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تحقيق
يطالب رئيس الجامعة أحمد ناصر الدولة أن تكون حاسمة تجاه
كل منتحل صفة تمثيل (أرشيف ــ مروان طحطح)

املغتربون اللبنانيون منقسمون .الخبر ليس بجديد .الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
ُ
التي أسست في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب لتكون اتحادًا عامليًا يجمع النوادي والجمعيات
االغترابية اللبنانية حول العالم ،أصبحت في عهد الرئيس ميشال سليمان ثالث جامعات

الجامعة الثقافية في العالم

ثالثة رؤوس وال جسد
بسام القنطار

ً
ّ
بدال من املتوخى منها ،يبدو أن مبادرة
ال ��رئ � �ي ��س م� �ي� �ش ��ال س �ل �ي �م ��ان لتوحيد
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم،
ّ
أدت إلى انقسام جديد في جسم اغترابي،
ال شيء يمنع ح��دوث انقسامات جديدة
ّ
مختلفة.
ّ
فيه تحت مسميات ّ
ف �ب �ع��د ع ��ام�ي�ن م ��ن ت ��ول ��ي ل �ج �ن��ة كلفها
رئ�ي��س الجمهورية العمل على توحيد
الجامعة امل�ش��رذم��ة ،فشلت ه��ذه اللجنة
ف��ي مهمتها ،فطلبت وزارة الخارجية
وامل�غ�ت��رب�ين م��ن ال�ج�ن��اح امل��دع��وم منها،
تأجيل االنتخابات ،للمرة ...الرابعة على
التوالي ،بعدما كانت مقررة في  17أيلول
الحالي.
ٌ
ّ
على هامش التأجيل ،ألفت مجموعة من
أعضاء الجامعة تمثل فروعًا ومجالس
وطنية عدة ،لجنة متابعة ،برئاسة مسعد
قومي سوري ،وكان من أبرز
حجل ،وهو ّ
امل��رش�ح�ين ل�ت��ول��ي رئ��اس��ة ال�ج��ام�ع��ة .أما
اللجنة فـ«مهمتها ال�س�ع��ي إل��ى توحيد
الجامعة ضمن مؤسسة واح��دة جامعة
لكل العناصر وال�ف�ئ��ات» ،حسب بيانها،
وأعلنت املجموعة أنها «إذ تحترم قرار
ال�ت��أج�ي��ل ،ستجهد خ�ل�ال امل ��دة الزمنية
ال �ف��اص �ل��ة ع��ن امل��وع��د ال�ل�اح��ق للمؤتمر
ّ
املؤجل ،من أجل ضمان فرص نجاحه».
ّ
ل �ك��ن ق ��رار ال�ت��أج�ي��ل أث ��ار ان�ق�س��ام��ًا حادًا
ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ال �ف��ري��ق ن�ف�س��ه ال� ��ذي اعترض
ع�ل��ى ال�ت��أج�ي��ل ،وذل ��ك ف��ي ال�ج�ل�س��ة التي
ع �ق ��دت ف ��ي ق �ص��ر األون �ي �س �ك��و ف ��ي آذار
املاضي .وأركان هذا الفريق مجموعة من
املغتربني من الواليات املتحدة األميركية
برئاسة عاطف عيد ،إضافة إلى الرئيس
السابق للمجلس القاري األفريقي عباس
ف � ��واز .ول �ق��د ات �ف��ق ه� ��ؤالء ع �ل��ى انتخاب

المبعدون من اإلمارات يستغربون
يستغرب رئيس لجنة املبعدين اللبنانيني
م��ن اإلم� ��ارات ،ح�س��ان عليان (الصورة)،
ّ
كيف يمكن املغتربني أن ينتخبوا ألبير متى
رئيسًا ل�ه��م .ف��األخ�ي��ر وف��ق رواي ��ة عليان،
ك��ان ل��ه م��وق��ف سلبي ج � ّدًا م��ن املبعدين،
حني أعلن في تصريح موثق أنهم ّارتكبوا
مخالفات وأن الدولة اإلماراتية محقة في
قرار ترحيلهم.
عليان أكد لـ«األخبار» أن الجامعة تستحق
أن يكون على رأسها مغترب يجمع الكلمة
وينتصر للمغتربني ،وخ�ص��وص��ًا الذين
يتعرضون لالعتداءات واإلجراءات الظاملة.
ويشير عليان إل��ى أن الجديد ف��ي قضية
ُامل �ب �ع��دي��ن ه ��و امل ��زي ��د م ��ن اإلب � �ع ��اد ،حيث
أب�ل��غ وص��ول مبعدين ج��دد قبل أسابيع،
إض��اف��ة إل��ى اس �ت �م��رار س�ي��اس��ة الترغيب
والترهيب وحجز ج��وازات السفر لفترات

طويلة ،ورفض تجديد العقود واإلقامات.
وفي رأيه فإن جميع هذه اإلج��راءات تؤكد
أن اإلم ��ارات ماضية ف��ي سياستها ،وأن
املبادرات التي أطلقها عدد من املسؤولني
اللبنانيني ك��ان مصيرها ال�ف�ش��ل .وختم
ع �ل �ي��ان« :ل �ق��د اس�ت�ج�ب�ن��ا س��اب�ق��ًا لرغبات
التهدئة ولم ننفذ االعتصام الدائم الذي كان
مقررًا أمام السفارة اإلماراتية في بيروت،
لكن ذلك ال يعني أن صوتنا خفت».

ّ
املغترب اللبناني ألبير م��ت��ى املقيم في
اإلم � � ��ارات رئ �ي �س��ًا ل � ّل �ج��ام �ع��ة ،وانتخاب
ع�ي��د أم�ي�ن��ًا ع��ام��ًا .م��ت��ى أك��د لـ«األخبار»
أن أعضاء الجامعة من مختلف القارات
والبلدان حضروا إل��ى قصر األونيسكو
�ول ،ف��وج��دوا األب ��واب مغلقة،
ف��ي  17أي �ل�
وأن امل��ؤت�م��ر ُأ ّج � ��ل ،ك��ال �ع��ادة ،ب �ن� ً
�اء على

ط �ل��ب م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة .وأضاف:
«إزاء هذا القرار غير ّالشرعي الذي يمهد
إللغاء الجامعة وتشتتها ،قررنا أن نعقد
امل��ؤت �م��ر ب �م��ن ح �ض��ر ف ��ي  18أي� �ل ��ول في
بيروت ،ولقد تجاوز
فندق فينيسيا في
ّ
الحضور  30مشاركًا يمثلون عددًا كبيرًا
من الفروع واملجالس».

ّ
ّ
«أوفردوز» من الجمال ضد املخدرات

«ماغ» تغادر يحمر «على زعل»
النبطية ــ كامل جابر
ف��وج��ئ أه��ال��ي ب�ل��دة يحمر (ال�ش�ق�ي��ف) في
قضاء النبطية أمس ،بمغادرة جميع فرق
منظمة «م��اغ» لنزع األل�غ��ام بلدتهم ،بعد
ن �ح� ّ�و  4س �ن ��وات م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي حقولها
املفخخة ب��آالف القنابل العنقودية التي
ّ
ّ
اإلسرائيليون خ�لال ع��دوان تموز
خلفها
�ارات الفريق
 .2006وأم � ��س غ� � ��ادرت س � �ي � ً
ال�ب�ل��دة ،ول��ن ت�ع��ود إل�ي�ه��ا ث��ان�ي��ة إال بقرار
م��ن ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ب �ع��د س�ل�س�ل��ة من
«اإلش �ك��االت» ب�ين «م ��اغ» ،وب�ع��ض جيران
ال �ح �ق��ول ،ال �ت��ي ي�ع�م��ل ّب �ه��ا ،ك ��ان الجيش
ب��اس�ت�م��رار ي�ت��دخ��ل ل�ح��ل�ه��ا ،ل�ك��ون��ه الجهة
املسؤولة عن الفريق؛ لكن مغادرة الفريق
ه��ذه امل ��رة ،أت��ت ب�ق��رار م��ن املكتب الوطني
لنزع األلغام بعد إشكال حصل منذ  4أيام،
ّ
خلفية عثور الفريق ف��ي أح��د حقول
على
البلدة ،التي كان يعمل فيها ،على ذخائر
ق��دي�م��ة ص��دئ��ة .وع�ل��م م��ن م �ص��ادر محلية
�االت ّال�ت��ي ك��ان��ت تحصل
أن معظم اإلش �ك� ُ
ف��ي يحمر ،كانت ت�ح��ل م��ن خ�لال «اللجنة
األم�ن�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة» ال�ت��ي ال دخ��ل للفريق
ب�ه��ا ،ب��ل يتولى الجيش اللبناني عملية
االتصاالت وتبديد املشاكل .وكانت تنتهي
بانتقال هذا الفريق أو ذاك ،من أصل أربع
فرق تعمل في يحمر ،من حقل إلى حقل.

ً
ل ��م ي��وق��ف ال �ف��ري��ق ع �م �ل��ه ق �ب�ل�ا أو يغادر
ي�ح�م��ر ال �ت��ي دخ ��ل إل�ي�ه��ا ب�ع��د ي��وم�ين من
وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار ف��ي  14آب  2006بقرار
اللبناني ،يومها كانت القنابل
من الجيش
ّ
ال�ع�ن�ق��ودي��ة ت�غ��ط��ي جميع ط��رق��ات البلدة
وحقولها وبطريقة كثيفة ،بعدما قصفها
مدفعية
ال�ع��دو اإلسرائيلي عمدًا بقذائق ً
ثقيلة م��ن القنابل ال�ع�ن�ق��ودي��ة ،ف�ض�لا عن
ص��واري��خ الطائرات الحربية .وق��د ّ
سببت

القنابل في األيام األولى لوقف إطالق النار،
اس�ت�ش�ه��اد م��واط �ن�ين وإص��اب��ة العديدين
بجروح مختلفة .كما أن اإلص��اب��ات جراء
القنابل العنقودية ف��ي البلدة ل��م تتوقف
م�ن��ذ وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ،ب��ل اس�ت�م� ّ�رت في
وتيرة محدودة.
وب��ال��رغ��م م ��ن ال �ع �م��ل ا ّمل �س �ت �م��ر ال� ��ذي كان
يمارسه فريق م��اغ ،تؤكد مصادر مطلعة
ع �ل��ى ع �م �ل��ه ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة أن ه� ��ذا الفريق
ي �ح �ت� ّ�اج إل ��ى س�ن�ت�ين أخ ��ري�ي�ن ع �ل��ى األقل
ل �ي �ت �م��ك��ن م ��ن ت �ط �ه �ي��ر ّ ح� �ق ��ول ي �ح �م��ر من
أهالي
القنابل العنقودية ،وأن العديد من
ّ
ال �ب �ل��دة «ي �ن �ت �ظ��رون ب �ف��ارغ ال �ص�ب��ر تسلم
حقولهم امل�ح��ررة م��ن األل�غ��ام ،وخصوصًا
أن معظم هذه الحقول تغطيها مساحات
شاسعة م��ن أش�ج��ار ال��زي �ت��ون» ،لكن آمال
ّ
ه��ؤالء ًالناس ت�ب��ددت مع م�غ��ادرة الفريق،
وخاصة «على زعل».

وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ال �ج��ام �ع��ة ق� ��د أصبحت
ب� �ث�ل�اث ��ة رؤوس :أح � � ّم� ��د ن � ��اص � ��ر ،عيد
ال �ش��دراوي وأل�ب�ي��ر م��ت��ى .وك ��ان الرئيس
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ق��د أع �ل��ن م ��رارًا أن��ه لن
يستقبل في قصر بعبدا إال وفدًا ّ
موحدًا
ّ
ّ
ي �م��ث��ل ال �ج��ام �ع��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ول �ق ��د ألف
لهذه الغاية لجنة من السفيرين بهجت

لحود ولطيف أبو الحسن واملدير العام
للمغتربني ه�ي�ث��م ج�م�ع��ة ،وع�م�ل��ت هذه
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م��دى ع��ام�ين ل�ع�ق��د مؤتمر
م� � ّ
�وح� ��د وان� �ت� �خ ��اب ��ات ت ��واف� �ق� �ي ��ة ،إال أن
م �ح��اوالت �ه��ا ل��م ت�ت�ك�ل��ل ب��ال �ن �ج��اح .ال بل
إن إص��رار وزارة الخارجية على تأجيل
االن�ت�خ��اب��ات ت�ح��ت ش�ع��ار ال �ح��رص على

على
فكرة
منذ انتهاء عدوان
تموز  ،2006قدمت الحكومة
األميركية ما يزيد على  15.5مليون
دوالر أميركي لدعم عمليات إزالة
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار.
وزارة الخارجية في الطليعة ،إذ
قدمت ما يزيد على  7ماليني دوالر
إلى املجموعة االستشارية لأللغام
( )MAGو 2.5مليون دوالر أميركي
عامي  2007و 2008ملركز نزع
ّ
األلغام في لبنان .كذلك ،قدم مكتب
إزالة األسلحة وإبطال مفعولها
التابع ملكتب الشؤون العسكرية
والسياسية فيها  1.5مليون
دوالر عام .2009

راجانا حمية

ً
الثالثاء املقبلُ ،
سيقفل جسر النقاش ليال
أم��ام الناس العاديني ،أمثالنا .ستحاصر
األض��واء املنطقة كلها .سينظر الناس من
«ت �ح��ت» وي��راق �ب��ون  15ع��ارض��ة سيذرعن
ال �ج �س��ر ذه ��اب ��ًا وإي� ��اب� ��ًا .س �ي �س��أل��ون ّ
عما
يجري في األعلى ،عن «كل هالجمال فوق».
ستكثر األسئلة .وبما أنه ليس باستطاعة
ه � � ��ؤالء ق� �ص ��د ال � �س � �م ��اء ل �ل �ح �ص ��ول على
الجواب ،ألنها محصورة بحضور «في آي
بي» ،من ُسفراء وسياسيني ودبلوماسيني،
حسبما أعلن أمس في املؤتمر الصحافي
ُ
ال��ذي عقد في فندق مونرو ببيروت ،فقد
اختصر ملك ج�م��ال لبنان ال�س��اب��ق جيف
زل��زل��ي امل �ش��وار ،مجيبًا ف��ي امل��ؤت�م��ر الذي
عقده ومديرة وكالة األزي��اء ناتالي فضل
ّ
مجسم جسر النقاش
الله .وقف جيف أمام
ال��ذي سيتحول مسرحًا ل�ع��ارض��ات فضل
اللهً ،ليقول ما بذل في سبيل بلورته عامًا
كامال ،حسب تعبيره« :على جسر النقاش،
َ
سيحارب الجمال املخدرات».
 15جميلة سيحاربن امل �خ��درات .مشروع
«أكثر من رائ��ع» ،يردد الثنائي .لكن ،كيف
ّ
ستحارب الجميالت جرعة مخد ّر تسبب
موتًا يوميًا؟ تجيب فضل الله ،منفذة فكرة
امل �ل��ك« :ب��ال �ج �م��ال» .ث��م ت�س�ت�ط��رد شارحة

بقولها« :بدنا نعمل لفتة للناس بطريقة
«أوري�ج�ي�ن��ال» لتكون رس��ال��ة ح�ل��وة» .هي
إذًا «ج� ��رع� ��ة» زائ� � ��دة م ��ن ال �ج �م ��ال بهدف
بيع امل�لاب��س التي ستعرضها الجميالت
ب��امل��زاد ،إضافة إل��ى تبرعات رع��اة الحفل.
ل�ك��ن ه��ذه ال�ج��رع��ة «ستسبب زح�م��ة سير
ت��زع��ج ال �ع ��ال ��م» ،ح �س� ّ�ب ف �ض��ل ال �ل ��ه ،التي
تضيف« :ب��س رح ن��وق��ف البلد على شي
ح �ل��و» .تطمئنها ال�ج��ال�س��ة إل��ى جانبها،
مديرة اإلنماء السياحي منى فارس ،قائلة:
«أل ن��ات��ال��ي ،ه��اي ف��ي سبيل الحفاظ على
أج�ي��ال�ن��ا امل�ق�ب�ل��ة» .وت�س�ت�ط��رد« :ه ��ذه هي
منتجاتنا السياحية اللبنانية التي فيها
قيمة مضافة ،ومنها خدمة العالم» .لكن،
أين سيذهب ريع «كل هالجمال؟» .يجيب
م��دي��ر م��رك��ز إع� ��ادة ت��أه�ي��ل امل��دم�ن�ين إيلي
لحود بأن «ريع العائدات سيعود لتجهيز
رهبنة
مركز كسروان الفتوح الذي قدمته ً
السان تيريز والذي يستوعب  80نزيال».
ب� �ع� �ي� �دًا ع � ��ن األم � � � � � ��وال ،ث� �م ��ة س� �ب ��ب لهذا
املهرجان .يقول جيف ،صاحب الفكرة ،إنه
«في الصيف املاضي أقمنا مهرجانًا ،لكننا
حوربنا بسببه وتشوهت سمعتنا» .لهذا
السبب ،سهر جيف وخرج بفكرة «مزلزلة»
وت ��رج ��ع ال �ث �ق��ة «ب� �ن ��ا» .أوح� ��ت ل ��ه بفكرته
ن��ات��ال��ي «ال �ت ��ي ك��ان��ت دائ �م ��ًا ت �ق ��ول :حلو
البنات يعرضوا بالهوا» .وهكذا ،كان.

