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مجتمع وإقتصاد

متابعة

أخبار

تحرك هزيل لـ «طلعت ريحتكم»
طلعت
نفذت حملة
ً
ريحكتم ّ
تحركًا هزيال أمس
على مداخل العاصمة،
إذ لم يكن على مستوى
المواقف التي أطلقت
األيام الماضية عن
خالل ّ
إضراب يشل البلد ،لكنه قد
يكون خطوة ّ
تقربها من
حملة «بدنا نحاسب»
حسين مهدي
لــم يستطع ناشطو حملة "طلعت
ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم" ،الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا مـنــذ
الساعة السادسة والنصف صباحًا
إلى مداخل بيروت الكبرى ،إغالق
هذه املداخل ،بل اقتصر األمر على
إغ ــاق جــزئــي لـلـمــداخــل الرئيسية
ل ـل ـع ــاص ـم ــة ،ولـ ــوقـ ــت لـ ــم ي ـت ـج ــاوز
ال ـس ــاع ـت ــن .عـ ــدد ال ـن ــاش ـط ــن ك ــان
متواضعًا جـدًا ،في مقابل حضور
ّ
أمني مكثف لقوى األمــن الداخلي
وعناصر مكافحة الشغب.
ك ـ ــان ـ ــت حـ ـمـ ـل ــة طـ ـلـ ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم
ق ــد أع ـل ـن ــت ب ـع ــد ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـتــي
نفذتها يــوم السبت املــاضــي ،أنها
ّ
بتحرك يــوم االثـنــن "يشل
ستقوم
ال ـع ــاص ـم ــة" وي ـن ـتــج م ـنــه "إض ـ ــراب
ع ــام" ،إال أنـهــا قــالــت يــوم األح ــد إن
ت ـحــركــات ـهــا ت ــدخ ــل ض ـم ــن "م ـس ــار
تصعيدي جديد" في وجه "حكومة
ّ
التحرك الهزيل،
الزبالة" .تنفيذ هذا
تــرافــق مــع حـمـلــة شـنـهــا نــاشـطــون
على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ضــد حملة "بــدنــا نحاسب" بسبب
م ــوقـ ـفـ ـه ــا يـ ـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي،
ح ــن أع ـل ـنــت إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــدد من
الحمالت األخــرى (جمعية الحراك
امل ــدن ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وم ـج ـمــوعــة
مــن أجــل الـجـمـهــوريــة ،وحقوقيون

ضــد الـفـســاد ،وحملة اقـفــال مطمر
الـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـم ـ ــة) ع ـ ـ ـ ــدم امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ــي
اإلضراب العام "بسبب عدم تنسيق
هذه الخطوة على نحو مسبق مع
الحمالت ومع النقابات والقطاعات
واملناطق".
ال يـ ــرى ودي ـ ــع األسـ ـم ــر م ــن حـمـلــة
"طلعت ريحتكم" ضــرورة أن تأخذ
األم ــور منحى ال ــرد وال ــرد املـضــاد،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن "ه ـن ــاك شـيـئــا أهــم
ال ـي ــوم" هــو قـضـيــة ال ـن ـ ّفــايــات الـتــي
ّ
"تظهر أزمــة أكـبــر" .يفضل األسمر
لــو بقيت املــاحـظــات على التحرك
ف ــي إط ـ ــار ت ــواص ــل ال ـح ـم ـل ـتــن مــع
ّ
بعضهما بعضا ،ال أن تتظهر الى
العلن بهذا الشكل.
تعليقًا على تحرك األمس ونتائجه
يـ ـعـ ـتـ ـق ــد األسـ ـ ـم ـ ــر أن م ـ ـح ـ ــاوالت
توضيح املوقف التي تلت تظاهرة
ي ــوم الـسـبــت ل ــم ت ـتــوقــف ،ب ــل "قلنا

علي رمضان:
إعداد مشترك مع
حملة طلعت ريحتكم
إن تحرك األمــس (اإلض ــراب العام)
ّ
سيتمد لـثــاث ســاعــات فـقــط وهــو
يأتي في إطــار خطوات تصعيدية
م ـق ـب ـلــة بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع األط ـ ـ ــراف
املعنية" .ويضيف األسمر أن هناك
ش ـعــارات ّ
وردات ُرف ـعــت بـعــد الـقــاء
ّ
الـحـمـلــة لـبـيــانـهــا "ك ــب ــرت الـحـجــر"
وأصــدرنــا أكثر من بيان لتوضيح
املسألة.
ويــدعــو األس ـمــر الـحـمــات األخ ــرى
ل ـت ـف ـه ــم ح ـ ـصـ ــول هـ ـ ـف ـ ــوات وس ـ ــوء
تفاهم بني املجموعات ،مردفًا بأن
املـ ـس ــار ال ـت ـص ـع ـي ــدي والـ ـخـ ـط ــوات
املقبلة "سيجري تنسيقها مع كافة

األط ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة" ،وه ـ ــذا بـمـثــابــة
"مـ ـ ـم ـ ـ ّـر إجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري" ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
تحقيق إضراب شامل.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول األس ـ ـ ـمـ ـ ــر إن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
ال ــاح ـق ــة ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة سـتـكــون
ضـ ـم ــن م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات،
ال ـح ـم ــات والـ ـنـ ـق ــاب ــات والـ ــروابـ ــط
األه ـل ـي ــة وال ـط ــاب ـي ــة وغ ـي ــره ــم من
املعنيني.
وفـ ـيـ ـم ــا ك ــان ــت مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
ّ
االجـتـمــاعــي ،تشهد حملة التهكم
واالن ـ ـت ـ ـقـ ــاد ل ـب ــدن ــا ن ـح ــاس ــب دون
ســواهــا مــن الـحـمــات الـتــي أعلنت
أي ـض ــا مـقــاطـعـتـهــا ل ـت ـحــرك طلعت
ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم ،ع ـل ـم ــت "األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" أن
اتـ ـص ــاالت ع ــدة ج ــرت ب ــن أع ـضــاء
ح ـم ـل ـتــي ب ــدن ــا ن ـح ــاس ــب وط ـل ـعــت
ريحتكم .بدنا نحاسب ترى أن أي
ّ
تحرك مثل قطع ّ طريق دولية و"شل
العاصمة" ُيصنف على أنه "إعالن
مواجهة مفتوحة بسقف عال جدًا".
ويقول الناشط في بدنا نحاسب،
عـلــي رم ـضــان أن هـنــاك "م ـحــاوالت
حثيثة قــامــت بها الحملة باتجاه
الدفع لتأجيل هذا التحرك ،تمهيدًا
للعمل عليها عـلــى نـحــو مــوســع"،
الفـتــا إل ــى أن االت ـص ــاالت مستمرة
مع "طلعت ريحتكم" علمًا بأنه لم
ينجر أي من الحملتني إلى السجال
ال ـ ــذي دار ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي "إال ما ندر".
وع ــن ت ـحــرك أمـ ــس ،ي ـقــول رمـضــان
إن "الـنـتـيـحــة ال ـتــي ملـسـنــاهــا زادت
م ــن ق ـنــاع ـت ـنــا ب ـع ــدم امل ـش ــارك ــة في
الـتـحــرك" ،وبــرغــم كــل مــا يـشــاع عن
خ ــاف ــات ب ــن امل ـج ـمــوع ـتــن ،يلفت
رم ـضــان ال ــى أن ال ــرأي ال ـعــام "وكــل
مـ ــن انـ ـج ــر ال ـ ــى ال ـ ـ ـ ــردود والـ ـ ـ ــردود
املعاكسة" سيفاجأون بــأن األمــور
ستذهب بــاتـجــاه اإلع ــداد املشترك
بــن الحملتني لـلـقــاءات الفعاليات
واملـ ـعـ ـنـ ـي ــن لـ ـ ــإعـ ـ ــداد ل ـل ـخ ـط ــوات
الـتـصـعـيــديــة املـقـبـلــة ف ــي مــواجـهــة
سياسات السلطة في ما خص أزمة
النفايات.

تقرير
ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــدت ت ـ ـ ــرك خ ـ ــان ـ ــات ف ـ ــارغ ـ ــة فــي
السجل اليومي مللئها الحقًا ،وأمينة
الصندوق كريستال سعادة الغائبة
ع ــن ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء تــوقـيـعـهــا
املمهور على بياض ،على إيصاالت
وح ـ ــواالت ص ــرف م ـتــروكــة بـتـصـ ّـرف
رئـيــس الـبـلـ ّ
ـديــة .نتيجة للتحقيقات
ّادعــى حمزة عليه ،وأرســل امللف إلى
ّ
الداخلية للموافقة على إحالته
وزير
ّ
ع ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأدي ـب ــي ــة ال ـخــاصــة
بــال ـب ـلــديــات ،ل ـكــن الـ ـق ــرار م ـجـ ّـمــد في
األدراج.
تسجيل أكثر من 25
ميالن
ينفي
ال
ّ
ّ
شـكــوى بـحــقــه ،ولـكــنــه يـ ّـدعــي صــدور
قــرارات تبرئه من أي جرم .يستشهد
م ـي ــان ب ـت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن الـخـبـيــر
ش ــرب ــل طــرب ـيــه ال ـ ــذي عـ ّـي ـنــه امل ـ ّـدع ــي
ّ
الـعــام املــالــي دانــي شبلي ،يــؤكــد فيه
ّ
الـتــدقـيــق بــاملـسـتـنــدات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة .أم ــا
ّ
ّ
يتعلق بالشكوى ّ
املقدمة ضده
فيما
ّ
في وزارة الداخلية ،وتقرير الخبير
هشام كبار ،يقول ميالن إن "كبار قدم
إلى البلدية وطردته ،وهو ً
بناء على
تحقيق استغرق ساعتني فقط ،وجد
ّ
الداخلية
أن هناك اختالسًا وسرقة.
ّ
تتحرك ألن ال ثقة
مــدركــة لــذلــك ،ولــم
لها بتقريره وبعمله".
ح ــاول ــت "األخـ ـب ــار" االتـ ـص ــال بــوزيــر
الداخلية والـبـلـ ّ
ّ
ـديــات نهاد املشنوق
ّ
م ـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ــدة السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــه حـ ــول
أسباب عدم إحالة ميالن على الهيئة
ّ
املعنية
الـتــأديـبـ ّـيــة ،ورم ــي األط ـ ــراف
املـســؤولـ ّـيــة على فــاسـ َـديــن فــي أروقــة
ّ
الوزارة ،إل أننا لم نلق جوابًا.

«اللغة العربية»

التبسيط وليس التسطيح
فاتن الحاج
ال ي ـ ـتـ ــرك وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة الـ ـي ــاس
ب ــوص ـع ــب م ـنــاس ـبــة إال وي ـت ـحــدث
ف ـي ـهــا ع ــن ت ــوج ـه ــات ــه «ل ـت ـب ـس ـيــط»
مـ ــادة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي املـنــاهــج
املنوي تطويرها بما يتماشى مع
مقتضى األحوال .لكن ما لم يتوقعه
أساتذة املــادة أن يخرج الوزير في
ب ــرن ــام ــج "طـ ـقـ ـط ــوق" ،ك ـم ــا وص ـفــه
بعضهم ،ليخبرهم عن عدم فائدة
بـعــض ال ـقــواعــد ف ــي الـلـغــة واألدب
بـلـهـجــة س ــاخ ــرة وظـ ــرف مـمـجــوج.
ّ
اسـتـفــز األس ــات ــذة أن ي ـكــون «هـيــدا
حـ ـك ــي» ال ـ ــذي ي ـق ــدم ــه ع ـ ــادل كـ ــرم،
عـلــى شــاشــة « ،»MTVامل ـكــان الــذي
تـنــاقــش فـيــه مشكلة تــربــويــة بهذا
الـحـجــم ،وإن كــانــوا يــوافـقــون على
إعطاء األولوية لكل ما هو وظيفي
ملخاطبة إنـســان الـيــوم ،شــرط عدم
ال ــوق ــوع ف ــي ف ــخ الـتـسـطـيــح .إال أن
املعترضني اعترضوا على اختصار
لغة الهوية والتراث ببضع كلمات.
حـ ـ ـ ــدث ذلـ ـ ـ ــك ع ـ ـنـ ــدمـ ــا سـ ـ ـ ــأل م ـق ــدم
الـ ـب ــرن ــام ــج ب ــوصـ ـع ــب مل ـ ــن ي ــوج ــه
كـلـمــات أغـنـيــة الـفـنــانــة جــولـيــا «مــا
ع ــم ب ـف ـهــم عـ ــربـ ــي» ،ف ــأج ــاب ــه وه ــو
يـضـحــك« :ل ـكــل ال ـط ــاب» ،ثــم طلب
الــوزي ــر مــن ك ــرم أن يـســأل الشباب
ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي االسـ ـت ــودي ــو «مــا
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إذا ك ــان ــوا يـ ــدرسـ ــون مـ ـ ــادة الـلـغــة
ً
العربية فـعــا بعدما بــاتــت بعيدة
عـنـهــم نـتـيـجــة تـفــاعـلـهــم م ــع لـغــات
وتقنيات جــديــدة ،مــا يحتم علينا
ال ـت ـس ـه ـيــل إلعـ ـ ــادة تـحـبـيـبـهــم بها
وكي ال نخسرها» .ثم دار «تنغيم»
وحوار ساخر إلى ّ
حد التهشيم بني
الشخصني عن أخوات كان (ما فتئ
وم ــا ب ــرح) و«ال ـب ـح ــار» واملـقـصــود
ال ـب ـح ــور ال ـش ـع ــري ــة والـ ـف ــائ ــدة مــن
ت ـع ـل ـي ـم ـه ــا إذا ك ـ ـ ــان ال ـ ـط ـ ــاب لــن
يستخدموها في حياتهم العملية.
ٌب ـ ـ َـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة ،ق ـ ــام ـ ــت ق ـي ــام ــة
ّ
األس ــات ــذة ،فـقــال رب ــاح ال ـق ــادري إن
الــدعــوة إلــى عــدم االهـتـمــام باللغة
العربية تدل على ما آلت إليه علوم
وآداب وقيم املجتمع من انحطاط
وفـ ـس ــاد .ورأت زهـ ـ ــراء ق ـط ـيــش أن
اللغة تعرضت للقضم والتشويه
فــي الـتـعــديــات األخ ـيــرة للمناهج
لـتـنـشــأ أجـ ـي ــال بـكــامـلـهــا ال ت ــدري
ش ـي ـئــا ع ــن أع ـ ــام ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
وأرباب القلم والكلمة فيها ،سائلة:
«أال يكفينا جـيــل مـبـتــور الـجــذور،
م ـن ـق ــاد ،أعـ ـم ــى ،ي ـق ـلــد وال يـبـتـكــر،
يتماهى وال يبدع؟».
أم ـ ـ ــا الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة بـ ـهـ ـي ــة ب ـع ـل ـب ـكــي
ف ـطــال ـبــت ع ـب ــر «األخـ ـ ـب ـ ــار» وزي ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة ب ـت ــوض ـي ــح مـ ــا ح ـص ــل،
فــالـتـخـفـيــف م ــن ص ـعــوبــة بعض

قواعد اللغة ال يعني االستخفاف
ب ـ ـم ـ ـكـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــا و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـس ــف
محاوالتنا الحثيثة إلقناع الجيل
الجديد بلغته األم» ،مشيرة إلى
ّ
أن ه ـن ــاك ان ـط ـب ــاع ــا خ ــاط ـئ ــا ب ــأن
املـشـكـلــة هــي فــي مـحـتــوى امل ــادة،
فيما تكمن األزم ــة فــي مقاربتها
وتعليمها.
في املقابل ،لم يجد أنطوان طعمة،
خ ـب ـيــر ت ــرب ــوي م ــواك ــب لـتـطــويــر
املـنــاهــج ،مـبــررًا لكل هــذه الحملة
إذا وضعت في سياقها ،فالحديث
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ك ــان ع ـفــويــا ورب ـمــا
م ـت ـس ـ ّـرع ــا« ،إال أن ال ـتــوج ـي ـهــات
ال ـتــي أع ـطــانــا إي ــاه ــا ال ــوزي ــر تـنـ ّـم
عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه يـ ـتـ ـع ــاط ــى م ـ ــع ال ـل ـغ ــة
العربية على أنها قضية كيانية
مرتبطة بالهوية ،لكنه ميال إلى
أن يتصالح الطالب معها وأن ال
يـعـتـبــروهــا م ــن امل ــاض ــي» .يشير
ط ـع ـم ــة إلـ ـ ــى أن الـ ـخـ ـي ــط ال ــرف ـي ــع
بــن الــدعــابــة والـسـخــريــة املــدمــرة
ي ـح ـتــاج إل ــى وج ـ ــدان ذك ــي ك ــي ال
يخطئ ،والــوزيــر ليس بعيدًا عن
هذا الجو .مع ذلك ،يؤكد طعمة أن
تــرشـيــق الـلـغــة مـطـلــوب وتسليط
الضوء على ما هو وظيفي وراهن
ضروري« ،لكننا مسؤولون تجاه
عــدم االرت ـجــال وح ــذف مــا يتعلق
بتراثنا».

المستأجرون القدامى
يعتصمون غدًا
تضامنًا مع الفنان صــاح تيزاني (املعروف
ب ــ"أبــو سليم الـطـبــل") ،دعــت لجنة الــدفــاع عن
حقوق املستأجرين ،أمــس ،الــى التظاهر غدًا
أم ــام مـقــر االت ـح ــاد الــوط ـنــي لـنـقــابــات الـعـمــال
واملـسـتـخــدمــن ـ ـ وط ــى املـصـيـطـبــة ،وذل ــك ألنــه
"مهدد بالتهجير كما كل املستأجرين" .كذلك
دعــت اللجنة الــى التظاهر أم ــام مـنــزل املـ ّـدعــي
العام التمييزي القاضي سمير حمود ملطالبته
"ب ــإل ـغ ــاء ق ـ ــرار تـسـخـيــر قـ ــوى االم ـ ــن لـخــدمــة
ً
املــال ـكــن" ،وص ــوال ال ــى قـصــر عــن الـتـيـنــة من
أج ــل مـطــالـبــة رئـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب بسحب
قانون االيـجــارات "األس ــود" ،وتفعيل مبادرته
وإدراج ـه ــا عـلــى ج ــدول أعـمــال دورة املجلس
الـعــاديــة إلقــرارهــا" .وكــان القاضي حـمــود قد
أص ــدر فــي  2015/2/17قـ ــرارًا تــوجــه بــه إلــى
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،طالبًا منها
«التعميم على جميع قطاعاتها بتأمني املؤازرة
لـلـخـبــراء املـكـلـفــن مــن قـبــل مــالـكــي الـعـقــارات
واألبنية املؤجرة إلجراء تخمني املآجير».
كذلك دعت اللجنة الى تنظيم اعتصام حاشد
أمـ ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ف ــي س ــاح ــة ري ــاض
ُ
الصلح ،في األول من نيسان املقبل ،ملناسبة
مرور عامني على إقرار القانون.

بيع اللقاحات في مطار بيروت
قـ ــال ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ال ــدكـ ـت ــور إس ـمــاع ـيــل
ّ
س ـكــريــة إنـ ــه ح ـ ــذر م ــن ال ـف ـس ــاد ف ــي مـطــار
ب ـي ــروت ح ـيــث ي ـجــري ت ـهــريــب وب ـيــع الـلـقــاح
ضــد الحمى الـصـفــراء إلح ــدى الصيدليات.
وأوضـ ــح أن تـحــذيــرات
السابقة بهذا الشأن ال
تزال قائمة اليوم ،نظرًا
إلــى وج ــود الكثير من
الـحـجـيــج واملـســافــريــن
إل ــى أفــري ـق ـيــا ال ــذي ــن ال
ي ـت ـل ـق ــون ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،بــل
ّ
يتلقون شـهــادة تلقيح
وهـمـيــة .ولـفــت سكرية
إلى أن «من لم يطارده االرهــاب في أفريقيا،
ق ـضــى ب ـم ــرض ال ـح ـمــى ال ـص ـف ــراء yellow
 ،feverكما حدث لستة لبنانيني منذ أيام في
أن ـغــوال ،مطالبًا بمحاسبة كــل مـســؤول عن
االستخفاف بصحة اللبنانيني املحاصرة ما
بني «النفايات واإلرهاب».

مرأب التل ال ّ
يلبي حاجة المدينة

ّ
وق ــع أصـحــاب املـحــال ومــالـكــو الـعـقــارات في
التل ـ طرابلس عريضة تشير إلى أن مشروع
م ــرأب الـتــل املــزمــع إقــامـتــه فــي ســاحــة جمال
عبد الناصر «ال ّ
يلبي حاجة املدينة للنهوض
بها اقتصاديًا ،كون هذه املنطقة هي الوجه
ال ـح ـضــاري والـعـمــرانــي وال ـتــراثــي والـثـقــافــي
للمنطقة ،وخصوصًا أن وسط املدينة ّ
غني
بــاآلثــار الـتــاريـخـيــة ،وااله ـت ـمــام بـهــذه املعالم
يسهم في جذب الزوار.

 339ترخيصًا صناعيًا
ه ــو ع ــدد ال ـتــراخ ـيــص الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة
الـصـنــاعــة للمصانع خ ــال الـنـصــف الثاني
من عام  .2015وقد احتلت القرارات املتعلقة
بتراخيص اإلنشاء النسبة األعلى (،)%38.6
علمًا ب ــأن ال ـعــدد االك ـبــر منها هــو مــن الفئة
الثالثة ( 64قرارًا) .أما نسبة القرارات املتعلقة
بتراخيص اإلنـشــاء واالستثمار فقد بلغت
 ،%22.4وال ـعــدد االكـبــر منها هــو مــن الفئة
الرابعة ( 49قرارًا) .أما نسبة القرارات املتعلقة
بتراخيص االستثمار فبلغت .%19.5

