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مجتمع

مجتمع
قضية تبحث لجنة األشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة لالسكان عبر مشروع قانون
ّ
التشوه العمراني واالكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية ،ويضرب بعرض الحائط السالمة العامة.
يزيد
ُ
ُ
مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة يجيز إضافة طابق جديد على االبنية الموجودة والمستحدثة ،في ظل
معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة «تركيب الطرابيش»

على الحافة

«المياه والسياحة» ...الهدر المسكوت عنه
حبيب معلوف

مشروع تعديل قانون البناء على حساب التنظيم المدني والسالمة العامة

تمويل «اإلسكان» بـ«تركيب الطرابيش»!
هديل فرفور
بـ ـه ــدف ت ــأم ــن اي ـ ـ ـ ــرادات لـلـمــؤسـســة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــإس ـ ـكـ ــان ،ت ـ ـ ـ ــدرس ل ـج ـنــة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل الـنـيــابـيــة
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ــرم ــي إلـ ــى تـعــديــل
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـبـ ـنـ ــاء رق ـ ـ ــم ( 646تـ ــاريـ ــخ
 )2004/12/11وت ـع ــدي ــل امل ــرس ــوم
التطبيقي لقانون البناء رقم 15874
(ت ـ ــاري ـ ــخ ُ .)2005/12/12
وي ـج ـي ــز
ال ـقــانــون إض ــاف ــة طــابــق ُ جــديــد على
األبـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة واملـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة
ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة م ــن دون
اح ـت ـســابــه ف ــي مـ ـع ـ ّـدالت اإلس ـت ـث ـمــار
وع ــدد الـطــوابــق واإلرت ـف ــاع األقـصــى.
ويشترط أن يكون الطابق اإلضافي
ّإما ذا سقف منحدر على شكل ثكنة
ّ
ُمغطاة بالقرميد في املناطق الريفية
أو تشجير  %40مــن سـطــح الطابق
ف ــي املـ ـ ــدن .ف ـي ـمــا يـسـتـثـنــي امل ـنــاطــق
التي تفرض شروطًا خاصة للبناء،
وامل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـف ـي ــات او لـلـسـكــن
الـ ـخ ــاص ،واألب ـن ـي ــة ال ـتــي اس ـت ـفــادت
مــن قــوانــن اسـتـثـنــائـيــة بــارتـفــاعــات
أو بعدد طوابق ،وتلك التي خضعت
ل ـق ــوان ــن ت ـســويــة م ـخــال ـفــات ال ـب ـنــاء
سابقًا.
ّ
ورغم أن الصيغة النهائية للمشروع
لـ ـ ــم تـ ـتـ ـبـ ـل ــور بـ ـ ـع ـ ــد ،وفـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ــدد مــن
املعنيني وأعضاء في لجنة األشغال
النيابية تواصلت معهم «األخبار»،
ّ ّ
إل أن «الثابت» هو تقسيم العائدات
ال ـت ــي سـتـسـتــوفــى ف ــي حـ ــال إقـ ـ ــراره،
وت ــوزي ـع ـه ــا ك ــاآلت ــي %10 :لـحـســاب
ال ـب ـلــديــات امل ـع ـن ـيــة ،و %10لـحـســاب
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة امل ــرك ــزي و%80
لحساب املؤسسة العامة لإلسكان.
نـقـ ّـابــة املـهـنــدســن ف ــي ب ـي ــروت الـتــي
ح ــذر نقيبها املعمار جــاد تــابــت في
ت ـق ــري ــر ل ــه م ــن ت ــداعـ ـي ــات االق ـ ـتـ ــراح،
دع ــت املـعـمــاريــن املهتمني ال ــى لقاء
في بيت املهندس أمس للنقاش فيه.
تابت أشار في تقريره الى «تداعيات
ك ـث ـي ــرة» ل ـل ـم ـشــروع «م ــن شــأن ـهــا أن
ت ــؤث ــر ت ــأث ـي ــرا بــال ـغــا ع ـلــى الـتـنـظـيــم
امل ــدن ــي واس ـت ـع ـم ــاالت األراضـ ـ ــي في
كافة املناطق ،كما يمكن أن تؤدي الى
املزيد من التشويه للبيئة وللطابع
املـعـمــاري للمدن ولـلـقــرى» .وأوضــح
ّ
أن األث ـ ــر امل ـب ــاش ــر األول ه ــو زيـ ــادة
معدالت اإلستثمار في كافة األراضي

الـلـبـنــانـيــة «م ــا سـيـنـتــج عـنــه ضغط
إضافي على شبكات البنى التحتية
واملـ ـ ــواصـ ـ ــات ،وي ــزي ــد م ــن امل ـشــاكــل
ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـك ـه ــرب ــاء
واملـ ـي ــاه وش ـب ـكــات ال ـط ــرق والـنـقــص
ف ــي م ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات» .ول ـفــت إلــى
أن «الــزيــادة فــي مـعـ ّـدالت اإلستثمار
سـ ـت ــؤدي الـ ــى م ــزي ــد م ــن اإلك ـت ـظ ــاظ
في أحياء مدننا وقــرانــا ،ومزيد من
اإلخـتـنــاق فــي املـنــاطــق املبنية التي
ت ـع ــان ــي أص ـ ــا مـ ــن ك ـث ــاف ــة س ـكــان ـيــة
مرتفعة» .ناهيك عما يمكن أن ينتج

عنه مــن مشاكل حقوقية وقانونية
بــن ّ مالكي الحصص واالنتفاعات.
وح ــذر مــن أن مثل هــذا التدبير «قد

نقابة المهندسين :المشروع
يأتي في وقت هناك أكثر من
 150ألف شقة ال تجد من يشتريها
ت ـك ــون ل ــه ت ــداع ـي ــات خ ـط ـيــرة ف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـســامــة ال ـعــامــة وال ـق ــدرة
ّ
على مقاومة الزالزل والهزات».

الـ ـتـ ـق ــري ــر أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم
امل ــدن ــي يـ ـح ـ ّـدد ف ــي ب ـع ــض امل ـنــاطــق
عـ ــدد ال ـط ــواب ــق واالرت ـ ـفـ ــاع األق ـصــى
لـل ـب ـنــاء ب ـه ــدف ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى طــابــع
الـ ـ ـق ـ ــرى واألري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وع ـ ـلـ ــى امل ـن ــاظ ــر
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وإض ــاف ــة ط ــاب ــق جــديــد
سيكون له «تأثير أكيد على الطابع
العمراني فــي كــل املـنــاطــق بما فيها
املناطق الريفية واألراضــي الزراعية
واألح ـ ــراج ،وتعميم ن ـمــوذج األبنية
الـتــي يبلغ ارتـفــاعـهــا أرب ـعــة طــوابــق
عـ ـل ــى أغـ ـل ــب املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».

أم ــا تـبــريــر زيـ ــادة الـطــابــق االضــافــي
ب ـح ـجــة «األث ـ ـ ــر ال ـت ـج ـم ـي ـلــي» لـثـكـنــة
ال ـق ــرم ـي ــد ف ـس ـي ـع ـنــي «ف ـ ـ ــرض طــابــع
م ـع ـمــاري واحـ ــد عـلــى كــافــة املـنــاطــق
ب ـم ـع ــزل ع ــن خ ـصــائ ـص ـهــا ونــوع ـيــة
البناء فيها» .ولفت التقرير ،في هذا
السياق ،الى ضرورة «احترام تراثنا
امل ـع ـمــاري الـحــديــث ال ــذي أشـ ــاده في
الخمسينيات والستينيات من القرن
املاضي أعالم العمارة اللبنانية مثل
الـنـقـبــاء أن ـط ــوان تــابــت وفــريــد طــراد
وه ـنــري إده وأم ــن ال ـبــزري وعــاصــم

س ـ ــام وبـ ـي ــار ال ـ ـخـ ــوري وغـ ـي ــره ــم».
ُ ّ
وســأل« :هــل ُيعقل أن تغطى األبنية
الـتــي أش ــاده ــا ه ــؤالء بـطــرابـيــش من
القرميد تناقض طابعها املعماري؟
وهــل يعقل أن تعمم ثكنات القرميد
ع ـلــى ال ـب ـن ــاي ــات املــرت ـف ـعــة واألبـ ـ ــراج
الـتــي تـشــاد فــي بـيــروت وبقية املــدن
اللبنانية؟».
عضو لجنة األشغال النيابية محمد
ّ
خواجة قال لـ «األخـبــار» إن «البحث
ال يــزال جــاريــا ،ومـشــروع القانون لم
ُي ّ
ولفت الى أن بعض أعضاء
قر بعد».
ّ
ال ـل ـج ـنــة ي ـت ـحــفــظ ع ــن م ـب ــدأ إض ــاف ــة
طابق على االبنية القديمة في املدن
لتداعيات ذلــك على السالمة العامة
واالكـ ـتـ ـظ ــاظ وال ـض ـغ ــط ع ـلــى الـبـنــى
ّ
ال ـت ـح ـت ـيــة واملـ ــواقـ ــف ،إل أن «ه ـنــاك
ح ـمــاســة ي ـبــدي ـهــا غــال ـب ـيــة االع ـض ــاء
لجهة الشق التجميلي الــذي يرسيه
امل ـشــروع مــن جـهــة ،ولتسيير أعمال
املــؤسـســة الـعــامــة لــاسـكــان مــن جهة
أخرى».
مصادر في مديرية التنظيم املدني
«ناقض
قالت لـ«األخبار» إن املشروع
ً
كــل م ـبــادئ التنظيم امل ــدن ــي» ،الفـتــة
ّ
إل ــى أن ال ــداف ــع األس ـ ــاس وراءه هو
ت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
لـ ــإس ـ ـكـ ــان .ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـغ ــرب ت ـقــريــر
نـقـيــب امل ـه ـنــدســن ذلـ ــك ،م ـش ـي ـرًا الــى
أن الــدراســات التقديرية الـتــي قامت
بـهــا الـنـقــابــة ف ــي ب ـي ــروت بــالـتـعــاون
م ــع ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن ف ــي ال ـش ـمــال
والتنظيم املدني تشير الى أن إقرار
املشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر
من  150الى  300مليون دوالر سنويا
كـحـ ّـد أقـصــى« ،ه ــذا اذا ارتـكــزنــا على
معدل مساحات رخص البناء خالل
السبع سنوات األخيرة .فهل نخاطر
باعتماد قانون يــؤدي الــى مزيد من
ال ـت ـشــويــه لـبـيـئـتـنــا ول ـط ــاب ــع مــدنـنــا
وقرانا ويهدد السالمة العامة مقابل
هذا املبلغ الذي ال يمثل سوى نسبة
ضئيلة من واردات الخزينة؟» .ولفت
ال ــى أن امل ـفــارقــة أن امل ـش ــروع «يــأتــي
في وقت يشهد فيه السوق العقاري
تــراجـعــا مـلـحــوظــا بــوجــود أك ـثــر من
 150أل ــف ش ـقــة سـكـنـيــة ال ت ـجــد من
ي ـش ـت ــري ـه ــا ،ف ـه ــل ي ـع ـقــل أن نـضـيــف
مساحات بناء جــديــدة فيما السوق
غير قــادر على استيعاب املساحات
املوجودة؟».

امل ـ ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة :ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات غـيــر
املبنية يتوجب على طالبي الترخيص
االستفادة من مــواد مشروع القانون
تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف
الصحي ،تأمني خــزانــات لجمع املياه
ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما
ف ـ ــوق ل ـك ــل ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة .ف ــي ح ــال
االس ـت ـفــادة مــن اح ـكــام املـ ــادة الثانية
يفترض معالجة الواجهة الخامسة او
السطح ولحظ حديقة بنسبة ال تقل
ع ــن  40بــامل ـئــة م ــن م ـســاحــة الـسـطــح
االخير.
املــادة الخامسة :يتوجب على مالكي

العقار الذين يرغبون باالستفادة من
احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل
 30في املئة من قيمة االرض الوهمية
امل ـط ـلــوبــة ل ـتــأمــن امل ـس ــاح ــة املـطـلــوبــة
عـنــدمــا ال يـتـجــاوز عــامــل االستثمار
 1في املئة بعد الــزيــادة ،و 40في املئة
عندما يكون عامل االستثمار اعلى
مــن واحــد ال يتجاوز  2فــي املئة بعد
الــزيــادة ،و  50فــي املـئــة عندما يكون
عــامــل االسـتـثـمــار أع ـلــى مــن  2تقوم
اللجنة اللجان املعتمدة بتخمني سعر
املـتــر الع ـطــاء رخ ــص للبناء بتخمني
سعر املتر لتحديد الرسم املتوجب.

ّ
ّ
حذرت نقابة المهندسين من تداعيات خطيرة للمشروع على السالمة العامة والقدرة على مقاومة الزالزل والهزات (هيثم الموسوي)

ّ
مسودة المشروع
امل ـ ــادة االولـ ـ ــى :اق ــام ــة طــابــق اضــافــي
ذي سـقــف مـنـحــدر ال يحتسب في
م ـعـ ّـدالت اإلسـتـثـمــار وع ــدد الـطــوابــق
واإلرتـ ـف ــاع األق ـص ــى ،وف ــق ال ـشــروط
التالية:
 أوال :أال يزيد ارتـفــاع الحد للطابقاملـ ـنـ ـح ــدر عـ ــن ال ـس ـق ــف مـ ـت ــرا و80
س ـن ـت ـي ـم ـتــرا ،وعـ ــن االرت ـ ـفـ ــاع أرب ـع ــة
أمـ ـت ــار ونـ ـص ــف .أمـ ــا ف ــي ال ـع ـق ــارات
املبنية وامل ـفــرزة الــى حقوق مختلفة
يجب ضم املستندات االضافية الى
م ـل ـفــات ال ـت ــرخ ـي ــص :م ــواف ـق ــة كــامــل
مالكي الحقوق على البناء املضاف

واملـ ـس ــاح ــة امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـخــدمــات
املشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل،
افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني
ف ـئ ــة اول ـ ــى ع ــن ق ـ ــدرة ت ـح ـمــل ال ـب ـنــاء
ل ــاض ــاف ــات امل ـط ـلــوبــة وفـ ــق ش ــروط
السالمة العامة من الناحية االنسانية
 ث ــانـ ـي ــا :ي ـج ــب أال ت ـق ــل امل ـســاه ـمــةاملتخصصة للخدمات املشتركة عن
 35م ـتــرا مــربـعــا وان ت ـكــون معطاة
ب ـص ــورة كــام ـلــة م ــن مـ ــواد التكسية
ذات ـ ـهـ ــا ومـ ـ ــن ال ـ ـلـ ــوحـ ــات ال ـش ـم ـس ـيــة
وان يــؤمــن ال ــوص ــول الـيـهــا بـصــورة
مستقلة.

 ثالثا :ان يكون سقف الطابق بشكلكامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري
ت ـحــديــدهــا م ــن ق ـبــل امل ـج ـلــس االع ـلــى
للتنظيم املدني ،وان يتضمن ما ال يقل
عــن  15فــي املئة مــن مساحة الطابق
لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة
بالكامل مــن مــواد التكسية .ويعتبر
جسم البناء الخارجي املقام بموجب
هــذا التعديل كــوحــدة متكاملة لجهة
م ــواد التكسية والتلبيس املستعملة
في الخارج وذلك في االقسام العمودية
اذا وجدت واالقسام املتعددة
املــادة الثانية ،في املناطق غير املحدد

فيها عــدد الـطــوابــق واالرت ـفــاع ،يمكن
الــزيــادة على عــامــل االسـتـثـمــار العام
 25مـتــرا فــي املـئــة حـصــرا والـشــروط
نفسها للمادة السابقة.
املادة الثالثة ،يستثنى من احكام هذا
القانون املناطق التي تفرض شروط
الـبـنــاء فـيـهــا شــروطــا خــاصــة لشكل
ث ـك ـنــة ال ـق ــرم ـي ــد ،م ـنــاطــق مخصصة
ل ـلـف ـيــات او لـلـسـكــن الـ ـخ ــاص ،كــافــة
االب ـن ـي ــة ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت م ــن قــوانــن
استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق،
واالبنية التي خضعت لقوانني تسوية
مخالفات البناء سابقا.
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نــدوة غرفة التجارة والصناعة والــزراعــة ،بالتعاون مع
«مؤسسة إبراهيم عبد الـعــال للتنمية املستدامة» ،في
 21الشهر املاضي حــول «املـيــاه والسياحة» ،لم تكسر
الصمت عن استهالك القطاع السياحي للمياه .ال أرقام
جديدة ،وال مسوحات حقيقية ،إن لجهة انــواع املرافق
الـسـيــاحـيــة وال أع ــداده ــا وال حـجــم اسـتـهــاكـهــا للمياه
العذبة ،وطريقة هذا االستهالك الشرعية وغير الشرعية
من املياه السطحية أو الجوفية...إلخ .والــى هــذا النقص
فــي املعلومات ،فــإن كــل االرق ــام التي ذكــرت فــي الندوة
تحتاج الــى تدقيق ،كــاالدعــاء أن منطقة بـيــروت وجبل
لبنان تحتاج الــى نصف مليون متر مكعب من املياه،
مع العلم بأن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان كانت قد
أعلنت أن عدد مشتركيها يقارب  392ألفًا .وإذ يفترض
األخــذ فــي االعتبار الـفــروقــات األكـيــدة بــن االشتراكات
املنزلية (ما يقارب مترًا مكعبًا) وغير املنزلية التي تفوق
هــذا الــرقــم ،فــإن أح ـدًا ال يعلم ما هو حجم السحب من
ُ
اآلبــار الجوفية ،وال كمية املياه التي تنقل بالصهاريج
من املناطق املحيطة بالعاصمة ،خصوصًا للمؤسسات
املصنفة سياحية ،والتي يصل استهالك الواحدة منها
أحيانًا الــى ما يعادل استهالك أحياء سكنية ضخمة
بكاملها! كما أن بعض اإلح ـصــاءات يؤكد أن السائح
يستهلك أربعة أضعاف ما يستهلكه املواطن العادي من
املياه ،وأن غرفة في فندق يمكن أن تستهلك بني 800
ً
و 2000ليتر يوميًا ،فضال عن الكميات الضخمة التي
تذهب الى املسابح واملنتجعات صيفًا ،أي في وقت الشح

وحاجة املواطنني ّ
املاسة الى املياه!
رغم ذلك ،ال وجود الستراتيجية سياحية مستدامة ،من
ضمن استراتيجية شاملة للتنمية املستدامة يفترض
أن تدمج بــن القطاعات وفــي طليعتها قطاع املـيــاه .وإذ
يتحدث البعض في وزارة السياحة أو في نقابة أصحاب
الفنادق عن «أهداف استراتيجية» الستقبال مليون سائح
في السنة ،فــإن املفترض إقــرار مثل هــذه االستراتيجية
لوضع ضوابط على استهالك الطاقة واملياه في القطاع
السياحي.
ي ـجــزم الـبـعــض ب ــأن ال ـق ـطــاع الـسـيــاحــي ال ــذي يـسـهــم في
 %20مــن الــدخــل الــوطـنــي مرتبط بقطاع املـيــاه مــن نــواح
عديدة .وهذا صحيح .إال أن هذا البعض ال يزال يعتبر ان
مشاريع السدود السطحية يمكن أن تسهم في تشجيع
وتنشيط االستثمارات السياحية حول بحيرات السدود
االصطناعية .ويبدو أن هؤالء لم يتعلموا أي درس بعد من
ُ
تجربة سد القرعون ،وكيف ضربت «السياحة» حوله بعد
تلوث مياه بحيرة ّ
ّ
السد ،والنهر عمومًا!
كـمــا ي ـبــدو واض ـحــا مــن امل ـشــاريــع امل ـقــدمــة لـلـتـمــويــل من
ضـمــن «س ـيــدر» ،ال سيما االسـتــدانــة مــن أجــل مشاريع
السدود ومعالجة مياه الصرف ،فإن من ّ
أعد هذه الالئحة
ال يعرف حجم االرتـبــاط العضوي بني كلفة تأمني مياه
الشرب وكلفة معالجة مياه الصرف ،وما ينجم عن ذلك
من أضــرار وكــوارث صحية واقتصادية وسياحية .كما
ً
يبدو أن العقل الذي يخطط إلدارتهما ليس واحدًا وشامال.
ليست املشكلة في ســوء إدارة قطاعي املياه والسياحة،
وال هي ناجمة عن تدخالت أصحاب املصالح ،او االدارات
الــرسـمـيــة الـعـفـنــة ،او مــن خـصــوصـيــات الـقـطــاع الـخــاص

وطمعه فقط ...بل في أنها باتت تدار ايضًا من جمعيات
ً
غطاء
تأخذ من مفاهيم عامة مثل «التنمية املستدامة»
لها ،وتروج ملشاريع ،أقل ما يقال فيها إنها تتناقض مع
كل مبادئ االستدامة .وإال ،ما الذي يفسر إصرار هؤالء
على اعتبار السدود السطحية جزءًا من السياسات املائية
الحميدة واملكابرة بعدم االعتراف بموت بحيرة القرعون
بسبب التلوث ووجود السد؟!
ال ــدرس األول ال ــذي ُيـفـتــرض اسـتـخــاصــه ،فــي موضوع
املياه ،هو أن هذا القطاع جزء ال يتجزأ من نظام إيكولوجي
متكامل ،وأن ضــرب أي عنصر من عناصر هــذا النظام
يؤدي حتمًا الى تدهوره ومن ثم موته ،وأن من الخصائص
األساسية ملياه االنهار هو جريانها (وتجددها) الذي ال
يفترض أن يتوقف اال في البحر .وهذا (البحر) ايضًا جزء
من هذا النظام ،ويمكن أن يموت بدوره إذا لم تتدفق اليه
االنهر مع كل ما تحمله من مغذيات ،وليس من ملوثات،
كما أن لألنهار حرمًا ،وضفافها تعتبر أمالكًا عامة ال
يفترض استباحتها بحجة تنشيط السياحة ،وال قطع
جريانها بحجة دعم الزراعة.
وب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ل ـي ــس ب ــاملـ ـي ــاه وحـ ــدهـ ــا ت ـع ـي ــش الـ ــزراعـ ــة
والسياحة .بل بسياسات تنموية متكاملة في ما بينها
بكل عناصرها ،مع التشديد على دور الدولة في حماية
املـصــادر مــن التلوث واالسـتـنــزاف ،وترشيد االستخدام
فــي القطاعات كــافــة ،ال سيما الــزراعــة والسياحة ،ودعــم
ّ
الــزراعــات العضوية والبعلية املــوفــرة والسياحة البيئية
واالجـتـمــاعـيــة املـسـتــدامــة .وه ـنــاك دائ ـمــا امـكــانـيــة لتنمية
املناطق ،واالستفادة املعتدلة من املياه الجارية ،من دون
استنزاف هذا املورد وتلويثه أو االعتداء على مجاريه.

تقرير

ادخال «البرمجة» في المناهج :المطلوب قرار سياسي ...وتمويل
فاتن الحاج
هل ّأمن عضو تكتل لبنان القوي ،النائب
نـقــوال صـحـنــاوي ،اإلج ـمــاع السياسي
والتمويل من أجل إقرار اقتراح القانون
ال ــذي ت ـقــدم ب ــه ،فــي  30كــانــون الـثــانــي
املاضي ،إلدخال «البرمجة ،الروبوتيك
والــذكــاء االصـطـنــاعــي» كـمــادة إلزامية
فـ ــي م ـن ــاه ــج ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــام مـ ــا قـبــل

ال ـج ــام ـع ــي واالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات الــرس ـم ـيــة
للثانوية العامة؟
ص ـح ـن ــاوي أكـ ــد ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مجلس الـنــواب
عـقــده فــي قــاعــة مكتبة
ّ
لإلعالن عن اقتراح القانون أنه يراهن
ع ـلــى ت ـمــويــل م ــن مــؤت ـمــر «س ـ ـيـ ــدر،»1-
ّ
مشيرًا إلى أن نصف مليار دوالر تكفي
النطالقة املشروع خالل سنتني ومليار
دوالر خــال  4سنوات .واقترح للغاية

تأليف وفد مشترك من املهتمني للقاء
رئيس الحكومة سعد الحريري قريبًا.
وب ـعــض هـ ــؤالء املـهـتـمــن ش ــارك ــوا في
املؤتمر ال سيما وزيــر الــدولــة لشؤون
تكنولوجيا املعلومات عــادل أفيوني،
رئ ـيــس لـجـنــة تـكـنــولــوجـيــا املـعـلــومــات
النيابية نديم الجميل ،النائبة عناية
عز الدين ،النائبة السابقة غنوة جلول.،
عز الدين شددت في مداخلة لها على أن
املشروع يتطلب توافر القرار السياسي
لتجهيز الـبـنــى التحتية ،كــي ال يلقى
مصير استراتيجية الـتـحـ ّـول الرقمي
ال ـتــي طــورت ـهــا وزارة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
التنمية اإلداري ـ ــة وبـقـيــت فــي األدراج.
ووافقت رئيسة املركز التربوي للبحوث
واالنماء بالتكليف ،ندى عويجان ،على
ّ
أن «الـقــرار السياسي مهم ،باعتبار أن
تطوير املناهج لم يندرج في أولويات
الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة عـلــى م ــدى ال ــ22
سنة املــاضـيــة ،فــآخــر تعديل للمناهج

حصل عــام  ،1997فيما ال زلنا نواجه
تحدي التمويل ،إذ لم يصلنا فلس من
القرض والهبات التي خصصت أخيرًا
للقطاع التربوي»،
وكان الفتًا حضور القطاع الخاص من
جمعيات وشركات للبرمجة أعربت عن
استعدادها للمساعدة لتسريع انتقال
الـتــامــذة إل ــى الـعـصــر الــرقـمــي ،ومنها
جمعية يهتم بـهــا صـحـنــاوي وشــركــة
تــديــرهــا ج ـلــول وتـسـتـقـطــب كـمــا قالت
متخرجي الجامعات لتدريبهم.
صـحـنــاوي اسـتـعــان ايـضــا بجامعة الـ
 AUSTملساعدته في تحديد تفاصيل
محتوى منهج امل ــادة املـنــوي ادخالها
إل ـ ــى ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـعـ ــام ،وال ـ ـتـ ــي أرف ـق ـه ــا
باقتراح القانون .وشرح الدكتور عزيز
بربر من الجامعة العناوين واملحاور
التعليمية ال ـتــي يـمـكــن أن تتضمنها
املـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــي س ـ ـتـ ــدرس ل ـل ـت ــام ــذة مــن
السابع أساسي وحتى الثانوي الثالث.

