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الصحناوي ـ عبس« :كوبل» األشرفية الى االنفصال؟
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في السنوات الخمس الماضية« ،كوبال»
سياسيًا في األشرفية ترك عالمة فارقة
فــي هــذه المنطقة البيروتية .الشابان
الناشطان اللذان جمعهما التيار الوطني
الحر ّ
ّ
تفرقهما انتخابات رئاسة التيار ،من
دون أن يفسد الخالف ّ
للود قضية

بـيــروتّ ،
لتفرق بني الصديقني :يقف
عبس اليوم الى جانب املشروع الذي
يمثله الـنــائــب آالن عــون فيما يضع
ّ
ال ـص ـح ـن ــاوي غ ــل ـت ــه ف ــي س ـل ــة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وي ـقــول
مـ ـق ــرب ــون م ـن ــه ان ـ ــه ت ـل ـق ــى وعـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
باسيل بتسلم منصب نائب الرئيس
ف ــي ح ــال ف ــوز األخـ ـي ــر ،ول ـك ــن ،بــرغــم
االصطفاف ،ال يــزال االثـنــان ُيظهران

ص ـ ــورة مـخـتـلـفــة ع ــن امل ـش ـه ــد ال ـع ــام
بــن الفريقني املتنافسني فــي التيار،
ويـ ـح ــرص ــان ع ـل ــى خ ـ ــوض مـنــافـســة
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ال ت ـن ـت ـهــي
بخصام وعــداوة كما هو حاصل في
باقي املناطق.
ب ـح ـســب أص ــدق ــائ ـه ـم ــا ،اتـ ـف ــق عـبــس
والـصـحـنــاوي عـلــى اب ـقــاء عالقتهما
الشخصية ومع القاعدة الشعبية في

مـنــأى عــن الـخــافــات الــداخـلـيــة حتى
ال ت ــرت ـ ّـد س ـل ـبــا ع ـلــى وضـ ــع ال ــدائ ــرة
امل ـ ــوح ـ ــد .ل ــذل ــك س ـي ـع ـمــد ع ـب ــس ال ــى
جمع الشباب لتقديم مشروع باسيل
ال ـي ـه ــم ،ف ـي ـمــا س ـي ـق ـ ّـدم ال ـص ـح ـنــاوي
مشروع عون في األشرفية أيضًا .أما
في األيــام العادية ،فيعود املرشحان
ّ
الى العمل كل لفريقه ،ولكن ال يتوقع
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة «ال ـج ـم ـي ـل ــة» هـ ــذه أن

الصحناوي وعبس اتفقا على ابقاء عالقتهما الشخصية ومع القاعدة الشعبية في منأى عن الخالفات (مروان بوحيدر)

رلى ابراهيم
ت ـخ ـت ـل ــف تـ ـج ــرب ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـحـ ــر ،ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،فــي
األش ــرف ـي ــة ع ـن ـهــا ف ــي ب ـق ـيــة امل ـنــاطــق
اللبنانية .هـنــا ،بـقــي الــوفــاق ســائـدًا
طـ ــوال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ب ــن وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـس ــاب ــق املـ ــرشـ ــح ال ــى
املقعد الكاثوليكي نقوال الصحناوي
وامل ــرش ــح الـ ــى امل ـق ـعــد األرث ــوذك ـس ــي
زي ـ ــاد ع ـب ــس .اس ـت ـط ــاع االثـ ـن ــان معًا
تقديم صــورة استثنائية عما يمكن
أن يكون عليه وضــع التيار الحزبي
اذا تعاون ممثلوه وعملوا معًا بعيدًا
عــن املناكفات .فعليًا ،خــرق الشابان
«تقاليد» العونيني في بقية األقضية،
حيث تضج البلدات بخالفاتهم فقط
ال نشاطهم وخدماتهمّ ،
فكونا مزيجًا
تـصـعــب رؤي ـت ــه ل ــدى أي ح ــزب آخ ــر:
وزير سياسي نشيط يهتم بالتفاعل
مـ ــع الـ ـفـ ـئ ــة ال ـ ـشـ ــابـ ــة ،ومـ ــرشـ ــح ق ــوي
ممسك بتفاصيل التنظيم الحزبي
من ألفه الى يائه ،والعقل ّ
املدبر لكل
النشاطات االستثنائية في دائرته.
لــذلــك ،كــان ُيـفـتــرض أال ينتهي شهر
ع ـ ـسـ ــل ال ـ ـص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـبـ ــس فــي
األشــرفـيــة أب ـ ـدًا ...الــى أن حطت أوزار
معركة انتخابات التيار الداخلية في

تدوم طويال ،ما دامت بيروت تختزن
نحو ألف صوت في دوائرها الثالث،
 600منها فــي دائ ــرة بـيــروت األول ــى.
ون ـ ـظـ ــرا ال ـ ــى ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي نــائــب
عوني في الدائرتني الثانية والثالثة،
تـنـســق هيئتا الــدائــرتــن بــاسـتـمــرار
مع عبس وصحناوي في ما يتعلق
ب ـخــدمــات األه ــال ــي وال ـن ـش ــاط ــات ،ما
ي ـع ـنــي أن ك ــل «مـ ـ ـش ـ ــروع» سـيـسـعــى
ب ـش ــراس ــة ال ـ ــى اس ـت ـم ــال ــة امل ـح ــازب ــن
نـحــوه النـجــاح املــرشــح ال ــذي يــؤيــده.
ومـ ــع اقـ ـت ــراب امل ـع ــرك ــة م ــن مــوعــدهــا
الفاصل «فــإن األلــف صــوت يمكن أن
ّ
تقرر مصير حزب بأكمله ما ال يترك
ّ
مـكــانــا لـلـهــدنــة» ،عـلــى ح ــد ق ــول أحــد
املسؤولني في هيئة بيروت.
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ب ـ ــدأ الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي ح ــرك ـت ــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــو عـقــد حـتــى الـيــوم
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ث ـ ــاث ـ ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات ألب ـ ـنـ ــاء
األشـ ــرف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بهدف تعريفهم الــى باسيل واتاحة
الـفــرصــة لــه لـلـحــديــث الـيـهــم وتـقــديــم
رؤيـتــه بـصــورة أوضــح وجها لوجه.
بينما لم يبدأ عبس نشاطه بعد ،بل
يـتــابــع م ـجــريــات األشــرف ـيــة الـيــومـيــة
ومتطلبات أهاليها من خــال مكتب
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـ ــذي يـ ــديـ ــره فـ ــي شـ ــارع
السيدة منذ نحو ثالث سنوات .وكان
باسيل قد استقدم مدير مكتب نقوال
تــويـنــي (أح ــد املــرشـحــن عـلــى مقعد
عبس) للعمل ضمن ماكينته ،اال أنه
مــا لبث أن تخلى عــن خــدمــاتــه لعدم
رغبته فــي اسـتـفــزاز عبس وقاعدته.
وحتى  20أيلول ،يبقى السؤال األبرز
ح ــول مــا اذا كــانــت ه ــذه االنـتـخــابــات
ستحدد ما هو أكثر من هوية رئيس
ال ـحــزب ،اذ يتوقع أن يـفــرز صندوق
أصــوات امللتزمني القدرات الحقيقية
لكل مــن الصحناوي وعـبــس ،بعدما
ع ـ ـمـ ــا م ـ ـعـ ــا م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن خ ـمــس
سنوات؟
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ّ
ُ
إنهاء عمل الـ«أونروا» :مقدمة للتوطين؟
العجز المالي ال ــذي تـغــرق فيه وكالة
«أونـ ـ ــروا» ي ـهـ ّـدد بــوقــف عملها كليًا.
الـمـنـظـمــة الــدول ـيــة ال ـتــي تـهـتــم بستة
ماليين الجئ فلسطيني لم تعد قادرة
على تلبية احتياجاتهم .المخاوف من أن
يكون كل ذلك مقصودًا ما ّ
يلوح بخطر
التوطين وإلغاء حق العودة
عبد الكافي الصمد
ال يـ ـشـ ـب ــه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ُـي ـع ـق ــد
ب ــن م ــدي ــر وك ــال ــة غـ ــوث وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني الـ(أونروا)
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــوس شـ ـم ــال ــي
ومـمـثـلــي الـفـصــائــل الفلسطينية،
الجمعة املقبل ،غيره من اللقاءات
الـتــي تعقد عـلــى نـحــو شـبــه دوري
ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،إذ ي ــأت ــي ف ــي وق ــت
ت ـق ــف ف ـي ــه ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة عـلــى
م ـف ـتــرق ط ــرق م ــن ش ــأن ــه أن يـحــدد
مصيرها في املرحلة املقبلة ،بسبب
مواجهتها أزمة مالية خانقة (101
مليون دوالر قيمة العجز املــالــي)،
مــا جعلها غـيــر ق ــادرة عـلــى تلبية
اح ـت ـيــاجــات نـحــو  6مــايــن الجــئ
فلسطيني تتولى ،منذ تأسيسها

ع ــام  ،1949االه ـت ـمــام بـهــم صحيًا
وتــربــويــا وسكنيًا واجتماعيًا في
الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان
وسوريا واألردن.
ه ــذه األزم ــة ب ــدأت تتبلور تدريجًا
ف ــي األش ـه ــر الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،مع
ت ـق ـل ـي ــص الـ ـ ـ ـ ــ»أون ـ ـ ـ ــروا» خ ــدم ــات ـه ــا
ً
ّ
الصحية واالجتماعية ،وصوال إلى
توقفها بدءًا من شهر تموز املاضي
عن دفع بــدالت اإليجار ألكثر من 5
آالف عائلة فلسطينية نــازحــة من
مـخـيـمــات س ــوري ــا ،وت ـم ـه ـي ـدًا على
مــا يـبــدو لخطوة بالغة الـخـطــورة،
تتمثل في احتمال إعالنها منتصف
الـشـهــر ال ـج ــاري ع ــدم إط ــاق الـعــام
الدراسي بسبب عجزها املالي.
واستباقًا لهذه الخطوة التي تحمل
أبـ ـع ــادًا سـيــاسـيــة خ ـط ـيــرة ،وت ـنــذر
ب ــرم ــي ن ـحــو ن ـصــف م ـل ـيــون طــالــب
فلسطيني في مناطق عمل الوكالة
في الـشــارع ،أعلن «إتـحــاد موظفي
األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» فـ ــي األردن أن هـ ــؤالء
س ـي ـف ـت ـحــون املـ ـ ـ ــدارس ويـ ــداومـ ــون
فيها ويـبــاشــرون مهماتهم ،حتى
لو لم تتوافر أموال ورواتب لهم.
إم ـك ــان ـي ــة اتـ ـخ ــاذ اتـ ـح ــاد مــوظ ـفــي
األون ــروا فــي لبنان خطوة مماثلة
لــم تتضح بـعــد ،فــي انـتـظــار اللقاء
ب ــن ش ـمــالــي وم ـم ـث ـلــي ال ـف ـصــائــل.
غ ـيــر أن أصـ ـ ــداء ال ت ـب ـشــر بــالـخـيــر

بلغة األرقام
في حال إعالن األونروا إنهاء
عملها ،سيجد لبنان نفسه
معنيًا بنحو  37ألف طالب من
أصل نصف مليون طالب في
املناطق الخمس التي تعمل فيها
األونروا ،وبـ  69مدرسة من
أصل  ،700و 2049موظفًا من
 ،22646وبمعهدين فنيني من
أصل تسعة ،و 93مركزًا صحيًا
من أصل .514

توقف عمل
الوكالة سيرمي عبء
الفلسطينيين في لبنان
على حكومته

حـ ــول مـسـتـقـبــل ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى أس ـ ـمـ ــاع امل ـس ــؤول ــن
الفلسطينيني في لبنان من األردن،
حيث عقد املفوض العام لألونروا
بـيــار كــريـنـبــول قـبــل أي ــام اجتماعًا
م ـ ـ ــع مـ ـمـ ـثـ ـل ــي اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد املـ ــوظ ـ ـفـ ــن
وأبـلـغـهــم فـيــه أن وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي جون كيري أعلمه حرفيًا
بـ ــأن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ــن تــدفــع
مساهمتها املالية في األونروا.
ال ـق ــرار األم ـيــركــي يـعـنــي أن األزم ــة
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة تـ ـتـ ـج ــه الـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــاع ــد،
وخ ـصــوصــا أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
هــي املـســاهــم األك ـبــر فـيـهــا ،كـمــا أن
ّ
األمور مرشحة ملزيد من التأزم إذا
ضـغـطــت واش ـن ـطــن عـلــى حلفائها
وال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي فـلـكـهــا
لالمتناع عــن الــدفــع ،فــي حــال كان
هدفها من إغــراق الوكالة في عجز
م ــال ــي مـ ـق ــدم ــة إللـ ـغ ــائـ ـه ــا وإنـ ـه ــاء
دورها.
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـت ــاب ـع ــة
أوض ـحــت ل ــ»األخ ـب ــار» أن ـهــا رفعت
ق ـب ــل أي ـ ــام تـ ـق ـ ّـريـ ـرًا إل ـ ــى مـفــوضـيــة
األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،فـ ــنـ ــدت ف ـي ــه «امل ـخ ــاط ــر
ّ
والصحية والسياسية
االجتماعية
واألمنية والتربوية التي ستترتب
ع ــن إلـ ـغ ــاء األونـ ـ ـ ـ ــروا» .ون ـق ـلــت عن
م ـســؤولــن ك ـبــار فــي الــوكــالــة أنـهــم
«يـ ـ ـب ـ ــذل ـ ــون مـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــم األخـ ـ ـي ـ ــرة

إلن ـ ـق ـ ــاذه ـ ــا ،ب ــالـ ـت ــوج ــه ال ـ ـ ــى دول
ال ـبــري ـكــس ال ـت ــي ال ت ـ ــدور ف ــي فلك
أميركا ،وتحديدًا روسيا والصني
والـ ـب ــرازي ــل ،طـلـبــا لــدعـمـهــا مــالـيــا،
وإلنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وت ـ ـبـ ــدي املـ ـ ـص ـ ــادر م ـخ ــاوف ـه ــا مــن
أن «يـ ـك ــون م ــا ي ـح ـصــل م ــن إل ـغ ــاء
ل ــدور األون ـ ــروا مـقــدمــة إلل ـغــاء حق
ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ف ـل ـس ـط ــن ،وت ــوط ــن
الفلسطينيني فــي لبنان ومناطق
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــات بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أو ب ـ ـ ــآخ ـ ـ ــر»،
م ـبــديــة اس ـت ـغــراب ـهــا «ل ـع ــدم ت ـحـ ّـرك
الحكومة اللبنانية للضغط على
ّ
األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ل ـ ـحـ ــث الـ ـ ـ ـ ــدول امل ــان ـح ــة
ع ـل ــى دفـ ـ ــع م ـس ــاه ـم ــات ـه ــا امل ــال ـي ــة،
ألن تــوقــف األون ـ ــروا سـيــرمــي عــبء
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ع ـلــى
حكومته».
وت ـك ـش ــف امل ـ ـصـ ــادر أن الـتـحـضـيــر
ل ـلــوصــول إل ــى م ـثــل ه ــذا ال ـي ــوم تم
التمهيد له منذ سنوات ،الفتة إلى
أن املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأونــروا
ف ــي ل ـب ـنــان س ـل ـفــاتــوري لــوم ـبــاردو
أعـ ـل ــن أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ـ ّـرة أن ـ ــه «ي ـع ـمــل
لرفع مستوى التنسيق واملــواء مــة
مــع وزارتـ ــي الـصـحــة والـتــربـيــة في
لبنان ،لتصبح الخدمات الصحية
وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـل ــاج ـئ ــن
مـشــابـهــة مل ــا ت ـقــدمــه ال ـح ـكــومــة في
لبنان ملواطنيها».

