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 حديث صحايف لوزير اخلارجية اللبناين، حممود حمود، 

  عن مياه نهر الوزاين وشؤون أُخرى
 ]مقتطفات[ .بيروت

   

  
  [.......]  

يف عودة إىل مياه الوزاين، لقد قدمنا تقريراً إىل األمم املتحدة، وفجأة حتركت الواليات املتحدة لإلمساك بهذا  ■
سؤولين، فماذا يجري حتديداً على هذا الصعيد؟ خصوصاً أننا كلبنانيين امللف من خالل خبرائها واملوفدين وامل

  نعتبر أن األمم املتحدة هي املرجعية؟
هذا صحيح، ولكن الواليات املتحدة تعتبر أنها هي التي تريد أن جتد حلوالً ملشاكل العامل، حتى ولو أردت  □

فإذا ما سارت األمم . الوضع الدويليف العامل، أو عن  االحتكام إىل األمم املتحدة فهي املسؤولة عن األمن والسلم
  .املتحدة يف ركب أميركا فهذا أمر جيد بالنسبة لها، ولكن أميركا ال تسير يف ركب األمم املتحدة

  
  ما احلل؟ ■
ونحن باملقابل نتمسك بحقوقنا،  .نحن نقول إننا حتت سقف األمم املتحدة ومن يتفهم موقفنا فأهالً وسهالً به □
لقد طلبنا من أوروبا إيفاد خبراء، ومن غير أوروبا أيضاً، شرط أن توجه تقاريرهم . موقعنا هذا يلقى تفهماً واسعاًو

إىل األمم املتحدة، وكل التقارير التي وضعت سلمت إىل األمم املتحدة باستثناء الواليات املتحدة التي مل تضع 
  .تقريرها بعد

لى الوضع إن موقفنا القانوين ال غبار عليه، وقد تسلمنا أكثر من تقرير وتقدير من جميع الذين اطلعوا ع  
التقرير الذي رفع إىل األمم املتحدة مدروس ويدافع عن املوقف اللبناين بالقانون بشكل ن بمن فيهم األميركيون، وإ

  .بهذا املوضوع جيداً هو إسرائيل املهتمةجيد، وال يستطيع أحد أن يزايد عليه لكن هناك طرفاً آخر 
  

  هل موقفنا القانوين هو باحلجم احلايل أم يمكن زيادة حصتنا؟ ■
  .2020نحن ذكرنا يف التقرير حاجتنا املستقبلية من اآلن حتى العام  □

  
  يعني عندنا هامش؟ ■
  .وذكرنا ذلك يف التقرير. طبعاً □

  
  يعني باالعترافات؟ ■
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لقد تبلغنا كالماً من املسؤولين بأن التقرير جيد . ر لكن مل نتلق اجلواب بعد من األمم املتحدةوضعنا ذلك بالتقري □
لكن مع النصيحة بعدم توسيع املوضوع وترك األمور إىل حين الوصول إىل .. جداً وسنأخذ مضمونه بعين االعتبار

  .موضوع املياه يف املفاوضات الالحقة
  [.......]  

 

    
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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