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مقدمة:
بتاريخ  27و  28ت�رشين الثاين ّ 2018
نظم املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق واحتاد بلديات جبل عامل واحتاد بلديات
و�سبل اال�ستفادة» ،وذلك برعاية دولة رئي�س جمل�س
ق�ضاء بنت جبيل م�ؤمتراً بعنوان« :م�رشوع الليطاين املن�سوب  800م:
ّ
التحديات ُ
النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،ومب�شاركة ح�شد من اخلرباء واملخت�صني وممثلي امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بامل�رشوع .وقد ُعر�ضت يف
امل�ؤمتر ثالثون ورقة عمل ومداخلة رئي�سية وقُدمت ع�رشات االقرتاحات والتو�صيات يف حماوره املختلفة.
وت�أكيداً على الأهمية اال�سرتاتيجية للم�رشوع تطرق املجتمعون �إىل �رشح الواقع احلايل لنهر الليطاين من النواحي الإدار ّية
واالجتماعية ،ومتّت الإجابة عن �أهم الأ�سئلة املتعلقة بالإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها .وقد
والت�رشيعية
والبيئية
واالقت�صاد ّية
ّ
ّ
ّ
انبثقت عن �أعمال امل�ؤمتر و�أوراقه ومداوالته الوثيقة الآتية:

� ً
أوال :مدخل:
ر�أى امل�شاركون يف امل�ؤمتر �أن ا�ستكمال املرحلة الأوىل من م�رشوع الليطاين -املن�سوب 800م ،بعد مرور عقود عدة على
التخطيط له ،هو نقطة �ضوء يف النفق املظلم الذي مير به النهر وب�صي�ص �أمل يف مواجهة ما يحيط به من خماطر و�صعوبات
عابرا وال ثانويًا بل يعبرّ عن ترابط
وحتديات .لكنهم الحظوا �أن هدر ما يزيد عن ن�صف قرن يف الت�سويف واملماطلة مل يكن �أمراً ً
وقطاعيا ،ويف �إدارة القطاع العام والرقابة عليه ،ويف التكامل بني
�أ�شكال الف�شل يف لبنان وتعدد �أبعاده ،يف الإمناء املتوازن مناطقيًا
ً
امل�ؤ�س�سات وال�سلطات ،ويف ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع الأولويات الخ ...و�أكد امل�شاركون على �أنّ امل�س�ؤولية يف انتهاك حرمة النهر
دون رحمة وب�شتى الأ�ساليب والطرق ويف �أو�سع نطاق تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الدولة ،لكن يت�شارك يف حمل �أوزارها
�آخرون ،حيث �أ�سهمت يف هذا الهجوم ال�ضاري مئات امل�صانع واملزارع وع�رشات البلدات والبلديات و�آالف امل�ستفيدين دون
وجه حق ،فتواط�أوا جمي ًعا بال رقيب �أو رادع على ت�رصيف املياه املبتذلة واملخلفات ال�صناعية يف جمرى النهر ،وعلى اال�ستنزاف
التلوث �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،و�ساهم يف خف�ض املخزون املائي يف بحرية
غري الر�شيد للمخزون اجلويف ،مما �أو�صل ّ
معدالت ّ
القرعون ،وق�ضى على عدد من الروافد التي تغذي النهر وال �سيما يف حو�ضه الأعلى.
�إن �أزمة النهر بح�سب امل�ؤمتر هي يف واقع الأمر �أزمة �سيا�سة و�أزمة �سيا�سات .فمن ناحية ي�ستمر تهمي�ش مناطق الأطراف الذي
ي�رص
مل تقلل من حدته ،دعاوى الإمناء املتوازن وخطط اال�ستثمار والنهو�ض التي تبد�أ متوازنة لتنتهي عك�س ذلك .ومن ناحية ثانية ّ
العمومية على نظرتهم الدونية �إىل قطاعات الإنتاج ال�سلعي وال �سيما الزراعة .وحتى
بع�ض �صانعي ال�سيا�سات ووا�ضعي الربامج
ّ
حينما تُو�ضع الربامج املنا�سبة ،تتكفل الآليات امل�ؤ�س�ساتية العقيمة واملرتهلة ،ودولة الف�ساد العميقة ،مبنع العجلة من الدوران �أو
عرقلة و�صولها �إىل �أهدافها املر�سومة.
ومع ذلك اتفق امل�شاركون على �رضورة امل�ضي �إىل الأمام بثبات ومهما كانت الظروف ،يف اال�ستفادة من هذا املورد الطبيعي
وحمايته ،بو�صفه �رشيانًا حيويًا للتنمية وعالمة بارزة من عالمات املقاومة وال�صمود ،وذلك للأ�سباب الوطنية واال�سرتاتيجية
أي�ضا متثلها على وجه اخل�صو�ص العوائد االقت�صادية واالجتماعية املتوقع �أن ي� ّؤمنها التوظيف الأق�صى ملوارد النهر
ولدواع واقعية � ً
ٍ
خ�صو�صا.
يعد م�رشوع الليطاين ثروة وطنية واقت�صادية للبنان عمو ًما وجلنوب البالد
و�إمكاناته ،حيث ّ
ً
وانطالق ًا من ف�سحة الأمل تلك� ،سعى امل�ؤمتر �إىل الرد على الأ�سئلة الرئي�سية الآتية :كيف ميكن تعظيم اال�ستفادة من م�رشوع
«�إمداد اجلنوب مبياه الليطاين» �إىل �أعلى م�ستوى ممكن يف ظل التحديات وال�صعوبات والعقبات املحيطة به؟ وكيف ميكن تكييف
مرحلتيه املتبقيتني ،وال�سيما الأخرية ،مع التحوالت والتغريات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وال�سكانية يف لبنان عمو ًما ومنطقة
خ�صو�صا؟ وما هي ال�رشوط وامل�ستلزمات الفنية واملالية والإدارية ال�ستكمال �أعمال املرحلتني الثانية والثالثة يف مواعيدهما
امل�رشوع
ً
املقررة وبالكيفية املطلوبة؟ وكيف تتكامل �أدوار امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بامل�رشوع ،وال �سيما جمل�س الإمناء والإعمار امل�رشف على
ح�رصا ا�ستالم امل�رشوع و�إدارة �أعماله بعد �إمتامه؟ وما مدى اجلهوزية
التنفيذ ،وم�صلحة الليطاين بو�صفها اجلهة التي يعود �إليها
ً
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لذلك؟ وهل تتوافق املخططات التوجيهية للمناطق امل�ستفيدة من امل�رشوع (�إن وجدت) مع غاياته؟ وكيف ميكن تطويرها؟ وما
و�شحها؟ وهل هذا ممكن �أ�صلاً يف املدة التي تف�صلنا عن �إجناز امل�رشوع؟ وماذا عن
تلوث املياه
ّ
املطلوب عمله حلل م�شكلتي ّ
درا�سات اجلدوى االقت�صادية واملالية والزراعية؟ هل ما زالت مالئمة و�صاحلة بعد عقدين على �إعدادها؟ و�أي معايري للجدوى علينا
�أن ُنغ ّلب :اجلدوى االقت�صادية �أو املالية �أو االجتماعية �أم جميعها م ًعا؟

ثاني ًا :الواقع احلايل:
وقدم �رشح ًا مف�ص ً
ال للم�شاكل التي يعاين منها النهر ،والتي من
ناق�ش امل�ؤمتر الأو�ضاع
احلالية للم�رشوع يف املجاالت املختلفةّ ،
ّ
�ش�أنها منع اال�ستفادة من امل�رشوع عند اكتماله ،وذلك يف املجاالت الآتية:
َ
واحلوكمة
 - 1الإدارة
�أ�شار امل�شاركون �إىل �أن بطء تنفيذ م�شاريع الري وا�ست�صالح الأرا�ضي وجتهيزها زراعي ًا يق ّلل من جدواها وفائدتها ،فعند الإجناز
تكون م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة املق�صودة بامل�شاريع املذكورة قد فُرزت للبناء ،فيما تذهب جهود الإدارات
هدرا يف حماية تلك الأرا�ضي ب�سبب العراقيل التي ي�ضعها �أحيان ًا امل�ستفيدون ،وهذا
املعنية ،وال�سيما املديرية العامة للتنظيم املدينً ،
ما �أدى �إىل �أن يخ�رس لبنان ما يزيد عن � 20ألف هكتار من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة.
وتطرق امل�ؤمتر بالتف�صيل �إىل التعديات املتعددة املوجودة على م�سار امل�رشوع نف�سه .و� ّأكدوا على �أن اال�ستفادة من امل�رشوع
ّ
يجب �أن ال تذهب بعيداً ،بل ينبغي الرتكيز على مناطق احلو�ض التي ت�ضم ما ال يقل عن مليون ن�سمة ،وهذا ما يطرح على طاولة
النقا�ش  -بح�سب بع�ضهم -م�س�ألة حتويل م�رشوع مياه الأويل �إىل بريوت.
وذكر امل�شاركون �أن تراجع كميات املياه ال يعود فقط �إىل �سنوات اجلفاف وتراجع املت�ساقطات بل �أي�ض ًا �إىل انت�شار الآبار
اجلوفية الع�شوائية دون رادع ،و�إعطاء �أذونات احلفر لأ�سباب �سيا�سية وانتخابية ،واال�ستثمار اجلائر ملياه النهر من خالل ال�سحب
املبا�رش والكثيف من املجرى الرئي�سي ومن روافده ّمما �أدى �إىل ن�ضوب بع�ضها.
بت الدعاوى املرفوعة على املعتدين على النهر وبع�ضها ما زال ُمع ّلق ًا منذ عام  ،2000كما
وا�ستغرب امل�شاركون البطء يف ّ
«امللوث يدفع» ،مع العلم �أن كل ذلك
امللوثة ،مبا ُيخالف املبد أ� املعروف
رف�ضوا التمديد غري ّ
ِّ
املربر للم�صانع واملعامل واملزارع ِّ
يتزامن مع ت�أخري �إجناز حمطات تكرير ال�رصف ال�صحي التي لن ينتهي العمل بها قبل ثالث �سنوات.
 - 2الواقع البيئي
كمية املت�ساقطات �سنوي ًا من حوايل  700ملم �إىل �أقل من  350ملم قد �ساهم يف تفاقم امل�شاكل
وجد امل�ؤمتر �أن تراجع متو�سط ّ
املحيطة بالنهر ،ودفع املواطنني �إىل االعتماد على حفر الآبار االرتوازية ب�صورة جائرة وغري منظمة ،ومن �ضمن نظام الزبائنية
ال�سيا�سية كما ُذكر .ولفت امل�شاركون �إىل �أن ُبحرية القرعون كانت حتى عام  2005بحالة مقبولة وتنعم بالتنوع البيولوجي،
واعتباراً من العام  2007تكاثرت البكترييا التي ق�ضت على الأ�سماك ،كما انت�رشت الطحالب وال�سينانوبكترييا والرغوة البي�ضاء
وتر�سبت الأحيائيات التي ماتت يف �أعماق البحرية �إىل نحو � 10أمتار يف بع�ض الأمكنة ،و أ� ّدت �إىل �إفراز
ب�سبب الفو�سفات.
ّ
نوعية املياه وكميتها التي �س ُتنقل يف �إطار م�رشوع
غازات ت�سببت يف تقلي�ص ن�سبة الأوك�سجني .ومنذ ذلك احلني برزت �
إ�شكالية ّ
ّ
املن�سوب  800م ويف ّ
تلوثها.
ظل االنخفا�ض احلاد يف من�سوب مياه البحرية وارتفاع معدالت ّ
التلوث الرئي�سي يتمركز يف احلو�ض الأعلى
املعنية �أن م�صدر ّ
�أظهرت كل امل�سوحات التي قامت بها الوزارات وامل�ؤ�س�سات ّ
الزراعية نتيجة اال�ستخدام
التلوث باملبيدات
الطبية ،ال�رصف ال�صحي ،نفايات امل�صانعّ ،
ّ
نتيجة خلم�سة عوامل :النفايات ذات امل�صادر ّ
املنزلية ال�صلبة التي تُرمى مبا�رشة يف النهر .وال يظهر الت�أثري ال�سلبي على امل�رشوع من ناحية التغيرّ املناخي
املفرط للأ�سمدة ،النفايات
ّ
وحفر الآبار االرتواز ّية والتعديات على النهر والروافد وح�سب ،بل هو ناجت عن الك�سارات التي أ� ّدت �إىل تغيرّ م�سار امل�رشوع يف
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املرمية يف جمرى النهر .وما يزيد الأمور خطورة هو انت�شار عدوى االنتهاكات ذات الطابع
عدد من الأق�سام وعن ّ
التلوث بالرمول ّ
التلوث وم�صادره بح�سب
البيئي والعمراين يف الق�سم ال�شمايل من النهر ومتددها على طول جمراه ،ما ي�ؤكد على �رضورة معاجلة ّ
�أنواعه ومن�شئه دون ا�ستثناء.
ّ
التحديات االقت�صادية واالجتماعية وعلى م�ستوى ال�سلطة املحلية
-3
نوه امل�شاركون بدور م�شاريع الري يف م�ستقبل لبنان االجتماعي واالقت�صادي والإمنائي ،وا�صفني م�رشوع الليطاين ب�أنه الأهم
ّ
بينها ،خا�صة و�أنه يتعلق مب�ساحة كبرية من الأرا�ضي ويطال �رشيحة كبرية من املواطنني وميكنه �أن يوفّر عائداً �سنوي ًا مبا�رشاً وغري
الزراعية التي كان ي�ستهدفها
قدر بني  500و  800مليون دوالر .لكن ذلك يقت�ضي التعامل مع م�شكلة انح�سار الأرا�ضي
مبا�رش ُي ّ
ّ
امل�رشوع نتيجة فورات البناء املتتالية التي ح�صلت يف املنطقة يف �أعوام ( 2000بعد التحرير) ،و( 2006بعد عدوان متوز) ،ونتيجة
ترخي�ص وزارة الداخلية بت�سهيل البناء للم�ساحات ما دون 150م.2
ّ
تطور القطاع الزراعي واحليواين �سيزيد ن�سبة اليد العاملة يف الزراعة من % 6
وذكر امل�شاركون ب�أن اال�ستفادة من امل�رشوع يف ّ
�إىل  ،% 25لكن تنفيذه يتطلب جهوداً وتعاون ًا خللق فر�ص العمل ،ف�ض ً
ال عن �أنه ي�ؤدي �إىل حت�سني البيئة يف اجلنوب ب�شكل عام.
زراعية يف هذه املنطقة با�ستثناء زراعتي الزيتون والتبغ وهما من الزراعات
لكن الواقع احلايل يفيد بعدم وجود بنية اقت�صاد ّية–
ّ
البعلية.
ّ
�شح املياه وال�رصاع على
ّ
وعدد امل�ؤمتر امل�سائل التي ال بد من �أخذها بعني االعتبار يف تطوير درا�سة جدوى امل�رشوع ومن بينهاّ :
العاملية ،والتلوث واالحتبا�س احلراري و�أزمات املناخ ،وزيادة الطلب على بع�ض �أنواع الزراعات (احلبوب
م�صادره ،و�أزمة الغذاء
ّ
مث ً
ونوعية املياه املتوفرة ،وامل�ساواة يف
كمية
ّ
ال) ،مع �رصف انتباه خا�ص لثالثية ق�ضايا املياه التي يجمع عليها خرباء التنمية وهيّ :
وح�سن ا�ستخدام كل قطرة مياه يف الزراعة �أو ال�رشب.
التوزيع بني ال�سكانُ ،
وقد �أورد امل�شاركون عدداً من التحديات التي تعرت�ض امل�رشوع على �صعيد البلديات واملجتمع املحلي ،ومن بينها :غياب
املحلية ،واملعار�ضة ال�شديدة
عملية حت�ضري املجتمع املحلي لال�ستفادة الق�صوى من امل�رشوع ،وخ�صو�ص ًا يف جمال ت�أهيل اليد العاملة
ّ
ّ
التي يبديها بع�ض البلديات و�أ�صحاب الأرا�ضي لعمليات التنظيم التي متنع البناء يف بع�ض الأرا�ضي ،ثم �إن معظم املناطق التي مير
بها امل�رشوع هي مناطق غري مم�سوحة ويجب العمل على حل هذه امل�شكلة.

الرئي�سية
ثالث ًا :التو�صيات
ّ
� ّأكد امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �رضورة تعظيم اال�ستفادة من امل�رشوع �إىل �أق�صى حد ممكن ،بناء على خطة متكاملة العنا�رص
يت�شارك الفاعلون واملعنيون يف ال�سلطتني املركزية والالمركزية يف و�ضعها والعمل على تطبيقها .على �أن تراعي هذه اخلطة
الأولويات الآتية:
 توفري جميع املتطلبات املالية والإدارية الالزمة ال�ستكمال م�رشوع الليطاين املن�سوب  800م يف الأوقات املحددة دونت�أخري ،وحتديث الدرو�س مبا يحقق الأهداف الق�صوى املرجوة منه.
املعجل للربامج والإجراءات الهادفة �إىل تنظيف البحرية وحماية جمرى النهر يف احلو�ضني الأعلى والأ�سفل ،يف �إطار
 التنفيذ ّبرجمة جديدة تقوم على تكثيف الأعمال واخت�صار املهل الزمنية املحددة.
 و�ضع ا�سرتاتيجية زراعية ومائية وطنية ،توظف خمرجات امل�رشوع على �أكمل وجه ،وحتدث نقلة نوعية يف قطاعي الزراعةخ�صو�صا :حماية الأرا�ضي الزراعية ،وم�ضاعفة امل�ساحات املروية ،وحت�سني الدخل
واملياه ،بحيث تت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية
ً
الزراعي ،ودعم الزراعة واملزارعني يف الإنتاج والتمويل والت�سويق ،وتر�شيد ا�ستخدام املياه ورفع م�ستوى االنتفاع باملت�ساقطات...
وقد �أو�صى امل�ؤمتر ب�أن تلحظ اخلطة املتكاملة املذكورة االقرتاحات واملقاربات التي تداولها امل�شاركون يف �أعماله ،والتي
نوردها �ضمن املحاور الآتية:
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 - Iيف جمال َ
احلوكمة
 - 1اعتماد منوذج الإدارة املتكاملة م�ؤ�س�ساتي ًا ومناطقي ًا وقطاعي ًا واقت�صادي ًا ،وتو�سيع �صالحيات م�صلحة الليطاين لتكون مبثابة
وكالة �أو هيئة متكاملة ال�صالحيات لإدارة حو�ض النهر يف كل املجاالت.
 - 2قيام احلكومة والوزارات والهيئات املعنية بتنفيذ الإجراءات والربامج واخلطوات ال�رضورية على نحو متكامل ومن�سق
ملواكبة امل�رشوع ،ومنها:
�أ  -حتديد املناطق غري املم�سوحة وو�ضع خطة لتحديدها وحتريرها.
حمدثة ،ويف �إطار اال�سرتاتيجية الزراعية املائية املطلوب �إقرارها.
ب  -ت�صنيف املناطق
الزراعية �ضمن خمططات توجيهية ّ
ّ
أمنية للبلد.
دفاعية حلماية املن�ش�آت �ضمن �أهداف احلماية
ت�صور خلطة
ج  -و�ضع ّ
الدفاعية وال ّ
ّ
ّ
القانونية املعطاة مل�صانع الفئة الأوىل (حوايل  20م�صنع ًا) والفئة الثانية (حوايل  60م�صنع ًا)
د  -مراقبة االلتزام باملهل
ّ
والت�شدد يف الإجراءات الرادعة.
املعنية
هـ  -متابعة قانون معاجلة ّ
تلوث نهر الليطاين من املنبع �إىل امل�صب الذي �صدر منذ �سنتني بالتعاون مع اللجان ّ
الر�سمية.
والإدارات
ّ
�إن�شاء بنك معلومات خا�ص بنهر الليطاين يت�ضمن كل البيانات والإح�صاءات واخلرائط والت�رشيعات والدرا�سات ال�سابقة
واحلالية.
جزائية خا�صة بحماية النهر.
بيئية
ّ
 - 3ت�شكيل �ضابطة ّ
 - 4و�ضع خطة وطنية لإدارة املخاطر الناجتة عن اجلفاف يف لبنان وال �سيما يف حو�ض الليطاين.
 - 5ا�ستحداث وزارة املياه والبيئة بعد ف�صل ق�ضايا املياه عن وزارة الطاقة.
اجلوفية يف الأمالك اخلا�صة �ضمن حو�ض النهر.
 - 6وقف احلقوق املكت�سبة على املياه ومنع التنقيب عن املياه
ّ
الدولية ذات االخت�صا�ص،
البحثية و�أي�ض ًا يف امل�ؤ�س�سات
املحلية يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العلمية
 - 7اال�ستعانة باخلربات
ّ
ّ
ّ
ّ
لالطالع على التجارب الناجحة التي عملت على حل م�شاكلها امل�شابهة ملا نواجهه ،واال�ستعانة على وجه اخل�صو�ص بعامل
الزراعية والت�سويق.
االغرتاب اللبناين من �أ�صحاب اخلربات
ّ
 - IIيف املجال الت�شريعي
� - 1إقرار ّ
خمطط توجيهي زراعي للأرا�ضي امل�ستفيدة من م�شاريع الري وتوليد الكهرباء يف كامل حو�ض الليطاين.
الزراعية املوجودة واملخططة،
� - 2إقرار خمطط توجيهي ال�ستثمار و�إدارة مياه الري وال�شفة يف منطقة احلو�ض يلحظ امل�شاريع
ّ
ّ
ال�سجل املائي الذي ي�سمح بدرا�سة احللول املتكاملة يف منطقة معينة
وي�ساهم يف حتديث الأرقام املتوفرة عن املياه يف لبنان ،وبناء
ملختلف اال�ستخدامات ،كما يت�ضمن نظام ًا معلوماتي ًا لتوزيع املياه بني خمتلف اال�ستخدامات.
اجلوفية ملدة خم�س �سنوات.
� - 3إ�صدار قانون منع التنقيب عن الآبار
ّ
� - 4إ�صدار قانون منع البناء يف الأرا�ضي املرويّة من الآن ويف غ�ضون ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
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 - 6وقف �إعطاء الرخ�ص للمقالع يف املناطق الواقعة �ضمن نطاق م�رشوع الري والت�شدد باحلماية ،ومعاقبة املخالفني.
 –7و�ضع م�شاريع القوانني و�إقرار املرا�سيم واملخططات ذات ال�صلة بامل�رشوع والهادفة �إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية،

وال�سيما يف املجاالت الآتية :تنظيم عمل املقالع والك�سارات ،تطوير قوانني البناء� ،إن�شاء املحميات واملناطق البيئية املميزة ،حماية
ال�شواطئ و�ضفاف الأنهار واملوارد املائية املعر�ضة خلطر التلوث والفي�ضانات واالنهيارات واملخاطر ال�صناعية العالية ،االهتمام
بالقمم واملناظر الطبيعية الكربى..

 - 8امل�صادقة على التعديالت املقرتحة على مالك م�صلحة الليطاين لتمكينها من قيادة دفة امل�رشوع وتوظيف العنا�رص الكفوءة

يف مالك امل�صلحة ،و�رصف االعتمادات امل�ستحقة للم�صلحة من �رشكة كهرباء لبنان.
 - IIIيف املجال االقت�صادي

الزراعية بال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص مهمته على �سبيل املثال ال احل�رص:
� - 1إن�شاء �صندوق وطني للتنمية االقت�صاد ّية-
ّ
�أ  -حت�سني وتطوير زيادة ال�صادرات.
اللبنانية.
ب  -ت�شجيع االبتكار وريادة الأعمال وتطوير عالمات جودة للمنتجات
ّ
ج  -ت�أمني متويل �صغار املزارعني و�إدخالهم �إىل دورة �أ�سواق اال�ستهالك.
الزراعية.
د  -و�ضع الأ�س�س املطلوبة لت�أ�سي�س �رشكات �إدارة عمليات تعبئة وتو�ضيب املنتجات
ّ
هـ  -و�ضع الأ�س�س املنا�سبة لإن�شاء م�ؤ�س�سة للت�سويق والرتويج وبيع املنتجات( .ا�ستحداث مراكز الت�صنيع الغذائي).
و  -تطوير عالمات جودة ملنتجات املنطقة امل�ستفيدة من امل�رشوع.
� - 2إعداد درا�سات اقت�صاد ّية مهمتها حتويل الزراعة �إىل م�صدر جمدٍ للمعي�شة ،على �أن ت�أخذ بعني االعتبار الأنواع املنا�سبة �أو
اخلارجية ،وتلحظ درا�سة الزراعات البديلة التي ميكن االعتماد عليها واخليارات املطلوب �إتاحتها
الداخلية �أو
املطلوبة يف الأ�سواق
ّ
ّ

للمزارع يف حال عدم قدرة م�صلحة الليطاين على ت�أمني كامل املياه املطلوبة للري (ال ميكن قيام اقت�صاد على موارد م�ؤقتة)،

وتبحث يف �سعر بيع املياه امل�ستخدمة يف الري.

�رضيبية
 - 3درا�سة اقرتاحات عمل تتعلق بالت�سليف الزراعي و�إعطاء حمفّزات للمزارعني قد يكون من بينها �إعطاء ت�سهيالت
ّ

امللكية.
لنقل
ّ

إنتاجية امل�ساندة للزراعة مثل تربية الدواجن والأبقار والأعالف وغريها.
 - 4دعم القطاعات ال ّ
 - 5ا�ستخدام تقنيات املطر ال�صناعي والري احلديث التي ب�إمكانها �أن توفر  70%من كميات املياه امل�ستخدمة حالي ًا.
 - IVيف املجال الزراعي
الوطنية لأهميته الق�صوى يف الرافعة االقت�صاد ّية للجنوب بخا�صة
الزراعية
� - 1إدراج م�رشوع الليطاين �ضمن اال�سرتاتيجيات
ّ
ّ

وللبنان ب�شكل عام.

حقيقية تتعلق بالزراعة تعتمد على تر�شيد ا�ستخدام املياه يف الإنتاج الزراعي ،واال�ستثمار يف �ضمان
 - 2و�ضع ا�سرتاتيجية
ّ

ال�سيادة على الأمن الغذائي.
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 - 3الت�شدد يف تطبيق الأنظمة التي من �ش�أنها احلد من ا�ستخدام الأ�سمدة واملواد الكيماو ّية ومتكني وزارة الزراعة من القيام

بدورها يف هذا املجال.

العلمية الأخرى.
اللبنانية واجلهات
الزراعية يف منطقة امل�رشوع بالتعاون مع اجلامعة
 - 4ت�شجيع الدرا�سات
ّ
ّ
ّ
ّ
وكيفية ا�ستخدامها بالنظر لعوامل املناخ والرتبة واملياه
احلالية
ال�سجل الزراعي الذي من �ش�أنه توثيق واقع الزراعات
� - 5إن�شاء
ّ
ّ

الزراعية وغريها.
وحجم احليازات
ّ

زراعية ت�ستخدم املياه بكفاءة �أكرب.
 - 6حت�سني �إدارة الرتبة للحد من التبخر وزراعة �أ�صناف حما�صيل
ّ
نوعية البذور والأ�سمدة امل�ستخدمة يف الزراعة واختيار الأ�صناف املالئمة للري ول�سنوات اجلفاف.
 - 7حت�سني ّ
� - 8إعادة درا�سة كلفة املرت املك ّعب من مياه الري بالتوازي مع الزراعات املقرتحة يف املنطقة بحيث ال ّ
ت�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا يف

الزراعة.

 - Vيف املجال البيئي
البحريات باعتباره التحدي الأكرب والأكرث ت�أثرياً،
عاملية للتخل�ص من م�شكلة ّ
تلوث ُ
 - 1اال�ستفادة من درا�سات وجتارب ّ

خا�صة و�أنه يعيق اال�ستفادة من امل�رشوع ومن كل مراحله الالحقة.

ال�صناعية ،ومعاجلة كل �أ�شكال و�أنواع
التلوث على م�ستوى املن�ش�آت
 - 2ر�صد وقمع املخالفات
ّ
والتعديات يف جمال �إدارة ّ
ّ

ملوث ًا وال �سيما
امللوثني يف احلو�ض الأعلى الذين ال يتجاوز عددهم الع�رشين ّ
امللوثات و�إحالة املخالفني على الق�ضاء ،بدءاً بكبار ّ
ّ

التعديات،
منها معمل ميموزا الذي �أ�شار �إليه بع�ض امل�شاركني ،الذين �أكدوا على �رضورة قيام وزارة البيئة مب�س�ؤولياتها يف وقف هذه ّ
وطنية للت�شجري.
وطنية لتنظيف جمرى النهر ترافقها حملة ّ
وتنفيذ حمالت ّ

والك�سارات الذي ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على من�ش�آت امل�رشوع املنفّذ وعلى
� - 3إعادة النظر يف درا�سة املخطط التوجيهي للمقالع
ّ

حمطات �ضخ مياه ال�رشب املوجودة يف الطيبة.

 - 4اال�ستفادة من البدائل املتاحة يف جمال تكرير مياه ال�رصف ال�صحي مع اعتماد حلول �رسيعة وف ّعالة مثل زراعة الق�صب

(الأرا�ضي الرطبة).

ي�صب مياهه يف حمطة ال�رصف ال�صحي يف زحلة ،وهي حمطة غري خم�ص�صة
ال�صناعية الذي
التلوث من املخ ّلفات
ّ
 - 5وقف ّ
ّ

ال�ستقبال هذا النوع من املياه العادمة.

العلمية ،والتي ي�ؤكد
اللبنانية واملجل�س الوطني للبحوث
العلمية احلديثة من قبل اجلامعة
 - 6مراجعة الدرا�سات والأبحاث
ّ
ّ
ّ

التلوث الأخرى.
بع�ضها على �
التلوث ال�صناعي وغريه من �أ�شكال ّ
إمكانية وقف ّ
ّ

للتلوث
امللوثات
ّ
املتعددة واعتماد �سيا�سة الق�ضم التدريجي ّ
فنية يف م�صلحة الليطاين للتعامل مع �أنواع ّ
� - 7إن�شاء وحدة ّ

ال�صناعي.

اجلوفية يف املجرى الأ�سفل من نهر الليطاين.
إمكانية �إعادة تغذية الآبار
 - 8درا�سة �
ّ
ّ
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جراء تلويثهم عن كل الفرتات ال�سابقة التي ت�سببوا فيها بالتعدي على مياه النهر.
 - 9تغرمي اجلهات ّ
امللوثة للنهر ّ

خريطة رقم  - 1امللوثات الرئي�سيّة على جمرى الليطاين

 - VIيف دور البلديات وال�سلطة املحلية
الزراعية (التعاون مع اجلامعات
 - 1حت�سني اال�ستفادة من التكنولوجيات اجلديدة للمياه التي ميكن �إدارتها عرب التعاونيات
ّ
املعنية بتطوير و�سائل الزراعة واالنتقال للو�سائل احلديثة) .والعمل جلعل
ومراكز الأبحاث املخت�صة وغريها من اجلمعيات ّ
الزراعية.
حقيقية مهمتها تعظيم اال�ستفادة من احليازات
الزراعية يف املناطق امل�شمولة بامل�رشوع تعاونيات
التعاونيات
ّ
ّ
ّ
اجلوفية ،بحيث ت�أخذ البلديات على
 - 2الت�صدي للتعدي على املياه الناجم عن احلفر الع�شوائي وغري املرخ�ص للآبار
ّ
عاتقها حماية النهر �ضمن نطاقها البلدي ،وعرب �إلزام امل�شرتكني بالتعاون مع م�صلحة مياه الليطاين وم�صلحة مياه اجلنوب برتكيب
العدادات ،وت�شجيع ا�ستخدام �أ�ساليب الري احلديثة ،وتو�سيع دائرة امل�شرتكني لتطال كل اجلهات امل�ستفيدة من امل�رشوع.
ّ
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 - 3ت�سهيل ا�ستكمال م�سح الأرا�ضي غري املم�سوحة الواقعة �ضمن نطاق امل�رشوع على �أن ي�شمل امل�سح املناطق املحاذية
للم�رشوع كونها �سوف ت�ستفيد من اقت�صاد املناطق املرو ّية.
الزراعية املخت�صة.
زراعية بالتعاون مع اجلهات واجلمعيات
 - 4اقرتاح �إن�شاء حمميات
ّ
ّ
نوعية الأ�سمدة امل�ستخدمة حملي ًا.
 - 5امل�ساهمة يف مراقبة ّ
تدريبية للمزارعني.
 - 6متابعة ا�ست�صالح الأرا�ضي و�إقامة ور�ش
ّ
أجنبية يف الزراعة داخل البلدات.
 - 7الت�شجيع على ا�ستخدام العمالة
اللبنانية بدل ال ّ
ّ
 - 8ت�شجيع ا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة لتقليل كلفة الإنتاج واحلفاظ على البيئة.
بيئية داخل البلديات مهمتها احلفظ على الأرا�ضي من االنتهاك والتعديات.
� - 9إن�شاء �رشطة ّ
- 10ت�شكيل جلان عمل بلدية ملتابعة امل�سائل املتع ّلقة بامل�رشوع يف مراحله كافة ،وجتهيز املجتمع امل�ستهدف للتعامل مع هذا
امل�رشوع من نواحي :التدريب ،التوعية ،تر�شيد ا�ستخدام املياه ،ت�أ�سي�س التعاونيات الإنتاجية وغريها من العنا�رص الهامة ل�ضمان
اال�ستفادة املثلى.
 - VIIيف املجال الإداري

قدم امل�شاركون اقرتاحات وتو�صيات عدة يقع تطبيقها على عاتق الوزارات املعنية وذلك كالآتي:
ّ
املالية
�أ  -وزارة ّ

بالفعالية والكفاءة
الوطنية لنهر الليطاين لتمكينها من �إدارة من�ش�آت امل�رشوع
 - 1ت�أمني الدعم املايل والفني والب�رشي للم�صلحة
ّ
ّ
املقدر �أن امل�صلحة �سوف حتتاج �سنوي ًا �إىل نحو  16مليون دوالر كتكاليف ت�شغيل و�صيانة.
الالزمني خا�صة و�أنه من ّ
 - 2ت�أمني حوايل  21مليون دوالر كاعتمادات مطلوبة ال�ستمالكات خا�صة بامل�رشوع.
 - 3ت�أمني االعتمادات الالزمة لتلزمي وت�شغيل و�صيانة حمطات ال�رصف ال�صحي على جمرى الليطاين.
ب  -وزارة الأ�شغال

الزراعية يف منطقة البقاع خا�صة.
ال�سهلية
إمكانية البناء الأفقي يف �سفوح اجلبال لتحرير الأرا�ضي
 - 1درا�سة �
ّ
ّ
ّ

 - 2الت�أكيد على ما ورد يف اخلطة ال�شاملة لرتتيب الأرا�ضي اللبنانية ال�صادرة عام  2009باملر�سوم  2366كونها ّ
ت�شكل
املعر�ضة لل�ضياع.
وطنية عليا وال �سيما يف جمال حماية الأرا�ضي
ّ
م�صلحة ّ
الزراعية ّ
 - 3احلد من ظاهرة التمدد العمراين خارج املدن.
ج  -وزارة الطاقة واملياه

� - 1إعداد خمطط توجيهي للمياه ي�أخذ بعني االعتبار م�شاريع الري القائمة على الليطاين وتلك التي ميكن �إقامتها م�ستقب ً
ال.
 - 2تنفيذ م�سح هيدرولوجي لكل الآبار اعتباراً من منطقة البقاع ال�شمايل متهيداً لو�ضع خطة لإقفالها وت�سهي ً
ال لإعادة املياه
�إىل جمرى النهر مبا ي�ؤدي �إىل تنظيمها و�ضبط عملها واحت�ساب كميات ال�سحب وغريها من امل�سائل التي ينبغي تدوينها يف ال�سجل
املائي.
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 - 3حت�سني وتر�شيد م�ؤ�س�سات �إدارة املياه وجمع البيانات اخلا�صة يف القطاع.
اجلوفية.
ال�سطحية بدل املياه
 - 4توفري ال�سبل املنا�سبة لال�ستفادة الق�صوى من املياه
ّ
ّ
 - 5اعتماد التعرفات املتعددة ال�ستخدامات املياه.
د  -جمل�س الإمناء والإعمار

 - 1العمل على تعظيم اال�ستفادة من املرحلة الثانية من امل�رشوع وتكييفها مع احلاجات وامل�ستجدات ،وهذا يدعو �إىل �أن
نوعية الرتبة� ،أ�صناف الزراعات ذات القيمة
ت�شمل درا�سة اجلدوى اجلديدة :حتليل الأو�ضاع االقت�صاد ّية
واالجتماعية لل�سكانّ ،
ّ
امل�ضافة العالية ،حتديد املناطق املطلوب ت�صنيفها متهيداً للحفاظ عليها� ،إعادة تنفيذ امل�سح اجلوي للمناطق امل�شمولة بامل�رشوع للت�أكد
الفعلية التي ميكن اال�ستفادة منها ،تنفيذ درا�سة جيولوجية وهيدرولوجية للحو�ض يف نطاق امل�رشوع،
الزراعية
من حجم الأرا�ضي
ّ
ّ
وغريها من الأمور احليو ّية والهامة ،يليها و�ضع جدولة زمنية لإجناز هذه املرحلة.
على �أن تخ�ضع هذه الدرا�سة للنقا�ش العام من قبل الفئات والهيئات واملجتمعات امل�ستفيدة وذات ال�صلة.
 - 2تلزمي حمطات ال�رصف ال�صحي املفرت�ضة على جمرى النهر وت�شغيلها.
عملية التنفيذ.
� - 3إتاحة كل خرائط امل�رشوع وجعلها بحوزة البلديات ملواكبة ّ
التلوث من ال�رصف ال�صحي خالل فرتة ال تتجاوز العام ،مع
 - 4درا�سة �
إمكانية اال�ستعانة ب�رشكات عمالقة حلل م�شكلة ّ
ّ
التلوث بال�رصف املنزيل ومنها على �سبيل املثال ا�ستخدام تقنيات الأرا�ضي
الت�أكيد على درا�سة تنفيذ حلول ت�ساهم يف احلد من ّ
الرطبة.

ختام ًا
� ّأكد امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �أن م�رشوع الري من الليطاين على املن�سوب  800م هو م�رشوع تنموي– اقت�صادي– اجتماعي
بالدرجة الأوىل ،مرتبط جذري ًا بالقطاع الزراعي ،وهو م�رشوع جمدٍ على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي ،لكن ينبغي الو�صول
التكنولوجية
امللوثني وتوفري املعلومات واال�ستعانة باخلربات
�إىل حلول �رسيعة ملعاجلة التحدي الأكرب املتمثل
بالتلوث بدءاً بكبار ّ
ّ
ّ
الدولية.
وال�رشكات
ّ
كذلك خل�ص امل�ؤمتر �إىل �رضورة �إعالن حالة طوارئ لإنقاذ النهر لأن كل املعاجلات والطروحات حتى الآن مل ت�صل �إىل ما هو
مطلوب يف هذا املجال ،وجرى اقرتاح ت�شكيل جلنة لتنفيذ ومتابعة التو�صيات.
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ملحق:

نبذة عن م�رشوع الليطاين الناقل  800م وتق ُّدم العمل فيه وامل�شاريع القائمة على النهر
كما وردت يف امل�ؤمتر

 - Iنبذة عن امل�رشوع وتوابعه
عدة مرات مع �أن درا�ساته
وطنية واقت�صاديّة للبنان عامة وملنطقة اجلنوب خا�صة ،علم ًا ب�أن تنفيذه ت�أخر �إجنازه ّ
ُي ّ
عد امل�رشوع ثروة ّ
و�ضعت قبل نحو ع�رشين �سنة ،هذا الت�أخري ُيعترب جزءاً من �أزمة النظام االقت�صادي وم�شكلة الإدارة وامل�ؤ�س�سات
التف�صيلية كانت قد ُ
ّ
يف لبنان .ومن �ش�أن �إجناز امل�رشوع �أن يعزز ال�صمود واالنتماء �إىل الأر�ض ،و�أن ي�ساهم يف دفع االقت�صاد اللبناين قُدم ًا.
العليق جنوب غرب مدينة
نهر الليطاين هو النهر الأطول والأكرث �شهرة يف لبنان ،يبلغ طول جمراه  170كلم وينبع من نبع ّ
في�صب يف بحرية القرعون ويتابع م�سريه لينعطف عند منطقة اخلرديل متجه ًا نحو
بعلبك ،ويتجه جنوب ًا و�صو ًال �إىل البقاع الغربي
ّ
القا�سمية– �أبو الأ�سود.
ي�صب يف منقطة
الغرب حيث ّ
ّ
يف ال�سنوات الأخرية بات ُي�شار �إىل النهر باحلديث عن طول جمراه ولي�س عن طوله الفعلي ،باعتبار �أن النهر مل يعد موجوداً
نهائي ًا يف اجلزء ال�شمايل ما قبل مدينة زحلة ،وذلك بعد �أن جففت الآبار االرتواز ّية التي ُحفرت يف �سهل البقاع كل نقطة ماء يف
املجرى.
ُقدر بحوايل  750مليون م�/3سنوي ًا� ،أما م�ساحة حو�ضه فتبلغ
املائية للنهر (الت�رصيف) ت ّ
قبل �سنوات اجلفاف كانت القدرة ّ
 2168كلم� 2أي ما يقارب  20%من م�ساحة لبنان ،يقع  80%منها يف �سهل البقاع و 20%يف لبنان اجلنوبي.
�أما ُبحرية القرعون فت�صل م�ساحتها �إىل نحو  12كلم ،2وتبلغ �سعتها الق�صوى حوايل  220مليون م( 3مل يتوافر منها يف
�سد القرعون
ال�سنوات الثالث الأخرية �أكرث من  70 60-مليون م 3وذلك ب�سبب اجلفاف الذي �رضب لبنان) ،وقد �أُن�شئت بعد ّ
ال�سد قيد اال�ستثمار عام  ،1962وهو بطول 1090م وارتفاع 64م.
عام  ،1959وو�ضع ّ

 - IIامل�شاريع القائمة واملخ ّططة على نهر الليطاين:
�أ -امل�شاريع القائمة �أربعة وهي:
املائية الثالثة :مركبا (عبد العال) ،الأويل (بول�س �أرق�ش) ،جون (�شارل احللو) ،واملعامل الثالثة
 - 1م�شاريع معامل الكهرباء ّ
التلوث وب�سبب
جمهزة لإنتاج نحو  190ميغاواط من الكهرباء ،لكنها ال تنتج -يف �أح�سن الأحوال� -أكرث من  34ميغا ب�سبب ّ
ال�شح يف مياه البحرية( .بح�سب م�صلحة الليطاين).
 - 2م�رشوع ري البقاع اجلنوبي :بد�أ العمل فيه بني عامي  1969و 1972و�أعيد ت�أهيله بني �أعوام  1993و ،2003وت�صل
إ�سمنتية بطول  18كلم .امل�رشوع متوقف حالي ًا ب�سبب
املجهزة فيه ب�شبكات الري �إىل نحو  2000هكتار من خالل �أقنية �
امل�ساحة
ّ
ّ
ملوثة وذات رائحة كريهة جداً من الليطاين.
رف�ض املزارعني جر مياه ّ
 - 3م�رشوع قناة ر�أ�س العني (�صور) :تت�ألف القناة من فرعني� :شمايل بطول  5كلم ،وجنوبي بطول  7كلم .ويروي حوايل
 3500هكتار ،وكان املتوقع له �أن يروي نحو  8100هكتار .امل�رشوع حالي ًا ال يعمل بطاقته الق�صوى ،لأن كلفة املرت املك ّعب من
املياه املر�سلة �إىل املزارع باتت �أكرب من كلفة حفر �آبار يف املنطقة ،ولأن م�صلحة الليطاين مل ت�ستطع مع �سنوات ال�شح ت�أمني ال�ضخ
املنتظم لكميات املياه املطلوبة للزراعة.
12

 - 4م�رشوع الري النموذجي (م�رشوع ري �صيدا– جزين)ُ ،نفذ بني عامي  1966و ،1972وميتد من جمرى نهر الأويل

املائية مناطق �رشق �صيدا ومدينتها بني من�سوبتي
�شما ًال حتى نهر �سينيق جنوب ًا ،ويروي من فائ�ض املياه املتوفرة من معامل الكهرباء ّ
التلوث و�شح املياه ،ف�ض ً
ال عن
 600و 100م .يعاين امل�رشوع حالي ًا من تراجع كبري يف م�ساحات الأرا�ضي
الزراعية وذلك ب�سبب ّ
ّ
العمرانية الكبرية.
الزراعية نف�سها ب�سبب الطفرات
تراجع امل�ساحات
ّ
ّ

ب -امل�شاريع الأخرى املخ ّططة على جمرى الليطاين:
ثمة �أربعة م�شاريع �أخرى ّ
أولية لكنها حتتاج �إىل �إعادة درا�سة
خمططة للتنفيذ على جمرى النهر ،بع�ضها لديه بالفعل درا�سات � ّ

للت�أكد من �صالحية تنفيذها خا�صة �أيام ال�شح ،وهي:

�سد ب�رسي �إىل بريوت ،وهو م�رشوع قيد الإعداد ،يهدف �إىل تزويد بريوت و�ضواحيها مبياه
جر مياه ال ّأويل عرب ّ
 - 1م�رشوع ّ

ال�رشب.

أولية
الفنية ال ّ
 - 2م�رشوع �سد ما�سا– يحفوفا :جمرى يحفوفا هو رافد �رشقي من روافد الليطاين يف منطقة البقاع اجلدوى ّ

كمية من املياه
للم�رشوع منجزة منذ العام  1999لكنه يحتاج �إىل اتفاق مع �سوريا على تقا�سم املياه ،حيث ُيعتقد �أن ب�إمكانه تخزين ّ
إ�ضافية من مياه ال�رشب يف  9بلدات.
تقارب  8مليون م 3وري نحو  1700هكتار وت�أمني كميات � ّ

خريطة رقم  - 2امل�شاريع امل�ستفيدة من نهر الليطاين
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أولية منجزة منذ العام ُ ،1974يعتقد
 - 3م�رشوع �سد اخلرديل :يقع يف منطقة اخلرديل– الطيبة (ق�ضاء مرجعيون) ،درا�ساته ال ّ
إ�ضافية مل�ؤ�س�سة مياه اجلنوب� ،أما
كمية من املياه تقارب  128مليون م 3بينها نحو  7ماليني م 3مياه �رشب � ّ
�أن ب�إمكانه تخزين ّ
الكمية املتبقية فلري نحو  6600هكتار.
ّ
كمية من
�سد كفر �صري :يقع على احلو�ض ال�سفلي للنهر .مت �إجناز الدرا�سات
 - 4م�رشوع ّ
التف�صيلية لل�سد الذي يتوقع �أن ُيخ ّزن ّ
ّ
املياه ترتاوح بني  12و 18مليون م 3و�أن يروي  2100هكتار يف ال�رشيط ال�ساحلي بني من�سوبي  100و 200م.

 - IIIم�رشوع الناقل الرئي�سي من القناة  800م (م�رشوع قيد التنفيذ حالياً)
ممول من «ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ( »)% 36و«ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صاد ّية
هو م�رشوع ّ
إجمالية للمرحلة الأوىل و�صلت حتى  500مليون دوالر .مت توقيع عقد
اللبنانية ( ،)% 16وبكلفة �
العربية ( ،»)% 48ومن الدولة
ّ
ّ
ّ
التنفيذ بتاريخ  17كانون الثاين  ،2012ومت البدء فعلي ًا ب�أعمال املرحلة الأوىل بتاريخ .2013/2/20
يهدف امل�رشوع �إىل :نقل  110ماليني م 3من مياه بحرية القرعون عرب ناقل رئي�سي �إىل �أرا�ضي نحو  105بلدات واقعة على
ارتفاع  800م وما دون يف �أق�ضية مرجعيون ،وبنت جبيل و�صور وبع�ض قرى البقاع الغربي اجلنوبي ،ويتوقع �أن يروي نحو
اجلاذبية) ،كذلك يفرت�ض بامل�رشوع �أن يخ�ص�ص نحو  20مليون م3
الزراعية ( % 87منها بوا�سطة
 13231هكتاراً من الأرا�ضي
ّ
ّ
من مياه ال�شفة لت�أمني اال�ستفادة لنحو  70بلدة.
الرئي�سية �إىل البلدات فمن املتوقع �أن تبد�أ درا�ساتها
�أما املرحلة الثانية من امل�رشوع والتي �سوف تعمل على نقل املياه من اخلزانات
ّ
واملقدر بحدود  350مليون  $مدرج �ضمن قائمة امل�شاريع املطلوب متويلها
مع نهاية العام احلايل .والتمويل املتوقع لهذه املرحلة
ّ
من برنامج «�سيدر».
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