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  "كتلة اإلنقاذ والتغيير"سؤال وجهته 
  يف جملس النواب اللبناين إىل احلكومة

  .بشأن استيالء إسرائيل على مياه الليطاين
  

    
  .استيالء إسرائيل على مياه نهر الليطاين: املوضوع

، "عملية الليطاين"، بالعملية التي أُطلق عليها اسم 1978بعد االجتياح اإلسرائيلي جلنوبي لبنان سنة 
توالت األنباء من مصادر عدة عن قيام سلطات االحتالل بتنفيذ مشروعات جلر مياه نهر الليطاين إىل فلسطين 

 .احملتلة
يف ضوء هذه املعلومات تقدم عدد من النواب بأسئلة خطية إىل احلكومة، من أجل كشف حقيقة 

ومن أجل اتخاذ اإلجراءات اآليلة إىل منع املشروعات اإلسرائيلية واملدى الذي بلغته على صعيد التنفيذ العملي، 
ريمون إده ومنير أبو فاضل وعلي العبد الله ورشيد الصلح : نذكر منهم على سبيل املثال. سرقة املياه اللبنانية

من املراجع التي  ، عددا26/8/1991ً سؤاله بتاريخ وكان آخرهم النائب جناح واكيم الذي أورد يف... وغيرهم
  .علوماتتؤكد صحة هذه امل

يف إجاباتها عن أسئلة النواب كانت احلكومة تقول أنها تسعى إىل جمع املعلومات، وأنها تعمل مع 
فقد ورد يف جوابها األخير بتاريخ . اجلهات الدولية على منع إسرائيل من االستيالء على مياه اجلنوب اللبناين

  :، ما يلي26/9/1991
منذ توليها مسؤولياتها، على متابعة كل الوقائع  دأبت، مةوحيال خطورة هذا املوضوع فإن احلكو"... 

والتحقيقات واملعلومات املتعلقة باستيالء إسرائيل على مياه الليطاين، وذلك بكل الوسائل املتاحة، كما أنها أجرت 
ئية يف وجتري االتصاالت واملساعي لدى عواصم القرار والهيئات الدولية لدرء اخلطر اإلسرائيلي عن الثروة املا

ويف إطار التحرك الرسمي طلبت وزارة اخلارجية اللبنانية من األمم املتحدة يف مناسبات عديدة تكليف . لبنان
وخالل زيارته األخيرة إىل لبنان يف . القوات الدولية العاملة يف اجلنوب اللبناين التحقق بكل دقة من هذا املوضوع

عد لألمم املتحدة ماراك غولدنغ بزيارة إىل اجلنوب اللبناين ثم قابل املاضي قام األمين العام املسا] يوليو[تموز 
االستكشافات والتحقيقات التي قام  وأكد غولدنغ أثناء املقابلة أن. وزير اخلارجية واملغتربين اللبناين يف بيروت

  ".يل للمياه اللبنانيةالطبيعة مل تسفر عن العثور على ما يؤكد سرقة إسرائبها خبراء ودوريات القوات الدولية على 
  :حول جواب احلكومة هذا نورد املالحظتين اآلتيتين

ال ) األنفاق حتت األرض(ـ إن املنطقة التي تقام فيها اإلنشاءات الهندسية، أي منطقة جسر اخلرديل 1
  .تتواجد فيها قوات الطوارىء الدولية

الطوارىء استكشاف املنطقة املذكورة ـ منطقة جسر اخلرديل ـ تنفيذاً ـ عندما حاولت جمموعة من قوات 2
وقد صرح بذلك الناطق . لطلب احلكومة اللبنانية، منعتها الوحدات العسكرية اإلسرائيلية هناك من القيام بمهمتها

  .الرسمي باسم قوات الطوارىء الدولية
د معايل وزير اخلارجية على سؤال بهذا ويف جلسة عقدتها جلنة اخلارجية يف جملس النواب مؤخراً ر

إن لبنان ال يملك املستندات الكافية لتقديم شكوى إىل جملس األمن الدويل حول قيام إسرائيل بسرقة : "الشأن، قال
  ".مياه الليطاين

إضافة إىل املعلومات واملراجع التي ذكرها النواب يف أسئلتهم، نشير إىل أن وزارة اخلارجية السورية 
مليون  150إىل جامعة الدول العربية، يف السنة املاضية، مذكرة جاء من ضمنها أن إسرائيل استولت على قدمت 

. خبراً عن مضمون املذكرة تلك اللبنانية "السفير"وقد نشرت جريدة . 1991متر مكعب من مياه الليطاين يف العام 
، وذلك بتاريخ "ميكوروت"إسرائيل  وكانت الصحيفة املذكورة قد نقلت تصريحاً لرئيس شركة املياه يف

  .1989مليون متر مكعب من مياه الليطاين يف العام  23إىل  20، قال فيه إن إسرائيل قامت بضخ 20/7/1990

                                                 
  "وقد وجهت الكتلة سؤالها إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب. 21/1/1993، )بيروت" (السفير.  
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بما أن احلكومة اللبنانية مل تتمكن بوسائلها اخلاصة من جمع األدلة الكافية على سرقة إسرائيل للمياه 
  لدويل، كما قال وزير اخلارجية،لس األمن االلبنانية لكي تتقدم بشكوى إىل جم

وبما أن قوات الطوارىء الدولية مل تتمكن من الكشف على املوقع الذي أقامت فيه إسرائيل إنشاءات 
  هندسية جلر مياه الليطاين، إذ إن جنود االحتالل منعوا قوات الطوارىء من القيام باملهمة،

  : لبين اإلجابة عنه ضمن املهلة القانونيةلذلك، نتوجه إىل احلكومة بالسؤال اآلتي، طا
بعثة للكشف على منطقة جسر اخلرديل،  ملاذا ال تتقدم احلكومة بطلب إىل جملس األمن من أجل إيفاد

وتقديم تقرير عن طبيعة اإلنشاءات التي أقامتها إسرائيل هناك، بحيث تتمكن احلكومة ـ يف حال ثبوت صحة 
  م بشكوى إىل جملس األمن ضد إسرائيل؟املعلومات املتوافرة ـ من التقد

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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