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متفرقات

جنى نصر اهلل

الدولة  ق��ررت  إذ  ب ال محالة، 
َ
السائق مراق

اللبنانية أخيرًا أن ترّبيه وتجعله »يمشي 
ع��ل��ى ال��ع��ج��ن وم���ا ي��ل��خ��ب��ط��وش«. م��ر أكثر 
م���ن أس��ب��وع��ن ع��ل��ى ه���ذه ال���واق���ع���ة، وحال 
��ب��اع ال��ن��ظ��ام بعد 

ّ
السائقن ي��رث��ى ل��ه��ا. ف��ات

فوضى نشأوا عليها وترعرعوا في ظلها، 
ف��ي كنفها  ال��ق��ي��ادة  وحصلوا على رخ��ص 
ليس مسألة سهلة، وخصوصًا أن القيادة 
في لبنان لم تكن تنّم عن ذوق، بل كانت في 
التي  قلة ذوق،   على 

ً
دليال األحيان  معظم 

تعادل في القاموس اللبناني، الشطارة.
دت الساعة الصفر وبدأ العمل 

ّ
أما وقد ُحد

ب��ن��ظ��ام ال����������رادارات، ف���ال خ���ي���ار آخ����ر سوى 
االلتزام تحت طائلة دفع 50 الف ليرة عند 
ك��ل مخالفة ف��ي امل��رح��ل��ة األول����ى، و»الخير 
ام«. وي��ب��دو أن ح���رص ال��س��ائ��ق��ن على 

ّ
ل���ق���د

أرواحهم،  ع��ل��ى  ح��رص��ه��م  ي��ف��وق  جيوبهم 
 االل���ت���زام ب��ال��س��رع��ات امل��ح��ددة كان 

ّ
ذل���ك أن

بوزيرة  نكاية  كيدّي  التزام  لعله  أو  الفتًا، 
املال ريا الحسن، إذ إن ضبط السرعة ليس 
ي خزينة 

ّ
سوى ضريبة غير مباشرة تغذ

الدولة، وتفقر املواطن، الذي ال يحصد أّي 
 هذه 

ّ
ف��ائ��دة ج����راء دف��ع��ه��ا، وخ��ص��وص��ًا أن

��ف ف��ي م��ش��اري��ع تحسن 
ّ

ال��ع��ائ��دات ال ت��وظ
الطرق وتوسيعها وخالفه. 

السير  بقوانن  التقّيد  أس��ب��اب  تكن  مهما 
وم��وج��ب��ات��ه، ف��إن ذل��ك ال يقلل م��ن جمالية 
مشهد حركة السيارات في الشوارع، حيث 
امل���ل���ّون���ة املربوطة  ال���س���ي���ارات  ب��ت��ل��ك  ���ر 

ّ
ت���ذك

د س��رع��ت��ه��ا في 
ّ

ب���أس���الك ك��ه��رب��ائ��ي��ة ت���ح���د
مدينة املالهي. وكما أن كل عنزة »مربوطة 
ف���ق���د أص���ب���ح���ت ك����ل سيارة  ب���ك���رع���وب���ه���ا«، 
 ح���رك���ت���ه���ا. هكذا 

ّ
م���رب���وط���ة ب���������رادار ي����ش����ل

يسخر السائقون من قوانن القيادة التي 
في  غفلة  على  جاءتهم  أو  عليهم  فرضت 
ومصيرية  وطنية  بقضايا  انهماكهم   

ّ
ع��ز

العمل  تأخير   
ً
مثال ممكنًا  يكن  أل��م  كبرى. 

بنظام ال��رادارات الى ما بعد صدور القرار 
االتهامي باغتيال الحريري؟ إذ كيف يمكن 
أن تقود بسرعة أقصاها 100 كلم على قرع 
ط��ب��ول ال��ف��ت��ن��ة، أو ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن تضبط 
دع��س��ة رج��ل��ك ع��ل��ى دواس�����ة ال��س��رع��ة حن 

كما حصل مع أحد السائقن، ال��ذي خانه 
اد السرعة في سيارته، وك��اد أن يدخل 

ّ
ع��د

بعداد جاره  االستعانة  ل��وال  املحظور  في 
ف��ي ال��وق��ت امل��ن��اس��ب. وإذا ك��ان ه��ن��اك أكثر 
ال��س��ي��ارة، فعندها تتوزع  م��ن شخص ف��ي 
السائق  ك�����ان  إذا  وخ���ص���وص���ًا  امل����ه����ّم����ات، 
مصرًا على تجاوز السرعة املحددة. ففيما 
ي��ه��ت��م ه��و ب��ش��ؤون ال��ق��ي��ادة ي��ت��ف��رغ رفيقه 
الك��ت��ش��اف م��واق��ع ال�����رادارات، فيما ينهمك 
م��وق��ع وزارة  ��د 

ّ
ت��ف��ق ف��ي  ال��ث��ال��ث  شريكهما 

الداخلية اإللكتروني عبر الهاتف الخلوي 
ق����د س���ج���ل���ت بحق  ك����ان����ت  اذا  م����ا  ل���ل���ت���أك���د 
تصبح  هكذا،  سرعة.  مخالفة  أّي  السائق 
 ممتعة ومسلية 

ً
الرحلة الى الجنوب مثال

املشاركات  إح���دى  كما وصفتها  وم��ث��ي��رة، 
في مغامرة »التسابق مع الرادار جنوبًا«، 
مماثلة  مغامرة  ب��خ��وض  نفسها  ووع���دت 
أك��ث��ر إمتاعًا،  ت��ك��ون  أم����ل أن   ع��ل��ى 

ً
ش���م���اال

فالطرق هناك أكثر اتساعًا ال يمكن معها 
مقاومة إغراء السرعة لهواة النوع.

هكذا جاءهم الرادار »شحمة على فطيرة«، 
أّي  ي��ف��ّوت��ون  ال  اللبنانين   

ّ
أن وخصوصًا 

ت��ف��ص��ي��ل ص��غ��ي��ر ف���ي ح��ي��ات��ه��م ال��ع��ام��ة من 
ليلة  أل��ف  أن ينسجوا حوله قصص  دون 
امل���وض���وع بحجم  ف��ك��ي��ف إذا ك����ان  ول��ي��ل��ة، 
أخرجهم  حياتهم  في  جديد  تطور  رادار؟ 
وتوابعهما،  ال��دول��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  ق��م��ق��م  م���ن 
ك��ل طاقاتهم  استنزفوا  أن��ه��م  وخ��ص��وص��ًا 
في ابتداع القصص والطرائف، وكانوا في 
أمّس الحاجة الى جديد يسليهم ويعيدهم 
الى ميدان الهرج واملرج. فكان الرادار الذي 
 استخدامه في أّي بلد في العالم 

َ
لم يحظ

بما لقيه من اهتمام وجدل وأخذ ورد في 
لبنان، حيث ال ينضب بئر االنتقادات بن 
م��ؤّي��د وم��ع��ارض. فبعد أق��ل م��ن 24 ساعة 
على بدء العمل بنظام الرادارات، استنفرت 
م��ا هو  ال��ط��اق��ات للتحايل عليه، منها  ك��ل 
م���ع���روف وش���ائ���ع ف���ي ال��ع��ال��م م��ث��ل تنزيل 
ال���ب���رن���ام���ج امل���ع���ط���ل ل���ع���م���ل ال�����������رادار على 
يدوية  اخ��ت��راع��ات  ال��ى  الخلوية،  الهواتف 
من نوع رش لوحة السيارة بمثّبت الشعر 
الذي يحول دون قراءة الرادار للوحة، كما 
ي��ق��ول ال���ع���ارف���ون ال���ذي���ن ي��ق��ت��رح��ون أيضًا 
بدائل أخرى، منها تغليف اللوحة بكيس 

نايلون.
ق���ائ���م���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ات وص����ل����ت ال�����ى معظم 
ال��ه��وات��ف ال��خ��ل��وي��ة، أو ان��ت��ش��رت بواسطة 
ولم  للفائدة،  تعميمًا  اإللكتروني  البريد 
انتشارها  س����رع����ة  ف����ي  ي���ض���اه���ي���ه���ا  ي���ك���ن 
ال��ت��ي نسجها  وال��ن��ك��ات  التعليقات  س��وى 
 :

ً
ال���رادارات، منها مثال املواطنون عن عمل 

اذا ك��ان ع��ن��دك »واس��ط��ة« ال��رج��اء إبرازها 
ال���س���ي���ارة ب��م��ا ي��ت��ي��ح للرادار  ن���اف���ذة  ع��ب��ر 
بالباقي.  ت��ه��ت��م  وال���داخ���ل���ي���ة  ت���ص���وي���ره���ا، 
س��ي��دت��ي ال���رج���اء االه��ت��م��ام ب��م��ظ��ه��رك، ألن 
ال��س��ائ��ق ع��ن قرب،  ال������رادار يلتقط ص����ورة 

ويحتفظ بها في ملفات وزارة الداخلية.
ت���ن���ا مصيبة  أي�����ن ج���اء »م�����ن  ل�����ه:  ق���ال���ت   ...
بالسيارة،  تبوسني  فيك  بقى  م��ا  ال����رادار، 
تخافي،  »ال  ف��أج��اب��ه��ا:  بتطلع ص��ورت��ن��ا«، 

عم بوسك على مهلي«!

اللبنانيون والرادار 
»ما تخافي عم بوسك على مهلي«

منها،  امل��رج��ّوة  الغاية  ال����رادارات  حققت 
إذ تضاءلت أعداد حوادث السير. ولكن 
ك��ي��ف ال��س��ب��ي��ل ال���ى ح��ل زح��م��ة السير؟ 
رب���م���ا ي��ف��ت��رض ب���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة زياد 
بارود تكرار تجربة شرطي السير، التي 
خاضها قبل نحو ع��ام حني تولى فتح 
ال��ط��ري��ق ب��ع��دم��ا ع��ل��ق ف��ي زح��م��ة خانقة 
ف���ي ال��ص��ي��ف��ي؟ ال��ب��ح��ر أم��ام��ك��م، وأزمة 
املقبلة  األعياد  املضاعفة بسبب  السير 

وراءكم!

رادارات 
للزحمة؟

مجتمع

»األميركّية«: جسيمات في الهواء تسّبب السرطان 

يواصل فريق من الباحثني في الجامعة األميركية في بيروت 
قه الشخص 

ّ
دراسة لتحديد نسبة التلوث في الهواء الذي يتنش

العادي في بيروت. 
وقد وجد الباحثون أن مستويات مختلفة من الجسيمات في 

الهواء التي تؤثر سلبًا على صحة اإلنسان إلى حّد كبير تتجاوز 
املستويات القصوى املسموح بها والتي حددتها منظمة الصحة 

العاملية. وترأس الفريق د. نجاة صليبا، األستاذة املساعدة في 
الكيمياء التحليلية والجوية في دائرة الكيمياء ومديرة مركز 

حماية الطبيعة من أجل مستقبل مستدام )إبصار(، في 
الجامعة.

وقالت صليبا إّن الجسيمات يمكن أن تكون في بعض األحيان 
مسّببة للسرطان، موضحة أّن »الغبار الناتج من أعمال البناء 

املزدهرة في بيروت قد ال يسّبب املرض، لكّن له آثارًا سلبية على 
الصحة العامة. وقد ثبت أنه يسهم في التهاب الشعب الهوائية، 

والحساسية، والربو، والتهاب الشعب الهوائية املزمن، مع آثار أكبر 
على األطفال. 

وتأتي الخطورة األكبر على الصحة العامة من تزايد انبعاثات 
الكربون مع تنامي عدد السيارات وحركة املرور في ساعات 

الذروة. ويقّدر أن لبنان استقبل نحو مليون وستمئة ألف سيارة 
على مدى األعوام العشرين املاضية«. 

استنفار بلدّية بيروت استباقًا لتداعيات العاصفة 

اجتمع محافظ بيروت بالتكليف 
ناصيف قالوش )الصورة( مع رؤساء 

ودوائر األقسام في البلدية وقائد 
فوجي الحرس واإلطفاء، إضافة 

إلى متعهدي أشغال البنى التحتية 
والورش في العاصمة، في مكتبه، 

للتقيد بتنفيذ إجراءات ميدانية، 
استباقًا للعاصفة املرتقبة في األيام 

املقبلة، كما في موسم الشتاء. ويأتي 
 الجتماعات سابقة اتخذت خاللها تدابير 

ً
االجتماع استكماال

عملية لتنظيف األقنية واملجاري وإلزام الورش التقيد باملواصفات 
املنصوص عليها في قانون البناء ووضع ستائر حماية على 

الواجهات قيد التنفيذ حفاظًا على السالمة العامة. 

مصير اإلضراب املفتوح في »اإلعالم ــ 2«

عّمم، أمس، مدير كلية اإلعالم والتوثيق ��� الفرع الثاني في الجامعة 
اللبنانية مذكرة يطلب فيها من األساتذة التقيد بالقانون والنظام 

والعودة إلى الصفوف وعدم التغّيب. وتشير مصادر في الكلية 
إلى أّن الدروس بدأت تنتظم مع ازدياد عدد األساتذة الراغبني في 

إعطاء الدروس تدريجًا. في املقابل، أكد رئيس الهيئة الطالبية 
في الكلية ميشال بوزيد، في مؤتمر صحافي عقده أمس في 

نادي الصحافة، استمرار اإلضراب املفتوح وتعليق الدروس حتى 
الرجوع عّما سماه الخطأ. 

وقال بوزيد: »كنا اعتقدنا بأّن الحرب على الفروع الثانية 
ت إلى غير عودة، وها نحن نعود 

ّ
في الجامعة اللبنانية قد ول

باملضمون إلى زمن املخططات املرسومة مسبقًا من أصحاب 
الغايات واستغالل التعيينات املدروسة املصدر والهوية، لفرض 

واقع رفضناه في كل املراحل وال نزال«.

»األيام العلمّية الثانية« في »اللبنانية«

أطلق رئيس الجامعة اللبنانّية، أمس، مؤتمر »األيام العلمية الثانية« 
في »املعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا«، في قاعة 
املسرح، ويمتد حتى يوم غد. يهدف املؤتمر إلى عرض األبحاث 
ت 

ّ
ذ ضمن برنامج دعم األبحاث في الجامعة، الذي تخط

ّ
التي تنف

موازنته مليون دوالر سنويًا. 
وأشارت رئيسة املعهد زينب سعد إلى أّن املؤتمر يسهم في»إلقاء 

الضوء على اآللية التي اتبعناها، لتحويل وتطوير هذه املشاريع 
البحثية، إلى مشاريع ومواضيع في أطروحات الدكتوراه ورسائل 

املاستر«. 
بدوره، لفت شكر إلى أن »طموحنا هو أن يزداد عدد الطالب في 
ل حاليًا سوى 5% فقط 

ّ
مرحلتي املاستر والدكتوراه، فهو ال يمث

من طالب الجامعة، إضافة الى توفير ماسترات جديدة بحثية أو 
مهنية، وتأمني أكبر قدر ممكن من املنح لطالب الدكتوراه«. وشّدد 

على إقرار قانون جديد للجامعة اللبنانية قّدمه منذ 10 أشهر، 
وما يزال في أدراج وزير التربية.  

 الرادار، ففقدوا 
ً
وأدركهم فجأة

البوصلة وأصبحوا تائهني 
يتلّمسون واحة تطفئ ظمأ 

السرعة واملخالفة، اللتني 
تسريان في عروقهم. يهيمون 

في مركباتهم بحثًا عن منطقة 
خالية من عيون الرادارات التي 

ُوزعت في كل مكان. رادارات 
منها ما هو ظاهر، ومنها ما 

رى
ُ
رى وال ت

َ
هو مخفّي، أي إنها ت

السياسين  ن��اري ألح��د  يطالعك تصريح 
عبر اإلذاعة، رفيقة دربك في السيارة؟ 

��ل أن ي���ق���ارب امل���وض���وع من 
ّ

ث��م��ة م���ن ي��ف��ض
أكثر  الى تشابيه  منظار مختلف ويذهب 
ال���س���ي���ارات تتحرك  ف��ي��رى أن  روم��ان��س��ي��ة، 
»م����ث����ل ال����ل����ي ع����م ي����ك����زدر ص���اح���ب���ت���و على 
ال���ك���ورن���ي���ش«. إذ إن���ه���ا ت��س��ي��ر ع���ل���ى مهل 
وف��ق إي��ق��اع مضبوط حيث ال ت��ج��اوز، وال 
ب��ال��ض��وء يعمي  ل���أب���واق، وال تغميز  ن��ق��ر 
ب��ص��ي��رة ال���س���ائ���ق ألن س��ائ��ق��ًا خ��ل��ف��ه على 
عجلة م��ن أم���ره وق��د لعلع أض���واءه طالبًا 

إفساح الطريق أمامه.
القيادة  املظاهر وأصبحت  غابت كل هذه 
مضجرة وتفتقر الى اإلثارة التي تحّولت 
الى تحد غير معلن بن السائق والرادار. 
أيهما ينجح في تسجيل نقطة في مرمى 
اآلخ��ر؟ لذا، بات السائقون يحتاجون الى 
ق���ي���ادة مركباتهم:  أك��ث��ر م���ن ع��ي��ن��ن أث���ن���اء 
واح�����دة مل��راق��ب��ة ال��ط��ري��ق أم��ام��ه��م، وثانية 
اد ال����س����رع����ة، وث���ال���ث���ة لرصد 

ّ
مل���راق���ب���ة ع��������د

ال�����رادارات وت��ح��دي��د إم��ك��ان وج��وده��ا على 
أمل التحايل عليها في املرة املقبلة. أما من 
ل عداد السرعة في سيارته، فيحتاج 

ّ
تعط

اد 
ّ

ال��ى عد النظر  راب��ع��ة ليسترق  ال��ى ع��ن 
السرعة ف��ي س��ي��ارة م��ح��اذي��ة، وال��ت��أك��د أنه 
ال ي��زال يسير ضمن »ال��ص��راط املستقيم«، 
ر عليه األمر، فسيستعن بصديق 

ّ
وإذا تعذ

ربما  أو  باملهمة،  للقيام  ب��ج��واره  يجلس 
النافذة وي��ص��رخ لزميله  م��ن  يخرج رأس��ه 
يش العداد معك؟«، تمامًا 

ّ
السائق: »معلم اد

تحقيق

تغير سلوك اللبنانيني بعد انتشار الرادارات )أرشيف ــ خالد الغربي(
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