�سنني،  مدار  على  اللبنانية 

حكم رئي�ش الوزراء الراحل رفيق احلريري".

ووفقًا للفل�سطينيني الذين متت مقابلتهم اأثناء هذا البحث، فاإن 
التوترات ال�سيا�سية ال�سابقة لالنتخابات توؤثر �سلبًا على حياتهم 
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مت تبادل الكثري من الق�ص�ش حول نقاط التفتي�ش خالل حلقات 
بالن�سبة  الو�سع  �سعوبة  يوؤكد  مما  املركزة،  اجلماعية  النقا�ش 
املخّيم  لدخول  عربها  املرور  عليهم  يتعني  الذين  للمقيمني 
ع�سو  اأي�سًا  وهو  اللبنانيني،  املعنيني  اأحد  يوؤكد  منه.  واخلرو	 
عملية  وجتربهم  الأطفال.  حتى  اجلميع  تفتي�ش  يتم  اأنه  بلدية، 
التفتي�ش املطولة على مغادرة منازلهم يف ال�ساعة 5:30 �سباحًا 
اإذا كانت مدار�سهم  ال�ساعة 7 �سباحًا  اإلى املدر�سة يف  للو�سول 

خار	 املخيم.

من الق�سايا الرئي�سية الأخرى التي ذكرها الفل�سطينيون الذين 
وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  و�سع  هي  مقابلتهم  متت 
فوفقًا  الأدنى-الأونروا.  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
متثل  التي  الأونروا  �سد  املوؤامرة  اأنواع  من  نوع  "ثمة  للمجيبني 
جزءًا من تاريخنا احلديث و�ساهدًا على ق�سيتنا... وجمرد روؤية 
انهيارها ب�سبب ادعاءات خف�ش امليزانية ل معنى له." بالن�سبة 
يف  امل�ستمر  اخلف�ش  حتى  اأو  الأونروا،  اإغالق  يعنيه  ما  لهم، 
ميزانيتها، هو اأن عددًا اأكرب من ال�سباب �سيكونون بال م�ستقبل، 
ولن  مبا�سر،  ب�سكل  التعليم  يوؤثر على  الو�سع  اأن مثل هذا  حيث 
"اإنها  اأخرى.  اأ�سا�سية  خدمات  اأو  �سحية  رعاية  هناك  يكون 
كارثة بكل ما تعنيه الكلمة"، يقول اأحد ال�سبان الذين قابلناهم. 
بالن�سبة  التي �سنخ�سرها كبري جدًا، خا�سة  الوظائف  "اإن عدد 
لالإناث، لأن الأونروا كانت توظف مدر�سات وطبيبات وممر�سات 
لأنهم  الأونروا  مع  اإل  ممار�ستها  ميكننا  ل  اأخرى  ووظائف 
اأكرث  الأمر  يجعل  ما  اللبنانية".  الدولة  قبل  علينا من  حمظورة 
اإثارة للريبة بالن�سبة ل�سكان عني احللوة هو التوقيت الذي جاء 
اإلى  بالإ�سافة  لإ�سرائيل.  عا�سمة  القد�ش  ترامب  اإعالن  فيه 
لعدد  اإح�ساًء  الفل�سطيني  اللبناين  احلوار  جلنة  اأجرت  ذلك، 
وي�ساركهم  احللوة،  عني  �سكان  ويعتقد  لبنان.  يف  الفل�سطينيني 
الراأي يف ذلك معظم اللبنانيني الذين متت مقابلتهم، اأن العدد 
املذكور يف الإح�ساءات اأقل من العدد احلقيقي، حيث يزعمون 
و500،000   400،000 بني  يرتاوح  اأن  يجب  احلقيقي  العدد  اأن 
لجئ.   174،000 حوايل  �سوى  ي�سمل  مل  الإح�ساء  لكن  لجئ، 
ا�ستخدام  من  مقابلتهم  متت  الذين  الفل�سطينيني  بع�ش  خ�سي 
لبنان، يف حني  الفل�سطينيني يف  اإلى جتني�ش  للدعوة  العدد  هذا 
يخ�سى بع�ش اللبنانيني من اأن هذا يهدف اإلى منح الفل�سطينيني 
املزيد من احلقوق على ح�ساب العمال اللبنانيني، مما يزيد من 
ال�صغوط على االقت�صاد. ومع ذلك، اتفق كافة االأ�صخا�ش الذين 

متت مقابلتهم على اأن العدد ل ميكن اأن يكون دقيقًا.

على  لل�سغط  املختلفة  امل�سادر  تدفع  املجيبني،  لأحد  وفقًا 
من  "الكثري  الداخلية،  ال�سراعات  عن  ف�ساًل  الفل�سطينيني، 
التجنيد  منها  اخليارات،  من  حمدودة  جمموعة  نحو  ال�سباب 
الو�سع  اأو  املكانة  حت�سني  اأجل  من  الع�سابات  اإلى  والن�سمام 
الجتماعي واحل�سول على املال"، ويتفق اآخرون مع هذا البيان. 
وقد �ساهد بع�ش ال�سبان اأقرانهم ين�سمون اإلى هذه املجموعات 
مقابل  اأخرى  م�صلحة  مبهام  القيام  اأو  التفتي�ش  نقاط  حلرا�صة 

100 دولر اأو 200 دولر يف ال�سهر فقط.

واأ�ساروا  �سدهم  املتزايد  التمييز  الفل�سطينيون  املجيبون  انتقد 
اقت�ساده،  �ساهموا يف  ولطاملا  لبنان  ون�سوؤوا يف  ولدوا  اأنهم  اإلى 
لبنان  املال يف  �سيك�سبون  الذين  ال�سوريني  الالجئني  على عك�ش 
القت�ساد  منهم  ي�ستفيد  اأن  دون  �سوريا،  يف  لإنفاقه  ويعودون 
يعملون  التي  القطاعات  يف  املناف�سة  اأن  ي�سعرون  كما  اللبناين. 
فيها، وخا�سة قطاع البناء، مرتفعة للغاية ب�سبب العمالة ال�سورية.

الالجئون ال�سوريون
متت  الذين  ال�سوريني  لالجئني  بالن�سبة  الت�سورات  اختلفت 
مقابلتهم يف جمّمع الأوزاعي على املخر	 ال�سمايل ملدينة �سيدا. 
الإيجابية  الإ�سهامات  من  الكثري  "يقدمون  اأنهم  يعتقدون  فهم 
املباين  يف  ونعمل  ال�ساقة،  بالأعمال  نقوم  "نحن  املجتمع،  لهذا 
التي تعّر�ش حياتنا للخطر، ونعمل يف الطق�ش احلار يف درجات 
من  واأكرث  ذلك  كل  واحلقول،  البال�ستيكية  البيوت  يف  عالية 
الأ�سياء التي لن يقبل اللبنانيون القيام بها. نتمنى اأن يتم اإعداد 
الإيجابية  الإ�سهامات  هذه  على  ال�سوء  ت�سلط  حقيقية  تقارير 
التي نقدمها اإلى ال�سوق والقت�ساد". كما ل يعتقد املجيبون اأنهم 

ي�سكلون مناف�سة قوى مع العمال الفل�سطينيني.

 يتحدث ال�سوريون عن ال�سعوبات التي يواجهونها، مثال ظروف 
ب�سكل  يتناولون  لكنهم  �سدهم.  والتمييز  الكفالة  ونظام  العمل 
كبري اأي�سًا املعاملة التي يتلقونها من اأهايل �سيدا وعن جتربتهم 
يعي�سون  الذين  ال�سوريون  الالجئون  "يتفاعل  الآن.  حتى  معهم 
ول  اندجموا جيدًا،  لقد  اإيجابي مع جمتمعهم.  ب�سكل  يف �سيدا 
املدينة"،  مر�سحي  قبل  من  �سدهم  اأجندات  اأو  ق�سايا  اأي  اأرى 
يعتقد  �سيدا.  يف  ال�سوريني  الالجئني  �سوؤون  من�سقي  اأحد  قال 
املوجة  اأن  مقابلتهم  متت  الذين  وال�سوريني  اللبنانيني  من  كل 
احلالية من خطاب الكراهية اأو اللهجة العدوانية �سد ال�سوريني 
لأغرا�ش  كلها  تبنيها  مت  واأنه  جديدة،  لي�ست  والفل�سطينيني 
انتخابية. كما اعتربوا اأي�سًا اأن ذلك لن ي�ستمر بعد النتخابات. 
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التي  واملداهمات  الأوزاعي  عن جمّمع  ي�سمعون  مبا  تتعلق  عنها 
من  الت�سور  هذا  اإلى  وبالنظر  عليه.  اللبناين  اجلي�ش  ي�سنها 
جانب اللبنانيني، فقد مت اختيار جمّمع الأوزاعي من اأجل عقد 
املداهمات  ق�سية  وحول  ال�سوريني.  الالجئني  مع  نقا�ش  حلقات 
التي �سنتها القوات امل�سلحة اللبنانية على املجّمع، اأكد الالجئون 
اأن هذه املداهمات تتم مرتني يف ال�سنة تقريبًا، ويطوق اجلي�ش 
يف  غرفة  كل  بتفتي�ش  ويقوم  باأكمله  املجمع  خاللها  اللبناين 
املجّمع، ولكن ل يعرثون على �سيء با�ستثناء بع�ش الأفراد الذين 
الأطفال  يخاف  الأحيان،  بع�ش  يف  اإقامتهم.  اأوراق  يجددوا  مل 
كون "بع�ش اأفراد اجلي�ش اللبناين ملثمني ويدخلون يف �ساعات 
ال�سباح الباكر يف الظالم". ووفقًا للم�ساركني يف حلقات النقا�ش 
عليهم  ُقب�ش  الذين  الأ�سخا�ش  من  عدد  اأعلى  كان  اجلماعية، 
العتقالت  هذه  وكانت  و�ستني،  �ستة  هو  املداهمات  اإحدى  يف 
ترجع بالدرجة الأولى اإلى عدم جتديدهم لت�سريح الإقامة. مت 
القب�ش على هوؤلء يف حوايل ال�ساعة الثانية بعد الظهر، واأفر	 
مكان  هناك  يكن  "مل  اعتقالهم.  من  �ساعات  ثماين  بعد  عنهم 
اأحد الرجال  واأ�ساف  اأطلقوا �سراحنا".  للبقاء، لذلك  لنا  كاف 
الذين اعتقلوا "اإنهم يعلمون اأننا ل ن�سكل تهديدًا". واأ�ساف رجل 
اآخر اأنه يف اإحدى املداهمات الأخرى "اعتقلوين! ل اأعرف ملاذا 
ولكنني اأم�سيت خم�سة اأيام يف ال�سجن". ثم �ساألني املحقق "ما 
اإلى هنا ولي�ش  اأتى بي  "اأنتم من  الذي جاء بك اإلى هنا؟" قلت: 
بكل  �سراحي  اإطالق  قرروا  لذلك  ال�سبب"،  عن  فكرة  اأي  لدي 
ب�ساطة. مل يعاملني اأحد ب�سكل �سيء ولكن التجربة كلها مهينة.

اللبنانيون الذين يطالبون بعودتنا الفورية يعرفون  "ال�سيا�سيون 
املرحلة،  قرانا يف هذه  اإلى معظم  العودة  ن�ستطيع  ل  اأننا  جيدًا 
كان  ذلك،  ومع  جدًا."  �سيئًا  �سيئًا،  يزال  ل  �سوريا  يف  فالو�سع 
مع  مفاو�ساتهم  حيث  من  منفتحون  الأوزاعي  جمّمع  �سكان 
مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني ووزارة ال�سوؤون 
الجتماعية، بعد طلب مالك املجمع ا�ستعادة ممتلكاته بعد توقف 
اإعادة  وقبلوا   ،2015 عام  يف  الإيجار  ر�سوم  دفع  عن  املفو�سية 
التوطني يف تركيا، ولكن ب�صرط اأن يرحلوا جميعًا )حوايل 200 
اأعُترب غري ممكن حتى  عائلة - 1،100 فرد ، وهو الأمر الذي 

الآن.

ال�صامية  املفو�صية  الالجئني،  توزيع  خريطة   .9 رقم  �صكل 
لال	مم املتحدة ل�صوؤون الالجئني

كان  اإذا  ما  اأو  �سيدا  يف  الالجئني  و�سع  عن  �سوؤالهم  عند 
كافة  كان  الالجئني،  وجود  ب�ساأن  اأي خماوف  لديهم  اللبنانيون 
مندجمون  الالجئني  اأن  على  واتفقوا  تقريبًا  ايجابيني  املجيبني 
اأعربوا  التي  الوحيدة  املخاوف  وكانت  املجتمع.  يف  جيد  ب�سكل 

�صكل رقم ١0: جمّمع اال	وزاعي على املدخل ال�صمايل ل�صيدا
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ال�سوريني  اأن  بدا  باملداهمات،  املتعلقة  الق�سايا  عن  وبعيدًا 
باأن  واأفادوا  املجّمع،  يف  اخلدمات  م�ستوى  ب�ساأن  اإيجابيون 
�ساحنة جلمع  تر�سل  البلدية  واأن  متاحة جمانًا  واملياه  الكهرباء 

النفايات كل يوم.

اإذا  اأما  بالراحة.  �سي�سعرك  بالراحة،  اأ�سعرته  ما  "اإذا 
اأع�ساء جمل�ش  اأحد  وجهك"،  يف  ف�سينفجر  عليه  �سغطت 

بلدية �سيدا متحدثًا عن الالجئني.

ومن �سمن الق�سايا الرئي�سية الأخرى التي عرب عنها امل�ساركني 
هي  ال�سوريني  الالجئني  حول  اجلماعية  النقا�ش  حلقات  يف 
امل�ساعدات  بداأت   ،2015 عام  يف  الكفالة.  بنظام  املتعلقة  تلك 
معهم  اأجريت  ملن  ووفقًا  النخفا�ش،  يف  ال�سوريون  تلقاها  التي 
الدعم  وينخف�ش  يتدهور  املفو�سية  مع  "الو�سع  فاإن  املقابالت، 
اأ�سل  اأ�سر من  الذي تتلقاه العائالت حيث ل حت�سل �سوى �سبع 
دفع  عن  املنظمة  توقفت  كما  الدعم.  على  املجّمع  هذا  200 يف 
الإيجار  يدفع  اأحد  ل  اأن  يعني  مما  املبنى،  ل�ساحب  الإيجار 
حاليًا. نحن يف خطر اأن نخر	 اإلى ال�سوارع لأنه ل بدائل لدينا. 
اأنهم �سيجدون ماأوى بدياًل لـ 25 عائلة فقط، لكننا مل  اأخربونا 

نقبل بذلك، فنحن لن نذهب من هنا اإل اإذا ذهبنا معًا". 

�صكل رقم ١١. ي�صت�صيف جمّمع اال	وزاعي يف �صيدا حوايل ٢00 عائلة.

يوؤثر الدعم املت�سائل من املنظمات الدولية غري احلكومية على 
الن�ساء والأطفال يف املقام الأول، فهم ل يعملون عادة ويعتمدون 
اأو العيني الذي كانت تقدمه  ب�سكل اأ�سا�سي على الدعم النقدي 
املقابالت  حتدثت  كما  �سابقًا.  احلكومية  غري  املنظمات  هذه 
حدوث  يخ�سني  اللواتي  احلوامل  الن�ساء  عن  موؤملة  ق�س�ش  عن 
م�ساعفات اأثناء احلمل اأو الولدة ب�سبب انخفا�ش الدعم املقدم 
يف جانب الرعاية ال�سحية. لكنهم على الرغم من ذلك ما زالوا 
يح�سلون  ل  اأنهم  رغم  كالجئني،  م�سجلني  يكونوا  اأن  يف�سلون 
على اأي فوائد من ذلك، على اأن يطلبوا الكفالة من �ساحب عمل 

لبناين.

كما  عادل"،  غري  باأكمله  الكفالة  "نظام  فاإن  للمجيبني  ووفقًا 
اأو  املعاملة  �سوء  الن�ساء، خلطر  وبخا�سة  الالجئني،  يعر�ش  اأنه 
ال�ستغالل من قبل الكفيل. وكان هذا هو ال�سبب يف عدم اختيار 
اأي من الن�ساء اللواتي قابلناهن الدخول يف نظام الكفالة. "قبل 
هذا النظام، كان م�سِرف العمال ال�سوري يح�سل على حوايل 50 
لرية   15،000 يعطيه  الآن  الكفيل  لكن  يوميًا،  لبنانية  لرية  األف 
وقرر  ذلك  يل  حدث  جدًا.  �سيئ  ب�سكل  ويعامله  يوميًا،  لبنانية 
الكفيل األ يدفع يل اأموايل التي تراكمت عليه، حوايل 500 دولر. 
ظللت اأطالبه بها اإلى اأن قررت عدم الذهاب اإلى العمل بعد ذلك، 
فاأبلغ قوى الأمن ومت اإلقاء القب�ش علي وق�سيت ع�سرين يومًا يف 
ال�سجن. بعد ذلك، قررت الت�سجيل كالجئ لدى مفو�سية الأمم 
املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني بدًل من الكفالة. ويو�سح اآخر 
اأنه رمبا ل يعمل حاليًا اأكرث من اثنني اأو ثالثة اأفراد يف املجّمع 
اأمرًا غري جمد  الكفالة  البقية خيار  الكفالة، فيما يرى  مبوجب 

ول ي�ستحق العناء."

اإر�سال ر�سالة من خالل هذا  الأوزاعي  املجيبون يف جممع  اأراد 
البحث، وطلبوا "نقل ال�سورة احلقيقية لالجئني واإظهار من نحن 
حقًا. نحن اأنا�ش طيبون. لقد هربنا من احلرب والأ�سلحة. لذا ل 
يرغب اأحد يف هذا املجّمع اأن يكون له عالقة بهذه امل�سائل. لقد 
ع�سنا يف جمّمع الأوزاعي على مدى ال�سنوات ال�ست املا�سية، ومل 
نت�سبب يف الأذى حتى لقّطة يف ال�سارع، كما اأن لدينا ات�سالت 
م�ستمرة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ووزارة ال�سوؤون الجتماعية 

وبلدية �سيدا."

الذين �سملهم  اللبنانيني  املتكررة بني  الرئي�سية  اإحدى املخاوف 
اخلوف  هو  والفل�سطينيني  ال�سوريني  الالجئني  حول  ال�ستطالع 
خفية  اأجندة  لبنان  لدعم  الدويل  �سيدر  موؤمتر  يحمل  اأن  من 
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من  اأي  يدعم  ومل  الدعم.  لهذا  ك�صرط  الالجئني  لتجني�ش 
جميعها  وكانت  موؤكدة،  معلومات  باأي  ادعاءاتهم  الأ�سخا�ش 

جمرد تكهنات متاأثرة بخطاب انتخابي اأو م�ستندة اإليه.

VI Iالنتائج والتوصيات
التوترات  حّدة  باأرتفاع  املقابالت  معهم  اأجريت  من  كافة  اأقّر 
على  واتفقوا  جّزين،   – �سيدا  دائرة  يف  بالنتخابات  املرتبطة 
اأعلى املناطق توترًا يف لبنان لعدة  اأن هذه املنطقة هي من بني 
بها  ق�سمت  التي  والطريقة  نف�سه  النتخابي  القانون  اأ�سباب: 
�سيدا  يف  ال�سعيفة  اخلدمات  وقطاعات  النتخابية  الدوائر 
وم�ستويات البطالة العالية والعالقات والأجواء املتغرية والتوترات 
املت�ساعدة بني الالجئني الفل�سطينيني وال�سوريني. ومع ذلك مل 
ال�سيا�سية  الديناميات  على  وا�سح  ب�سكل  الالجئني  وجود  يوؤثر 
املحلية، �سواء داخل املنطقتني اأو بينهما. اأكد الأ�سخا�ش الذين 
اأجريت معهم مقابالت اأن هذا التوتر لن ي�ستمر بعد انتخابات 
ال�ساد�ش من اأيار، لكن ذلك ل يقلل من اأهمية املظامل اأو الق�سايا 
اأو امل�ساكل التي كانت يف �سميم اخلطاب النتخابي. وي�ستند هذا 
يتبنون هذا اخلطاب  كانوا  ال�سيا�سيني  باأن  الت�سور  اإلى  اأ�سا�سًا 
الناخبني  �سيح�سد  اأنه  يعلمون  لأنهم  فقط،  انتخابية  لأغرا�ش 
من  الرغم  وعلى  ال�سبب،  ولهذا  و�سيا�سية.  طائفية  اأ�س�ش  على 
اعرتافهم بالتوترات، مل يبد اأن اأيًا من الأ�سخا�ش الذين اأجريت 
هذه  ترتجم  اأن  من  اخلوف  اأو  بالقلق  ي�سعر  املقابالت  معهم 

التوترات اإلى حالت عنف كبرية اأو حتى حمدودة.

جميع  من  وُيطلب  اخلرو	،  اأو  بالدخول  لأحد  ُي�سمح  ل 
اإلى  الذهاب  حتى  ول ميكننا  غرفهم،  البقاء يف  العائالت 

احلمامات ". لجئ �سوري عن املداهمات

ويوؤدي �سعف الهياكل احلكومية العامة لالإدارة العامة والفتقار 
اإلى ال�سفافية اإلى اإثارة التوتر وانعدام الثقة على امل�ستوى العام، 
ولذلك ي�سبح خطاب املعار�سة خالل فرتة النتخابات عدوانيًا 
الأطراف  وحما�سبة  الف�ساد  مبكافحة  املتعلقة  امل�سائل  يف  جدًا 
امل�سوؤولة عنه. وجاءت بع�ش الق�سايا التي مت طرحها على الطاولة 
�سمن �سلطة البلديات ولي�ش من اخت�سا�ش النواب، لكن احلملة 
كانت تركز على من هم يف ال�سلطة، مما جعلهم م�سوؤولني ب�سكل 
والبيئة  واحلقوق  اخلدمات  يف  العام  الو�سع  تدهور  عن  كامل 

والأمن واحلكم.

يف ما يلي التو�سيات التي جاءت بناًء على البيانات التي مت جمعها 
يف هذه الدرا�سة والتحليل اأعاله:

احلكومية      1 غري  للمنظمات  بالن�سبة  مبكان  الأهمية  من 
ب�سكل  ا�ستجابت  التي  تلك  �سّيما  ل  واملانحني،  الدولية 
الأول،  �سيدر  موؤمتر  يف  لبنان  حكومة  لتعهدات  اإيجابي 
لي�ش املطالبة بالإ�سالحات والدفع نحو حتقيقها وح�سب، 
بل اأي�سًا اإن�ساء اآليات للر�سد والتقييم وامل�ساركة يف تنفيذ 
اأي م�ساريع اأو �سيا�سات من اجلانب اللبناين. ومن اأجل 
منع الإ�ساعات من ال�ستمرار يف تاأجيج خطاب الكراهية 
والتوتر وت�سخيم اخلالفات العامة، من ال�سروري و�سع 
ا�سرتاتيجية توا�سل وا�سحة وب�سيطة يف ما يتعلق مبا قدمه 
كل مانح اأو مقر�ش اإلى لبنان وحتت اأي ظروف اأو �صروط.

ل�ستمرار يف دعم تقدمي اخلدمات اإما عن طريق تو�سيع      2
القطاعات اأو تعزيزها، �سواء من خالل البنية التحتية اأو 
القدرات.  بناء  اأو  ال�سرتاتيجيات  و�سع  اأو  الفني  الدعم 
ويبدو اأن الق�سايا احلالية هي ذات طبيعة بيئية، مثال:

البناء على الدعم املقدم �سابقًا والذي �ساهم يف أ. 
حتويل جبل النفايات يف �سيدا اإلى حديقة عامة 
واأي�سًا  اجلديد  للجبل  حل  اإيجاد  يت�سمن  بحيث 

حل اأكرث ا�ستدامة للمنطقة باأكملها.
اإنتا	 ب.  من  للحد  جّزين  يف  فرز  مرفق  اإن�ساء 

لتخفيف  واأي�سًا  باأكملها،  املنطقة  يف  النفايات 
العبء عن �سيدا، وكذلك تو�سيع حمالت التوعية 
ل�سائر  وال�سماح  امل�سدر  من  املخلفات  لفرز 
املرفق.  هذا  من  بال�ستفادة  املحيطة  البلديات 
على  م�ستدامة  املن�ساأة  يجعل  اأن  �ساأنه  من  وهذا 

املدى الطويل.
البحرية 	.  خلقتها  التي  ال�سحية  املخاطر  درا�سة 

ال�سحي  ال�سرف  ملياه  امل�ستخدمة  ال�سطناعية 
�سيدا،  يف  القدمي  النفايات  مكب  من  بالقرب 
والنظر يف خيارات احلد من تاأثريها البيئي اأثناء 
للجهات  وميكن  البلدية.  للخطة  وفقًا  طمرها، 
قريبة  و�سلة  اإن�ساء  خيار  درا�سة  اأي�سًا  املانحة 
مياه  معاجلة  حمطة  قدرة  زيادة  اأو  بال�سبكة 

ال�سرف ال�سحي يف املنطقة.
الإنارة د.  اأعمدة  تركيب  عملية  تكرار  يف  النظر 

لت�سجيع  اأخرى  مناطق  يف  ال�سم�سية  بالطاقة 
وتعزيز  العامة  الأماكن  وتن�سيط  ال�سياحة 
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الإح�سا�ش بال�سالمة والأمن. كما ميكن ا�ستخدام 
اأو  املياه  م�سخات  لت�سغيل  ال�سم�سية  الطاقة 
م�سخات ال�سرف ال�سحي اإذا لزم الأمر، نظرًا 

اإلى النق�ش الكهربائي امل�ستمر.

)اأو      3 واملر�سحني  ال�سباب  بني  والتوا�سل  احلوار  تعزيز 
خالل  من  خمتلفة  اأطراف  من  عام   ب�سكل  امل�سوؤولني 
اأ�سكال  من  واملناق�سات وغريها  البلدية  اجتماعات  عقد 
ال�سيا�سات  ملناق�سة  اجلمهور  مع  الإيجابي  التفاعل 
واملواقف. وقد بداأ جتمع املوؤ�س�سات الأهلية يف �سيدا هذا 
كما  الدعم.  لتو�صيع  اإمكانية  وجود  مع  موؤخرًا،  الن�صاط 

يجب توثيق هذه الفعاليات للرجوع اإليها يف امل�ستقبل.
الكراهية      4 خطاب  حول  الوعي  م�ستوى  وزيادة  الر�سد 

بني  �سّيما  ل  الجتماعية،  الإعالم  و�سائل  وا�ستخدام 
ذات  اأو  ال�سيا�سي  النتماء  وذات  ال�سبابية  املجموعات 
الآراء ال�سيا�سية التي ميكن اأن توؤدي طريقتهم يف التعبري 

عن اآرائهم اإلى اإثارة التوترات.
القت�ساد      5 وكذلك  جمتمع،  لكل  الهيكلية  الق�سايا  اأخذ 

الكلي، يف العتبار عند الرتكيز على حت�سني �سبل العي�ش.
ل أ.  الأعمال،  ريادة  ثقافة  لتعزيز  ميكن  جّزين: 

وال�سياحة  الزراعية  التجارية  الأعمال  يف  �سّيما 
البيئية، اأن يدعم جهود ال�سلطات املحلية لتوفري 
هذا  لكن  اأرا�سيهم.  يف  للبقاء  لل�سباب  الفر�ش 
يحتا	 اإلى هيكل جيد لدعم �سل�سلة القيمة ب�سكل 

كامل.
ال�ستفادة ب.  ال�سياحة  لقطاع  ميكن  �سيدا: 

�سّيما  ل  ال�ستثمارات،  وت�سجيع  البتكار  من 
ال�ستثمارات يف البنى التحتية، مبا يف ذلك اإعادة 
اأخرى  فر�ش  القدمية. ميكن خلق  املدينة  تاأهيل 
يف قطاعات مثال اإدارة النفايات ال�سلبة، اإذا مت 
زيادة قدرة حمطة املعاجلة. والأهم من ذلك اأن 
�سيدا بحاجة اإلى ا�سرتاتيجية �ساملة لتو�سيع �سبل 
واحلرف  ال�سيد  مثال  لقطاعات خمتلفة  العي�ش 

اليدوية وقطاع ال�سيافة والغذاء.
الأولويات ت.  تقع  الفل�سطينيني،  لالجئني  بالن�سبة 

وال�سماح  العمل  يف  حلقوقهم  املنا�سرة  دعم  يف 
ملواد البناء بدخول خميم عني احللوة، وهذا من 
�ساأنه اإحياء �سل�سلة القيمة الكاملة لالأعمال ذات 

ال�سلة.

تنظيم ث.  من  ال�سوريون  الالجئون  �سي�ستفيد 
واملنا�سرة  فيها  العمل  ميكنهم  التي  القطاعات 
املهارة،  ن  اأعلى  درجات  ذات  عمل  لقطاعات 
بال�سناعة،  ال�سلة  ذات  القطاعات  وخا�سة 
من  ي�ستفيد  اأن  اللبناين  لالقت�ساد  ميكن  حيث 
قطاعي  من  لكل  ميكن  الت�سنيعية.  مهاراتهم 
ال�ستثمارات  من  ي�ستفيد  اأن  والت�سنيع  الزراعة 
اأكرب من  املنا�سبة ويف الوقت نف�سه توظيف عدد 

الالجئني.
تغيري اأو اإلغاء نظام الكفالة هو مطلب اآخر، ويجب 	. 

اإجراء املزيد من الأبحاث حول تاأثري هذا القانون 
على الالجئني ال�سوريني والعامالت/العاملني يف 

خدمة املنازل.
ا�ستثمارات ح.  لت�سجيع  ا�سرتاتيجية  و�سع  يجب 

لكل  العمل  فر�ش  لتوفري  ال�سورية  الأموال  روؤو�ش 
النمو  يف  وامل�ساهمة  وال�سوريني  اللبنانيني  من 

القت�سادي.
ت�سجيع املغرتبني على ال�ستثمار يف جمتمعاتهم املحلية      6

ال�سيا�سية  الأحزاب  وخمتلف  اخلارجية  وزارة  اأن  مبا 
وح�سد  النتخابات  يف  امل�ساركة  على  بت�سجيعهم  قامت 
من  الأمد  طويلة  م�ساركة  خطة  تنفيذ  يجب  اأ�سواتهم. 

اأجل احلفاظ على العالقة امل�ستجدة.
على خمتلف اجلهات املانحة واملنظمات غري احلكومية      7

الدولية احلفاظ على دعمها لالأونروا لأنها متثل اأكرث من 
من  وكثري  للفل�سطينيني  ووفقًا  م�ساعدات،  وكالة  جمرد 
اللبنانيني، هي مدافعة عن حقوق الالجئني الفل�سطينيني. 
وهذا من �صاأنه اأن يقلل من درجات االإحباط والقلق داخل 
ال�سرعية  غري  الهجرة  عن  ف�ساًل  الفل�سطيني،  املجتمع 

من املخيمات يف لبنان اإلى اأوروبا.
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