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 مشروع جونستون

 1953نوفمبر /تشرين الثاين

 

إنشاء سد على نهر احلاصباين العلوي لتخزين فائض اإليراد الشتوي للنهر أمام هذا  – 1

  .السد

حتويل مياه نهر بانياس والدان و احلاصباين يف ترعة تنشأ حلمل مياه هذه األنهار  – 2

وتالل اجلليل ووداي يافنيل ) هاشحار(لغرض ري األراضي يف حوض احلولة األعلى ومنطقة 

  .ووادي جزريل

حتويل مياه نهر اليرموك إىل ترعة الغور الشرقية وإىل بحيرة طبرية حيث يفاد من  – 3

املياه املتجمعة يف هذه البحيرة من نهر اليرموك ونهر األردن يف ري األراضي الزراعية يف منطقة 

  .الغور املمتدة من بحيرة طبرية والبحر امليت

ية أخرى غربه مع ما يلزم من إنشاء ترعة رئيسية شرق نهر األردن وترعة رئيس – 4

قناطر توزيع على بحيرة طبرية حلمل مياه هاتين الترعتين بسهولة لري األراضي التي على 

  .ضفتي النهر وسيستلزم ذلك القيام باألعمال الالزمة لرفع منسوب بحيرة طبرية بمقدار مترين

تضيع فيها بالبخر  جتفيف مستنقعات احلولة لزراعتها واإلفادة من املياه التي كانت – 5

  .والترسب وذلك بتوجيهها إىل بحيرة طبرية لتخزينها

إنشاء ما يلزم من األعمال والترع للتحكم يف املياه الدائمة بالوديان التي جنوب  – 6

  .بحيرة طبرية

إنشاء اخلزانات حلفظ مياه فيضانات الوديان على حسب ما تظهر األبحاث  – 7

  .التفصيلية

اآلبار ألغراض الري وذلك يف املناطق التي يتضح فيها صالحية ذلك استثمار مياه  – 8

  ).ويافنيل(كما يف وادي الغور 
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إنشاء قناة تأخذ مياهها من أمام سد احلاصباين وتقام عليها حمطة لتوليد القوى  – 9

  ).داخل فلسطين احملتلة(الكهربئية بالقرب من تل حي 

موك وذلك بإنشاء سد املقارن على النهر استنباط القوى الكهربية من نهر الير – 10

املذكور مع إنشاء قناة تأخذ مياهها من أمامه وتقام عليها حمطة لتوليد القوى الكهربية بالقرب 

  .من عدسية

  

  :أهم أعمال مشروع جونستون

  :خزان نهر احلاصباين – 1

بنحو عشرين  أقترح املشروع سد هذا اخلزان على نهر احلاصباين أمام التقائه بنهر األردن

مليون متر مكعب أمامه ونظراً ألن  165متراً لتخزين  90كم على أن يكون إنشاؤه بارتفاع 

مليون متر مكعب فإنه اقترح  130متوسط التصريف السنوى لنهر احلاصباين يف هذا املوقع 

 تخزين مياه فيضان هذا النهر سنوياً أمام اخلزان حتى يتم ملؤه بالسعة املذكورة ثم تعمل

املوازنات عليه يف باقي شهور السنة على حسب االحتياجات مع ما يرد من تصريف نهري 

  .بانياس ودان

  

  :حتويل مياه بانياس والدان واحلاصباين – 2

اقترح املشروع إنشاء سد حتويل على نهر بانياس وذلك لغرض حتويل مياه هذا النهر إىل 

تتجه إىل الغرب حتى تلتقي بنهر الدان حيث  ترعة يجري إنشاؤها ابتداء من موقع هذا السد ثم

تنشأ قنطرة على هذا النهر لغرض حتويل مياهه مع مياه ينابيع تل القاضي إىل الترعة املذكورة 

التي تستمر يف جريانها بعد ذلك مسافة نحو ثالثة كيلومترات حيث تصب فيها مياه نهر 

  .احلاصباين

من الكيلومتر بعد التقائها بنهر  9,7عد نحو وتصب املياه احملولة بعد ذلك يف الترعة ب

متراً مكعباً واقترح أن تمتد الترعة يف  14احلاصباين ويصبح تصريف الترعة يف هذا املوقع نحو 

كيلومترات إىل اجلنوب أي أن جمموع طولها من مبدئها عند نهر بانياس  104هذا املوقع نحو 

  .كم 120يبلغ نحو 
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ولة بمياه الري عند مرورها إىل شرقي املنطقة كما أنها عند وهذه الترعة ستمد منطقة احل

يتفرع منها جملة ) جتاه مدينة طبرية وعلى بعد نحو خمسة كيلومترات غرب هذه املدينة(نهايتها 

  .لري هذه املنطقة) جزريل(فروع تخترق منطقة تالل اجلليل ووادي 

على . لها تمر يف الترابوستنشأ هذه الترعة يف بعض أجزائها يف الصخر ويف معظم طو

  .أنه من املقترح تبطين هذه الترعة لتقليل الفاقد من املاء بفعل الترشيح

  

  :حتويل مياه نهر اليرموك إىل بحيرة طبرية وترعة الغور الشرقية والغربية – 3

اقترح إنشاء سد حتويلي على نهر اليرموك ومن املياه اجملمعة أمام هذا السد تؤخذ ترعة 

ي كما تؤخذ حتويلة إىل بحيرة طبرية وستصب املياه اخلارجة من حمطة القوى الغور للر

  .أمام السد املذكور" بعدسية"الكهربئية 

ومن املقترح جعل التحويلة إىل بحيرة طبرية بحيث تكفي حمل جميع مياه النهر اليرموك 

مليون  750نحو  التي ال تدخل يف ترعة الغور الشرقية مما يجعل تصريف هذه التحويلة يصل إىل

  .متر مكعب يف الفيضان

وستخصص ترعة الغور الشرقية لري منطقة الغور الشرقية وسيكون تصريفها عند مبدئها 

مليون متر مكعب وهي تستمد ماءها من نهر اليرموك أمام السد التحويلي املنوه عنه أو  16حواىل 

  .من اخملزون ببحيرة طبرية وذلك بوصلة خاصة

كيلومتر لتغذية جميع مشروع  100ور الشرقية إىل اجلنوب بطول حواىل وستمتد ترعة الغ

  .الري التي تتفرع منها يف هذا الطول لري منطقة الغور الشرقية

أما ترعة الغور الغربية فستأخذ مياهها من اخملزون ببحيرة طبرية وسيكون تصريفها 

 100جلنوب بطول حوايل مليون متر مكعب وستمتد هذه الترعة إىل ا 13عند مبدئها حوايل 

  . كيلومتر لتغذية جميع فروع الري التي تتفرع عنها يف هذا الطول لري منطقة الغور الغربية

بسبب (ومن املقترح أنه يف حالة تعذر تنفيذ اجلزء الشمايل يف ترعة الغور الغربية 

من بحيرة طبرية  يحمل التصريف الالزم ملنطقة الغور الغربية) الظروف الطبوغرافية يف هذا اجلزء

عن طريق ترعة الغور الشرقية حتى وادي كفرجنة حيث يمر هذا التصريف يف قناة بطول حوايل 

  .كيلومتر عبر نهر األردن إىل ترعة الغور الغربية 4,5
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وتمشياً مع األعمال املتقدمة فإنه يتحتم القيام باألعمال الالزمة لضمان إمكان رفع 

  .قدار مترينمنسوب املياه ببحيرة طبرية بم

  :جتفيف مستنقعات احلولة – 4

اقترح جتفيف بحيرة احلولة وأراضي املستنقعات املمتدة شمالها وذلك لغرض استصالح 

هذه األراضي وريها وزراعتها ويف الوقت نفسه تقليل ما يفقده من املياه يف املنطقة بالبخر مع 

املذكورة فإنه اقترح تخفيض وتوسيع خمرج وللوصول إىل أغراض التجفيف . منع انتشار املالريا

بحيرة احلولة مع إنشاء ترعة يكفي قطاعها حمل مياه الفائض من فيضانات أنهر بانياس ودان 

واحلاصباين حيث قد يأتي فيضان هذه األنهار وقت امتالء خزان احلاصباين مما يحتم جتفيف 

  .يف بحيرة احلولةمياه الفيضان املذكور إىل نهر األردن وقد تم بالفعل جتف

  :التحكم يف املياه الدائمة بالوديان – 5

اقترح أن يكون ذلك بإنشاء السدود والقناطر والترع على حسب ما تظهره األبحاث 

  .التفصيلية

  :حفظ مياه فيضان الوديان – 6

اقترح أن يكون ذلك بإنشاء السدود واخلزانات والترع والقناطر ويقدر أقصى ما يمكن 

  .مليون متر مكعب 74وياً من مياه فيضان هذه الوديان باألعمال املذكورة بنحو استغالله سن

  :استثمار مياه اآلبار – 7

اقترح استثمار مياه األبار ألغراض الري حينما يتضح صالحية ذلك بتكاليف معقولة، 

ويمكن االعتماد على بعض هذه اآلبار كلية يف مناطق ألغراض الري كما أنه يمكن استعمال 

عضها للمساعدة يف ذلك باملناطق التي ال تتمتع بري كامل وينتظر وجود اآلبار التي تصلح لذلك ب

  .يف كل من وادي الغور ووادي بافنيل

  :حمطة توليد كهربية بالقرب من تل حي – 8

اقترح إنشاء قناة فرعية من أمام سد احلاصباين تسير إىل اجلنوب حتى تصب بالقرب من 

عة الرئيسية اجملمعة ملياه أنهار احلاصباين وبانياس ودان بانحدار قدره قرية تل حي يف التر

كيلو  70,000متراً ويفاد منه يف إنشاء حمطة لتوليد القوة الكهربية بقوة قدرها نحو  289نحو 

  .وات



5 
 

  :سد املقارن على نهر اليرموك وحمطة قوى عدسية – 9

مليون متر مكعب  73متراً وسعة  85اقترح إنشاء سد املقارن على نهر اليرموك بارتفاع 

مليون متر مكعب سنوياً على أن يرتفع هذا السد  24من املياه يفاد منها يف أغراض الري بحويل 

مليون متر مكعب من املياه يفاد منها يف أغراض  195متراً بسعة  95يف املستقبل إىل ارتفاع 

  .مليون متر مكعب سنوياً  56الري بحوايل 

ويلة تبدأ من أمام هذا السد ثم تعود لتصب يف نهر اليرموك أمام سد واقترح إنشاء حت

على ) الذي تتغذى من أمامه ترعة الغور الشرقية والتحويلة املقترحة إىل بحيرة طبرية(التحويلة 

كيلو وات ) 2390000(أن يقام على هذه التحويلة حمطة قوى كهربية عند عدسية بقوة قدرها 

  .كيلو وات) 38000(إىل  –) متراً 95تزداد يف املستقبل إذا ارتفع السد (متراً  58للسد بارتفاع 

  

  :واجلدول التايل يبين كمية املياه اخملصصة لكل بلد على حسب مشروع جونستون

  

  كميات املواد التي يحصل عليها
  

  املقدر    املساحة      
                    اجملموع  من     من    باملتر    املقررة      املنطقة

    3مليون م  الوديان    األنهار    للدونم  باملشروع      
  سنوياً   3مليون م    3مليون م    يف السنة    )دونم(      
  سنوياً     سنوياً               

  45  -     45    1500  30,000      سوريا
    774  277    497    -   49,000      األردن

    394  105    289    -   416,000      إسرائيل
   1213  382    831    1500  30,000      اجملموع

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


