
  
                www.palestine-studies.org 

  
  
  

  204، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  "جلنة املياه"كلمة الوفد الفلسطيني أمام اجتماع 

  ن املفاوضات املتعددة األطرافاملنبثقة م
  *.15/9/1992واشنطن، 

  
نأتي إىل االجتماع الثاين جملموعة العمل املتعددة األطراف حول املياه بقلوب وعقول   

  منفتحة، على 
  .يف عملية السالم حقيقياً االجتماع تقدماًأمل أن يسجل هذا 

يمكن تلمسه على ما يبدو يف املقاربة اِإلسرائيلية من  ومع أننا نعترف بأن هناك اختالفاً  
 احملادثات الثنائية واملتعددة األطراف بين جولة االجتماعات األخيرة واجلولة احلالية، نظراً

اؤلنا يتسم يف القول بأن تف لتشكيل احلكومة اإلِسرائيلية اجلديدة، فإننا نعتقد أننا حمقون تماماً
عن  باحلذر، وسيظل كذلك إىل أن نرى إشارات تغيير إيجابي يف جوهر املوقف اإلِسرائيلي بعيداً

  .اخلارجي يف األسلوب والشكلالتغير 
عالوة على ذلك، فإن هناك ما يدعونا ِإلعادة تأكيد النداء الذي وجهه هذا الوفد يف أيار   

لسطينية بمجموعات العمل األُخرى لراعيي عملية املاضي يف فيينا، وكذلك الوفود الف) مايو(
  :السالم من أجل العمل بشأن القضايا التالية

تصحيح التمثيل الفلسطيني من خالل مشاركة فلسطينيين من الشتات يف جمموعتي   - أ 
وسنظل . فلسطينيين من القدس يف كل جمموعات العمل] مشاركة[العمل حول املياه والبيئة، و

 .فلسطينيين شعب واحد، ولذلك يجب أن يعكس تمثيلهم وحدة الشعبنذكر العامل بأن ال
فمن غير ] عقدت يف موسكو[العمل حول األمن  مشاركة وفد فلسطيني يف جمموعة  - ب 

املنطقي أن يحرم الشعب األكثر حاجة للحماية السياسية واألمنية يف املنطقة من املشاركة يف 
 .بلالبحث عن ترتيبات أمنية حقيقية وفعالة للمستق

املشاركة املباشرة والفعالة ملنظمة التحرير الفلسطينية يف كل جوانب عملية السالم،   - ج 
 .للعشب الفلسطينيبوصفها القيادة الشرعية والوحيدة املمثلة 

املشاركة النشطة لألمم املتحدة يف عملية السالم، طاملا أن قرارات األمم املتحدة مصدر   -  د 
املتحدة تمتلك آلية احملافظة على الشرعية، وعالوة على الدولية، وألن األمم أساسي للشرعية 

ذلك، فإن جتربة األمم املتحدة املتنوعة يف أنحاء العامل ستكون ذات قيمة عظيمة يف انطالق 
 .عملية السالم وتأكيد سالمتها ومصداقيتها

إحداهما للقدس واألُخرى حلقوق اإلِنسان، كما اقترحنا : إنشاء جمموعتي عمل جديدتين  - ه 
 . اجتماعات سابقةيف

واملوارد الطبيعية األُخرى يف األراضي الفلسطينية إن مسألة املياه، مثل مسألة األرض،   
احملتلة، ذات أهمية حرجة للشعب الفلسطيني، وإن عدم قدرتنا، حتت االحتالل، على ممارسة 

ة صيغة حقنا يف املياه يف أرضنا ويف نصيبنا املشروع من مياه حوض األردن، يجعل من أي

                                                 
وقد اجتمعت اللجنة يف العاصمة . 15 – 14، ص 27/9/1992، 907، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة" *

 .17/9/1992 – 15األميركية خالل الفترة 



  204، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

2 
 

وبنفس املنطق، فإن عدم القدرة تلك تفرغ اشتراكنا يف . تقترح علينا لتسوية سياسية مهزلة
  .التعاون االقتصادي اإلِقليمي بشأن املياه، من أي أهمية أو معنى

اه، يف سياق التعاون اإلِقليمي الذي ستعاجله جمموعة العمل وعليه، فإن مسألة املي  
. ثنائيةما يعنينا، عن مسألة املياه كقضية فلسطينية إسرائيلية  هذه، ال يمكن أن تنفصل بقدر

فاجلوانب الثنائية ملسألة املياه تؤثر يف تشكيل اجلوانب املتعددة، طاملا تتعلق بتوفير املياه 
للشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية الذاتية، وكذلك لها من نصيبه املشروع من مياه حوض 

ض، وباإلضافة إىل ذلك فإن التعاون اِإلقليمي حول املياه يرتبط األردن كطرف مشاطئ للحو
  .بشكل وثيق بامليزان املائي لكل من األطراف اإلِقليمية

واملتعددة تفسر كيف جتنب الوفد إن ثنائية موقع املياه يف مشروع احملادثات الثنائية   
على ئية بالكامل، بالتركيز املاضي اجلوانب الثنا ]أيار[يف اجتماع فيينا يف مايو  ياإلسرائيل
اإلِقليمية، وبالتحديد على طرق ووسائل تأمين إمدادات املياه من خمتلف املصادر اجلوانب 

اإلِقليمية، ومع أننا ال ننكر العجز يف املياه يف بلدان جماورة معينة، وال نقلل من جدية اهتمامها 
ياسة الصمت على اغتصاب حقوق املياه بتوفير إمدادات أكبر، إال إننا ال نستطيع أن نشارك يف س

  .الفلسطينية
بالنسبة لنا، حيث أن نقص املياه احلايل  إن هذا االغتصاب يكتسب خطورة أكثر إيالماً  

لن عنه بشكل واسع، يشكالن معا، املعلن يف إسرائيل والنقص احلاد املتوقع يف املستقبل، والذي أُع
أن االستخدام املفرط  ونعني بهذا" ألزمة املفتعلةبا"حق املرء أن يصفه ب عيستطيىل حد كبير، ما وإ

للمياه يف إسرائيل وخاصة يف الزراعة، إىل جانب استدراج التدفق الهائل وغير االقتصادي 
ملصادرة األرض  مكثفاً إسرائيلياً اندفاعاً من االحتاد السوفياتي السابق، يولدان معاً  نللمهاجري

أن نصرّ بأن يسبق أي حل إقليمي بالنسبة لنا،  احملق واملبرر تماماًولذلك من . واملياه الفلسطينية
ملشكلة نقص املياه يف فلسطين التاريخية القيام بفحص حتليلي دقيق ألسباب املشكلة على 

وعلى اجلانب الفلسطيني كذلك، قبل أن يستحق الشعب الفلسطيني ألن يشارك اجلانب اإلِسرائيلي 
وبكلمات ُأخرى، إذا كان . املياه، بينما يحرم من أغلب موارده الشرعيةيف أي خطة إقليمية لتوفير 

يف أي تعاون إقليمي حول املياه فإن حقوقنا يف مياهنا يجب أن يُعترف بها  لنا أن نكون طرفاً
  .كما نعترف بحقوق األطراف اُألخرى

    
ىل القيود ناحية، وإ احلالية واملستقبلية منيقودنا هذا إىل مسألة احلاجات الفلسطينية       

احلديدية التي ترغم الفلسطينيين على إشباع جزء فقط من حاجاتهم املشروعة احلالية من ناحية 
وكما استمعت جمموعة العمل هذه من وفدنا يف اجتماع فيينا، فإن حفر اآلبار ممنوع . أُخرى

املقابل، يتمتع ويف . 1967بشكل صارم على الفلسطينيين يف أرضهم منذ بداية االحتالل يف 
املستوطنون اإلِسرائيليون على األرض الفلسطينية املغتصبة وبال أية قيود، باحلدائق اخلضراء 

من مياه األحواض اجلوفية يف األراضي الفلسطينية ٪ 80يُستلب نحو  وبأحواض السباحة، حالياً 
ويف السوق اإلِسرائيلي احملتلة التي تغذيها األمطار التي تسقط يف األراضي الفلسطينية احملتلة، 

االستخدام الزراعي تباع املياه بأقل من قيمتها، إىل جانب الدعم الكبير الذي يشجع مستويات 
ملياههم يتجاوز أربعة أمثال ما يدفعه  للمياه الذي ال يمكن االستمرار به، ويدفع الفلسطينيون ثمناً

من خالل  1967ياه الفلسطينية منذ وباختصار، لقد انتهكت حقوق امل. املستوطنون اإلِسرائيليون
وهذه االنتهاكات موجهة ضد نصيب . السيطرة اإلِسرائيلية على املصادر وحتويلها واستنزافها
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٪ من مياه األحواض اجلوفية يف األراضي 80الفلسطينيين املشروع يف مياه حوض األردن و
  .الفلسطينية احملتلة ذاتها

سات واملمارسات املائية اإلِسرائيلية، على املياه، ولن نتطرق هنا للتأثير السيئ للسيا  
وخاصة يف قطاع غزة، وسيكون جملموعة العمل حول البيئة فرصة لالستماع عن ذلك من الوفد 

  .على التأثير االقتصادي واالجتماعي من ذلك سنركز حالياً الفلسطيني وبدالً
  

رر االقتصادي واالجتماعي القيام، وبطريقة مباشرة، بوضع تقدير دقيق للض ليس سهالً  
الذي وقع على الفلسطينيين، كنتيجة الغتصاب معظم املياه التي يحق لهم أن يسيطروا عليها 
ويديروها ويستخدموها، ولكننا نستطيع أن نلجأ إىل بعض املؤشرات التي تدلل على ضخامة 

الضرر احلاصل، وهكذا فإنه ال يتاح للفلسطيني إال حوايل ربع كمية املياه السنوية املتاحة 
ولكنها تعادل السدس فقط من كمية املياه ) خل إسرائيلاأي د(يلي وراء اخلط األخضر لإلِسرائ

إن هذا التقييد . املتاحة للمستوطن اليهودي يف األراضي الفلسطينية التي تستعمرها إسرائيل
صارمة على كمية املياه املتاحة للفلسطينيين لالستخدام املنزيل، ومن  الشامل يضع حدوداً

  .ها تأثيرات ضارة على الظروف الصحية وعلى جمالية األحياء واملساكن الفلسطينيةاملؤكد أن ل
  

املفروضة لندرة املياه  أما القيود على الزراعة، فهي أكثر حدة من ذلك، وهكذا، فنظراً  
وليس . ٪ فقط من األراضي القابلة للري يف األراضي الفلسطينية احملتلة، يتم ريها بالفعل25فإن 

 ةأو ألننا غير قادرين على القيام بالزراعة املروية، ولكن ألن املياه املتاحال نحب الري،  هذا ألننا
٪ من 95لنا، ال تسمح إال بهذه النسبة الصغيرة، ويف املقابل فإن زراعة إسرائيل املروية تغطي 

  .األراضي القابلة للري وراء اخلط األخضر
مع نهاية  مع نهاية القرن، ومأساوياً ومن املؤكد أن الوضع سيصبح أكثر كآبة وحرجاً  

املتوقع أن يصل سكان األراضي الفلسطينية وهكذا فمن . العقد األول من القرن احلادي والعشرين
، 2000مليون بحلول عام  2,4مليون نسمة اليوم، إىل  1,9الذين يعدون حوايل  1967احملتلة يف 

، وإذا أضفنا إىل هذا الرقم عودة األشخاص الذين سنوياً 3,2 بوفق معدل الزيادة الطبيعية السائدة 
نسمة على األقل،  300,000الذين كانوا آنذاك ( 1967نزحوا كنتيجة لالحتالل اِإلسرائيلي يف 

) نسمة بمعدل الزيادة الطبيعية السابقة الذكر 700,000ـ  650,000ولكنهم يعدون اليوم حوايل 
سمة، حتى لو استبعدنا من تقديراتنا عدد الجئي ماليين ن 3فإن جمموع عدد السكان سيتجاوز 

يف هذا املورد  حرجاً األكبر بكثير، الذين سيحتاجون للمياه عند عودتهم، مما سيخلق عجزاً 1948
  .املائي

فتراض املبرر بأن يزداد استخدام املياه املنزلية لتحقيق املستوى الإىل ا واستناداً  
 225 ل نفإن الفلسطينيين سيحتاجو) سنوياً 3م 75إىل  3م 25من ( األدنى املقبول للفرد دولياً

  .لهم حالياً  ةاملتاح 3مليون م 45 للالستخدام املنزيل وحده مقابل ا من املياه سنوياً 3مليون م
احلاجات املتزايدة يف الصناعة التحويلية ولو جتاهلنا ألغراض العرض احلايل   

االحتياجات الزراعية املستقبلية من املياه، فإننا  والسياحة والقطاعات األُخرى، وركزنا فقط على
 2000وهكذا، وبافتراض توسع املساحة املروية يف سنة . سنصل إىل فجوة هائلة يف كمية املياه

 400,00(دونم  400,000لري  سنوياً 3م 750 لوبافتراض حاجة الدونم ) ٪50٪ إىل 25من (
مليون متر مكعب  525لية والزراعية اإلِجمالية ومع نهاية القرن، ستكون احلاجات املنز) هكتار
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 ليه للتو يبلغ ضعفي ونصف حجم املياه املستخدمة حالياً، ومع أن حجم املياه املشار إعلى األقل
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، إال إنه يظل ضمن مصادر املياه املتاحة من األحواض اجلوفية 

الفلسطينيين من حوض األردن، ومن هنا تأتي األهمية يف املناطق الفلسطينية احملتلة ونصيب 
احلاسمة ملمارسة الفلسطينيين حلقهم بالسيطرة على املياه وإدارتها واستخدامها، وهذه هي 

حقوقهم حسب القانون الدويل وأنظمة الهاي ومعاهدة جنيف الرابعة، إىل جانب سلسلة قرارات 
  .ن عجز كبير يف املياهون مإذا أُريد لهم أال يظلوا يعاناألمم املتحدة 

    
هذا فيما يتعلق باحلاضر واملستقبل من حيث االسترداد العيني غير املنقوص ملصادر   

عليهم  فإن للفلسطينيين احلق يف التعويض عن الضرر الذي وقعاملياه الفلسطينية، وإضافة لذلك، 
وليس هذا وقت أو . ا منهاتكلفة الفرصة الستخدام املياه التي حرموخالل االحتالل، واملتمثل ب

جمال حساب حجم تكلفة الفرصة هذه، طاملا أن هناك عناصر ُأخرى للضرر احلاصل التي يجب أن 
تي صادرتها ، مثل الدخل الضائع كنتيجة لعدم استخدام األرض التؤخذ يف االعتبار أيضاً
ضخم إذا ُأريد لتسوية  نا إال أن نشير إىل أّن للفلسطينيين احلق يف تعويضإسرائيل، ولسنا نريد ه

  .عادلة ودائمة أن تتحقق مع إسرائيل
لقد حاولنا من وجهة النظر الفلسطينية، أن نضع التعاون اإلِقليمي حول مسألة املياه   

فالتعاون اإلِقليمي القائم على أسس راسخة يجب أن يتطور من قاعدته . يف سياقه الصحيح
املياه يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وإذا تم حتدي ،ٍ وبالتحديد من قاعدة حقوق الوطنية أوالً

ويف . قاعدة احلقوق هذه، فاألمر عندئذ يجب أن يحال إىل جلنة دولية حول حقوق املياه الختباره
لدراسة  الوقت احلاضر يكفي من أجل األهداف التمهيدية، أن تقام جمموعة عمل فرعية حول املياه

، أن تقام جمموعة عمل فرعية ُأخرى لتقوم لضروري أيضاًوقد يكون من ا قضية حقوق املياه
  .بأعمال تقصي احلقائق ذات الطبيعة الفنية

يف فيينا الذي يعبر عن  سابقاًويف اخلتام، فإن وفدنا يعيد تأكيد موقفه املعلن   
  .استعداده للتعاون مع جميع األطراف املعنية للبحث عن مصادر بديلة وإضافية للمياه

عن حتفظاته على أولويات البنود للحلول اإلِقليمية احملتملة  يعبر أيضاً ولكن وفدنا  
وهكذا، فإننا نعتبر أن مناقشة التفاصيل الفنية للحلول اإلِقليمية بينما ال زالت . لقضية املياه

املسألة يجب أن فهذه حقوق الفلسطينيين يف مصادرهم املائية مغتصبة، مسألة سابقة ألوانها، 
، ، وبذلك يتحدد احلجم احلقيقي ملشكلة نقص املياه لكل طرف من األطراف املعنية أوالًتعالج أوالً 

وعندما حتين الفرصة املناسبة لدراسة مبادئ وصيغ التعاون اإلِقليمي حول املياه فإن هذه 
ممكنة، وعندئذ تؤخذ احلقوق الوطنية لكل طرف يف االعتبار الوايف، وتضمن الدراسة ستكون 

  .نبغيوحترم كما ي
املميز ثالثة اشتراطات سيكون من اجملدي وبإيجاز فإننا نقترح على هذا اجلمع   

  :االستجابة لها، حتى يكون نقاش التعاون اإلِقليمي حول املياه حسن النية وحسن االجتاه
، أي طرف أو بلد يف اإلِطار اِإلقليمي من حقه الوطني غير القابل أال يُحرم، أو يظل حمروماً  - أ 

تقرير املصير، وأحد مكوناته األساسية تقرير املصير االقتصادي والسيطرة على للتصرف ب
 .املوارد الوطنية وإدارتها واستخدامها

 إنه ألمر جوهري أن توضع االحتياجات واالستخدامات املشروعة واملبررة جيداً  - ب 
ملتاحة وذلك واالحتياجات املعقولة يف املستقبل املنظور لكل طرف، يف مقابل املوارد املائية ا
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اخلطط للبحث عن إمدادات إضافية من البلدان اجملاورة أو غيرها قبل أن تبذل اجلهود وتوضع 
 .يف املنطقة

أن يتم احلصول على أي مياه يجري السعي للحصول عليها خارج احلدود الوطنية   - ج 
، بموجب شروط متفق عليها بين املوردين واملستوردين، وهي شروط تتحدد بشكل طوعي وعادل

  .وليس حتت الضغط أو من خالل االبتزاز العسكري أو السياسي أو أي شكل من أشكال اإلِكراه
  

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


