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مجتمع

مجتمع

على الغالف

رقم اليوم

ّ
يتوقف مشروع القناة ّ 800
لجر المياه من الليطاني إلى الجنوب مع قرب انتهاء المرحلة األولى منه بكلفة
هل
استكماله وإنفاق  350مليونًا إضافية من القروض التي سيحصل عليها لبنان بموجب
 450مليون دوالر؟ أم يجري
ّ
االجتماعية
اجتماع سيدر (باريس  )4من دون التمكن من تشغيل المشروع؟ تبرز هذه اإلشكالية في ضوء التغيرات
ّ
والزراعية في المناطق المستفيدة من المشروع ،ونتيجة ّ
التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون التي يؤكد
وسامةّ ،
وتسبب األمراض ،وهي غير صالحة ّ
ّ
ّ
للري وال للشرب!
تهدد الحياة
الخبراء أن مياهها باتت خطيرة

 1,6مليار
ليرة لبنانية

قناة الـ  :800مشروع المليون فقير أم قتيل؟
فيفيان عقيقي

ما هي القناة 800؟

ُ
عـ ـ ــام  2023هـ ــو املـ ــوعـ ــد املـ ـفـ ـت ــرض
إلنـهــاء «مـشــروع الليطاني  -القناة
 »800لـنـقــل م ـيــاه ب ـح ـيــرة ال ـقــرعــون
إل ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وه ـ ـ ــو ي ــأت ــي
بـعــد  75عــامــا عـلــى وض ــع ال ــدراس ــة
املبدئية األولى حول نهر الليطاني
التي ّ
أعدها إبراهيم عبد العال عام
 ،1948وب ـع ــد  50ع ــام ــا ع ـلــى وضــع
الدراسة االولى للمشروع عام ،1973
ونحو  11عامًا من انطالق األشغال
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة عـ ـ ــام  .2012امل ـع ـض ـلــة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـط ــوي ع ـل ـي ـهــا
املشروع ال تنحصر بأنه قد يصبح
صالحًا للتشغيل بعد  7عـقــود من
ّ
بتحول أهدافه املرتقبة
االنتظار ،بل
ً
م ـصــدرًا للخطر .إذ ب ــدال مــن توفير
امل ـي ــاه مل ـل ـيــون فـقـيــر ف ــي مـحــافـظـتــي
ال ـج ـنــوب وال ـن ـب ـط ـيــة ،ان ـس ـجــامــا مع
الشعار الذي رافقه ،تحوم املخاوف
م ــن أن ي ـص ـبــح س ـب ـبــا ف ــي وفــات ـهــم
والـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب ل ـه ــم ب ـ ــأم ـ ــراض نـتـيـجــة
ت ـ ـلـ ـ ّـوث ال ـل ـي ـط ــان ــي وتـ ـح ـ ّـول ــه مـكـبــا
ّ
ومصبًا للصرف الصحي
للنفايات
وال ـ ـسـ ــوائـ ــل ال ـص ـن ــاع ـي ــة وح ــاض ـن ــة
للجراثيم الخطيرة.
هـ ـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ط ــرحـ ـه ــا مــؤت ـمــر
«مشروع الليطاني  -منسوب الـ 800
مـتــر :التحديات وسـبــل االسـتـفــادة»
ّ
الـ ـ ــذي ن ــظ ـم ــه «املـ ــركـ ــز االس ـت ـش ــاري
للدراسات والتوثيق» بالتعاون مع
اتـحــادي بلديات بنت جبيل وجبل
ع ـ ــام ـ ــل ،يـ ــومـ ــي  27و 28الـ ـ ـج ـ ــاري،
نــوقـشــت فـيــه سـبــل تـكـيـيــف املــراحــل
الباقية مــن امل ـشــروع مــع الـتـحـ ّـوالت
الـتــي أصــابــت نـهــر الليطاني نفسه
ّ
وتغير
وتــراجــع كـ ّـمـيــات امل ـيــاه فـيــه،
اس ـت ـخ ــدام ــات األراضـ ـ ــي املـسـتـفـيــدة
م ـنــه وت ــراج ــع امل ـس ــاح ــات امل ــزروع ــة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـدد ال ـع ـم ــران ــي
ً
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـتـ ـب ـ ّـدالت
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
والسكانية للمستفيدين مـنــه ،بما
يــؤدي إلــى طــرح سبل وآلـيــات لرفع
مستوى االستفادة من املشروع.

ي ـع ــود مـ ـش ــروع «ال ـل ـي ـطــانــي ال ـق ـنــاة
 »800إلى سبعينيات القرن املاضي،
وهو يهدف إلى نقل املياه بواسطة
الـجــاذبـيــة مــن بـحـيــرة الـقــرعــون إلــى
ّ
ال ـج ـنــوب ال ـل ـب ـنــانــي .إل أن تـنـفـيــذه
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــأخـ ـ ــر نـ ـتـ ـيـ ـج ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
االســرائ ـي ـلــي وع ــدم ت ــواف ــر الـتــأمــن،
بــدأ عــام  2012بعد تأمني قــرض من
الـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية .وهــو
يـقـســم إل ــى مــرح ـل ـتــن :األولـ ــى الـتــي
ب ــدأت مجموعة الـخــرافــي تنفيذها،
بــإنـشــاء الـقـنــاة بــأجــزائـهــا املختلفة،
بـكـلـفــة  330م ـل ـيــون دوالر ،ق ـبــل أن

ت ــرت ـف ــع إل ـ ــى  450م ـل ـي ــون ــا مـ ــع ب ــدء
العمل بهّ .أما املرحلة الثانية ّ
املقدرة
كلفتها بـ  350مليون دوالر ،فتقضي
ّ
الري والشفة لنقل
بتجهيز شبكات
ّ
امل ـي ــاه م ــن ال ـخ ــزان ــات إل ــى األراض ــي
الزراعية والقرى.
ي ـم ـتـ ّـد املـ ـش ــروع م ــن مـنـطـقــة مـشـغــرة

ّ
تحديات أساسية يواجهها
المشروع تحول دون تحقيق
األهداف المرجوة منه

ً
في البقاع الغربي ،وصــوال إلى بلدة
يارين في الجنوب ،ويقع الجزء األكبر
منه في محافظة النبطية ،وتحديدًا
ضمن أقضية مرجعيون وحاصبيا
وب ـن ــت ج ـب ـيــل .وف ـق ــا ل ـل ــدراس ــة الـتــي
ّ
اعدتها دار الهندسة عــام  ،2001من
ّ
املفترض أن يخصص املشروع إلفادة
ن ـح ــو  105ق ـ ــرى ع ـب ــر إي ـ ـصـ ــال 110
ماليني متر مكعب إليها (نصف سعة
بـحـيــرة ال ـق ــرع ــون) ،مـنـهــا  90مليون
متر مكعب لـ ّ
ـري نحو  13.300هكتار
مــن املساحات الــزراعـيــة ،و 20مليون
متر مكعب ملياه الشفة.
ومن املفترض أن ّ
يؤدي املشروع إلى

ّ
استقرار السكان في املنطقة وتقليل
الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة وت ـح ـســن
نــوعـيــة ال ـع ـيــش ،وخ ـلــق ف ــرص عمل،
وفرص استثمارية جديدة ،وتحقيق
ّ
نـمــو فــي إن ـتــاج الـقـطــاع ال ــزراع ــي .إل
أن هناك ّ
تحديات أساسية يواجهها
تحول دون تحقيق األهداف املرجوة
م ـن ــه ،أب ــرزه ــا ت ـل ـ ّـوث ن ـهــر الـلـيـطــانــي
وبـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرع ـ ـ ــون ،ال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات
املناخية وتراجع نسبة املتساقطات
ً
وانخفاض منسوب النهر ،فضال عن
ّ
التغيرات الحاصلة في استخدامات
األراضـ ــي وتــراجــع الـنـشــاط الــزراعــي
في املنطقة املستفيدة منه.

تراجع عدد العاملين في الزراعة في المنطقة التي يستهدفها المشروع من أكثر من  %20في بداية االلفية إلى  %6.8في ( 2015علي حشيشو)

آمال خليل
«حلم الجنوبيني يتحقق» ،قال رئيس
اتـحــاد بلديات جبل عامل علي الزين
فــي جلسة إخـتـتــام مــؤتـمــر «مـشــروع
الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي امل ـ ـن ـ ـسـ ــوب  800مـ ـت ــر –
ال ـت ـحــديــات وس ـبــل اإلس ـت ـف ــادة» ،الـتــي
عقدت في مقر اإلتحاد في الطيبة ،على
هــديــر ال ـجــرافــات واآلل ـي ــات الـتــي تشق
ق ـنــوات امل ـيــاه بــن كـفــركــا والـعــديـســة
وال ـط ـي ـبــة ووادي ال ـح ـج ـيــر .ل ـكــن حلم
إرواء البلدات العطشى وزيادة مساحة
األراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة ،دون ـ ــه ت ـحــديــات
متزايدة ليس التلوث أخطرها.

خ ـم ــس ج ـل ـس ــات ع ـل ــى م ـ ــدى يــومــن
نــاقـشــت اإلدارة املـتـكــامـلــة لـلـمـشــروع
وال ـب ـعــد اإلق ـت ـص ــادي ودور الـشــركــاء
الرئيسيني في نجاحه .آخر الجلسات
كانت حلقة نقاش شارك فيها ممثلون
عن مصلحة الليطاني والحملة الوطنية
لـحـمــايـتــه ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار
ووزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــزراع ـ ــة وال ـب ـي ـئ ــة ون ـقــابــة
املهندسني وجمعية عبد العال للتنمية
امل ـس ـت ــدام ــة وم ــؤس ـس ــة ج ـه ــاد ال ـب ـنــاء
واملجلس الوطني للبحوث العلمية.
مـمـثــل مـجـلــس الـبـحــوث أم ــن شعبان
ل ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـق ــرع ــون ال ـت ــي يـعـتـمــد
عليها في ضخ املياه ،تراجع منسوبها

ّ
تلوث يعدم الحياة!

ّ
تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون
يعدمان أي إمكانية الستعمال املياه
ّ
للري وال للشرب.
املوجودة فيهما ،ال
هـ ـ ــذه الـ ـخ ــاص ــة ت ـع ــرض ـه ــا دراسـ ـ ــة
أع ـ ّـده ــا ع ـضــو الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة في
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
ّ
وتبي وجود  4مصادر
كمال سليم،
ل ـل ـت ـل ـ ّـوث ،ه ــي «الـ ـنـ ـف ــاي ــات امل ـنــزل ـيــة
ُ
وامل ـخ ـل ـفــات الـطـبـيــة ال ـتــي ت ــرم ــى في
ّ
فتتسرب عصارتها
النهر أو تحرق
الجوفية ،ومـيــاه الصرف
إلــى املـيــاه ّ
الصحي املتدفقة إلــى النهر ،وكانت
ّ
مليون متر مكعب
تقدر بنحو 45.4
ّ
ع ــام  ،2010وم ــن امل ـتــوقــع أن ترتفع
ً
إلى  62.9مليون م 3في  ،2030فضال
عــن املـنـشــآت الـصـنــاعـيــة ال ـتــي يـقـ ّـدر
عــددهــا بـنـحــو  723مــؤسـســة تطرح
ن ـفــايــات ـهــا الـ ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن م ـب ـيــدات
ومخلفات معدنية في حوض النهر،
بــاإلضــافــة إل ــى امل ـب ـيــدات الكيماوية
ّ
الزراعية غير القابلة للتحلل وتصل
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـج ـ ــاري األن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،م ـص ـح ــوب ــة
بانجراف التربة والفائض من مياه
الـ ّ
ـري» .ووفقًا للدراسة «توجد اليوم
ف ــي ب ـح ـي ــرة الـ ـق ــرع ــون ث ــاث ــة أنـ ــواع
م ــن ال ـجــراث ـيــم الـبـكـتـيــريــة الـخـطـيــرة
مـ ــن نـ ـ ــوع  Cyanobacteriaظ ـه ــرت
للمرة األول ــى عــام  ،2007علمًا أنها
مـ ــن أولـ ـ ـ ــى الـ ـك ــائـ ـن ــات الـ ـح ـ ّـي ــة عـلــى
األرض ولديها الـقــدرة على مقاومة
ّ
ـاض
كـ ـ ــل درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة وانـ ـخـ ـف ـ ّ
األوك ـس ـي ـجــن وال ـص ـم ــود ،وتـتـغــذى
مـ ــن الـ ـنـ ـت ــرات والـ ـف ــوسـ ـف ــات وت ـف ــرز
ّ
س ـم ــوم ــا وت ـق ـض ــي ع ـل ــى كـ ــل أش ـك ــال
ّ
وتبي تجارب عاملية أجريت
الحياة.
ّ
عليها صعوبة التخلص منها .وهو
ما أدى إلــى انـعــدام وجــود الطحالب
في القرعون بعدما كان يوجد نحو
 160نوعًا منها ،كذلك تراجعت أنواع
األسـ ـم ــاك م ــن  110أنـ ـ ــواع إلـ ــى نــوع
واحــد .فيما تراكمت الرسوبيات في
قعر البحيرة ،وهي عبارة عن أحياء
ميتة وانجرافات تربة ووصلت إلى
 12مترًا».

تغيرات بيئية واجتماعية!

ّ
مجد ...لكنه مهدد
مشروع ٍ
مــن  700متر مكعب إلــى  .320والــى
التغير املناخي وعشوائية حفر اآلبار
الجوفيةّ ،
حمل املسؤولية الكبرى إلى
املقالع والكسارات التي استباحت حرم
النهر وأثرت على املياه الجوفية والبنية
الـتـحـتـيــة لـشـبـكــات املـ ـش ــروع امل ـه ــددة
باإلنهيار .وتوقف النائب علي فياض
عـنــد خ ـط ــورة األذونـ ـ ــات اإلسـتـثـنــائـيــة
التي تعطيها القوى األمنية لحفر اآلبار
اإلرتوازية في البقاع ،ما أدى إلى جفاف
ينابيع كـثـيــرة كــانــت تــرفــد الليطاني.
واستعرض رئيس دائرة الحوكمة في
مصلحة الليطاني نسيم أبو حمد أزمة
تلوث الليطاني التي تعرقل ضخ املياه

عـنــد إن ـجــاز الـشـبـكــات .ول ـفــت إل ــى أن
املالحقة الجدية للمصانع الكبيرة التي
تلوث الحوض األعلى كفيلة بوقف 50
في املئة من كميات املياه العادمة التي
تصب في املجرى.
ف ــي خ ـت ــام امل ــؤت ـم ــر ،اخ ـت ـصــر رئـيــس
املركز اإلستشاري عبد الحليم فضل
ال ـلــه امل ــداخ ــات بــال ـقــول إن «م ـشــروع
ال ـق ـن ــاة  800م ـج ــد ،ع ـلــى األق ـ ــل على
املـسـتــوى اإلق ـت ـصــادي واإلجـتـمــاعــي،
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ح ـج ــم امل ـتــدف ـقــات
املائية ونوعيتها» .لكن جدواه ال ّ
تبدد
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ـه ــه م ــن إعـ ــادة
تكوين املــوارد املائية ومعالجة التلوث

وزيـ ــادة الـطــاقــة التخزينية فــي جــوف
األرض مل ــواج ـه ــة م ـخ ــاط ــر ال ـج ـف ــاف.
وهـ ـ ــذا ي ـس ـت ــوج ــب ،وف ـ ــق ف ـض ــل ال ـل ــه،
تـنـظـيــم ح ـفــر اآلبـ ـ ــار ووض ـ ــع مخطط
تــوج ـي ـهــي مل ـنــع ال ـت ـعــديــات وال ـت ـلــويــث،
وتأسيس هيئة وطنية للمياه تساهم
في تأمني جهوزية السكان لإلستفادة
مــن امل ـش ــروع فــي تصنيف األراض ــي
الزراعية وتحديد الزراعات املناسبة.
ف ـضــل ال ـل ــه أع ـل ــن ف ــي خ ـت ــام املــؤت ـمــر
أن ال تــوص ـيــات س ـت ـصــدر ع ـن ــه ،وأن
«كــل ما تم تقديمه سيكون جــزءًا من
وثيقة سيصدرها املركز خالل ثالثة
أسابيع».
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تحديًا ّ
ّ
جديًا
أيضًا ،يواجه املشروع
آخ ــر ،يـكـمــن فــي ال ـت ـغـ ّـيــرات املناخية
ال ـح ــاص ـل ــة م ـن ــذ ع ـ ــام  2001ت ــاري ــخ
إعداد الدراسة .إذ ّ
تبي هذه الدراسة
ّ
أن جــدوى املـشــروع تتأمن من خالل
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـنـ ـه ــر نـ ـح ــو  110م ــاي ــن
م ـت ــر م ـك ـعــب إلي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى ال ـق ــرى
املـسـتـفـيــدة فــي ال ـج ـنــوب والـنـبـطـيــة،
ّ
عـلـمــا أن ه ــذه الـكـ ّـمـيــة تـشــكــل نصف
سعة القرعون التي تراجعت من 220
مـلـيــون م 3إل ــى  130مـلـيــونــا حــالـيــا،
ً
فضال عن تراجع منسوب املياه من
 800مليون م 3إلى  350 - 300مليونًا،
وه ـ ــو مـ ــا يـ ـع ــود إل ـ ــى تـ ــراجـ ــع كـمـيــة
امل ـت ـســاق ـطــات بــأك ـثــر م ــن  %30وفـقــا
للمجلس الوطني للبحوث العلمية،
وانتشار اآلبــار االرتــوازيــة املنتشرة
بـ ـ ــأذونـ ـ ــات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ع ـل ــى ط ــول
ض ـفــاف الـنـهــر وت ـق ـ ّـدر بــأكـثــر مــن 30
ً
فضال عن ذلكّ ،
تبي األرقام
ألف بئر.
ّ
تغير البنية االجتماعية واألراضــي

الزراعية في هــذه املنطقة .إذ تراجع
عدد العاملني في الزراعة من أكثر من
 %20في بداية األلفية إلى  %6.8في
عــام  2015وفقًا للمركز االستشاري
ل ـلــدراســات وال ـب ـحــوث ،بـحـيــث هجر
كـ ـثـ ـي ــرون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة نـ ـح ــو ق ـط ــاع ــات
أخ ــرى ،وت ـقـ ّـدم امل ــزارع ــون الحاليون
ّ
بــال ـســن .وتــراج ـعــت أي ـضــا األراض ــي
ّ
الــزراع ـيــة نتيجة ال ـت ـمــدد الـعـمــرانــي
وف ـقــا للتنظيم امل ــدن ــي ،مــا ّأدى إلــى
انـحـســار األراضـ ــي الـتــي يستهدفها
املشروع.

هــي الكلفة السنوية لــرواتــب رؤســـاء الطوائف
اإلسالمية في لبنان والمفتين والعاملين في
المؤسسات االسالمية بعد إقــرار قانون سلسلة
الرتب والرواتب ( .)2018/46وتتوزع هذه المبالغ
على مفتي الجمهورية ورئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ورئيس المجلس اإلسالمي العلوي
وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ( 7.612مليون
ليرة شهريًا) ،المفتي الجعفري الممتاز (6.742

مليون ليرة) ،سائر المفتين لدى السنة والشيعة
( 6.055مليون ليرة) ،و أمناء الفتوى( 5.536مليون
لــيــرة) .وقبل  30عامًا كــان راتــب رئيس الطائفة
االسالمية ال يتجاوز  82ألف ليرة أي ما يوازي نحو 5.5
أضعاف الحد األدنى لألجور آنذاك ( 15ألف ليرة) ،فيما
توازي اليوم نحو  11ضعف الحد األدنى لألجور (675
ألف ليرة).
( «الدولية للمعلومات»)
(هيثم الموسوي)

هل من جدوى للمشروع؟

ت ـ ـش ـ ـيـ ــر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ـ ــا امل ـ ــرك ـ ــز
االس ـت ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات والـبـحــوث
إل ـ ــى أن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مــن
املشروع ،أي تأمني  110ماليني متر
م ـك ـ ّـع ــب ،تــرت ـبــط ب ـع ــوام ــل رئـيـسـيــة،
هــي تــوافــر هــذه ّ
الكميات مــن املـيــاه،
وأن تـكــون غـيــر مـلـ ّـوثــة ومـسـتــدامــة،
ً
فـضــا عــن تــأمــن اإلط ــار التنظيمي
لــاسـتـثـمــارات الــزراع ـيــة والـتــدريــب
الــزراعــي واالعـتـمــاد على الــدراســات
ال ـع ـل ـم ـيــة .ف ــوف ـق ــا لـلـتـحـلـيــل امل ــال ــي،
يـتـبـ ّـن أن امل ـش ــروع «غ ـيــر م ـجـ ٍـد من
ً
بناء على فرضيات
الناحية املالية
عـ ـ ـ ــام  2001الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ــة
دار ال ـ ّه ـن ــدس ــة ،ك ــذل ــك فـ ــإن ال ـفــائــدة
ّ
املـ ـت ــوقـ ـع ــة لـ ـك ــل م ـ ـ ــزارع ت ـب ـل ــغ نـحــو
ّ
 8000دوالر س ـن ــوي ــا ،ل ـك ــل ح ـي ــازة
ف ـ ــوق ال ـ ـ ـ ــ 10ه ـ ـك ـ ـتـ ــارات ،إال أن ه ــذا
الــرقــم قــد ينخفض إلــى  4000دوالر
( 330دوالرًا شهريًا) لكون  %98من
الحيازات ال تزيد على  5هكتارات».
إال أن رئ ـي ــس امل ــرك ــز ال ــدك ـت ــور عبد
ال ـح ـل ـيــم ف ـضــل الـ ـل ــه ،ي ـش ـيــر إلـ ــى أن
«امل ـط ـل ــوب ت ـحــديــد ال ـه ــدف م ــن هــذا
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع واألولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات :هـ ـ ــل هــي
اإلف ــادة املــالـيــة الـتــي يمكن تأمينها
من خالل توليد الطاقة الكهربائية،
أم التركيز على الفوائد االقتصادية
ّ
واالجتماعية الـتــي ّ
يؤمنها وتـعــزز
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة واإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
املستفيدة منه .إذ إنه كفيل بزيادة
مداخيل املــزارعــن فــي املنطقة ،ولو
ك ــان ــت نـسـبـهــا م ـتــواض ـعــة ،وزيـ ــادة
إن ـت ــاج ـي ــة ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي بـنـحــو
 %11.7م ــع اع ـت ـم ــاد أن ـ ــواع جــديــدة
م ــن ال ـ ــزراع ـ ــات ،وت ــدري ــب امل ــزارع ــن
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ـه ــم وت ــأم ــن اإلطـ ــار
التنظيمي لعملهم والتمويلي لهم».
وأضــاف أن «املــردود من املشروع قد
يصل إلى  500مليون دوالر كنتائج
مباشرة وغير مباشرة ناتجة منه،
وهـ ـن ــاك إم ـك ــان ـي ــة لـ ــزيـ ــادة إن ـتــاج ـيــة
ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي بـنـحــو  %11.7مع
اعـتـمــاد ان ــواع جــديــدة مــن الــزراعــات
وتدريب املزارعني وتطوير قدراتهم
وت ــأم ــن اإلطـ ــار الـتـنـظـيـمــي لعملهم
والتمويلي لهم ،لكن املطلوب إيجاد
سـ ـي ــاس ــة زراعـ ـ ـي ـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة لـلـبـلــد
والـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر بـ ـ ـج ـ ــدوى امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع مــن
الناحية االقـتـصــاديــة واالجتماعية
واالن ـط ــاق فــي مـعــالـجــة الـتـحـ ّـديــات
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ـشـ ــروع ب ـع ــد خـمــس
ّ
سنوات كي يتمكن املستفيدون منه
ً
من االستفادة منه فعال».

تقرير

المدارس الرسمية تعمل «على بعل»!
فاتن الحاج
شهران ّ
مرا على بداية العام الدراسي،
ول ــم ت ـحـ ّـول بـعــد مستحقات امل ــدارس
الرسمية التي يفترض أن تتم بقرار
مــن وزي ــري التربية وامل ــال .صناديق
ً
هــذه امل ــدارس خــاويــة ،وهــي أص ــا لم
تـتـقــاض  %60م ــن مـ ّسـتـحـقــات الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه فـ ــي األحـ ـ ـ ــوال
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ت ـق ـســم م ـســاه ـمــة ال ــدول ــة
لتسيير أم ــور املـ ــدارس إل ــى دفعتني:
نـصـفـهــا ف ــي ب ــداي ــة الـسـنــة الــدراس ـيــة
ً
بناء على أعداد التالمذة املسجلني في
العام الدراسي السابق ،والبقية مطلع
شباط عندما تكتمل أعمال التسجيل.
هـ ــذه امل ـس ـت ـح ـقــات ي ـصــرف ـهــا م ــدي ــرو
املدارس لتوفير املستلزمات األساسية
ً
وروات ــب ّ
العمال والـحــرس ،فضال عن
تأمني التالمذة في الحوادث الطارئة،
وفـ ــوات ـ ـيـ ــر الـ ـق ــرط ــاسـ ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــاء

وال ـتــدف ـئــة وامل ـي ــاه وال ـص ـيــانــة وم ــواد
املكتبية وتصوير
التنظيف واألدوات
ّ
األوراق والنشاطات الالصفية.
الـ ـت ــأخـ ـي ــر يـ ــأتـ ــي رغ ـ ـ ــم أن امل ـ ـ ـ ــدارس
الرسمية شهدت ازديــادًا ملحوظًا في
أعداد املسجلني فيها لهذا العام .وقد
دف ـعــت ال ــدي ــون املـتــراكـمــة عـلــى عاتق
املديرين رابـطــة املعلمني فــي التعليم
األساسي الرسمي إلى تنفيذ إضراب
تحذيري ،أمــس ،احتجاجًا على عدم
ت ـحــويــل م ـس ـت ـح ـقــات ال ـص ـن ــادي ــق ،ال
سيما فــي املـ ــدارس الـصـغـيــرة ،وعــدم
تـ ـح ــوي ــل وزارة امل ـ ـ ــال ل ـث ـم ــن ال ـك ـتــب
املقدمة مجانًا للتالمذة.
أم ــن ّســر الــراب ـطــة حـســن ج ــواد لفت
إلى «أننا انتظرنا تحويل األموال في
الشهرين األولني حني نكون في أمس
ال ـحــاجــة إلـيـهــا لـتــوفـيــر املـسـتـلــزمــات
األساسية ،وقــد اشترينا القرطاسية
بالدين ،وبتنا غير قادرين على دفع

أجرة الحراس والعمال» .ولفت الى أن
املــديــريــن بــاتــوا تحت رحمة أصحاب
املكتبات الذين يحجمون أحيانًا عن
تسليمهم الكتب ،وأصحاب محطات
ال ــوق ــود الــذيــن يـحـجـمــون عــن تــزويــد
امل ــدارس الجبلية بالوقود للمولدات
الكهربائية والتدفئة.
من جهته ،أوضح رئيس الرابطة بهاء
تدمري أن اإلضــراب رسالة تحذيرية
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ــاك
الـتـعـلـيــم األس ــاس ــي ب ــات يـحـتــاج إلــى
تنظيم م ـب ــاراة عـبــر مـجـلــس الـخــدمــة
املدنية لتوظيف  8400أستاذ نتيجة
خ ـ ــروج م ــن  800إلـ ــى  1000مـتـقــاعــد
كــل ع ــام ،فيما الــدولــة ال ت ــزال تعتمد
ع ـلــى ب ــدع ــة امل ـت ـعــاقــديــن وامل ـس ـت ـعــان
بهمّ .
ولوح بالتصعيد ،خصوصًا مع
اقـتــراح تجميد تنفيذ قانون سلسلة
الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب« ،الـ ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
بمثابة إعالن حرب على املوظفني».

«قانون المخفيين» :استراحة محارب

آخر مرة اجتمعوا فيها في خيمة انتظارهم (في حديقة
جبران املقابلة ملبنى االسكوا) ،كانت ليلة وداع أوديت
سالم .يومها ،كانوا كثرًاّ .
ودعوا رفيقة دربهم بالحزن
الذي ألفوه طوال  40عامًا .كانت تلك املرة األخيرة

التي اجتمعوا فيها ثم «تفرطعوا» ،بعدما راحت خيمة
انتظارهم هي األخرى .مرت سنوات ،قبل أن يجتمع
«اللي بقيوا» ،أمس ،أمام الخيمة ...محتفلني بإقرار قانون
«األشخاص املفقودين واملخفيني قسريًا» .هذه املرة
اجتمعوا فرحًا بإقرار حقهم باملعرفة ،وفي مقدمهم
رئيسة لجنة املخطوفني واملخفيني قسرًا وداد حلواني.
أمس ،شرعت الخيمة بابها لألمهات والشقيقات
واألزواج والزوجات لالحتفال بإقرار حق تأخر عشرات
َ
السنوات .املهم اليوم أن «قضيتنا وصلت إلى محطة
مفصلية ،هي أقرب الستراحة محارب» ،على ما ّ تقول
حلواني ،داعية األهالي لـ«شحذ قوانا وعدم التخلي عن
اإلرادة الصلبة التي أوصلتنا إلى هذه املحطة .علينا
َ
مفتاحه واملثابرة إلكمال
صبر أصبحنا نملك
تجديد
ٍ
املسيرة يدًا واحدة لترجمة أحكام هذا القانون».
(تصوير هيثم املوسوي)

