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مجتمع

مجتمع
قضية بعد أربعة أيام على قرار قضاء العجلة وقف أعمال تفكيك السور الروماني في منطقة الباشورةّ ،
تقدمت المحامية فداء عبد الفتاح و«حركة
الشعب» ،أمس ،بمراجعة ّ
مفصلة أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بوقف تدمير الموقع األثري ،ومن ورائه هوية العاصمة .ويفترض أن تستتبع هذه
بطعن أمام المجلس نفسه بالمرسوم الوزاري الذي «شرعن» تفكيك المكتشفات األثرية وإعادة دمجها
الخطوة
ٍ

السور الروماني أمام شورى الدولة :إيه في أمل!
راجانا حمية
مــراج ـعــة مستعجلة ت ـبـ ّـت مـصـيــر ما
تبقى من السور الروماني في مدينة
بـ ـي ــروت :إمـ ــا وقـ ــف تـفـكـيـكــه م ــن قبل
إح ــدى الـشــركــات الـعـقــاريــة وانـتـصــار
حق الناس العام والحفاظ على القليل
الذي تبقى ،أو استكمال التفكيك وما
يتبعه من تشريع لـ«خصخصة» امللك
العام و«شرعنة» التدمير على شاكلة
ما حصل ملواقع أثرية أخرى ،بموافقة
صــري ـحــة م ــن املـ ـس ــؤول امل ـب ــاش ــر ،أي
وزارة الثقافة .ال خيار ثالثًا هنا ،وال
شيء اسمه «تفكيك» إلى َ
أجل ومن ثم
ّ
«إع ــادة دم ــج» .فما فــكــك ،انتهى أثــره
وال يمكن إعادته كما كان في األصل.
أيـ ــام قـلـيـلــة تـفـصــل ق ـبــل تـثـبـيــت أحــد
الـخـيــاريــن ،وه ــي امل ـ ّـدة الــزمـنـيــة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـح ـم ــل ج ـ ـ ــواب مـجـلــس
شورى الدولة على مراجعة مستعجلة
(رقم ّ )2018/140
تقدمت بها املحامية

قضاء العجلة أوقف
تفكيك السور في
انتظار قرار «الشورى»
ف ــداء عبد الـفـتــاح ،ومجموعة «حركة
الشعب» ،في وجه املستدعى ّ
ضدهم:
الـ ــدولـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ وزارة ال ـث ـق ــاف ــة وم ـس ــؤول
الحفريات في املديرية العامة لآلثار
املـ ــديـ ــر ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـح ـفــريــة ال ــدك ـت ــور
جـ ــورج أب ــو دي ـ ــوان وال ـش ــرك ــة املــالـكــة
للعقار beirut digital districtو«شركة
العرب للمقاوالت» .وتطلب املراجعة
الــوقــف النهائي ألعـمــال «تفكيك» ما
تبقى من السور الروماني على العقار
رقم  740في منطقة الباشورة (راجع
«األخبار»  3573تحت عنوان «تدمير
مـنـهـجــي يـمـحــو ت ــاري ــخ ال ـعــاص ـمــة»).
ولفتت عبد الفتاح إلــى أن «الــدولــة ـ ـ
ّ
وزارة الثقافة تبلغت قرار رئيس غرفة
قضاء العجلة ،القاضي هنري خوري،

الذي أمهل بموجبه املستدعى ضدهم
 24ساعة (تنتهي الثانية ظهر اليوم)
لتزويده باألجوبة املطلوبة».
هــذه املــراجـعــة تــأتــي بعد خمسة أيــام
على جواب قاضي أمور العجلة على
الـعــريـضــة املـقــدمــة مــن الـجـهــة نفسها
فــي وجــه املستدعى ضــدهــم أنفسهم،
موقع أثري
والتي طلبت «وقف تدمير
ٍ
على العقار  740في منطقة الباشورة،
بـ ـ ـي ـ ــروت» .وه ـ ــو ال ـ ـجـ ــواب الـ ـ ــذي ك ــان
بمثابة «مــؤشــر األمــل الــذي يقول لنا
إن ال ـق ـضــاء ال يـ ــزال ب ـخ ـيــر» ،عـلــى ما
تقول عبد الفتاح.
فـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ـ ــال ق ـض ــاء
العجلة كلمته ،مصدرًا قــراره بوقف
أعـ ـم ــال ال ـح ـفــر ال ـج ــاري ــة ف ــي ال ـع ـقــار
ملـ ـ ـ ـ ّـدة سـ ـت ــة أيـ ـ ـ ـ ــام ،م ـف ـس ـح ــا املـ ـج ــال
أمـ ــام الـجـهــة املـسـتــدعـيــة للتحضير
ملـ ــراج ـ ـعـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام م ـج ـلــس
ش ــورى ال ــدول ــة .كـمــا قـضــى بتكليف
«املـسـتــدعــى بــوجـهـهــا مــالـكــة العقار
ب ــإب ــداء مــاح ـظــات ـهــا وبـ ـي ــان م ــا إذا
كانت تحوز على التراخيص الالزمة
ألعـمــالـهــا ،ال سـيـمــا لـنــاحـيــة تفكيك
ّ
اآلث ــار امل ــوج ــودة فــي امل ــوق ــع» .وعــلــل
ال ـق ــاض ــي قـ ـ ــراره بـ ــ«الـ ـض ــرر امل ـحــدق
بــاملــوقــع األث ـ ــري وم ـن ـعــا الس ـت ـمــراره
وحفظًا للحقوق» .وقــد بــدأ سريانه
نهار السبت املاضي ،بعدما رفضت
الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـب ـل ــغ فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم نـفـســه
ل ـصــدوره ،فواصلت عملية التفكيك
والهدم ،رغمًا عن القضاء ،على قاعدة
ّ
أن ملك العقار أقوى من القضاء في
البالد التي تدار بالغلبة السياسية.
فــي نـهــايــة األم ــر ،ص ــدر ال ـق ــرار .لكنه
يبقى منقوصًا ما لم يستتبع بآخر
يحمل صيغة «الحكم النهائي باسم
الـشـعــب الـلـبـنــانــي» .ول ـئــن ك ــان قــرار
الـعـجـلــة ي ـع ـ ّـد إنـ ـج ــازًا ف ــي م ـثــل هــذه
ّ
بأمر مستعجل
القضايا ،لكونه يبت ّ ٍ
ألمد محدد ،إال أنه ال
يحتوي الضرر ٍ
يضمن الحماية باملطلق ،خصوصًا
ّ
أن مصير ال ـســور الــرومــانــي معلق،
ال ـيــوم ،عـلــى مــا قــد يـصــدر عــن غرفة

«ق ـض ــاء عـجـلــة» ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة.
بالعودة إلى املراجعة ،تنطلق الجهة
املستدعية من حقيقة ثابتة ،وهي أن
عملية تفكيك اآلث ــار وإع ــادة دمجها
ف ــي املـ ـش ــروع ب ـعــد إن ـت ـهــاء ال ـع ـمــل به

هــي الـخـطــوة األول ــى نـحــو زوال هــذه
اآلث ــار .وتـســوق فــي هــذا االط ــار أمثلة
ع ــدة ،منها سبق الخيل (الـعـقــار رقم
 )170واملسرح الروماني (العقار )155
وامل ـي ـن ــاء الـفـيـنـيـقــي وال ـع ـق ــار 10075
ال ـ ــذي ص ـ ــار ،وفـ ــق ن ـظــريــة «الـتـفـكـيــك

ُ ّ
ال شيء اسمه «تفكيك» لآلثار ثم «إعادة دمج» وما فكك سابقًا انتهى

والـ ــدمـ ــج» ،مـلـكــا ل ـل ـم ـشــروع ال ـع ـقــاري
الذي نشأ على أنقاضه.
اليوم ،في حال لم يصدر قرار إيجابي
عن مجلس شورى الدولة ،سيستحيل
ال ـ ـس ـ ــور ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي خ ـل ـف ـي ــة أن ـي ـق ــة
ل ـل ـم ـشــروع ال ـت ـج ــاري ال ـ ــذي ت ـق ــوم به
شركة «بيروت ديجيتال ديستركت».
ال أك ـث ــر وال أقـ ــل .خـلـفـيــة س ـتــزيــد من
نسبة األرباح التي ستجنيها الشركة
من «صيت» السور ،وقد أصبح ملكها!
وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ــاش ـل ــة،
تـتـ ّضـمــن امل ــراجـ ـع ــة ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ما
تبقى ،مطالبة صريحة بوقف نهائي
لــأعـمــال ال ـتــي ب ــدأت ب ـقــرار مــن وزيــر
الثقافة غطاس خوري ،سمح بموجبه
ب ـت ــدم ـي ــر م ــا ب ـق ــي م ــن ه ــوي ــة إلق ــام ــة
مـشــروع تـجــاري .كما تسأل املراجعة
عن غياب امللف العلمي للحفرية الذي
يفترض أنــه مــن اخـ ّتـصــاص املديرية
الـعــامــة لــآثــار ،ويـفــنــد اآلراء العلمية
فــي «إب ــاح ــة» الـتـفـكـيــك ،وم ــا يستتبع
ـرح آلل ـي ــة ال ــدم ــج ،فـكـيــف
ذلـ ــك م ــن ش ـ ـ ٍ
ستعمل الشركة العقارية على الدمج
ف ــي غ ـي ــاب ه ــذا امل ـل ــف؟ وك ـي ــف سيتم
إعادة وضع السور؟ وبأي طريقة؟
ّ
وثمة نقطة أخـيــرة ،تتعلق باملرسوم
الهجني رقــم  ،3057الـصــادر عن وزير
الثقافة السابق رونــي عريجي ،حول
«ت ـن ـظ ـيــم آلـ ـي ــة الـ ـت ــدخ ــات امل ـيــدان ـيــة
األثرية التي تقوم بها املديرية العامة
لآلثار في مجال الحفريات الوقائية
واإلنـقــاذيــة» .فهذا املــرســوم كــان أصل
األزمة التي «شرعنت» أعمال التفكيك
وال ـ ــدم ـ ــج بـ ــا أسـ ـ ــس ع ـل ـم ـي ــة ت ــراع ــي
قدسية اآلثار ،وتحديدًا املادة  17منه
التي تضع مصير املكتشفات األثرية
وقـ ــرار تفكيكها ودم ـج ـهــا بـيــد وزي ــر
الثقافة واقتراح املدير العام لآلثار!
هــذا املــرســوم الـصــادر عــام  2016أباح
ـ ـ قــانــونــا ـ ـ قـتــل هــويــة ب ـيــروت ،وكــان
سببًا في انتهاء مكتشفات أثرية عامة
لـتـصـبــح مـلـكــا خــاصــا ،وه ــو سيكون
مـ ــوضـ ــوع امل ــراجـ ـع ــة امل ـق ـب ـل ــة لـلـجـهــة
املستدعية للطعن فيه.

تقرير

إيلده الغصين
يـ ـص ــل الـ ـ ـي ـ ــوم إل ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار ب ـ ـيـ ــروت،
الفريق اللبناني املـشــارك فــي بطولة
العالم للحساب الذهني التي عقدت
ف ــي  30أيـ ـل ــول ال ـ ـجـ ـ ّـاري ف ــي ج ـنــوب
أفــري ـق ـيــا ،ب ـعــدمــا حــقــق نـتــائــج الفـتــة
وحـصــد الـعــديــد مــن الـجــوائــزّ .
ضمت
امل ـســاب ـقــة ن ـحــو ثــاث ـم ـئــة تـلـمـيــذ مــن
 24دولـ ـ ـ ـ ــة ،وشـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان 56
تلميذًا من مناطق ومــدارس مختلفة
ّ
يتعلمون بــرنــامــج الـحـســاب الذهني
« ،»iSmartإضــافــة إلــى تسعة تالمذة
من برنامج « .»Semasونال التالمذة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ج ـ ــوائ ـ ــز ومـ ـي ــدالـ ـي ــات
وكــؤوســا وت ـص ـ ّـدروا فـئــات مختلفة،
منها :بطل أبطال العالم ( 14تلميذًا

ما من تكنولوجيا تعالج ّ
التلوث
حبيب معلوف
األربعة ،الذين استضافتهم وزارة
الخبراء األوروبـيــون
ّ
التنمية االداريــة في ندوة نظمتها األمانة العامة ملجلس
النواب األسبوع املاضي ،لم يضيفوا شيئًا جديدًا حول
قانون ادارة النفايات .الجديد ،كموقف ،جاء على لسان
ّ
الــوزيــرة عناية عــز الــديــن التي تبنت املطالب التاريخية
لـكـيـفـيــة م ـعــال ـجــة قـضـيــة ال ـن ـفــايــات ع ـبــر تــأك ـيــدهــا أن
ً
االستراتيجية تأتي أوال .كما وضعت مالحظات على
قانون النفايات الذي ّ
أقره مجلس النواب االثنني املاضي،
ّ
وتمنت لو تم إرجــاء إق ــراره لحني االستماع الــى بعض
املالحظات الجوهرية حوله ،إذ كــان يفترض أن يحدد
املـعــايـيــر وكـيـفـيــة تـقـسـيــم امل ـســؤول ـيــات ،ال أن يكتفي
باالنحياز لخيار املحارق ،مؤكدة أن الباب لم يغلق على
البحث في تعديالت على القانون.
أهــم الخالصات والتوصيات التي وردت في مداخالت
الخبراء األوروب ـيــن رك ــزت ،أيـضــا ،على ض ــرورة توفر
ً
الــرؤيــة (االسـتــراتـيـجـيــة) أوال ،واالع ـت ـمــاد عـلــى مـبــادئ
الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة واالق ـت ـص ــاد ال ــدائ ــري ،اض ــاف ــة الــى
اعتماد التسلسل الهرمي في املعالجة مع التركيز على
مسؤولية املـنـتــج .على أن يسبق ذلــك تحديد النوعية
وال ـك ـم ـيــة وكـيـفـيــة اخ ـت ـيــار الـتـكـنــولــوجـيــا املــائ ـمــة في
املعالجة والجدوى االقتصادية ،وحسن اختيار املواقع
للمعالجة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى مــا سـ ّـمــاه ه ــؤالء «قـبــول
ال ـعــامــة» ،الــذيــن عليهم أن يـعــرفــوا املـخــاطــر الحقيقية
والكلفة الحقيقية ،وان يوافقوا على الخيارات .وهذا املبدأ
األخير ،هو الذي تتم التضحية به عادة في لبنان ،بحجة
الظروف الطارئة (في العلن) ،بينما تكون هذه التضحية
ّ
في الواقع ملصلحة صاحب التقنية واملستثمر واملشغل
والسمسار .اال أن «العامة» هــذه املــرة ،ال سيما سكان
املناطق املختارة ملواقع معامل التفكك الـحــراري الذين
ستقع عليهم «لعنة املـحــارق» ،سيكونون رأس الحربة

لـبـنــانـيــا فـ ــازوا بــالـلـقــب م ــن أص ــل 25
فائزًا من حول العالم عن هذه الفئة)،
ب ـطــل ال ـع ــال ــم ( 16ت ـل ـم ـي ـذًا لـبـنــانـيــا)،
مــرت ـبــة أولـ ــى ( 14تـلـمـيـذًا لـبـنــانـيــا)،
ّ
وتميزت
مرتبة ثانية ( 6لبنانيني).
ال ـت ـل ـم ـي ــذة ل ـ ــور م ـح ـس ــن (م ـ ــن مــركــز
 iSmartص ــور) بـنـيـلـهــا لـقــب «أفـضــل
ع ـ ــرض م ــواه ــب ف ــي الـ ـع ــال ــم» ،حـيــث
أجابت على «عشرة مسائل حسابية
ّ
مـ ـع ــق ــدة ت ـت ـض ـمــن ق ـس ـم ــة أعـ ـ ــداد مــن
خـمـســة أرقـ ــام ،فــي وق ــت قـيــاســي بلغ
 53ثانية وحصلت على نتيجة مئة
مـ ــن م ـ ـئـ ــة» ،ب ـح ـس ــب م ـم ـث ــل ب ــرن ــام ــج
« »iSmartطــارق هرموش الــذي رافق
الفريق اللبناني .أما الطفلة مانيسا
ال ـح ـم ــرا (م ــدرس ــة الـ ـع ــرف ـّـان) فـكــانــت
املـ ـشـ ـت ــرك ــة األصـ ـ ـغ ـ ــر سـ ــنـ ــا ع ـ ــن ف ـئــة
« »11 KYUحيث نــالــت لقب «Super
 .»Championعلى الصعيد الرسمي،
رافـ ــق ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي مـمـثــل وزارة
الـتــربـيــة والتعليم الـعــالــي ولـيــد زيــن
ال ــدي ــن ،فـيـمــا ك ـ ّـرم سـفـيــر لـبـنــان لــدى
جنوب أفريقيا قبالن فرنجية الفريق
ّ
ميداليات على الفائزين.
ووزع
امل ـخ ـت ـل ــف فـ ــي مـ ـش ــارك ــة لـ ـبـ ـن ــان فــي
املسابقة الدولية ،هو قصة التلميذة
ال ـف ــائ ــزة جـيـنـيـفـ ّـر م ــاري ــا ه ـك ـتــور (8
س ـنــوات) الـتــي مــثـلــت لـبـنــان مــن غير

ّ
وتجدد إقامتها كل ثالث سنوات
جينيفر مولودة في لبنان من أم لبنانية

أن تـكــون لبنانية إال «عـلــى ال ــورق».
جـيـنـيـفــر م ــول ــودة ف ــي ل ـب ـنــان م ــن أم
ل ـب ـنــان ـيــة م ــن بـ ـل ــدة ع ــن إب ـ ــل ووال ـ ــد
سويدي .فازتّ في املسابقة كمشاركة
لبنانية ،مع أنها ال تحمل الجنسية
اللبنانية ،وحلت في املرتبة األولى عن
فئتها « .»12 KYUشــاركــت جينيفر
ب ـجــواز سـفــرهــا ال ـســويــدي ،وأص ـ ّـرت
عـلــى الـتـعــريــف بـنـفـسـهــا عـلــى «أنـهــا
ّ
لبنانية» مع أن الدولة لم تعطها هذا
ّ
الحق بعد .منع املرأة اللبنانية حتى

اآلن ،م ــن م ـنــح جـنـسـ ّـيـتـهــا ألوالدهـ ــا
يـ ــرت ـ ـبـ ــط عـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـ ــأع ـ ـ ــذار «ط ــائـ ـف ـ ّـي ــة
وديموغرافية» ،وبخوف من األزواج
اآلت ــن مــن «دول ال ـج ــوار» خصوصًا
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن .ل ـك ــن
امل ـفــارقــة أن وال ــد جـيـنـيـفــر س ــوي ـ ّ
ـدي،
وهـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـفـ ـض ــح «أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار» ال ـس ـل ـط ــة
ويـشـيــر بـشـكــل واض ــح إل ــى التعمية
والـتـعـمـيــم الـحــاصـلــن فــي التسويق
الـسـيــاســي امل ـضــاد إلق ــرار أي اقـتــراح
ق ــان ــون ب ـش ــأن الـجـنـسـيــة الـلـبـنــانـيــة.

«لــأســف ال تـحـمــل جـيـنــي الجنسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ت ـق ــول وال ــدت ـه ــا رش ــان ــا،
مضيفة« :أقــوم بتجديد إقامتها في
ل ـب ـنــان ك ــل ث ــاث سـ ـن ــوات» .جينيفر
تـلـمـيــذة فــي «الـلـيـسـيــه ح ـنــاويــه» في
صـ ــور ،وت ـت ـحــدث ال ـعــرب ـيــة «بـطــاقــة
ّ
وهـ ــي ّأول ل ـغ ــة ت ـعــل ـم ـت ـهــا» بـحـســب
والـ ــدت ـ ـهـ ــا ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـف ــرن ـس ـي ــة
واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـس ــوي ــدي ــة .واج ـهــت
جينيفر لدى املغادرة مع والدتها من
مطار بيروت للمشاركة في املسابقة
م ـش ـك ـل ــة بـ ـسـ ـب ــب ش ـ ـه ـ ــادة والدت ـ ـهـ ــا
املـكـتــوبــة بــالـعــربـيــة« ،إذ يـفـتــرض أن
تكون منصوصة باإلنكليزية كونها
تسافر إلى جنوب أفريقيا عبر جواز
سفرها األجـنـبــي» ،وبحسب الــوالــدة
«ك ــان ــوا ب ـص ــدد م ـن ـع ـنــا م ــن ال ـس ـفــر>
امل ـش ـك ـل ــة ال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ـل ـب ـن ــان بــل
بشروط البلد املتجهني إليه» .ذلك أن
جينيفر تـســافــر إلــى جـنــوب أفريقيا
«مــن دون تأشيرة» على عكس باقي
ال ـت ــام ــذة ال ـل ـب ـنــايــن وه ـ ــذا «ام ـت ـيــاز
» جـ ـ ــواز س ـف ــره ــا الـ ـس ــوي ــدي ،وه ـنــا
ّ
إضافيةّ .
قصة جينيفر ليست
مفارقة
منفردة ،إذ شارك الطفل الفلسطيني
(م ــن أم لـبـنــانـيــة) سـلـطــان نــاصــر في
ً
امل ـس ــاب ـق ــة أيـ ـض ــا م ـم ـث ــا ل ـب ـن ــان بــن
ّ
جنسية لبنانية».
أقرانه «بال

في مواجهة الخيارات الخاطئة ،وعليهم الرهان في اعادة
هرم معالجة النفايات الى قواعده.
من األسئلة التي لم تجد مكانًا لها في النقاش في ندوة
مجلس ال ـنــواب ،ولــم يجب عنها قــانــون النفايات (كــان
يفترض أن تجيب عنها االستراتيجية) ال ــذي افتخر
بعض معديه بأنه كرس الالمركزية في الحل :ملصلحة
من هذه الالمركزية؟ البلديات ام اصحاب التكنولوجيا
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع؟ وهـ ــل ت ـل ـبــي حــاجــة
املجتمعات وحل مشكالتها ام أنها مجرد خلق لفرص
استثمارية جديدة؟
لـ ـك ــل بـ ـل ــد خـ ـص ــوصـ ـي ــات ــه الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية والقيمية ،ونقل التكنولوجيا من بلد الى
آخر ليس بالبساطة التي يتحدث عنها سماسرة هذه
التقنيات والتجار ّ
املروجون للبضائع التي تتحول الى
نفايات ،ولــو كانوا رؤســاء بلديات منتخبني .وبلد نام
ومــديــن ومـلــوث جــدا مثل لبنان ،يحتاج الــى سياسات
وق ــائ ـي ــة احـ ـت ــرازي ــة أك ـث ــر م ــن حــاج ـتــه الـ ــى س ـيــاســات
اسـتـثـمــاريــة .وتـطـبـيــق م ـبــدأ الـتـخـفـيــف او الـتـجـنــب هو
األســاس للبناء عليه في قانون النفايات وترجمته في
سـيــاســات ضــرائـبـيــة عــادلــة .يـضــاف الـيــه تطبيق مبدأ
االسـ ـت ــرداد ،غـيــر الـ ــوارد فــي الـقــانــون ال ــذي اق ــر ،وال ــذي
يعني إل ــزام الـتـجــار ووك ــاء الـشــركــات ب ـ ّ
ـرد املنتجات،
السيما املستوردة والخطرة منها ،بعد أن تتحول الى
ّ
نفايات ،الى بلد املنشأ والــى املصنع نفسه ،ضمن آلية
استرداد واضحة وشفافة ومقننة .وهذه إجراءات كفيلة
بتخفيف نفاياتنا الــى النصف مــن دون الـحــاجــة الي
تقنية ،ال طمرًا وال حرقًا .مع التأكيد أن اي تكنولوجيا،
مهما كانت متقدمة ،ال تعالج التلوث ،بل ّ
تحوله الى نوع
ّ
آخر من امللوثات .وتجنب هذه الدوامة العبثية من التلوث،
كلما كان متاحًا ،يفترض أن تكون له األولوية على اي
تكنولوجيا ،وان يتم ترجمة هذه املبادئ في اي قانون
لإلدارة السليمة واملسؤولة واملستدامة للمشكلة.

مفكرة
تعاون بحثي بين «األميركية» وجامعة تكساس

وقعت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية مذكرة تفاهم
وجامعة تكساس إي أند أم ( )TAMUتغطي اتفاقيات األبحاث في إطار املياه
والغذاء والطاقة والصحة واتفاقات التعاون والبحاثة الزائرين .وتساعد املذكرة
في تعزيز خبرات التعلم لطالب البكالوريوس والــدراســات العليا والباحثني،
عبر إتاحة الوصول إلى الخبرات واملرافق التي تمتلكها الجامعتان.

يوم الصيدلي في «العربية»
«يوم الصيدلي العاملي» بتنظيم
أحيت كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية ُ
يــوم صحي واسـتـشــاري للجمع بــن األب ـحــاث املـنـجــزة فــي مـجــال الصيدلة
والعناية الصحية, .أجرى طالب الكلية فحوصات السكري والضغط لطالب
الجامعة وشرحوا عوارض ومضاعفات هذين املرضني وسبل الوقاية منهما،
وخـصـصــت مـســاحــة للعناية بــالـبـشــرة والـتــوعـيــة ح ــول مـخــاطــر اسـتـخــدام
املنشطات الخاصة برياضة كمال األجسام وتأثيراتها على الصحة.

تقرير

 TinyTapو:Mofet
تطبيع تربوي مع العدو
فاتن الحاج

جينيفر «رفعت» إسم لبنان من دون «أن تحمله»
بين  300تلميذ من
وقفت جينيفر ً
حول العالم رافعة علم لبنان ،وطنها
«المفترض» ،في مسابقة ّ
دولية للحساب
يمنحها هذا البلد حتى
الذهني ،فيما لم
ّ
اآلن «صفة مواطنة» ألنها مولودة من
ّ
أجنبي
ّأم لبنانية ووالد

على الحافة
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بـ ــات شــائ ـعــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
اصطناع فضاءات تفاعل مفتوحة بني
العرب والعدو اإلسرائيلي ،بمحتوى
إن ـك ـل ـي ــزي وع ـ ــرب ـ ــي ،خ ــدم ـ َـة أله ـ ــداف
تطبيعية .وقــد نبهت حملة مقاطعة
داعـمــي إســرائـيــل ،سابقًا ،إلــى أشكال
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ـت ـط ـب ـيــع االف ـت ــراض ــي
ب ـ ــواس ـ ـط ـ ــة ص ـ ـف ـ ـحـ ــات إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
وم ـ ّـدون ــات ومـجـمــوعــات «فايسبوك»
ال سيما موقع  yala academyومنصة
 yalapressاإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وح ـس ــاب ــات
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ج ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو أمـ ــام
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــربـ ــي أف ـ ـي ـ ـخـ ــاي أدرع ـ ـ ــي
وصفحة «إســرائـيــل تتكلم العربية»
على «فايسبوك» وغيرها.
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ت ـش ـه ــد م ـن ـص ــة ال ـك ـت ــرون ـي ــة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ــدع ــى  TinyTapرواج ـ ــا
َّ
عربية عدة،
عامليًا وانتشارًا في دول
من بينها لبنان .املنصة َتعرض َ
أكثر
مــن مـئــة أل ــف لعبة تــربـ ّ
ـويــة وثقافية
َّ
ّ
للطالب من مختلف الفئات العمرية،
ّ
وفــي أغلب اللغات ،وتغطي الحقول
ّ
ـات وري ــاض ـ ّـي ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـمــيــة م ــن لـ ـغ ـ ٍ
وعـ ـ ـل ـ ــوم وم ــوسـ ـيـ ـق ــى وف ـ ـن ـ ــون ،ال ـ ــخ.
أي مشترك في ّ
ويمكن ّ
املنصة ،أستاذًا
أم طــال ـبــا أم م ــن أه ــال ــي الـ ـط ــاب ،أن
َ
يصمم وينشر عبر  Tiny Tapوسائط
تـعـلـيـمـ ّـيــة م ـث ــل :األلـ ـع ــاب ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة،
َّ
التعليمية ،والــدروس
والفيديوهات
ّ
ال ـت ـف ــاع ـل ـ ّـي ــة ،والـ ـكـ ـت ــب اإلل ـك ـت ــرون ــي ــة
وسواهاّ ،
مج ّ
انية كانت أم مدفوعة.
َّ
بـحـســب حـمـلــة امل ـقــاط ـعــة ،فـ ــإن Tiny
ّ
َّ
اإلسرائيليان
إسرائيلية ،أطلقها
Tap

واورن الباز ،ومقرها
يوجيف شيلي ُ
ّ
إسرائيلي،
في تل أبيب ،وفريق عملها
وأرب ــاح ـه ــا ت ـع ــود إل ــى إســرائ ـي ـلـ ّـيــن.
وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،دعــت إلــى االمـتـنــاع عن
ّ
اسـتـخــدام هــذه املـنــصــة ،والبحث عن
بــدائــل أخ ــرى ،وهــي كثيرة وبعضها
مجاني بالكامل.
في سياق متصل ،وصــل ،أخيرًا ،إلى
ب ـع ــض امل ـع ـل ـمــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،بــريــد
ال ـك ـتــرونــي م ـ ــنThe Mofet institute
يـ ــدعـ ــوهـ ــم إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل م ـج ــان ــا
ف ــي ب ــرن ــام ــج ت ـع ـلــم ع ــن ب ـع ــد «ي ـق ــدم
تــدريـبــا فــي الـلـغــة الـعــربـيــة ،ويساهم
فـ ـ ــي تـ ــوس ـ ـيـ ــع امل ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
لـ ـ ــدى امل ـع ـل ـم ــن وم ـ ــدرب ـ ــي امل ـع ـل ـمــن
واملـحــاضــريــن والـبــاحـثــن فــي مجال
تــدريــب الـلـغــة الـعــربـيــة مـثــل الـقــواعــد

جوائز للبنان في معرض اسطنبول

واملـ ـف ــردات ودم ــج الـتـكـنــولــوجـيــا في
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـعــامــل م ــع الـنـصــوص
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــة» .ال ـ ـب ـ ـعـ ــض سـ ـ ـ ـ ــارع إلـ ــى
تسجيل اسمه بواسطة الرابط رغبة
ّ
بالحصول على التدريب املجاني ،إال
ّ
أن هؤالء اكتشفوا خالل لحظات أنهم
يـنـضـمــون إل ــى مــركــز إســرائ ـي ـلــي في
الكيان املحتل!
فـمـعـهــد «م ــوف ـي ــت» ي ـقــع داخ ـ ــل حــرم
ك ـل ـيــة لـيـفـنـسـكــي الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي تل
أبـ ـي ــب ،وقـ ــد أس ـس ـتــه وزارة الـتــربـيــة
والتعليم في إسرائيل عام 1983تحت
اسـ ـ ـ ـ ــم «مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد تـ ـصـ ـمـ ـي ــم امل ـ ـنـ ــاهـ ــج
وتــدريــب املعلمني» ،وهــو متخصص
بـ ـ ـ «األب ـ ـح ـ ــاث واملـ ـن ــاه ــج ال ــدراسـ ـي ــة
وت ـط ــوي ــر الـ ـب ــرام ــج» ،ق ـب ــل أن يــأخــذ
اسمه الحالي عام .1988

نــالــت املـشــاريــع الطالبية الـتــي قدمتها هيئة الوطنية للعلوم والـبـحــوث في
معرض اسطنبول الدولي الثالث ً لالختراعات ميداليتني ذهبيتني وميدالية
فضية وميدالية برونزية ،إضافة إلــى ثــاث جوائز تقديرية من منظمات
عاملية للمخترعنيّ .
امتد املعرض من  27حتى  29أيلول املاضي ،وشاركت
فيه  30دولة عرضت  360مشروع إختراع.

حق الرد

توضيح من موظفي بعلبك الحكومي

ّ
ّ
ردا على ما نشرته «األخـبــار» بعنوان «مستشفى بعلبك الحكومي :نش
هندسي وأزمات مزمنة» ( 28أيلول  ،)2017وردنا توضيح من عدد
وخلل
ُ
من موظفي املستشفى لفتوا فيه إلــى وجــود «مغالطات عديدة ال ندري
عليها وما هي مصادركم في ذلك»ُ ،مشيرين إلى أن ُمشكلة
كيف حصلتم
الرواتب سببها ُاملباشر والرئيسي التأخير الحاصل ُ
للمستحقات املالية
فــي ال ــوزارات ُامل ّ
ختصة .واستغرب البيان «الـتـعـ ّـرض» لقسم التعقيم في
ُ
املستشفى معتبرا أن الحديث عن هذا القسم هو بمثابة «ضرب ملصداقية
املؤسسة التي حرصنا على بنائها لسنوات ( .»)...ولفت الى أنه تم إعطاء
الــرواتــب للفئتني الرابعة والخامسة ،مشيرًا إلــى أن «الــدخــول ملستشفانا
فــي ازديـ ــاد يــومــي مـلـحــوظ نـظــرا لحجم ثـقــة االهــالــي بــالـطــواقــم الطبية،
التمريضية ،الفنية واالدارية».

الم ّ
ّرد ُ
حرر:

ُ
يصعب تحديد مكامن «املغالطات» في التقرير طاملا أنه لفت الى أن املشكلة األساسية
في تحويل الرواتب تعود الى التأخير الدوري في تحويل املستحقات املالية من قبل
وزارة الصحة إلى وزارة املالية ،وهو أمر ال ينافي ما يرد في البيان .أما التساؤل عن
املصادر التي أفادت بمعضلة فصل قسم التعقيم عن املبنى الرئيسي حيث قسمي
األشعة والطوارئ فجوابه وارد في ما نشر لجهة نقل هذه ُاملعلومة عن مصادر إدارية
ُ
ينف التقرير مسألة اإلقبال على املستشفى ،بل أشار الى أن
في املستشفى ،فيما لم ِ
اإلدارة تعمد أحيانا الى عدم استقبال ما بني  10إلى  15مريضا بسبب عدم توفر
األســرة الالزمة .اللغط الوحيد هو اإلشــارة الى حصول الفئتني الثالثة والرابعة على
الرواتب عوضا من اإلشارة الى الفئتني الرابعة والخامسة وقد تم تداركه عبر تعديل
املحتوى على رابط املقال املنشور على املوقع اإللكتروني.

