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 ثبت المحتويات
 

 

 7بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب تقديم

 9 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الجلسة االفتتاحية

 11 دب عبد الحليم فضل اهلل ببببببببببببببببببببببببببب  ر يس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق

 17 دب وسيم ضاهرببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
 

بببببببببببببببب  عّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقيالخصا ص الطبيالجلسة األولى: 

 21 حسن ببببببدب حسين الحاجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ين األحواض السطحية والجوفية في القسم الجنوبي من لبنان في العالقة ب الورقة األولى:

 23 دب مصطفى مرّو  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ضوء الخصا ص الجيولوجية

 31 دب سليم كتفا و ببببببالوّزاني -لحاصبانيالخصا ص الجيولوجية لحوض االورقة الثانية: 

       الخصا ص الجيوفيزيا ية لألحواض المشتركة في جنوب لبنان الشرقي الورقة الثالثة:

 41 دب وجدي نجم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 ا دار  المت املة للحوض في ضوء خصا صه الطبيعية وظروف المنطقةالورقة الرابعة: 

 47 دب أحمد الحاج ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 

 وحاجات لبنان منه الوّزانياالستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني/  الجلسة الثانية:

 59 دب منصور بطيش بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  المنتدى العالمي البديل للمياه من أجل عدالة ما يةرؤية الورقة األولى: 

 63 دب ري اردو بتريلال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ياه الشفة في ضوء المشاريع القا مة والمخط  لها في حاجة لبنان لم الورقة الثانية:

  69 دب وسيم ضاهر ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمنطقة الحوض وسا ر الجنوب

 75 مب بّسام جابر بببببببببببببببب الحقوق اللبنانية التاريخّية في مياه الحاصباني الورقة الثالثة:

 المحتويات
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 بناءو على االتفاقيات الدولية الوّزانيحقوق لبنان في مياه الحاصباني/ الجلسة الثالثة: 

 89 خواجةمحمد ب النا ب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 بين بلدان المجرى الوّزاني/يحقوق استعمال مياه الحاصبانى: الورقة األول

 93دب محمد طي  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 الوّزانياالستعماالت التاريخية لنهر األردن بصفته مصبّوا لنهر الحاصباني/ الورقة الثانية: 

 117 دب محمد يوسف علوان ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب)دراسة قانونية(

 األطماع ا سرا يلية بالمياه العربية وسرقة ال يان الصهيوني لميـاه الجوالن الورقة الثالثة:

 161 دب عرسان عرسانبببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 – مش لة المياه في لبنان ومحيطه  طموأ "حسرا يل" وأنظمتها ا قليميةالورقة الرابعة: 

 185 دب نيلوفر با اواتبببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب مقاربة في القانون الدولي
 

 229بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  اليوم الثاني

 229 ببببببببببببببببب )الفتر  األولى(طاولة مستدير  النتا ج والخالصات والمشاريع المستقبلية 

 233 النا ب دب علي فياضبببببببببببببببببببببب بببببببببببة الوفاء للمقاومة ببببببببببببببببببعضو كتل

 237 النا ب قاسم هاشمبببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب عضو كتلة التنمية والتحرير

 241 دب قبالن قبالنبببببببببببببببب ببببببببببر يس مجلس الجنوب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 245 دب ناصر نصر اهللببببببببببببببببببببب  عبد العال للتنمية المستدامةر يس مؤسسة حبراهيم 

 249 مب رمزي رمضانبببببببب بببببببببببمؤسسة مياه لبنان ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 255 مب حبراهيم شحروربب بببببببببب نماء وا عمار ببببببببببببببببببببببببمدير البرامج في مجلس ا

 259 دب حسين العّزيب بببببببببببالمركز االستشاري للدراسات والتوثيق ببببببببببببببببببببببببببببببببب
 

 281 بببببببببببببببب  (الثانية الفتر ) يةطاولة مستدير  النتا ج والخالصات والمشاريع المستقبل

 283مب قاسم حسن مؤسسة جهاد البناء ا نما ية ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 287 حسن الجعجعمب الجمعية العربية لحماية الطبيعة ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات  نهر الحاصباني/ الوّزاني:لمؤتمر  الوثيقة الختامّية

 301ببببب ............................بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الدولّيةت التنمية واالتفاقيا

 

 

 المحتويات
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 تقديم

 

نهر   تحإل عنوان:مؤتمر   2019تشرين الثاني  25-24ُعقد في بيروت بتاريخ 

: الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيات الوّزانيالحاصباني/ 

للدراسات والتوثيق ومؤسسة مياه لبنان الدولية" بمبادر  من المركز االستشاري 

الجنوبيةب بلد  الخيام الجنوبي و لي على مدى يومين في كل من بيروت و

الروشة للجلسة  -ول التي انعقدت في فندق رمادا بالزاخّصصإل فعاليات اليوم األ

دب عبد  ر يس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق االفتتاحية التي تحّدث فيها

الحليم فضل اهلل ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دب وسيم ضاهرب 

"الخصا ص ولى بحثإل في ث جلساتب الجلسة األالبحوث على ثالوتوّزعإل 

الطبيعية لألحواض الما ية في جنوب لبنان الشرقي"  وتناولإل الجلسة الثانية 

وحاجات لبنان منه" ورّكزت  الوّزاني"االستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني/ 

ى عل بناءو  الوّزانيسة الثالثة على "حقوق لبنان في مياه الحاصباني/ لالج

لى بلد  الخيام حالمؤتمر تفاقيات الدولية"ب وفي اليوم الثاني انتقلإل فعاليات ا 

قدت في قاعة مجلسها البلدي طاولة مستدير  ناقش المشاركون الجنوبية حيث عُ 

 فيها موضوع "النتا ج والخالصات والمشاريع المستقبلية"ب

ّدمإل فيه يتضمن هذا ال تاب كامل فعاليات المؤتمر واألوراق التي قُ 

  والنقاشات التي دارت حولها والمداخالت التي تقّدم بها العديد من المشاركين

 والوثيقة الختامية الشاملة التي انبثقإل عنهب
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 الجلسة االفتتاحية

كلمة رئيس المركز االستشاري 

 للدراسات والتوثيق

 دب عبد الحليم فضل اهلل

 

 ة مياهكلمة مدير عام مؤسس

 لبنان الجنوبي

 دب وسيم ضاهر
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  * د. عبد الحليم فضل اهلل

 

 

 

بوصفه أحد روافد  الوّزانييناقش هذا المؤتمر حقوق لبنان في مياه نهر الحاصباني/ 

من حوضه  باالستناد حلى ما تنّص عليه االتفاقيات الدولية  وقواعد  انهر األردن وجزءو 

ومتطلبات التنميةب وتقضي "اتفاقية قانون استخدام  االستعمال المنصف والمعقول

المجاري الما ية الدولية لأل راض  ير المالحية" التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

تقاسم حصص المياه في حطار  عندبون يؤخذ بعين االعتبار  21/5/1993المتحد  في 

رى  ومدى اعتماد الس ان مبدأ العدالة: الحاجات االجتماعية واالقتصادية لدول المج

في معيشتهم على مياه النهر والبدا ل المتاحة لهم  واالستخدامات التاريخّية والقا مة 

والمحتملة  وما يتركه استخدام دولة للمياه من توثيرات على الدول األخرىب وهذا ما 

معظم لي يده على سرا يالبتة في استعماالت مياه الحوض الذي وضع العدو ا  راع  لم يُ 

 موارده  وحرم لبنان والدول العربية األخرى من أدنى حقوقهم فيهب 
 

 اب  ويستحضر في آن معو أمام نقاش متشعّ  اويفتح عنوان هذا المؤتمر الباب واسعو 

 ل" والتوخر التنموي ومشاكل البيئة والتحّوالت المناخيةبحسرا يقضايا الصراع مع "
   

ينبع في األراضي اللبنانية ويخترق الحدود حلى  الذي الوّزانيعّد نهر الحاصباني/ يُ 

من أربعة روافد ر يسّية لنهر األردن هي با ضافة حليه: نهر تل  اواحدو  افلسطين جنوبو 

القاضي في شمال فلسطين )المسّمى نهر الدان(  ونهر بانياس ونهر اليرموكب وبعد 

ردن حلى البحر الميإل انضمام نهر الزرقاء وبعض الروافد الصغير  حليه يدخل نهر األ

%( 77  يوتي أكثر من ثالثة أرباعها من الدول العربية الثالث )3مليون م 1317بطاقة 

                                                           
 ر يس المركز االستشاري للدراسات والتوثيقب  (*)

0
0
0

 

 الجلسة االفتتاحية
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%( من فلسطين المحتلة  ومع  لي يستولي العدو على نصف 23وأقل من ربعها )

عربية من بينها لبنان تعاني  أّن الحوض يضم دوالو  اموارد هذا النهر وروافدهب علمو 

ي وتراجع في المساحات المزروعة ونقص في األمن الغذا ي وتصّحر من فقر ما 

يجعل موضوع  وتلّوث وزحف عمراني وِشّح في تمويل قطاعات ا نتاج  األمر الذي

 هذا المؤتمر وحش الياته والقضايا التي يطرحها شا  ة وحِرجة وملّحةب 
 

 لي مياه حوض  مناقشة مسولة المياه ورسم سياساتها في المنطقة  بما فيتتوثر 

ل في وفر  المياه أو المتمثّ  العامل الطبيعيبعد  عوامل أولها   نهر األردن وروافده

من  اتعاني المنطقة العربية وجنوب  رب آسيا عمومو ح  على الحاجاتب  اندرتها قياسو 

 اسنويو  3م 1117ب5حاد ب فحّصة الفرد العربي من المياه انخفضإل من ما ية أزمات 

بالمئة من متوس  حصة الفرد في العالم آنذاك  حلى  3ب8ما يعادل أي  1962عام 

بالمئة  5أي حلى أقل ب ثير من مستوى الفقر الما ي  وما يوازي  2014عام  3م 292

ويقاسي لبنان من التراجع نفسه فتّدنى نصيب الفرد  ب1فق  من المتوس  العالمي

عامين المذكورينب ووصلإل بين ال 3م 766حلى  3م 2493السنوي من المياه فيه من 

قع على التوالي  ويتوّ  3م 91و 3م 76حّصة الفرد في األردن وفلسطين المحتلة حلى 

مع مرور الوقإل بسبب تغير المناخ واالنتهاك الواسع لمجاري  اأن يزداد الوضع سوءو 

ث البشري األنهار  واالستنزاف العشوا ي للمخزونات الجوفّية  وارتفاع معدالت التلوّ 

 صناعيبوال
 

اّلذي ُيخضع تقاسم المياه بين الدول لموازين القوى  العامل الجيوسياسي وهناك 

أكثر منه للقوانين واالتفاقيات الدولية  فينال الطرف األقوى حّصة أكبر من تلي التي 

يستحقها بناءو على معايير ا نصاف والحاجات المعقولةب وما يزيد من قدر  الطرف 

وق اآلخرين هو عدم اكتمال البناء القانوني الدولي لتقاسم القوي على انتهاك حق

تضع القواعد واألصول العامة  المياه  فاتفاقية استخدام المجاري الما ية المذكور  آنفو ا

م تقاسم المياه  ل ن تطبيقها يحتاج حلى تفاهمات بين الدول المعنية التي تنظّ 

                                                           
امي عبين  3ف مآال 9ب5حلى حوالي  3ألف م 4ب13د من المياه في العالم من حوالي تراجعإل حصة الفر -1

 ب انظر قاعد  بيانات البني الدوليب2014و 1962

 الجلسة االفتتاحية
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ول دون أن تبصر ح  الظروف السياسية ت   د  األطراف  وبما أنواتفاقيات ثنا ية أو متعدّ 

النور وال سيما في منطقتنا  فقد حّلإل محّلها قواعد األمر الواقع التي توضع على وقع 

 الصراع والمنافسة واالستقواء وليس على أساس الحقوق المشروعةب
 

صة فيعّبر عن حجم الموارد المادية والبشرّية والتقنية المخصّ  العامل االقتصاديأّما 

م استخدامها  وال فاء  في حدارتهاب يات والبرامج التي تنظّ ستراتيجللمياه  والخط  وا 

التي ت شف عن نظر  السلطات والمؤسسات والدول حلى   لي بالسياساتويرتب  

المياه  وهل هي سلعة حيوية ُتدار وفق مبادئ المصلحة العامة ومقتضيات التنمية 

سلعة اقتصادية توّزع بناء على قواعد السوق  وتلبية الحاجات المستحقة؟ أم أنها

 ووفق مقتضيات ال فاء  والندر  والعرض والطلبب
 

نإل كيان االحتالل من االستحوا  تساعدنا هذه العوامل على معرفة األسباب التي م ّ 

 اعلى الحصة ال برى من مياه نهر األردن وروافده وتنفيذ أضخم المشاريع عليه  منته و 

دول العربية الثالث المحيطة بفلسطينب وبطبيعة الحال استفاد هذا في  لي حقوق ال

ال يان في استيال ه على الثروات الما ية والطبيعية و يرها من اختالل ميزان القوى 

الذي ارتضاه العرب ألنفسهم في صراعهم معه  ل ن في الوقإل نفسه كانإل له 

وفير  لالستثمار في المياه   ص موارداألفضلية في التعامل مع العوامل األخرى  فخصّ 

وأدارها ب فاء  وفعالية تتناسبان مع العقيد  الزراعية والصناعية التي قام عليها 

ي  واستخدم أعلى أنواع التقنيات والت نولوجيا المتاحة للتخفيف ستعماراالمشروعه 

لى   واستثمر حاسنويو  3من مش لة الندر  التي أوصلإل عجز ميزانه الما ي حلى مليار م

أقصى حد في فا ض القو  الذي يمتل ه لتنفيذ برنامج طويل األمد يتضمن مشاريع 

ضخمة على مجاري األنهار التي استولى عليها  ولم يتعامل مع المياه على أنها سلعة 

ي يندرج ضمن مقارباته ورؤاه حستراتيجمح ومة لمنطق البيع والشراء  بل مورد 

 وأطماعه األوسعب
 

 و في بداية الخمسينيات يجفف ُبحير  الُحولة دون أن يلقي باالو ولذلي رأينا العد

لردود الفعل  ويعمل في الستينيات على تحويل مجرى نهر األردن حلى النقب عبر ما 

ع الحركة الصهيونية عن التف ير باالستيالء على أسماه ناقل مياه وطنيب ولم تتورّ 

 الجلسة االفتتاحية
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 1919مؤتمر الصلح في فرساي عام  متها حلىنهر الليطاني فتضمنإل الوثيقة التي قدّ 

حوض الليطاني حلى  بجعل الحدود مع لبنان في نقطة تقع شمالي صيدا لضمّ  ااقتراحو 

 دولتها العتيد ب
 

بالسيطر  على روافد  1964في القمة العربية عام  اوحتى عندما اتخذ العرب قرارو 

على تدمير منشآت نهر األردن للتصدي لمحاوالت سحب مياهه حلى النقب  أقدم العدو 

في لبنان وفعل األمر نفسه في سورية  الوّزانيمشروع تحويل مجرى نهر الحاصباني/ 

 اقبل أن يستولى على منابع المياه الحدودية فيها خالل حرب حزيران  وهاجم أيضو 

ب وتعّذر على العرب الحصول على الحد األدنى من 1969قنا  الغور عد  مرات عام 

دن وروافده دون ضوء أخضر من العدو  الذي استحو  على نصف حقوقهم في نهر األر

 وما يوازي ضعف الحصة المنصفة والمقبولة لفلسطين المحتلةب اموارده تقريبو 

من  اواستطرادو  الوّزانيعلى بدء: ما هي حقوق لبنان من نهر الحاصباني/  اوعودو 

التي تذهب حلى مياه حوض نهر األردن وروافده؟ وما هو نصيبه من مجموع المياه 

 فلسطين؟
 

لقد استندت المقاربات التي حاولإل تحديد حصص المياه في المنطقة ومنها حصة 

لبنان حلى حجم المياه السطيحة دون الجوفيةب ويقّدر مجموع المياه التي تنساب من 

وال يقّل مجموع االنسيابات من الخزانات  3مليون م 813بـ لبنان حلى األراضي المحتلة 

في أربعة قطاعات  3م مليون 9ب194 عن المشتركة المتصلة بفلسطين الجوفية

حدودية كما بيّنإل  لي الدراسات الهيدرولوجية  في ون مجموع االنسيابات والتدفقات 

 مليون متر م عبب 332الما ية بين لبنان وفلسطين حوالي 
 

يون مل 35حصة لبنان بـ  1953وقد حّدد المبعوث األميركي أريي جونستون عام 

% من مجموع مياهه السطحية )و لي في 2,7من مياه حوض األردن أي ما يقارب  3م

لألردن(   3م مليون 720ولسورية  3ممليون  132لفلسطين و 3ممليون  394مقابل 

ل ن هذه الحصة هي أقل من نصيب لبنان العادل  وال تتناسب مع حاجات الس ان 

أي محاولة لتقدير حصة لبنان من مياه وتطلعاتهم ومتطلبات تنمية مناطقهمب ح  حن 

 الحوض ال بد أن توخذ بعين االعتبار األمور اآلتية:
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الحقوق ا ضافية المترتبة على وجود خزان جوفي مشترك عابر للحدود اللبنانية  -1

ي فيما يغذيه نهر تل القاضي )الدان( في شمال فلسطين غذّ الفلسطينية والذي يُ 

  وفيما يستفيد العدو من هذا الخزان في 3م مليون 582المحتلة والبالغ منسوبه 

مشاريعه الزراعية والخدماتية تقتصر استفاد  لبنان منه على بضعة آبار جوفية 

 وعشرات معدود  من اله تارات المرويةب

حاجات لبنان التي حالإل ظروف االحتالل الطويل للمنطقة الحدودية دون تلبيتها   -2 

د  له في بنان لمياه الحاصباني ُخمس الحصة المحدّ فلم تتجاوز استخدامات ل

ب بنقص تراكمي بالمئة من منسوبه  مما تسبّ  5مشروع جونستون وأقل من 

في مستويات التنميةب وح ا استندنا حلى المخط  الوحيد المتوفر بخصوص ري 

األراضي الزراعية واالستخدام المنزلي في المنطقة الذي وضعته بعثة النقطة 

 3مليون م 55فلن تقّل حاجات منطقة النهر في لبنان عن  1954عام  الرابعة

من أصل  FAOمة الفاو ه تار وفق منظّ  7700بـ   لري مساحة تقدر اسنويو 

ح أن ترتفع حاجات لبنان من مياه رجّ للزراعة والريب ويُ  قابالو  اه تارو  11,916

 ب2050عام  3مليون م 81لى أكثر من وح 2025عام  3مليون م 58الحوض حلى 

  التوازنات الجديد  التي أرستها المقاومة مّ نإل لبنان  أكثر من أي وقإل مضى -3 

من حماية حقوقه الما ية والجغرافية والحدودية وثرواته الطبيعية كافة  وهذا 

ما يسمح لنا بالتخلي عن المقاربات الحذر  والمتردد   تلي التي قّلصإل القدر  

عل في معظم القضايا النزاعية مع العدو وأفسحإل في العربية على المبادر  والف

 المجال أمام انتهاكاته المتماديةب
 

  أن اوسياسيو  ا  بعد تثبيتها سياديو اد حقوقنا الما ية بل علينا أيضو وال ي في أن نحدّ 

ستفاد  من مياه النهر ليطاني لالامل يت امل مع مشروع النبادر حلى وضع مخط  ش

ومين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها  مع وت في حنماء المنطقة 

من  احعطا ها ما تستحقه من أولوية في برامج االستثمار الوطنيب وال بد لنا أيضو 

في  امراجعة سياساتنا الما ية وتصويب نظرتنا حلى المياه  حتى ال نذهب بعيدو 

 77/2018 مياهالي قانون حخضاعها لمنطق السوق  وهذا ما ظهر على نحو مقلق ف

  وعلينا قبل  لي كله حماية مجرى النهر من االنتهاكات االذي ُيعمل على تعديله حاليو 

 الجلسة االفتتاحية
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واالعتداءات البشرية والصناعية و يرها بموازا  حمايته من اعتداءات العدو 

 وارت اباتهب
 

 اثو يطمح هذا المؤتمر حلى مناقشة هذه ا ش اليات و يرها  بمشاركة ثالثين باح

وممثلي مؤسسات وهيئات رسمية وأهلية  وسيبحث هؤالء على مدى  اصو ومتخصّ 

يومين وفي أربع جلسات العناوين المنبثقة من موضوع البحث في أبعاده الطبيعية 

والقانونية وا نما ية  بما في  لي الخصا ص الجيولوجية والجيوفيزيا ية لحوض 

ان فيه وحاجاته منه للري والشفة النهر وعالقته باألحواض األخرى  وحقوق لبن

واالستخدام المنزليب على أن ُيختم المؤتمر بطاولة مستدير  تناقش القضايا 

والتحديات الملّحة من منظور الس ان المقيمين في المنطقة وا دارات المحلية 

والمؤسسات المعنيةب وستخضع الخالصات واألوراق والمداوالت للتحليل من قبل 

لنقاش وطني أوسع بشون هذه  ار للخروج بوثيقة ختامية  ت ون منطلقو ي المؤتممنظمّ 

القضية الوطنية الحيوية  على أن ُيستفاد منها في وضع برامج ومشاريع وتوصيات  

تتبناها الجهات  ات الصلة والسيما منها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي صاحبة ف ر  

 ذا المؤتمر والشري ة في تنظيمهبه
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 د. وسيم ضاهر                                                                                             
* 

 

 

 

نحن بصدد القيام بنقاش علمي لتحقيق أفضل النتا ج المرجّو  من استخدام مياه 

والنظر في طرأ ا ش اليات التي تتناول الجوانب القانونّية  الوّزانيالحاصباني/ 

 نما ّية والطبيعّية المحيطة بالنبع والنهر وحوضه في لبنان والمنطقةبوا 
 

والحاصباني  الوّزانيلّية" لموضوع نبع سرا يعند المقاربة "ا  اوسوف نتوقف مليّو 

والخداع واالستيالء  ير المشروع على كمّية من مياه  ن الغّش مالتي تنطوي على كثير 

ليه القوانين الدولّية  فيما يزعم العدو أنه ال النبع والنهر تفوق ب ثير ما تنّص ع

  وهذا ما سوف 3ليون محال بالقدر اليسير أي ما يعادل م الوّزانييستفيد من مياه 

ب علينا ُنسّل  الضوء عليه في ورقة العمل الخاصة بهذا الموضوعب وأول ما يتوجّ 

تضمن لنا االستفاد   حجراء قياسات دقيقة ل مّية المياه ح ا ما أردنا أن نعمل بطريقة

 من كامل حقنا من هذه المياهب
 

قة ونحن نعّول على هذا المؤتمر في حجراء المراجعة المطلوبة ل افة الدراسات المتعلّ 

ألن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قادر  على  ا  خصوصو الوّزانيبمياه الحاصباني/ 

التوزيع لهذه المياه حتى القيام ب ل األعمال الهندسّية والبناء على صعيد ا نتاج و

  وبما يساعد المنطقة القريبة من النهرفي  تتم ن من تعويض النقص الحاصل أوالو 

المياه من الجنوب  بوننا بصدد جرّ  ا  علمو االجنوب ثانيو كل  في تعديل الميزان الما ي في

 بسريب حلى بيروت عن طريق سدّ 
 

                                                           
(*) 

 مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبيب

0
0
0
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ان  وهذا ما نعمل عليه في حن دور  المياه أصبحإل مّتصلة بعضها ببعض في لبن

ث فق  عن حاجة لبنان فإننا ال نتحدّ  الوّزانيث عن الحاصباني/ الجنوب  وعندما نتحدّ 

من هذا المصدر  وهي كبير  في الحقيقة وال نستفيد منها حال بما ال يتعدى النصف 

بالمئة من حنتاج الحوض  والمش لة حتى اآلن أنه ال يوجد مرجع لتنظيم االستفاد  

لتوضيح حقنا في  مةُمعّد  ومصمّ هذه المياه  ير القوانين الدولّية  ول نها ليسإل  من

ق  يوجد شبه اتفاقيات أو هي ليات التفاقيات حال أنها ال تطبّ ح   استعمال مياه النهرب

في ظل االنتداب الفرنسي وا ن ليزي   1926 -1925وهي تلي التي ُوِقعإل بين عامي 

جاء  ا"بقدر ما يحتاجه لبنان" من دون تفصيل آخرب والحقو وتحدد ال مّية على أنها 

 36 ـب لبناند حصة هد الر يس األميركي أيزنهاور وحدّ في ع 1955جونستون عام 

 باربيو ول نه مشروع تم رفضه ع 3م نمليو
 

في الحد األدنى ُيفترض أن نبدأ من هذه النقطة  ونحن في مؤسسة مياه لبنان 

ذا الجهد مع المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ل ي نتم ن نا القيام بهالجنوبي قررّ 

من الخروج بمرجعّية قانونّية وحدارّية نستند حليها للحفاظ على مصالحناب وسوف نوخذ 

بتوصيات هذا المؤتمر وُنطّبق ما يم ن تطبيقه منها لما فيه مصلحة منطقة الجنوب 

 خاصة ولبنان عامةب
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 ولى:الجلسة األ

 لألحواض ّيةالخصا ص الطبيع

 في جنوب لبنان الشرقي ّيةالما 

 

 

 رئيس الجلسة:

 دب حسين الحاج حسن

 

 المحاضرون:

  دب مصطفى مرّو 

 مب سليم كتفا و 

 دب وجدي نجم 

 دب أحمد الحاج 
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 ّيةلألحواض المائ ّيةالخصائص الطبيع

 في جنوب لبنان الشرقي 

 

 

في جنوب  ّيةلألحواض الما  ّيةالخصا ص الطبيععنوان "إل تح ُعقدت الجلسة األولى

الذي افتتح الجلسة ب لمة  *" بر اسة النا ب الدكتور حسين الحاج حسنلبنان الشرقي

 جاء فيها:
 

ق بالمياه وبالخصوص في المنطقة العربية هناك ثالثة أبعاد: كما في كل ملّف متعلّ 

 د االقتصادي والديمو رافيبالُبعد الجيوسياسي  والُبعد البيئي  والُبع
 

ن هذا الُبعد في منطقة حوض بالُبعد الجيوسياسي من المالحظ أ قفي ما يتعلّ 

ل في دولة عربية رابعة  هو وجود ثالث دول عربية ووجود احتال الوّزانيالحاصباني/ 

بين لبنان وسوريا وتركيا  وكذلي ملف نهري الفرات  ن ملف نهر العاصي مثالو في حين أ

تقيم عالقات طبيعية في ما بينها ول ن  ة بين سوريا والعراق وتركيا  يعني دوالو ودجل

لديها خالفات على تقاسم المياهب أما بوجود العدو الصهيوني في ملف الحاصباني/ 

 فإن الوضع مختلفب الوّزاني
 

مع تراجع المتساقطات وندر  المياه فقد زادت أهميته وهو البعد البيئي   البعد الثاني

 /ه في الحاصبانيسث الذي بدأ يطل برأخطر التلوّ و  رالتصحّ نحو ه المنطقة وتوجّ 

له لم يوضع ول ن ح ا   لليطانيكما في نهر ا امتفاقمو  اثو تلوّ  ليسصحيح أنه   الوّزاني

                                                           
 عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبنانيبوزير سابق و (*)

 ولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقيالجلسة األ

 الجلسة األولى
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واآلن ال نريد أن  ببخطى متسارعةالتلوث   وفي العاصي بدأ د باالنتشارفإنه يهدّ  حدّ 

ن   وكلنا نعلم أالوّزانيالحاصباني/ ث عن ا نتحدّ العاصي ألننموضوع نفتح 

 ثبهي سلوكيات تجنح حلى التلوّ  ّيةأو الجماع ّيةالفرد ّيةالسلوكيات البشر
 

النمو الس اني وتغّير  المتزامن مع والديمو رافيعد االقتصادي هو البُ وعد الثالث البُ 

الذي يبدأ من  السياحي مع التطور اوالمتزامن أيضو ها  أنماط الحاجات وأحجام

أثرها  عن ث فضالو ب التلوّ تؤثر على البيئة وتسبّ المنتزهات حلى المصانع والمزارع التي 

 بتغّير التربةحلى  وصوالو  ّيةص المساحات الحرجتقلّ  على
 

عد ب ل مؤسساتها وهي مطروحة بالبُ  ّيةهذه التحديات مطروحة أمام الدولة اللبنان

ث سواء لناحية توفر المياه والتلوّ )البيئي ُبعد الولجيوسياسي ا -السياسي واألمني

عد االقتصادي والنمو ومطروحة بالبُ   (ثث أو منع التلوّ والسدود ومعالجة التلوّ 

نمو عشوا ي  ال أحد يسيطر عليه وال أحد هو  الس اني  وكلنا يعلم أن النمو في لبنان

 يتح م بهب
 

 ّيةوالجوف ّيةين األحواض السطحالعالقة ب"عنوان: في هذه الجلسة بالورقة األولى 

المحاضر هو دب و  "ّيةفي القسم الجنوبي من لبنان في ضوء الخصا ص الجيولوج

ويقّدم الورقة الثانية دب سليم   ّية  عضو المجلس الوطني للبحوث العلممصطفى مروّ 

الورقة  "بالوّزانيكتفا و وهي بعنوان "الخصا ص الجيولوجية لحوض الحاصباني/

حواض المشتركة في جنوب لبنان عنوان "الخصا ص الجيوفيزيا ية لألوهي بالثالثة 

أما الورقة الرابعة  الشرقي يقدمها دب وجدي نجم ر يس المركز ا قليمي للمياه والبيئةب

واألخير  في هذه الجلسة فهي بعنوان "ا دار  المت املة للحوض في ضوء خصا صه 

 ير في قضايا المياه دب أحمد الحاجبالطبيعية وظروف المنطقة" يقّدمها الخب
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 والجوفية في القسم الجنوبي السطحية األحواضالعالقة بين 

 من لبنان في ضوء الخصائص الجيولوجية

 

 

 *دب مصطفى مرّو 

 

 

ــة ــالي ــة الت  1رقم ُتظهر الخريط

ة الموجود  على األحواض الصـــابّ 

خاصــة األراضــي اللبنانية كاملة و

ــلة منها الجزء الغربي  ــلس التابع لس

ــة  وحوض  ــان الغربي بن ــال ل جب

ــــبــانيب ويبــدو  الليطــاني والحــاص

 وحـــوضالـــلـــيـــطـــانـــي  حـــوض

باني ــــ حاص ما ال ــــح  سوالت الواض

ــا ــاني  ببينهم ــذا مجرى الليط وه

باني منقول على  ــــ ومجرى الحاص

ــة  ــة الجيولوجي  50000/1الخريط

  للبنانب

                                                           
(*)

 لجيولوجيابباحث في مجال المياه الجوفية وا 

 1خريطة رقم:

 الجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقي

0
0
0

 

 الورقة األولى
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وبــالتــالي   (2)خريطــة رقم: 

ــــح  ــــنحاول أن نوض العالقة س

لليطاني اصــــّب ي بين حوضــــ

 ســـنحاولكذلي  والحاصـــبانيب

األحواض  العالقة بين توضــيح

 بالجوفية لليطاني والحاصــباني

 الناتجة عنة أو الجوفية الصــابّ 

ــامي ي لألرض  ــدين ــــع ال الوض

ــة ــاني ــو ب اللبن ــو اعلم  ت ّون نب

في المنطقة  باأللواأ الســا د و توني تباللوأ ال يعود حلى عالقتهااللبنانية  األراضــي

ولدور  متونية للشــروط الجيولوجية الســا د  دراســةن طريق   و لي محيطة ك لالم

ــة في  ــامي ي ــدين ــة ال الحرك

 ام الـــجـــيـــولـــوجـــي الـــنـــظـــ

ــــتندين في البداية حلى  ومس

ية التي  كة األلواأ الت نون حر

نتجإل عن انفتاأ البحر األحمر 

  ونشـــاط فالق شـــرق أفريقيا

بــاالنهــدام األفريقي المعروف 

 العظيمب
 

المنطقة العربية أو  تقع اح و 

ــــبـه الجزير  العربيـة كلهـا  ش

  ُتسمى لوحة آرابيا على لوحة

مل  تد وهي جزء مت ا من يم

ـــ  ـــرق البحر المتوس  نزوالو  ش

تى عربب ح ل حر ا يطــة  ب خر (

 (3رقم: 
 

 2خريطة رقم: 

 3خريطة رقم: 



 25                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

يع س صعود شبه الجزير  الذي وبسبب توسع البحر األحمر وتوسع بحر العرب 

 توني يعني )ت  اجدو  اكبيرو  ات تونيو  ايش ضغطو العربية نحو الشمال  أصبحإل المنطقة تع

  وهذه الدينامي ية ظاهر  على األسهم الحمراء على (دينامي ي من باطن األرض

الجزء أما   الخريطة التي أمامنا واتجاه شبه الجزير  العربية بال امل وهو حلى الشمال

وبالتالي  ب تماس مع بحر العرسوف يصل في لحظة من اللحظات حلى فالشرقي منها 

نعيش في منطقة  أننا وهو ما يعني  ن منطقة ولوج االتحاد تشّ لإليم ن القول ح

   ات حركة عنيفة مستمر ب
 

الخطوط  نرى (4للبنان ومحيطه )خريطة رقم: ح ا نظرنا حلى الخريطة الت تونية 

 بسفل الخريطة حلى أعالهافالق اليمونة يبدأ من أو -هي خطوط الفوالقوالسوداء 

 هي: فوالق أساسية 3لى الشرق يوجد فالق روم وحيظهر الشمال باتجاه الغرب لى حو

سر ايا أحد أهم الفوالق في المنطقة فالق وقد ي ون  بسر ايا  راشيا  الحاصباني

 هاللبنانية ول ن يضاضئيل ألنه يمر بجزء بسي  من األرفي لبنان توثيره و الشرقية

سر ايا ي اد يوازي توثير فالق اليمونة  أقول هذا وتوثير فالق  بيمر باألراضي السورية

ألن توثير الحركة الت تونية على األرض اللبنانية له عالقة مباشر  بت وين األحواض 

ة المجاري التي فيها تتوثر بقدر ما ت ون الحركات عنيفة عالجوفية وطبيعتها  وطبي

أن سطح األرض ن ليم  ب-بالطبع – اأحيانو وسطحها توثر باطن األرض يبقدر ما و

 فإن أحدعندما تتش ل سلسلة تساعد على تغيير المظاهر الخارجية  وبالتالي يت ّون 

هي الساحل فولوجية األربع للبنان ورالموتش يل المناطق  والمظاهر الخارجية ه

المنطقة التي نع ف أما  وسلسلة جبال لبنان الشرقيةبالبقاع ووجبال لبنان الغربية 

من حوض حرمون الجزء الغربي ن يم ن القول حجبل حرمونب و سّمىفتُ على دراستها 

ن وولوجييالجقد لعب و  لم ُيدرس بش ل كاٍف  أما الجزء الشرقي فقد ُدرس بش ل تام

عملإل فتر   نيوكان لي الشرف أن  في توضيح الصور  الموجود  اكبيرو  ان دورو والسوري

لشيخب هذه الصور  العامة سفوأ جبل ا علىمعهم ودرسإل المنطقة في بلد  عرنة 

 (ب4)خريطة رقم:  بالوضع لبنان مورفولوجيو 

 

 

  ّية في جنوب لبنان الشرقيالجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما
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صور      ضح ال وتو

يوجد  هأن المحا ية

ــات  ضــــمن الطبق

ماس  فروقات في ت

ها  ــــ قات بعض الطب

ــا بعضب ب  يعنيم

الحركات العنيفة  أنّ 

نو  يا قة  اترفع أح طب

ــا وتؤدي  تنزله أو 

ــر فــي  ــي ــغــي ــى ت حل

 سلوكها الما يب

 

  4خريطة رقم: 
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ثنا عنه سوف يرتب  ويتوثر بما حدث عد الجيولوجي والهيدرولوجي الذي تحدّ ذا البُ ه

ية األحواض الجوفو األحواض السطحيةمن حركات في داخل األحواض الجوفية وعلى 

 الموجود  في المنطقةب

صخور على كدينامي ا باطن األرض نراها نحن ثنا عنها حول توثير  ج التي تحدّ النتا

صبح كيف أدليل على منطقة القريبة من جبل حرمون الفي لصور  اوسطح األرض  

أو الصخور يوحي كونها مثل الرمل ش ل أن يعني   امفتتو الصخر الذي هو سفح جبل 

ظهر ب وبش ل عام تمدى توثير الحركة الدينامي يةوهو ما ُيظهر  مثل فتات البحص

ير  الطي وهي شا عة كثير  التشقق والتفسخ وكث على أنها الفروقات بين الطبقات

 في منطقة الدراسةب اوموجود  ب ثر  في بالدنا وتحديدو 
 

النم  الخارجي لسلوك األحواض الجوفية وحتى  تبّين لنا بوضوأ نفسهاوالصور   

اه السطحية  وتتوثر بعوامل يهذه الصخور تتلقى الم األحواض السطحيةبسلوك 

  الخببب  وحما داخلية اوديانو  قشسطحية تزيل الصخور وتعوامل حما  :وهيالتعرية 

على  اتظهر جليو مجموعة من الفرا ات عبار  يصبح باطن األرض أن عني والداخلية ت

منها  ئيمتلوالبالوعة التي هي مناطق من السطح  ببواليععلى ش ل  سطح األرض

 بمتعدد  توخذ أش االو المياه  باألرض  باطن
 

سلوك  ندرسمناطق ل ي ثالث  قطعنا بالش ل لدراسة هذه المنطقة تفصيالو 

 (ب5)خريطة رقم:  سلوكها؟الطبقات في باطن األرض كيف هي؟ وما ا يعني 
 

وحوض الليطاني باللون البنفسجي حوض الحاصباني يظهر  الخريطة أدناهفي 

 اوّضحنا عمدو وقد  بهذا الخ  الفاصل بينهماب اتماسو بينهما نرى أن و  باللون الـبرتقالي

التي ُتظهر الفوالق واآلثار السلبية وا يجابية من كلتا الناحيتين الخطوط السوداء 

 والتي تتركها الفوالق ضمن هذه األحواضب
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ماته وطوله ث عن مقوّ سوف نتحدّ فث عن حوض نهر الحاصباني ح ا أردنا التحدّ  اطبعو 

 3ليون مم 231كلم  ويبلغ تصريفه  24نه يجري في لبنان ونقول باختصار حومسافته 

فيجري  الوّزاني% في لبنان  أما 6منها ما يعادل  2كلم 670وتبلغ مساحة حوضه  اسنويو 

 بكلم في األراضي اللبنانية 4حوالي 
 

اهر المتشّ لة من دراسة المقاطع وما أود أن ألفإل االنتباه حليه هنا هو عدد من الظ

 وهي: ( 5بها )خريطة رقم: العرضية التي قمنا 
 

هي المقطع الجيولوجي األول الظاهر في أعلى السطح ومنه ينزل  األولى:الظاهر  

-Eبداية  هذا المقطع من الشرق حلى الغرب  وهذا النقطة يظهرحلى باطن األرضب 

prime الغرب  الميل منالتي تظهر وة السابقة  طالتي سبقإل ا شار  حليها في الخري

 الليطاني وباتجاه البحرب الغرب يعني باتجاه نحواتجاه جبل حرمون من أي 

 

 

 

 

 5خريطة رقم: 
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تح حلى ميل الطبقات بش ل عام كما نالحظ من األزرق الغامق حلى األزرق الفايتدّرج  

وعندما نقول تميل الصخور  باتجاه الغربب اكلهوتميل لخببب  البني حلى األخضر الفاتح ح

ن نقول ح نتحدث عن األحواض الجوفية   وعندمانعني أن الطبقات تميلباتجاه الغرب 

 هابالطبقات هي األحواض الجوفية التي نتحدث عن
 

ح ا نظرنا حلى ورتفع  ينه وكو اوخذ اتجاهو يعود ليهي التسطح الذي  :الثانيةظاهر  ال

ل من باطن األرض حوّ هذا الوعاء يدل على أنه ت ببش ل وعاءيظهر المقطع األصفر 

طبقة منه الن  نهار  ولهو الذي تجري فيه األهذا الوعاء  لاألرض  وش حلى سطح 

 فهذا ميل الطبقات هنا يجري باتجاه الغربكان ح ا و بئاألنبوب الممتلش ل توخذ 

حلى الجهة األخرى  وبالتالي ال يم ن الحديث  ي فيهتال يوجد نقل من المياه الأنه  يعني

ة والليطاني تلالحاصباني  بينحن  بعن انتقال المياه من هذه الجهة حلى الجهة األخرى

 وكذلي مياه الحاصباني نحوهاال يم ن لمياه الليطاني السطحية أن تتجه  اعالية جدو 

ون يسيرا بهذا المسار بهما مح ومان على السطح  اح و  الغربب نحوال يم ن أن تتجه 

 بالظاهرالجنوبي 
 

 A-prime الثانيالجيولوجي  نفس المالحظة في المقطعوبالدقة نفسها يم ن حدراج 

وليس  بباتجاه الغرب اصبح من األعلى ودا مو أالميل أن نفس االتجاه يعني ب يميلالذي 

 خاصة مع وجود طبقاتوالمنطقة الشرقية  هناك تواصل ما بين المنطقة الغربية

ال يم ن أن ي ون هناك تواصل بين الجهة التي يسير عليها  اح و  مانعة كما رأيناب

ركة باتجاه الشرق وكله ينزل في باطن وجد حتال والحاصباني والليطاني باتجاه الغرب 

نفس النتا ج التي توّصلنا حليها في  D-primeكذلي ُيظهر المقطع الثالث  األرضب

 (باالمقطعين السابقين )الميل هو باتجاه الغرب حتمو 
 

عمل  هوسر ايا فالق دور    فوشير حلى أناتعمقنا في دراسة الفوالق شرقو أما ح ا 

 باتجاه الشرقالمياه حركة بحيث أصبحإل ة من جبل حرمون في المنطقة الشرقي فاصل

صبح باتجاه ومن الشرق أ صبح الميل في اتجاه آخر  من الغرب باتجاه الغربأ أي  احتمو 

في  منه المتصلجزء حيث الالتحدب الموجود في جبل حرمون   هيؤكدما وهذا  الشرقب

هذه بناءو على  بالشرقاه يذهب باتجمنه الجزء الشرقي  فيمالبنان يتجه نحو الغرب 

ن األحواض حالصور  األساسية التي فيها الحاصباني والليطاني مع الفوالق نقول 

 الجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقي
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هذا السؤال  اكيف ومتى؟ طبعو ل ن  بيؤثران السطحية والجريان السطحي في أي اتجاه

نالحظ أن باطن األرض وعلى السطح من   ح ا كنا متوكدين مما رأيناهو بابديهي جدو 

ال نستطيع أن نتحدث عن  اح و وتواصل بين الحوضين   ال يوجدلمورفولوجية الناحية ا

 حم انية حركة بين االتجاهينب
 

مجموعة من  في عرض اوأر ب أخيرو للسطح  ا جمالية الصور  العامة هي هذه

 507)عند الخ  األزرق ما بين الليطاني الموجود ُتبّين الفروقات في االرتفاع  األرقام

 متر فرق في العلوب 300يوجد  أي أنهمتار  أ 804التواصل حوالي  نقطةو (متارأ
 

يصبح ما  ح ا هبطنا نزوالو وم   227موجود على الحاصباني بالنسبة لل هنفساألمر 

في  الوّزاني أما (بنهر الليطاني)دير ميماس  أسفل  م192الحاصباني وبين الليطاني 

بينهما أو نقطة  فيما الخ  الفاصلم  285حيث الحاجز يصل حلى نحوالمنطقة الثانية 

المياه من الغرب حلى فإن وبالتالي  بيعني وجود جبل ب وهذام245 هيالتواصل بينهما 

الشرق بحاجة حلى سلَّم ل ي تصعد  ومن الشرق حلى الغرب بحاجة حلى سلَّم ل ي 

 تصعدب
 

حوض الليطاني وحوض الحاصباني حوضان على السطح وفي باطن  أنخالصة ال

 ال يتصالن وال يلتقيانب ضاألر
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 الوّزاني - الخصائص الجيولوجية لحوض الحاصباني

 

 

 سليم كتفا و دب

 

 

 

ي تسب حوض الحاصباني أهميته لعد  اعتبارات وقضايا منها ما يتعلق بالجغرافية 

ومنها ما يتعّلق بالقضايا   الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدرومتريةاألوضاع و

 اباعتباره حوضو والضغوطات الخارجية الزراعية وتقاسم المياه  واألوضاعا نسانية 

ي ون لدينا عدد من  يجب أن عندما نريد أن نقوم بتنمية المنطقة لذا بادوليو 

  هذه السيناريوهات كلسيناريوهات العمل في الوقإل الذي لم تقم فيه الدولة بوضع 

مقارنة  جات  وهي هنا قليلةتياحد الما ية مع االمالءمة الموار -امن المهم جدو  –بحيث

لن ي ون فمع متطلبات تنمية المنطقة  فلو أراد لبنان أخذ كل المياه من النهر 

 ببا م ان تلبية كل االحتياجات )وهو ما سنعرضه فيما يوتي(
 

 أقضيةتد على محافظتين وثالثة يم  ل ن تجدر ا شار  حلى أنه االحوض مهم جدو 

  ومن المتوقع أن الف نسمة حاليو أحوالي ثمانين  يبلغ وعدد من الس ان د  بل تينوس

 المنطقةبلف نسمة مع ازدهار هذه أيصبحوا مئتي 
 

مما يعني أن   منحنيات كبير  لوجود ةصعب أنهانجد الحوض  جغرافية من ناحية 

آالف  9 هناكوقد تبّين أن األرض عند زراعتها أو استصالحها تحتاج حلى أعمال كثير ب 

                                                           
( )

أستا  علوم المياه في معهد الهندسة العالي في بيروتب
 

0
0
0

 

 الورقة الثانية

 ب لبنان الشرقيالجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنو
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ألف ه تار تتطلب بعض األشغال والباقي تصعب  16و اه تار يم ن زراعتها فورو 

 150ألف ه تار تحتاج حلى أكثر من  25أننا نستطيع زراعة  اهذا يعني مبد يو وزراعته  

 بامن الماء سنويو  3مليون م

 

النسبة المئوية النحدار 

 األرض
 %15أكثر من  %15-8بين  %8 -بين صفر

 200ب36 000ب16 100ب9 التقريبية )ه تار(المساحة 

 %59 %1ب26 %9ب14 النسبة التقريبية%

 
 

ـــاحـــيـــة  ـــن ـــن ال م

ــة  جي لو يو ج ل تي ا ل ا

  تحدث عنها دب مروّ 

 ثــــالثــــةيــــوجــــد 

 مة هيتش يالت مه

ش يل ال سيالت  جورا

ــــل  ــــي ــــتشــــــــ  وال

ــانـي  ني م نو ي ـــــ الس

ــــل او ــــي ــــتشــــــــ  ل

  ا يوسينيب

)انظر الرسم البياني 

 بالمرفق(
 

 األهم شرق فالق راشيا خاصةكان تطويره و كفاية اليس متطورو  جوراسيالتش يل ال

نجز خرا   ت شف التشققات المهم أن تُ لذا من  قليلة االنخفاضبالمناطق في 

 وال هوف الموجود  ل ي نستطيع تطوير المياه الجوفية الخاصة بهذا الحوضب
 

بازالإل

۸%

جوراسي

٥۲%

-سينومانيان

تورونيان

۱۹%

طمي الرباعي

حيوسين

۷%

سينونيان

٥%

-أبسيان 

ألبيان

۸%

رسوبّيات

۱%

التوزيع الجيولوجي–حوض الحاصباني 
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خر آرها في اآلبار التي يتم حفف يه مش لةلديل أو الحوض السينومنياني  التش

  وهذا أمر سلبي ول ن اآلبار الموجود  في الحوض الوّزانيالحوض تؤثر على تصريف 

 بالوّزانياألعلى ليس لها توثير كبير على تصريف 

الدراسات التي  حيث تفيد مش لة أخرى لديهف أما الحوض أو التش يل ا يوسيني

 250للحصول على آبار  6أو  5نه يجب حفر أفي السبعينيات من القرن الماضي أجريإل 

افية  يعني أنه ليتر/ث حض 190ليتر/ ث  يليها حفر آبار أخرى بما يم نها أن تؤّمن 

 من هذا التش يلب اسنويو  3مليون م 14با م ان سحب نحو 
 

في أحسن  اسنويو  3مليون م 2يستطيع أن يسحب أكثر من  ما حصل أن لبنان لم

  وال االيوسين يغذي المنطقة بالمياه الجوفية الف ر  ما زالإل قا مة أنل ن ب األحوال

  بيزال لدينا القدر  على االستفاد  من هذا التش يل بطريقة أفضل
 

المعطيات التي تقدمها مصلحة الليطاني فإن المياه السطحية ب قفي ما يتعلّ 

 الثلجب عنا معطيات لدينوجد ت كذلي المتقطعة وليسإل كاملة  
 

ات من القرن الماضي ينه قبل الثمانينالقول ح ة يم نوبخصوص المعطيات الميداني

 :محّطات موزعة كما يوتي 10كان لدى لبنان 
 

عند جسر الفرديس  ما قبل نبع الحاصباني  منطقة بو جاج عند جسر راشّيا  منطقة 

بل نبع كفرقوق  منطقة بيإل لّبو وادي الدلب  منطقة سريد عند جسر الماري  ما ق

   منطقة البرا يإل سهل المرجبالوّزانيما بعد نبع   انيالوزّ   نبع الوّزاني
 

 الجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقي
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ات من يمنذ أواخر التسعينأما 

محّطات  3فلدينا القرن الماضي 

بطريقة  ير متواصلة  اعاملة حاليو 

عند جسر الفرديس  في مناطق: 

ا بعد نبع ما بعد نبع الحاصباني  م

وهذا يعني أن كل  بالوّزاني

ر األرقام التي يتم تداولها  ي

ال نستطيع أن  لذلي  اتمامو  دقيقة

 في التخطي  نستند حليها

 بوطنية كبرىمشاريع ل
 

  3مليون م 60 -65بحدود هو   نرى أن معدل التصريف عند جسر الفرديس احاليو 

)انظر  الميزان الما يدققنا في ح ا وب 3مليون م 135 -130بحدود  الوّزانيسفل وأ

ـ هي  Evapotranspiration ةيجالنتأن  ن لناتبيّ ي الرسم البياني المرفق(  % 41بحدود ال

أن التصريف السطحي  أي%  35ب بحدود % والتسرّ 25والسيالن السطحي بحدود الـ 

مليون  190 نحو   وهذا يعني وجود2كلم 242وازيه مساحة حوض ت  3م مليون 135

المنطقة هب منها حلى ما هي ال مية التي تذوال نعلم ب حلى باطن األرضب تسرّ ت 3م

هما يوجد نهران أنه وجد دراسات ول ن نعلم ألنه ال تلمنطقة الجنوبية الشرقية أو ا

 باكميات ماء ليسإل منطقية بالنسبة للحوض الخاص بهم الدان وبانياس لديهما
 

 النهر
 مساحة الحوض التقريبّية 

 2كلم

حجم التدّفق السنوي 

 3ليون ممالوسطي التقريبي 

 الوّزانيالحاصباني 

 الوّزانيفل نبع أس
580 135 

 260 12 الدان

 128 23 بانياس
 

التدّفق 

السطحي

24,6٪

النتبخة

40,6٪

التسّرب

34,8 ٪

الميزان المائي-حوض الحاصباني 
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تصنيف الذي أجرته ال وه : أولهاعد  تصنيفات فلدينابالنسبة للحيازات الزراعية أما    

 هو تصنيفو نعتمدهالذي  تصنيفال يوجد ال ن أيضو   FAOمنظمة التغذية والزراعة 

 فسم تصنيوالمعروف با ناعيةالصصور األقمار حلى المجموعة األوروبية المستند 

 "كورين"ب
 

االستفاد   يم نلف ه تار أ 17وجود  اأيضو  نفي تصنيف المجموعة األوروبية يتبيّ و

 ألف ه تارب 60% من مساحة الحوض البالغة حوالي 3ب28تمّثل وهي  في الزراعة امنه
 

عات % من الحوض تقع على ارتفا71فإن مساحة  أعالهوكما يظهر في الرسم البياني 

 مب 1250 – 750تتراوأ بين 

 
 

و لي كما  أربع فئاتحلى ووفق هذا التصنيف نجد أنه يتم حخضاع المناطق الزراعية 

 يظهر في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

%3م  250-500

م  500-750

20%

م750-1000

20%

م1000-1250

51%

م1250-1500

6%

تفاعتوزيع المساحات المروّية وفق اإلر -حوض الحاصباني 
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 الفئة
 المساحة التقريبّية

 )ه تار( 

النسبة المئوّية 

التي تشغلها 

 %احاليو 

 84ب11 4500 تخضع لنظام التناوب صالحة للزراعة أراٍض  -1

 16ب38 14500 الدا مة نباتاتالب األراضي المزروعة -2

راضي المزروعة بش ل دا م المراعي واأل -3

 بمنتوجات علفّية
 11ب42 16000

 89ب7 3000 لمناطق الزراعّية  ير المتجانسةا -4
 

 الدينا تقريبو يتبّين أن  بين حاجات مياه الشفة وحاجات مياه الري قارننول ن عندما 

ة فإننا   ل ن بمالحظة الحاجات السنوياهذه القيمة كبير  جدو و  3م مليون 140 -130

بالتوكيد نحتاج حلى ال ميات كلها  ل ن الواقع الحالي يشير حلى أن لبنان ال يستفيد 

 من المياه السطحيةب ا% تقريبو 15% من مجمل حنتاج الحوض و6أكثر من  احاليو 

 

 :امالّية للمياه باألحجام الوسطّية المتوّفر  سنويّو حتياجات ا جمقارنة االجدول 

 3مليون م الحاجات السنوية  3مليون م ال ميات المتوفر 

متوّس  التصريف السنوي 

لنهر الحاصباني عند جسر 

 الفرديس

63  

الحاجات السنوّية 

المقّدر  لمياه الشّفة 

 والصناعة

 5ب17

متوّس  التصريف السنوي 

 ّزانيالولنهر الحاصباني/ 

 الوّزانيأسفل نبع 

135  
الحاجات السنوّية 

 المقّدر  لمياه الريّ 
120 

   
مجموع الحاجات 

 السنوّية المقّدر 
 5ب137
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ن واقع العجز في تومين االحتياجات وح ا ما وّزعنا االحتياجات على أشهر السنة يتبيّ 

 ياني التالي:من شهر أيار و لي كما يظهر في الرسم الب امن المياه اعتبارو 

االتفاقيات الدولية أو الدخول في مفاوضات على أساس هذا الواقع يستوجب 

عتقد أنها أ ل ني الو  1997البروتوكول الدولي أو االتفاقية الدولية الخاصة بعام 

نه عند قيام ح  ألن الماد  السادسة تقول وال افية الحصة الالزمة لبنان ستعطي

 االت الحالية والمستقبلية للفريق اآلخر الذي يقابلنابالمباحثات سوف ننظر لالستعم

 قد أنجز أعماالو  )في الضفة المحتلة المقابلة( و يرنا اوبما أننا لم نعمل أي شيء تقريبو 
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ع مقارنة التدّفق العشري عند جسر الفرديس م-حوض الحاصباني 

االحتياجات العشرّية للمياهمجمل 

العجز

التدّفق المقترأ المفترض

 حتياجاتاال
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  االمفاوضات ست ون صعبة جدو إن فوالري والصناعة و يرها  عندها تنموية للشرب 

 األمرب نفسنا لهذار أيجب أن نحّض  لذا
 

  الحوض فإن لدينا عد  سيناريوهات: م  ح ا أردنا تطويرما تقدّ م اانطالقو 

نبقي فيقول حن بإم اننا البقاء على الوضع الحالي دون أن نطوره   :األول سيناريوال

باستطاعتنا زياد  الحيازات يعني  Agriculture extensive على الزراعات الواسعة

 ه تارب األلف اتعدى حاليو عتقد أنها ال توالتي أ ة المروية قليالو الزراعي
 

التي تقوم باستثمارات وتحفر هو اللجوء حلى المؤسسات الخاصة  :السيناريو الثاني

 وتروي بعض األراضيب اآبارو 
 

 ر الحوضهو أن نقوم بعملية التطوير  ول ن ح ا قررنا أن نطوّ  :السيناريو الثالث

والمواصالت  طرقشب ات ال ن لهنؤمّ فاألمر ال يقتصر على جلب الماء حليه بل يجب أن 

  وكل هذه المسا ل ينبغي أن تترافق مع والصحية واالتصاالت والخدمات التربوية

ح ا أردنا  الخدمات التي تتعلق بالحوضأنواع  ل لوهذا يعني تطوير تطوير الحوض  

 20من  بوكثرنستطيع االستفاد   فإنناقمنا سّد حبل السقي أوح ا ما  أن نستفيد منهب

ه قة حبل السقي ال نستطيع أن نخزن فيفي السنة  وبوجود السد في منط 3ممليون 

 نستفيدنستطيع أن أننا ال لظروف حسن اب وهذا يعني في أ3مليون م 50 -40أكثر من 

وهذا األمر سطحيةب وفية ومياه جمياه  موزعين ما بين 3مليون م 60 -50وكثر من ب

مساحة  ال ت اد تروي 3م مليون 50الـ يعيق تطوير الزراعات المروية في الحوض ألن 

  وهذا يعني المم ن استثمارها لف ه تارأ 17مساحة الـ على  االف ه تار  قياسو آ 4-5

 زيتون و يره  وهذا باعتقادي مش لة كبير بالأننا سنستمر على الزراعات التقليدية ك
 

مختلفة تطوير الخدمات ال من بينها ر الحوض يجب أن نقوم بعد  أمورول ي نطوّ 

 ون هناك لجنة تسهر على تطوير الحوض وعلى حدارته في الوقإل نفسه يجب أن تو

حلى ألننا ح ا ما  هبنا أثناء حجراء المفاوضات   اوموجودو  اي ون هذا األمر قا مو  ل ي

 وليسفلن نتم ن من المطالبة بحقوقنا المشروعة  مشروع المفاوضات بدون أي

 المطالبة ب مياتب

 



 39                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 

 :في الخالصة

 باالحتياجات ا نما ية للمنطقةمجمل  يالمياه السطحّية ال تلبّ  ب1

 20ستفاد  من أكثر من من الصعب االفإنه في حال  ياب سّد حبل السقي  ب2

من فإنه سّد الفي حال بناء   أما من المياه السطحّية اسنويّو  3ممليون 

 ستفاد  من المياهاالب يسمح  مّما 3ممليون  50الصعب تخزين أكثر من 

 من السّدب افي السنة انطالقو  3مليون م 40السطحّية بحوالي 

راضي الزراعّية الواقعة ضّخ كبير  لتومين المياه لألوجوب استخدام طاقة  ب3

  الحوضبفي أواس  وأعالي 

حعاد  النظر بانواع الزراعات الحالّية والعمل على حّل واقع  من الضروري ب4

 ء  استعمال المياهب الحيازات الزراعّية الصغير  بغية رفع كفا

التصريف  حلى خفضمن المياه السطحّية  3ن مماليي 10سحب  يؤدي ب5

 %ب5ب7بنسبة  الوّزانيالسنوي لنهر الحاصباني 

المقّرر  قرية  13ما مجموعه حلى  الوّزانيحجم الضخ من نبع لن يتعّدى  ب6

ب وضع مخّط  توجيهي دقيق وبالتالي يتوجّ  اسنويّو  3مليون م 5ب4عتبة 

ة تطوير حوض الحاصباني حتى نتم ن من االستفاد  من الحصة لعمليّ 

 األكبر من المياه المطلوبة بالحد األدنى في الوقإل الحاليب

ل ن بعد حجراء دراسات المياه الجوفّية استخدام حلى حم انّية اللجوء  هناك ب7

 ب معّمقة

نشاء لجنة دا مة تسهر على تطوير الحوض وعلى ا دار  الح يمة نوصي بإ ب8

 ّية للموارد الما ية في حوض الحاصبانيبستراتيجشاملة وا ال
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 الورقة الثالثة

 

  

 

 الخصائص الجيوفيزيائية لألحواض المشتركة

 في جنوب لبنان الشرقي

 

 

 *دب وجدي نجم

 

 

قدر  احاول أن أكون ســــريعو ســــوف أ

ــانب  ــدّ ا م  ــب مني أن أتح ث عن ُطل

صباني/  صا ص حوض الحا   الوّزانيخ

عداد بإ نا  حاث  ثيرك ونحن قم من األب

صول على مع ا لطالب الرا بين في الح

أطروحة الدكتوراه لدراســـة خصـــا ص 

ــل  ــانب ك ــــوف ولاألحواض في لبن س

أعطي م ف ر  صـــغير  عن خصـــا ص 

ــاني/  ــــب ُتظهر  بالوّزانيحوض الحــاص

ــــور  الحوض المجــاور الخريطــة    ص

)المحطة  وتظهر عليها المحطات األربع

طات 3 هناك  و(الوّزانيموجود  على  499 فا و أخرىب مح لدكتور كت حدث عن  وا ت

النظر بالخصــــا ص  أعدنا   لذاادا مو دقيقة  إلمعطيات ليســــأن هناك مشــــاكل و

                                                           
(*)

 ر يس المركز ا قليمي للمياه والبيئةب 

0
0
0
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ــــتندنا حلى األبحاث والدراســـــات المتوفر  لدى المركز الوطني للبحوث العلمية  واس

CNRS  عة نا مجمو خذ ــــور  وأ يةص ناع ــــ مار الص هذه  من األق يل  نا بتحل بدأ  ثم 

صا صال وتمإل مطابقتها مع المعطيات  ل أحواض لبنان الجيولوجية ل المعطياتو خ

 والتضاريس وكيفية تمظهرهاباألحراش والغابات المتوفر  لدينا السيما منها 

وعندما  بجود  في لبنانل ل األحواض المو كمية كبير  من المعلومات استخرجنا

المعلومات  اعتمدنا على معطيات أكثر وأدق نستنب  ل يلحاصباني رّكزنا على ا

هي محطة و 496الـ محطة و الوّزانيهي محطة و 499محطتي الـ الوارد  من 

 األرقام وا حصاءاتو المساحاتحجم التفاوت في  لم ن ن نعرف خاصة وأننا الفرديس

للفرق في األرقام بين  اوُيظهر الجدول التالي شرحو  الدوامب قيقة علىألنها لم ت ن د

 المحطتينب

وُيظهر الجدول التالي مقارنة المعطيات حول الحاصباني في نقطتي الفرديس 

  :الوّزانيو
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ن مساحة حوض تقول حمصلحة الليطاني كانإل نجد أن  دققنا بالجدول أعاله وح ا 

 يما تؤكد الصور الجوية أن المساحة هيف  2كلم 526 هي الوّزانيمحطة  فيالنهر 

 ب ر دقةثرقم األكال  الذي هو 2كلم 529
 

دققنا في كميات مياه األمطار التي كانإل تنساب على النهر )ولفترات طويلة( نرى ح ا و

النهر ما ينساب في   في حين أن 3مليون م 486.7أن المتوس  فيها يصل حلى نحو 

coulementé’dcient Coeffi نسبة االنسيابأن ني يعما   اسنويو  3م مليون 4ب133 هو

 %(؟73ة من المياه )ي  فوين تذهب نسبة ال مية المتبقاح و %  27 تبلغ
 

الحاصباني ال في محاضرته حلى أن حوض الليطاني وحوض  الدكتور مرّو أشار 

ال حنها ؟ حلى الجوار الذا نستنتج أن المياه تذهب حتمو %  100ن يلتقيان وهما مفصوال

 تذهب حلى سوريابأو  حلى فلسطين المحتلةحما تنزل   هي صوب الليطانيتذهب 

ال ميات السطحية نتحدث عن كل  كناون تونحن عندما عقدنا اتفاقيات جونس

ألن األرقام المعتمد  تقول بون  ةمصطنع ابمجملههذه االتفاقية النهر  الموجود  في 

في حين أن حصة لبنان منها   3ليون مم 140-120 بين التدفقات الما ية للنهر تتراوأ

 3م مليون 500 كميات تتراوأ بينأتحدث عن  في الواقع نيل ب 3مليون م 35هي 

  باسنويو  نزل حلى لبنانت 3مليون م 489و
 

نسبة  وعندما درسناعلى قمة الجبل   ثلجال وجدنا عليهالحوض حلى ح ا نظرت و

ذا أمر بالغ األهمية لم يتم التطرق   وه% من الحوض32 وجدنا أنها تعادل نحوالثلج 

عن ما ا أتحدث؟  ابالنسبة للحاصباني  وأنا أتيإل بصور معي ل ي تعرفو حليه من قبل

 كميات ماء ضخمةب اثلج وفيه ا% من الحوض يوجد عليه32نتحدث عن 
 

% من مساحة الحوض كلها صخور 74وبالعود  حلى جيولوجيا النهر يظهر أن نحو 

ذه المعطيات التي لدينا حول خصا ص حوض الحاصباني وهذا كارستية متشققةب ه

 ما يجب درسه وبحثه بالتفصيلب

 الجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقي
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ــا على ل ن  من أين حصــــلن

ــات ــب أن أنّوه المعطي ــا يج ؟ هن

 حصــلإلمؤســســة عبد العال ون ب

ــات  ــي ــط ــع ــى م ــل ــاه ع ــي ــن م ع

فلسطين الحاصباني عند دخوله 

  عرضــها علي موســوف أالمحتلة 

ــــتطيع أن نرى  ومن خاللهــا نس

   بيات التي هطلإل كل سنةال م
 

تالي و ياني ال ــــم الب ُيظهر الرس

ــيابات  حلى فلســطين كمية االنس

ــــ    2004 -1949المحتلة ابتداءو من العام  ــــنوي وهي تدل أن المتوس هو في الس

  وهذا الرقم هو الذي يفترض أن تنزل نحو فلســـطين المحتلة 3مليون م 123حدود 

مدهب  لي األمر مع نعت ياس كذ بان نهلذي تانهر ال ية  خرج م في  3م مليون 114كم

أنها تشـــّ ل  ما يعني  3م مليون 241 كمية تقّدر بنحو ناالد خرج منبينما تالســـنة  

 ب)انظر الرسم البياني المرفق( اكبير  جدو جميعها كميات 
 

 

  

 

  

Palesti

	

Hasbani after Wazzani Average: 123 Mm3 

Coef variation: 0.51 
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نا حلى هذه  وح ا نظر

ــــــور   الـــجـــويـــة الص

ــة ــا ي مح ل نهر  نرى  ا

ــافي  الوّزاني ــــفله  أس

ــة ال ــد النقط ــاءعن  زرق

لغجر وجد قرية اتحيث 

ت يمين  ل ــد وعلى ا وج

ــة  ــــغير   والتل ــة ص تل

ــذ  يه هالصــــغير  ه

مــجــرى نــهــر الــدان 

ــــه ــــماالو أما   وحوض  مياه حن كلبالقرب منه  والذي أريد قوله   بلد ةوجد أيتال ف ش

هذه و  في السنة 3مليون م 250 -على  كره في أي مفاوضاتونحن لم نوِت  -الدان

أحد: ال خبراء يطالب بها وال  كرها أحديذ ال ل ن هي حقنا معتبر ال بير  والال مية 

 نبووال اختصاصي
 

ــــفر نظروا أ ــــور   باللون األص د لبنان  وترون في األعلى وجد حدوتحلى هذه الص

لذي  الثلوج هذا النهر ا

ــوج  ــل ــذى مــن ث ــغ ــت ي

لبنان؟ وهذا ما قصدت 

 قوله وا شار  حليهب
 

 أريد أن أشـــرأ اأخيرو 

لتوضيحي على الرسم ا

لي  ــا لت ــا ا ا معلم  يط

في  ليون"ســـــرا ي"ا 

ــــح أن  ؟الجنوب ويتض

سبب سطين المحتلةون الماء منه حلى جنوب هم يجرّ  بلدينا نوعية الماء هذا كله ب  فل

عليها يستولون  التي 3مليون م 500يهتمون بــــ ليستخدموها في مياه الشربب حنهم 

Lebanon Syria - Golan
(occupied by Israel)

Ghajar - north
(occupied by Israel)

Ghajar - south

Wazzani Springs

Hasbani River

Lebanon
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ية حة األحواض ألن بق مال حإل  ــــب ماأص بة ال لور  ب أ ــــ في  Taux de chlorureنس

ـــباني عند خروجه من لبنان  ـــل  25ُتقّدر بحوالي فالحاص ملغ/ ليتر  في حين أنها تص

 بنظر الرســـم البياني المرفق(أ) ملغ/ ليتر 3074عند جســـر الملي عبد اهلل حلى حوالي 

ألجل هذا عندما يوتون على  بحافظ لهم على نوعية الماء التي يشـــربونهايهذا الماء 

سولة تهمنا هي نوعية الماء التي توتي كر المفا ضات أول م ثون نتم تلوّ يقولون أ بو

 بفي فلسطين المحتلة منها واستفيدهم يريدون ماء نظيفة حتى يوالمياه  
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 اإلدارة المتكاملة للحوض في ضوء

 خصائصه الطبيعية وظروف المنطقة

 

 

 

 دب أحمد الحاج

 

 

 

في كل  ادا مو  عنها تحدثنلدينا مش لة   عدخل مباشر  في صلب الموضوسوف أ

 ؟ الوّزانيلليطاني عالقة ب هل اني عالقة بالليطاني أولوزّ ل هلوهي المؤتمرات 

 ومختصرب اسريع جدو  وسوف أضيء على الموضوع بش ل
 

 ببعض الخصا ص الجيولوجيةالذي يمتاز ب الوّزانيختار حوض بش ل عام سوف أ

  كارستي اهو أيضو الجيوراسيي و%  51ل يش ّ  أنهنجد  ح ا نظرنا حلى الجيوراسيي

تتيح تخزين أي أنها يعني أنه مؤلف من صخور كلسية  وهذه الصخور متشققة   هذاو

 المياهب
 

وجد بعض البقايا البازلتية ت اوأيضو  J4حلى  J7طبقات من وجد تالمسولة الثانية 

 البركانية )البازلإل( رالصخونالحظ هذه  الوّزانيحلى  في طريقناونحن  بوالبراكين

 ببوضوأ
 

                                                           
( )

 بخبير في قضايا المياه وأستا  في كلية الهندسة/الجامعة اللبنانية

0
0
0

 

 الورقة الرابعة
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والتيرونيان  السينومنيانوجد ت وينات ت  واو يره C2-C1من بعدها لدينا طبقات 

وجد طبقة سنونيان ت C5بعد الـ و بةومتشقق ةكلسي اأيضو  التي هي  C5-C4الـ هو

 بب المياهرّ ستمنع ت أي أنها  Marne وهي طبقة كتيمة
 

وكما ي الدقة  ومن أجل توخّ 

 7عملإل  مرّو  دب  سةدرا في

 في مناطق  ير تليمقاطع 

 باسابقو ُنّفذت المقاطع التي 

أن وحاولإل  ´AA مقطع أخذت

 الوّزانيقطع بين نهر أ

والليطاني في عد  أم نة  

لمناطق التي ختار اوحاولإل أن أ

 بالوّزانيسفل منطقة أن أختار أ حاولإلعلى ال وع األساسي  كما 
 

موجود على  C6هذه المنطقة التي أمامنا واسمها في  يالوّزانأن  اوسوف نالحظ معو 

أعلى من  الوّزانيأي أن   م 860بينما الليطاني على ارتفاع   م1025ارتفاع 

 الحاصبانيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 C6وسان يوجد تحتها طبقة يألأن الطبقة البرتقالية التي هي ا هيالمسولة األخرى 

 قّعر  في الطبقات الجيولوجيةمُ  طّيات ناوهي طبقة كتيمة  وهذا يعني أن لدي

 
 

Synclina

l 
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Synclinal مثل  أيCuvette  )هي التي تمنع مرور الماء من هذا و )ش ل صحن مقّعر

  الم ان حلى الم ان اآلخرب

 كيف تتجه المياه؟ ألبّينالزرقاء  ا شارات ني وضعإلأن اأيضو ونالحظ 

حاصباني على نفس بينما ال  م 650الليطاني على ارتفاع  أنّ نالحظ  أعالهفي المقطع 

وهو الحوض الذي يمنع وصول المياه الجوفية   Synclinalاالرتفاع  ورجعنا حلى نفس 

 بمن الليطاني التسرب حلى الحاصبانييمنع أو 

واحد هو اتجاه  ب ال يم ن حال أن ي ون في اتجاهأن التسرّ بازلإل المقطع يوضح  اأيضو 

حلى منطقة الخريبة ومنطقة  ابو وبالتوجه جنو النهر األساسي الخاص بالحاصبانيب

 C3أن الطبقة  االحظ أيضو نم  و 370 ارتفاع علىأصبح حظ أن الحاصباني اليُ الماري 

ال تمر باتجاه  الوّزانيمن الحاصباني/  أن المياه هي طبقة كتيمة  وهذا يعني

 لمياهأن ا عنيت بل السقي نجد تغّيرات جيولوجيةحلى منطقة ح وصوالو  اوأيضو  الليطانيب

من   ما يعني أنه م 450 ارتفاع على الوّزاني نحويمين الشمال واتجاه الاتجاه تذهب ب

 باضخمو  اجوفيو  االمؤكد أن لدينا تسّربو 
 

 القول بوجود تواصل بين النهرينب يصح اوال طبو رافيو  اجيولوجيو ال   اح و 

الخاص التدفق من % 70ن أريد أن أوضح أ الوّزانيمياه حوض الحاصباني/ بالنسبة ل

 وبان الثلوج في  يحدث فصل الشتاء حيثفي بين كانون األول ونيسان أي هو به 

 )انظر الجدول المرفق(ب هذا الشهرب

 
 

Synclinal 
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بينما   3مليون م 174-147حجمالي تصريف نهر الحاصباني حسب المراجع بين  يصل

 ملمب 1000 -860هي بين  تساقطاتمالو  3مليون م 61 الوّزانيتصريف نهر 

في األسفل وننا نوخذ معلومات من المحطات الموجود  على األنهار  أ من المؤكد

  وأجرينا ياسات كل نصف ساعة وتقوم بتخزينهاكانإل تسجل ق data loggerوضعنا 

األوقات عن مقارنات وحصلنا على أرقام قد ت ون مختلفة بعض الشيء في بعض 

 باتلي المتداولة رسميو 
 

 لديالتي وقارنإل بين األرقام المعادلة لنعرف  اضعإل ملحو وو Traçageكما أجريإل 

 هاأن فوجدت الرسميةواألرقام 

أدنى بقليلب وهذه المسولة بحاجة 

  بحلى انتباه
 

صباني/  ةفينظ الوّزانيمياه الحا

تتراوأ بين  ابــدرجــة عــاليــة جــدو 

ــــي 500-800 نس وهذا ممي روس

ة للشــرب بدرجة أنها صــالح يعني

  وهذه المعلومة مهمة ايد  جدو ج

 باجدو 
 

حــــوض يــــوجــــد فــــي   اح و 

 جريان ما ي الوّزانيالحاصــباني/ 

ــــــ  لديناو  3م مليون 146 ُيقّدر بـ

 ببوعيحا شــبعاو الوّزانينبع  اأيضــو 

  بجريان سطحيوكلها 

    3M.Mال مية    S/3Mالدفق الشهر

 3.11 1.2 أيلول

 2.938 1.097 1 تشرين

 2.074 0.8 2 تشرين

 3.974 1.483 1 كانون

 4.147 1.548 2 كانون

 32.14 13.285 شباط

 46.829 17.483 آ ار

 19.18 7.4 نيسان

 15.033 5.622 أيار

 8.294 3.2 حزيران

 9.678 3.613 تموز

 7.258 2.71 آب

متوس  

 الدفق
4.953  

الحجم 

 نويالس
 154.655 
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ــتطاوالخرا   الجيولوجية راجعنا  فقدفي الجريان الجوفي أما  ع أن حاولنا قدر المس

ــــم حــدودو  الحوض كــ  ول ن تفــاجــونــا بوجود أحواض أخرى ةهيــدروجيولوجيــ انرس

ــــور   قةبالموجود في الص هذه  المرف

ــــبهــاألحواض  حــدهــا ا أال أحــد يحتس

ـــــاحتـه    2كلم 2والثـاني  2كلم 7مس

ول ن الحظنا في األسفل على الحدود 

مســاحته  احوض كبير جدو وجود  اأيضــو 

 يدرجهاال أحد  ل ن  2كلم 89بحدود 

بلد   وهو موجود عند في الحســــابات

 عيتا الشعب ورميشب
 

جريان سطحي مع جريان لدينا  اح و 

 356 بـ وفق حساباتي يقدرانجوفي 

ا لجهة عيتا   با ضافة لما تم جمعه في األحواض الثالثة الذي تحدثنا عنه3مليون م

 بيمعدل وسطك 3مليون م 381عندنا بحدود اللذين  -نين الصغيرالشعب والحوضي
 

 الحوض الجنوبي 2الحاصباني 1الحاصباني الحاصباني 

 89.25 2.11 7.83 504.4 2المساحة كلم

 

أن الفاو ر دب نجم تقدّ حليها التي أشار  الوّزانيعلى مستوى الزراعة في الحاصباني/ 

م ن يو 3م مليون 60م ن أن تصل حلى ياحتياجات الحوض لالستخدام و 4250لدينا 

 في حال استخدام الري بالتنقي ب 3مليون م 48أن تنخفض حلى 
 

معطلة  ححداهمان  يعرفه أن لدينا مضختما أ  االميزان الما ي حاليو بالنسبة حلى 

التقديرات على المازوت  و أخرى ا  وأحيانو اأحيانو واألخرى يجري تشغيلها على ال هرباء 

  للري 3مليون م 2ب4حضافة حلى استثمار  اللشرب سنويو  3مليون م 2ب7 أننا نضخّ  هي

ح ا أردنا ري  حجماالو ب 3مليون م 74 ون فينبغي أن تأما ال مية حسب عدد الس ان 

ي ون نصيب الفرد في  3مليون م 7ب2ب مية  ااألراضي الزراعية وسقاية الناس جديو 

 الجلسة األولى: الخصا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقي
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  لذلي تعتمد الناس على اللشرب وهذه ال مية منخفضة جدو  اليترو  18 الوّزانيحوض 

 :وضح الجدول التالي استخدامات المياه الحالية والمفترضةوي اآلبار الخاصةب

 

 االستخدامات
 اال مية المستثمر  حاليو 

 سنة( /3)مليون م

 اال مية المفترض استثمارها حاليو 

 سنة(و  /3)مليون م

 14 7ب2 منزلي )مياه شفة(

 60 2ب4 ري

 64 9ب6 المجموع

 

الفاتورتين  ردت توضيحه من خاللما أهو أن أشير حليه الذي يهمني اآلخر  الموضوع

كانإل عندما  1966التي على اليمين لسنة الفاتور  تعود  الموجودتين في الصور :

  يعني كان يستخدم العيار  وهذا العيار هو 3م 1وزار  الموارد بـ مع الناس تشترك 

في فتر  أي  30/8/1986  بينما الفاتور  الثانية يعود تاريخها لـ 1966من سنة 

قصد أن أقول أمن العيار حلى العدادب وأنا ال وقد تم التحّول لي سرا يحتالل ا اال

لسعاد  المدير العام أن يرجعوا حلى طريقة العدادات  أنا مع حلغاء الرسوم للمنطقة 

  بداعمة على نطاق واسع ل ل المنطقة وتتطلب أعماالو ية حستراتيجها منطقة ألن
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لم ل ن  2015وفي سنة  الوّزانيهر ات على نأقيمإل المنشآت والمضخ 2002عام 

حال بوجود التيار  ال يتم تشغيل المضخة كانو 3مليون م 6ب9يستفد لبنان أكثر من 

 ال هربا يب
 

الغجر والى الداخل  بلد  المياه حلىلي سرا يا ا العدو ضخ منهمين ايوجد موضع احاليو 

 انبمن داخل ال ي تعطيهم كهرباء فلسطيني واألكيد أنهاال
 

ونالحظ لدى وصولنا حلى بوابة فاطمة أن المنطقة خضراء باتجاه فلسطين 

سنة   20-15كانإل محتلة لفتر   اه أراضينا  هذا ر م أن أراضيناوالمنطقة قاحلة باتج

االحتالل منع المزارعين من زرع شجر   لذلي اقترأ أن ي ون من ضمن أن حتى 

من منطقة بواسطة نفق يمتد عضهما البعض  ن ببياالقتراحات أن يتم وصل النهر

واطلعإل على الطبيعة  اهذا الموضوع جيدو قد درسإل   وحلى منطقة رأس بيدر بر ز

 الجيولوجية للمنطقةب
 

 النفقوكلم ح ا أردنا المرور من قضاء حلى قضاء   18م ن اختصار مسافة ي اجيولوجيو 

% وهو انحدار 2ب2ار بحدود انحدوم  5رتفاع وا م 5ب6عرض بكلم  و 4 بطول المقترأ

 بملم 400 ويم ن أن ي ون بقطرمناسب 
 

بمقتضى القانون الدوليب  أجريإل مقارنة وأحصيإل ال مية التي يم ن سحبهالقد 

يم ن حضافته حلى حصة رقم وهذا  اسنويو  3م مليون 14وبهذه الطريقة يم ن سحب 

  نان من هذا النهربلب
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 الجلسة األولى: مداخالت

م المحاضرين أوراقهم ُفتح باب النقاش وأبدى بعض المشاركين بعد تقدي

 مالحظات وطرحوا أسئلة وقدموا مداخالت يم ن حيجازها كاآلتي:

  ه السطحية والجوفية في حوض من التضارب في تقدير كميات المياهناك شيء

ب من  لي تقدير دب كتفا و بون كمية المياه المذكور  في الوّزانيالحاصباني/ 

كما نصإل االتفاقية   3مليون م 35بونها  اعلمو  3مليون م 50ية جونستون بـ اتفاق

 بحاث ودراساتباد الدقة العلمية في ما يجري من ألذلي يجب اعتم

 ن يصار الى ت ثيف حفر اآلبار االرتوازية في منطقة دعا بعض المشاركين الى أ

راضي األ  من تسّرب المياه الجوفية الىللحدّ  الوّزانيحوض الحاصباني/ 

 الفلسطينية المحتلةب

 ألردن على تقاسم المياه على ن ي ون االتفاق بين لبنان وسوريا وااقتراأ أ

بأ لى حوليس تحديد ال ميات  ألن ال ّميات متغير  من سنة  ساس تحديد الِنس 

 أخرى مع اختالف المتساقطاتب

  /توجد اتفاقات  الوّزانيحول االتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم مياه الحاصباني

  فلما ا يتم تجاهلها واالكتفاء 1926أخرى منها اتفاقية ُحسن الجوار عام 

 ةوتضيع المسولة بين الحصة العادلة والحص 1997بالتركيز على اتفاقيات 

 المنصفة؟
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 ردود المحاضرين 

 دب سليم كتفا و

 قام التي قدمناهابخصوص الحاصباني  واألر عشوا ية انحن ال نصدر أرقامو   أوالو 

في آخر الحوض  وهذا يعني  يس  ألن السد سوف يقام في حبل السقي ولادقيقة جدو 

  وال 3م مليون 60أنه يتم أخذ كمية الماء التي تمر بجسر الفرديس  وال مية هي 

 3م مليون 50 أما الـ ب3م مليون 90ن فيه في حبل السقي  ونخزّ  انستطيع أن نقيم سدو 

ليسإل هذه  3م مليون 50الـ و ياه السطحيةب ن أن نوخذها من الميمفالتي  كرتها 

وبمقدورنا أن  3م مليون 50 ان تقريبو ن السد يستطيع أن يخزّ حقلنا  بحصة لبنان

 وهذا كل شيء تحدثإل عنهب  %20 -10  ويبقى في السد 3م مليون 40 نستعمل منها

هي فقع في آخر الحوض لمنطقة التي تاأما  حيحبوهذا يعني حن هذا الرقم هو رقم ص

أن نقوم بضخ  ما يوجب م 270 -260بين  ارتفاعها منطقة ال نستطيع استعمالها  أوالو 

قرية في الجنوب كان  13كي يغذي  2002ن المشروع الذي ُأنجز عام ألو  اكبير جدو 

من مليونين أو  المواطنون دبال اد يستفيل ن في السنة  3ماليين م 4على أساس 

 بسبب موضوع ال هرباء و يرهابمليون المليون ونصف 
 

صبح لدينا في الليطاني برنامج أفي قصة تحديد الحوض أو المساحة  اآلن   اثانيو 

يستطيع أن يحدد ل ل محطة ما هو الحوض الصّباب لهذه  بذلييتبع مجاري المياه  و

 قهبونعمل على تطبي اصبح موجودو أالمحطة  وال يوخذ المساحة الجغرافية وهذا الشيء 

بين الدولة الفرنسية والدولة  ابالنسبة لالتفاقيات الدولية  يوجد أشياء كثير  سابقو 

كانإل   "لحسرا ي"أن الحدود التي كانإل مقترحة من قبل مع ا شار  حلى ا ن ليزية 

تصل حلى خ     مطلوب أنالشمالية "ليسرا يال يان ا "بمعنى أن حدود في شتورا 

وكان أمين عام الخارجية   رفضه من قبل الفرنسيين الشام في شتورا  وهذا تم

وقال لإلن ليز: "ح ا أردتم أن  اوجودو م  Philippe Barteleauفيليب برتولو الفرنسية 

على حساب م وليس على حسابنا"ب ووقف الفرنسيون وقفة  استرخوافي الماء  تسترخوا

هم الذين أعادوهم حلى للبنان  و اجدو  امهمو  ا  وهذا باعتقادي كان موقفو اقوية جدو 

 الوراء ولم يسمحوا لهم بالتقدم حلى حدود شتوراب 

 

 صا ص الطبيعّية لألحواض الما ّية في جنوب لبنان الشرقيالجلسة األولى: الخ
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 دب وجدي نجم

 60على  اأعطيإل أرقامو  الوّزانيعن ال ميات الخاصة بالحاصباني و إلعندما تحدث

حنشاءات على النهر من  قيموب ل األحوال ح ا أردنا أن ن بسنوي هذا معدلوسنة 

ي عمل يخالف القوانين وال يقام بو رض التقيد بهاأن هناك قوانين دولية يفتالمؤكد 

 الدوليةب

 

 دب أحمد الحاج

وجهته للمدير الذي كالمي  بحدنا أن يتحدث في كل شيءفي المؤتمرات ال يستطيع أ

كانإل محرومة  لبنانيةمنطقة  ه  هذاتحفر آبار ومجانو لق بإطالق حرية الناس العام يتعلّ 

 لفا د برأيي هذا كلم  4 بطول هالنفق اقترحتوعندما تحدثإل عن  بومظلومة اسابقو 

 حتى توخذ حقهاب الناس
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 الجلسة الثانية:

 

 االستعماالت التاريخية لمياه

 وحاجات لبنان منه الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 

 رئيس الجلسة:

 وزير االقتصاد والتجار  /دب منصور بطيش

 

 المحاضرون:

  دب ري اردو بتريلال 

 ورقته دب ليلى  انم()قّدمإل 

 دب وسيم ضاهر 

 مب بسام جابر 
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 الوّزانياالستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني/ 

 وحاجات لبنان منه

 

تحإل عنوان: "االستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني/  ُعقدت الجلسة الثانية

الذي  دب منصور بطيشار  وحاجات لبنان منه" بر اسة وزير االقتصاد والتج الوّزاني

 : افتتح الجلسة ب لمة جاء فيها
 

فهذا النهر ال  الوّزانيليس ابلغ داللٍة من أن نلتقي في بيروت حول نهر الحاصباني/ 

مآله بل هو يجري في عروق عاصمتنا وكل لبنان  يتدفق فق  من منابعه ومجراه حلى

 بال رامة الوطنيةب اماءو ممزوجو 
 

للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق  ومؤسسة مياه لبنان  اش رو للمنظمين   افش رو 

من هذا النهر  لبنان وضعا على طاولة البحث في هذا المؤتمر حاجات اللذينالجنوبي 

 تفاقيات الدوليةبحقوقه في ضوء متطلبات التنمية واالو
 

ية لمياه االستعماالت التاريخ"التي ُتناقش  ني أن أترأس هذه الجلسةبقدر ما ُيسعد

  يؤسفني أن أقول حن لبنان ال يستفيد "وحاجات لبنان منه الوّزانينهر الحاصباني/ 

 متعدد ب ألسباب اومن الحاصباني تحديدو  اكفاية من ثروته الما ية عمومو 
 

 ملي خبر  في تفصيل الدور ال بير للمياه على الصعيدين البيولوجيقد ال أ

عرف أن المياه هي سر الحيا   وكوزير أناس ك ل ال أننيو يرهما حال  والجيولوجي

                                                           
() بوزير االقتصاد والتجار  في الح ومة اللبنانية 

 الجلسة الثانية
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عرف الدور الحيوي للمياه على الصعيد االقتصادي وهو جزء  أ والتجار لالقتصاد 

 لية في األراضي اللبنانيةبسرا يا  األطماعأساسي من أسباب 
 

ص كمية المياه المتاحة لّ بحسب دراسة البني الدولي فإن االحتباس الحراري وتقو

% من حجمالي الناتج المحلي 6شونه ت ليف بعض االقتصادات حتى  لالستعمال من

بسبب العجز عن توفير المياه للزراعة أو الصناعة أو حتى االضطرار لنقل مصانع أو 

 ححداث تغييرات في البنية التحتيةب
 

المستحضرات الطبية  وحنتاجل م استخدامات المياه في الصناعة والزراعة  أعددلن 

يع م أهل اختصاص ومعرفة  وليد الطاقة ال هربا ية وزياد  النمو وجموالصيدالنية وت

في االقتصاد  ومع  لي  اهل دور الميحين أقول حن االقتصاد في المياه يفعّ عرف أو

مثل هذا للمياه في لبنانب ولنا في  ياب  األمثلعلى وجوب االستخدام سوشدد 

ى انع اسه على تراجع التنمية خير دليل عل الوّزانياالستخدام في نهر الحاصباني/ 

 واالقتصاد وخلق أسباب حضافية للنزاعاتب
 

حن لبنان ال يستفيد من كل الحقوق التي كّرستها النصوص والعادات المحلية في 

البحيرات للري واالستعمال  بحيث ُيستخدم من مياه ووالقنوات  األنهاراستعمال مياه 

 فق ب اه تارو  650لري حوالي  انويو س 3ماليين م الحاصباني ما ال يتجاوز سبعة

م عام  اووفقو  مياه نهر األردن وروافده  1954لمشروع جونستون األميركي الذي قسَّ

أي كمية من حقه في هذه  استغّل منها حاليو ال يُ  3مليون م 35فإن حصة لبنان هي 

 المياهب
 

يتون من كميات كبير  من الصرف الصحي وزيبار الزحن المياه مّلوثة بسبب تسّرب 

على السالمة العامة وعلى الحيا  الما ية  ال خطرو المعاصر المنتشر  في المنطقة تش ّ 

ة التي تنش  في المنطقة خالل فصل في مجرى النهر وتقضي على الحركة السياحيّ 

 الصيفب
 

صلة تحمل وتهديداته المتوا  خفى على أحدلي فهي ال تُ سرا يأما أطماع العدو ا 

التوسعية في استخدام  ور باته كما حاجاته بمياهنا اطماعو ياتها أفي ال ثير من خلف
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 ا ن ليزأن الصهاينة في أيام  السابقة الجلسةسمعنا في لبنان ) منالمياه الجارية 

 ا(بكانوا يريدون الوصول حلى شتور
 

مع  اعلى العديد من النقاط خصوصو  لإلضاء من هنا فإن لهذه الجلسة أهمية كبير  

لنا  اغنيو مل أن ي ون النقاش مُ أ  على والمعنيينالخبراء وبة من الفعاليات مشاركة نخ

التنمية المت افئة والمستدامة في  لصالحوأن تساهم ترجماته على األرض  اجميعو 

 الوّزانيمياه الحاصباني/ ث سباب تلوديات وتعرض الحلول لمعالجة أمواجهة التح

 الفاعلة في اقتصادهب النهوض بالبلد والمساهمة وتضعه على خارطة
 

 انم المحاضر  في األنثروبولوجيا في جامعة  للدكتور  ليلى رك ال الم اآلنأت

التنمية افده في ر يسة تحرير مجلة بدا ل لتحدثنا عن دور نهر األردن وروالسوربون و

افئة في المنطقة  و لي باالستناد الى الورقة المقّدمة من الدكتور  المستدامة والمت

 دو بتريلال بعنوان "رؤية المنتدى العالمي البديل للمياه من أجل عدالة ما ية"بري ار

الورقة الثانية يقّدمها الدكتور وسيم ضاهر ر يس مجلس حدار  ومدير عام مؤسسة 

وعنوانها "حاجة لبنان لمياه الشفة في ضوء المشاريع القا مة  الجنوبيمياه لينان 

 الجنوب"ب ا في منطقة الحوض وسا روالمخط  له
 

الورقة الثالثة يقّدمها المهندس بسام جابر حول الحقوق اللبنانية التاريخية في مياه 

خبير مع البني الدولي هو و  وهو مدير عام سابق في وزار  الطاقة والمياه الحاصبانيب

 في حعدادبش ل فّعال للتنمية  وقد ساهم  واالتحاد األوروبي والوكالة األميركية

 تنظيم قطاع المياه في لبنانب بإعاد المتعلق  2000/221القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 الوّزاني وحاجات لبنان منه –االستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني : ثانيةالجلسة ال



 62                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 

 

 

 

 رؤية المنتدى العالمي البديل للمياه

 من أجل عدالة مائية

 

 

 

  *دب ري اردو بتريلال

 

 

 

كان من المفترض أن ي ون الدكتور ري اردو بتريلال بيننا اآلن ول نه لم يستطع 

تضّمن األف ار األساسية التي كان ينوي ترسل ورقة واب طار ة  فالحضور ألسب

بل  الوّزانيموضوع الحاصباني/  اتقديمها والحقيقة أن هذه الورقة ال تعالج تحديدو 

 ناول موضوع المياهبامة تتهي رؤية بديلة ه
 

 (Louvain)لوفان في الجامعة ال اثولي ية في  وأستا ري اردو بتريلال هو خبير ما ي 

 Forum Mondial de) وهو مؤسس المنتدى العالمي البديل للمياه  بروكسلي ف

l’eau)األمم  أسستهي ذلذي نجح في كشف مساعي المنتدى العالمي للمياه ال  ا

اقتصادية خاضعة بهدف واضح هو خصخصة المياه وجعلها سلعة  1997المتحد  عام 

مهيد لقيام المنتدى العالمي ب وكان قد جرى التالعالميس المال لقوانين السوق ورأ

لقمة األرض  أعدتوهي التي  1992عام  (Dublin) دبلنللمياه في قمة المياه في 

 التي ُعقدت في ريو في العام نفسهب

                                                           
(*)

 في بروكسلب ل اثولي ية في لوفانخبير ما ي وأستا  في الجامعة ا 

0
0
0

 

 الورقة األولى
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هذا المنتدى ل ن لعل من سمعوا بهذا المنتدى العالمي البديل للمياه قلة عندنا  

االجتماعية العالمية لمنتديات وشارك بفعالية في ا أوروبامعروف على نطاق واسع في 

التي نظمها النشطاء والخبراء والعلماء الذين حاولوا أن يف روا في ش ل بديل 

لالقتصاد السا د  واستطاع أن يفرض شعار "المياه مل ية عامة وحق طبيعي مثله 

 اكبيرو  امثل الهواء"  وتم ن من أن يفرض نفسه على صّناع القرار في أوروبا ألن عددو 

وظهر العديد من المبادرات التي  با المنتدىذاألوروبيين دخلوا في ه لبرلمانيينامن 

حاولوا أن يوصلوا الماء حيث   اتحديدو قامإل بها بلديات عد  في أوروبا ومنها فرنسا 

ضد الشركات االحت ارية للمياه العابر   اكبيرو  انهم لعبوا دورو أكما   للمستهل ين امجانو 

ل" في حسرا يوكلها ُتشرك "  Vivandi, Bechtel, Lyonnaise des eauxمثل: للقارات

 بااستثماراته
 

األمم المتحد  شعار "المياه مصدر للحيا " و لي نتيجة  تبّنإل 2010في تموز عام 

 41الضغوط والجهود التي قام بها المنتدى العالمي البديل للمياه  وهو قرار عارضته 

البرلمان  أروقةفي فبالطبع و بل"حسرا يطانيا "ودولة من بينها الواليات المتحد  وبري

حرمانها على ل" حسرا يرفع الصوت ضد " جرىعمل هذا المنتدى نتيجة و  األوروبي

  وهذا التعبير ليس لي أو لري اردو "مياه السماء"للشعب الفلسطيني من حق استخدام 

 بالوشغلإل  حول هذه المسولة اواسعو  اتحقيقو  أجرتبل هو تعبير لمجلة بريطانية 

 خبراء حلى بريطانيا ليناقشوا هذا الموضوع مع المعنيينب أرسل ل يان المحتل الذيا
 

حصلنا عليها من الم تبة 1867تعود لسنة المنتدى العالمي البديل للمياه وثيقة قّدم 

 هبوا حلى  األميركيينوالجيولوجيين  المهندسينأن بعثة من الوطنية الفرنسية تثبإل 

 ايتضمن كشفو  اتقريرو  قّدموا 1871ا جيولوجية منطقة النقب وفي عام فلسطين ودرسو

للموارد الما ية للمنطقة بما فيها مياه اليرموك والحاصباني والليطانيب هذه الوثيقة 

  ود  في الم تبة الوطنية الفرنسيةبموج
 

يذكر ري اردو بتريلال في ورقته أنه منذ خصخصة المياه في السنوات الثالثين 

 أرباأللجميع ول افة الشعوب  بل دخلإل في نطاق تحقيق  اير  لم تّعّد المياه حقو األخ

للمستثمرين في قطاع المياه  وفي كل ما يتعلق بخدمات المياه في العالم  وقد وّجه 
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ن األديان تحترم الماء  واألديان تعتبر أن الماء رهم بونداء حلى المسلمين يذكّ  بتريلال

أنه يجب علينا أن بتريلال ويعتبر  المياه وضد تلويثهاب لها قدسية وهي ضد هدر

الدينية  ام الخلفياتداستخنستخدم كل الُسبل لخلق حالة توعية عند الناس بما فيها 

من ثقافة "المياه حق للجميع" حلى منطق  انتقلنالقد  والثقافية الموجود  عند الشعوبب

   وأصبحإلسوق عالمية للمياه كصبح هنا"  وأالمستهلي ثمنها"يدفع أن المياه يجب 

 أسعار المياه ُتحدد في البورصة العالميةب
 

أن  تم االتفاق على Montville مونفيل في 2002التي ُعقدت عام  األلفيةوفي قمة    

مين مياه ضرورية لتوالمليار دوالر  45 توفيرُيناط تمويل التنمية بالقطاع الخاص  و

ن هناك وب احال عن طريق القطاع الخاصب علمو  ال يم ن أن تتم ال وكبالشرب لنصف 

المياه  همال تصلمليار نسمة  6ب2عن نحو  المياه  فضالو من  مليار نسمة محرومين 2ب1

 ألسباب تقنيةب
 

النف  مثل  يحستراتيجلإل المؤسسات المحلية والدولية المياه حلى مورد لقد حوّ 

إل مقولة الذهب األزرقب اقتصادية وقد تعمق -الجيويات ستراتيجيح مه منطق ا 

 الذهبمقابل  الذي هو المياه  (L’or Bleu) األجنبية األدبياتوتجدون هذا العنوان في 

 الذي هو النف ب L’or Noir))األسود 
 

ولي وصندوق النقد الدولي على شعوب العالم الثالث وعلى عالمنا وقد فرض البني الد

 لقروضبالشروط لمنح اأوجه العربي خصخصة المياه كوحد 
 

 ان مصريو أن المنتدى العالمي للمياه لم ي ن من قبيل المصادفة أنه عيّ  ا كر أيضو أ

على حساب  رلر استه وهو الذي أخذ القرار بتخصيص مياه النيل  حتى لو كان القرا

مصر  وأنا حاورته وقال لي حن هذا القرار ُأتخذ على مستوى الدولة المصرية بالتفاوض 

يات المتحد  األميركية  ومن حينها بدأت المفاوضات حول سّد ل" والوالحسرا يمع "

 الخببب أثيوبياالنهضة وحصة 
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االتفاقية العامة لتجار  الخدمات   مندرجاتمع  اتماشيو بالتوافق مع هذا المسار و

من استهالك المياه حلى  اخصخصة قطاع المياه بدءو  ابلدو  72طلب االتحاد األوروبي من 

 وتجديد الشب ات والصرف الصحيب  وفيةحدار  المياه الج
 

حلى احتالل مواقع فيه من خالل  وسرعإلفذا الوضع هل" من حسرا يلقد استفادت "

عتبر اليوم من البلدان الر يسية في حنتاج وتصدير تقنيات تحلية تطوير طاقاتها وهي تُ 

 وهو قطاع  و ربحية عاليةب المياه
 

طلق يدها ليس ل" وتُ حسرا يتقف حلى جانب "العالمية  الرأسماليةبتريلال أن  يؤكد

في المياه على الصعيد  االستثماربل في   فق  في موضوع السيطر  على األرض

حيث تدخل كشريي في شركات االستثماري العالمي للمياه وفي منطقة الشرق  الدولي

 عتبر أن العمل من أجل  األردن  الحاصباني  الخببب( وهو ي  النيل أحواض) :األوس 

جعل المياه مل ية عامة ومقاومة شركات المياه العابر  للقارات وقوى االست بار 

ال يتجزأ من قضية الدفاع عن حقوق الشعوب بالسياد  الما ية ومقاومة  العالمي جزء  

 ل" في وضع اليد على األرض والمياهبحسرا يسياسة "
 

Les questions/ solutions imposées au plan mondial ne vont pas dans la 

direction de la promotion et sauvegarde des droits et du devenir des 

populations locales et de la population mondiale. Cela signifie que la lutte 

du peuple palestinien et des autres populations de la région pour leurs 

droits à l’eau se trouve dans la condition de devoir lutter également contre 

les forces dominantes au plan mondial, de plus en plus puissantes en 

termes politiques, économiques (finance, marchés…) et technologiques 

(innovation). 

ل" والسلطات المتح مة حسرا ي" بين واألهدافويتحدث بتريلال عن تماثل في الرؤية 

)عاد و ما  الطبيعيةالعود  لوضع اليد مباشر  على الثروات لجهة بمسار البشرية  

ومن سيضع يده مباشر  على  ستعماراالحلى مرحلة  لإلشار ستخدم هذا التعبير يُ 
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ل بالتفاهم  ير مم ن بين قو  استعمارية والدول عتبر أن التوصل حلى حالثروات(ب وي  

ضإل   درجات العنف والدمارب ألقصىالمحيطة بها التي تعرَّ
 

 بل"حسرا يبمعنى أن الناس المحرومين من الحيا  كيف سيتفاوضون على الماء مع "

لدول منطقة الشرق  عالميمجلس أمن  لتوسيسيوتي  لي في سياق اقتراأ و

 حشراك ألجللبلدان كثير  في أميركا الالتينية وأوروبا  وسستاألوس   وهذا المجلس 

 بالقرارات المتعلقة بالمياهب االناس ديمقراطيو 
 

اجتماعات  ا يطالية  Teano تيانو ةفي مدين اسنويو تعقد أنه حلى تجدر ا شار  

المياه  :فيما بينهم من أجل ثالث قضايا هي للتنسيقئة بلدية  تشارك فيها حوالي م

حاولون خلق تجارب بديلة لما نسميه وهم يضيع  ذور  والمعارف المتوارثة التي توالب

 دي تاتورية األسواقب
 

أن تتحرر فلسطين وال يستبعد حلى أننا نستطيع القيام بخطو  أولى   بتريلال ويعتبر

 بيةا ستعمارأن نتخلص من هذه الحالة 
 

أو  نستوى البلداعلى م ال ُتحلّ  مياهالن قضايا بو اقناعته أيضو  هذا االقتراأ عنُيعّبر 

   السيما فيما يتعلقاحاضرو  واألمميوينبغي أن ي ون الُبعد العالمي   حتى األقاليم

ضع حدار  الموارد االبتعاد عن و األمم المتحد  من أجل أروقةنقل الحوار حلى داخل ب

النظام م هذا البعد أن وترشيدها في أيدي المستثمرينب ومن األسباب التي تحتّ 

ضعفإل السيادات الوطنية حتى في قلب دول الدولي قد ُأصيب بالوهن وأُ االقتصادي 

المستقبل مواجهة مباشر  مع الشركات شمال مما يجعل طبيعة المواجهة في ال

 المتعدد  الجنسياتب
 

ويخلص حلى أن التنمية المستدامة ال يم ن أن تتحقق في ظل النظام االقتصادي 

 بواسعةشعبية  الحالي وبدون ضغوط
 

مبادر  دولية من لبنان يوضع حطالق  -مجلس األمن للمياهحلى حضافة  -وهو يقترأ

ب ام دوليو ل" للمياه وهذا محرّ حسرا يسرقة " إدانةبلعدالة الما ية يتعلق ا فيها بيان حول

حول هذه المسولة من خالل هذا المنتدى العالمي  ال نقوم بحملة دولية عالميةولما ا 
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ن تقف معنا أمن خالل البرلمان األوروبي والهيئات التي من المم ن  ا  وأيضو البديل

 وتدعمنا؟
 

الحملة على الويب خالل سنتين ُتتابع "أن هو هنا بتريلال االقتراأ الذي يطرحه 

  مليوني توقيع على عريضة مفتوحة"ب حصل على دعم وتوييدنل
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 لقائمةحاجة لبنان لمياه الشفة في ضوء المشاريع ا

 والمخطط لها في منطقة الحوض وسائر الجنوب

 

 

 *دب وسيم ضاهر

 

 

 

وكيفية استخدامها وما هي  المياهبل بعض الزمالء عن من قِ  اجرى الحديث كثيرو 

 يعيةببهذه الثرو  الط استثماريتنا في مجال حستراتيج
 

وم ية تقحستراتيجالماضي  األسبوعياه لبنان الجنوبي وضعنا منحن في مؤسسة 

الحاصباني/    خاصة وأننتقال من استثمار المياه الجوفية حلى المياه السطحيةعلى اال

ضغ  الهدف منها هو تخفيف ومصدر مهم من مصادر المياه السطحية   هو الوّزاني

تحديات كبير  في تومين كميات  خاصة مع وجود ن نهر الليطانياستهالك المياه م

 -وللعلم –ل نه فيه  ث الحاصلر م من التلوّ لى اعلو لي  المياه في الحوض األدنى 

ولو بالحد  وما زلنا قادرين على التعامل معه  اث قابل للمعالجة وليس مستعصيو تلوّ 

 بااألدنى حاليو 
 

 باالعتماد على الحد كل حاجاتنا من المياهال نستطيع أن نوخذ  في المبدأ نحن  

في حوض  السطحيةمن المياه  اتناجثم نوخذ حا الداخلية األحواضمن  المتاأ األقصى

  بل على الع س يجب أن نوخذ كل حاجاتنا من الحاصباني/ الوّزانيالحاصباني/ 

                                                           
 مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبيب *

0
0
0

 

 الورقة الثانية
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ل ميات التي يم ن مرتاحين في التعامل مع باقي ا من جهة حتى ن ون أوالو  الوّزاني

حتاحتها للداخل  ومن جهة أخرى قادرين على مواجهة التحديات التي تقوم على توفير 

 ب2050يات مياه حضافية كافية حتى عام كم
 

من هنا جاءت ف ر  هذا المؤتمر وله أهداف تندرج في سياق المنشآت التي سوف 

وضع تصّور للقاعد   خاصة وأننا بصددوالحاصباني   الوّزانيعلى نهر  يتم تنفيذها

 العلمية والقانونية التي سننطلق منهاب
 

يقّدم من أرقام سذا المؤتمر من أف ار وما ل على ما سيطرأ في هنعوّ فإننا من هنا 

ا  تتعلق ب مية المياه المتوافر  في ظل تفاوت األرقام والمعطيات التي يتم التداول به

التوصيات حلى   حضافة و لي لإلضاء  على ا م انيات التي يم ن االستفاد  منها

 العلمية التي سترد حتى ُيبنى على الشيء مقتضاهب
 

  عن رقم قريب جابر تحدث مهندسوال 3مليون م 380تحدث عن الدكتور الحاج  

نحن في  بوحتى أكثرمن المياه  3مليون م 500القول بتوفر  وهناك من يذهب حلى

حعاد   لبنان نتعامل على أساس كمية المتساقطات الشتوية والتقدير هو أن لدينا

ا من ما يتفجر لدين   بينمااسنويو  3مليون م 7200 -3مليون م 4700تغذية تتراوأ بين 

في السنة  3مليون م 2140  يعني لدينا حوالي 3مليون م 2500مياه ُيقّدر بحوالي 

 بفي السنة التي ت ون فيها كمية األمطار كبير  3م مليون 4600الشحيحة و

دراسة أخذت بعين االعتبار  2014عام  UNDP أعدت اآلبار الجوفية فقد وبخصوص

وقد تبّين  لم ُتقارب مسولة الثلوج  1970ها عام تأعدّ  قةساب بعد دراسة   و ليالثلوج

 ب3ليون مم 3000 -2000ما بين  أن لدى لبنانفي الدراسة األخير  
 

لدراسة كانإل قد  اعن حاجتنا لالستعمال التي تقدر وفقو هو وهذا الرقم فا ض 

كمية  اب ح و 3مليون م 6001 -1500بحوالي  (2012 -2010)وزار  الطاقة للفتر   أعدتها

 األنهارالثلج وحدها تفوق حاجتنا في االستعماالت الراهنة  وهذه ال مية تذهب حلى 

 والينابيعب
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ن نعتمد على وهناك رأي يقول ب   مع العلم أنالسطحية المياههي هنا ما يعنينا 

ألن المياه الجوفية ال نستطيع االعتماد عليها حال في  االمياه الجوفية وهذا ليس صحيحو 

نة وهي التي تذهب فيها المياه خارج الحدود اللبنانية ويفترض حقامة اآلبار معيّ  نأماك

ونحن بسهولة يم ن مالحظة أن العديد من   فيها ل ي نستفيد من هذه المياه الهاربة

 اه مالحة بنسب متفاوتة بحسب تداخل مياه البحرباآلبار المحفور  على الشاطئ هي مي

و لي   فق من المياه  3مألف  300 حواليالجنوب في منطقة  ُينتج حالعلى كل 

التي ينبغي الوصول  األماكنبسبب اهتراء الشب ات و يرها ولهذا ال تصل المياه حلى 

 بايوميو  3ألف م 370 -360  و لي في حين أن الحاجة الفعلّية هي بحدود حليها
 

 ايوميو  اعةس 24المياه الجوفية لمد   ضخ ال نستطيع تومين في الوقإل الحالي نحن

 مع العلم أنه ا فالسلى حتى نتفادى الذهاب حواء العالية و لي بسبب كلفة ال هرب

   ناهيي عن كلفة الهدر المرتفعة على الشب اتبال لفة ارتفعإلالبئر  عمق زداداما لك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلما زجنا والسعر   هو كلفةيظهر أن الخ  األزرق  الرسم البياني أعالهحلى وبالنظر 

دات  وحيث استخدام الموّلحلى العمق ازدادت ال لفة  أما الخ  األخضر فهو يؤشر في 

أننا بدأنا بالخسار   بمعنى آخر أن كلفة سحب حلى يشير  يتقاطع مع الخ  األزرق

ب كذلي يشير الخ  م 100المياه من اآلبار الجوفية هي مجدية على عمق ال يتجاوز 
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م  وهو ما يعني 560توس  سحب المياه على كلفة ال هرباء ح ا كان محلى األحمر 

حم انية استخدام حلى الخ  األزرق األدنى في الرسم يشير  وجود خسا ر للمصلحةب

  وهذا األمر من اساعة يوميو  24الطاقة الشمسية مع كهرباء بحيث تغطي العمل مد  

من   ل ن من األفضل االعتماد ال لي على الطاقة الشمسية التي شونه خفض ال لفة

 لير ب 350 -300تجعل كلفة ال هرباء للمتر الم عب تساوي شونها أن 

 

المياه  بتبني خيار استخدامباختصار فإن هذا الرسم البياني يوضح أن ال مجال حال 

 بوقصىات طريقة تخزين تعتمد على تشغيل المضخّ  معقة الشمسية الطاالسطحية و

 ا م اناالستعمال في الليل قدر  طاقتها في النهار وت بير حجم الخزانات  وتقليل

 ال هرباء أو حلى المولداتب حلى وعند االضطرار نلجو 
 

  على المياه السطحية االعتمادال نجد أمامنا من خيار أفضل من أعلن أننا من هنا 

 بسطحية اسوف تصبح معظم المياه التي نستعملها مياهو  2023وبحلول العام عندها 

من شونه أن مليون دوالر في السنة وهذا  20البالغة  باءال هرنحن اآلن ندفع كلفة 

 ية فإنهستراتيجبحسن تقديراتنا وفي حال تنفيذ ا ب ل ن ميزانية المؤسسةب يودي

بلغ بمجرد االنتقال نصف هذا الم ي ون بإم اننا دفعسوف  2024 -2023 األعوام وفي

في ال لفة الناتج عن الخفض احتساب  من المياه الجوفية حلى السطحية  هذا من دون

وليس  بوكملهاأن نلبي حاجات منطقة الجنوب  اأيضو علينا  الطاقة الشمسيةباستخدام 

ح  يجب ح الق الدوا ر الما ية  مرجعيون وحاصبيا يحوضسّد احتياجات ب االكتفاء

منطقة النبطية وصيدا  كما أن منطقة بنإل حاجات فهناك  والرب  بين األحواض 

 بوفضل السبل المم نةن لها ال مية الضرورية ياه وسنحاول أن نؤمّ جبيل فيها شح بالم

من كمية المياه المتدفقة خارج الحدود التي هي حصة وحق على االستفاد   ااعتمادو 

 لبنانب
 

ـ تُ  في منطقة حاصبيا وبنإل جبيل ومرجعيون كانإل الحاجة 2018في عام   348قدر ب

سوف تتضاعف ف 2050في عام أما ءب في فصل الشتا 3م ألف 219وفي الصيف  3لف مأ

شتاءو في اليوم   3ألف م 40ونحو  اصيفو  3ألف م 62حلى نحن بحاجة  احاليو  هذه األرقامب
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و لي كما يظهر  1مضاعفة هذه األرقامحلى سوف ن ون بحاجة ف 2050عام  أما في

  في الجدول التالي:

 

نا مختصين باالستعانة بمستشارين عالميين لوضع قد كلفّ أننا حلى من جهة ثانية أشير 

دراسة وافية عن المياه في منطقة الجنوب عامة  وُكّلفإل مؤسسة خطيب وعلمي 

   وتبّينالوّزاني -الحاصبانيحلى  وصوالو  الليطانيمنطقة  من ااعتبارو بإجراء الدراسات 

فق  مع أننا  3مليون م احاليو  الوّزانينسحب من  أنناتؤكد الحسابات  أنحتى اآلن 

 ب3مليون م 46نستطيع أن نسحب 
 

                                                           
مع العلم أننا ال نزال نعتمد الهي لية االقتصادية الحالية نفسها المتَّبعة في لبنان  وربما ح ا اعتمد  - 1

ياه سوف نحتاج الى كميات م االبلد على حستراتيجيات لتطوير وتعزيز الصناعة والزراعة فإننا حتمو 

 حضافيةب

 

عدد الس ان 

2018 

متوس  الطلب 

 2018على المياه 

 يوم( /3)م

عدد الس ان 

2050 

متوس  الطلب 

 2050على المياه 

 يوم( /3)م

ا شتاءو  ا شتاءو  صيفو ا شتاءو  صيفو ا شتاءو  صيفو  صيفو

 -حاصبيا
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التي حلى فلسطين المحتلة ومن لبنان  عن المياه التي تنساب االحديث كثيرو  يجري

هناك و بنها أرقام المراجع ول أرقامناهذه األرقام ليسإل   و3م نمليو 138تقّدر بحوالي 

كميات أخرى لم مش لة ألن 

ُتحسب في هذه األرقام من 

المياه الجوفية التي تدخل في 

 ما أن ن بالدان وبانياسب ول

حيث  اطبريا منخفضة جدو  يضارأ

يوجد ال ثير من الينابيع التي 

الظن  يغلب تظهر في الطريق

 من لبنان أن هذه المياه آتية

و لي كما يظهر في ب اأيضو 

 الخريطة المرفقةب
 

 490يبلغ  في لبنان معّدل األمطار أن ها البني الدوليعدّ أفي دراسة جاء   اأخيرو 

لي سرا يو ا دنعلم أن المعدل في لبنان أكثر من  ليب ويقّدر الع   ل نناالسنةملم في 

وعلى كل  بملم أو أكثر 1200 -1000 تتراوأمعّدل األمطار في منطقة حرمون أن 

خر ب وآامنخفضة جدو  ملم من دون الثلوج وهي أرقام 490هي  المعتمد  فاألرقامحال 

ـ    % من مياه الحوض  وما زلنا نتحدث عن مياه سطحية16تقدير هو أن لبنان يشارك ب

هناك تضارب في األرقام بالنسبة حلى هطوالت األمطار شتاءو في ل ن في الواقع 

قيام بدراسة علمية في هذا المجال حتى نعمل وف نطالب وزار  الطاقة بالوس  لبنان

في موضوع اآلبار نحتاج حلى تقدير  التقييم المناسب للمحطات كما يجب أن ت ونب

صحيح ل مية المياه التي تخرج من باطن األرض في حوض الحاصباني ول ن هنا 

 وقد  قني الملقى على عاتقنااألمر يتطلب حسابات سياسية  ونحن سنتولى الجانب الت

بانتظار  الوّزانيعلى  3م مليون 12نحو  ضخّ  أنجزنا تصميم محطة الضخ التي بإم انها

كل  لي يحتاج حلى تغطية سياسية وقانونية ونتمنى أن ل ن   اأن يتم التلزيم قريبو 

 ي ون المؤتمر خطو  في هذا االتجاهب
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 الحقوق اللبنانية التاريخّية 

 اه الحاصبانيفي مي

 

 

 *ام جابربسّ  مب

 

 

 تمهيد

ورد في الماد  األولى من حتفاقية قانون استخدام المجاري الما ّية الدولية لأل راض 

"ببب يقصد  تعريف  للمجرى الما ي الدولي كما يلي: 1997 ير المالحّية الصادر سنة 

 «ببالمجرى الما ي الدولي أّي مجرى تقع أجزاؤه في دوٍل مختلفةببب
 

وهذا ينطبق على نهر الحاصباني  وهو أحد مصادر نهر األردن  الذي يقع حوضه 

 الصّباب )األردن( في لبنان  وسوريا  وفلسطين المحتّلةب
 

  هو أحد األنهر اللبنانّية الثالثة التي 1الوّزاني الحاصباني أو باألحرى الحاصباني/ف

ل حيث يش ّ   الوّزاني صي والحاصباني/العانهر دولّية  وهي النهر ال بير و اعتبر أنهرو تُ 

األّول في معظمه الحدود الشمالية مع سوريا  والثاني والثالث يعبران الحدود: العاصي 

 حلى سوريا شمال الهرمل  والحاصباني حلى فلسطين المحتّلة في الجنوبب

                                                           
(*)

 خبير دولي في قضايا المياهب 

واقع أنه نبع ينبع في مجرى الحاصباني كثيرون أن الوزاني هو نهر ثان يرفد الحاصباني  وال يعتقد -1

  وهو ُيشّ ل جزءوا ال يتجزأ من هذا النهرب

 الورقة الثالثة

0
0
0
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تفاقيتين منفصلتين العاصي وال بير مع سوريا بموجب ا وقد تّم اقتسام مياه نهري 

بسبب  اب أما نهر الحاصباني فقد بقي وضعه معّلقو 2001و 2000ين لبنان وسوريا سنة ب

 العدو ا سرا يلي حرب معزل في حالة يلم    وكون لبنانعبوره حلى فلسطين المحتّلة

 تفاقّية هدنةبوليس بيننا وبينه سوى ا
 
 

  ص الطبيعّية والجغرافّيةالخصا –الحاصباني

وافد الثالثة التي تقع في الحوض األعلى لنهر األردن نهر الحاصباني هو أحد الر

األراضي وبانياس في   والدان في فلسطين المحتّلة  وهي: الحاصباني في لبنان

 المحتّلة )الجوالن(ب السورية
 

أّما مياه هذا النهر فمصدرها مجموعة ينابيع أهّمها الحاصباني الذي يقع على بعد  

لغرب من مدينة حاصبّيا  والحرشة وسريد  ويرفده وادي حلى ا اثالثة كيلومترات تقريبو 

أبو قمحة  ووادي شبعا  ومجريين صغيرين يستجّران المياه من نبع الورقات  وعين 

وادي الهري الذي يتصل بنهر  عن ى للنهر  فضالو عبد  وعين المهر  من الضفة اليمن

قبل الحدود  وّزانيالالحاصباني في منطقة وطى الخيام والماري  وينضم حليها نبع 

 :الجنوبية ب يلومترات قليلة حيث يبلغ
 

  باسنويو 3مليون م 150 - 140بين تصريف النهر يتفاوت 

  في ثالثة أقضية: راشيا  وحاصبيا ايقع جغرافيو  هوو  2كلم 21 علىطوله يزيد  

 ب2كلم 600 أّما حوضه الصّباب فيقارب الـ ومرجعيونب
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 :من الحاصبانيالمياه المستثمر  في لبنان 

 لمصادر وزار  الطاقة والمياه: اتبلغ كمّية المياه المستثمر  ضمن الحوض وفقو 

 نحو في ون المجموعب ايو سنو/ 3مليون م 2ب4للرّي   واسنويو / 3مليون م 8ب2للشرب  

 % من تصريف الحاصبانيب5أي ما يوازي  اسنويو  /3ن مييمال 7

المنطقة قامإل الدولة اللبنانية )مجلس  ة حلى مياه الشرب فيتجاه الحاجة الملحّ و

أي  ايوميو  3م ألف 12  طاقتها القصوى الوّزانيالجنوب( بإنشاء محطة ضخ على نبع 

 45ب2 أكثر من ا  حّنما بسبب أوضاع ال هرباء فإّنها ال تسحب فعليو اسنويو  /3مليون م 4ب4

في أحسن  يتعّدى ال أي أّن مجموع ما يستثمر من مياه الحاصباني اسنويو  / 3مليون م

% من كّمّية المياه التي يصّرفها النهر 8وهو يقّل عن  اسنويو  / 3مليون م 5ب11 األحوال

 باسنويو 
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 :الحقوق اللبنانية على مياه الحاصباني

المش لة في ت من ه الحاصباني  ل ن على ميا اعلى أن للبنان حقوقو  ثناناال يختلف 

على  االختالفحوض  مشترك  وبالتالي كان أّن هذا النهر جزء  من حوض األردن وهو 

ة كل طرٍف من مياه هذا الحوض  خاّصةو وأّن هذه الماّد  الحيوّية كانإل ولم تزل حصّ 

للحصول على  الذين سعوا  احتى قبل أن تصبح كيانو  "لحسرا ي"لمؤسسّي  اهاجسو 

ّلعون كان الصهاينة يتطو جميع مصادر مياه األردن  وأكثر من نصف مياه الليطانيب

حلى تومين المياه للمناطق الموهولة  وحلى رّي صحراء النقب  نما ها  والستيعاب أكبر 

ّلفوا بقسمة ا رث وقد حاولوا التوثير على المسؤولين الذين كُ  عدد من المهاجرينب

وسعوا لجعل نهر   بي و وضعوا اتفاقية ساي س/الذين   و1916 العام العثماني منذ

ين الشمالّية  كما حاولوا أن يضموا حليها جميع المناطق التي الليطاني حدود فلسط

بموجب تحتوي على مصادر المياهب ل ّن فرنسا رفضإل ا قتراأ المذكور  واستطاعإل 

أن تؤمن اكتفاء سوريا ولبنان من المياه  1920عام  اتفاقية مع السلطات البريطانية

 1926الموقعة عام سن الجوار فلسطين  وقد ُألحقإل بها اتفاقية حُ حلى قبل جريانها 

التي وضعإل الحدود النها ية بين لبنان وفلسطين  وكّرسإل الحقوق الم تسبة حسب 

ب وه ذا بقي األعراف والعادات المحلّية في مياه األنهار وقنوات الري واالستخدام

 اب بوكملهبكذلي حوضه الصبّ و  اومصبّو  ا  ومسارو ا  نبعو البنانيو  االليطاني نهرو 

 

 مياه نهر األردن طات تقسيم واستثمارمخط

تّم وضع ال ثير من المخططات لتوزيع مياه نهر األردن وروافده  منها ما كان من 

 طرٍف واحد ومنها ما كان له طابع دولي وهي على سبيل الذكر:
 

(  وخطة 1952) (  وخطة بونجر1950) ماكدونالد (  وتقرير1948مخط  هايز ) 

وكان  ب(1954(  وخطة كوتون )1953تون األولى )(  وخطة جونس1953ماين )

 كما يظهر في الجدولخطة جونستون الثانية  التي وّزعإل المياه هو األخير المخط  

 اآلتي:
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 ل"حسرا ي" األردن سوريا لبنان النهر

    35 الحاصباني

   20  بانياس

 375 100 22  األردن

 25 377 90  اليرموك

  243   الوديان والمجاري

 400 720 132 35 المجموع

 

رض على ال نيسإل ونوقش لّية الفنية على المشروع  وعُ سرا يوقد وافقإل اللجنة ا 

 هناك  حنما لم يتّم التصويإل عليهب

  ولدى 1955على الخطة أعاله سنة  افقد وافقإل هي أيضو  أّما اللجنة الفّنّية العربّية 

عتراف ّدق عليها بسبب رفض الجامعة االصعرضها على مجلس الجامعة العربّية لم يُ 

بال يان  اعترافبال يان الصهيوني  باعتبار أّن موافقتها على الخّطة هو بمثابة 

 المذكورب 

 

 حتفاقية قانون استخدام المجاري الما ّية الدولية لأل راض  ير المالحّية

مذكور  تفاقّية القة أّن تعريف النهر الدولي حسب االفي مطلع هذه الور نا كر

 امشتركو  ادوليو  انهرو  263 حوالي في العالم ب وفي الواقع فإنينطبق على الحاصباني

ومن الطبيعي أن تثير هذه األوضاع األزمات فيما بينها  لذلي   بين دولتين أو أكثر

من هذه  %40في نحوبهذا الشون  اتفاقياتاتفق بعضها على اقتسام المياه وعقدت 

  حتى ولو اثنتين% منها( بين دولتين 80كثرّيتها العظمى )ل ّنها كانإل في أ الدول 

كان من الضروري حيجاد حطار قانوني للمجاري  لذا بكان النهر يمّر في دوٍل أخرى

المذكور   وقد  االتفاقيةالما ّية الدولّية  وهذا ما أّدى باألمم المتحد  حلى اعتماد 

أي بعد  2014آب سنة  17في   حّنما لم توضع موضع التنفيذ حال 1997صدرت سنة 

دولة قبل  35افق عليها وو لي بسبب وجود شرط أن ي عليها سنة من التصويإل 17

 بوضعها موضع التنفيذ
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على الشروط األساسية المفروض مراعاتها عند وضع  المذكور  االتفاقيةوقد نّصإل 

 االنتفاعسة: الخام اكر في مادتهبهذا الخصوص بين دولتين أو أكثر  حيث  ُ  اتفاقيةأّي 

 والمشاركة المنصفان والمعقوالن:

تنتفع دول المجرى الما ي كل  في حقليمها بالمجرى الما ي الدولي بطريقٍة » –

 «ب منصفة ومعقولةببب
 

من مياه نهٍر  %8وليس من ا نصاف أن ال يستفيد لبنان سوى بنسبٍة تقارب 

عند نقطة  اسنويو / 3مليون م 150تصريفه يقارب الـأن  اعلمو   الوّزاني كالحاصباني/

 الحدودب

وس انه المشاطئون للنهر كانوا وال يزالون   طبيعية وتاريخية احقوقو  حن للبنان

يستفيدون من مياهه للشرب والرّي منذ القدم  وحن كان بطريقٍة بدا ّية  وال يم ن 

 حرمانهم وأوالدهم من مياه تجري تحإل أقدامهم )فالمياه ال تمّر على عطشان(ب

 

أّما المبادئ المفروض اعتمادها عند عقد أّي اتفاق حول مياه نهٍر دوليٍ  فقد وردت 

 نذكر منها:و المنصف والمعقول باالنتفاعالعوامل  ات الصلة في الماد  السادسة: 

 قتصادّية لدول المجرى المعنّيةبالحاجات االجتماعّية واال" -أ

 لٍة من دول المجرىالما ي في كل دوالس ان الذين يعتمدون على المجرى  -ب

)وقد اعترضنا في األمم المتحد  على هذه النقطة باعتبار أن حاجات 

 بالس ان تشمل المقيمين األصليين وليس الذين يتم جلبهم من الخارج(

 بب"بالقا مة والمحتملة للمجرى الما ي االستخدامات -ج
 

 بشون يبعدم التسّبب في ضرر   االلتزام :7ي الماد  ف كذلي ورد
 

 بالتعاونب االلتزامالماّد  الثامنة: وفي 

ل ون هذه المنطقة من أكثر المناطق اللبنانية حاجةو حلى مياه الشرب والرّي  اونظرو 

قرب قرية حبل السقي  يم نه تجميع  الطاقة والمياه حلى درس حنشاء سدّ عمدت وزار  

وشركاهب فإل بذلي م تب رفيق خوري المياه شتاءو  الستعمالها في فصل الجفاف وكلّ 

 وقام الم تب المذكور بوضع المخططات الالزمةب
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 :ومواصفاته سّد حبل السقي

 على مجرى الحاصباني قرب بلد  حبل السقيب الموقع

 2كلم 452 مساحة الحوض الصّباب

 ركامي صخري نوع السدّ 

 3مليون م 50 السعة

 م فوق سطح البحرب 460 -455من  مستوى أسفل السدّ 

 م 78 حرتفاع السدّ 

 م 433 طول قّمة السد

 م فوق سطح البحر 6ب535 مستوى أعلى السدّ 

عدد القرى المستفيد  

 للشرب

حم انية  معقرية في قضاءي حاصبيا ومرجعيون  20

 قرى في قضاء مرجعيونب 6حضافة 

 ألف شخص 80 عدد الس ان المستفيدين

عدد القرى المستفيد  

 للريّ 

يون  تقع في قرية في قضا ي حاصبيا ومرجع 12

 حوض الحاصباني تحإل مستوى السّدب

 ه تار 2600حوالي  المساحة المروية

 

 حوض الحاصباني الجوفي

لم يتناول البحث حتى اآلن سوى المياه السطحية دون التطّرق حلى المياه الجوفية 

غذي األراضي المحتّلة المنخفضة في الحوض الذي ينبع منه نهر الحاصبانيب وهي تُ 

 اسنويو  / 3مليون م 250حلى  200اضٍح نسبةو لألراضي اللبنانية  و لي ب مّية بش ٍل و

 بوالتي للبنان فيها حصة

وح ا راجعنا أوضاع الروافد الثالثة الواقعة في الحوض األعلى لنهر األردن  فإّننا نجد 

 أّن:

  ومساحة حوضه الصّباب  اسنويو / 3مليون م 150نهر الحاصباني يصّرف

  ب2كلم 600التقريبية 

 الوّزاني وحاجات لبنان منه –االستعماالت التاريخية لمياه نهر الحاصباني : ثانيةالجلسة ال



 82                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 ومساحة حوضه الصّباب  اسنويو / 3مليون م 160يصّرف ما يقارب  نهر الدان

 ب2كلم 24حوالي 

  ومساحة حوضه الصّباب  اسنويو / 3مليون م 260نهر بانياس يصّرف ما يقارب

 ب2كلم 175حوالي 

وهذا يعني أّن الدان ال يستفيد فق  من حوضه الصّباب السطحي  بل يتغذى من 

حّن ثم لذي يمتد حلى سفوأ حرمون ويقع ضمن األراضي اللبنانيةب الحوض الجوفي ا

هذا الحوض يغّذي الينابيع التي تنبع في األراضي المحتّلة بعد الحدود اللبنانّيةب وهذه 

عطي ويُ  األراضي تقع على مستوى أدنى من المناطق اللبنانّية  كما سبق أن  كرناب

غذي الحاصباني  كما في لجوفي الذي يُ في مياه الحوض ا اهذا الوضع للبنان حقوقو 

أّن األمم المتحد   في هذا الصدد نذكر اوأخيرو مياه الحوض الجوفي الذي يغذي الدانب 

 الستخدام مياه األحواض الجوفية الدوليةب اتفاقيةوضع  تع ف على
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 الخالصة

 انين تثبإل أّن للبنان حقوقو بّين أّن التاريخ والجغرافيا والقواتحّن ما لدينا من معطيات 

ال جدال فيها في مياه الحاصباني السطحّية والجوفّية  كذلي في مياه حوض الدان 

تفاقّية قانون االجوفّية  كما أّن ما  كرناه في الفقر  ج من الماد  السادسة من 

( التي أعطإل الحق بالمياه "للس ان الذين يعتمدون على 1997المجاري الدولية )

الما ي في كل دولة من دول المجرى" ينطبق على الس ان األصليين  وليس المجرى 

 الطار ينب
 

تباعها لر اسة مجلس الوزراء( حصار حلى حنشاء وحد  )يم ن أ أن يُ وبالنهاية نقتر

تضّم ممثلين عن وزار  الطاقة والمياه ووزارتي الخارجية والزراعة  حضافةو حلى خبير 

  ت ون مهّمتها: وخبير بالقانون الدولي والمياه يهيدرولوجي وآخر هيدروجيولوج

تجميع كافة المعلومات والمعطيات الفّنّية والحجج القانونّية لوضع خطة تستند حليها 

 في المحادثات والمفاوضات عند حصولهاب ولن يموت حق  وراءه مطالبب 
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 الجلسة الثانيةمداخالت 

ن تقديم األوراق الثالثة في الجلسة الثانية تلإل االنتهاء متناولإل المناقشات التي 

 بعض المالحظات والتساؤالت والمداخالت التي يم ن حيجازها كاآلتي:

بعدما  الوّزانيرور  للبدء بحملة م افحة التلّوث في منطقة الحاصباني/ ضهناك  -

 ن أن التلّوث أصاب حتى المياه الجوفيةبتبيّ 

 40الحوض وبناء سّد سعته  ال بد من حقامة محطات صرف صحي جديد  في -

 كما اقترأ الدكتور كتفا وب 3مليون م

المياه السطحية والجوفية التي ُعرضإل بشونها  ما هي خطة الدولة الستثمار -

 ؟معلومات وححصا يات متنّوعة في المؤتمر

ن ال يان ي الشرق األوس  وهل أما ا عن ف ر  حنشاء مجلس أمن عالمي بديل ف -

 المجلس؟ الصهيوني ينضوي في هذا

 

 ردود المحاضرين

 دب ليلى  انم

بديل للمياه هو الذي اقترأ أوضحإل الدكتور  ليلى  انم أن المنتدى العالمي ال

األوروبي  البرلمانوُطرحإل الف ر  على   مجلس أمن عالمي بديل توسيسموضوع 

الظهر لجميع  أدار الصهيونيمن قبل دب بتريلال  ول ن بعد ال شف عن أن ال يان 

حدى مواد المشروع على حال يان نصإل  حدانةوالقوانين الدولية  وتمإل  اراتالقر

بعد فلسطين   على أن تصبح اعنصريو  ااستعماريو  ابارها كيانو ل" باعتحسرا ياستبعاد "

 في المجلس المقترأب اعضوو تحرير ال

 

 دب وسيم ضاهر

وسيم ضاهر  دب أوضح الوّزانيمن مياه  اوحول ال مية التي يستثمرها لبنان حاليو 

خضع لقوانين االحتياجات بل ال يأن استغالل لبنان ل امل حصته من هذه المياه 

  بمعنى أن حق لبنان في مياهه أمر ال جدال فيه و لي بغّض النظر لقانون الحقوق
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صحيح أن لبنان  بترعى هذا األمرلي  وهناك قوانين دولية سرا يعن احتياجات العدو ا 

 ال شيء يمنع من  ليب افي استثمار المياه  ل ن حاليو  اكان مقصرو  اتاريخيو 
 

لدينا وث من الصرف الصحي  نحن نعمل جهدنا لحل المشاكل الناجمة عن التلوّ  اأيضو 

 بعدد كبير من المحطات والمش لة هي ت اليف التشغيل المرتفعة
 

حطة لمشروع حضافي  نشاء م ية بدأنا بالتحضيرستراتيجبعد االنتهاء من حعداد ا 

تستخدم كل حقها  حن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من المياهب 3مليون م 36الستثمار 

 بفي المنطقة التي تخدمها ن نطاق عملهاالحصري في التحرك ضم
 

معقد  وسياسية استغالل كامل حصة لبنان من المياه هي مسولة  سولةحن م

دو بين لبنان والع لفينأي قامإل عام الت األزمة رذكوالجميع ي  بالدرجة األولى

مع ما  الوّزانيمن مياه  3ماليين م 4 بضخلة اللبنانية لي عندما شرعإل الدوسرا يا 

ب ل ننا اكتفاء بال مية المستثمر  حاليو العدو مما أّدى حلى اال رافق  لي من اعتراض

نقوم لي" في أماكن عديد  في هذا المجال  وسوف سرا يقادرون على أن نسبق "ا 

   من كل حقوقنا على المياهبباالستفاد
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 الجلسة الثالثة:

 

 الوّزانيحقوق لبنان في مياه الحاصباني/ 

 بناءو على االتفاقيات الدولية

 

 رئيس الجلسة:

 النا ب محمد خواجة

 

 

 المحاضرون:

 دب محمد طيأب 

 دب محمد يوسف علوان 

 دب عرسان علي عرسان 

 دب نيلوفر با وات 
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 الوّزانيحقوق لبنان في مياه الحاصباني/ 

 بناًء على االتفاقيات الدولية

 

 

بناءو  الوّزانيحقوق لبنان في مياه الحاصباني/ " ُعقدت الجلسة الثالثة تحإل عنوان:

الذي استهّل الجلسة ب لمة جاء   بر اسة النا ب محمد خواجةعلى االتفاقيات الدولية" 

 فيها:

الش ر للمركز االستشاري على حقامة هذا المؤتمر تحإل عنوان  من توجيهبداية ال بد 

في األراضي  الوّزانيمياه الحاصباني/ أساسي هو عنوان المياه  أكان بما يخص 

بما يخص  وأوالفساد والهدر   وا همالالتلّوث  آفاتاللبنانية وما تعاني منه من 

 من صراعنا معهب االمياه جزءو  لي الذي ُتعتبر معركةسرا يمع العدو ا  الصراع

 نحن من نواجه؟ وكيف نواجه؟ أطرأ السؤال: سوف اكتفي بقليل من االستهالل ل ي

مة الصهيونية رسالة حلى بعث حاييم وايزمن ر يس المنظّ  اقبل مئة عام تقريبو 

ر يس الوزراء البريطاني دايفيد لويد يقول فيها: "نعتقد حنه من الضروري أن تشمل 

  وكذلي المنحدرات ميالو  25لشمالية لفلسطين حوض الليطاني لمسافة الحدود ا

والجنوبية لجبل الشيخ لسّد الحاجات الما ية لمناطق الشمالية من أجل الزراعة  الغربية

منذ حوالي مئة أي  اتقريبو  1920رسالة ُأرسلإل بحدود عام والصناعة والطاقة"ب هذه ال

 عامب

ظهر مؤتمرّي فرساي وسان ريمون خرا   تُ  وفي الفتر   اتها عرض وايزمن في

 الوّزانيالفلسطينية الشمالية عند نهر األردن لتشمل منابع الحاصباني/  الحدود

                                                           
( )

 نا ب في البرلمان اللبناني  عضو كتلة التنمية والتحريرب

 الجلسة الثالثة
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 لألطماعلنهر الليطاني الذي يبقى الهدف الما ي األساسي  األسفلوالحوض 

 ليةبسرا يا 

يقول  ـبن  وريونل انصو  1941ة تعود للعام وفي هذا السياق كشفإل وثيقة سريّ 

فيه: حن أراضي النقب القاحلة وكذلي مياه نهر األردن ونهر الليطاني يجب أن ت ون 

 ل"بحسرا يضمن حدود ما ُيسمى " مشمولة

: "حن اليهود يخوضون الح ومة االحتالل قال بن  وريون أيضو  اجتماعوفي أول 

 بل"حسرا ياليوم ضد العرب معركة المياه ويتوقف على مصير هذه المعركة مصير "

 لية لفتر  طويلة تدميرسرا يقرّرت  ولدا ما ير ر يسة الوزراء ا  1965وفي العام 

الذي كان قيد ولي  سرا يالطيران ا  من ِقبل مشروع تحويل مجرى نهر الحاصباني

برّرت ما ير  لي بالقول: "حن يومها  ى قرار من الجامعة العربيةببناءو عل بدأو التنفيذ

 هي بمثابة الدم في العروق"ب "لسرا يحـ "المياه بالنسبة ل

ما ية من النيل حلى  ل ال برى"حسرا ي: هل هي مصادفة أن ت ون حدود "تساءلون

 الفرات؟ لنرى م انة المياه في ُلّب هذا الصراعب

بالثرو  الما ية  أطماعهموهذا  يض من فيض مواقف القاد  الصهاينة يشير حلى أن 

مشروعهم مطلع القرن العشرين والذي تعزّزت فرص اللبنانية تعود لبدايات انطالق 

 نجاحه مع االحتالل البريطاني لفلسطينب

التي فلسطين لالثرو  الما ية  ألهمية القد تنّبه مؤسسو ال يان الصهيوني باكرو 

في مصادرها  فعملوا لالستيالء على مصادر المياه ومجاريها في جنوبي  اشحو تعاني 

منهم أن الطلب على هذا  اروافد نهر األردن  حدراكو  لبنان والجوالن السوري وبعض

  ي سيزداد سنةو بعد سنة مع ت اثر النمو الس اني والحاجات البشريةستراتيجالمورد ا 

من أسباب الحروب القادمة في منطقتنا والعالمب هذا عن العدو  اوست ون ُح مو 

 ليبسرا يا 

" للحفاظ ية "ما يةحستراتيجة ما ا عنا في لبنان؟ هل وضعإل الح ومات المتعاقب

تعلى المنابع والمجاري والمياه الجوفية؟  عنها عوامل الهدر واالستهالك المفرط  أأبع د 

هل حفظنا ثروتنا الما ية من خالل و البية مصادرنا الما ية؟  أصابوالتلّوث الذي 

رو  مشاريع السدود والبحيرات االصطناعية وخزانات التجميع لمنع انحدار تلي الث

وما ا فعلنا لمنع العدو من االستيالء على حقوقنا الما ية ال  باتجاه البحر؟ األساسية
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 7الذي تقتصر استفادتنا من مياهه على  الوّزانيسيما حقنا في نهر الحاصباني/ 

 70 -35تراوأ ما بين تا حصة لبنان من هذا النهر ُيفترض أن فق   بينم 3ماليين م

 باسنويو  3مليون م

العقل السياسي الحاكم  هذه األسئلة و يرها لم يرتقِ ا جابة عن  ف  فإنولألس

 العملية عنهاب  ا جاباتللبالد منذ االستقالل حلى مستوى تقديم 

للساد  والسيدات المحاضرين وهم: الدكتور  اسن تفي بهذا القدر لي ون الوقإل متاحو 

 حقوقالذي يتناول  توثيقنا ب مدير عام المركز االستشاري للدراسات وال /محمد طي

 /  والدكتور محمد يوسف علوانبين بلدان المجرى الوّزانياستعمال مياه الحاصباني/ 

الذي يتقدم بدراسة قانونية لالستعماالت  استا  القانون الدولي في الجامعة األردنية

 ر يس لجنة الموارد الما ية في /التاريخية لنهر األردن  والدكتور عرسان علي عرسان

لية بالمياه العربية سرا يا  األطماعالذي يتناول موضوع  نقابة المهندسين السوريين

القانون  أستا   يان الصهيوني لمياه الجوالن  والدكتور  نيلوفر با وات وسرقة ال

في جامعة بومباي بالهند  وتتناول في بحثها مش لة  اعامو  49الدستوري المقارن لمد  

 ل" ومشاريعها في ضوء القانون الدوليبحسرا يومطامع " المياه في لبنان ومحيطه
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 الوّزانيحقوق استعمال مياه الحاصباني/ 

 بين بلدان المجرى

 

 

 *دب محمد طي                                                                                    

 

 

 

ذ بداية وجود الجماعات البشرية على األرض  طرأ منبدأت مشاكل المياه تُ 

وتفاقمإل مع نشوء الدول حيث بدأت تطرأ االستعماالت المختلفة بهذا العنصر الحيوي 

في الحيا  واالقتصاد ليدخل األمر حلى السياسةب وبرزت على الصعيد الدولي مسا ل 

 دولةب أكثر منتتعلق باألنهار  خاصة تلي المشتركة بين 

ستخدام من الشرب حلى الري حلى المالحة حلى استخدام القوى الما ية وقد تطور اال

نظم استخدام المجاري فيما الدول تُ  وأخذت في الصناعة وخاصة في حنتاج ال هرباءببب

الص وك المتعلقة بمسا ل المياه  ب وبلغ عدد805 منذ العام 1وقإل مب ر فيبينها 

 تي:القرون على النحو اآلعلى  وجاء توزيعها اآلالف

 291  حتى نهاية القرن السادس عشرب 805من سنة  اص و 

 22  في القرن السابع عشرب اص و 

 81  في القرن الثامن عشرب اص و 

                                                           
(*)

 ركز االستشاري للدراسات والتوثيقبنا ب مدير عام الم 

 v.z. sironneau "le droitأحد األدير  حق المالحة في نهر الرين  805منح ا مبراطور شارلمان سنة  - 1

international de l’eau, existe-t-il. 

0
0
0

 

 الورقة األولى
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 1619  في القرن التاسع عشر اص و 

 1783  ب1983 وحتى العام 1900 العام من اص و 

 احوضو  61تختص بـ اتفاقية  286فتبلغ  أما االتفاقيات التي ما زالإل قا مة حّتى اليوم

 حوضب 200من أصل  ادوليو 

على أن القانون الدولي الدولية  نإل مصادر أساسية لقانون األنهار من كل هذا ت وّ 

 لم يهمل المياه الجوفيةب
 

I. المياه السطحية: 

ولإل المصادر المذكور  االستعماالت المختلفة للمياه السطحية المشار حليها أعاله تنا

 ير المالحية نصيب محدود  وحن كان يم نها أن  وخاصة المالحة  وكان لالستعماالت

تعتمد على القواعد العامة المتعلقة بعالقات الجوار بين الدول  وبالمبادئ العامة 

 :المتعلقة باالستعماالت األخرىب ومن أهم االتفاقيات

 :1997عام  اتفاقية نيويورك -أ

 1997أيار سنة  21ة  وأبرمإل في ت األمم المتحد  لالستعماالت  ير المالحيّ تصدّ 

ما يسّمى: "اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  ير 

 المالحية"ب

مة  على وح ا كانإل دول عديد  لم تصادق على هذه االتفاقية فإنها مع  لي ملزِ 

لألعراف والمبادئ القا مة على  ااألقّل  بجانبها المتعّلق باألساس  والذي جاء تقنينو 

 د العالمّي حّتى تاريخ حبرامهابالصعي

ات التي يم ن للدول أن يعلى أّن الماد  الثالثة من االتفاقية أعطإل األولوية لالتفاق

 ت ون عقدتها فيما بينها  ح  نّصإل على أنه:

ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى الما ي " :3م 

بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه  الناشئة عن اتفاقات ي ون معموالو 

 في هذه االتفاقية ما لم ي ن هناك اتفاق على نقيض  لي"ب اطرفو 

قد من عُ قد علينا  فيما يخص موضوعنا  أن نعود حلى ما يم ن أن ي ون  اح و 

نعتمد االتفاقية الرسمية التي لم ينضّم ال ات بين لبنان وفلسطين  على أن ياتفاق
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"األعراف" المقّننة في االتفاقية في منطقة الفراغ  علينا أن نعتمد على يها العدّو بلحل

 باالتفاقي

 

 :أح ام القانون الدولي الخاصة بالمياه -ب

  وأهم أح امها 1997يتلخص معظم قواعد القانون الدولي  السابقة  في اتفاقية  

 هي:

شب ة المياه السطحية والمياه " عّرف "المجرى الما ي" بوّنهالتي تُ  2 : الماد أّوالو 

وتتدفق عاد    اواحدو  الجوفية التي تش ل بح م عالقتها الطبيعية بعضها ببعض ُكالو 

وهذا يتفق مع مبدأ أولوّية "حوض االنصباب  صوب نقطة وصول مشتركة"ب

 ب( على أي حوض مستحدث تنقل حليه المياه(Watershed priority principleالما ي"

وريو دي  1992س في العديد من المؤتمرات الخاّصة بالمياه  في دوربن وهذا ما ت رّ 

كانون  -الواليات المّتحد  -وكيوتو  حلى آخر مؤتمر في الس فيغاس 1992جانيرو 

 ب2018األول 
 

"تنتفع دول المجرى الما ي  كلٌّ في أقاليمها  بالمجرى بطريقة منصفة  :5/1: ماثانيو 

هذه الدول المجرى الما ي وتنميه  بغية االنتفاع  ومعقولة  وبصور  خاصة تستخدم

به بصور  مثلى والحصول على فوا د منه  مع مراعا  مصالح دول المجرى الما ي 

 المعنّية على نحو يتفق مع توفير الحماية ال افية للمجرى الما ي"ب

 2في القانون الدولي هو قاعد  "حسن الجوار" ان هذه الفقر  مبدأ مستقرو قنّ تُ 

ن أ لبية الفقه تتفق اليوم على أن العالقات بين هذا المجال حيث "حفروضة في الم

الدول المحا ية )لنهر ما( تستند حلى هذه القاعد  الموروثة من القانون الروماني 

                                                           
2 -Voir: Marie-Françoise LABOUZ Voisinage et bon voisinage à la croisée des droits 

interne, international et communautaire, Table ronde organisée le 22 juin 2009 en visio-

conférence avec l’Université Lobatchevsky de Nijni-Novgorod, CESICE, Grenoble - 

Faculté de Droit - Université Pierre Mendès France. Voir aussi: C. Rousseau, DIP, Sirey 

1980, V. III pp. 273 et sui. P. Daillier et autres, DIP, LGDJ 8ème éd. P. 302 et surtout Pop 

Itten, voisinage et bon voisinage en droit international. Paris A. Pédone 1980. 
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والمستعاد  في التشريعات الخاصة الحديثة  التي اكتسبإل موقعها في العالقات 

 utere tuo ut sic"alienum non ح  تقضي قاعد ":   الدولية المعاصر 

laedas"  لآلخرين(   ا)حساء  استخدام الحق  أي استخِدم مل ي بحيث ال تسبب ضررو

بون على الدولة التي يجري على أرضها جزء من مجرى ما ي أن تستعمله ساهر  على 

على الدولة  أنّ  ااحترام الموجبات الناجمة عن قاعد  حسن الجوارب فالمفروض عمومو 

خارج  اأو محسوسو  اهامّو  ال ضررو ش ّ ية أن تستعمل المجرى في أرضها بما ال يُ المحا 

 ب"3حدودها
 

وتتفق الفقر  المذكور  مع "اتفاقية حماية واستخدام المجاري الما ية العابر  للحدود 

  والتي كانإل اتفاقية أوروبية ثم 17/3/1992والبحيرات الدولية" )المعدلة( هلسن ي 

الفقر  )ج( على   ر دول العالم  وهي تنّص في الماد  الثانية/تحإل النضمام سافُ 

 بضمان استخدام المياه العابر  للحدود بطريقة معقولة ومنصفة""

ر عنها ميثاق وكذلي تقّنن الفقر  مبدأ التعاون من أجل المصالح المشتركة كما يعبّ 

 األمم المتحد  )الفصالن التاسع والعاشر(ب
 

ففي تقريره المقّدم حلى  :وردت في قرارات دولية سابقة اامو وتختصر هذه الفقر  أح 

بشون استخدام المياه الدولية  1961مؤّسسة القانون الدولي في دور  سالزبورغ سنة 

ندراسي: "هناك مصلحة مشتركة في االستخدام أالسيد جورج   ير البحرية يقول

مجاري الما ية الدولية  األقصى للموارد الطبيعية المتاحة"  ومنها بطبيعة الحال ال

 أن تستفيد منه"ب  افالمجرى الما ي الدولي هو مورد مشترك لغير دولة عليها جميعو 
 

 :نقاض نظريات سادت في السابقيوتي هذا األمر على أو

فمنها ما تمس إل بسياد  الدولة ال املة على مواردها  بما في  لي المياه التي  -

نظرية المدعي العام األميركي هرمون تخترق أرضها لتصل حلى أراٍض أخرى  ك

                                                           
3 - M. Mubiala: L’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 

navigation: In : L’Évolution du Droit des Cours d’eau internationaux a la lumiere de 

l’experience africaine, 37. 
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4G. Harmon ب التي أخذت بها الح ومة األميركية في بعض الحاالت  ول نها

 ب5ها فيما بعدنتخّلإل ع

  وما Prior appropriationوضع اليد أو "السابق أولى" لومنها ما أعطإل األحقية  -

 ولة سفلى ألي دولة محا ية للمجرى سواء أكانإل دولة عليا أم د من أولوية

 هو أحق بها من اآلخرينب استخدم المياه أوالو فمن 

ن الدول الغنية من االستئثار بمياه المجاري هذه النظرية  ير مقبولة  ألنها تم ّ 

 .6المح مة العليا األميركية الدولية على حساب الدول األقل قدر   وقد رفضتها

ستفاد  من روافد نهر وهي نظرّية طرحها بعض الصهاينة لمنع اآلخرين من اال 

  ب7األردن في سوريا ولبنان

                                                           
عقيد  أو مبدأ هارمون: "عندما أرادت الواليات المتحد  في نهاية القرن التاسع عشر أن تنش  الزراعة - 4

احتجإل  1895ي أراض بدأت زراعتهاب سنة في الجنوب الغربي بدأت تحويل مجرى نهر ريد  رانوي لر

أن حقوق مزارعي الم سيي في الجزء األدنى كانإل أقدم من حقوق األميركيينب  االم سيي رسميو 

واجهتها الواليات المتحد  برأي جودسن هارمون الم لف بتحديد الموقف الرسمي للواليات المتحد   

ي هو السياد  المطلقة ل ل دولة على حقليمها  والذي قضى بون " المبدأ األساسي في القانون الدول

 بمواجهة جميع اآلخرين"ب

Voir Rousseau Dr. inter. Pnb- les relations internationales Sirey 1980 t.4 p: 500. 
5 - Ibid. 
6 - The National Agriculture Law Centre, Clean Water Act Reading Room, Environmental 

Law Reading Room, and Pesticides Reading Room. 

 https://nationalaglawcenter.org/overview/water-law/  2019 شوهد في 1 حزيران/يونيو 
ل شوفال  وهو أستا  في ما يسّمى "الجامعة العبرّية في القدس المحتّلة  حن يقول الصهيوني هيل   - 7

االستيالء األّول على مياه حوض األردن  بعد أن قامإل ب ل أعمال التطوير  titre "حسرا يل" تستفيد من

 لخزانات المياه الجوفية وللنهرب راجع:

Hillel SHUVAL «Jusqu’à la dernière goutte», RDI (Société Radio-Canada), reportage 

diffusé à Montréal le 17 décembre 2001,   عن نقالو Frédéric Lasserre1 et Alexandre Brun 

"La gestion par bassin versant: un outil de résolution des conflits?" 2 Lex Electronica, 

vol. 12 n°2 (Automne / Fall 2007) http://www.lex-electronica.org/articles/v12-

2/lasserre-brun.pdf. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال

https://nationalaglawcenter.org/research-by-topic/clean-water-act/
https://nationalaglawcenter.org/research-by-topic/environmental-law/
https://nationalaglawcenter.org/research-by-topic/environmental-law/
https://nationalaglawcenter.org/research-by-topic/pesticides/
https://nationalaglawcenter.org/overview/water-law/
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 احابي الدول المتقدمة اقتصاديو   وتُ اتحمي االنتفاعات األسبق تاريخيو هذه النظرية 

التي يم نها القيام بمشروعات االنتفاع بالمياه التي تمر عبر حقليمها قبل  يرها  اوفنيو 

 من دول المجرى التي يتعذر عليها  ليب 

تعماالت الماء في الشؤون  ير المالحية متنوعة كالري  واالستخدامات وح ا كانإل اس

الصناعية والحاجات المنزلية  وح ا كانإل األولويات في االستعمال ال تحظى بنظام 

 "حال أنه ال بّد من "حيالء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية لإلنسان عاّم 

ات المنزلية هي صاحبة األولوية   لي ما يعني أن الحاج  (1997من اتفاقية  10/2)م

 ببالشرب والنظافة هو من الحقوق األساسية التي يقوم عليها وجوده ا نسانأن حق 

 1989اتفاقية القضاء على جميع أش ال التمييز ضد المرأ   من 14الماد   وقد نّصإل

(CEDAW على ضرور : "التمتع بظروف معيشية مال مة  وال سّيما فيما يتعلق )

 ب س ان والمرافق الصحية وا مداد بال هرباء والماءببب"با
 

تشارك دول المجرى الما ي في استخدام المجرى الما ي الدولي " :5/2: م اثالثو 

وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة  وتقضي المشاركة  في مقابل "حق" 

النحو المنصوص االنتفاع بالمجرى الما ي  بواجب التعاون في حمايته وتنميته على 

 بعليه في هذه االتفاقية"

ندراسي المذكور أعاله  الذي يختصر ما توصل حليه سه تقرير أوهذا ما كان كرّ 

المجتمع الدولي  ح  يقول في ححدى فقرات مقدمته: "في استعمال المياه التي تهم 

أن بالتشاور وبالتخطي  المشترك والتنازالت المتبادلة    عد  دول تستطيع كل منها

ّن على الدول النية من الثروات الطبيعية"ب ح  حتحصل على منافع ترتيبات أكثر عق

 رم"بنم بالغُ التي تستفيد من النهر أن تتحّمل ت اليف صيانته مجتمعة على مبدأ "الغُ 

على أن االستفاد  ال ت ون بالمساوا  بالضرور   فقد قّررت المح مة العليا األميركية 

تفاد  "ال يعني تقسيم المياه على قدم المساوا  بين الواليتين أن حق االس 1922سنة 

 ب8 )يومنغ وكولورادو(

 

                                                           
8 - Voir U.S. Supreme Court: Wyoming vs. Colorado, 259 U.S. 419 (1922) Decided June 

5, 1922. 
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تتخذ دول المجرى الما ي عند االنتفاع بمجرى ما ي دولي داخل : "7/1: م ارابعو 

أراضيها كلَّ التدابير الالزمة للحيلولة دون التسبب في ضرر  ي شون لدول المجرى 

 الما ي األخرى"ب
 

"تتخذ دول المجرى الما ي منفرد   أو مجتمعة عند االقتضاء  جميع  :7/2الماد  و

 التدابير المناسبة لمنع حدوث الحاالت المتصلة بالمجرى الما ي الدولي التي قد تضرّ 

بدول أخرى من دول المجرى الما ي  أو للتخفيف منها  سواء أكانإل ناتجة عن أسباب 

ت أو الجليد أو األمراض المنقولة بالماء أو طبيعية أم عن سلوك بشري  مثل الفيضانا

 ترّسب الطمى أو التحاّت أو تسّرب المياه المالحة أو الجفاف أو التصّحر"ب

التي ترعى حسن الجوار  ح  ورد في التقرير  ئألحد المباد اوهذا ما أتى تطبيقو 

اسي لحاق الضرر  ير المشروع في اآلخرين مبدأ أسحالمذكور أعاله: "حّن واجب عدم 

 على العالقات فيما يخّص  ايرعى عالقات الجوار على نحو عام  وهو ينطبق أيضو 

 االستعماالت المختلفة للمياه"ب

 ومن أش ال الضرر التي كانإل منعتها األعراف واالجتهادات الدولية:

  وقف تدّفق المياه حلى الدول الدنياب كما قضإل به المح مة العليا األميركية عندما

 ب9ية تحويل والية يومنغ مجرى نهر الرامي عن والية كولورادورت ال شرعقرّ 

"تدّفق األنهار  ير الوطنية والحدودية والدولية ليس ضمن السلطة   لي أنّ 

التعسفية  حدى الدول المشاطئة  ألّن من قواعد القانون الدولي أنه ال يجوز 

بالظروف تغيير الوضع الطبيعي لظروف أراضيها الخاصة بما يضر  ألي دولة

الطبيعية  قليم دولة مجاور ب لهذا السبب ال ُيمنع على الدولة فق  حيقاف أو 

 يمنع اتحويل مجرى النهر الذي يمتد من بلدها حلى دولة مجاور   ول ن أيضو 

على الدولة المجاور  أو  االمياه من النهر عندما تسّبب خطرو استخدام مثل هذه 

 ب10"النهر من جانبها لتدّفق يمنعها من االستخدام الصحيح

                                                           
9 - Ibid. 
10 - Lassa Francis Oppenheim, public international law, A treaitise v. I, 2eme ed. 2012. 

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at: http://www.pgdp.net (This 
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  منع تغيير الطابع األساسي للنهر بخفض جريان مياهه حلى الدول األدنى

(d’avalف  )يجوز سحب المياه من قبل المؤسسات )خاصة المصانع التي  "الـ

ل في ت وينه حلى حد كبير  أو بمعنى تعمل بالضغ  الهيدرولي ي( ب ميات تعدّ 

طابع األساسي  لتيار المياه عند وصولها حلى آخر  الطابع القابل لالستعمال أو ال

 ب11األراضي القريبة من مصب النهر"

كما ال يجوز خفض مستوى النهر بش ل كبير عندما يمر حلى أراضي الدولة أو 

  اتفقإل الواليات المتحد  وكندا على أالّ الدول األخرىب فبشون نهر نيا ارا مثالو 

 Lakeحري سوس في مستوى بحير  خفض مح حلىيؤدي تحويل المياه من النهر 

Erie "ب12وال في تدفق المياه 

  به في قانون  ان "هناك مبدأ معترفو ح  ح منع التسبب بخطر على الدول األخرى

األمم يقضي بوال يجوز ألي دولة أن تغير الشروط الطبيعية ألرضها الخاصة على 

 اليس مسموحو حساب الشروط الطبيعية ألراضي الدول األخرىب ينتج عن هذا أنه 

ألي دولة أن تغير مجرى نهر ح ا نجم عنه ضرر للدول السفلى  وهو  اقانونو 

ممنوع عليها أن تستخدم المياه الجارية بش ل خطير بالنسبة لجيرانها أو أن 

 ب13لحاجاتهم الخاصة" اتمنعهم من استعمالها عندما تمر في أراضيهم طبقو 

  ال يجوز أن "تحمل المياه الحدودية أو : ال يماوي للمياه التركيبمنع التغيير في

معدية أو ما يضر بالممتل ات والصحة في الجانب  االتي تجتاز الحدود أمراضو 

 ب14اآلخر"

                                                           

file was produced from images generously made available, by The Internet 

Archive/American Libraries.) Page 241. 
11 -Ibid. 
12 - Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17), art. 5. 
13- G. Sauser-Hall «L'utilisation industrielle des fleuves internationaux», Recueil des Cours 

de l'Académie de droit international, 1953, II, p. 539. 
14- Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17) art. 4. 
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  lac Lanouxففي القرار التح يمي بين فرنسا وحسبانيا بخصوص بحير  النو 

العا د  حلى حسبانيا هي  Carol بون مياه نهر ال ارول يرد أنه "يم ن التذّرع

 ب15للمصالح ا سبانية" اأو اختلفإل حرارتها ما يسبب ضررو  املّوثة كيماويو 
 

 من الدولة العليا  بل قد تتسّبب بها الدولة السفلى  اعلى أّن األضرار ال توتي دا مو 

فال يجوز لدولة أسفل النهر أن تنشئ في أراضيها  أو تسمح بإنشاء  أي منشآت أو 

 ب 16ولة في أعلى النهر"مؤسسات قد تتسّبب في خطر ح راق د

"ال يسمح كّل طرف  هورد أن ففي االتفاق بين الواليات المتحد  وكندا المذكور أعاله

حماية أو تجديد سد أو أي حاجز آخر في المياه الحدودية  من ناحيته بتنفيذ مشروعات

أو السفلى التي تقطع الحدود  ي ون من نتا جها رفع المستوى الطبيعي للمياه على 

نب اآلخر من الحدود  ما لم توافق على  لي اللجنة الدولية المشتركة )بين الجا

 ب17الطرفين("
 

 :حماية البيئة -ج

هذا وقد أولى القانون الدولي البيئة أهمية كبرى ما انع س على االتفاقية  فجاء 

 فيها:

"تقوم دول المجرى الما ي  منفرد   أو مشتركة مع  يرها  عند  :20 الماد  

  بحماية النظم ا ي ولوجية للمجاري الما ية الدولية وبصونها"باالقتضاء  
 

 :21الماد  

في  ث دول المجرى الما ي الدولي" أّي تغّير ضارّ في هذه الماد  يقصد بـ "تلوّ  ب1

تركيب مياه المجري الما ي الدولي أو في نوعيتها ينتج بطريقة مباشر  أو  ير 

 مباشر  عن سلوك بشريب

                                                           
15 - RECUEIL DES SENTENCES ARBITRAL Affaire du lac Lanoux (Espagne, France) 16 

Novembre 1957 VOLUME XII §  24 pp. 281-317. 
16 - Oppenheim, op. cit. p. 242. 
17 - Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17), art. 4. 
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ما ي منفرد   أو مجتمعة  عند االقتضاء  بمنع وتخفيض تقوم دول المجرى ال ب2

 ا شون لدول  اب ضررو وم افحة تلّوث المجرى الما ي الدولي الذي يم ن أن  يسبّ 

أخرى من دول المجرى الما ي أو لبيئتها بما في  لي الضرر بصحة البشر أو 

الما ي  بسالمتهم  أو الستخدام المياه ألي  رض مفيد أو للموارد الحية للمجرى

 الخب وتّتخذ دول المجرى الما ّي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشونببب
 

 من األح ام القانونية  على النحو اآلتي:  اوأتإل هاتان المادتان لتقّننا عددو 

لميثاق األمم المتحد    امن حعالن ستوكهولم على أّنه "طبقو  21ينص المبدأ 

الدول الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة  ولمبادئ القانون الدولي  تمتلي

لسياستها البيئية  ل ن عليها أن تعمل على نحو ال تسّبب فيه نشاطاتها الممارسة  اتبعو 

في حدود واليتها أو تحإل حشرافها خسا ر بيئية في دول أخرى أو في مناطق ال تخضع 

 ألي والية"ب

زمع دما ي ون نشاط صناعي يُ عن ( General"يقضي القانون الدولي العمومي )

يفترض على مورد مشترك   افي حطار حدودي خصوصو  اهامو  االقيام به سيحدث ضررو 

يسمح بتقدير النتا ج المحتملة للنشاط أن بواجب تقويم األثر على البيئةببب القيام 

حدخال  ومما ي ون له أثر ضار على البيئة القضاء على التنوع البيولوجي أو ب 18المذكور"

 أنواع  ريبة أو جديد  حلى "المجرى الما ي الدوليب

 فقد جاء في قرار مح مة العدل الدولية بخصوص مصنع الورق على نهر األور واي:

"ترى المح مة أن من واجب األطراف  في حطار التزاماتها بالحفاظ على الوس  

اللتزامات الدولية الما ي  أن تحمي األنواع الحيوانية والنباتية في النهر )وأن تحترم( ا

 19ع الحيوي والموا ل الحيويةببب" في موضوع حماية التنوّ 

 لت ّرس هذا األمرب 1992ع البيولوجي لسنة وتوتي اتفاقية األمم المتحد  حول التنوّ 

 
  

                                                           
18-Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. 

Recueil 2010, p.14. 
19-Ibid. 
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 :حلى اآلتي 22االتفاقية في الماد   هذهومن جهة أخرى نّبهإل 

لمنع حدخال أنواع  ريبة أو جديد  "تتخذ دول المجرى الما ي جميع التدابير الالزمة 

 ون لها آثار ضاّر  على النظام ا ي ولوجي يفي المجرى الما ي الدولي يم ن أن 

  ا شون بدول أخرى من دول المجرى الما ي"ب اللمجرى الما ي ما يلحق ضررو 

كما تقضي االتفاقية بمنع وصول التلّوث حلى البحر  ألّن من واجب كل دولة حماية 

 بالبحرية وصونهاالبيئة 

"تتخذ دول المجرى الما ي منفرد   أو بالتعاون مع دول أخرى  عند االقتضاء  : 23م 

جميع التدابير المتعّلقة بالمجرى الما ي الدولي والالزمة لحماية البيئة البحرية وصونها 

 بامو والمعايير الدولية المقبولة عموبما فيها مصاّب األنهار  آخذ  في االعتبار القواعد 
 

 :حق المبادر  العا د للدولة -د

( في المطلق من أن d’amont) على أن هذه األح ام المقّيد  ال تمنع الدولة العليا

 تتحرك دون موافقة الدول األدنى  وقد ورد في االجتهاد:

"حن الدول ال تستطيع : "قّررت المح مة الدا مة للعدل الدولي أن الرأي القا ل

للمجاري الدولية حال بالتوافق المسبق بين الدول المعنية  ال  استخدام الطاقة الما ية

 ب20 "اعامو  اقانونيو  اوال مبدو  ارفو ال بصفته عُ  يم ن حقراره

شرك في بلور  مشاريعها لزمة أن تُ لدولة العليا حق المبادر   فليسإل مُ اتمتلي "

عليها أن الدولة السفلىب وح ا قدمإل لها الدولة السفلى حبان المفاوضات مشاريع ف

تدرسها  ل ن يبقى لها الحق في أن تفضل الحل القا م على مشروعها  ح ا أخذت 

 ب 21بالحسبان مصالح الدولة الدنيا"

ح ا فرضنا حلزامية االتفاق المسبق  فإ ا "لم تتمّ ن الدول المعنية من التوصل حلى و

ة فقدت في هذه الحالة يجب أن نؤمن أن الدولة صاحبة الصالحية العاديف تفاهم

الحق في أن تتصّرف وحدها نتيجة للمعارضة  ير المشروطة واالستنسابية من قبل 

                                                           
20 -Affaire de Tacna-Arica, Recueil des sentences arbitrales, t. II, p. 921 et suiv. ;  affaire 

du trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne, Cour permanente de Justice 

internationale, A/B 42, p. 29. 
21 - Ibid, p. 37. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية – حقوق لبنان في مياه الحاصباني: ثالثةالجلسة ال
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"حق الموافقة"  أو حق النقض )الفيتو( الذي يشّل ـدولة أخرىب هذا يعني أن نقبل ب

 ب 22ممارسة الصالحية الجغرافية ألي دولة"

قة الترخيص أو حطار طري  و"يعود حلى كل دولة أن تحدد في حطار التشريع الوطني

ل ل مشروع  المحتوى الصحيح لتقويم األثر على البيئة المطلوب في كل حالة  آخذ  

بالحسبان طبيعة المشروع المزمع وحجمه وانع اسه السلبي المحتمل على البيئة  

  ب23المطلوبة" العناية  ضرور  ممارسة كلوكذلي 

ظم السلبية على األنهار والنُ أّن السدود ال بير  لها العديد من التوثيرات  اهذا  علمو 

 بفهل يم ن االستغناء عنها؟  24ا ي ولوجية القا مة عليها
 

 الضرر المتسامح به: -ه

حن الدولة تملي الحق في أن تستخدم من جانب واحد الجزء الذي يخترقها من النهر 

أو مضايقة  امحدودو  افي الحدود التي ال يحدث  لي على أرض الدولة األخرى حال ضررو 

 ب25له حسن الجوار"طة مما يدخل في حطار ما يقضي بتحمّ بسي

حال أن هذا ال يعني أنه يحق للدولة ح ا لم تصل حلى اتفاق مع جارتها أن تدير ظهرها 

 بل عليها أن تتحلى بالحذر وتمارس العناية الالزمة:

 1888مارس  آ ار/ 22بتاريخ  Grover Clevelandحن القرار التح يمي في قضية 

أن تمنع ني ارا وا من أن تنفذ  على نفقتها  اكوستاري ا ال تستطيع قانونيو ر أن قرّ 

 ب 26وفي أرضها  مشاريع بشرط أن تعوضها عن أي ح راق أو ضرر يحصل في أراضيها

                                                           
22 - Affaire du lac Lanoux. 
23 -Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. 

Recueil 2010, p.14. 
24 - World commission on dams and development, a new framework for decision-making 

(2000 ch 3). 
25- CPJI, Affaire du lac Lanoux op. Cit. P 25. 
26-Voir REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARD SRECUEIL DES 

SENTENCES ARBITRALES Award in regard to the validity of the Treaty of Limits 

between Costa Rica and Nicaragua of 15 July 1858 Decisions of 22 March 1888 

VOLUME XXVIIIpp. 189-236. 
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"حن حلزام الدولة بعدم حلحاق الضرر بالبيئة في دول أخرى أو بمناطق واقعة خارج 

تبذل قصارى جهدها لمنع أن هذه الدولة واليتها القضا ية يفرض  ب ّل توكيد  على 

هي الفضلى في حال وقوع الخسا ر  ألن  الخسا ر المتجاوز  للحدودب فالوقاية

(  statu quo ante) 2/21 حلى حعاد  الحال حلى ما كانإل عليه االتعويض ال يؤدي  البو 

rirévenir que guéil vaut mieux pr" . لي أنه من األفضل أن تقي من أن تشفي
 "ب27

  :حّل الخالفات -و

جب أن يجري على أساس القانون بواسطة المفاوضات مع خالفات يحن حّل ال

سن النية  وفي هذا تلتقي االتفاقية مع ما أصبح من األعراف الثابتة التمّسي بمبدأ حُ 

اللجوء حلى التفاهم  فإن تعّذر فإلى الوسا ل ( 33)م  في قوانين المياهب فقد كّرسإل

اعي الحميد  أو الوساطة أو التوفيق بواسطة طرف ثالث  أو أن  المس"السلمية: 

تستخدم  حسب االقتضاء  أي مؤسسات للمجرى الما ي المشترك ت ون األطراف قد 

ب "ةأنشوتها أو أن  تتفق على عرض النزاع على التح يم أو على مح مة العدل الدوليّ 

 ب(33)م  احّل النزاعات سلميو وهذه هي الوسا ل التي أوصى بها ميثاق األمم المتحد  ل

ل ن مع أهل األرض وونحن  وحن كنا نؤمن بهذه الحلول وندعو حلى التمسي بها  

الحقيقيين  وليس مع العدّو الغاصبب فهذا العدّو ال يم ن حقامة اللجان المشتركة معه  

 وال التفاوضب ولئن طرحإل االتفاقية هذه الوسا ل لحل الخالفات  حالّ أنها طرحإل حالّ 

على أنه  30للحاالت التي يتعذر فيها االتصال المباشر  فقد نّصإل في الماد   بديالو 

في الحاالت التي توجد فيها عقبات جّدية تعترض االتصاالت المباشر  بين دول "

المجرى الما ي تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون  المنصوص عليه في هذه 

لبيانات والمعلومات وا خطار  وا بالغ  والمشاورات  االتفاقية  بما في  لي تبادل ا

  والمفاوضات  عن طريق أّي حجراء  ير مباشر ينال قبولها"ب

 

                                                           
27 - Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Helsinki, 17 mars 1992) DOCUMENT A/CN.4/487 et Add. 1 par M. 

Pemmaraju Sreenivasa Rao, rapporteur spécial. vol. 1936, p. 269.  

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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II. المياه الجوفية: 

ت اد جميع األح ام الخاصة بالمياه السطحية  التي تناولناها حنى اآلن  تنطبق على 

ن قانون المياه الجوفية مشروع المواد بشون المياه الجوفية العابر  للحدودب فقد قنّ 

 هذا الموضوع ومما جاء فيه:األعراف المتعلقة ب 2008العابر  للحدود لسنة 

 :انات الجوفية: سياد  الدول على الخزّ 3م

تمارس كل من دول الخّزان الجوفي سيادتها على الجزء من الخّزان أو المنظومة  

الدولي ولمشروع المواد  قانونلل االعابر  للحدود الموجود  في حقليمها  وتمارسه طبقو 

 الحاليب 

 :: االستخدام العادل والعقالني4م

الجوفيين العابرين للحدود وفق مبادئ االستعمال  تستخدم دول الخّزان والمنظومة

 المنصف والعقالني حسب الطريقة اآلتية:

ين عابرين للحدود مغذيين  حلى يان أو منظومة جوفيد: تمتنع عن استخدام خزّ "

 ب"ان أو المنظومة من االستمرار في العمل بطريقة مجديةتمنع الخزّ درجة 
 

III. موضوع المياه المشتركة بين لبنان وفلسطين: 

فيما يوتي سنتناول موضوع المياه الجارية في جنوب لبنان الشرقي ثم نعّرج و

 :دان وبانياسالان الذي يغذي ب لمة على الخزّ 

 الوّزاني الحاصباني/ -أوالو 

في األراضي اللبنانية  ويبلغ طول  الوّزانياصباني ورافده ينبع نهر الح

ويختل   كلم  ثم يخترق الحدود اللبنانية الفلسطينية  24المجرى في لبنان 

بمياه نهري بانياس القادم من سوريا ودان النابع في األراضي الفلسطينية 

ن القرن الماضي  بقعة م اتيفي الم ان الذي كان يشّ ل  قبل منتصف ستين

كلم من جريانها في األراضي الفلسطينية وعلى بعد  4المستنقعات على بعد 

ن يمّر أوهو نهر األردنب وبعد  اواحدو  ارو نا نهشمالي بحير  الحولة لي وّ  كلم 8

يجري حلى مسافة  اكلم تقريبو  6,5هذا النهر في بحير  الحولة التي يبلغ طولها 

كلم  ليلتقي  20ل هذه البحير  كلم  ثم يصل حلى بحير  طبرية ويبلغ طو 17

ر الميإلب حبعد مسير ثمانية كيلومترات بنهر اليرموك ويتابع مسيره حلى الب
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كلمب  105تبلغ  البحر الميإلوالمسافة من الطرف الجنوبي لبحير  طبرية حلى 

ول ن النهر يتعّرج في سيره بحيث تصل المسافة التي يقطعها حلى ما يزيد 

 كلمب  322 عن

 وقد طرحإل بخصوص النهر مشاريع متعدد :

 :مشاريع العدو -أ

جّفف العدو بحير  الحولة والمستنقعات  وحّول مياه األردن بعد دخولها بحير  طبريا 

حلى سهل    ير الحوض الطبيعي والتاريخي الذي كانإل تسير فيه حلى حوض آخر

البطوف في جنوب  ربي البحير   ثم حلى الساحل الفلسطيني  وبعد  لي حلى صحراء 

 النقب في الجنوبب

 الوضع القانوني للنهر: 

  ايستخدم نهر الحاصباني وروافده في لبنان للري في حوضهب وكان يستخدم أيضو 

 ر روافد نهر األردن في فلسطين ثم في فلسطين واألردنب وما ثم مع سا امنفردو 

 يتبقى من المياه يجري حلى البحر المّيإلب

أما اليوم فقد أجرى العدّو تحويرات أساسية في المجرى ونقله من حوضه حلى حوض 

آخر  حيث أوصل المياه حلى النقب  كما رأيناب أما لبنان فإنه يتعّرض للتهديد كلما 

 الموقف القانوني؟ هو ب فماالوّزاني ّور استخداماته من نهر الحاصباني/حاول أن يط

(  3تقضي باحترام االتفاقات المعقود  بين األطراف )م  1997رأينا أّن اتفاقية 

احتياطّيا للحقوقب فما الذي بين  امصدرو  –وبما هي تقنين ألعراف دولية -فت ون بذلي

 لبنان وفلسطين؟

الذي بّيناه أعاله  ثم أبرمإل اتفاقات بين لبنان وفلسطين هناك التعامل التاريخي 

بواسطة الدولتين المنتدبتين على البلدين: فرنسا وبريطانياب وتال  لي اقتراحات 

 بين الدول المعنية بنهر األردنب مشاريع لتقسيم المياه

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_064.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_064.html
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 :ات والمشاريعياالتفاق -ب

بمواجهة االتفاقية كما  ات والعادات القا مة بين دولتين باألولويةيتحظى االتفاق

تصّرأ االتفاقية نفسها  ونحن هنا بصدد اتفاقيات تلتها مشاريع لتقاسم مياه نهر 

 األردن وروافدهب

 ات اللبنانّية الفلسطينّيةياالتفاق: 

هناك اتفاقيتان عقدتا بين ح ومتي لبنان وفلسطين االنتدابّيتين لحساب فلسطين  

 ى:من جهة  وسوريا ولبنان  من جهة أخر

 1920 نةالفرنسية لس -االتفاقية البريطانية: 

نهم كل من ا دارتين السورية والفلسطينية  في مهلة خبراء تعيّ  اسيقوم معو : 8م 

توقيع االتفاق الحالي  بدراسة استخدام مياه األردن األعلى واليرموك  يستة أشهر تل

راضي الواقعة تحإل الطاقة الهيدروكهربا ية  بعد سد حاجات األ وحنتاجلغايات الري 

وجرى حيداع االتفاق  3/2/1922 عإل االتفاقية بتاريخووقّ  ب28االنتداب الفرنسي

في عصبة األمم كوثيقة رسمية دولية  و لي  اه عنه آنفو البريطاني المنوّ  –الفرنسي

 ب56529  وجرى تسجيلها يومها تحإل الرقم 6/2/1924بتاريخ 

                                                           
28- FRANCO-BRITISH CONVENTION OF DECEMBER 23, 1920, ON CERTAIN POINTS 

CONNECTED WITH THE MANDATES FOR SYRIA AND THE LEBANON, PALESTINE AND 

MESOPOTAMIA. 
29 - Société des Nations, No 565. GRANDE-BRETAGNE ET FRANCE, Echange de notes 

comportant un accord concernant le tracé de la frontière syro-palestinienne entre la 

Méditerranée et El Hamme. Paris, le 7 mars j923. 
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  ُبالحدود بين لبنان وفلسطين الخاّصة  1926سن الجوار لسنة اتفاقية ح 

 تنّص هذه االتفاقية على أن: 

الحقوق التي كّرستها النصوص  تبقى م تسبة في الظروف الحالية كل :3/2م 

واألعراف المحلية الستعمال مياه األنهار والقنوات والبحيرات للرّي وتزويد الس ان 

 ب30(ommunauxCروية )بالماء  وتبقى سارية المفعول حقوق القرى على ممتل اتها الق

بين ا دار   لها من االتفاقيات التي عقدتل" تعلن تنصّ حسرا يوح ا كانإل " 

حبا حيبان المندوب الصهيوني في األمم المتحد  الفلسطينية ودول أخرى  كما اّدعى 

ل" تمّس إل بذلي أمام حسرا ي  وكما كانإل "1953سنة  31أمام مجلس األمن و لي

وأعادت  196233وكّررته أمام اللجنة نفسها سنة  1950نة س 32لجنة القانون الدولي

لزم الدولة الجديد  في ماد  تتالي الدول يُ     فإن القانون الدولي341977التوكيد سنة 

                                                           
30 - CONVENTION DE BON VOISINACE ENTRE LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET 

FRANçAIS POUR LE COMPTE DES TERRITOIRES DE PALESTINE, D'UNE PART, DE LA 

SYRIE ET DU GRAND-LIBAN, D'AUTRE PART. SIGNEE A JERUSALEM, LE 2 FEVRIER 1926.  

 .The National Archives, No 5699 date 30/9/1944 وثا ق األرشيف البريطاني 
31 - Statement by Abba Eban, Oct. 30, 1953, U.N. Security Council, 8th year, Official 

Records, 633rd meeting, p. 26, par. 125ب 

نحو قراء  جديد  لرحلة البحث عن الحدود الجنوبية للبنان" في مجلة الدفاع  كره دب طارق المجذوب: "

 ب2011  تشرين األول 78الوطني العدد 
32 - Israel declared it self independent on 15 May 1948, and was admitted to the United 

Nations on 11 May 1949. It has not recognized that it continues to be bound through 

succession by any treaty of which the Secretary-General is the depositary. Chapter I. 

Succession to rights and obligations under treaties concluded under the auspices of the 

League of Nations. See A/CN-4/150, Yearbook of international law commission 1962 

vol ii, p. 110.  
33 - See A/CN-4/19, Yearbook of international law commission 1950 vol ii, p. 206-218. 
34 - United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, First 

session, Vienna, 4 April-6 May 1977, Official Records, Volume I, Summary records of 

the plenary meetings and the meetings of the Committee of the Whole, United Nations, 

New York, 1978, p. 31                                                                       ب             المصدر نفسه 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –ني حقوق لبنان في مياه الحاصبا: ثالثةالجلسة ال
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باتفاقيات الدولة القديمة  وخاصة المعاهدات  ات الطابع التشريعي أو الموضوعي  

 ب ير المحدد  بومد زمني

 المشاريع: 

اريع لتقاسم مياه نهر األردن وروافده منذ بدايات القرن العشرين  بدأ التف ير بالمش

لصهيونية حلى فلسطينب وكانإل آخر مراحل ابعد تسارع الهجر   اوراحإل تتواتر خصوصو 

  بهذه المشاريع: 35ذ أواس  الستينيات  وحلي م جدوالو التنفي

 صاحبه المشروع السنة

 السلطنة العثمانية مشروع فرنجي 1913

 بريطانيا شروع مافرماتسم 1922

 بريطانيا تقرير هنريي 1928

 نية العالميةوالمنظمة الصهي شركة تطوير أرض فلسطين 1935

 األردن خطة حيونيدس 1939

 األميركية الواليات المتحد  الودر ملي مشروع 1944

 ميركيةأ -هيئة التحقيق األن لو مسح فلسطين 1946

 صهيونية العالميةالمنظمة ال مشروع هاي سفج 1948

 األردن تقرير ماكدونالد 1959

 ل"حسرا ي" "لحسرا ي"المخط  الشامل ل ل  1951

 المتحد  األميركية الواليات -األردن مشروع بنجر 1952

 األونروا كالب –مشروع ماين  1953

 ل"حسرا ي" "لحسرا يلـ"الخطة السباعية  1953

 ل"حسرا ي" مشروع كوتون 1954

 للجنة الفنيةا -الجامعة العربية روع العربيالمش 1954

 األردن هرزا -مشروع بي ر 1955

 الواليات المتحد  األميركية المشروع الموّحد )جونستون( 1955

 ل"حسرا ي" ليةسرا يالخطة العشرية ا  1956

 األردن )قنا  الغور الشرقية( مشروع اليرموك ال بير 1957

 دول العربيةجامعة ال تحويل الروافد 1964

 من هذه المشاريع يجدر التوّقف عند مشروع جونستون والمشروع العربيب

                                                           
35 - Habib Ayeb: Le Bassin du Jourdain dans le conflit israélo-arabe, Publications de 

l’Institut français du Proche-Orient. 
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 :مشروع جونستون -1

 امبعوثو  تهف الر يس األميركي دوايإل أيزنهاور السفير أريي جونستون بصفكلّ 

له بالعمل على وضع برنامج حقليمي شامل لتطوير نهر األردن لمنفعة الدول  اشخصيو 

مش لة الالجئين الفلسطينيين عن طريق تومين موارد عيش المشاركة فيه ولحل 

 لقسم منهم في الضفة الشرقية لنهر األردن وحعاد  قسم )ضئيل( آخر حلى أرضهمب

بدأ جونستون جوالته بين الدول العربية وال يان الصهيونيب وبعد ما يزيد على 

 ها ي اآلتي:دات  توصل حلى التقسيم النمن المسوّ  االسنتين  عرض خاللهما عددو 

األمتار الم عبة  بماليين 1955جونستون عام الحصص المثبتة بواسطة مشروع أما 
 :فتظهر في الجدول اآلتي 36

 ل"حسرا ي" األردن سوريا لبنان النهر

    35 الحاصباني

   20  بانياس

 375 100 22  األردن

 25 377 90  اليرموك

  243   وادي سايد األردن

 400 720 132 35 المجموع

 

خطير  دهمإل  ااستمهلإل جامعة الدول العربية لمزيد من الدرس  حال أّن أحداثو 

على توميم قنا  السويس   اعلى مصر ردّو  االمنطقة  ح  شّنإل بريطانيا وفرنسا عدوانو 

  ووقف األمر عند هذا الحّدب

 باب سنويو مليون متر م عّ  35عترف المشروع بحصة للبنان تبلغ ا اح و 

 

 

                                                           
36- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, TREIZIÈME 

LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale, RAPPORT 

D’INFORMATION DÉPOSÉ en application de l’article 145 du Règlement, PAR LA 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESب 
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 :وع العربيالمشر -2

وضع مشروع الستغالل موارد المياه  ارأت اللجنة الفنية العربية أّنه يستحيل عمليو 

بحوض نهر األردن وروافده على أساس ح فال الحدود السياسية بين البالد التي في 

أحواض هذه األنهار  وأّنه لذلي يجب أن يوضع مشروع استغالل مياه األنهار المذكور  

العتبار الحدود القا مة بين هذه البالد  وبحيث ي فل المشروع ل ل بحيث تؤخذ بعين ا

األراضي الصالحة للزراعة التي في مناطق ينابيع  دولة  ضمن حدودها  االنتفاع بريّ 

  مع حفاد  هذه المناطق مما يم ن توليده من القوى ال هربا ية وأحواض األنهار فعالو 

 بفيها

حتاج في ريها دونم بحوض نهر الحاصباني تألف  35حن مساحة قدرها  :في لبنان

 بابة سنويو من األمتار الم عّ  امليونو  35من مياه النهر حلى نحو 
 

 :ان الجوفي لنهري دان وبانياسمسولة الخزّ = 

تد من لبنان حلى سوريا وفلسطين المحتلة يغذي نهري بانياس مان جوفي يهناك خزّ 

ضي اللبناني  فهذا يجعل للبنان حصة والدانب ول ونه يوجد في قسم منه داخل األرا

بناء على دراسات هندسية  وحسب  فيه يستطيع تحديدها واستثمارها بش ل معقول 

 بوا نصافالحاجة وبناءو على قواعد العدالة 
 

 :في القانون= 

بعد ستة أشهر في األردن األعلى  يةح ا كان توزيع المياه سينّظم حسب االتفاق

فيبقى التعامل بينه وبين فلسطين   للبنان به اال شون مباشرو  أن واليرموك  فهذا يعني

 للنصوص واألعراف القديمة السا د ب اخاضعو 

   كون األردن األعلى يتغّذى  فيما يتغذى منه  من الحاصباني/اوح ا كان لبنان معنيو 

 فهو يخضع لألعراف واالتفاقيات السابقةب   الوّزاني

قد أّكدت أولوية سّد حاجات األراضي الواقعة  1920قية أّما لجهة االتفاقيات  فإن اتفا

تحإل االنتداب الفرنسي  ومنها األرض اللبنانية  قبل ترك المياه تجري حلى فلسطينب 

لتؤّكد على الحقوق الم ّرسة في النصوص  1926وأتإل اتفاقية حسن الجوار لسنة 

  بيّناها أعالهوكانإل سا د  واألعراف المحلّية الستخدام المياه  واألعراف القديمة التي 

 ب1920هي ال تعدو نص و
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وح ا كان العدو يتن ر للمعاهدات واألعراف التي ح مإل التعامل في موضوع مياه 

لزمه بذلي  كما  كرنا يُ   روافد األردن  فالقانون الدولي  في موضوع تتالي الدول

 ب37ةما ترسي األعراف واالتفاقيات مسا ل موضوعيدأعاله  ال سّيما عن

من الحق بالمياه  اوحلى هذا فإن للبنانيين الحق في المياه لأل راض المنزلية انطالقو 

اتفاقية القضاء على جميع أش ال  من 14الوارد في نصوص مختلفة ومنها الماد  

 (  كما رأينابCEDAW) 1989التمييز ضد المرأ  

للشفة والرّي ثم يترك  الوّزاني وه ذا يتوّكد حّق لبنان في استخدام مياه الحاصباني/

 الباقي يسيل حلى فلسطين المحتّلةب

ل ن قد تطرأ هنا مسولة نشوء حقوق م تسبة أو ت ّون أعراف وعادات جديد  

نتيجة لالستعماالت الالحقة التي تمثلإل بالمشاريع الصهيونية  ومنها جّر مياه نهر 

على  لي في الري األردن حلى النقب  وما يم ن أن يّدعى من ترّتب حقوق م تسبة 

 و يرهب 
 

 والرّد هو ما يوتي:

ب على تغيير مجرى النهر من أضرار بيئية و ير بيئية شديد  : بسبب ما يترتّ أّوالو 

فقة جميع المعنيين  نقل المياه من حوض حلى احالّ بمو التعقيد ال يجيز القانون الدولي 

 )38y rioritWatershed Pمبدأ أولوية حوض االنصباب  حوض آخر  حسب "

Principle)   المياه من حوض وهو ما لم يحصل عندما بدأ العدّو محاوالته لنقل

 األردن حلى خارجهب

: حن التصّرفات من طرف واحد ال ترسي أّي حقوق  ومن باب أولى أالّ تتمّتع بوّي اثانيو 

 بقّو  بمواجهة النصوص

                                                           
37 - Voir Patrick Daillier et autres, Droit international public, LGDJ. 8ème éd, P. 

614.Parution11 /2009 et J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 

Montchrestien, 8ème éd. 2008. P. 295. 
 من االتفاقيةب 3م  راجع - 38
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باستخدامه المياه لمد  د رف جدي: قد يتذرع العدو بحقوق م تسبة أو بت ّون عُ اثالثو 

ب وال تت ّون األعراف حال 39خمسين سنةب ل ّن الحقوق ال ت تسب بالقّو  تزيد عن

ال ح ا قامإل وس  القصف المدفعي و ارات حبالممارسة الهاد ة السلمية المتفق عليها  

الطيران ورفض مجلس األمن  كما كان يحصل عندما بدأ العدو تحويل المياه من 

رف يقوم على ممارسة مت ّرر  لمدى زمني وعلى نطاق   ألن العُ حوضها الطبيعي

وعلى أن يقتنع المعنيون به بقانونيته   واسع من قبل الدول ال من قبل دولة واحد 

 ب40وضرورته

بإم انية نشوء حقوق م تسبة باالستعمال فهي ال يم ن  : حتى لو سّلمنا جدالو ارابعو 

العمل  ا(  وال يجوز قانونو Contralegemن أن تنشو بمخالفة النصوص )أي عندما ت و

 بهاب
 

فإ ا تغاضينا عن كل هذا فإننا نرى  ب ل بساطة  أن العدو استخدم فا ض المياه 

ب ما تسّبب ويتسّبب بمشاكل عويصة في هذا البحر  41في البحر المّيإل الذي كان يصبّ 

من ضفته  ال يصل حال حلى قسم محدودكان  1967العدو قبل عدوان ولإلشار  فإن 

في توفير لبنان وسوريا واألردن كان يساهم  فقد المياه الفا ضةأما بقية الغربية  

 فيها ح ا تقّرر استخدامهاب  اما يعطي هذه البلدان حقوقو    وهوالجزء األعظم منها
 

من هنا  فإلى جانب حقوق لبنان في المالحة والصيد في المجاري الشمالية حتى 

 الوّزاني من مياه الحاصباني/ 3مليون م 35 ـالحق ليس فق  بال   لهابحير  طبريا ضمنو 

                                                           
في عالقاتهم الدولية  ايمتنع أعضاء الهيئة جميعو  -4( على: "2/4فقد نص ميثاق األمم المتحد  )م  - 39

باستعمال القو  أو استخدامهاببب على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحد "ب وقد  عن التهديد

جاء في  كماب 1970لسنة  2625ت رس هذا المبدأ في حعالن الجمعية العامة لألمم المتحد  رقم 

ت ون المعاهد  باطلة ح ا تم التوصل حلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القو  : "52الماد  

 ور  مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحد "ببص
40 - Voir Rousseau, DIP, PP. 309-323, j. Combacau et S. Sur, DIP, 8ème éd. PP. 50, 66-

70, Daillier et autres, DIP, LGDJ, 8ème éd. PP358-362. 
%( وأقل من ربعها 77رباعها من الدول العربية الثالث )  يوتي أكثر من ثالثة أ3مليون م 1317بواقع  -41

 %( من فلسطين المحتلةب23)
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  ب ل 1926و 1920ألف دونم  وحنما  حسب اتفاقيتي  35رت على أساس ري التي قدّ 

 في حوض الحاصباني/ بعد استصالأ كل ما يم ن استصالحه من أراٍض حليه  ما يحتاج

 بالوّزاني

ون فال تخضع ألي محاّصة  ألن الحاجات ها اللبنانيّ حلي أّما مياه الشفة التي يحتاج

 الحيوية تحظى باألولوية على  يرها من الحاجاتب

غذي في الحوض المشترك مع فلسطين وسوريا الذي يُ  ايمتلي لبنان حقوقو  اوأخيرو 

 نهري بانياس والدان  تضمنها قواعد القانون الدوليب 
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 الوّزانيلنهر الحاصباني/  ان بصفته مصب  االستعماالت التاريخية لنهر األرد

 ()دراسة قانونية

 

 

 

 *دب محمد يوسف علوان

 

 

 مة:مقدّ 

وضع انحالل ا مبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية األولى نهاية للوحد  

وكان يتقاسم هذا الحوض الذي  بالسياسية للمنطقة الواقعة على حوض نهر األردن

معنى ال لمة وروافده التي تغذيه وما يتصل به من قنوات  منذ يت ون من النهر ب

  كل من سوريا ولبنان واألردن وفلسطينب وبظهور دولة 1948 لي الوقإل وحلى عام 

" حلى الوجود في العام المذكور أصبح عدد الدول التي يقع في حقليمها جزء لحسرا ي"

لسطينيون حلى حقامة دولتهم أربع دول  ويتطلع الف 1من هذا المجرى الما ي الدولي

التي أصبحإل قاب قوسين أو أدنى  وهم يسعون حلى الحصول على نصيبهم من 

 المياه السطحية والجوفيةب

                                                           
(*) 

 أستا  القانون الدولي في الجامعات األردنيةب

أنظر في تعريف مجرى المياه الدولي ودولة المجرى الما ي الدولي دراستنا "اتفاقية قانون استخدام  - 1

العلوم ا نسانية   -المالحية"  مجلة العلوم التطبيقية المجاري الما ية الدولية في  ير األ راض

 ب47  ص 2000/3

 الورقة الثانية

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال

0
0
0
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ف دولها ضمن الدول التي تقع تحإل ويقع النهر في منطقة جافة أو شبه جافة  تصنّ 

ال ميات التي ال ت في  critique eWater stress zone, tranch 2خ  الفقر الما ي 

المخصصة للفرد الواحد فيها من المياه لسد الحاجات األساسية لإلنسان  ويزيد من 

حد  مش لة العجز الما ي الذي تعاني منه المنطقة بقاء الموارد الما ية على حالها 

 والزياد  المطرد  في عدد الس انب
 

دن لسد ل" على حوض نهر األرحسرا يومن بين الدول المشاطئة يعتمد األردن و"

ا من المياه  أما سوريا ولبنان فهما ال يعتمدان على مياه النهر حال مجزء كبير من حاجته

% 23% من مياه نهر األردن من منابع عربية  في حين يوتي 77بنسبة ضئيلةب ويوتي 

 ب3 ليةسرا يللسيطر  ا  امنها من منابع تخضع حاليو 

للغاية ح ا ما قيس بالمنسوب والمنسوب السنوي لنهر األردن وروافده متواضع 

ب  ير أن الموقع الجغرافي للنهر  4ال لي لألنهار ال برى كنهر النيل ونهر المسيسبي

المياه في المنطقة  جعل التح م في  عن أهميته التاريخية والدينية وشحّ  فضالو 

 علىف ولنزاع دا م وعلني  منذ ما ين منابعه واستثمار مياهه ومياه روافده محالو 

ل" من حسرا يما بين الدول العربية المشاطئة والفلسطينيين من جهة "و اين عامو سبع

 جهة أخرى  ونزاعات أخرى ول نها خفية وأقل حد  ما بين العرب المشاطئين أنفسهمب

                                                           

 2- Georges Amin Lebbos, "plan de partage de I 'eau dans la Region", Les Cahiers de I' 

Orient, 1996, no.44, P.37. 
تي ثلث آخر منها من المياه التي تستهل ها "حسرا يل" من ضخ المياه من بحير  طبريا  ويو 1/3يوتي  -3

المياه الجوفية في الضفة الغربية  ويعتمد األردن على نهر اليرموك لسد ثالثة أرباع حاجتها من المياه  

 أنظر:

M.Drezon- Tepler, "Contested Waters and the prospects for Arab-Israeli Peace, "Middle 

Eastern Studies, 1994, P.301;  Jean Victor Louis, "Les Eaux du Jourdan", Annuaire 

Françias du Droit International (A.F.D.I), 1965, p. 806, 826. 
ـ يقّدر منسوب نهر األردن  -4   بينما يقّدر المنسوب ال لي لنهر النيل في أسوان اسنويو  /3مليون م 0188ب

   أنظر:اسنويو  /3مليار م 48بـ 

 G. Stevens, Jordan Partition, Standford, 1963, pp.63-64.  
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ل" هو أحد جوانب النزاع حسرا يوالنزاع على مياه نهر األردن ما بين الدول العربية و"

ضية الفلسطينية  وبسبب الخالفات ما بين دول الحوض لي ولّبه القسرا يالعربي ا 

ل" بصور  خاصة  فقد تعذر حتى اآلن الوصول حسرا ي  وما بين الدول العربية و"اعمومو 

م االنتفاع بمياه هذا المجرى الما ي حلى اتفاق حقليمي عام بين الدول المشاطئة ينظّ 

ن دول المجرى هما األردن الدولي  ويحدد مخصصاتها من هذه المياه  ول ن دولتين م

  في حطار معاهد  السالم المعقود  بين الدولتين في ال" توصلتا مؤخرو حسرا ي"و

  حلى اتفاق لهذه 5 1994السادس والعشرين من شهر تشرين األول/ أكتوبر من عام 

الغايةب وفيما عدا  لي تقوم كل دولة من دول هذا المجرى الما ي الدولي باالنتفاع 

اء المجرى التي تقع في حقليمها  بصرف النظر عما قد يسفر عنه  لي من بمياه أجز

األضرار بحقوق الدول األخرى المشاطئة للنهر أو مصالحهاب ويش ل نهرا األردن 

ل"ب حسرا يل منها الحدود الدولية بين األردن و"واليرموك أحد القطاعات التي تتش ّ 

ب ونحن نتوقف اواألردن جنوبو  شماالو كما يفصل نهر اليرموك في جزء منه بين سوريا 

عند هذا الموضوع بش ل مختصر بعد أن نقدم نبذ  سريعة عن جغرافية نهر األردن  

 ير أن جّل اهتمامنا سينصرف حلى مشروعات االنتفاع بمياه نهر األردن وروافده في 

المياه  ضوء القواعد العامة للقانون الدولي بعامة والقواعد القانونية التي تح م مجرى

في اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية  االدولية بخاصة  والتي جرى تقنينها أخيرو 

الدولية في األ راض  ير المالحية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحد  في 

 ب6 1997أيار/ مايو  21المؤرخ في  51/229قرارها 
 

 هو حد دولي : جغرافية نهر األردن  ونهر األردن بماأوالو 

 جغرافية نهر األردن: ب1

يبدأ تش يل نهر األردن في أقصى شمال فلسطين من التقاء ثالثة أنهر صغير  

حتى  ادا مة الجريان هي بانياس والحاصباني  وتل القاضي )الدان(  وانحدارها جنوبو 

                                                           
الخاص بتصديق معاهد  السالم بين األردن و"حسرا يل" في  1994( لسنة 14أنظر القانون رقم ) -5

 ب1994  تشرين الثاني/ نوفمبر 4001الجريد  الرسمية للممل ة األردنية الهاشمية  العدد 
 ا يليهابوم 47أنظر في دراسة هذه االتفاقية دراستنا السابقة الذكر  ص  -6
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مصبها في البحر الميإلب ويبلغ طول النهر من منبعه في جبال لبنان وسوريا ونهايته 

 ميل(ب 200م )لك 360البحر الميإل نحو  في

  يقع أكثر من نصفها في 2ملك 18300وتبلغ المساحة ال لية لحوض النهر نحو 

ل" والضفة الغربية(ب حسرا ياألردن والباقي موزع بين سوريا ولبنان وفلسطين )اآلن "

ل" ما قبل حسرا يويقع ثالثة في المئة فق  من حوض نهر األردن ضمن حدود "

فيما لو لم  3مليون م 1880ب ويصل معدل تدفق النهر حلى البحر الميإل نحو 7 )1967

تستخدم مياهه في مشروعات الري  وهو أكثر ملوحة وأقل قابلية لالستخدام كلما 

 حلى مصبه في البحر الميإلب ااتجه جنوبو 

وينبع نهر بانياس الذي يقع في أقصى جزء من الشمال الشرقي لنهر األردن بالقرب 

م  لك 9قرية بانياس السورية  وهو أقصر روافد نهر األردن؛ ح  ال يتجاوز طوله من 

م في سوريا قبل أن يجتمع مع الرافدين اآلخرين األساسيين للنهر لك 1ويجري لمسافة 

في شمال فلسطينب وينبع نهر الحاصباني من أراٍض لبنانية ويرفده نبعان لبنانيان 

 14م  يجري منها نحو لك 38ول روافد نهر األردن )  وهو أطوالحاصباني الوّزانيهما 

 م في لبنان(ب لك

أما نهر تل القاضي )الدان( فيقع في فلسطين بالقرب من الحدود مع سورياب وهو 

مليون  245ل تدفقه حلى   ح  يصل معدّ اأقصر روافد نهر األردن  ول نه أ زرها حنتاجو 

ب ويتغذى النهر اسنويو  /3مليون م 138ومنسوب نهر الحاصباني حلى نحو  اسنويو  /3م

ل" حسرا يبعد خروجه من مستنقعات الحولة وبحيرتها  التي جرى تجفيفها من قبل "

كما سيجيء  كره  من عدد من الروافد الموسمية أهمها نهر بريغيث  وهو يقطع 

م هي المسافة التي تفصل بين بحير  الحولة وبحير  طبريا  وتقع اآلن لك 17مسافة 

لية"  قبل أن يصب في بحير  طبريا التي تقع على مستوى سرا ييطر  "ا تحإل الس

  وهي سعة 3مليارات م 4ر تحإل سطح البحر  وتبلغ سعتها من المياه حوالي امتأ 210

 تتوثر ب ميات هطول المطر وبدرجة الحرار ب

                                                           
7 - Thomas Naff and Ruth C. Matson, Waters in the Middle east, Conflict or Cooperation, 

West view press/ Boulder and London, 1984, p21. 
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ولدى خروجه من بحير  طبريا يستقبل نهر األردن نهر اليرموك  الذي ينبع من 

الغربية لجبل الدروز في األراضي السورية  ويسير بمحا ا  الحدود األردنية  السفوأ

م جنوب بحير  طبريا  وتقع ضفة نهر اليرموك الشمالية ابتداءو من لك 10على بعد 

الحّمة حتى مصبه في نهر األردن في أراضي فلسطين  التي أصبحإل مشمولة في 

قبل أن تستولي  1949ل" في عام ا يحسرالمنطقة المنزوعة من السالأ بين سوريا و"

ح   ب ويعّد نهر اليرموك الرافد اأٍلساسي لنهر األردن؛1967ل" في عام حسرا يعليها "

  وتوتي الغالبية اسنويو  /3مليون م 500ر كمية المياه التي تتدفق منه بحواليقدّ تُ 

والبلدان العظمى من سوريا في حين يوتي الباقي من األراضي األردنية والفلسطينية  

ل" فليسإل مشاطئة حسرا يالمشاطئة لنهر اليرموك هي األردن وسوريا وفلسطين  أما "

له  ومعنى  لي أن هذا النهر هو نهر سوري أردني فلسطيني  والدول صاحبة الحق 

 ب8 فيه هي سورية واألردن فق 

جداول ويرفد نهر األردن في المسافة الواقعة بين بحير  طبريا والبحر الميإل وديان و

أخرى تنبع من الضفتين الشرقية والغربية لنهر األردن؛ أهمها نهر الزرقاء الذي قام 

 األردن باحتجاز مياهه خلف سد الملي طاللب

وعند نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر األردن ينتهي حوض نهر األردن األعلى  وهو 

نى  وتش ل األربعون األهم من حيث  زار  حنتاج المياه  ويبدأ حوض نهر األردن األد

كيلو متر األولى من نهر األردن حلى الجنوب من نقطة التقاء نهر اليرموك به الحدود 

ل" واألردن  أما بعد هذه المسافة حلى الجنوب فقد  دا النهر منذ حسرا يالدولية بين "

بين األردن  فاصالو  احدو  1967ل" للضفة الغربية لنهر األردن في عام حسرا ياحتالل "

حتى يصل حلى البحر  اأراضي الضفة الغربية المحتلةب وينحدر النهر بعد  لي تدريجيو و

م تحإل سطح البحر  في أدنى نقطة تحإل سطح البحر 398الميإل )يقع على مستوى 

د في مياهه( حيث يتالشى فيه تعمّ  )ع(على سطح ال ر  األرضية  )ويقال حن عيسى

 بانها يو 

 
 

                                                           
محمد زهدي النشاشيبي  منظمة التحرير الفلسطينية  الدا ر  االقتصادية  حق الشعب الفلسطيني  -8

 ب11وموارد المياه الفلسطينية  ص  في مياه حوض نهر األردن

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني  :ثالثةالجلسة ال



 122                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

لي سرا ين األردن من جهة وفلسطين وال يان ا نهر األردن بما هو حد فاصل بي ب2

 من جهة أخرى: 

بين فلسطين وحمار  شرق األردنب  فاصالو  احدو  1922ل نهر األردن ابتداء من عام ش ّ 

فبعد حوالي سنة من موافقة بريطانيا على تش يل حمار  عربية في شرق األردن صدر 

لمندوب السامي البريطاني في سبتمبر من  لي العام بيان عن ا في األول من أيلول/

( يخرج المنطقة الواقعة "شرق Herbert Samuelفلسطين السير هربرت صمو يل )

الخ  الممتد من نقطة تقع على بعد ميلين  ربي مدينة العقبة على الخليج المعروف 

بهذا ا سم حتى مركز وادي عربة فالبحر الميإل  ونهر األردن  حلى أن يصل حلى نقطة 

هري األردن واليرموك  ويجري من هناك عبر مركز اليرموك حتى الحدود التقاء ن

السورية" من مجال انطباق وعد بلفور الذي دعا حلى حقامة وطن قومي لليهود في 

 فلسطينب

وقد صدر البيان عن بريطانيا بوصفها سلطة انتداب على فلسطينب وأقر مجلس 

هذه الحدود االنتدابية   1922 عصبة األمم في السادس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر

فيما وافق على مذكر  بريطانية في هذا الصدد باستبعاد حمار  شرق األردن كما هي 

محدد  في البيان البريطاني من مجال انطباق أح ام االنتداب  وبخاصة تلي المتعلقة 

 ب9منها بالوطن القومي اليهودي

ية من االتفاق المعقود بين وت ّرسإل صيغة الحدود االنتدابية في الماد  الثان

ب وقد 1928الممل ة المتحد  وأمير شرق األردن في العشرين من شهر شباط/ فبراير 

 أصبح األردن دولة مستقلة على أساس هذه الصيغةب

وسار خ  الحدود هذا بمحا ا  معالم أو ظواهر جغرافية طبيعية: نهر اليرموك  نهر 

العقبة  وهذا الخ  هو في األساس عبار  عن  األردن  البحر الميإل  وادي عربة  خليج

حد انتدابي داخلي أو حداري أوجدته ا مبراطورية البريطانية  من أجل حجراء تقسيمات 

يفصل بين دولتين  ادوليو  احدارية بين حقليمين خاضعين لالنتداب البريطاني وليس حدو 

 مستقلتينب

                                                           
9 - P.L. Toye (ed.), Palestine Boundaries, 1833-1947, Archive Editions, 1989, Farhan 

Common, Vol.3, 786-7. 
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على أساس الصيغة  ارو مؤخ ل"حسرا يوتحددت الحدود الدولية بين األردن و"

من معاهد  السالم المعقود  بينهما في السادس  3م/نتدابية لهذه الحدود )اال

(ب كما اتفق الطرفان على أن 1994والعشرين من شهر تشرين األول/أكتوبر من عام 

تتش ل الحدود الدولية بينهما من أربعة قطاعات هي نهر األردن واليرموك  والبحر 

 أ من المعاهد (ب-1  وخليج العقبة )الملحق الميإل  ووادي عربة

للحدود السياسية في أمري ا  اوكانإل الحدود الداخلية أو ا دارية قد اتخذت أساسو 

الجنوبية والوسطى  حيث أقيمإل الدول الناشئة الجديد  على أساس الرجوع حلى 

لوطن العربي سبانيب وفي اا  ا ستعمارالوحدات ا دارية أو التقسيمات ا دارية أيام 

ستعمار حدود الدول الجديد  المنفصلة عن الدولة العثمانية على أساس حدود أقام اال

 الوحدات ا دارية في العهد العثمانيب

ية  دور الراسم للحدود بين ا ستعماروفي حالتنا هذه لعبإل بريطانيا  الدولة 

الحدود الموروثة  ل" واألردن على أن ت ون هذهحسرا يفلسطين واألردنب وقد اتفقإل "

عن بريطانيا هي الحدود الدولية التي تفصل بين الدولتينب وهذا ما يقرره القانون 

  وتحّول الحدود ستعماراالالدولي  فالمبدأ اليوم هو احترام الحدود الموروثة عن 

الداخلية  الفاصلة بين الوحدات ا دارية أو بين المستعمرات التي تخضع لصاحب 

لى حدود دولية لدى استقالل هذه الوحدات أو المستعمراتب وقد سياد  واحد   ح

  بم انته Uti possodetis jurisر عنه بعبار  "ل ل ما بيده" عب ّ احتفظ هذا المبدأ الذي يُ 

 ب10 بما هو واحد من أبرز المبادئ القانونية التي تح م توارث الدول

الغربية واألردن  جاء االتفاق  بين الضفة فاصالو  اوفيما يتعلق بنهر األردن بصفته حدو 

 ال" مقرونو حسرا يعلى "الحدود الدولية الدا مة واآلمنة والمعترف بها" بين األردن و"

بالتحفظ اآلتي: "دون المساس بوضع أي أراض وقعإل تحإل سيطر  الح م العس ري 

كما اتفق على توضيح الخ  الفاصل بين األردن  "("ب2"3)م/ 1967لي عام سرا يا 

                                                           
أنظر قرار مح مة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالنزاع الدولي على الحدود بين بوركينا فاصو  -10

وأنظر في تطبيقات المبدأ في السنوات  .ICJ Report 1986, p. 554, 565-6وجمهورية ماليب 

 األخير ب

Giuseppe Nesi, "L' uti Possideties hors du Contexte de la Décolonisation: Le Cas de 

L'Europe", A.F.D.I., 1998, p.1-23. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال



 124                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

بش ل  1967لي في عام سرا يراضي التي خضعإل لسيطر  الح م العس ري ا واأل

الصور الجوية وخرا   الصور الفضا ية التي تبّين هذا الخ   واتفق  مختلف في خرا  

على أن يتضمن فهرس الخرا   التحفظ اآلتي: "حن هذا الخ  عبار  عن الحد  اأيضو 

لي في سرا ير  الح م العس ري ا ا داري بين األردن والمنطقة التي خضعإل لسيط

  وأي تعامل مع هذا الخ  يجب أال ي ون من شونه المساس بوضع تلي 1967عام 

 المنطقة"  وأ لب الظن أن أي حدود بين األردن و"دولة" فلسطين ستقوم مستقبالو 

 ب1922على أساس صيغة الحدود االنتدابية التي تقررت في عام 
 

في نهري األردن واليرموك  فقد اتفق الطرفان على  وفيما يتعلق بخ  سير الحدود

" 2أ "-1أن يتبع خ  الحدود منتصف المجرى الر يسي لتدفق كل من النهرين )الملحق 

 Medianيمر في وس  النهر  اوهميو  امن المعاهد ( وفي العاد  يتبع خ  الحدود خطو 

Lineللمالحة  ان النهر صالحو   في حالة ما ح ا كان النهر  ير صالح للمالحة  أما ح ا كا

فيعّد الخ  الممتد في وس  أعمق جزء من مجرى النهر الخ   الفاصل بين الدولتين  

هي فصل مجرى النهر حلى قسمين  Thalwegوالح مة من هذا الخ  الوهمي 

 ب11 متساويين من حيث صالحية كل منهما للمالحة

تفق الطرفان على أنه "حيثما أما بالنسبة للمتغيرات التي تطرأ على مجرى النهر فقد ا

)ببب( فإن الحدود  اطبيعيو  اتبعإل الحدود مجرى نهر فإنه ح ا تغّير سيل مجرى النهر تغييرو 

تتبع المجرى الجديد للمسيلب وأنه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فإن الحدود لن 

ما اتفقا على تتوثر حال ح ا اتفق على خالف  لي" )الفقر  الثالثة من الماد  الخامسة(ب ك

أن "يتبع خ  الحدود التغير الطبيعي )الترسبات والتعرية( ل ل من مجرى النهرين حال 

ح ا تم االتفاق على خالف  لي"ب وعلى أنه "ليس للتغيرات االصطناعية على مجرى 

على مواقع الحدود ما لم يتم االتفاق على خالف  ما توثيرأي من النهرين أو في أي منه

القيام بوية تغييرات اصطناعية دون موافقة الطرفين"ب و"أي تعديل   لي  وال يجوز

على خ  الحدود في أي من النهرين بسبب التغيرات الطبيعية )ترسبات أو تعرية( 

                                                           
 أنظر في هذا الموضوع: -11

E. Lauterpact, "River Boundaries: Legal Aspects of the Shatt al-Arab Frontier", In 

International and Comparative Law Quarterly (I.C.L.Q.), 1960, vol.9, Series 14, p.216. 
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-1سيجري كلما ارتوت لجنة الحدود حاجة لذلي أو مر  كل خمس سنوات" )الملحق 

في مجرى كل من النهرين  تقبالو "(ب أما في حالة التغير الطبيعي المفاجئ مس5"و"2""2أ"

)ترسيب أو حفر لمجرى جديد( فقد اتفق على أن تجتمع هيئة الحدود المشتركة بوسرع 

ما يم ن التخا  القرار حول ا جراءات الالزمة  التي قد تشمل حعاد  مجرى النهر حلى 

 "(ب3""2ـ"-1)الملحق  اما كان عليه سابقو 

 ابالقرب من بيسان شاقو  1927في ربيع عام وكان نهر األردن قد انحرف عن مجراه 

داخل أراضي شرقي األردن  وقد قرر المندوب السامي البريطاني  النفسه مجرى جديدو 

بين  اتباع قاعد  "الثالوج" بوصفها حدودو ح Plumerفي القدس في حينه اللورد بلمر 

  12جديدحلى مجرى النهر ال فلسطين وشرقي األردنب وجرى نقل الخ  الحدودي فعالو 

 وقد جرى األخذ بهذه القاعد  بالر م من أن نهر األردن ال يصلح للمالحةب

انحرف النهر خالل ححدى فيضاناته ال ثير  نحو الغرب   78/1979وخالل شتاء عام 

بالقرب من "أشدود يعقوب" وهو ما أدى حلى نقل عد  دونمات من األرض المزروعة 

حين  1982/1983  ثالثة في شتاء عام ل" حلى األردن  وحدث  لي مرحسرا يمن "

لضفة الشرقية  وفي الحالتين انحرف نهر األردن المطل على الضفة الغربية حلى ا

ب ويبدو أن انتقال الحدود 13تم نقل خ  الحدود حلى مجرى النهر الجديد اين أيضو يراألخ

 ب14في حالة تغير مجرى النهر يخالف ما جرى عليه العمل الدولي

                                                           
12 - P.L. Toye (ed.), Op. Cit., vol.3, p.792, 799-803, 805. 

13 - Bigger, Gideon, "River and Lake Boundaries in Israel: In C.H. Schofield and R.N. 

Scofield (ed.s), World Boundaries: the Middle East and North Africa, Routledge, London, 

1994, p.110. 

14 - Ian Borwnlie, Principles of public International Law, Oxford University press, Oxford, 

1990, p.153. 
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 :ات استغالل مياه نهر األردن: مشروعاثانيو 

 مشروعات االستغالل أثناء االنتداب البريطاني على فلسطين: ب1

حتى  1921ظهرت أثناء االنتداب البريطاني على فلسطين خالل السنوات من 

عد  مشروعات الستغالل مياه نهر األردن لغايات الري وتوليد الطاقة  1948

 ال هربا ية:

لمد  سبعين  احصريو  اسامي البريطاني امتيازو منح المندوب ال 1926ففي عام  بأ

المملوكة  Palestine Electric Corporationسنة لشركة كهرباء فلسطين 

لليهود الستخدام مياه نهر اليرموك ونهر األردن )يقع االمتياز في موقع التقاء 

النهرين( في مشاريع توليد الطاقة ال هربا ية وتوزيعها داخل منطقة االمتياز 

ى امتياز روتنبرغ  نسبة حلى صاحبه ب وحظر االمتياز الذي يسمّ 15 لسطينفي ف

  على Rutenberg Pinhasالمهندس اليهودي األوروبي بنهاس روتنبرع 

حمار  شرق األردن استخدام مياه أي من النهرين ألي  رض كان  وال سيما 

ن لري أراضي الغور الواقعة على طول نهر األردن  قبل الحصول على ح ن م

 -ب وفي معاهد  الصداقة والتحالف األردنيةاالشركة  وهو ما لم يحدث أبدو 

تقرر  1946البريطانية المعقود  في الثامن والعشرين من شهر آ ار/ مارس 

استمرار نفا  االمتيازات التجارية الممنوحة فيما له عالقة بورض شرق األردن 

ب وال تتضمن 16يازاتنة في هذه االمتقبل توقيع المعاهد  وللمد  المعيّ 

بين  1948معاهد  التحالف المعقود  في الخامس عشر من آ ار/ مارس 

وحن كان قد ورد في أحد مالحقها ما يفيد بون ح فال هذا  مماثالو  االبلدين نصو 

البند ال يعني اتجاه نية األطراف حلى مخالفتهب وقد قام األردن بإلغاء االمتياز 

 ب195317من جانب واحد في عام 

يثير حقدام األردن على حلغاء هذا االمتياز واالمتياز الذي منحته سلطة و

لشركة البوتاس المحدود   1930االنتداب البريطاني على فلسطين في عام 

                                                           
ا سرا يلي  مؤسسة  -سرا يل" وانع استها على الصراع العربيصبحي كحالة  المش لة الما ية في "ح -15

  ممدوأ توفيق  العرب ونهر األردن  م تبة األنجلو 6  ص 1980الدراسات الفلسطينية  بيروت  

؛ جان 30؛ ناف وماتسون  مرجع سابق  ص 39المصرية  المطبعة الفنية الحديثة  بدون تاريخ  ص 

 أنظر كذليبو 828ف تور لويس  مرجع سابق  ص 
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الستخراج األمالأ المعدنية من البحر الميإل ولمد  خمس وسبعين سنة  

 طار موضوع أمالك العدو في قانون االحتالل الحربي  وهو ما يخرج عن ا

 المحدد لهذه الدراسةب
 

  الموظف البريطاني في ح ومة G.lonidesاقترأ أيونيد  1939وفي عام  بب

ه في نهر شرق األردن تحويل جزء من مياه نهر اليرموك بالقرب من مصبّ 

األردن واستخدام بحير  طبريا لتخزين هذه المياهب كما اقترأ أيونيد بناء قنا  

ألف ه تار من  30ر األردن في جهة الشرق لري الغور الشرقية التي تحا ي نه

األراضي األردنية الواقعة حلى الشرق من نهر األردن  وقد أيد أيونيد وجهة 

النظر العربية بعدم كفاية موارد المياه لسد حاجة اليهود القادمين بوعداد 

متزايد  حلى فلسطين   ير أن تنفيذ مقترحاته كان يتطلب موافقة شركة 

ب وقد حالإل بداية الحرب العالمية الثانية دون ا فاد  18طين عليهاكهرباء فلس

من مقترحات "أيونيد" التي لم تعجب الصهاينة  وفضلوا عليها دراسة تقدم 

والتر كالي الودرميليب وانتهى االنتداب البريطاني على  األميركيبها 

دون أن تتم ن سلطات االنتداب من حنجاز مشروع  1948فلسطين في عام 

 الستثمار مياه نهر األردنب
 

 لية":سرا يالمشروعات "ا  ب2

عّد مشروع الودرميلي الذي أعّده بت ليف من الوكالة اليهودية الستغالل مياه يُ 

حوض نهر األردن بمثابة األساس الذي قامإل عليه جميع المشروعات 

بعنوان  اكتابو  1944لية" لهذه الغاية  فقد نشر المذكور في عام سرا ي"ا 

                                                           

G. Stevens, The Jordan River Valley, International Conciliation, 1965, p. 235' Habib 

Ayeb, Le Bassin deu Jourdan dans le Confilt Israélo – Arabe, Cermoc, Beyrouth, 1993, 

p.5. 

.s, ONU1946, Vol. 6, no.74, p. 147éRecueil des Trait -16 

.s, OUN 1950, Vol. 77, no.994, p.100étRec. des Trai -17  

18- A.M. Goichon, op. Cit., p.19.   
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  ضمّنه مقترحات لمشروعات ما ية  ايتها استيعاب 19لسطين أرض الميعاد""ف

أربعة ماليين يهودي في فلسطين حلى جانب العرب واليهود الذين كانوا 

يعيشون فيها  أما بالنسبة للعرب الفلسطينيين فقد اقترأ عليهم الودرميلي 

تي نهر دجلة ب ل بساطة الهجر  حلى السهول الواسعة القابلة للزراعة على ضف

على  Jordan Valley Authorityوالفراتب كما اقترأ حنشاء سلطة لوادي األردن 

المعروفة   Tennessee valley Authority األميركي رار سلطة وادي تنسي 

وحدخال نهر الليطاني ضمن والية السلطة المقترحة  وتحويل مياه نهر األردن 

ها حلى السهل الساحلي وصحراء النقب ومياه نهر اليرموك حلى بحير  طبريا ومن

 في جنوب فلسطينب

  وهي Commission of Palestine Surveysوقد أعدت لجنة مسح فلسطين 

 هيئة صهيونية  عد  دراسات فنية لتنفيذ مقترحات الودرميليب

وجاء بعد الودرميلي ما يعرف بخطة هيز  التي أعّدها مهندسان أميركيان هما 

بطلب من الصهيونية العالمية  وتؤكد  J.B.Hays 20 هيز و J.L.Savageسافيج 

هذه الخطة الجديد  مقترحات الودرميلي وتقترأ آلية لتنفيذهاب وقد ظلإل 

خط  الودرميلي وهيز لزمن طويل المصدر األساسي للسياسة الما ية 

 لية"بسرا ي"ا 
 

ألردن ل" األول تحويل مياه نهر احسرا ي" كان همّ  1948وبعد قيامها في عام 

حلى المناطق  ير المشمولة بالحوض  التي تقع في السهل الساحلي وفي منطقة 

هر األردن باستثناء واحد منها فق  )نهر القاضي( نالنقبب وقد كانإل جميع روافد 

ية المحا ية لنهر األردن في بحير  الحولة ستراتيجفي أيد عربية  أما المناطق ا 

في نقطة التقاء نهر األردن بنهر اليرموك فقد والشواطئ الشرقية لبحير  طبريا و

 كانإل حما منزوعة السالأ وحما محل نزاع مع سورياب

                                                           
19-  Lowdermilk W.C., Palestine: Land of Promise, Herper and Brothers publishers. 

N.Y.and London, 1944, p.169. 

20-  Hays and Savage, Tennessee Valley Authority on the Jordan, 1948, CF.G. Stevens, 

op.cit., p.239-240. 
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 امن وضع خطتها األولى للمياه عمومو  1951ل" في عام حسرا يوقد فر إل "

من مياه نهر األردن بش ل خاصب ويعنينا من م ّونات هذه الخطة  ولالنتفاع

ة ومشروع تحويل مياه نهر األردن من مشروع تجفيف مستنقعات بحير  الحول

الشمال حلى السهول الساحلية المطلة على البحر األبيض المتوس  فمنطقة 

النقب في جنوب فلسطين  وهذان هما المشروعان اللذان تسببا في نشوب 

 آنذاكب "لحسرا ي"مواجهات عس رية عد  بين سوريا و
 

 تجفيف بحير  الحولة: بأ

من الدولة اليهودية المقترحة  ا نها أصبحإل جزءو سورية ل اكانإل الحولة أرضو 

في خطة تقسيم فلسطين الصادر  عن الجمعية العامة لألمم المتحد  في 

من المنطقة المنزوعة  اأصبحإل سهول الحولة جزءو  1949  وفي عام 1947عام 

ل"ب ومشروع تجفيف بحير  الحولة واألراضي حسرا يالسالأ بين سوريا و"

ري شمال فلسطين وجنوبها مشروع قديمب فقد أوصإل به المحيطة بها بغية 

لجنة "بيل" التي أوفدتها بريطانيا حلى فلسطين للتحقيق في تدهور العالقات 

كما  1944  واقترحه الودرميلي في عام 1973بين العرب واليهود في عام 

من قبلب وكانإل شركة يهودية معروفة في مجال شراء األراضي  هسبق التنوي

 Palestine Landن هي شركة تطوير أرض فلسطينفي فلسطي

Development Company  في الحصول على تنازل  1934قد نجحإل في عام

ك ومقاولين لبنانيين عن مل ياتهم وعن حقوق لهم كانوا قد حصلوا عليها ماّل 

ألف لير   192في تجفيف مستنقعات بحير  الحولة مقابل  1914في عام 

شركة في العمل في المشروع  ول ن نشوب الحرب ب وقد شرعإل ال21 فلسطينية

 العالمية الثانية جعل القا مين عليه يقررون وقف العمل بهب

لية" العمل بالمشروع حسرا يعاودت الشركة التي أصبحإل " 1951وفي عام 

في المنطقة المنزوعة السالأ  االذي أصبحإل األراضي المعنية به مشمولة جز يو 

على حنشا ها على طول الحدود فيما بينهما في  "ل يحسرا"التي اتفقإل سوريا و

                                                           
  ص 1999منذر محمود جابر  الشري  اللبناني المحتل  مؤسسة الدراسات الفلسطينية  بيروت   -21

 ب14
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ويزيد  ب22 1949يوليو  تموز/ 20اتفاقية الهدنة المعقود  بين الطرفين في 

ل" بالمياه  ويروي مساحة كبير  من حسرا يلي من حمدادات "سرا يالمشروع ا 

ر األساس  نشاء محطة توليد للطاقة ال هربا ية  ل نه يخّل األراضي  ويوفّ 

المركز القانوني للمنطقة المنزوعة السالأ  وهي منطقة ال تخضع للسياد  ب

لية"  وهو يخالف اتفاق الهدنة الذي يتحدث في الفقر  سرا يالسورية أو "ا 

الثانية من الماد  الخامسة منه عن حعاد  الحيا  المدنية الطبيعية حلى المنطقة 

عة من الماد  نفسها التي تحظر مع الفقر  الراب االمذكور ؛ وهو ال يتفق أخيرو 

 على القوات المسلحة التابعة للفريقين التقدم حلى ما وراء خ  الهدنةب

وقد احتجإل سوريا على المشروع  وتقدمإل حلى ر يس لجنة الهدنة طالبة منه  

لية بالتوقف عن أعمال التجفيف  ولم تذعن سرا يحصدار أمره حلى السلطات ا 

راقبي الهدنة  ور يس لجنة الهدنة المشتركة ل" لطلبات كبير محسرا ي"

السورية  بوقف جميع العمليات في المنطقة المنزوعة السالأ   -"ليةسرا يا "

ووقعإل مواجهات عس رية بين الطرفين أهمها االشتباك المسلح الذي وقع في 

 ب23 ب وقد دعا مجلس األمن الطرفين حلى وقف القتال1951نيسان/ حبريل  4

ر وجد المجلس أن العمل الجوي الذي لجوت حليه الح ومة وفي قرار آخ

مع شروط اتفاق الهدنةب  الوقف حطالق النار  وتناقضو  الية يش ل انتهاكو سرا يا 

وفيما يتعلق بالفلسطينيين والسوريين أصحاب األرض الذين أخلتهم 

لية عن أراضيهم عنو  بعد أن رفضوا التخلي عنها سرا يالسلطات العس رية ا 

ر المجلس أنه "يجب السماأ للمدنيين العرب الذين أجلوا من باختيارهم  قرّ 

حلى  بالعود  حاالو  "لحسرا ي"المنطقة المنزوعة السالأ من قبل ح ومة 

 ب24 ديارهم"

ل" حيقاف أعمال تصريف المياه في حسرا يوفي قرار آخر طلب المجلس من "

التصريح الذي أدلى به  المنطقة المنزوعة السالأ )الحولة(  والحظ بالرضا

                                                           
أنظر نص هذه االتفاقية في مؤلفي القانون الدولي العام  وثا ق ومعاهدات دولية  دار الشعب   -22

 ب541  ص1978عمان  
 ب1951أيار/ مايو  8بتاريخ ( 1951) 92القرار رقم  -23
 ب1951أيار/ مايو  18( بتاريخ 1951) 93القرار  -24



 131                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

( بشون تعهد ح ومته تعليق األعمال 631ل" في الجلسة )حسرا يل "ممثّ 

لم يطل  وسرعان  "لحسرا ي"ول ن توقف ب 25 المذكور  في أثناء بحث المسولة

 ب1958ما عاودت أعمال التجفيف  التي فر إل منها في عام 

 

 26 تحويل مجرى نهر األردن  بب

في حفر قنا  مياه نهر  1953هر أيلول/ سبتمبر ل" في مطلع شحسرا يشرعإل "

األردن قبل دخوله في بحير  طبريا  و لي في خطو  أولى في سبيل بناء 

الذي يرمي حلى تحويل مياه  National Water Carrier"ناقل المياه الوطني" 

نهر األردن من الشمال الغني بالمياه حلى مدينة بئر السبع عاصمة منطقة 

ية في جنوب فلسطين المحروم من المياه الجارية والذي قلما النقب الصحراو

 تسق  عليه مياه األمطارب

وقد احتجإل سوريا على أعمال حفر القنا   التي تقع في موقع جسر بنات 

يعقوب بالقرب من حدودها في القطاع األوس  من المنطقة المنزوعة من 

طقة التي ال تخضع السالأ؛ ألن  لي يضر بحقوق الس ان العرب في هذه المن

 الية"  وتحرم سوريا من مياه نهر األردن  وتش ل خرقو سرا يللسياد  "ا 

ب  ير أن 1949ل" في عام حسرا يالتفاقية الهدنة المعقود  بينها وبين "

ت على  لي بالقول حن جسر بنات يعقوب يقع في الجانب ردّ  ل"حسرا ي"

المتعلق بالحدود الدولية  1923لي من نهر األردن  وفق اتفاق عام سرا يا 

بين فلسطين وسوريا  الذي عقدته الدولتان المنتدبتان: حنجلترا وفرنسا  

وكذلي وفق خطة تقسيم فلسطين التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

 ب1947بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر  181المتحد  في قرارها رقم 

وقف  Bennikلجنرال بيني طلب كبير مراقبي الهدنة ا "لحسرا ي"وتجاهلإل 

العمل في مشروع القنا   ودخل الطرفان في مواجهات عس رية طلب مجلس 

                                                           
 ب1953أكتوبر ( بتاريخ تشرين األول/1953) 100 القرار رقم -25

26- Marc Wolfrom, L'utilisation à des Fins Autres que la Navigation des Eaux des 

Fleuves, Lacs et Canaux internationaux, Paris, 1964, p. 217. 
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ل" تعليق األعمال التي بدأت في المنطقة حسرا ياألمن على حثرها من "

ل" لم توقف حسرا يول ن " 27 1953سبتمبر  أيلول/ 2المنزوعة السالأ في 

ية في المنطقة المنزوعة عن األنشطة العس ر العمل في المشروع  فضالو 

جون فوستر داالس في  األميركيالسالأ  حال بعد أن طلب حليها وزير الخارجية 

د بقطع تنفيذ أوامر األمم المتحد   وهدّ  1953أكتوبر تشرين األول/ 20

ل" حسرا يالعالقات االقتصادية عنها في حال امتناعها عن  ليب ولم تعدل "

الوطني"  وسرعان ما استونفإل العمل به  بالطبع عن مشروع "ناقل المياه 

رت موقع نقطة التحويل ليصبح في شمال  رب بحير  طبريا وخارج ول نها  يّ 

هذا التعديل على موقع المشروع  هاالمنطقة المنزوعة السالأ  وقد اضطر

لى ت ّبد نفقات أكبر  وحلى الحصول على مياه أكثر ملوحة  ول نها " حلحسرا ي"

استمرار الدعم االقتصادي والدبلوماسي من جانب الواليات  ضمنإل في المقابل

 المتحد ب

من الضفة الشمالية الغربية  الية" انطالقو سرا يوحاولإل سوريا منع األعمال "ا  

ل" حال أن ردت بهجوم على األراضي حسرا يلبحير  طبريا  فما كان من "

 28س األمنب ووصف مجل1955السورية في األول من كانون األول/ ديسمبر 

ل"  ول نه أدان حسرا يالتدخل السوري بونه خرق التفاقية الهدنة بين سوريا و"

ر في أي حال من األحوال لي  وقرر أن التدخل السوري ال يبرّ سرا يالهجوم ا 

 ليبسرا يالعمل ا 

ل" المرحلة األولى من مشروع "ناقل المياه الوطني" في حسرا يوقد است ملإل "

  ووصلإل مياه نهر األردن في اليوم الثاني عبر شب ة 1964 حزيران/ يونيو 11

د  من القنوات واألنابيب وا نفاق  حلى منطقة النقب القاحلة في جنوب معقّ 

بالشري  الساحلي على البحر األبيض المتوس   ويصل طول  افلسطين مرورو 

لي لية  حلى حواسرا يالناقل  وهو األكثر أهمية من بين مشروعات المياه ا 

 مبلك 200

                                                           
 ( السابق الذكرب1953) 100قرار مجلس األمن رقم  -27
 ب1956كانون الثاني/ يناير  19( بتاريخ 1956) 111القرار رقم  -28
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 خطة جونستون لتوزيع مياه نهر األردن وروافده بين دول المنطقة: ب3

 آيزنهاور في السادس عشر من شهر تشرين األول/ األميركيأطلق الر يس 

مبادر  أمري ية تقوم على حيفاد ممثل شخصي له هو السفير  1953أكتوبر 

ة( حلى األميركي )الر يس السابق لغرفة التجار  Eric Johnstonحريي جونستون

المنطقة  وت ليفه بالتفاوض مع دولها على خطة حقليمية لتنمية موارد مياه 

نهر األردن  وقد حمل جونستون معه خالل جوالته الم وكية األربع في الشرق 

أكتوبر تشرين األول/و 1953أكتوبر تشرين األول/ األوس   في المد  ما بين 

في عام  Charles T. Mainedرلز مين   الخطة التي سبق أن أعدها تشا1955

وبطلب من وكالة األمم المتحد    اثة  ي  بتوجيه من هيئة وادي تنس1953

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيلهم )األونروا(  تلي الخطة التي 

ب وقد عني جونستون 29 ليون" على السواءسرا يسبق أن رفضها العرب و"ا 

المشاطئة من المياه وبتوطين الالجئين الفلسطينيين على  بحاجة الدول اأساسو 

 ضفتي النهرب

 The United"الخطة الموحد "  بـ  وتقّدر خطة جونستون  المسما

Development of the Valley Region  1955في صورتها النها ية في عام  

  وتقترأ توزيعها 3" مليون م1287" مجموع كميات مياه حوض نهر األردن بـ

)يوتي  اسنويو  /3مليون م 720ين الدول األربع  بحيث ي ون نصيب األردن منها ب

 243من نهر األردن و 3منها من نهر اليرموك  ومئة مليون م 3مليون م 377

مليون  90)يوتي  3مليون م 132من الوديان الجانبية(  ونصيب سوريا  3مليون م

مليون  35ونصيب لبنان من نهر بانياس(   3مليون م 22من نهر اليرموك و 3م

مليون  400ل" حسرا ي)توتي جميعها من نهر الحاصباني اللبناني(  ونصيب " 3م

 من نهر اليرموك(ب 3مليون م 25من نهر األردن و 3مليون م 375)يوتي  اسنويو  3م

ن لتوليد الطاقة ال هربا ية دوتقترأ الخطة بناء سدود على روافد نهر األر 

تقترأ بناء سد في موقع المقارن على نهر اليرموك  وري منطقة الجليل  كما 

                                                           
29 - Georigian Stevense, The Jordan River Valley, International Cociliattion, No 506, 

January 1955, pp.260-261. 
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وسد في "العدسية" لتحويل المياه حلى بحير  طبريا  ومنها حلى قنا  الغور 

 الشرقية وقنا  الغور الغربيةب

ل" من مياه نهر األردن عن المياه التي تسهم في األراضي حسرا يوتزيد حصة "

البإل بحصة أكبر من المياه التي تسيطر عليها في منسوب النهر  ول نها ط

المخصصة لها في الخطة  زاعمة أن هذه الحصة هي دون حقها وحاجتها 

 ب30 الستيعاب المهاجرين اليهود الجدد في فلسطين

ولم يرق لها ما  هبإل حليه الخطة من عدم استالمها لحصتها حال بعد استالم 

يعّرضها  في  الدول العربية المشاطئة للحصص المخصصة لها  وهو ما يم ن أن

  في حالة الجفاف الشديد في المنطقةب اأو جز يو  ارأيها  للحرمان من المياه  كليو 

كما أنها انتقدت السلطة التي اقترحها جونستون لمراقبة حصص الدول األربع 

ي على البحير   ستراتيجعلى موقعها ا  ار سلبو في مياه بحير  طبريا  التي تؤثّ 

 ل" على الخطة لعدم شمولها نهر الليطاني اللبنانيب يحسرافقد احتجإل " اوأخيرو 

لية من مياه حوض سرا يأما العرب فقد انتقدوا الخطة من عد  أوجه؛ فالحصة ا 

ن تقترب من الحصة األردنية منها  وال تخصص الخطة سوى كميات دنهر األر

 انقليلة من المياه لسوريا ولبنان  و لي بالر م من أن هذين البلدين يمدّ 

ل" بنقل الحصة المخصصة حسرا ي" ـل الحوض بوكبر جزء من المياه  وهي تسمح

لها من المياه حلى خارج حوض نهر األردن  وتعطيها حصة من مياه نهر اليرموك؛ 

ل" دولة مشاطئة حسرا ينهر عربي وليسإل "هو  و لي بالر م من أن هذا النهر

عن  من ملوحة البحير   فضالو لهب ويزيد تخزين مياه نهر األردن في بحير  طبريا 

حن خطة جونستون  اليين"ب وقيل أيضو سرا يأنه يجعل العرب تحإل رحمة "ا 

                                                           
ي هذه األثناء خطة للمياه تمتد لمد  سبع سنوات  وتنطلق الخطة من حدخال اعتمدت "حسرا يل" ف -30

الليطاني وهو نهر لبناني في خطة االقتسام واستخدام بحير  طبريا لغاية التخزين  وتحويل مياه نهر 

األردن حلى النقب  وبموجب الخطة ا سرا يلية التي أعّدها بناء على طلب "حسرا يل" جوزف كوتون 

Cotton  أما اسنويو  3مليون م 1290ب تصبح حصة "حسرا يل" من مياه حوض األردن 1954في عام  

 30( وسوريا )3مليون م 575تقسم على األردن ) اسنويو  3مليون م 1055حصة العرب فال تتجاوز 

(ب وقد تقدمإل "حسرا يل" بهذه الخطة للموفد األمري ي جونستون في جولته الثانيةب أنظر 3مليون م

 ب40  مرجع سابق  ص (Thomas Naff & Ruth Matson) ناف وروث ماتسونتوماس 
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لي" لألراضي سرا يتحمل في طياتها التسليم بمشروعية االحتالل "ا 

 ب31 1948الفلسطينية التي ا تصبها اليهود في عام 

الفنية  ول نهما لي" الخطة من وجهة النظر سرا يوقبل الطرفان العربي و"ا 

أعلنا عن رفضهما هذه الخطة ألسباب سياسية )رفضها مجلس جامعة الدول 

(  وألقى كل طرف مسؤولية فشل الخطة على عاتق 1955العربية في عام 

الطرف اآلخر  ول ن الخطة لم تفقد بريقها حتى اآلن  وح ا كانإل كل دولة من 

نتفاع بمياه نهر األردن  فإنها الدول المشاطئة قد قامإل بمشروعات خاصة بها لال

بون كميات المياه التي تستخدمها ال تتجاوز الحصص المخصصة  اتمس إل دا مو 

د دول الحوض بالخطة وحقرارها ب وال شي في أن تقيّ 32 لها في خطة جونستون

بونه ليس لها أن توخذ ما يزيد عن الحصة المخصصة لها فيها  هو دليل على 

 ومعقوالو  امنصفو  ااه بالش ل المحدد في الخطة اقتسامو أنها ترى في اقتسام المي

 بالمعنى المحدد لهذا المصطلح كما سيجيء في حينهب

 

                                                           
وصفتها الهيئة العربية العليا الفلسطينية بونها مشروع استعماري رهيب لم يوضع حال لخدمة المصالح  -31

اليهودية  وتوفير الوسا ل والعوامل االقتصادية لضمان قيام ال يان اليهودي في فلسطين 

مي حلى تصفية قضية فلسطين" و"تصفية مش لة الالجئين الفلسطينيين  أنظر واستمراره" وهي "تر

 ب14الهيئة العربية العليا لفلسطين  مرجع سابق  ص 
؛ وتوماس ناف وروث ماتسون  مرجع سابق  846-832أنظر جان ف تور لويس  مرجع سابق  ص  -32

 ؛ وأنظر كذلي:39ص 

M. Lowi, The Politics of War: The Jordan River and Riparian State, Mac Grill Studies in 

International Development, no. 35, Mac Gill, Univ. Montreal, 1989, D.M. Wishart, The 

Breakdown of Johnston Negotiations Over the Jordan Water, Middle Eastern Studies, 

26: 536-546 (1990). 
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 المشروعات العربية الستثمار مياه نهر األردن: ب4

ل" بعد فشل خطة جونستون في تنفيذ حسرا يشرعإل كل من األردن و"

ل المياه الوطني مشروعات المياه الخاصة بها  وقد سبق أن عرضنا لمشروع "ناق

ببناء قنا  الغور الشرقية  وفي المقابل أخفقإل  أما األردن فقد قام  لي"سرا يا 

 الخط  العربية المشتركة الستثمار نهر األردن وروافدهب
 

 المشروعات األردنية الستغالل نهر األردن: - (أ)

 :مشروع قنا  الغور 

من مياه نهر  أعلن األردن في بداية الخمسينيات عن عزمه على ا فاد 

  هو ابريطانيو  اف لهذه الغاية مستشارو اليرموك لري أراضي الغور الشرقية  وكلّ 

  بإعداد دراسة اقترأ فيها تحويل Mcdonald Murdochالسير ماكدونالد 

مياه نهر اليرموك حلى بحير  طبريا وبناء قناتي مياه على جانبي نهر األردن؛ 

نهر اليرموك؛ واألخرى لري الغور الغربي أوالهما لري الغور الشرقي من مياه 

لية"  سرا يمن مياه نهر األردن  وال تن ر مقترحات م دونالد المصالح "ا 

 ب33 ول نها ال تذهب حلى حد اقتراأ تحويل مياه نهر األردن حلى النقب

لحساب  M.J. Bungerميلز بنجر  األميركيأعد المهندس  1952وفي عام 

  )األونروا(وتشغيلهم اثة الالجئين الفلسطينيين وكالة األمم المتحد    

م على نهر اليرموك بالقرب من موقع 150خطة لبناء سد على ارتفاع 

ب واقترحإل الخطة بناء قنا  3ممليون  480"المقارن" بطاقة تخزينية قدره 

م على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك ترب  بين سد المقارن لك 30طولها 

اللهما حلى عدسية جنوب السد األول  ونقل المياه من خوسد آخر يقام في ال

بري  الى الشرق من نهر األردن  وقد عني "بنجر" أساسو أراضي الغور الواقعة ح

  34األراضي السورية واللبنانية وتوليد الطاقة ال هربا ية لمصلحة البلدين

                                                           
33- Dana Adams Schmidt, Prospects for a Solution of the Jordan River Valley Dispute, 

Middle Eastern Affairs, Jan., 1955, p.3 Cit, p.47 et S., Jean- Victor Louis, op. Cit. p. 

83;   

34 - Thomas Naff and C. Matson, op. cit., p.34 -p.38, Jean-Victor Louis, op. cit., p.29. 
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ما والتخفيف من معانا  الالجئين الفلسطينيين عن طريق توطينهم )ه ذا(ب أ

 بال" فقد تجاهلتها خطة بنجر تمامو حسرا ي"

اتفق األردن والوكالة على تنفيذ خطة بنجر   1953وفي شهر آ ار/ مارس 

في دمشق في الرابع من شهر  اوعقدت الح ومتان السورية واألردنية اتفاقو 

لبناء سد لتخزين المياه في المقارن  وبوشر في شق  1953يونيو  حزيران/

ل" اعترضإل على الخطة بحجة حسرا ير التالي  ول ن "األقنية في الشه

تجاهلها لحقوقها بوصفها دولة مشاطئة لنهر اليرموك  التي يقرها امتياز 

لهذا النهر  وهي تمتلي  اروتنبرغ  مع أنها ليسإل دولة مشاطئة قانونو 

م من نهر اليرموك في المنطقة لك 10السيطر  الفعلية فق  على طول 

 ي مثلث اليرموكبالمنزوعة السالأ ف

 األميركيوقد اضطر األردن حلى العدول عن الخطة بعد اعتراض ال ونجرس 

ل" حسرا يالقتسام مياه نهر األردن بين " شامالو  عنها حالو  اعوضو  اعليها  مقترحو 

 ب35 والدول العربية  وبعد حعراب أمري ا عن عدم ر بتها في تمويل الخطة

الناقل الوطني" في عام شروع "ل" في تنفيذ محسرا يوبعد أن شرعإل "

م  900في نفق طوله  األردن بتحويل جزء من مياه نهر اليرموك   بدأ1958

هي  كلم 70ث  وقنا  ر يسية مبطنة با سمنإل طولها  /3م 20وتصريفه 

قنا  الغور الشرقية )أو قنا  الملي عبد اهلل(ب وقد انتهى العمل في مشروع 

فيذ مشروع "الناقل الوطني" وأصبح طول ل" تنحسرا يالقنا  قبل أن تتم "

ث حلى /3م 10وجرى مضاعفة تصريفها من   كلم 87القنا  في مرحلة ثانية 

م  لك 96ثب وفي النصف األخير من السبعينيات أصبح طول القنا  /3م 20

وهي تروي اآلن األراضي الزراعية على طول الوادي وتسقي بالمياه العذبة 

ب ومشروع قنا  الغور الشرقية 36مال  ربي النهرومناطق موهولة في ش امدنو 

ومقترحات  Ionides  فقد سبق أن اقترحته خطة أيونيد اليس جديدو 

                                                           
 
35- Thomas Naff and Ruth c. Matson, op.cit., p.39; 255-26;  A.M. Goichon, op.cit., 

p.26, 36. A.M. Goichon, op.cit., p.26, 36.  

36- Habib Ayeb, op. cit. p. 73. 
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 Greaterال بيراليرموك ب وهو جزء من مشروع Macdonaldماكدونالد 

Yarmuk Project الذي يشمل من بين ما يشمل بناء سدين على نهر  

ء قنا  الغور الغربية  وسبعة سدود على اليرموك  هما المخيبة والمقارن  وبنا

يذ ب وقد قام األردن بتنف37الوديان الجانبية التي تصب في نهر األردن

وحن قام بتنفيذه من جانب واحد وبدون  المشروع بدعم مالي أمري يب وهو

د بعدم تجاوز الحصص المخصصة تعهّ  فقدوجود اتفاق على تقسيم المياه  

 نماء الموحد (بله في خطة جونستون )خطة ا 

ل" الضفة الشمالية لنهر اليرموك على الحدود بين حسرا يوبعد أن احتلإل "

سوريا واألردن  وأصبحإل تسيطر بفضل خطوط وقف حطالق النار الجديد   

م فق  قبل الحرب  أصبح لك 10على نصف طول نهر اليرموك بالمقارنة مع 

ل"ب وقد منعإل حسرا ي" على رضا اانتفاع األردن بمياه نهر اليرموك معتمدو 

من حزالة الطمي الذي يتجمع على فتحة النفق المؤدي  امرارو  ردناألخير  األ

وخذ من مياه نهر اليرموك ما يبونه  احلى قنا  الغور الشرقية  واتهمته مرارو 

ي واضح حستراتيجيفوق الحصة المخصصة له في خطة جونستونب وبهدف 

ل" حسرا يإل "حرير الفلسطينية  شنّ هو الضغ  على األردن لضرب منظمة الت

لإل العمل ( وعطّ 1969حزيران/ يونيو  23عد  هجمات على القنا  )أوالها في 

ة ل" بإصالأ القنا  حال بعد مفاوضات سريّ حسرا يب ولم تسمح "افيها مرارو 

  انتهإل بموافقة األردن على مراعا  1970و 1969ووساطة أمري ية عامي 

جونستون في انتظار اتفاق نها ي  وعلى الحصة المخصصة له في خطة 

 من أراضيهب اوقف أنشطة منظمة التحرير الفلسطينية انطالقو 

ل" على قيام األردن ببناء سد حضافي صغير حسرا يإل "احتجّ  1975وفي عام 

على قيام  1984األردن في عام  ى نهر اليرموك  وفي المقابل احتجعل

ات من مياه اليرموك حلى بحير  ل" باستخدام فتحة النفق لضخ كميحسرا ي"

طبريا ومنها حلى سا ر أنحاء البالد  وهو ما تسبب في انخفاض منسوب المياه 

ل" فردت بونها ال توخذ من مياه نهر حسرا يفي قنا  الغور الشرقيةب أما "

                                                           
 ب43ناف وماتسون  مرجع سابق  ص  -37
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 3مليون م 25اليرموك ما يزيد عن الحصة المقرر  لها في خطة جونستون )

 (باسنويو 
 

 و سّد الوحد :سّد المقارن أ 

 4في دمشق في  اوكانإل الح ومتان السورية واألردنية قد وقعتا اتفاقو 

لبناء سد لتخزين المياه في موقع المقارن على نهر  1953حزيران/ يونيو 

 ب38اليرموك

جرى التوقيع على اتفاق جديد بين البلدين لبناء سّد أصغر  1987وفي عام 

سّد الوحد   واتفق البلدان على توزيع في بلد  المقارن الحدودية أطلق عليه 

الطاقة ال هربا ية المتولد  من السد من المياه المحتجز  فيه فيما بينهاب ولم 

ل" عليها حسرا يتظهر هذه المشروعات حتى اآلن حلى الوجود بسبب اعتراض "

ب العالقات بين دمشق عن تقلّ  وتردد البني الدولي في تمويلها  فضالو 

ل" لموافقتها على المشروع أن ي ون بناء السد في حسرا ي"وعّمانب وتشترط 

ن لها حصة من حطار اتفاق للتعاون ا قليمي بين الدول الثالث المعنية  يؤمّ 

ب أما 39مياه نهر اليرموك تفوق الحصة المخصصة لها في خطة جونستون

وبخاصة بعد الوحد   أكبر المتضررين من عدم حقامة سدّ  واألردن فه

حصل عليها من مياه نهر اليرموك عبر قنا  الغور ميات التي يانخفاض ال 

الشرقية عن الحصة التي وعدته بها الخطة المذكور   و لي نتيجة الستخدام 

 ب40 من هذه المياه في األ راض الزراعية اسوريا مزيدو 

                                                           
38- U.N. Treaty Series, Vol. 184, p.15.  

  وأن ي ون نصيب اسنويو  / 3مليون م 40ه نهر اليرموك تطالب "حسرا يل" أن ي ون نصيبها من ميا -39

 .82Habib Aybe, op.cit., pأنظر   3مليون م 140الضفة الغربية المحتلة منها 
 ب46أنظر صبحي كحالة  مرجع سابق  ص  -40

H.I. Shuval, "Une Approche pour Résoudre les Conflits Liés à L'approvisionnement en 

eau", les Cahiers de L'orient, 1996, no. 44. p. 60. 

خبر موافقة عد  صناديق عربية على تمويل السد  وطرأ عطاء لتنفيذه  اوقد تداولإل الصحف مؤخرو 

 اب وقد يسهم الوفاق الحالي بين سوريا واألردن في دفع المشروع قدمو 2000في شهر نيسان/ حبريل 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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 الخطة العربية الستثمار نهر األردن وروافده: - (ب)

نفيذ مشروع "الناقل الوطني في ت ال" تمضي ُقدمو حسرا يبينما كانإل "

لي" قامإل الدول العربية بإعداد خطة لتحويل مياه نهر األردن حلى سرا يا 

كل من لبنان وسوريا واألردنب وتقوم الخطة العربية على عد  مشاريع؛ 

أبرزها بناء سد على نهر اليرموك عند موقع المخيبة  وحفر قناتين في ا قليم 

حوض اليرموك  وترب  األخرى بين هر بانياس وري ترب  أوالهما بين نالسو

نهر بانياس ونهر الحاصبانيب وتقترأ الخطة حفر قنا  تحويل ترب  بين 

  وتعلية ضفاف الوّزانيعلى نهر  خالحاصباني والليطاني  وبناء محطة ض

 ب41 قنا  الغور الشرقية لزياد  منسوب المياه فيها

انعقد مؤتمر القمة  1964ير وفي السابع عشر من شهر كانون الثاني/ ينا

العربية األول في العاصمة المصرية القاهر   و لي في أعقاب حعالن 

حويل مياه نهر األردن حلى أراضي النقب في ل" عن أنها على وشي تحسرا ي"

بتحويل مياه نهر األردن حلى الدول  اجنوب فلسطين  واتخذ المؤتمر قرارو 

مياه نهر األردن وروافده  وعهد حليها العربية وحنشاء هيئة خاصة الستغالل 

بمهمة تنفيذ الخطة العربيةب وقد تعهدت الدول العربية في المؤتمر بتمويل 

 الخطة العربية  كل بنسبة حصتها في ميزانية الجامعةب

وأكد مؤتمر القمة العربي الثاني الذي عقد في مدينة ا س ندرية في 

نفيذ الخطة التي أقرها مؤتمر على ت 1964الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر 

القمة العربي األولب أما مؤتمر القمة العربي الثالث الذي عقد في الدار البيضاء 

                                                           

لشديد بالموافقة "ا سرا يلية"  أنظر المزيد بشون سّد لألسف ا احلى األمام  ول ن تنفيذه يظل مرهونو 

 الوحد ب

Jeffery D. Dillman, "Water Rights in the Occupies Territories", Journal of Palastine 

Sudies, Vol. XIX, No.1, Autumn 1989, p.J 1-52;  Richard Lung, Harvard International 

Reciew, Fall 1994, Vol. 16, Issue 4, P.68. 

41 - M.A. Selim Le Probléme de L'exploition des Eaux du Jourdan, editions Cujas, paris, 

1955, p.35; G. Stevens, Jordan River Partition, op.cit., p.51-52;  T.Naff and R.Matson, 

op.cit., p.44. 
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فقرر "المضي في استثمار مياه نهر األردن  1965سبتمبر  في شهر أيلول/

 للخطة الموسومة )ه ذا("ب اوروافده طبقو 

إل عد   ارات جوية في عامي ل" التي شنّ حسرا يوقد أثارت الخطة العربية حفيظة "

في عمق األراضي السورية أسفرت عن ردم قنا  تحويل المياه  1967و 1966

ل" في حرب حزيران حسرا يالسورية  وتدمير المعدات المستعملة في بنا هاب واحتلإل "

جميع مواقع العمل في الخطة العربية في سوريا  وباتإل مياه نهر األردن  1967عام 

فها ورحمتها  وبهذا فقد أصبح من المتعذر على الوقإل تحإل تصرّ  وروافده منذ  لي

ل" من استغالل مياهه بالش ل حسرا يالعرب بناء السدود على نهر اليرموك أو منع "

 1967ل" مرتفعات الجوالن السورية في حزيران حسرا يالذي يحلو لهاب بفضل احتالل "

من مياه نهر اليرموك ونهر  اسنويو  /3مليون م 600-550أم ن لها االستيالء على 

والتي كانإل  األردن  وهذه كمية تفوق الحصة المخصصة لها في خطة جونستون

 ب42 اسنويو  /3مليون م 450-400ُتقّدر كما أشرنا بحوالي 

من السيطر  على طول   ّز ل" حثر احتاللها للضفة الغربية وقطاع حسرا يوتم نإل "

% من مجموع 67يوتي نحو حيث لفلسطينية  مجرى نهر األردن وعلى المياه الجوفية ا

من خارج  اسنويو  /3مليون م 2100الُمقّدر  بحوالي ل" حسرا يالمياه التي تستهل ها "

% من 35ل" بنحو حسرا يد الضفة الغربية المحتلة "ب وتزوّ 1967حدودها ما قبل عام 

% ويوتي 22 دها هضبة الجوالن المحتلة بنحومجوع استهالكها من المياه  في حين تزوّ 

 ب43 %( من مصادر متنوعة10الباقي )

 

                                                           
المياه التي أصبحإل تحصل عليها  يقول بعض ال تاب "ا سرا يليين" حن الزياد  في كميات -42

ال تعدو أن ت ون حصة الضفة الغربية من المياه وفق خطة جونستون   1967"حسرا يل" بعد عام 

 أنظر:

 A. Soffer, Rivers of Fire, Haifa Univ. Press, 1992, p.258;  H.I. Shuval, op.cit., p.58.  

ي من حق الضفة ه اسنويو  3مليون م 150-100ويتجاهل هؤالء أن هذه الزياد  والتي تقدر بحوالي 

 الغربية وأنه ليس من حق "حسرا يل" التصرف فيهاب

43- Thomas Naff and Ruth C. Matson, op.cit., p.27;    

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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لية" بعد الحرب مباشر  حلى نسف مضخات سرا يوقد لجوت سلطات االحتالل "ا 

المياه التي يمتل ها المزارعون الفلسطينيون  والتي استخدمإل لضخ المياه من نهر 

ك لماّل األردن حلى مزارعهم في منطقة الغور في الضفة الغربية  كما صادرت آبار ا

 آب/ 15خ المؤرّ  92لألمر العس ري رقم  االغا بين عن األراضي العربية المحتلةب ووفقو 

المتعلق بمصادر  المياه في الضفة الغربية  أنيطإل الصالحيات  1967أ سطس 

المتعلقة بالمياه بالمسؤول أو ضاب  القياد  لشؤون المياه  وقد حظر األمر العس ري 

على أي شخص أن ينشئ أو يملي  1967أكتوبر  األول/ تشرين 19المؤرخ  158رقم 

أو يدير أي منشو  الستخراج المياه أو تحويلها أو التنقيب عنها حال بموجب رخصة 

صادر  عن المسؤول  وينطبق  لي على منشآت المياه المرخصة قبل االحتالل التي 

ئة المياه يتوجب عليها الحصول على رخصة جديد ب وبموجب هذه األوامر أصبحإل هي

لية" تتحمل مسؤولية جميع العمليات المتعلقة بتوزيع المياه في األراضي سرا ي"ا 

لية سرا يالفلسطينية واألراضي العربية المحتلة األخرىب كما أصبحإل الشركة ا 

ب وفي الوقإل الذي ال يسمح 44"مي وروت" مسؤولة عن جميع عمليات حفر المياه فيها

ع المستوطنون على ا جهاز على مياه الضفة جديد   ُيشجَّ للفلسطينيين بحفر أي بئر 

  وال وجه للمقارنة بالطبع بين معدل استهالك الفرد الفلسطيني  ّز الغربية وقطاع 

" منهاب والنتيجة ليسرا يا ومعدل استهالك المستوطن "  ّز من مياه الضفة الغربية و

عدله قبل االحتالل في عام هي بقاء استهالك المياه من قبل الفلسطينيين على م

 ب45 1967

                                                           
حول المياه في قطاع  ّز   وهذه  1974نوفمبر تشرين/ 4المؤرخ  498ي األمر رقم أنظر كذل -44

اقم الفنية واالستشارية  بعنوان األوامر العس رية الصادر  األوامر منشور  في كتاب صادر عن الطو

  المجلد الثالث  تموز  القدس  1994حلى آ ار/ مارس  1967حزيران/ يونيو  7في الضفة الغربية من 

 ب344ص 

45- Xavier Henri Farinrlli, "Freshwater Conflicts in the Jordan River Basin", Green Cross 

International, June 1997, p.7. 
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من  1948في عام  ل" بفضل  زواتها منذ حنشا هاحسرا يوه ذا فقد تم نإل "

 1982السيطر  على حوض نهر األردن  وقد أتاأ لها احتاللها لجنوب لبنان عام 

 بالوّزانيالحاصباني والليطاني و است مال السيطر  على مياه

" السابقة الذكر وقرارات األمم المتحد  التي تؤكد ليةسرا يوتتنافى التصرفات "ا 

باستمرار على حق الشعوب بعامة وشعوب األراضي العربية المحتلة والشعب 

الفلسطيني بخاصة في السياد  على مواردها الطبيعية وفي مقدمتها المياهب كما أنها 

على سلطات تتنافى وقواعد القانون الدولي المتعلقة باالحتالل الحربي التي تحظر 

 ب46االحتالل استغالل مصادر المياه في األراضي المحتلة لمنفعتها الخ
 

 استغالل مياه نهر األردن وعملية السالم:

 -حظيإل مش لة المياه بوهمية خاصة في محادثات السالم العربية بأ

ب وفي 1992لية" منذ انطالقها في العاصمة ا سبانية مدريد في عام سرا ي"ا 

ة لإل مجموعالمتعدد  األطراف حول الشرق األوس  تش ّ  حطار المفاوضات

تراوأ في م انهاب وكان من المقرر  عمل خاصة بالمياه  ول ن هذه المجموعة

 12و 11أن تعقد المجموعة بر اسة الواليات المتحد  اجتماعها األخير في 

ان لم توجه الدعو  لها  في مسق    ير أن عمّ  2000حبريل عام  نيسان/

آ ار/ مارس  حثر  11منها بقرارات جامعة الدول العربية الصادر  في  االتزامو 

 لي على لبنانبسرا يالعدوان ا 

 

ويتضمن الملحق الثالث من حعالن المبادئ حول ترتيبات الح ومة الذاتية  بب

ل" ومنظمة التحرير حسرا ياالنتقالية الذي جرى التوقيع عليه من قبل "

  1993سبتمبر  عشر من شهر أيلول/ الفلسطينية في واشنطن في الثالث

فلسطينية للتعاون االقتصادي  -لية"حسرا يالنص على حنشاء لجنة دا مة "

                                                           
46- Harold Ditcher, "the Legal Status of Israel's Water Policies in the Occupied 

Territories", Harvard International Law Journal, 1994, 35, p. 565-594;  General 

Assembly, Forty Sixth Session. Item 12 of the Preliminary List, Report of the Economic 

and Social Council, A/46/263E/1999/88 of 19 June 1991, p. 39. 
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تركز بين أمور أخرى "على التعاون في مجال المياه  بما في  لي مشروع 

  وسيتضمن مقترحات لدراسات  ّز تطوير المياه في الضفة الغربية وقطاع 

ف  وكذلي حول االستخدام المنصف لموارد وخط  حول حقوق المياه ل ل طر

المياه المشتركة و لي للتنفيذ خالل المرحلة االنتقالية وما بعدها"ب وال 

يتضمن االتفاق النص على نصيب كل من الطرفين من المياه  ول ن الجديد 

للبحثب وقد أعاقإل  اأنه يعترف بمبدأ االنتفاع المنصف من قبلهما أساسو 

من االتفاق با ضافة حلى بنود أخرى فيه  وبقيإل المياه  ل" هذا البندحسرا ي"

 ليةبسرا يتحإل السيطر  ا 
 

ل" المعقود  في السادس حسرا يوتتضمن معاهد  السالم بين األردن و" بج

تفصيلية بشون  انصوصو  1994والعشرين من شهر تشرين األول/ أكتوبر 

على االعتراف  للماد  السادسة من المعاهد  اتفق الطرفان االمياهب فوفقو 

بتخصيصات عادلة ل ل منهما في مياه نهري األردن واليرموك )والمياه 

الجوفية لوادي عربة(  و لي بموجب المبادئ المقبولة  والمتفق عليها  

وبحسب ال ميات والنوعية المبينة في الملحق الثاني من االتفاقب كما تعهدا 

بوي  حدهماد الما ية ألبالعمل على ضمان عدم تسبب حدار  وتنمية الموار

ش ل من األش ال با ضرار بالموارد الما ية للطرف اآلخر  وعلى القيام بالبحث 

 المياهب عن وسا ل من شونها التخفيف عن حد  شحّ 
 

مليون  12بضخ  ل"حسرا يللملحق الثاني من المعاهد  اتفق على أن تقوم " اووفقو 

بقية التدفق خالل فتر  الصيف التي  من مياه نهر اليرموك وأن يحصل األردن على 3م

ل" حسرا يأيار حتى تشرين األول من كل عامب كما اتفق على أن تضخ " 15تبدأ من 

  من النهر المذكور وأن ي ون لألردن الحق في بقية التدفق و لي خالل 3مليون م 13

ن أيار من كل عامب ووافق األرد 14تشرين األول حتى  16مد  الشتاء التي تبدأ من 

من نهر  3مليون م 20ل" خالل الشتاء كمية حضافية مقدارها حسرا يعلى أن تضخ "

من نهر  كمية المياه المّتفق عليهال" على نقل حسرا ياليرموك في مقابل موافقة "

مليون  20لألردن أن يقوم خالل مد  الشتاء بتخزين معدل أدناه  يحّق كما األردن  

األردن جنوب التقاء نهر  الخاص من فيضان نهر   من مياه نهر األردن الستعماله3م
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ل" الحفاظ على استعماالتها الحالية لنهر األردن بين نقطة حسرا يلـ "   ويحّق اليرموك

لألردن  التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس/ طيرات تسفيب ويحّق 

االستعماالت  تضرّ ل" على أال حسرا يكمية سنوية مساوية لتلي التي تستعملها "

ل" أعاله ونوعيتهاب ويحق لألردن كمية حسرا ياألردنية كمية المياه التي تستعملها "

من مياه  3مليون م 20من حوالي ومن المياه المحال   3م يينمال 10سنوية مقدارها 

 بحلى نهر األردن االينابيع المالحة المحولة حاليو 

ل"  يجاد مصادر لتزويد األردن حسرا ي"فق كذلي على أن يتعاون األردن ووقد اتُ  

السنة من المياه بمقاييس مناسبة الستعمالها  /3مليون م 50ب مية حضافية مقدارها 

فق على بناء سد تحويلي/ تخزيني على نهر اليرموك ونظام لتخزين في الشرب  كما اتُ 

 بالمياه على نهر األردن

األردن واليرموك  كل ضمن نطاق  وتعهد الطرفان بحماية المياه المشتركة في نهري

ث وتلويث وأ ى أو االعتداء نفو ه  وكذلي المياه الجوفية في وادي عربة حزاء أي تلوّ 

على مخصصات أي منهما من المياه  واتفقا على مجموعة من التدابير لهذه الغاية  

فاق وعلى عدم حجراء أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر األردن ونهر اليرموك حال باالت

الثنا يب وتعهدت كل من الدولتين بإشعار الدولة األخرى بوية مشاريع تنوي تنفيذها 

ا  و لي قبل ستة أشهر من مقد تؤدي حلى تغيير تدفق مياه أي من النهرين أو نوعيته

موعدها  وستتم مناقشة الموضوع في لجنة المياه المشتركة بهدف منع األ ى 

يء بها هذه المشاريعب وتتولف اللجنة المشار حليها ومعالجة أية توثيرات سلبية قد تج

 من ثالثة أعضاء من كل دولةب

وهناك من يرى أن األردن حصل بموجب معاهد  السالم على حقوقه كاملة  كما 

ب وعلى الع س هناك من يرى أن كمية المياه 47 1955كانإل معروفة في عام 

 ب48 المخصصة لألردن أقل ب ثير مما خصصته خطة جونستون

                                                           
 ب24/2/2000منذر حدادين  صحيفة الرأي األردنية  الخميس  الموافق  -47
)صحيفة الرأي األردنية   2000أنظر كريستيان شنسو  لوموند دبلوماتيي  شهر شباط/ فبراير  -48

 (ب 2000شباط/ فبراير  29الثالثاء  
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 ير أن الحصص المخصصة لألردن حتى في حال توفيرها له ال تسمح بسد العجز 

ل" عن حسرا يأعلنإل " 1999مايو من عام  السنوي من المياه لديهب ففي شهر أيار/

نها من تزويد األردن ب مية المياه التي التزمإل بها في المعاهد   وعلى األثر عدم تم ّ 

قامإل سوريا بتزويد األردن لمد  أربعة أشهر  ل" عن قرارهاحسرا يوقبل أن تعدل "

 3ماليين م 8؛ أي كمية حجمالية مقدارها امتر م عب من المياه يوميو  ألف 70ب مية 

على  عشرين سنةلمساعدته على تجاوز آثار الجفافب وعلى الر م من مضي أكثر من 

و خزانات ذ أي مشروع بنية تحتية ما ي مشترك مثل سدود أنفّ فإنه لم يُ   المعاهد 

أو مصانع تحلية مياهب وهناك نصوص في المعاهد  ال تخلو من الغموض  ومن قبيل 

 لي اتفاق الطرفين على العمل على تنمية الموارد الما ية الموجود  منها والجديد  

و"العمل على زياد  وفر  كميات المياه" و"التعاون المتبادل في مجال التخفيف من 

 اه"بحد  النقص في كميات المي

هذا وتعالج المادتان الثالثة والرابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية 

مسولة االتفاقات التي تعقدها بعض دول المجرى الما ي الدولي  1997الدولية لعام 

والمتعلقة ب امل المجرى أو بوي جزء منه أثر  هذه االتفاقات على دول المجرى األخرى  

 ب49 ا طار المحدد لهذه الدراسة وهذه مسولة تخرج عن
 

 : المش الت القانونية الناجمة عن استغالل مياه نهر األردناثالثو 

 االلتزام بالتعاون والتدابير المزمع القيام بها: ب1

ل" بتحويل مياه نهر األردن دون الحصول على الموافقة المسبقة من حسرا يقامإل "

 فاد  من مياه نهر اليرموك دون الحصول الدول العربية المعنيةب وكذلي قام األردن با

  وقد اعلى الموافقة المسبقة من الدول المشاطئة األخرى  وهذا ما تفعله سوريا أيضو 

ل" الخطة العربية المشتركة الستغالل مياه األردن وهي في مهدهاب حسرا يأجهضإل "

المشاطئة ويم ن التساؤل عما ح ا كان ال بد من الموافقة المسبقة من جميع الدول 

لمجرى نهر المياه الدولي قبل أن تقوم ححدى هذه الدول بوي مشروع لالنتفاع بمياه 

من االتفاقات الخاصة باألنهار الدولية تنص على  اكبيرو  االمجرىب وهنا نالحظ أن عددو 

                                                           
وما  52ول ن أنظر دراستنا السابقة الذكر "اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية الدولية"  ص  -49

 يليهاب
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الدراسة المشتركة للمشروعات المزمع تنفيذها من جانب ححدى هذه الدول  وعلى 

المش الت الناجمة عن مشروعات االنتقاع بالمياه التي تقوم  حلّ حنشاء لجان مشتركة ل

 ب50 بها الدول المشاطئة من جانب واحد

 International Law Associationويوجب القرار الصادر عن رابطة القانون الدولي 

في شهر آب/ أ سطس في البوسنة  Dubrovnikفي دورتها المعقود  في دبروفني 

تعتزم القيام بنشاط التي  ولة من دول المجرى الما ي الدوليعلى أي د 1965من عام 

جديد )بناء أو تحويلبببالخ( أو تعديل نظام االنتفاع القا م بالمياه  التشاور مع دول 

المجرى الما ي األخرى  ح ا كان من شون  لي التوثير على انتفاع تلي الدول بمياه 

ى اتفاق عرض األمر على لجنة فنية ر الوصول حلالمجرىب وينبغي عليها في حال تعذّ 

 ب51للحصول على رأيها في الموضوع قبل اللجوء حلى التح يم

وقد أثيرت مسولة اشتراط االتفاق بين دول مجاري المياه الدولية قبل قيامها بنشاط 

)حسبانيا ضد فرنسا(ب  Lanouxجديد  أو بالتوسع في نشاط قا م في قضية بحير  النو 

على لجوء فرنسا حلى تحويل جزء من مياه البحير  التي تقع في فقد احتجإل حسبانيا 

  زاعمة تسببه Carolاألراضي الفرنسية والتي تجري في اتجاه حسبانيا عبر نهر ال ارول 

في انخفاض منسوب النهر المذكور  وحلحاق الضرر بها بسبب  ليب و هبإل حسبانيا 

أنه كان على فرنسا أن تحصل أمام مح مة التح يم المنشو  للنظر في النزاع حلى 

على موافقتها قبل ا قدام على تنفيذ المشروعب ول ن المح مة رفضإل في قرارها 

المزاعم ا سبانية قا لة حن االلتزام  1957تشرين الثاني/ نوفمبر  16الصادر في 

الوحيد الذي يقع على فرنسا هو حخطار جارتها حسبانيا بالتدابير المزمع اتخا ها  وهي 

  وخلصإل المح مة حلى أنه ال يوجد في القانون الدولي العرفي وال قامإل به فعالو ما 

في المبادئ العامة للقانون قاعد  توجب على دول المجرى الما ي الدولي الحصول 

                                                           
ومن قبيل هذه االتفاقات تلي المتعلقة بونهار الهندوس والنيل والنيجر ونهر اليرموك )االتفاق  -50

 (ب أنظر:1953المعقود بين األردن وسوريا في عام 

Abraham M. Hirsch, Utilization of International Rivers in the Middle East, American 

Journal of Internaional Law, 1965, p.81. 

51- Jean –Victor Louis, op.cit., p. 855. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال



 148                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

على الموافقة المسبقة لدول المجرى األخرى على أوجه االنتفاع التي تنوي القيام بها 

 ب52هابمياه المجرى التي تمر في حقليم

  في قراره الذي Institut du droit internationalوي ّرس معهد القانون الدولي 

مبدأ االلتزام بالدخول في  1961أصدره في دورته المعقود  في سالزبورغ في عام 

مفاوضات بغية التوصل حلى اتفاق خالل مد  معقولة من اللجوء حلى الخبرات الفنية 

للقرار "يمتنع على الدولة   ا(ب ووفقو 6م/يئات المناسبة )وعند االقتضاء حلى اللجان واله

سن النية  أن تقوم خالل المفاوضات باألعمال أو االستخدامات محل لمبدأ حُ  حعماالو 

الخالف حد   أو يجعل التفاهم أكثر الخالف  أو أن تتخذ أي تدبير آخر يم ن أن يزيد 

وية القضا ية أو حلى التح يم في "اللجوء" حلى التس ( وأوصى القرار بـ7م/صعوبة"ب )

(ب ول ن "في حال رفض 1ف  18م/حال عدم التوصل حلى اتفاق خالل مد  معقولة" )

الدولة المعترضة على األعمال أو االستخدامات المزمع القيام بها ألي تسوية قضا ية 

  أو للتح يم فإن للدول األخرى القيام تحإل مسؤوليتها بهذه األعمال أو االستخدامات

" )هذه المواد عبار  4-2 مع استمرار الخضوع لاللتزامات المستمد  من أح ام المواد

 ب53عن قواعد موضوعية تح م االنتفاع بالمياه(

وال يتضمن مشروع   والواقع أنه ال يوجد حجماع على االلتزام بالدخول في مفاوضات

 Internationalفي تقرير رابطة القانون الدولي  الفصل الخاص بتسوية المنازعات

Law Association  حول استخدام مياه األنهار الدولية  النص على االلتزام  1964لعام

حنه "ينبغي لألطراف البحث فق  بالدخول في مفاوضات  وقد اكتفى المشروع بالقول 

 ب”Should seek a solution by negotiation“عن حل عن طريق المفاوضات 

ما بين دول المجرى الما ي هو أحد المبادئ العامة األربعة مبدأ االلتزام بالتعاون فيو

األساسية التي تقوم عليها اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية الدولية في 

وجب الماد  الثامنة من االتفاقية على دول ؛ ح  تُ 1997األ راض  ير المالحية في عام 

                                                           
52- M. Belanger, "L'utillisation des Eaux des Fleuves Internationaux à des Fins 

Agricoles", Revue Générale de Droit International Public, Tome 77/1977, p. 418;  

A.Gervais, «L'affaire du Lac Lanoux », A.F.D.I., Vol. VI, 1960, pp.429 et suiv., p.382., 

p.372 ets. 
53- Annuaire De L'Institut du droit international, vol., 49, II, p.370 à 373. 
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النتفاع األمثل من المجرى وتوفير المجرى الما ي التعاون فيما بينها من أجل تحقيق ا

ه الفقر  الثانية من الماد  الدول األطراف في االتفاقية حلى الحماية ال افية لهب وتوجّ 

حنشاء آليات أو لجان مشتركة لتحقيق هذا التعاونب وقد ُأخذ على هذه الماد  أنها 

العام  تستخدم مصطلحات قد يتعذر قياسها بطريقة تتيح للدول الوفاء بااللتزام

 ب54 هي ال تحدد األهداف المنشود  في التعاون وال جوهر االلتزام العام به  فبالتعاون

ومما له داللته أن سوريا كانإل قد اقترحإل تعريف التعاون بحيث يقصد به فيما 

معقولة ومنصفة في استخدامات المياه   ايقصد "أن تحدد دول المجرى الما ي حصصو 

وجددت سوريا ب 55 لموارد مياه المجرى الما ي الدولي" اوأن تتفق عليها  و لي وفقو 

االقتراأ خالل اجتماعات فريق العمل الذي أعد االتفاقية في صيغتها النها ية  و لي 

حينما اقترحإل حضافة فقر  جديد  حلى الماد  الثامنة مفادها أن االلتزام بالتعاون يجب 

الحصة المنصفة والمعقولة  أن يتحقق من خالل اتفاقات بين الدول المعنية على

 ب56 لالنتفاع العا د  ل ل دولة

-11)المواد "التدابير المزمع اتخا ها"  عالج الباب الثالث من االتفاقية الموسوم بـويُ 

تباعها حين اى الما ي الدولي ين على دول المجرالتدابير وا جراءات التي يتعّ  (19

و لي  بزاوله بشون المجرى الما يتعتزم القيام بنشاط جديد أو التوسع في نشاط ت

 بحينما ي ون لهذا النشاط أثر ضار  و شون على دول أخرى من دول المجرى الما ي

والنص األهم في هذا الباب الذي يتضمن حجراءات على درجة كبير  من التفاصيل هو 

الذي يوجب على دول المجرى الما ي تبادل المعلومات والتشاور  11نص الماد  

بعض والتفاوض  عند االقتضاء  بشون اآلثار المحتملة للتدابير المزمع  بعضها مع

اتخا ها على حالة المجرى الما ي الدوليب وتوجب الماد  الواحد  والعشرون من 

االتفاقية على دولة المجرى الما ي التي تقوم أو تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخا ها  

ل أخرى من دول المجرى الما ي األخرى  ويم ن أن ي ون لها أثر ضار  و شون على دو

بذلي في الوقإل المناسبب وال شي في أن النص  اأن توجه حلى تلي الدول حخطارو 

                                                           
 ب62اتفاقية قانون استخدام مجاري المياه الدولية"  مرجع سابق  ص أنظر دراستنا السابقة الذكر " -54
 ب912  ص 1  ج2  المجلد 1981حولّية لجنة القانون الدولي   -55

56 - L. Caflisch, la Convention du 21 Mai 1997 Sur L'utilisation des Course D'eaux 

internationaux à des Fins Autres que la Navigation, A.F.S.I., 1997, p.781. 
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على التزام دول المجرى  التي تعتزم حجراء أي تغييرات عليه بإخطار دول المجرى 

هو في حد  اته مهم للغايةب وهو يقدم  في هذه التغييراتاألخرى بذلي قبل الشروع 

على أن المجتمع الدولي يرفض نظرية السياد  ا قليمية المطلقة التي  اجديدو  دليالو 

تزعم أن للدولة الحق المطلق في استخدام أجزاء مجاري المياه الدولية في حقليمها  

 ب57 وبصرف النظر عما يترتب على  لي من آثار بالنسبة لدول المجرى األخرى

طار هي ستة شهور قابلة للتمديد ستة شهور وتحدد االتفاقية مد  للرد على ا خ

أخرىب ويمتنع على الدولة التي وجهإل ا خطار خالل تلي المد  تنفيذ المشروعات 

حالة اعتراض  15(ب وتعالج الماد  14  13التي تر ب في االضطالع بها )المادتان 

فتعالج  16الدولة التي تم حخطارها على تنفيذ التدابير المزمع اتخا ها  أما الماد  

حالة عدم الرد على ا خطار  وبموجبها فإنه ال ي ون بوسع الدولة التي تم حخطارها 

من االتفاقية للدولة  19تسمح الماد   اا فاد  من تدابير المماطلة المتعمد ب وأخيرو 

في التنفيذ في حالة االستعجال البالغ من أجل  االتي تزمع اتخا  التدابير أن تشرع فورو 

صحة العامة أو السالمة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية  ويبدو أن حماية ال

هذا الوضع  الدولة التي تزمع اتخا  التدابير تنفرد بتقويم الحالة وتقديرهاب ويخلّ 

دونما شي بالتوازن الذي تسعى االتفاقية حلى حقامته  وبذلي ست ون التجاوزات 

 بامنه امفرو و  مسولةوفرض األمر الواقع 

ه ذا نخلص فيما يتعلق باتفاق الدول المشاطئة حلى أن دولة المجرى الما ي و

الدولي ملزمة بإخطار دول المجرى الما ي األخرى بالمشروعات التي تزمع القيام بها 

 ل االنتفاع بمجاري المياه الدولية من قبل دول المجرى حعماالو ب ويمثّ 58لالنتفاع بالمجرى

                                                           
هناك عدد من النظريات الفقهية التي تسعى حلى تحقيق نوع من التوازن بين مصالح الدول الواقعة  -57

في حوض النهرب ويم ن حجمال هذه النظريات بنظريتين متطرفتين ونظريات أخرى تقع في الوس  

 Absoluteة المطلقة للنهر فيما بينهماب والنظريتان المتطرفتان هما نظرية السياد  ا قليمي

Territorial Sovereignty ونظرية الوحد  ا قليمية المطلقة للنهر  Absolute Territorial Integrity  

أما النظريات األخرى فهي نظرية المل ية المشتركة  ونظرية وحد  المصالح  ونظرية أولوية وضع 

صار دراستنا "اتفاقية قانون استخدام المجاري اليد  أو "السابق أولى"ب أنظر في هذه النظريات باخت

 ب 64الما ية الدولية"  مرجع سابق  ص 
 أنظر: - 58
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أن للدولة  اردها الطبيعيةب ومن المقبول عمومو لحق الدولة السيادي على موا

المشاطئة الحق في االنتفاع بالمياه التي تمر في حقليمها  وأن تقوم بالمشروعات 

مة بالحصول على موافقة الدول المشاطئة لز  الالزمة لهذه الغاية  دون أن ت ون مُ 

نه أصبح لدول ال يعني أ  األخرى  وااللتزام بالوصول حلى اتفاق )في حالة وجوده(

المجرى الحق في االعتراض على المشروعات التي تزمع دول المجرى األخرى القيام 

بهاب وبمعنى آخر ال تملي دول المجرى حق النقض أو "الفيتو" في مواجهة المشروعات 

ل قانون مجاري المياه الدولية تنفيذ التي تزمع دول المجرى األخرى القيام بهاب ويؤجّ 

تعتزم دولة المجرى تنفيذها بش ل مؤقإل  ول نه ال يمنع الدولة  المشروعات التي

المخططة لها من تنفيذها حلى ما ال نهايةب ومع  لي فإن  ياب التعاون من جانب 

الدول المشاطئة بغية الوصول حلى اتفاق خالل مد  معقولة ال يجيز انتهاك القواعد 

ع المنصف بمياه المجرى الما ي المتعلقة بضرور  احترام حقوق هذه الدول في االنتفا

 وبعدم التسبب في ضرر  ي شون بهذه الدولب
 

 الحقوق الم تسبة: ب2

ردن وسوريا ولبنان وفلسطين حقوق م تسبة على مياه نهر األردن  فقد ل ل من األ

اعترفإل االتفاقيات التي عقدتها الح ومة البريطانية  بوصفها الدولة المنتدبة على 

وصفها الدولة المنتدبة على سوريا ولبنان  بالحقوق الم تسبة فلسطين  والفرنسية  ب

لهذين البلدين األخيرين )ال تتعلق هذه االتفاقيات باألردن الذي كان يسّمى في  لي 

الوقإل حمار  شرق األردن(ب وأولى االتفاقيات التي تنبهإل لمسولة استغالل نهر األردن 

كانون األول/  23في باريس بتاريخ الفرنسية المعقود  -هي االتفاقية البريطانية

ب فقد تعهد الطرفان في الماد  الثامنة من االتفاقية أن "يبحثا بش ل 1920ديسمبر 

مشترك خالل مد  ستة شهور من توقيع االتفاقية الحالية استخدام مياه نهر األردن 

سد األعلى واليرموك وروافدهما لري األراضي وحنتاج الطاقة الهيدرولية  و لي بعد 

حاجة األراضي الموضوعة تحإل االنتداب الفرنسي"ب كما اتفق على أن تقوم الح ومة 

                                                           

Pierre M. Dupuy, "la Gestion Concertée des Ressources Naturelles Partagées: à Propos 

du Différend entre I'Argentin et le Brésil Relatif au Barrage d'Itaipu", A.F.D.I., vol. XXXIV, 

1978, p.811. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةة الالجلس
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الفرنسية "بإعطاء تعليمات سخية لممثليها بغية استخدام فا ض المياه لصالح 

 ب59 "فلسطين

 -ويشير تبادل المذكرات بين الح ومتين والمتعلقة بترسيم الحدود السورية

حلى حقوق رعايا سوريا ولبنان  ا ار/ مارس مرارو آ 7الفلسطينية في باريس بتاريخ 

 االم تسبة في االنتفاع بمياه نهر األردن  وحلى وجوب استمرار هذه الحقوقب ووفقو 

لالتفاقية تتمتع سوريا بالحق في بناء رصيف عا م على بحير  طبريا  ويتمتع 

لسطينيون السوريون واللبنانيون "بنفس حقوق الصيد والمالحة التي يتمتع بها الف

في بحير  الحولة وطبريا وفي نهر األردن الواقع بين هاتين البحيرتين التي تقع 

 ب60 مسؤولية البوليس فيهما على عاتق ح ومة فلسطين"

المعقود  في مدينة القدس في الثاني  الح ومتينوتعيد اتفاقية ُحسن الجوار بين 

ي فلسطين وسوريا التوكيد من جديد على حقوق مواطن 1926فبراير  في شباط/

ولبنان ال بير  التي ت ّرسها النصوص أو الُعرف المحلي  في االنتفاع بمياه الجداول 

وعلى استمرار تمتعهم بهذه الحقوق  والقنوات والبحيرات لغاية الري أو الشرب 

 ب61الم تسبة

وه ذا ت ون االتفاقات السابقة الذكر قد اعترفإل لسوريا بحقوق صيد السمي 

ي بحيرتي الحولة وطبريا  وهي بهذا ت ون قد اعترفإل لها بموقع الدولة والمالحة ف

المشاطئة لنهر األردنب ويتمتع السوريون بالحق في االنتفاع بالمياه بالصور  المعّرفة 

أعاله  بصرف النظر عن الوضع الدولي للمنطقة العزالء التي أنشوها اتفاق الهدنة بين 

حقوق أي    والذي ال يمّس 1949تموز/ يوليو  20ب المعقود في 62 ل"حسرا يسوريا و"

                                                           
59 - SDN, Recueil des Traités, 1924, XXII, no. 564, p.356. 

60 - Ibid, p. 354 et 364. 

61 - Cité par A. Hirsch, "Utilization of International Rivers in the Middle East", American 

Journal of Intrnational Law, 1956, p.91. 
المش الت القانونية المتفرعة على قضية فلسطين  معهد البحوث والدراسات العربية  حامد سلطان   -62

ب وأنظر في نص االتفاق مؤلفنا القانون الدولي العام  69  ص 1967-1966جامعة الدول العربية  

 ب549وثا ق ومعاهدات دولية  مرجع سابق  ص 
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من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النها ية لقضية فلسطين؛ ألن 

 أح امه بنيإل على العوامل العس رية دون سواهاب
 

ل" موقف قديم من المعاهدات المتعلقة بفلسطين قبل حنشا ها في عام حسرا ي"ولـ 

حين شبطاي روزن  ليين"سرا يا الموقف أحد أبرز القانونيين "ا ب وقد لخص هذ1948

ل" شخص قانوني دولي جديد  وهي تدخل حلى الحيا  طليقة من أي حسرا يقال: حن "

بوي معاهدات تخص فلسطين أو كانإل فلسطين  الزمة قانونو التزام قانوني  وليسإل مُ 

ا األول لعضوية األمم ل" حين تقدمإل بطلبهحسرا يفيهاب ويضيف روزن أن " اطرفو 

  لدى دخولها في عضوية األمم المتحد   تتعهد اصدر تصريحو المتحد  عرضإل أن تُ 

بموجبه بمراعا  االتفاقيات واالتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي أصبح حقليم 

ول نها حين تقدمإل   فيها بقرار من السلطة المنتدبة المتصرفة بإسمها افلسطين طرفو 

 ب 63لثاني لم تجدد عرضها السابق ولم يصدر عنها تصريح من هذا القبيلبطلبها ا
 

  1956ل" عن وجهة نظرها هذه أمام مجلس األمن في عام حسرا يوقد دافعإل "

  فيما تمس إل سوريا باستمرار سريان هاتين 1926و 1920بالنسبة لمعاهدتي عام 

الهدنة  و هب أبا حيبان  المعاهدتين  وأيدها في  لي ر يس الهيئة الم لفة بمراقبة

ل" لم تقبل حسرا يل" في األمم المتحد  في  لي الوقإل حلى أن "حسرا يمندوب "

وأنه لم يعد هناك وجود للمعاهد  األخير  بسبب  1926و 1923و 1920معاهدات 

ل" حسرا ياختفاء األساس الذي تقوم عليه وهو عالقات حسن الجوارب ول نه أضاف أن "

القبول بجميع الحقوق وااللتزامات الوارد   Ex gratiaالمجاملة مستعد  على سبيل 

ل" ال ترى حسرا يب ومن الواضح أن "64 1923في تبادل المذكرات المعقود  في عام 

 Laفي نفسها دولة وريثة لفلسطين  وأنها مدافع قوي عن مبدأ "الصحيفة البيضاء" 

table rase" ي استخدام مياه نهر األردن ل" يقول حن لها الحق فحسرا يب ولسان حال

 بال يفية التي تحلو لها  وفي الوقإل الذي يحلو لهاب

                                                           
63 -  Shabtai Rosenne, Israel et les Traités Internationaux de la Palestine, Clunet, 1950, 

p.1140 ets. 

64 - Jean –Victor Louis, op.cit., p.858. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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والواقع أن حلول سياد  محل أخرى أو تبدل تبعية ا قليم ال يؤدي حلى سقوط 

 جميع القواعد القانونية والمراكز المبنية عليها دفعة واحد ب

أو قاعد   Prior appropriationوتلقى نظرية أولوية وضع اليد أو "السابق أولى" 

 اب ووفقو 65بعض التوييد في الفقه وفي القانون النهري االتفاقي Priority ruleاألولوية 

لهذه النظرية ليس هناك أولوية ألي دولة من الدول المشاطئة للنهر سواء الواقعة 

في أدنى النهر أو الواقعة في أعلى النهر  وحنما تعطي األولوية للدولة التي تنتفع 

حابي الدول   وتُ االنهر قبل سواهاب وتحمي هذه النظرية االنتفاعات األسبق تاريخيو ب

التي يم نها القيام بمشروعات االنتفاع بالمياه التي تمر عبر  اوفنيو  االمتقدمة اقتصاديو 

حقليمها قبل  يرها من دول المجرى التي يتعذر عليها  ليب وهذه النظرية ليسإل سوى 

  ول نها ليسإل مقبولة ايانو الم تسبة التي جرى التوكيد عليها أح نظرية احترام الحقوق

بما هي قاعد  مطلقةب ولم تطبق هذه النظرية بش ل تام بما هي أساس  اعمومو 

ة من قبل المح مة العليا األميركيقانوني القتسام المياه بين الواليات المتحد  

الذي أصدره في دور  سالزبورغ ب وال يشير معهد القانون الدولي في القرار 66ةاألميركي

 حلى الحقوق الم تسبة أو حلى "أولوية وضع اليد"ب  1961في عام 

أما اتفاقية قانون استخدام مجاري المياه الدولية فتتضمن النص في الماد  

السادسة منها على قا مة طويلة بالعوامل والظروف التي ينبغي على الدولة أن 

؛ ومعقوالو  اتفاعها بالمجرى الما ي الدولي منصفو توخذها في الحسبان حتى ي ون ان

ومن بينها االستخدامات القا مة والمحتملة للمجرى الما يب ول ن االستخدامات القا مة 

 المقصود  هي االستخدامات  ير االتفاقيةب
 

وفي المقابل فإن الحقوق الم تسبة التي يتمتع بها السوريون واللبنانيون في مياه 

سة في معاهدات دولية  وينطبق عليها بهذه الصفة حقوق اتفاقية م رّ نهر األردن هي 

سن نية )الماد  القاعد  العامة في قانون المعاهدات التي توجب تنفيذ المعاهد  بحُ 

ولية المعنية الد والمعاهدات(ب 1969 لعام المعاهدات لقانون ييناڤمن اتفاقية  26

ال يم ن أن يحتج هنا بقاعد  نسبية آثار ل" بوصفها دولة وريثة  وحسرا ي" مة لـلزِ مُ 

                                                           
65 - Ibid., p.357. 

66 - Annuaire de I'Institut de Droit International, 1959, Vol. 48, I, p.190-191. 
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المعاهدات  ات الطابع ا قليمي )أو ا قليمية أو الفنية(  وعلى رأسها معاهدات الحدود 

موضوعية ترتب   اوالمعاهدات المتعلقة بالممرات الما ية الدولية  التي تنشئ أوضاعو 

الدولة صاحبة  بذات ا قليم موضوع الخالف  وتستمر في النفا  بصرف النظر عن

 السياد  على ا قليمب

بالمعاهدات  ال"( تلتزم موضوعيو حسرا يوبتعبير آخر فالدولة الخلف )في حالتنا "

السابقة النافذ  بمواجهة الدولة السلف التي محلها ا قليم بالذاتب وال ترث الدولة 

ها في نظام الخلف هنا الدولة السلف في المعاهدات ) لي ألنها من الغير( ول نها تخلف

ال يهم أصله االتفاقي الدولي  ول ن المهم فيه أن دولة سابقة كان لها اختصاص 

 ب67 تهوأقام    حقامة هذا النظام
 

 االلتزام بعدم التسبب في ضرر  ي شون: ب3

هناك التزام عام يقع على عاتق الدول المشاطئة لمجاري المياه الدولية  وهو 

وم بها في حدود اختصاصها با ضرار بالدول االلتزام بعدم تسبب األنشطة التي تق

المشاطئة األخرىب وهذا ما  هب حليه معهد القانون الدولي في دورته المعقود  في 

  حين أوضح أنه "ال يجوز أن يؤثر انتفاع دولة 1961مدينة سالزبورغ في عام 

ن نصف بهذه المياه ممشاطئة بالمياه  بش ل جدي  على حم انية االنتفاع بش ل مُ 

ب ويعطي هذا القرار المتعلق باستخدام المياه الدولية في األ راض 68 قبل دول أخرى"

 ير المالحية  كما هو واضح  األولوية لقاعد  حظر التسبب في الضرر على قاعد  

 االنتفاع المنصف والمعقولب 

 International Lawالتي اعتمدتها رابطة القانون الدولي هلسن يلقواعد  اووفقو 

Association  ينبغي على الدول حتى ي ون انتفاعها بالمجرى الما ي 1966في عام  

                                                           
دات عليها: الدكتور محسن أنظر في هذا النوع من المعاهدات ومدى انطباق قاعد  نسبية آثار المعاه -67

وما يليها  ومؤلفنا: القانون الدولي  490  ص 1982الشيش لى  القانون الدولي العام  جامعة ال ويإل  

 ب286  2000العام  المقدمة والمصادر  دار وا ل للنشر  عمان  

68 - Annuaire De L'Institute de Droit International, 1961, vol. 49-11, p.381. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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أن توخذ في الحسبان الضرر الذي يسببه النشاط الجديد أو الموسع  ومعقوالو  امنصفو 

 ب69للدول األخرى في الحوض

وهذا هو ما  هبإل حليه كذلي الماد  السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري 

التي أوردت مجموعة من  1997لة في األ راض  ير المالحية لعام الما ية للدو

العوامل  ير الحصرية لتحديد االنتفاع المنصف والمعقول  من بينها "آثار استخدام أو 

استخدامات المجرى الما ي في ححدى دول المجرى على  يرها من دول المجرى 

 الما ي"ب

طة أساسية هي القبول بمبدأ وتلتقي النصوص السابقة ونصوص االتفاقية في نق

االنتفاع المنصف والمعقول  وبمبدأ عدم التسبب في ضرر  ي شونب فقد ورد مبدأ 

االنتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين في رأس قا مة المبادئ العامة التي تقوم 

عليها االتفاقيةب وقد خلصنا في دراسة سابقة حلى أنه بالر م مما يتمتع به المبدأ من 

بصعوبة التحقق من استخدام المياه على  ابول المجتمع الدولي فإن هناك اعترافو ق

أساس منصفب ومن جهة أخرى فإن االلتزام بالمبدأ يخضع لاللتزام الوارد في الماد  

استخدام المجرى  عدّ السابعة من االتفاقية بعدم التسبب بضرر ملموسب وبمعنى آخر يُ 

قصد بالضرر ويُ  ب70 بدولة أخرى املموسو  اضررو  الما ي  ير منصف بداهة ح ا ألحق

نه ومالحظته أو تقديره  أما الضرر البسي  أو التافه الملموس الضرر الذي يم ن تبيّ 

  وليس بالغ اأو الطفيف فال يلتفإل حليهب والغرض من اشتراط أن ي ون الضرر ملموسو 

جاري المياه الدولية بال الجسامة أو الخطور   هو أال تعوق أح ام االتفاقية االنتفاع بم

موجبب ومن قبيل االستخدام التام أو شبه التام لمياه المجرى  أو االنتفاع المفرط 

بالمياه من قبل دولة من دول المجرى  ح ا كان يسفر عن تقليص منسوب المياه في 

 ب71 دول المجرى األخرى
 

                                                           
69 - ILA, Report of the Fifty-Second Cont., Helsinki, 1966, London, 1967, p. 484 et seq. 

 ب58أنظر دراستنا السابقة الذكر "اتفاقية قانون استخدام المجاري الما ية الدولية"  ص  -70
   وأنظر1911وهذا ما  هب حليه معهد القانون الدولي في دورته التي عقدها في مدريد في عام  -71

 بكذلي محاضرات سوزر هول في أكاديمية القانون الدولي في الهاي
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العربية  لية" الضرر بحقوق الدولسرا يول ن هل تلحق مشروعات المياه "ا 

المشاطئة؟ وما طبيعة هذا الضرر؟ وهل هو ضرر يم ن التغاضي عنه أم أنه ضرر 

لي" قد أسفر عن تحويل سرا يملموس  و شون؟ ال شي أن مشروع "الناقل الوطني ا 

كميات كبير  من المياه من بحير  طبريا  ومن ثم تخفيض منسوب مياه نهر األردن 

انخفاض كميات المياه المتوافر  ل ل من األردن  لدى خروجه من البحير   وهذا يعني

على األراضي األردنية والفلسطينية  اوسوريا وفلسطين؛ وهو األمر الذي يؤثر سلبو 

ر الخاص للجنة ب وكان المقرّ 72واألراضي السورية الواقعة شمال شرقي بحير  طبريا

نى من قد استخدم مصطلح "الحد األد McCaffrey" يالقانون الدولي "ماك كفر

حين أشار حلى ضرور  تومين حد أدنى من  Minimum flow doctrineالمنسوب" 

ب وتن ر 73منسوب مياه المجرى للحفاظ على أوجه االنتفاع المختلفة لهذه المياه

وهي من باب   ب في الضرر وجود هذا الضرر أصالو ل" التي ينسب حليها التسبّ حسرا ي"

  بل هي تن ر اأو ملموسو  ايو جدّ  اوقوعه  ضررو  أولى ال ترى في هذا الضرر حتى في حال

أن ضخ المياه من بحير  طبريا حلى النقب هو عبار  عن تحويل لمجرى نهر األردن  

المياه حلى الناقل تقع على ضفاف بحير  طبريا  خو لي على أساس أن محطة ض

وليس على نهر األردن  وهي تدعي أنها التزمإل بالحصة المخصصة لها في خطة 

 ب74 نستونجو

ويزيد انخفاض كميات المياه المتوافر  من نقطة خروج نهر األردن من بحير  طبريا 

ملوحة مياه نهر األردن  وهو ما يؤثر على عذوبة هذه المياه  وعلى حم انية االنتفاع 

ل" تعزو ملوحة مياه نهر األردن حلى حسرا يبها لغايات الري والغايات المنزلية  ول ن "

هر اليرموك من قبل األردن عن طريق قنا  الغور الشرقية  وهي تزعم تحويل مياه ن

من الملوحة  و لي حتى قبل قيامها ببناء "الناقل  بون هذه المياه كانإل تعاني أصالو 

 ب75 لي"سرا يالوطني ا 

                                                           
72- M.A. Selim, Op. Cit., p. 23-39. 

73- 5e Rapp. Doct.A/CN.4/421 Add2, p.9. 

74 - Jean-Victor Louis, op. cit., p. 844;  Thomas Naff Ruth C. Matson, op. cit. p. 43. 

75 - L. Caflisch, op.cit., p. 857. 
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حن كان هناك ثمة ضرر   ل"حسرا ي"ـوالواقع أنه ال يم ن مقارنة الضرر الذي لحق ب

الغور الشرقية  بالضرر الذي لحق بالدول العربية وبخاصة األردن من جراء مشروع قنا  

ألن هذا المشروع ال يستنفد سوى  لية؛ و ليسرا يوفلسطين من جراء المشروعات ا 

جزء بسي  من مياه النهر  وفيما يتعلق بمسولة العذوبة بخاصة فقد كانإل سوريا 

خدام المجاري الما ية الدولية اقترحإل است مال الماد  السابعة من اتفاقية قانون است

لها لدول المجرى الما ي حين استخدام مجاري المياه الدولية  ابفقر  ثانية  ال يجوز وفقو 

ص  في أي ظرف  الحد األدنى من المنسوب الالزم لعذوبة مجرى أن تعوق أو أن تقلّ 

صف بمبدأ االنتفاع المن النهر  ولم يعتمد االقتراأ السوري ول نه يظل مشموالو 

مة بإعاد  نوعية المياه حلى لز  ل" مُ حسرا يوالمعقولب ونحن نخلص حلى القول بون "

 سابق عهدها قبل عملية التحويلب

في  لي" حلى انخفاض كميات مياه نهر األردن التي تصبّ سرا يويؤدي المشروع "ا 

ب 76البحر الميإل  ومن ثم حلى انخفاض منسوبه ونزول مستواه تحإل معدل سطح البحر

من مش لة التبخر ومحدودية الروافدب ويزيد المشروع كذلي  عاني البحر الميإل أصالو وي

 من ملوحة المياه المتوافر  في البحرب 

ل" بموارد مياه الضفة الغربية لنهر األردن  وعلى حين توخذ جميع حسرا يوتستوثر "

حلى الدول المشاطئة ما يم ن لها أخذه من مياه الحوض  فإن المياه التي تصل 

ل" لهم ب ميات قليلة وبنوعية رديئة  وتقل كمية حسرا يالفلسطينيين حنما تعطيها "

للضفة الغربية عن الحصة المخصصة لها في خطة  "لحسرا ي"المياه التي توفرها 

 150جونستون  التي كان من المفترض أن تنقلها قنا  الغور الغربية وتصل حلى 

على هذه المياه مع الفلسطينيين بل تفرض   وال يجري التفاوض اسنويو  3مليون م

ل" الفلسطينيين من حقوقهم في المياه الجوفية والمياه حسرا يب وتحرم "اعليهم فرضو 

ل" حسرا ي  وفي الوقإل التي تستنفد فيه " ّز السطحية في الضفة الغربية وقطاع 

مستوطنين ليين بعامة والسرا يموارد المياه في األراضي العربية المحتلة لصالح ا 

بخاصة  يعاني الفلسطينيون من أزمة مياه شديد ب والفلسطينيون مشاطئون لنهر 

                                                           
76 - Xavier Henri Farinelli, op.cit., p.3. 
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اليرموك الذي ال يفيدون منه  ولهم حقوق في بحير  طبريا التي هي جزء من حوض 

 ب77 نهر األردن

 

 

  خاتمة:

يشهد حوض نهر األردن نزاعات عد  بين دول المجرى على المياه العذبة في هذه 

الجافة أو شبه الجافةب وتقف مسولة المياه اآلن بوصفها واحد  من أهم المنطقة 

ل" من جهة  والفلسطينيون حسرا يالعقبات أمام جهود التسوية السلمية بين سوريا و"

ل" ال تمانع  كما يبدو  في التخلي  في حسرا يل" من جهة أخرىب وح ا كانإل "حسرا يو"

جوالن أو الجزء األكبر منها  مقابل ترتيبات حطار معاهد  سالم مع سوريا  عن هضبة ال

أمنية وعالقات دبلوماسية وتطبيع كامل  فهي لن تقبل على األرجح االنسحاب دون 

أن تضمن استمرار تدفق المياه حليها من الجوالن والسيطر  على روافد نهر األردن 

ل" تسوية  يحسراة  وبالمثل فمن المرجح أال تقبل "وضفتي بحير  طبريا ومنابع الحمّ 

أو أجزاء كبير  منها حلى الفلسطينيين بدون أن تضمن   ّز تعيد الضفة الغربية وقطاع 

 استمرار السيطر  على المياه السطحية والجوفية فيهاب

الذي كانإل تحتله  اللبناني من الشري  الحدودي 2000عام ل" حسرا يوقد انسحبإل "

 لم ت نالليطاني  ول ن يبدو أنها  من مجرى الجنوبي -الشرقي روالذي يقع فيه الشط

  فقد ظلإل 1923نسحاب حلى الحدود الدولية بين فلسطين ولبنان لعام تر ب في اال

تحتفظ بمزارع شبعا التي تقع على سفوأ جبل الشيخ الغربية وتشرف من الشمال 

الغربي على وادي التيم ونهر الحاصباني ومرجعيون وحاصبيا ومن الجنوب الغربي 

                                                           
عنيإل األمم المتحد  بمسولة استنفاد موارد المياه في األراضي العربية المحتلة  أنظر على سبيل  -77

بتاريخ  465و 1979آ ار/ مارس  22بتاريخ  446المثال قراري الجمعية العامة لألمم المتحد  رقم 

  ذليب وأنظر في هذا الشون ك1980آ ار/ مارس 

Walid Sabbah and Jad Issac, Towards a Palestine Water Policy, Applied Research 

Institute, Jerusalem, 1995, pp.15. 
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ب وال تزال الطريق  ير سال ة بعد لبناء سد الوحد  على نهر 78 الحولةعلى سهل 

 ل"بحسرا ياليرموك الذي تعارضه "
 

تطالب سوريا أن ت ون خطوط وقف حطالق النار  التي حددها اتفاق الهدنة وفيما 

  والتي توفر لها السيطر  على موارد المياه  هي الحدود الدا مة بينها وبين 1949لعام 

ل"ب حسرا يل"  لن يقبل الفلسطينيون بالفصل بين األرض والمياه كما تريد "حسرا ي"

ومن حقهم أن يصبحوا أصحاب السياد  على أرضهم ومياههم  وأن يطالبوا 

ل" لمواردهم من المياه طيلة حسرا يبالتعويض عما لحقهم من ضرر بسبب استنزاف "

 سنوات االحتاللب

األوس  تصّور حرية عمل كاملة  سواء  ال يم ن في ظل ندر  المياه في الشرق

ل" عّدلإل من جانب واحد في حسرا ياألعلى أو األدنى للنهرب ول ن " المجرىلدول 

األوضاع التي الزمإل النهر المشترك عبر التاريخ  هذا في الوقإل الذي يوتي ثلثا المياه 

ى جزء ب وهي ال تطل سوى عل1967عربية احتلتها من عام التي تستهل ها من أراٍض 

صغير من نهر األردن  ول نها تستوثر بالقس  األكبر من مياهه وهي ليسإل دولة 

 مشاطئة لنهر اليرموك ول نها تستوثر بجزء كبير من مياههب

لحصص دول الحوض من المياهب ول ن انسحاب  اوال تزال خطة جونستون توفر حطارو 

الحدود الدولية أساسي ل" من جميع األراضي العربية المحتلة وعودتها حلى حسرا ي"

لتسوية مش الت المياه ولتحديد حقوق كل منها في المياه السطحية والجوفيةب ويجري 

مثل مشروع  79الحديث اآلن عن مشروعات حقليمية لحل مش لة المياه في المنطقة

البحر الميإل  ومشروع  -البحر الميإل  ومشروع قنا  البحر المتوس  -قنا  البحر األحمر

م التركي  وتحلية المياه المالحة  وشراء المياه من مصر والعراق ولبنان  أنبوب السال

قة بدون التوصل حلى سالم ول ن هذه المشروعات و يرها ستبقى على األرجح معلّ 

  شامل ودا م وعادل في المنطقةب

                                                           
 ب8  ص 2000أيار/ مايو  16أنظر صحيفة الحيا  اللندنية  الثالثاء   -78

79 - Richard Lung, Harvard International Review, Fall 94, Vol. 16, Issue 4, p. 68. 
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 لية بالمياه العربيةسرائياألطماع اإل

 وسرقة الكيان الصهيوني لميـاه الجوالن

 

 

 

 *عرسان عرسان دب

 

 

 

 مة:المقدّ 

وسيرتفع هذا   نسمة اتمليار 7حوالي  2017بلغ عدد س ان األرض بحلول عام 

ب فالتعداد الس اني في العالم يزيد 2050مليار نسمة بحلول عام  3ب9العدد حلى 

على المياه سيزداد  اهذا يعني أن الطلب عالميو و  مليون نسمة في السنة 90بمعدل 

القرن الحالي هذا ضة في الدول العربية معرّ و ببمليار متر م عّ  90بحوالي  اسنويو 

 تقّدر من المياه احاجة العالم العربي سنويو  بون اعلمو   في الموارد الما ية لنقص حادّ 

 ب فق  3مليار م 170والمتوفر منها اآلن   3مليار م 350 بـ

كما أن معظم   لما ية% من مصادرهم ا50وكثر من بضا قـة العرب الما ية تقّدر  اح و 

 ير عربيـة وتتح م به مصادر  رد الما ية العربية ينبع من أراٍض المتوفر من الموا

 أجنبية:

الفرات ودجلة تتح م بهما تركيا وحتى تاريخه ترفض تركيا توقيع اتفاقية  انهر - 

تمرر تركيا و ينبدولي نهرينتقاسم مياه النهرين مع العراق وسوريا باعتبارهما 

                                                           
 ر يس لجنة الموارد الما ية في نقابة المهندسين السوريينب )*(

 لورقة الثالثةا

0
0
0
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 مقدارها حسن األحوال كمية محدد  من المياه عند الحدود السورية التركيةفي أ

وفق البرتوكول المتفق ) % حصة سوريا45% و55 ثا منها حصة العراق /3م 500

في بعض األوقات ال تتجاوز ال مية وعليه بش ل مؤقإل بين الدول الثالث( 

 ثاب /3م200التركية  ةالمار  عند الحدود السوري

 يل وتتح م بمعظم مياهه أثيوبيا وخاصة بعد حقامة سد النهضةبنهر الن -

فية في لي بالمصادر الما ية العربية السطحية والجوسرا يال يان ا  حضافة ألطماع -

 ليسرا يا ستنزف ويسرق ال يان ياألردن( حيث  –وريةس –لسطينف –)لبنان

 ب(القاضي –انياسب –مياه نهر األردن وروافده )الحاصباني كامل

يعتمد على ثالث ركا ز أساسية  "لحسرا ي"المـشروع الصـهيوني  نشـاء دولة  -

 مترابطة ومتالزمة فيما بينها هي:

الهجر  اليهودية الجماعية من مختلف دول العالم حلى فلسطين واألراضي  :ىاألول

 العربية المحتلةب

بعد طرد  لمحتلة التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية واألراضي ا :ةالثاني

 س انها األصليين منهاب

على المصادر الما ية العربية لتومين حاجات المستوطنين من  االستيالء :ةالثالث

 الموارد الما يةب

ولتوضيح  بفق  فيما يلي نسّل  الضوء على األطماع الصهيونية بمياه الجوالن

على المصادر الما ية  الصهيوني بمياه الجوالن ال بد من التعّرف واالهتماماألطماع 

 لو بش ل مختصربوفي الجوالن السوري 
 

عربية )من  بلدان ثالثة ويجاورهة لسوري الغربية الجنوبية يقع الجوالن في الزاوية

منه بحير   اشاطئ قسمو حيث يُ  -من الغرب فلسطين  من الجنوب األردن الشمال لبنان 

 بالشرقية(م من جهتها الشرقية والشمالية لك 21طبريا لمسافة 

ع من قمة جبل الشيخ بارتفا شماالو فالجوالن يبدأ  م  1000 الوسطي معدل ارتفاعه 

في  اأعلى منطقة في سورية( وينتهي جنوبو )البحر فوق سطح  متر 2814من  أكثر

)أخفض منطقة في  م 126 حوالي لتي تنخفض عن سطح البحرا ةممنطقة الحّ 
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 العربية السورية أي الجمهورية احةمن مس% 1 الجوالن تش ل مساحةوسورية(ب 

 ب2كم 1210لي سرا يا  االحتالل تحإلا منه يقع  2كم 1860

 
 موقع الجوالن

 

 الموارد الما ية في الجوالن: -أوالو 

% من المياه التي تسق  فوق سوريا وأكثر 7ب3يتمتع الجوالن بمردود ما ي يعادل

 ادر الما يــــة فـــي الجــــوالن:المصــــ ـمّ وأه % من المخزون الما ي السوريب4 من

مم  1000الجوالن منطقة  زير  األمطار  فهي تزيد عن  ـار:األمط -أ

مم  وفي الوس  تصل حلى  500-400   وتتراوأ في الجنوب بينسنويا وشماالو 

 3مليار م 2ب1ر بحوالي تقدّ  ام والهطوالت المطرية في الجوالن وسطيو لم 800

 باسنويو 

لي للجوالن سرا يقبيل االحتالل ا  1966المطري لعام  جلإل نسبة الهطولسُ 

 :كما يلـي

  ملم 900والقنيطر   في المنطقة الوسطى  ملم 1650في المنطقة الشمالية 

 ملمب 550 وفي المنطقة الجنوبية
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 ـان الســطحي:الجـري -ب

 األنهــــار: 

ينبع من المنحدرات  نهر بانياس: ب1

الشمالية الغربية للجوالن قرب 

 زارته السنوية  ببانياس مدينة

 هويبلغ طول 3مليون م 157حوالي 

م في األراضي لك 1منها  ملك 9

 السوريةب

أ زر روافد  نهر القاضي )الدان(: ب2

 نهر األردن ينبع من تل القاضي

من الحدود السورية الفلسطينية 

 258ويبلغ تصريفه السنوي 

 ب3مليون م

م أهّ  عدّ من نهر األردن(: يُ  )القسم الواقع شمال بحير  طبريا الشريعة نهر ب3

 األنهار في المنطقة ويبدأ من تجمع أنهر بانياس والحاصباني والقاضي

 شمال موقع بحير  الحولةب

يرفده من الجوالن و ة: ينبع من المناطق الجنوبية في سورياليرموك نهر  ب4

 9وادي الرقاد والعالنب ويصب في نهر األردن جنوب بحير  طبريا بحوالي 

م في لك 10م في سورية ولك 47م  منها لك 57النهر ا جمالي مب طوللك

 ثاب/3م 7األردنب  زارته الوسطى

 

 األودية: -ج

والمسيالت الما ية ولتسهيل  األوديةمن  اجدو  يوجد في الجوالن عدد كبير

 ثالث مجموعات حسب منطقة صبيبها هي: حلىدراستها قسمتها 

 

 

 



 165                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 
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شمال بحير   الشريعةفي نهر  تصبّ مجموعة األودية التي  :عة األولىالمجمو

 مليون متر م عبب 250 اسنويو   زارتها الوسطية بطبريا

بحير  طبريا مباشر  تصب في مجموعة األودية التي  :المجموعة الثانية

 مليون متر م عبب 200 او زارتها الوسطى سنويو 

ترفد نهر اليرموكب  زارتها الوسطية  مجموعة األودية التي: المجموعة الثالثة

 مليون متر م عبب 70 اسنويو 
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المجموعة الثالثة في الجزء المحتل من الجوالن  أوديةأقام ال يان الصهيوني على 

 سد حيتلب  سد القنيطر   سد عين الحمرا  أربعة سدود هي: سد المنصور 

 

 

 ى االتفاقيات الدوليةالوّزاني بناءو عل –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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 وادي الرقاد بعد سد كودنة

 

 
 )شالالت وادي طعيم( ادي طعيموادي الرقاد في و مصب

 

 500ها عن يوجد في الجوالن مجموعة كبير  من الينابيع يزيد عدد لينابيع:ا -د

ى عين كذا أو نبع كذا ن معظم قرى وبلدات الجوالن تسمّ نبعب والدليل على  لي أ

نبع الفوار  عيون الطريق )وهي  عيون حور  نبع الصخر  عين النورية   )عين فيإل

نبع  نبع البارجيات   ة المعدنيةنبع بانياس  ينابيع الحمّ  م ينابيع الجوالن:أهّ و قريتي(ب
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نبع الدردار   نبع جليبينة  عين عيشة  عين الديسة  عين ميمون  عين  القاضي 

و يرها من  نبع كودنة  السمي  عيون الحجل  عين زيوان  عين ورد   نبع الجوخدار 

 النبالجو أنحاءالينابيع الموزعة في كافة 

 

 يوجد في الجوالن ثالث بحيرات هي: البحيرات: -ه

م( العديد من البلدات لك 21على ضفتها الشرقية )طولها  :بحيـــر  طبـريــــة -

 21طول ال أبعادها:   المسعديةبالدوكا  ال رسي  النقيبوالقرى السورية أهمها: 

 202 -منسوبهام   48-42 العمق  2ملك 144 ةساحالمم  لك 12 ضعرالم  لك

 ب3م مليار 236ب4 خزينالت بم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع في بحير  طبرية
 

 قرية مسـعد  شمال الجوالن بالقرب من هة بركان على فوّ  تقع بحير  مسعد : -

م  العمق الوسطي  600م  وعرضها  650طولها  اوسطيو ب م 945 على المنسوب

 ب3ممليون  5ب3 هاأمتار  تخزين 9

 بهابتجفيف 1958-1951لي في الفتر  بين سرا ي قام االحتالل ا الحولة: بحير  -
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 بحير  مسعد 

 :األطماع الصهيونية التاريخية بمياه الجوالن -اثانيو 

عتبر من أهم مخططات وأحالم يُ  ن احتاللهزار  الموارد الما ية بالجوالن فإلغ انظرو 

 منظمة الصهيونية العالمية  وهذا واضح في المذكرات والمطالبات الصهيونية

 بالجوالن منذ نهاية القرن التاسع عشر وأهمها:

)حن المؤسسين : 1898في عام  العالمية الصهيونيةمؤسس هرتزل   كر -1

 بالحقيقيين للدولة اليهودية القديمة والحديثة هم مهندسو المياه(

 1919 في "فرساي" عام مؤتمر السالم حلىطالبإل مذكر  المنظمة الصهيونية  -2

 الوطن القومي اليهوديب حلى بضم الجوالن وجبل الشيخ

رسالة بعث بها حاييم وايزمن حلى ر يس الوزراء البريطاني  29/12/1919 في -3

بي و حتى  -  ساي سخننا لن نقبل تحإل أي ظروف ح: "هاجاء في -لويد جورج

يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها  ألن هذا الخ  ال  كوساس للتفاوض

بل يفعل أكثر من  لي ألنه يحرم   وحسب منابع مياه نهر األردن والليطاني

الوطن القومي أجود حقول االستيطان في الجوالن وحوران التي يعتمد عليها 

 ب"حلى حد كبير نجاأ هذا المشروع
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في  دأكّ  أول ر يس وزراء لل يان الصهيوني( أصبحديفيد بن  وريون )الذي  -4

تشمل أرض  أن اطالبنا دا مو " 1920عام مذكرته للح ومة البريطانية 

هي:  "لحسرا ي"الضفة الجنوبية لنهر الليطاني وحقليم حوران وأنهر  "لحسرا ي"

 ب"األردن والليطاني واليرموك والبالد بحاجة حلى مياه تلي األنهار

اليهود يخوضون : "في أول اجتماع لح ومة االحتالل قال ديفيد بن  وريون -5

معركة يتوقف مصير وعلى مصير هذه ال  اليوم مع العرب معركة المياه

 ب"وح ا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن ن ون في فلسطين  "لحسرا ي"

لي في ال تاب سرا ير يس وزراء لل يان ا  أولديفيد بن  وريون  كتب -6

أقيمإل في  "لحسرا ي"حن دولة "يقول:  1952 لية عامسرا يالسنوي للح ومة ا 

ال ينقص من الحدود التاريخية وخلق الدولة الجديد   "لحسرا ي"جزء من أرض 

ليفهم الجميع ": امضيفو   "وامتالكها للمصادر الما ية الالزمة "لحسرا ي"ألرض 

 ب"لية يجب أن تمتد من النيل حلى الفراتسرا يأن ا مبراطورية ا 
 

لي لثالث جهات أساسية مهمة االهتمام سرا يولذلي خصصإل حدار  ال يان ا 

 بالمسولة الما ية وهي:

ومهمتها  1937: أسستها الوكالة اليهودية عام ة مي وروت المتخصصةشرك -1

دراسة وتصميم ومن ثم التنفيذ وا شراف على كافة المشاريع الهندسية 

ل هذه المؤسسة من قبل الصندوق القومي اليهودي تموّ  اوحاليو   الما ية

 %ب34لية بنسبة سرا ي% ل ل منهما والح ومة ا 33والوكالة اليهودية بنسبة 

 بعد قيام الدولةب 1948: توسسإل عام لجنة المياه -2

ومهمتها القيام بالتخطي  الما ي ودراسة  1952: توسسإل عام شركة تاهل -3

لإل مهام هذه الشركة ِص الجدوى االقتصادية للمشاريع الما ية المستقبلية )فُ 

ل هذه المؤسسة من قبل الصندوق القومي موَّ وتُ   عن الشركة األم مي وروت(

% والح ومة 24% والوكالة اليهودية العالمية بنسبة 24دي بنسبة اليهو

 %ب52لية بنسبة سرا يا 
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رحإل لتقاسـم الميـاه فـي منطقــة قتُ اريع الصهيونية والغربية التـي ام المشـأهّ  -اثالثو 

 :الشـرق األوس 

منحإل بريطانيا اليهودي الروسي  حيث 1926عام مشــــــروع روتنبرغ  -1

 لتوليد ال هرباء من نهر اليرموكب  اعامو  70لمد   امتيازو ا غنحاس روتنبرب

يهدف لتخزين مياه نهر اليرموك في بحير   1939 مشــــــروع يونيدس -2

وحنشاء قنا  لسحب مياه اليرموك حلى أراضي الغور الغربي وحتى   طبريا

 البحر الميإلب

د  زار لودرميلي فلسطين عوقد  1944لودرملي(  –مخطـ  )والتر كالي -3

 Palestine Land ب"فلسطين أرض األمل )الميعاد("وأصدر كتابه   مرات

of Promise م مقترحاته:هّ أو 

 تجفيف بحير  الحولةب 

  جر مياه البحر األبيض حلى وادي األردن والبحر الميإل لتوليد الطاقة

 والمحافظة على منسوب مياه البحر الميإلب

 وتحويل مياهها   لسورية(ا -االستيالء على األنهار العربية )اللبنانية

حلى بحير  اصطناعية عند سهل قرية )عرابة البطوف( في شمالي 

 ثم نقل تلي المياه حلى الجنوب لري النقبب  الناصر 
 

 :1953 مشـــروع جونســـتون -4

حاولإل األمم المتحد  نزع فتيل الصراع على المياه وتومين  1949بعد هدنة 

شروع جونستون في أعقاب الش وى تقاسمها بين دول المنطقةب فجاء م

لي لتحويله نهر األردن ومياه سرا يالسورية لمجلس األمن ضد ال يان ا 

بحير  طبريا حلى النقبب وقد تقدم جونستون بمشروعه حلى رؤساء الدول 

والمتضمن العديد  1953نوفمبر عام  العربية المعنية في شهر تشرين ثاني/

 األردن وروافده أهمها:من المشاريع الستغالل مياه نهر 

  قنا  أمام السد لتوليد الطاقة  وحنشاءحنشاء سد على نهر الحاصباني

 حلىال هربا ية وكذلي تحويل مياه نهري الحاصباني وبانياس 

 وتجفيف بحير  الحولةب  فلسطين المحتلة
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  ّمليون  70ى سد المقارن بسعة حنشاء سد صغير على نهر اليرموك يسم

  بمتر م عب

 على خطةحسب المقترأ العربي وبحسب جونستون بتوزيع المياه يلي مقارنة ل وفيما

  :جونستون

 

لي لمنابع نهر األردن حثـر سرا يل ن المشروع لم يستمر بسبب احتالل ال يان ا 

 ب1967عدوان 

 

 :1953 مشــــروع السنين العشر -5

لي عن مشروع جونستون بخطة السنين العشر سرا يال يان ا  استعاض

 -1953وهي خطة معّدلة عن خطة السنين السبع )  (1963 -1953)

 (ب مؤلفة من مرحلتين:1960

من بحير  طبرية حلى النقب وتنتهي عام  3ممليون  180األولى: نقل 

 ب1964

132

720

400

35

132

975

287

35

سوريا األردن ال يان ا سرا يلي لبنان

(3ليون مم(ي مقارنة لتوزيع المياه بحسب جونستون وبحسب المقترأ العرب

خطة جونستون المشروع العربي

 على االتفاقيات الدوليةالوّزاني بناءو  –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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من بحير  طبرية حلى النقب وتنتهي عام  3ممليون  320الثانية: نقل 

 ب1966
 

 امستشارو  األميركيدس كان جون كوتون المهن 1954 ونمشـــروع كـوت -6

حلى مشروعه نهر الليطاني كجزء من مياه  ضمّ  وقدلية سرا يللح ومة ا 

 2345كمية المياه التي يم ن استثمارها وتقاسمها بـ  وقـدر نهر األردن

 قترأ تقسيمها كما يلي:ا ب3ممليون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لي من  ي المحتللمياه الجوالن السور ليسرا يا سرقة واستنزاف ال يان  -ارابعو 

 :خالل حقامة السدود وحفر اآلبار و لي على النحو اآلتي

 حقامة السدود: -

من السدود في الجوالن المحتل بهدف سرقة واستنزاف  الي عددو سرا يال يان ا نّفذ 

مياه الجوالن وتم رب  قسم من هذه السدود فيما بينها ومن ثم ضخ مياهها حلى 

النقب عبر الناقل الوطني كما يسمونهب حضافة حلى  داخل فلسطين المحتلة وصحراء

 ها:وأهمّ  تومين حاجة مستوطناته في الجوالنب

 

45, سوريا

710, األردن

,ال يان ا سرا يلي

1290

300, لبنان

(3مليون م(كميات المياه حسب مشروع كوتون 
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ذته شركة )مي  والن(ب تم ته سلطة المياه الصهيونية ونفّ أقرّ  سد القنيطر :  -1

تنفيذ المشروع في الجزء المحتل والمتبقي من مدينة القنيطر  و رب خ  وقف 

على وادي عين الزبد  أحد أ زر الروافد  م 10 حطالق النار مباشر  بحوالي

 الهـدف منه:و  األساسية لوادي الرقاد

  الحد من الواردات الما ية المغذية للسدود السورية المقامة على وادي

 الرقادب

  حرمان الجانب األردني من مياه الرقاد التي كانإل تزيد عن تخازين السدود

مياه نهر اليرموك  استثماراتفاقية السورية المقامة على وادي الرقاد حسب 

 ب1987 عام بين سورية واألردن

  يهدد المنازل من  ادا مو  اموقع السد المالصق لمدينة القنيطر  يش ل خطرو

 1992عامي  اخطر الفيضانات أو االنهيارات في هذا السد كما حصل سابقو 

 مبلك 1في سد المنصور  الواقع  رب هذا السد مسافة  2003و

 

 
 سد القنيطر موقع 
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 177                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 

 أحد روافد الرقاد الشمالية الغربيةب حجم على مسيل عيون حور سد المنصور :  -2

 ب3ممليون  5التخزين أكثر من 

 
 موقع سد المنصور 

 

يقع على وادي النسر  ووادي الشيخ محمد ومسيل خلة حمز  في  سد واس :  -3

 ب3ممليون  8نه حوالي القلع تخزي –شرق طريق واس   موقع شمال قرية واس 

 
 موقع سد واس 
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شمال قرية البجورية في موقع عين بلوط على مسيل آرميا  سد البجورية:  -4

هذه المسيالت في  ومسيل أم الطواحين وعين العمري الفوقانية قبل أن تصبّ 

 ب3ممليون  18ن أكثر من وادي السميب ويم نه أن يخزّ 

 
 موقع سد البجورية

 

 رب قرية أم الطواحين في موقع العيصالن على مسيالت:  سد أم الطواحين:  -5

 ب3ممليون  10 ا)أم الطواحين والشعبانية والدبس(ب التخزين تقريبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 موقع سد أم الطواحين
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يقع  رب قرية نجيل جنوب دير مفضل على مسيل الحريري ومسيل  سد نجيل: -6

لي قبل أن تجتمع هذه نجيل ومسيل قلق الشمالي وقلق الجنوبي ومسيل الشرو

مليون  12الحجم التخزيني حوالي   المسيالت في وادي الفشيق )وادي جرمايا(

 ب3م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سد نجيل موقع
 

 

يقع  رب قرية خسفين في موقع الصفير  وبيوت القرينات على  سد خسفين:  -7

ويقدر تخزينُه   مسيالت أم الرجوم وال باش قبل أن تصب في وادي الدفيلية

 ب3ممليون  15 بحوالي

 
 موقع سد خسفين

  على االتفاقيات الدوليةالوّزاني بناءو  –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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يقع على روافد وادي الرقاد الجنوبية بالقرب من قرية حتيل على  سد حيتل:  -8

ر حجمه التخزيني بحوالي ويقدّ   مسيل الحمراءب يرفد وادي الرقاد  رب قرية معربا

 ب3ممليون  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سد حيتل موقع

 

مرتبطة بمحطات  هي ومن ثم  معظم هذه السدود مرتبطة فيما بينها بوقنية نقل

ري )كما يسمونه( لنقل المياه من ط  ضخ شمال بحير  طبريا حلى الناقل الوطني القُ 

 شمال فلسطين المحتلة حلى منطقة النقبب
 

 اآلبار: -

لي بحفر العديد من اآلبار سرا يحلى السدود المذكور  أعاله قام ال يان ا  حضافة

 لمحتل وخاصة على خ  وقف حطالق الناربرتوازية في جميع أنحاء الجوالن االا

لي تحويل مياه فيضانات سد المنصور  وتمرير  زارات كبير  سرا يد ال يان ا كما تعمّ 

حلى السدود السورية المقامة في الجزء المحرر من الجوالن شرق خ  وقف حطالق النار 

 –2002 وموسم 1992-1991كما حدث في موسم شتاء   بهدف تدميرها وتخريبها

 ب2003
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 ليسرا يمقطع عرضي بخ  الناقل ا 
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 :ـةالخــاتم

 800 -600 الي يسرق ويستغل وسطيو سرا يبحساب بسي  وباعتبار أن ال يان ا 

من مياه الجوالن حسب المعطيات المتوفر  والمعترف بها من المصادر  3ممليون 

ه الجوالن فق  منذ النصف لية فإن مجموع ما نهبه وصادره الصهاينة من مياسرا يا 

 مليار متر م عبب 41يزيد عن  2019وحتى بداية عام  1967الثاني لعام 

% من احتياجاتها الما ية من 3ب30ن حوالي تؤمّ  "لحسرا ي"وتذكر بعض المصادر أن  

 الجوالن السوري المحتلب

ألطماع ن األهمية ال برى لمنطقة الجوالن بقسميه المحرر والمحتل وامما تقدم تتبيّ 

 لية القديمة والحديثة بهبسرا يا 

المحتل من الجوالن ونهب واستنزاف  ءبالسيطر  على الجزل" حسرا ي"وال ت تفي 

عام  بتقديم المساعد  للمسلحين الذين يسيطرون منذ ابل تقوم حاليو   موارده الما ية

ء المحرر وحتى اآلن على المنطقة المحا ية لوقف حطالق النار بالجوالن )الجز 2014

ن برد وحلذلي قام هؤالء المسلّ  وتوجههم بتخريب المنشآت الما يةب  من الجوالن(

 ليين من خالل:سرا يالجميل لإل

  لتمرير المياه المخزنة في هذه  وكودنه(فتح مفر ات السدود )سدي الرقاد

ليون محطات ضخ في منطقة سرا ينهر اليرموك حيث أقام ا  حلىالسدود 

 بحير  طبريةب حلىر اليرموك لضخ المياه العدسية على نه

  تخريب محطات الضخ على ينابيع المزيريب واألشعري وتل شهاب في

 محافظة درعاب

  منع المسلحون ال وادر الهندسية من مراقبة السدود وخاصة سدود

 المنطر  ورويحينة والرقادب

 الرقاد  )سديأجسام السدود  حفر الخنادق وحقامة المساتر والحفر في

خطر   مع ما ُيشّ له من المنطر ( مما يعني خروج منشآت السد من الخدمةو

 السد أثناء التخزينب انهيار

 سرقة كامل محطات الضخ في بريقة وقرقس والرقادب 

  ه تارب 5000تفجير وتخريب شب ات الري على السدود والتي تروي أكثر من 
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 :التوصيات والمقترحات

  بالما ي وباألمن الغذا ي باألمن رب  األمن القومي العربي -1

الدعو  لعقد مؤتمر دولي حول استنزاف وسرقة ال يان الصهيوني لمياه  -2

الجوالن والمياه العربية وكذلي لبيان الحقوق الما ية العربية في األنهار الدولية 

 جلةبد –الفرات –النيل

العربي والذي كان مركزه  واألمن الما يتفعيل مركز الدراسات الما ية  -3

 شقببدم

أنواعه حلى تحمل مسؤولياته في حبراز قضايا المياه  دعو  ا عالم ب افة -4

 بالعربية

للمياه العربية على جدول  ليسرا يال يان ا  عرض موضوع مصادر  واستنزاف -5

 أعمال مجلس األمن الدولي واألمم المتحد  والهيئات الدولية المختصةب

 -ورياس -لعراقا -مصر -سودانال توحيد العمل العربي في مجال المياه وخاصة  -6

  بلسطينف -األردن -لبنان

االتحاد البرلماني الدولي للتعريف بالحقوق العربية في المياه وفضح  حثّ  -7

 بلية الخاصة بسرقة واستنزاف المياه العربيةسرا ياالنتهاكات ا 

عقد الندوات والمؤتمرات على المستويات العربية وا قليمية والدولية لفضح  -8

 بلية في سرقة واستنزاف مصادر المياه العربيةسرا يسات ا الممار
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 "لإسرائي"طموح  ،مشكلة المياه في لبنان ومحيطه

 مقاربة في القانون الدولي –وأنظمتها اإلقليمية

 

 

 

 *دب نيلوفر با اوات 

 

 

 

ل" التوسعّية في االستيالء على مصادر حسرا يى هذه الورقة لتفنيد طموأ "دتتص

تشرأ كيف ضربإل عرض الحا   باألنظمة المياه ومجاريها وأطماعها في هذه المياه  و

الحصول على حّصتها والقوانين واألعراف الدولية الناظمة لحقوق الدول والشعوب في 

الالزمة وال افية من المياه لالستخدامات المختلفة  كما تقدم بعض الشروحات 

ية السيما منها الواليات المتحد  األميركية ستعماراالالدول والتوضيحات حول دور 

ب وهي وبريطانيا في دعم هذا ال يان وفي الوقوف الى جانبه في كل هذه االنتهاكات

لذلي سوف تعمل على تفنيد المزاعم وا دعاءات وشرأ األطماع والطموحات 

 والمشاريع من خالل التوقف عند العناوين اآلتية:

 المحتّلب يالصهيون ية الما ية لل يانستراتيجا  ب1

 خطة أوديد يونيونب ب2

 لى المستوطناتبحالمياه  لتحوي ب3

                                                           
(* )

 لهندبا -أستا   القانون الدستوري المقارن في جامعة مومباي

 الورقة الرابعة

0
0
0

 

 اءو على االتفاقيات الدوليةالوّزاني بن –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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من  اي لالستيالء على المجاري الما ية اعتبارو ستعماراالالمشروع الصهيوني  ب4

 نهاية القرن التاسع عشرب

الحدود  وأثرها على المجاري  بي و  ترسيم -االتفاقيات الدولية: بلفور  ساي س ب5

 الما ية في المنطقةب

 وخط  استخدام المياهبهآفرا اقية اتف ب6

 االستيالء على موارد نهر األردن لتوسيع المستوطناتب ب7

 ل" للبنان ومنعه من استخدام مياههبحسرا ي زوات " ب8

 حق لبنان السيادي في القانون الدولي في مياهه السطحية والجوفيةب ب9

 ل" في  ّز بسرا يالممارسات الما ية "  ب10

 ل"بحسرا ي  على المياه من ِقبل "االنتهاكات القانونية المؤكد ب11

 

 ية الما ية لل يان الصهيوني المحتل:ستراتيج: ا والو أ

االستيالء على حوض نهر األردن ومنابع المياه والروافد في سوريا واألردن ولبنان حّن 

الستيالء على نهر الليطاني  وينابيع ونهر اخطة   ووبحير  طبرية والضّفة الغربّية

أميركي  -ي األنجلوا ستعمار  هي جزء ال يتجزأ من المشروع ّزانيالوالحاصباني/ 

 الصهيوني للشرق األوس ب

ل" في الحصول على حمدادات المياه العذبة في الشرق حسرا يية "حستراتيج تقومح  

الناقل الوطني "مياه نهر األردن من خالل مشروع األوس  من كامل أحواض 

المجاري الما ية والينابيع والبحيرات استغالل  على لي سرا ي)القطري( للمياه" ا 

والمياه الجوفية واآلبار التي تم االستيالء عليها ومصادرتها من الشعب الفلسطيني 

والدول المجاور   ات السياد : سوريا ولبنان واألردن  وكّلها أعضاء في األمم 

"زياد   حلى ىمما أدّ   1948المتحد   حلى حروب عدوانية وحشية متتالية من العام 

احتياجات المهاجرين حلى المنطقة من لسّد و لي   1"لحسرا ي" موارد المياه العذبة في

                                                           
1 - Martin Asser, ‘Obstacles to Arab-Israeli Peace: Water’, BBC Report, 2nd September 

2010. 



 187                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

من بين مناطق أخرى على حساب الشعوب األصلية  اأوروبا وأميركا الشمالية وأيضو 

ل" قد خّفضإل المطالبة بإمدادات المياه حسرا يفي المنطقة؛ وعلى الر م من أن "

  والذي كانإل بدايته ادمو يجي من خالل مشروع االستيطان الجاري قُ األصلية بش ل تدر

تشترك فيه المنظمات الصهيونية وا مبراطورية البريطانية  اأوروبيو  اعنصريو  امشروعو 

 في استهالكها المفرط "لحسرا ي"ة؛ حضافة حلى ثقافة األميركيثم الواليات المتحد  

ية الدا مة على األراضي ستعمارالات للموارد بما في  لي المياه  في المستوطنا

الفلسطينية  ما يغّير بش ل كبير التركيبة الس انية حتى في الضفة الغربية  وكل  لي 

ية ستعمارالاها يتمدعوم بفرض الضرا ب على مواطني بريطانيا العظمى وحمبراطور

 ذلي شعب الواليات المتحد  األميركيةبوك

لشعب الفلسطيني في موارد المياه التي وال يقتصر األمر على ا تصاب حقوق ا

انتهاك للقرارات الصادر  عن مجلس األمن ب حن  لي يتم ل"  بلحسرا يتنته ها "

 وال تحصى؛ فقد توثرت حقوق شعوب الدول المشاطئة والجمعية العامة التي ال تعدّ 

  ات السياد  سوريا ولبنان واألردن في مجاريها الما ية  خاصة في مجاري حوض نهر

في الجوانب الثقافية  افي مصادر المياه  وحنما أيضو  األردن وبحير  طبرية؛ وليس فق 

والتاريخية العظيمة للس ان األصليين في هذه المنطقة؛ كما تم التنّ ر لحقوق الدول 

والشعوب المشاطئة من قبل  البية األعضاء الدا مين في مجلس األمن  على الر م 

اضحة الحترام ميثاق األمم المتحد  وسياد  القانون في من االدعاءات المعلنة والو

 اللجوء حلىالعالقات الدولية التي تحظر الحرب  واستخدام ا رهاب الذي ترعاه الدولة و

 ل"بحسرا يالقو  لتسوية النزاعات الدولية  كما هي الحال مع "

ا تصاب  ايؤيد بعض األعضاء الدا مين في مجلس األمن بش ل صريح أو ضمنو 

 "لعظمىل" التي ارت بإل "الجريمة احسرا يحقوق الشعب الفلسطيني من قبل "دولة 

ر عنه روبرت جاكسون  وهو قاض سابق في المح مة العليا في على النحو الذي عبّ 

من ضمن  ا  وكما أعلن الحقو عام في نورمبرغالة ومدعيها األميركيالواليات المتحد  

ل" عد  حروب حسرا يلوحيد   فقد شنإل "؛ هذه الجريمة لم ت ن اغمبادئ نورمبر

عدوانية على الدول المجاور  لحوض نهر األردن  حضافة حلى سياسات ا باد  الجماعية 

ضد الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين  مارس عن سابق تصور وتصميمالتي تُ 

ها  واألردنيين والعالم العربي األوسع بما في  لي العراق واليمن حيث تصل يد عدوان

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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حلى جنب مع  امن خالل تعاونها مع تنظيم داعش ا رهابي الشيطاني جنبو  اوأخيرو 

لدراسة من قبل أستا  العلوم السياسية في جامعة سان  االح ومات األخرىب ووفقو 

ل" الرقم القياسي في انتهاك قرارات حسرا يتسجل " 2فرانسيس و ستيفن زيونس 

مم المتحد  الم لفة بموجب ميثاقها حنهاء مجلس األمن وبالتالي انتهاك ميثاق األ

 ا فالت من العقابب 
 

حن اكتشاف الطبيعة الحقيقية للمشروع الصهيوني ا مبريالي أمر حيوي للمنطقة 

حن "وللعالم أجمعب وقد رأى البروفيسور حدوارد سعيد في خطور  المشروع الصهيوني: 

ة الحرفية لس ان فلسطين الصهيونية أخفإل أو تسببإل في اختفاء األسس التاريخي

األصليين من جذورها و لي بت اليفها السياسية وتمييزها العس ري القمعي بين 

 ب "اليهود و ير اليهود

تشير االدعاءات الصهيونية بش ل واضح فيما يتعلق بإنشاء كيان يهودي في  

ل سرا يحالمستقبل حلى "الحدود المرتبطة بمياه النهر"ب لقد ادعى ثيودور هرتزل أبو "

المنطقة بوكملها من "نهر مصر حلى نهر الفرات" هي دولة صهيونيةب أن  "الصهيونية

كما أعلن الحاخام فيشمان  عضو الوكالة اليهودية لفلسطين  وهي منظمة مشتركة 

بين المنظمة الصهيونية العالمية وا مبراطورية البريطانية  في شهادته أمام لجنة 

أن "األرض الموعود  تمتد  :1947تموز  9مم المتحد  في التحقيق الخاصة التابعة لأل

 3من نهر مصر حلى نهر الفرات وتشمل أيضا أجزاء من لبنان وسوريا"ب

  

                                                           
2 - Shlomo Shamir, Haaretz, 13 July 2009 “Study: Israel Leads in Violating Security 

Council Resolution” based on a study for San Francisco University by Professor 

Stephen Zunes in 2002. 
3 - Edward Said, ‘Zionism from the standpoint of its victims (1979), The Selected Works 

of Edward Said, Vintage Books, New York. 
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 : Oded Yinon Plan4 : خطة أوديد ينوناثانيو 

ية ستراتيجحن خطة االستيالء على مجاري المياه في المنطقة هي جزء من ا 

ل" في السيطر  على منطقة شاسعة من العالم العربي حسرا ي"ـ الصهيونية المستمر  ل

لة ية جيوسياسية مفصّ حستراتيجحلى حيران وتركيا وباكستان والهند؛ وهي خطة 

ل" بمساعد  بريطانيا ثم الواليات المتحد ؛ والهدف حسرا ي"ـ لتوسيس هيمنة حقليمية ل

رق قوم على العِ من الخطة هو تقسيم هذه البلدان حلى "مناطق صغير " و"دويالت"  ت

 والدين واالنقسامات الداخلية لتوجيج الحروب األهليةب

ية محتملة إستراتيجفي هذه الوثيقة ك االعراقية أيضو  -وتم  كر الحرب ا يرانية 

"خطة   ضعاف الدول من خالل الحروب بين األشقاءب وقد عرفإل هذه الخطة باسم

  وهي مجلة 1982في العام الخطة في مجلة كيفونيم  ونشرت هذه  أوديد ينون"

ب تدعو الخطة حلى 5ات"*نيفي الثماني "لحسرا ي"ية حستراتيجصهيونية تحإل عنوان "

لفرض هيمنة حقليمية على جميع الدول في  "لسرا ي "ية عس رية سرية حستراتيج

 المنطقة بوكملهاب 

يصف أوديد ينون دول هذه المنطقة بونها منقسمة من الداخل؛ وهي قابلة ألن 

وهي   تنقسم  وخير نمو ج ما جرى في لبنان من حنشاء منطقة أمنية في الجنوب

في القسم الجنوبي لليطاني وحول نهر  اتقريبو  اكيلومترو  12منطقة تمتد بعرض 

بعد عدوان عامي  "لحسرا ي"وقد توسسإل هذه المنطقة من قبل   الوّزاني الحاصباني/

موارد المياه التي استولإل عليها   و لي لمنع لبنان من استخدام 1982و  1978

اد" بحماية ميليشيات محلية يقودها متعاونون محليون؛ مثل في "أراضي حدّ  لحسرا ي

ل" حسرا يالرا د سعد حداد في جنوب لبنان  وهو المسؤول عن المناطق التي ال تريد "

  احتاللهابعبء تحميل جيشها 

 

                                                           
من العالم العربي وتركيا وحيران وباكستان والهند حلى دويالت أو  خطة التي قّسمإل دوالو وهي ال - 4

 أجزاءب
5 - Oded –Yinon Plan , ‘ A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties’, KIYUNIM, Israel, 

1982. 
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المياه في هذه المنطقة  وهي لالستيالء على مصادر  اكما قدمإل خطة ينون مخططو 

السيطر  على مصادر المياه الجبلية من بئر السبع حلى الجليل األعلى  وهو "تقترأ: 

ية الر يسة المتعلقة بالجزء الجبلي ستراتيجالهدف الطبيعي الناتج عن االعتبارات ا 

 الضفة الغربية("ب )اليهود من البالد الفارغ من 

ي ستراتيجتباعها لتحقيق هدفها ا حة التي يجب ن الخطة األساليب المفصلتبيّ 

والعس ري: "با ضافة حلى التفوق العس ري في مثل هذه الحالة الذي سي ون أكبر 

بحيث تتم معاقبة حركة التمرد عن طريق ا  الل الجماعي    ب ثير مما هو عليه اآلن

و المدن؛ كما ب أو عن طريق القصف ومح ّز كما هي الحال في الضفة الغربية وقطاع 

  ب(  أو كال األمرين1982تموز  )فيحدث في لبنان 

ية "خطة ينون" ونجاحها على تجز ة العرب والشعوب حستراتيجيستند أساس 

  المستهدفة األخرى وتقسيمها باستمرار  وحرمانها من التماسي السياسي داخلي

عربي حلى شمال وتعتمد الخطة على  ياب الحركة الجماهيرية التقدمية من العالم ال

و لي بواسطة تنسيق المعارضة العالمية لالتحاد    رب ووس  وجنوب آسيا

للمنطقة والعالم بوسره؛ واالستفاد   " محتمالو االسوفياتي السابق  كونه يمثل "تهديدو 

للطبيعة الحقيقية للخط  الصهيونية  والفهم المفصل من النقص في التحليل

يلي: "ببب لقد أظهر العالم العربي حتى اليوم أنه  ير قادر  في ماوأهدافها التي تبدو 

ليبب وهناك موقف سرا يعلى حجراء تحليل مفصل وعقالني للمجتمع اليهودي ا 

ل" هي ا له الذي لم يفشل بعدببب حسرا ي"حن  في الواليات المتحد ببب حيث امشابه جدو 

كما هي  اللمناقشةببب تمامو  قابالو  اوبالتالي فإن مثل هذه الخطة لن ت ون موضوعو 

 فل  كرهاب وطالما أن الواقع أُ  الحال مع المجازر الدينية التي ارت بها اليهود والتي

ل" هي حقا "مجتمع مشوش" لبقية العالم  الذي يريد ح الق عينيه عن حسرا يهو أن "

 هذا الموضوع  فإن نشر هذه الخطة وحتى بدء تنفيذها هو أمر واقعي"ب 
 

الدبلوماسي في حخفاء نواياها وأهدافها في جميع أنحاء  "لحسرا ي"جاأ نوفي شرأ 

لية ضد هدم المنازل"  في سرا يالعالم؛ يحّلل جيف هالبر  مؤسس ور يس "اللجنة ا 
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؟ والتوجه العام "لحسرا ي"تحإل عنوان "لما ا  20156 فصل من كتابه الذي نشر عام

من زياد  نفو ها باستمرار " حتى  "ل يحسرا" كيفية "تم ن نحو االنخراط العالمي" 

بب الشرق األوس  بوكمله وما بعدهببب "وكشف بفي الوقإل الذي تعطل فيه سياساتها

تطوير وبيع أنظمة األسلحة المتطور  والت نولوجيات  ل تستفيد منحسرا ي" هالبر أن

 سيبببم افحة ا رهاب في التوثير السيا وأساليبالعس رية وأنظمة المراقبة واألمن 

والتي هي في طبيعتها سرية حيث تديرها مجموعات صغير  ومغلقة من النخب 

السياسية واالقتصادية والعس رية مع مصالح خفية عن الرأي العام  وتتفادى 

 المجموعة األمنية القنوات الرسمية لصنع القرار وتتجنب الرقابة البرلمانية والعامةب

لدى  دا مة في الحرب من أجل األرباأ فإنوكما أن لشركات التسلح الخاصة مصلحة 

شركات ووكاالت األمن الخاصة مصلحة مستمر  وراسخة في عمليات ا رهاب 

والعمليات المتعلقة ببيع األسلحة والمعدات  ات الصلة باألمن والتوظيف من أجل 

 للحاجة حلى حبراز مهاراتها في الخبر  في م افحة ا رهابب ااألرباأ وأيضو 

 

 تحويل المياه الى المستوطنات:: اثالثو 

مستوطنات حلى تحويل المياه من كامل حوض نهر األردن على أدت خطة بناء ال

حساب الدول المشاركة واألراضي الفلسطينية  من خالل مشروع "الناقل الوطني 

ل"  كما أدى االستخدام المفرط في ضخ المياه حلى ملوحة المياه حسرا يللمياه" في "

 واألردنب  ّز و "لحسرا ي"في 

في المنطقة يدفعها حلى نهب الموارد  ااستثنا يو  ابون لديها وضعو  "لحسرا ي"حن ادعاء 

وممارسة حرهاب الدولة  على أساس أسطور  "الشعب المختار" في "أرض الميعاد"  

ق لمبادئ القانون الدوليب وال يوافق ميثاق األمم المتحد  على تفوّ  اواضحو  اانتهاكو  يعدّ 

ةب فهؤالء األشخاص الذين ولة أو شعبها؛ حن هذه أسطور  تاريخية ودينية مشوهّ أي د

ل" والضفة حسرا ياستقروا في فلسطين  والذين تم توزيعهم فيما بعد على "دولة 

الغربية  كانوا من اليهود الخزريين ويهود أوروبا الشرقية والوسطى  حيث تم حجبار 

                                                           
6 - Jeff Halper ‘War against the People –Israel, the Palestinians and Global Pacification 

‘, Pluto Press, London )2015). 
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أوروبا حلى فلسطين خالل االنتداب البريطاني   البية اليهود أو حثهم على الهجر  من

هاجر اليهود   وألسباب خاصة بهم  ل"ب وفي العقود األخير حسرا يوبعده حلى "دولة 

ل"  كما هاجر حليها عدد قليل من اليهود من حسرا يمن أوروبا الشرقية وروسيا حلى "

بفلسطين منذ آالف حثيوبيا وآسيا والمغرب )شمال حفريقيا( الذين ال يمل ون أي صلة 

 السنينب 

 

عتبر نظرية "الشعب المختار" و"األرض الموعود " خرافة  حيث من الناحية الدينية  تُ 

ل من الناحية النظرية والفلسفية أي ال يوجد "أي حله" أو "قو  حلهية" ألي دين تفّض 

د  من أجل االستيالء على األراضي والمياه والموار  دين أو جماعة قومية على أخرى

في المنطقة منذ األزلب لقد  على حساب الس ان األصليين والفقراء المقيمين خاصة

تين يتم تف يي هذه األساطير اليوم وبسرعة من قبل مواطني آسيا وحفريقيا واألميرك

العس ري واالقتصادي للقارات  ستعمارالاوأستراليا  بعد حساء  استخدامها من أجل 

 والبلدانب

من الخطة الصهيونية ضم مرتفعات الجوالن السورية  اهدف دا مو هذا ولطالما كان ال

وجميع مصادر المياه لحوض نهر األردن وروافده  وكذلي المجاري الما ية في لبنان  

في لبنان قبل  ميالو  25الذي يجري مسافة  الوّزاني بما في  لي الليطاني والحاصباني/

 دخوله نهر األردن شمالي فلسطين المحتلةب 

 

  وهو أكبر نهر في لبنان  وهو مجرى اكيلومترو  170غ طول نهر الليطاني حوالي يبل

ل" بالقو  على المياه الر يسة لنهر حسرا يب استولإل "اما ي وطني وليس مجرى دوليو 

األردن حلى جانب روافد تصب في حوض نهر األردن كبانياس من سوريا ومياه الضفة 

ل" مشروع "الناقل الوطني للمياه" لالستيالء يحسرا وبنإل "  الغربية والجليل األعلى

 على الموارد الما ية من سوريا واألردن وفلسطين ولبنان وتحويل المياه المتدفقة

حلى نهر األردن السفلي ووادي نهر األردن  كما احتلإل الينابيع والبحيرات والمياه 

ة وبحير  الجوفية في كامل حوض نهر األردن ومرتفعات الجوالن والضفة الغربي

وهّددت لبنان بمنع ح ومته من   النظر عن موقعها الجغرافي والوطني طبرية  بغّض 
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في المشاريع  الوّزاني االستخدام الشرعي لمياه نهر الليطاني ونهر الحاصباني/

 المتعلقة بالمياه من أجل تنميته االقتصاديةب

الدول المجاور  األخرى  بتجميع المياه التي تم االستيالء عليها من "لحسرا ي"قامإل  

في مشروع "الناقل الوطني للمياه"  ما أدى بش ل مصطنع حلى تحويل حصص الدول 

ل ليين فق  وليس من قبسرا يالعربية المجاور  الستخدامها من قبل المستوطنين ا 

االستخدام خارج الحوض" لصالح المستوطنات في الس ان األصليين  بما في  لي "

ب؛ وتقديم الدعم الزا د للمشاريع الزراعية و يرها من مشاريع منطقة صحراء النق

ليون وهي سرا يا  المياهخبراء نطقة  تلي المشاريع التي وضعها المياه في تلي الم

  ادون توفير حعانات باهظة جدو  من الناحية االقتصاديةقابلة للتنفيذ  ير مشاريع 

 اواستن ارو ل مفرط ومستمرب بش  لة من حوض نهر األردنودون ضخ المياه المحوّ 

لية  قال أرييل حيسان  سرا يلسياسة حمدادات المياه ا وللممارسات المعادية للعرب 

 أستا  الموارد الما ية في معهد يعقوب باوستاين للبحوث في صحراء النقب: "يعتقد

 المزارعون أنه ال يم ننا السماأ للعرب بالمشاركة في السيطر  على مياهناب ل ن يجب

 ب"نتقاسم معهم بعض األنهار مثل نهر األردن وكذلي طبقات المياه الجوفيةأن علينا 

 

ة مساعدات مالية كبير  لـ "مشروع الناقل الوطني األميركيالواليات المتحد  قّدمإل 

وع قنا  شرق الغور  المعروفة ساعدت في حنشاء مشر ال نها أيضو ل" حسرا يللمياه" في "

عبد اهلل في األردن  و لي السترضاء الحلفاء القليلين للممل ة  باسم قنا  الملي اأيضو 

المتحد  والواليات المتحد  في المنطقة  وقد توثر األردن الذي يسقى وادي األردن 

من نهر األردن منذ القدم بشد  من "مشروع الناقل الوطني للمياه" الذي خفض 

ى أزمة للزراعة في األردن  مستوى مياه نهر األردن بش ل فظيع  وأدى هذا األمر حل

مس في منطقة األزرق شرقي األردن موطن الزواحف مع انخفاض بمقدار الخُ  اخصوصو 

 والطيور المهاجر  في المنطقةب

 

خمسة أضعاف نصيب الفرد األردني من حصة تبلغ اليوم  "ليسرا يا "الفرد  يستفيد

الستخدام مياه نهر األردنب  ااتفاقو  1994لدين وقّعا في العام من المياه  ر م أن الب

 ومع  لي فإن النزاعات التي ال تصل حلى درجة الحرب مستمر  بين البلدينب
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ة والممل ة المتحد  في الحروب األميركيوحلى هذا  تتعاون الواليات المتحد  

وفي الوقإل نفسه تقدم   ل" باألسلحةحسرا يلية في المنطقةب فتّزود الدولتان "سرا يا 

دها ب افة كما تدعمها وتزوّ   ل" مساعدات مالية هامةحسرا ي"ـ متحد  لالواليات ال

الخدمات العس رية واالستخبارية واألمنية التي تقوم بها ليس فق  في الشرق 

مليارات  3كثر من لممتد  في حفريقيا وآسيا  بحدود أاألوس   وحنما في المنطقة ا

ل" لتوريد المعدات العس رية  يحسراناهيي بالعقود المبرمة مع "  دوالر في السنة

 واألمنيةب

الفلسطينيين من الوصول حلى مياه نهر األردن  الذي استخدمه  "لحسرا ي"منعإل 

الفلسطينيون منذ زمن بعيد  واستولإل على جميع المياه الجوفية في األراضي 

نات االفلسطينية المحتلة  بما في  لي المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية  وخزّ 

ب ويشير عالم الهيدرولوجيا  روزيإل " طوق  زّ " منطقة المياه الجوفية الساحلية في

ثات من الجامعة العبرية في القدس  حلى أنه "ال يم ن نقل الملوّ Rosit Nativ  ناتيف

حلى البحر ألنه لم يعد هناك أي تدفق للمياه"  ويضيف " لقد تم ح الق اآلبار ألنها 

الملح  أو النترات أو األسمد  أو المعادن الثقيلة من مياه الصرف تحتوي على ال ثير من 

أن" المياه المالحة تّدمر بش ل دا م قدر  طبقات المياه  االصحيب "ويضيف أيضو 

 على االحتفاظ بالمياه عن طريق تدمير بنية الهي ل النخروبي الجوفية الساحلية

(honeycomb) من الصخورب 

"مشروع  عبرل" حسرا يتيجة للضخ المفرط من قبل "هذا الواقع القاسي نويوتي 

الناقل الوطني للمياه"  واالستخدام المفرط للمياه من قبل المستوطنين الذين 

خضراء حتى في المناطق القاحلةب كما تعاني أجزاء  ايمل ون حمامات سباحة ومروجو 

إل المياه كبير  من فلسطين التاريخية بالفعل من ضغ  كبير على المياه  وقد أصبح

  مالحة في العديد من المناطق مع انخفاض مستويات المياه الجوفية بسرعةب
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خّفضإل ت لفة  ل" ستستفيد أكثر لو أنهاحسرا يمن الناحية االقتصادية  كانإل "

من االستيالء على المزيد من المياه العربية لتوسيع حنتاجها  الزراعة المدعومة  بدالو 

 7ب"الزراعي  ير المجدي

بش ل حاد  وأصبح ومحيطها   ت اآلبار الساحلية المياه الجوفية في  زّ استنفدلقد 

لي سرا يب مياه البحر المتوس  بسبب الضخ ا مع تسرّ  االعديد من آبار المياه مالحو 

من هذه اآلبار على طول طبقات المياه الجوفية الساحلية  حتى قبل انسحاب 

ياه الصرف الصحي حلى المياه في ظل ب لمهناك تسرّ وليينب سرا يالمستوطنين ا 

  للس ن مناسبة   ير   وأصبحإل  زّ المبتذلةمياه العدم وجود محطة مال مة لمعالجة 

أن من ر م و لي بال   ّز لية في سرا يتوطنات ا من أسباب حخالء المسوهو ما كان 

 بايواصل السيطر  على الشري  الساحلي والما ي تحديدو ال يزال لي سرا يالجيش ا 

بال امل للسيطر  تخضع طبقة المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية   باتإل اح و 

في مناطق الضفة الغربية  في  الية  حيث تم بناء الجدار عمدو سرا يالعس رية ا 

المناطق الغنية بالمياه الجوفية  و لي لعرقلة ومنع المزارعين الفلسطينيين من 

ونتيجة لذلي   ةلأل راض الزراعيالمياه الجوفية الجبلية من الوصول حلى موارد المياه 

 الزراعية للمزارعين الفلسطينيينبتدهورت األراضي 

 

ي لالستيالء على المجاري الما ية ا ستعمارالمشروع الصهيوني األوروبي  :ارابعو 

 من نهاية القرن التاسع عشر: ااعتبارو 

المنظمة  تبدأقرن العشرين  من نهاية القرن التاسع عشر وأوا ل ال ااعتبارو 

الما ية  -لعديد من الدراسات والتقارير الهيدرولي ية عداد لاالصهيونية العالمية ب

ان االنتداب كيان صهيوني في المنطقةب وقد أشارت هذه التقارير حبّ   قامة اتحضيرو 

 العددالبريطاني حلى أن مياه نهر األردن الخاصة بفلسطين لن ت ون كافية لتوطين 

 "المختار "من اليهود األوروبيين في المستقبل  وهم المجموعة العرقية  المرتقب

 الستعمار فلسطينب

                                                           
7- Hussein A. Amery, ‘Scarcity Induced Conflict: The Lebanese –Israeli Conflict over 

Water ‘1987 Thesis submitted to Wilfred Laurier University. 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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 4ن الهجر  المستقبلية المتوقعة لما ال يقل عن إفي ظل عدم وجود المياه فل ن 

لخدمة المصالح  اصالحو  ااستعماريو  الى فلسطين لن ت ون مشروعو ماليين يهودي ح

صهيونية في المنطقة ب فاء ب وهذا األمر دفع الصهاينة األوا ل ال -األنجلو أمري ية

حلى تقديم اقتراحات بون تشمل حدود الدولة اليهودية المستقبلية أينما وجدت جميع 

منابع األردن وروافده الجارية حلى حوض نهر األردن بما فيها بحير  طبرية  وأن يتم 

في لبنان   الوّزاني ونهر الحاصباني/دمج مرتفعات الجوالن في سوريا ونهر الليطاني 

وجميع طبقات المياه الجوفية واآلبار الخاصة بالشعب الفلسطيني  وتم اقتراأ تحويل 

 نهر الليطاني من لبنان حلى نهر األردن ضمن هذه الخط ب 

 

هو في الواقع  ل" كانسرا ي"  ي الحقيقيستراتيجالهدف ا  نويم ن القول ح

 أمامفي حال انحدار  التي بدت يومها مبراطورية البريطانيةي لإلستعماراالمشروع ال

 ير معروف في حلقات األوساط  ا  كان هدفو الصهيونية -ةاألميركيا مبراطورية المالية 

و ير معروف   )خاصة في الفتر  الواقعة بين الحربين العالميتين( السياسية الواسعة

ين البسطاء الذين لم ي ن معظمهم بين المواطنين اليهود األوروبيعلى نطاق واسع 

ى الذي كان يسمّ هو شعوب أخرى في أوروبا وآسيا؛ وأو  ير معروف بين من الصهاينة  

 اعس ريو  اموقعو  باعتبار أن فلسطين ُتشّ ل"الشعب المختار"  ـ "األرض الموعود " لـبـ

 ا  ومحورو طورية في الشرق األوس ية لإلمبراستراتيجلإلشراف على المناطق ا  امتقدمو 

هي "صهيون ال برى ـقارتي آسيا وأفريقيا  فالسيما في لمناطق المجاور  على ا امشرفو 

 من سيناء حلى بابل القديمة" وما وراءهاب 

المواطنين اليهود  تحويلهدف المنظمة الصهيونية العالمية باستغالل  تمّثل

يات ستراتيجلإل( )عمالء األوروبيين العاملين  من  وي الدخل المتوس   حلى ضحايا

مسؤولية االضطرابات  حّملإل وهي  األوروبيةالسياسية للنخب الحاكمة والنخب 

تعزيز  عنى عمد استغّلإلالسياسية فيها لقطاعات األقليات الفقير  من العمال  وكذلي 

الدعاية السياسية المعادية لليهود  وخطاب ال راهية والمذابح ضد اليهود األوروبيين  

 the  وقضية دريفوس في فرنساليد السوداء" في روسيا القيصريةمثل هجمات "ا

Dreyfus case  من بين عد  حاالت أخرى من الهجمات المعادية لليهود والمذابح في  

أوروبا؛ و لي من أجل تحويل هؤالء اليهود من الطبقة العاملة ومن  وي الدخل 
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أميركية  -ورية المالية األنجلوالمتوس  حلى عمالء لإلمبراطورية البريطانية وا مبراط

 الصهيونية في المستقبلب-

وقد تم حنجاز األهداف المذكور  من قبل المنظمات الصهيونية بالتعاون مع النخب  

الحاكمة في أوروبا والواليات المتحد  األميركية الستقدام المواطنين اليهود 

للعمل كجنود مشا   األوروبيين بوعداد كافية ورعايتهم داخل الدولة الصهيونية 

ة األميركيلإلمبراطورية البريطانية وخليفتها ا مبراطورية المالية األنجلو الصهيونية 

في منطقة تم فيها اكتشاف النف  بالفعلب وفي الوقإل نفسه وصل المصرفيون 

البريطانيون واألميركيون الصهاينة  من بين النخبة الصهيونية األخرى  حلى مرتبة 

ة  وحلى مناصب رسمية حيوية األميركييطانيا العظمى والواليات المتحد  الوزراء في بر

 تخط  للسيطر  على موارد العالمب أخرى  وحلى مؤسسات الف ر األنجلو أميركية التي

في هذا السياق  يجدر الذكر أن "الصليبيين األوروبيين" قد ُهزموا  على الر م من 

ة للشعب العربي في عد  حروب نشبإل في يستراتيجتركيزهم على الطرق والموارد ا 

أن  االمقدسة"؛ علمو  األرضعن " اهذه المنطقة باسم المسيحية األوروبية  ودفاعو 

بالثقافة أو  فلسفة دينية أوروبية في األصل أو  ات عالقة االمسيحية لم ت ن يومو 

في ر بش ل خاطئب كان السيد المسيح الذي بشّ  االتقاليد كما هو مطالب به سياسيو 

 ستعماراالوكذلي كان حواريوه  وقد عارض السيد المسيح  اآسيويو منطقة الجليل 

  الروماني ومعاونيه  وعارض ال هنة اليهود ال بار والمرابينب

  

ترسيم الحدود وأثرها على المجاري  بي و  -اي سس: االتفاقيات الدولية: بلفور  اخامسو 

 في المنطقة: الما ية

أميركي  -ل حعالن صريح عن المشروع األنجلوأو 1917عام  كان وعد بلفور

الصهيوني الستعمار المنطقة  وهو قا م على أساس الهزيمة المتوقعة لإلمبراطورية 

العثمانية في الحرب العالمية األولىب فقد أنشوت المصالح المصرفية لبريطانيا 

للواليات المتحد   العظمى  باالشتراك مع الواليات المتحد   البني االحتياطي الفيدرالي

في حخراج حعالن بلفور   اوبارزو  امباشرو  اوهي التي لعبإل بعد  لي دورو ؛ 1913في عام 

اللورد آرثر بلفور حلى المصرفي البريطاني والزعيم الصهيوني اللورد  قادهالذي 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –ه الحاصباني حقوق لبنان في ميا: ثالثةالجلسة ال
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روتشيلد  وقد منح الصهاينة السيطر  المستقبلية على المنطقة الفلسطينية بعد 

 دولة يهوديةبالحرب  قامة 

وكشرط مسبق وجزء من االتفاق  ير الم توب  كان االتفاق على الدعم المالي 

للمصرفيين الصهاينة لبريطانيا وحلفا ها من أجل مواصلة الحرب ضد ألمانيا  

وضمانتهم هنا هي أن تتدخل الواليات المتحد  في الحرب العالمية األولى لدعم 

يواجهون انت اسات عس ريةب وعلى كانوا وحلفاءها  البريطانيين  ألن بريطانيا العظمى

ة األميركيالر م من أن الر يس ويلسون لم ينتخب من قبل شعب الواليات المتحد  

حال بناءو على التوكيد المقدم في سياق الحملة السياسية  التي تنص على عدم مشاركة 

ية على ال فالة الح ومة البريطان الواليات المتحد  في الحرب األوروبية  وافقإل

الصهيونية السرية  حيث تم تمويل انتخاب الر يس ويلسون بش ل ر يسي من قبل 

على السياسة النقدية  ةحاسمال ما سّهل عليهم السيطر المصرفيين الصهيونيين 

خالل فتر  ر استه  واستغل عدد من أعضاء اللوبي الصهيوني في الواليات المتحد  

 ظهر نقاط الضعف الشخصية للر يس ويلسونب تُ   بها وثا ق كانوا يحتفظونمجموعة 

 ستعمارالاهيوني من أجل ص -بقي العا ق الذي يعترض المشروع الجغرافي األنجلو

المستقبلي لفلسطين في فتر  ما بعد الحرب من قبل كيان صهيوني حيوي قادر على 

ي و الموقعة ب -الوصول حلى مياه المنطقة  حتى بعد حعالن بلفور  هو اتفاقية ساي س

لتقسيم  نا م الحرب واألراضي في المنطقة بين بريطانيا وفرنسا   1916آ ار  9في 

ذ فّ ما قبل حعالن بلفور  الذي نُ  بعد هزيمة ا مبراطورية العثمانية  والتي تعود حلى

 بعد الحرب العالمية األولىب 

 

ل"  في عام را يحس"ـ وفيما بعد رأى الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان  أول ر يس ل

" أن وادي نهر الليطاني كان من بين المتطلبات الضرورية القليلة لتحقيق  1919

"الوطن القومي اليهودي"  وأن حوض نهر األردن بوكمله حلى جانب روافده يجب أن 

من الدولة الصهيونية المستقبلية  كما اقترأ وفد بقياد  صهاينة  اي ون جزءو 

ين  بمن فيهم كبار المصرفيين في كال البلدين في مؤتمر بريطانيين وأميركيين بارز

  ترسيم حدود الوطن اليهودي المستقبلي على أساس " 1919باريس للسالم عام 

الحدود القا مة على خطوط تقسيم المياه لتشمل أعالي بحير  طبرية والروافد السفلى 
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وريا  كجزء من لنهر الليطاني وحوض نهر األردن  حضافة حلى منطقة حوران في س

الوطن اليهودي المستقبلي  بحيث تشمل منابع نهر األردن  وحوض نهر الليطاني 

األسفل في لبنان والروافد السفلى لنهر اليرموك ومرتفعات الجوالن ووادي األردن  

هذه المقترحات ضرورية أن وقد ادعى وايزمان   "الضفة الغربية"ـ وما يعرف اليوم ب

 يهود"ب لتوسيس "وطن قومي لل

بعد االحتالل و ب1919تم رفض هذه المطالب في مؤتمر باريس للسالم عام 

لجنة لترسيم الحدود السياسية والجغرافية ألراضي  ُشّ لإلا ن ليزي الفرنسي للمنطقة 

ا مبراطورية العثمانية السابقة المقسمة بين البريطانيين والفرنسيين  بموجب 

 الوّزاني وقع نهر الليطاني ونهر الحاصباني/ وقد ب1920فرنسي لعام  -االتفاق األنجلو

وينابيعه في لبنان  وينابيع تل القاضي )تل دان( وبانياس واليرموك في األراضي 

السورية تحإل االنتداب الفرنسي  والضفة الغربية ونهر الجليل األعلى واألردن األدنى 

 اب البريطانيب وسا ر األراضي الفلسطينية ووادي األردن تحإل سيطر  االنتد

 ل سم الحركة الصهيونية بشارد دب وايزمان ب 1920تشرين األول عام  30في 

فرنسية  التي حّددت أراضي االنتدابين البريطاني  -سلبي على االتفاقية األنجلو

والفرنسي  وكتب رسالة احتجاجية حلى اللورد كرزون  خليفة بلفور في وزار  الخارجية 

 اآلتي: البريطانية  على النحو

"سيادتي  أنا متوكد ومدرك لألهمية الها لة لنهر الليطاني في فلسطينب حتى لو 

 اكان كل من نهري األردن واليرموك مدرجين في فلسطين  حال أنهما ال يوفران مياهو 

  سريع فيه حن الصيف في فلسطين شديد الجفاف والتبخرح  كافية لتلبية احتياجاتهاب 

زمة لحيا  صناعية محدود  من نهر ليل األعلى والطاقة الاليجب أن يوتي ري الجلذا 

 تشلّ أن الحدود التي اقترحتها يم ن أن ومن  ير المم ن أن تدرك فرنسا  ليطانيبببال

فلسطين معزولة عن الليطاني  وعن أعالي أن الحيا  االقتصادية لفلسطينب وبما 

 ات ون مستقلة اقتصاديو لجليل  فلن األردن واليرموك  وكذلي عن الضفة الغربية ل

 ولن ت ون لفلسطين الفقير  والمحرومة أي ميز  ألي نوع من القو "ب

الدول العربية األربع في المنطقة هي الدول التي خلفها وتجدر ا شار  الى أن 

ل" بموجب حسرا يوبعد  لي تم تحديد حدود "  1920فرنسي لعام  -االتفاق األنجلو

  و لي بإنشاء دولتين هما 1947ة لألمم المتحد  عام خطة التقسيم للمنطقة التابع

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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ودولة فلسطين  ولم تتضمن خطة التقسيم تلي أي من المجاري  "لحسرا ي"دولة 

انات المياه الجوفية والبحيرات التي طالب بها الوفد الصهيوني الما ية والينابيع وخزّ 

لتين  دولة فلسطين اليهودية أثناء حنشاء الدو "لحسرا ي"في مؤتمر السالم لدولة 

 ب"لحسرا ي"ودولة 

 

 :خدام مياه المنطقةالست الما يةوالخط   1939 -1931هآفرا اتفاقية : اسادسو 

لمؤامرات الصهاينة وحلفا هم الدوليين  احدو  1919لم يضع مؤتمر باريس عام 

لالستيالء على مياه المنطقة الستخدامها في المستقبل من قبل المستوطنين 

الذين يتم جلبهم من أوروباب  لي أن "الوطن اليهودي" يتطلب  كي  يينستعمارالا

للتطبيق من الناحية السياسية  وجود عدد كاف من المهاجرين  قابالو  اي ون مشروعو 

  ألن اليهود ال" كانإل ال تزال بطيئة جدو حسرا ياألوروبيين  في حين أن الهجر  حلى "

وروبية ووسا ل الراحة المادية ال يميلون خإل لديهم الثقافة األاألوروبيين الذين ترسّ 

مة مقارنة بووروبا  على الر م من أن المنظّ و ريبة حلى االنتقال حلى منطقة قاحلة 

 استغّلإل  "رل "األرض الموعود " لـ "الشعب المختامّ الصهيونية العالمية  كي تج

خرى في "اضطهاد" اليهود األوروبيين من قبل الحزب النازي واألحزاب الفاشية األ

 مصادر  الممتل ات اليهودية في ألمانيا النازية وفي بلدان أخرى في أوروبا وأوروبا  

 ازخمو أعطإل ب بها القاد  الصهاينة بش ل علني  ألنها األمور التي رحّ وكانإل من 

لخطتهم المشتركة مع ا مبراطورية البريطانية لزياد  هجر  اليهود األوروبيين خالل 

قيام الوطن اليهودي من أجل السيطر   وسّهلإلني حلى فلسطين  االنتداب البريطا

 ية على المنطقةب ا ستعمار

وتوقيعها من قبل   The Haavara Agreement فراهآ تم التفاوض على اتفاقية

المنظمة الصهيونية مع الحزب النازي  وتم التوصل حليها بوساطة االنتداب البريطاني 

لسطيني  وهو طرف في االتفاقية  كما تم تنفيذ ف -على فلسطين والبني األنجلو

بالتعاون مع الح ومة البريطانيةب سّهلإل االتفاقية  1939- 1931بين األعوام  االتفاقية

مباشر  هجر  اليهود األوروبيين حلى منطقة االنتداب البريطاني على فلسطين وزادت 

الممتل ات واألصول من  %43من وتيرتها  واتفق على أن يتم ا فراج عما يقرب من 

المصادر  لليهود األوروبيين من قبل الحزب النازي  شرط أن يوافقوا على مغادر  
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ألمانيا ودول أخرى في أوروبا من التي يسيطر عليها النازيون  ويهاجروا حلى فلسطين؛ 

وكان من المقرر هنا منح جزء من هذه األصول المصادر   بموجب هذه االتفاقية  حلى 

ان االنتداب البريطاني على فلسطين  و لي من أجل اليهودية التي توسسإل حبّ الوكالة 

البضا ع األلمانية حلى فلسطين  لقاء أرباأ تحققها الوكالة اليهودية  من جميع  تصدير

 بالتي تم تسهيلها من خالل بني فلسطين البريطاني المعامالت

 

 وساهم  ي زياد   1939حلى عام  1931هذا االتفاق ساري المفعول من عام  بقي

حلى   1931في عام  610ب174 وتير  هجر  اليهود األوروبيين حلى فلسطين من

وهي قيام تعاون  اآلن االتفاق عن حقيقة معروفة وكشفب 1936في عام  978ب384

 وثيق بين الح ومة البريطانية وبنوكها من جهة  والحزب النازي من جهة أخرىب 

رق األردن بعض الخبراء حلى تقديم مشاريع بشون في الوقإل نفسه  دعإل سلطات ش

يونيدس خالل االنتداب البريطاني  منها مشروع حاستخدام حوض نهر األردن في فتر  

المشروع األخير  وقد أوصىب 1951ومشروع ماكدونالد عام  1951و 1939العامين 

عربية  بونه ال يم ن حخراج مياه حوض نهر األردن الذي يمتد على أراضي أربع دول

 183هي سوريا ولبنان واألردن وفلسطين ودولة صهيونية واحد  حلى مسافة 

أن  ه يجبأنوكيلومتر  قبل أن ت ون جميع األراضي في الحوض مروّية بش ل كاف؛ 

ال أن   وبش ل كاف ت ون موارد المياه متاحة للري في وادي األردن في شرق األردن

  يتم تحويلها حلى صحراء النقبب

حلى أن الموارد الما ية لحوض نهر  خلصإل Ionides Plan ة حيونيدس خط ل ن

األردن لم ت ن كافية للحفاظ على وطن يهودي مستقبلي مع ارتفاع معدالت الهجر  

مبدأ في المنطقةب واستندت كل من خط  حيونيدس وماكدونالد حلى  المقترحة

استخدام" مياه النهر السالمة المطلقة لحوض النهر الذي ُيسمح من خالله "فق  في 

 داخل الحوض  ويحظر نقلها خارج الحوضب

 

وفي محاولة منها لمواجهة خطتي حيونيدس وماكدونالد  وّزعإل المنظمة الصهيونية 

صهيوني   ما ي  وهو مهندس  Simha Blassمذكر  لسيمحا بالس 1941في العام 

هر كولورادو حلى اقترأ فيها أن ري جنوب فلسطين لن ي ون أكثر صعوبة من توجيه ن
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كاليفورنياب وبناءو على هذه المذكر  قامإل المنظمة الصهيونية بت ليف المهندس 

 برعاية المنظمات الصهيونيةب والتر كالي لوديرميلي بإعداد خطة األميركي

أن موارد  فلسطين: أرض الميعاد"  وقد استنتج"نشر لوديرميلي خطته في كتاب 

ة لدعم الهجر  المستقبلية حلى دولة يهودية من المياه في المنطقة لم ت ن كافي

يبلغ عدد س انها أربعة ماليين نسمة؛ ورأى أن السبيل الوحيد لدعم أن المتوقع 

استعمار المستوطنين األوروبيين في فلسطين وتشجيع الزراعة هو تحويل مياه 

الزراعة  عن مجاريها الطبيعية لدعم احوض نهر األردن ونهر الليطاني في لبنان  بعيدو 

من ال يان اليهودي المستقبلي  ويم ن  افي صحراء النقب التي يم ن أن ت ون جزءو 

تشييد المستوطنات في المراكز ل امناسبو  ام انو من الصناعة و اجزءو  اأيضو  ت ونأن 

الحضرية في ال يان الصهيوني في المستقبل؛ ويم ن للسدود على نهر األردن وعلى 

طاقة الالزمة لضخ مياه حوض نهر األردن لتحويلها مع الروافد رافده "اليرموك" توليد ال

 السفلى من فلسطين من أجل زراعة منطقة صحراء النقبب

 

أوصى تقرير هيدرولي ي آخر اقترحه مهندس أميركي  يدعى كوتون  يعمل كذلي 

التي يم ن  ل"  لمواجهة تقرير ماكدونالد  بون الموارد الما يةحسرا ي"ـ ل امستشارو 

فيما مثل نهر الليطاني في لبنان يم ن االستفاد  منها  لألنهار"خارج الحوض"  حتهاحتا

يجب أن ي ون هناك نقل "خارج الحوض" لمياه وأكد أنه ربطها بنهر األردن  لو تم 

تشمل روافد نهر األردن في لبنان  كما هو الحال مع نهر التي حوض نهر األردن  و

من األردن ومنابعها في سوريا  لري صحراء النقب  وروافد أخرى الوّزانيالحاصباني/ 

 ل"بحسرا يفي جنوب "

% من أراضي دولة فلسطين  ثم انتقلإل  20 "لحسرا ي"  احتلإل 1948في حرب العام 

ميلي وكوتون  عمل من جانب واحد على خطتي لوديرحلى ال 1953بعد  لي في عام 

خرى  سوريا واألردن واألراضي لتحويل مياه نهر األردن ضد مصالح الدول المجاور  األ

في ظل هذا الوضع المتوتر تم اقتراأ ثالث خط  أخرى الستخدام مياه والفلسطينية؛ 

وخطة the Chas T Main /TVA Plan  حوض نهر األردن؛ خطة األونروا وخطة

المبعوث الشخصي لر يس الواليات    وهي خطة1955-1953د  جونستون الموحّ 
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ل" والدول العربية حسرا يحليه مهمة الوساطة بين " إلّوضلذي فُ المتحد  األميركية  ا

 ل مصالح الدول العربية المجاور ب وجامعة الدول العربية التي تمثّ 

ل" بون يتم حدراج نهر الليطاني  وهو مجرى ما ي حسرا يأثناء الوساطة  طالبإل "

متاحة داخل لبنان  في مجموعة موارد المياه ال ايجري حصريو  وطني بال امل

تخزين ر يسي لحوض نهر  ل"؛ كما طالبإل باستخدام بحير  طبرية كمرفقحسرا ي"ـل

؛ "لحسرا ي"ن يتم "استخدام هذا الحوض من أجل ري صحراء النقب جنوب األردن؛ وأ

حفر أن تُ اقترأ ومن أجل تعويض النقص الحاصل من حجب المياه عن البحر الميإل 

  ببحر الميإلقنا  من البحر األبيض المتوس  حلى ال

االقتراأ بعد الحصول على توصيات من لجنتها  هذا عارضإل جامعة الدول العربية

الفنية باالعتماد على خطتي حيونيدس وماكدونالد وخطة أخرى تسمى خطة بنجر 

بعدم حدراج نهر الليطاني الذي يجري عبر أراضي  العربية ب وأوصإل الجامعة1953للعام 

للموارد الما ية في حوض نهر األردن؛ وأن يتم تخزين  لبنان في المجموعة المشتركة

مياه اليرموك في سد المقارن الضخم لتم ين سوريا واألردن من الحصول على المياه 

لخطة بنجر؛ وأن يتم تخزين المياه الفا ضة من حوض  اال افية من تدفق اليرموك وفقو 

 نهر األردن في بحير  طبريا فق ب

 

ى نسبة الملوحة المرتفعة في بحير  طبريا التي سوف تؤدي استند القرار األخير حل

على الجانب األردني من وادي األردن   حلى تفاقم الملوحة في التربة المالحة أصالو 

ان المقارن وحلى فقدان المياه بالتبخر الشديد لبحير  طبريا الواسعة  مقارنة بخزّ 

ل المجاور  بما في  لي لبنان  منحإل الخطة العربية المياه لجميع الدو اح و  العميقب

واقترحإل ري األراضي فق  داخل حوض النهر وعارضإل نقل المياه "خارج الحوض"؛ 

والينابيع األخرى التي تغذي نهر الحاصباني   الوّزانيمع االحتفاظ بحق لبنان بمياه نهر 

ألردن  ن ُيعترف به كدولة مجاور  لنهر النهر األردن ويندمج فيه  وأ اافدو ر الذي يعدّ 

 ب8ويحق له تخصيص مياه له من هذا النهر

                                                           
8 -Munther J. Haddadin, ‘The Jordan River Basin: Water Conflict and Negotiated 

Resolution’, UNESCO 2003. 
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لم تقبل جامعة الدول العربية بخطة جونستون  ألن الجامعة العربية ال تعترف 

ل" بسبب التطهير العرقي الذي مورس ضد الس ان الفلسطينيين  حسرا ي"ـب ادبلوماسيو 

بية ل" حلى مخيمات الالجئين في الدول العرحسرا يالذين تم طردهم من قبل "

من أراضي الدولة العربية  %20ل على حسرا ياستولإل  1948وفي حرب العام  بالمجاور 

الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين بموجب خطة التقسيم التابعة لألمم المتحد ؛ 

من المجموعة  اللبنان وليس جزءو  هو مجرى ما يوتم االعتراف بون الليطاني 

  وتم االعتراف بلبنان "لحسرا ي"ة كما طالبإل المشتركة للموارد الما ية في المنطق

من المياه بموجب  اسنويو  مليون متر م عب 35كدولة مجاور  لنهر األردن كما خصص 

الذي يصب في نهر األردن  الوّزانيالخطة حلى لبنان الستخدامها من نهر الحاصباني/ 

 في شمال فلسطينب

على الر م من محاولة ل" على خطة جونستون  حسرا يوافق كل من األردن و"

ل" ا طاحة بالخطة من خالل وضع الخط  البديلة وبناء "مشروع الناقل حسرا ي"

 ميلي وكوتونب ي المياه" المستوحى من خطتي لودرالوطن

  

 االستيالء على موارد المياه في حوض نهر األردن بوكمله لتوسيع المستوطنات:: اسابعو 

معة العربية األسبق في الممل ة المتحد   في ل الجاممثّ   زيا يث أرمنالسيد  صّرأ

ة على امتصاص كل ل مصممّ حسرا ي: "في عيون العرب  قا الو في لندن  همؤتمر عقد

موارد المياه المتاحة في متناولها ا قليميب يعرف هذا االمتداد بونه الخ  الذي تقدمإل 

ب لقد استولإل 1973لية عام سرا يلية خالل الحرب العربية ا سرا يحليه القوات ا 

ل على الحدود الجغرافية للموارد الما ية المجاور  في الجوالن وجنوب لبنان حسرا ي

 أي ضرور  عس ريةب ُيملي  ليوضفاف األردن  دون أن 

اليوم بوعلى معدل استهالك للفرد من المياه في المنطقة وهي  "لحسرا ي"تتمتع 

 "لحسرا ي"استوفإل  1967العام  فمنذ  تستخدم من المياه أكثر ب ثير مما يتوجب

حاجتها القصوى من المياه من خالل سحبها من بحير  طبرية  ومن األراضي 

؛ مع التمسي 1967والضفة الغربية المحتلة عام  1948الفلسطينية المحتلة عام 

  ألنها مصدر  ني بالمياه في المنطقة؛ وفي 1967بمرتفعات الجوالن المحتلة عام 

من االستفاد  من  ةواللبناني ةواألردني ةريا والشعوب الفلسطينيالمقابل توحرم سو
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و لي  ؛من استهالكها المحق للمياه نهر األردن  ما يحدّ من المياه الداخلة في  حوض

عبر رب  جزء  المياه في لبنان االستفاد  من كمياتعن طريق تقييد استهالك المياه و

التي  منيةاألمنطقة و لي في محي  اللية سرا يالمياه اللبنانية بالشب ة ا  من شب ة

تمتد على  والتي كانإل في جنوب لبنان 1982و 1978في األعوام  كانإل تسيطر عليها

)وهو  الوّزاني   حول نهر الليطاني وحوض نهر الحاصباني/اتقريبو  اكيلومترو  12مسافة 

وله فلسطين في األراضي اللبنانية قبل دخ اتقريبو  ميالو  14الذي يجري مسافة  النهر

 ب (المحتلة لتغذية نهر األردن

 

  حيث أنشوت 2000حلى عام  1978تحتل جنوب لبنان من عام  "لحسرا ي"بقيإل 

اد  وهي ميليشيا ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"  ووضعتها تحإل قياد  الرا د سعد حدّ 

اني   للسيطر  على الروافد السفلى لنهر الليط"لحسرا ي"متعاونة مع المرتزقة في 

من المياه الجوفية  %80سرقة أكثر من  جرىب كما أنه الوّزاني وينابيع الحاصباني/

الفلسطينية في الضفة الغربية وآبار الضفة الغربية خاصة لمشروع الناقل الوطني من 

من المياه المستخرجة من أراضيهمب  %18ل"  وال ينال الفلسطينيون سوى حسرا يقبل "

فلسطينيين ببناء منازلهم ويعاقبون على ضخ المياه بما يزيد وفي المقابل ال ُيسمح لل

  عن "المخصص لهمب

 

من المياه فق   ايوميو  اليترو  60 تبلغ نحو حصة الفرد الفلسطيني تجدر ا شار  الى أن

وحق  ايوميو  اليترو  150و 100يتراوأ بين  افي حين أن الحد األدنى المعترف به دوليو 

اللتزامات في االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية حد االفرد في المياه هو أ

ليين للمياه في سرا ييتراوأ استخدام ا فيما   1966واالجتماعية والثقافية لعام 

 من المياهب ليتر  600حلى  300االحتياجات اليومية بين 

 تلويثهاب ايتهمونهو  ل" بنهب مياههمحسرا يفلسطينيون "يتهم العن  لي  فضالو 

  حيث 1967بعد عام   ّز ل" بحفر مئات اآلبار حول حسرا يفي البداية قامإل "   ح اأيضو 

تم استغالل المياه قبل وصولها حلى الالجئين الفلسطينيين  ما أدى حلى انخفاض 

ليين بسبب ارتفاع سرا يمنسوب المياه نتيجة تدهور المياه وانتقال المستوطنين ا 

في تسهيل سوار وبعد  لي جدار الفصل العنصري ساهمإل األوقد ملوحة المياهب 
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في منع كما االستيالء على الموارد الما ية من خزان المياه الجوفية في الضفة الغربية 

 تدهور أراضيهم الزراعية بش ل تدريجيب طينيين من الحصول على مياه الري والفلس

نهر الليطاني الذي  حدراج أن يتم  األسبق "لحسرا ي"اقترأ بن  وريون  ر يس وزراء 

ل" عشية قيامها  في األربعينيات من القرن حسرا ييجري داخل األراضي اللبنانية حلى "

جيش الدفاع "الماضي؛ وفي الخمسينيات فّضل موشيه ديان  ر يس أركان 

   مع آخرين  احتالل جنوب لبنان وضم نهر الليطانيب "ليسرا يا 

 

بب األساسي لغزو واحتالل الضفة الغربية السهي كانإل المياه  1967في حرب عام 

قامإل قد ل" حسرا ي  كانإل "1964في العام قبلها و ب9  ّز ومرتفعات الجوالن وسيناء و

رم  ور األردن بين عشية وضحاها وهو ما ح  بش ل انفرادي بتحويل مياه نهر األردن

وفي الواقع ب منذ فجر التاريخ اربما كان مزروعو من مياهه  وهو الشري  األخضر الذي 

  نهر األردن يجري من مرتفعات الجوالن حلى بحير  طبرية ومنها حلى البحر الميإل فإن

ل" أقامإل محطة لضخ المياه حلى خارج البحير  بواسطة خ  أنابيب مياه حسرا يحال أن "

  كلمب 10طوله 

عقدت جامعة الدول العربية قمة عاجلة في  1964في كانون الثاني من العام 

"مشروع  "لحسرا ي"جدول أعمالها هو است مال  وكان البند األساسي على  ر القاه

الناقل الوطني للمياه"  الذي يمنع مياه حوض نهر األردن من الجريان حلى وادي األردن 

ل مجراه في الشمال الستخدامه خارج الحوض حلى صحراء النقب  ما أدى حلى ويحوّ 

ردن وحرمان كلتا الدولتين من الوصول حلى تخفيض الموارد الما ية حلى سوريا واأل

 المجاري الما ية لحوض نهر األردنب

حاولإل سوريا واألردن  من بين الدول المجاور  األخرى لحوض نهر األردن  الشروع 

  من بين خط  أخرى  و لي من أجل 1953لخطة بنجر لعام  افي حقامة مشاريع وفقو 

ومنابع مياه نهر األردن داخل حدودها  حماية مصادر المياه الخاصة بها في روافد

لي"  و لي سرا يالوطنية من االستيالء واالستيعاب في "مشروع المياه" الوطني "ا 

                                                           
9 - Fred Pearce, ‘When the Rivers Run Dry – Water the Defining Crisis of the 21st 

Century’, 15 March 2007. 
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 1967بواسطة بناء السدود والقنوات األساسية  حال أن هذا األمر أدى حلى حرب عام 

ألراضي لي على سوريا ومصر واألردن ولبنان وعلى اسرا يالمتمثلة في العدوان ا 

 بالفلسطينية بهدف االستيالء على الموارد الما ية ا ضافية لهذه البلدان

  كان أقل من ُعشر حوض نهر األردن داخل 1967قبل حرب عام نه ويم ن القول ح

الحرب كانإل المنابع الموجود  في حوض نهر  بعد انتهاءل ن و بحدود األرض المحتلة

ملةب وقد اعترف أرييل شارون أحد قاد  حرب لية ال اسرا ياألردن تحإل السيطر  ا 

 باألسباب الهيدرولوجية -"لحسرا ي"ثم ر يس وزراء  -آنذاك 1967األيام الستة عام 

 للصراع  وقد  كر  لي في سيرته الذاتية: )الما ية(

باعتباره اليوم الذي بدأت فيه حرب  1967تموز  5حلى يوم  ا"ينظر الناس عمومو  

ن في الواقع بدأت هذه الحرب قبل عامين ونصفب فمسولة تحويل األيام الستةببب ول 

 ب10"المياه كانإل قضية حيا  أو موت

هي التي استولإل وحّولإل موارد المياه  "لحسرا ي"أخفى أرييل شارون حقيقة أن  

حلى "مشروع الناقل   ّز العذبة في سوريا واألردن واألراضي الفلسطينية وقطاع 

و لي بدعم من الواليات المتحد   ما أدى  1964ل" عام  يحسراالوطني للمياه" في "

حلى اتخا  سوريا واألردن ولبنان خطوات لبناء السدود والمشاريع الالزمة لحماية 

ودمرتها باستخدام الدبابات  "لحسرا ي"مصادر المياه الخاصة بها والتي هاجمتها 

 والقصف الجويب

نوان "الجغرافيا السياسية للمياه" أعده تقرير برلماني فرنسي  بع  كرمن جهة ثانية  

باستخدام المياه كودا   تقوم ل"حسرا ي"أن  Jean Glavany جان  الفاني وآخرون

المياه ت شف أن "ببب  مثل: التقرير بعبارات ال لبس فيهافي يذكر وللفصل العنصريب 

ألف مستوطن يستخدمون  450ن أعن الفصل العنصري الجديد في الشرق األوس   و

 ب"الصراع عناصر عنصر أساسي منهو الماء  ن فلسطيني ماليي 3حلى  2مياه أكثر من ال

الر يس المصري  حّذر  1979أثناء توقيعه على اتفاق "السالم" المصري في العام و

من "نهر مصر  الممتد  الصهيونية بمياه المنطقة دراكه لالدعاءاتحمع أنور السادات  

ن أن "األمر الوحيد الذي يم ن أن يوخذ مصر حلى الحرب م "حلى نهر الفرات في العراق

                                                           
10 - Chris McGreal, ‘The Middle East’s Deadly Thirst’, The Guardian, 12 January, 2004. 
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مر  أخرى هو الماء"ب وكان رد فعل ملي األردن حسين هو نفسه عند توقيعه معاهد  

 ما لبث ان قّدم األردن ل نب 1994لية عام سرا يالسالم واتفاقية المياه األردنية ا 

ا د  في بحير  طبريا  طالقها تنازالت هامة بشون تخزين المياه الشتوية المتدفقة الز

باسم "قنا   انا  الغور الشرقية المعروفة أيضو بناء قلقاء في أشهر الصيف القاحلة؛ 

حطالق المياه المالحة حلى نهر  شرطالملي عبد اهلل"  بمساعد  من الواليات المتحد ؛ 

 إلكان نهب والواقع أاألردن ريثما يتم حنشاء مشروع للمياه المالحة ضمن مشاريع أخرى

ما أدى حلى وقوع الدا م على قسمة المياه  وهو  لدى األردن أسباب كثير  لعدم الرضا

  ل" لم تصل حلى مستوى الحرببحسرا ياشتباكات محدود  بين األردن و"

نهر األردن   سقى منذ زمن بعيد منونتيجة لخصوبة واخضرار وادي األردن  الذي يُ 

في مياه حوض نهر األردن األعلى من خالل والذي تم حرمانه من حصته المشروعة 

ت أرضه ل" هو الذي برزحسرا ين "األردن ال "  فإلي"سرا ي"مشروع الناقل الوطني" "ا 

بضخ المياه حلى أراضيها  ما يجعل  "لحسرا ي"؛ مع قيام 11في مقدمة المناطق القاحلة

 ين"بليسرا يبراء الهيدروليي "ا المساحات ال بير  مالحة حسب تقارير خ

 

 من استخدام مياهه:للبنان ومنعه  المت رر  ل"حسرا ي:  زوات "اثامنو 

  1982  1978  1948في األعوام تمإل للبنان  "يةلسرا يا "غزو أن عمليات النذكر 

 الستيالء على نهري الليطاني والحاصباني/و لي بهدف ا 1996  1993ومهاجمته 

على الر م من وجود أنهار   ح  ا يةومنعه من استخدام هذه المجاري الم الوّزاني

أمام التنمية أال وهو هناك عا ق ر يسي  نحال أ ما ية عديد  في لبنان  وينابيع ومجارٍ 

  ية بسبب انخفاض القدر  التخزينيةمحدودية توفر المياه خالل األشهر الجافة القاس

المياه وصعوبة حبس المياه بالقرب من البحر  والعيوب في أنظمة وشب ات توصيل 

يم ن تقسيم البالد ل ن   للماء امصدرو  40نحو  في لبنان يوجدفبا جمال  الحاليةب

 حلى خمس مناطق: )بحسب األحواض ال برى(  اهيدرو رافيو 

                                                           
11 -Munther. J. Haddadin’ The Jordan River Basin: Water Conflict and Negotiated 

Resolution’. UNESCO 2003. 
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حوض نهر العاصي في الشمال الشرقي الذي يجري حلى الجمهورية العربية  ب1

 بالسورية

د وهو من روافد نهر في الجنوب الشرقي من البال الوّزاني حوض الحاصباني/ ب2

 األردنب

 حوض الليطانيب ب3

ل النهر ش ّ حوض النهر ال بير المشترك مع الجمهورية العربية السورية  حيث يُ  ب4

 من الحدود بين البلدينب اه جزءو نفس

المتبقية والمعزولة  )األحواض( المتجمعات الفرعية الصغير  والمبعثر من جمع  ب5

الجيوب الساحلية  نها وهي تشبهبيبينها مع عدم وجود تدفق مياه ملحوظ 

 المعزولةب

منظمة حيث تشير  12من مساحة البالدب %45تغطي أحواض األنهار الثالثة األولى 

 9 نحو اسنويو  يتلقى لبنان"الى ما يوتي:  2009المياه في لبنان  ها عنتقريرفي الفاو  

لجريان ا ب من األمطار  ويضيع أكثر من نصف هذه ال مية بسببمتر م عّ  اتمليار

وعلى الر م من  لي   السطحي والتبخر ونتيجة للتضاريس وموسم الجفاف الطويل

  مع يعاني لبنان من نقص المياه المخصصة للري واالستخدامات المنزلية والصناعية

فقد تركإل الحرب   حقق المطالب الوطنية بالنسبة للمياه حتى يومنا هذالم تُ العلم أنه 

ية بصماتها على العديد من القطاعاتب ما يع س مخاوف األهلية واألزمة االقتصاد

لى انعدام األمن في سياسية وعامة واسعة النطاق بشون توثير الحاجة حلى المياه ع

تجدر ا شار  الى ؤدي  لي حليه من تهديدات قا مة ومتوقعة لسيادتهب والبالد  وما ي

رسمي بالشب ة العامة در  على االرتباط الاق% من األسر في لبنان 20أكثر من أن 

مع التنويه بون أكثر من  مستوى توزيع المياهبببعلى خسا ر عن وجود  للمياه  فضالو 

من األسر تعاني من انخفاض متوس  احتياجاتها من المياه من حيث النوعية  80%

 ب13"وال ميةببب

                                                           
12  -FAO, ‘Water Report’ on Lebanon, 2009. 
13 -Ali Darwish, Greenline Association Lebanon , ‘ Water as a Human Right , Assessment 

of Water Resources and Water Sector of Lebanon’ , published by Heinrich Boll 

Foundation ,2004. 
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دم يعود السبب الحقيقي النت اسة لبنان في التنمية االقتصادية مباشر  حلى ع اح و 

 اقدر  البلد على تنمية موارده الما ية من بين مشاريع الموارد الطبيعية األخرى؛ وأيضو 

ل" والتهديدات الدا مة والمتمادية حسرا يبسبب حروب العدوان المتعاقبة التي شنتها "

التي تواجهها البالد بسبب انتهاك سيادتها السياسية وا قليمية بما في  لي االنتهاك 

لها الجوي؛ وما يع سه  لي من توثير سلبي على لبنان  وخلق حالة من المت رر لمجا

بل عيش الناس ورفاههم؛ وتوثير  لي على عدم االستقرار في المجتمع ما يضّر بُس 

البنية التحتية للري وا نتاجية الزراعية وتنمية البستنة والصناعة وتوليد ال هرباء 

 أعوام بينضافة حلى موسا  الحرب األهلية   ر م ا م انات الها لةب حاوالطاقة عمومو 

 اتخريبيو  ال"  دورو حسرا يمنطقة  بما فيها "بعض دول ال إل  حيث لعب1990 -1975

 داخل لبنانب

 

  دّمرت الحرب األهلية البنية التحتية  ما أدى حلى آثار اقتصادية واجتماعية سلبية

األسباب وراء  أهم هذه هيوكانإل هذه الحرب حلى هجر  نصف س ان لبنانب  وأفضإل

  بما في  لي الخطة العشرية ه التنمويةومشاريع هفشل لبنان في تنفيذ خطط

وقد تفاقم هذا ب 2000األساسية لتطوير المجاري الما ية التي أطلقإل بنجاأ في العام 

انتشار جيش حرهابي بالوكالة  ب تمّثلإلأزمة خطير  في لبنان مع ظهور  امؤخرو األمر 

في و لي في سوريا والعراق  كما ومنظماته الصورية في لبنان  وهو تنظيم داعش 

 محاولة لتغيير األنظمة في المنطقةب

  فقد شاركإل فرقة صغير  1948لية العربية األولى عام سرا يوبالعود  حلى الحرب ا 

أقدمإل القوات الصهيونية على احتالل فيها من الجيش اللبناني في هذه الحرب؛ و

ل" ولبنان  حسرا ينهر الليطاني في لبنانب وبعد اتفاقية الهدنة بين "الضفة الجنوبية ل

وهذه كانإل بداية "حروب المياه"   اانسحبإل القوات حلى خطوط محدد  دوليو 

 لية على لبنانبسرا يا 

 

على لبنان أطلق عليه اسم "عملية  االجيش الصهيوني عدوانو    شنّ 1978عام 

يه الطبيعة الحقيقية للعملية  التي كان الهدف الليطاني"  دون أن يت لف عناء تمو
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منها احتالل مجرى "نهر الليطاني" الذي يقع في اتجاه المنحنى الغربي في الجنوب 

  وكانإل ومن نهر الحاصباني الوّزانيكيلومترات  من ينابيع  ةعلى بعد حوالي خمس

 ليةب حسرا يعس رية  اهذه األنهار أهدافو 

 اداخل حدود لبنان حيث توفر مصدرو  جري مياه الليطانيتنبع وتل ن في الحقيقة "

 مدادات المياه والري والطاقة ال هربا ية الما ية داخل كل من جنوب لبنان  ار يسو 

بعلبيببب"  "وتجري مدينة وادي البقاع الخصب  ربي  هو ينبع منوالبلد ك لببب و

بشد  في الروافد   وعبر وادي البقاع الشرقي قبل أن تنخفض فجو بعدها المياه

 في ابعيدو ثم تصّب  ليةسرا يعلى بعد بضعة كيلومترات من الحدود ا  االسفلية  ربو 

 14منطقة القاسميةب 

  ضروريين لتطوير لبنان  بما في الوّزاني عّد نهر الليطاني  وكذلي نهر الحاصباني/يُ 

ل" حسرا يتي تشّنها " لي الجنوبب لقد أّثّر التهديد المستمر بالحرب والحروب المتتالية ال

على عملية التنمية االقتصادية في لبنان لعد  عقود مع تراكم المشاريع المقترحة 

 منذ الخمسينيات وما بعده من أجل التنميةب 

 1959اني مع بحير  اصطناعية عام نهر الليطعلى لقد تم االنتهاء من تشييد سد 

ة من الليطاني في يالري الر يس هي بحير  القرعونب كما تم االنتهاء من حقامة قنوات

رأس العين  وهي واحد  من أهم المناطق المروية في البالد"ب  -"منطقة القاسمية

أن "سد الليطاني" في القرعون  1954وقد توقعإل مصلحة نهر الليطاني في لبنان عام 

 ميغاوات من 185ستولد  امربعو  اكيلومترو  18أو البحير  الصناعية التي تبلغ مساحتها 

في  2كلم 80في جنوب لبنان و 2لمك 310ال هرباء وسوف تروي مساحة تصل حلى 

 وادي البقاعب

"المنطقة األمنية" التي أنشوتها القوات الصهيونية داخل وحول جنوب لبنان   ل ن

وبش ل أساسي قد ترّكزت   اكيلومترو  12على امتداد  1982و 1978بعد اجتياحي عامي 

تم ر بصور  سلبية على سياد  لبنان و  ما أثّ الوّزاني الحاصباني/وحول الليطاني 

استخدام مياه هذه المجاري  المتعلق بحق لبنان فيالقانون الدولي النظر عن   ّض 

على  ار سلبو ؛ كما أثّ 2000 العام حلى 1978 العام من ااعتبارو الما ية للتنمية االقتصادية 

                                                           
14 - Kim Murphy, ‘Old Feud Over Litani ‘Los Angeles Times, August 10, 2006. 
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ية جميع قطاعات الموارد الما ية بل العيش والطاقة والصناعة والزراعة وتنمالري وسُ 

حلى عزل جنوب لبنان ونشاطاته التجارية والزراعية عن األسواق؛    وأّدىفي لبنان

 وتدمير البساتين والمزارع والحقول والبنية التحتية للري والطاقةب

 

موارد حصار تحإل الحصار بما في  لي  ا  كانإل بيروت أيضو 1982في حرب عام 

قد ظهرت بسرعة لخمسينيات والستينيات في القرن الماضي منذ ا الطاقة  وكانإل

لوكاالت األمم المتحد  والوكاالت  او لي بوصفها موقعو  كعاصمة مالية وتجارية بديلة

  لبعض المدن اوماليو  اتجاريو  اكمنافس محتمل  باعتبارها مركزو  اا قليمية  وظهرت أيضو 

 الرا د  في أوروبا وفي المنطقةب

في لبنان  وصادرت  الية بالتقدم بعيدو سرا ي  قامإل القوات ا 1982م عا اجتياأخالل 

وسرقإل جميع الوثا ق المتعلقة بمشاريع الري والطاقة في نهر الليطانيب كما قامإل 

بقتل الالجئين  "ليةسرا يقوات الدفاع ا "ميليشيات "القوات اللبنانية" بالتعاون مع 

يال في بيروت  لترويع الفلسطينيين الفلسطينيين بوحشية في مخيمي صبرا وشات

 ومؤيديهم من اللبنانيين  لردعهم عن دعم المقاومةب 

وفي الوقإل نفسه  جرى تعزيز المناطق األمنية حول الروافد المنخفضة من الليطاني 

  من خالل حنشاء "جيش لبنان الجنوبي" الوّزاني في جنوب لبنان وحول الحاصباني/

لي تحإل قياد  الرا د سعد حداد؛ سرا يعميلة للجيش ا ء الصيإل  وهو ميليشيا ىسيّ 

لتومين التدفق المتواصل لهذه المياه و لي كما جرى منع لبنان من استخدام مياهه؛ 

حلى نهر األردن في فلسطين المحتلة  ضّخهاعاد المُ  الوّزانيومن ينابيع الحاصباني 

من أية كمية من المياه  ستخدامقدر  عملية ال الحصري  دون أي "لحسرا ي"الستخدام 

ل" كانإل تعمل من أجل تحويل حسرا يقبل لبنانب وكانإل تقارير  ير مؤكد  تفيد أن "

 الليطاني عبر أنفاق من المنحنى الغربي في جنوب لبنانب 

على و  اعامو  22  أي لمد  2000حلى عام  1978منذ عام   كثر من عقدينطوال أ

ل" حلى حخالء حسرا يالذي يدعو " 1978لعام  425الر م من قرار مجلس األمن الرقم 

ل" على جنوب لبنان بالتعاون مع حسرا يسيطرت "  جميع األراضي اللبنانية المحتلة

 ومّ نإلميليشيا جيش لبنان الجنوبي ما عزل المنطقة بوسرها عن بقية لبنان 

  على لبنان بوسرهب اقتصاد جنوب لبنان  ما أّثر سلبا   من تدمير ل"حسرا ي"



 213                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 حن عود  السياد  من قبل الح ومة اللبنانية على مياه نهري الليطاني والحاصباني/

العدوان  مع ما رافق   باستثناء مزارع شبعا وجزء من قرية الغجر2000في عام  الوّزاني

لشعب اللبناني  بسبب التنظيم ل ارا عو  ا حنجازو عدّ يُ   من وحشية 2006لي عام سرا يا 

سات المنضبطة  والتضحيات الملحمية حضافة حلى وطنية قاد   ير العادي والمؤس

 ب 1985 هو حركة مقاومة وطنية توسسإل عامالذي وزعماء وأعضاء حزب اهلل  

وحتى تاريخه سهر حزب اهلل على حماية  1985عام  التي تلإلمرحلة من ال اواعتبارو 

اني باعتباره   وكسب قلوب وعقول الشعب اللبنوليالو  اأراضي لبنان ومياهه نهارو 

"مقاومتهم الوطنية" وشارك في العملية الديمقراطية والبرلمانية مع ممثلين في 

 مجلس الوزراء اللبناني  بما في  لي في الح ومة الحاليةب 

  هزمإل المقاومة الوطنية بقياد  حزب اهلل ما كان ُيعتبر حتى  لي الحين 2000عام 

يش حلى ما وراء "الخ  األزرق" بموجب قرار "الجيش الذي ال يقهر"ب وقد تراجع هذا الج

ل" االلتزام بهب وجاءت نتيجة حسرا ي  الذي رفضإل "1978لعام  425مجلس األمن رقم 

على لبنان وخاصة على  2000هذه الهزيمة لتنهي سيطر  الجيش الصهيوني بعد عام 

زقة المنطقة األمنية حول المجاري الما ية في جنوب لبنان  وجرى تف يي وحل مرت

 ل"بحسرا يجيش لبنان الجنوبي الذي هرب حلى "

ل" مر  أخرى  في محاولة لالنتقام من هزيمة عام حسرا ي" عاودت  2006في العام  

؛ الوّزاني   مهاجمة لبنان لتهديده ومنعه من استخدام مياه نهر الحاصباني/2000

العشر  لتطوير عن خطة السنوات  2000خاصة بعد حعالن الح ومة اللبنانية في العام 

للمشاريع في ظل الخطة؛ بما في  لي  المضطردمشاريع المياه وأنظمة الري والتنفيذ 

ألف شخص بمياه الشرب   63 نحو قرية تضم 13  لتزويد الوّزانيتركيب مضخة على 

  وكذلي من أجل تومين الري من الليطاني لجنوب لبنان المحروم منهب

فيما يتعلق باستخدام حقها في مياه نهر  مالو ت الح ومة اللبنانية واجبها كاأدّ 

القادم من  الوّزاني من نهر الحاصباني/ االليطاني  )وهو مجرى ما ي وطني( وأيضو 

استخدام لبنان لمياه هذه ن   ويم ن القول هنا حنان  كدولة مجاور  لنهر األردنلب

 مع القانون الدوليب  ااألنهار يتوافق كليو 

د الذي اقترحه اعترف مشروع جونستون الموحّ فقد   1955ام أوا ل العوبالعود  الى 

مبعوث ح ومة الواليات المتحد  األميركية بحصة للبنان كدولة مجاور  لنهر األردن  

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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الستخدام لبنان من نهر  اب من المياه سنويو مليون متر م عّ  35خصص  حين

 بالوّزاني الحاصباني/

ياه المقدمة بموجب خطة جونستون ل" واألردن مخصصات المحسرا يقبلإل كل من "

على    و ليكما وافقإل اللجنة الفنية العربية  من حيث المبدأ  على هذه الخطة  لهما

الر م من رفض جامعة الدول العربية ومصر وسوريا خطة جونستون لتوزيع الموارد 

بسبب ضآلة الحصة المخصصة لسوريا وبسبب معارضة الجامعة و لي الما ية  

ل" رّوعإل الشعب حسرا يأن "ُمعللة هذا األمر ل" حسرا يعتراف بدولة "العربية لال

جماهيره على الفرار حلى  تأجبروالفلسطيني ومارسإل ضده عملية تطهير عرقي  

المعروفة باسم "الن بة"ب كما  1948الدول العربية المجاور  كالجئين في كارثة عام 

خصصة لدولة األراضي الم % من20على  1948ل" في حرب العام حسرا ي"استولإل 

 ب1947لخطة تقسيم عام  افلسطين العربية  وفقو 

بعد استعدادات عس رية دقيقة أنها لم تعد  "لحسرا ي"دركإل   أ2006في العام 

واضح بدأت عمليات قصف همجي في انتهاك  و لي عندماتواجه لبنان الضعيفب 

جرا م ضد ا نسانية  التفاقيات جنيف  وارت بإل جرا م ضد السالم  وجرا م حرب و

نون  الستعباد الدول المجاور  والمناطق األوسع ي -ية خطة أوديدإستراتيجب عمالو 

 بقسو  ووحشية من خالل العمليات العس ريةب  انطاقو 

 

 في العمل العس ري بقوم على اجديدو  انمطو ل" في تلي الفتر  حسرا ي" تبّنإل اعمليو 

رافق  زو العراق بقياد  الواليات  التي يةاتيجستربذلي مع ا  االجوي  متماشيو  القصف

كما وبلد صغير كلبنان؛  على ا؛ كان القصف عنيفو 2003في عام المتحد  وبريطانيا 

أن القوات التي تقودها الواليات  2006على عجل في العام  "لحسرا ي"استنتجإل 

عب" وأنه ية "الصدمة والرالعراق بالفعل من خالل عمل أضعفإلالمتحد  وبريطانيا قد 

بعد هزيمة العراق  كان   2006ن قصف لبنان عام   استنتجإل أنعاش العراقيستحيل ح

ميركية  لخطة ا دار  األ ااعتبارها "مهيمنة" حقليمية  وفقو ب "لحسرا ي"لظهور  ااستعدادو 

أمام  نيتالوحيد نيتالعقبهما كانإل سوريا وحيران  نشاء "شرق أوس  جديد"  ل ن 

 هذه الخطةب
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أجزاء كبير  من البنية التحتية للمياه في لبنان  بما في  لي  "لحسرا ي"رت دمّ 

وأنظمة الري في األراضي الزراعية على طول  الوّزانيمحطات الضخ الر يسة على نهر 

 السهول الساحلية ووادي البقاعب

 : "أنا لم أر  2006على حرب  اخبير المياه والصرف الصحي في اليونيسف ردو  قالو 

 2006ل" في عمليات القصف هذه عام حسرا ياستخدمإل "  15ل هذا الدمارببب"ق  مث

الفوسفور وأسلحة محظور  بموجب قوانين الحرب  منها قنبلة األهداف المحصنة  

القنابل العنقودية واأللغام البرية و يرها من األسلحة ضد مشاريع الطاقة واألبيض  

البنية التحتية للري  بما في  لي خزانات ال هروما ية  والخزانات  وأنابيب المياه  و

ل" أن لبنان كان يحّول حسرا يعإل "المياه الخاصة والمباني والجسور والطرقب كما ادّ 

من خالل تركيب مضخات  مداد القرى بمياه الشفةب  الوّزاني مياه نهر الحاصباني/

 حاصباني/على الر م من حدراك لبنان التام أن المياه التي يستخدمها من نهر ال

  مداده بالمياه للري ولمشاريع المزارعين الفقراء في جنوب لبنان كانإل ضئيلة الوّزاني

كان لبنان يمارس حقه بموجب فقد مقارنة بمخصصات خطة جونستون؛  ومحدود 

ب ن متر م عّ الييم 4القانون الدولي كدولة على ضفاف النهر  حيث استخدم أقل من 

  من 1955ب في السنة خصصإل له عام مليون متر م عّ  35من المياه  مقابل  اسنويو 

 واألردنب "لحسرا ي"د   التي قبلها كل من خالل خطة جونستون الموحّ 

 

نيإل قوات الجيش وعلى الر م من الحصار الجوي والبحري و زو جنوب لبنان  مُ 

ب في 2006و 2000لة عامي الصهيوني وسمعته في منطقة الشرق األوس  بهزيمة مذّ 

ابل دافعإل المقاومة الوطنية اللبنانية وشعب لبنان عن وطنهم بثبات ولم يخافوا المق

القتال الشرس لحركة المقاومة الوطنية التي دعمها  ىأدّ وقد ولم يشعروا بالرهبةب 

مر   "ليسرا يجيش الدفاع ا "الجيش اللبناني هذه المر  حلى التراجع السريع من قبل 

خلف الخ  األزرقب ومع  لي  كما هو الحال في عام  2000أخرى  كما حدث في العام 

من مزارع شبعا المجاور  حلى مرتفعات  "ليسرا يجيش الدفاع ا "  لم ينسحب 2000

                                                           
15 - Stephen C. MaCaffrey, ‘The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Buried Not 

Praised’, University of the Pacific, 1996. 
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في المنطقة بالمياه التي تتدفق من  ا نيو  االجوالن السورية المحتلة  التي تعتبر مصدرو 

    حالوّزاني لى ينابيعجبل حرمون  وأبقإل سيطرتها على كامل بلد  الغجر المطلة ع

 كانإل استولإل على نصفها في الحروب السابقةب

 

: حق لبنان السيادي في القانون الدولي في االستخدام الحصري لمياهه اتاسعو 

 السطحية والجوفية:

 وش الدعاية الصهيونية في وسا ل ا عالم العالمية الخاضعة لسيطر  الشركاتشّ تُ 

المتعلقة بالغزوات المتتالية و ير القانونية من قبل  القضايا القانونية العابر  على

الستيالء على بهدف ا 1948من العام  ااعتبارو ضد لبنان والدول المجاور  لها  "لحسرا ي"

وفي المقابل ُتحرم الدول المجاور  للنهر كلبنان وسوريا  بكامل حوض نهر األردن

 الما ية والمياه الجوفيةبواألردن واألراضي الفلسطينية من الوصول حلى المجاري 

عند النظر في مطالب لبنان وسوريا واألردن والدولة الفلسطينية  امن الضروري جدو 

حلى المبادئ التقليدية والتاريخية في  االرجوع حلى ميثاق األمم المتحد ؛ والرجوع أيضو 

 1895ام الماضي بشون استخدام المجاري الما ية الدولية مثل "مبدأ هارمون" لع

ي أثناء محل هذه المبادئ القانون الدولي العرف ؛ وقد حلّ بدأ "سالمة حوض النهر"وم

رفية للقانون الدولي بشون المجاري الما ية كقواعد عُ  اتطوره  وتم تجميعه الحقو 

بشون  1966هلسن ي لعام  الدولية من قبل رابطة القانون الدولي  وهي قواعد

قواعد سيول لعام و راض  ير المالحية؛ استخدام المجاري الما ية الدولية في األ

بشون المياه الجوفية الدولية؛ واتفاقية األمم المتحد  لقانون استخدام المجاري  1988

؛ وقرار مح مة 2014التي دخلإل حيز التنفيذ في العام  1997الما ية الدولية في عام 

جر؛ وقرارات العدل الدولية بشون نزاع المجاري الما ية بين تشي وسلوفاكيا والم

الجمعية العامة لألمم المتحد ؛ لتقييم الحقوق الخاصة ومطالبات لبنان على وجه 

الخصوص ومطالبات جميع الدول األطراف المجاور  األخرى بش ل عام لحوض نهر 

 تؤكد على اآلتي: وكانإل األردنب

  م رفي الذي نشو من أجل االستخداالقانون الدولي العُ  امبد يو  "لحسرا ي"تنتهي

؛ 1966لقواعد هلسن ي لعام  اما ية الدولية  ير المالحية وفقو العادل للمجاري ال

 1988وقواعد سيول لالستخدام العادل لموارد المياه الجوفية الدولية لعام 
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بشون قانون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  1997واتفاقية عام 

ونفذت منذ العام  1997أيار 21عامة في  ير المالحية التي اعتمدتها الجمعية ال

 ب 2014

لقد تطور القانون الدولي العرفي من خالل ممارسات الدول  وقد أعيد التوكيد 

ومن خالل اتفاقية  اعليه وتمإل حعاد  صيا ته من خالل القواعد المذكور  آنفو 

   التي تنص على: 1997أيار عام 

في أقاليمها المعنية بالمجرى الما ي تنتفع دول المجاري الما ية " :(1) 5الماد  

الدولي بطريقة منصفة ومعقولةب تستخدم هذه الدول المجرى الما ي الدولي 

  ب"يه بغية االنتفاع به بصور  مثلى ومستدامةوتنمّ 

شارك دول المجرى الما ي في كافة استخدامات المجرى الما ي "تُ  :(2) 5لماد  ا

فة ومعقولةب وتشمل هذه المشاركة حق الدولي  وتنميته وحمايته بطريقة منص

االنتفاع من المجرى الما ي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو 

 المنصوص عليه في هذه االتفاقيةب

يتطلب االنتفاع بمجرى ما ي دولي بطريقة منصفة ومعقولة أخذ : "(1) 6الماد  

لي العوامل الجغرافية جميع العوامل والظروف  ات الصلة في االعتبار  بما في  

أو استخدامات المجرى  والهيدرو رافية واالجتماعية واالقتصادية  وآثار استخدام

حدى دول المجرى  وحفظ الموارد الما ية للمجرى الما ي وحمايتها الما ي في ح

  ب"الخبب

االلتزام بعدم التسبب بضرر  ي شون لدول المجرى الما ي األخرى  ": 7الماد  

 عند االقتضاءب مع التعويض

في كانإل ظهرت هذه القواعد العرفية للقانون الدولي  وتجدر ا شار  الى أن

تم توضيح و  إل محل ممارسات الدول السابقةمنتصف الخمسينيات  وهي حلّ 

بشون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  1997وتدوين اتفاقية عام 

رفي من قبل الرابطة الدولية ن الدولي العُ  ير المالحية والتي جمعإل قواعد القانو

 ب1988وقواعد سيول لعام  1966للمحامين وهي قواعد هلسن ي لعام 

بشون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  1997اتفاقية عام  نّصإل

ع جميع الدول المجاور  للنهر بحق متساٍو في استخدامه  ير المالحية على تمتّ 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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على كل دولة من دول المجرى الما ي المجاور  احترام  بش ل مشترك  وأن

 سياد  دول المجرى المجاور  األخرى وحقوقهاب

وه ذا فإن االستخدام المنصف والمعقول لمجاري المياه الدولية من قبل جميع 

 ب1997في اتفاقية عام  اوجوهريو  االدول المجاور  أصبح اآلن مبدأ "أساسيو 

ي آن واحد بحق البلدان المجاور  للنهر بالمنبع ف 1997اتفاقية عام اعترفإل 

والمصب عن طريق السماأ ل ل دولة من دول الحوض بحصة منصفة وعادلة 

التفاقية  امن الموارد الما ية للمجرى الما ي الدولي الستخدامات مفيد ب ووفقو 

المتدفق عبر أراضيه  الوّزاني   يحق للبنان استخدام نهر الحاصباني/1997عام 

ل" على ا طالق عرقلة استخدام لبنان حسرا ي"ـلة محا ية للنهر  وال يحق لكدو

 لمياه هذا النهرب

وقواعد سيول لعام  1966القانون الدولي العرفي وقواعد هلسن ي لعام استثنى 

بشون استخدام مسارات المياه  ير المالحية  استخدام  1997واتفاقية  1988

كانإل تلجو  "لحسرا ي"وية النزاعات  ل ن الحرب والتهديد بالحرب كودوات لتس

  واعتمدتها بعد  لي في 2006حلى العام  1948حليها بش ل مستمر من العام 

لبنان وفي أراضي جميع الدول المجاور  المعنية في سوريا واألراضي األردنية 

والفلسطينية لالستيالء على المجاري الما ية والبحيرات والمياه الجوفية في 

 األردنبحوض نهر 

 وقواعد سيول لعام  1966ل" االدعاء أن قواعد هلسن ي لعام حسرا ي"ـال يم ن ل

في تطبيقها على المجرى الما ي الدولي  ير المالحي  1997واتفاقية عام  1988

ل "مشروع الناقل الوطني حسرا ي  و لي بعد حنجاز اقد تم تجميعها وُسنّ إل الحقو 

مل حوض نهر األردن بما في  لي بحير    من أجل كا1964للمياه" في العام 

لة ال تنطبق على طبرية؛ وبالتالي فإن القواعد المذكور  واالتفاقية  ات الص

  وقواعد سيول 1966لقواعد هلسن ي  ات الصلة لعام  ال"؛ ح   وفقو حسرا ي"

بشون استخدام المجاري الما ية الدولية في  1997واتفاقية عام  1988لعام 

مالحية  فإنها تؤكد وتعيد التوكيد على القواعد العرفية للقانون األ راض  ير ال

الدولي التي ظهرت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي باعتبارها قابلة 

للتطبيق بالنسبة الستخدام مياه المجاري الدولية من قبل الدول المجاور   التي 
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اقل الوطني للمياه عام لممارسة الدولة وحتى قبل تنفيذ مشروع الن اُتنفذ وفقو 

 ب"لحسرا ي"والحروب المتعاقبة التي شّنتها  1964

  ال جدال في أن لبنان وسوريا واألردن واألراضي الفلسطينية كلها دول وأراٍض 

خالل "مشروع الناقل الوطني للمياه" ل"  من حسرا يمحا ية لنهر األردن  وأن "

ي سوريا واألردن واألراضي ومن خالل استيال ها على أراضي الدول المجاور  ف

من  %90الفلسطينية  ومن خالل الغزوات المتتالية على لبنان قد استولإل على 

لتخزين  ما يةن حوضه من خالل مشاريع مياه حوض نهر األردن بتحويله ع

 وحلى  يرها "وضخ هذه المياه حلى صحراء النقب في جنوب "فلسطين المحتلة

الل الحرب على مرتفعات الجوالن في سوريا من خ ا  واستولإل أيضو من المناطق

حرمإل األردن من حقه في الحصول على المياه من ووالضفة الغربية لألردن؛ 

حلى حرمان وادي األردن ومناطق أخرى من سوريا  أّدىالروافد الشمالية للنهر  ما 

 واألردن وفلسطين من الحق المشروع في المياه  ير الملوثةب 

" على جميع طبقات المياه الجوفية في األراضي لحسرا يكما استولإل "

الفلسطينية  وعلى طبقة المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية  وعلى المياه 

  وفرضإل سيطر  عس رية على وصول الفلسطينيين الجوفية الساحلية في  زّ 

حلى آبارهم ومياههم الجوفية  ما حرم الشعب الفلسطيني من المساوا  في 

 حسب التقرير البرلماني الفرنسيب على المياه مقارنة مع المستوطنينالحصول 

 " متتالية من أجل تهديد لبنان وعرقلة جهود الدولة  ال" حروبو حسرا يشنإل

 كما أعاقإل الوّزاني في تطوير مجاريها الما ية لليطاني والحاصباني/ اللبنانية

ياه الري والطاقة خط  لبنان من أجل حمداد المدن والقرى بمياه الشفة؛ وبم

والصناعة منذ عد  عقودب لهذا يحق للبنان الحصول على تعويض من 

ومن دول مثل  1997ل" بموجب اتفاقية المجاري الما ية الدولية لعام حسرا ي"

الواليات المتحد  والممل ة المتحد  و يرهما من الدول التي تدعم دولة 

 -وال تزال –كانإلع أعمالها ألن جمي ال" وأنشطتها في المنطقة؛ نظرو حسرا ي"

واتفاقية عام  1988وقواعد سيول لعام  1966تنتهي قواعد هلسن ي لعام 

 بشون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  ير المالحيةب 1997

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –حقوق لبنان في مياه الحاصباني : ثالثةالجلسة ال
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 " على األراضي الفلسطينية وعلى سوريا واألردن ولبنان  ال" حروبو حسرا يشنإل

ية ا ستعمارللخط  ا مبريالية و افقو الما ية و واستولإل على مواردهم

التوسعية للمنظمة الصهيونية العالمية بالتعاون مع بريطانيا والواليات المتحد   

وقواعد  1997لميثاق األمم المتحد  واتفاقية عام  فاضح و لي في انتهاك

التي تحظر اللجوء حلى حروب عدوانية من أجل االستيالء  1966هلسن ي لعام 

 ي الما ية للدول المجاور  األخرىبعلى المجار

  النزاهة النهرية المطلقة" على أنه ال يجوز للدولة أن تتدخل بالتدفق  اينص مبدو

الطبيعي للمياه التي تمر عبر أراضيها بوي طريقة من شونها أن تؤثر على تدفق 

المياه حلى دولة أخرى  سواء كان  لي في اتجاه المنبع أو المصب؛ وهذا األمر 

ل"  ألنها هي نفسها انته إل هذا المبدأ في حسرا ي" م ن التعويل عليه معال ي

مشروعها الوطني الناقل للمياه  من خالل تحويل وضخ مياه حوض نهر األردن 

بالدول المجاور  األخرى  و لي في انتهاك لسالمة حوض النهر  على نحو يضرّ 

حيث حّلإل محله   رفيلعُ وجميع روافده  ولم يعد هذا المبدأ هو القانون الدولي ا

ممارسات وعادات الدولة كما أعلنإل جمعية القانون الدولي التي جمعإل قواعد 

بشون االستخدامات  ير المالحية للمجاري  1966هلسن ي  ات الصلة لعام 

بشون استخدامات المياه الجوفية  1988الما ية الدولية  وقواعد سيول لعام 

دام المجاري الما ية الدولية في األ راض بشون استخ 1997الدولية واتفاقية 

ه الح م الصادر عن مح مة العدل الدولية ب هذا وقد وجّ 2014 ير المالحية لعام 

في النزاع بين تشي وسلوفاكيا والمجر تعليمات للبلدين باللجوء حلى اتفاقية 

 لحل نزاعهما كدولتين محا يتين لنهر الدانوبب 1997

  واتفاقية عام  1966رون من قواعد هلسن ي لعام السابعة والعش الماد نّصإل

مة  لز  ن الدول مُ ح تقولتي على المبادئ التوجيهية لتسوية المنازعات ال 1997

 لميثاق األمم المتحد   بتسوية المنازعات الدولية بالوسا ل السلمية؛ اوفقو 

 ي وتوفر قواعد هلسن بض السالم واألمن والعدالة الدولية للخطربطريقة ال تعرّ 

حجراءات لتسوية  1997واتفاقية عام  1988وقواعد سيول لعام  1966لعام 

لم تلجو والنزاعات الدولية و جراء مسح لحوض نهر دولي متنازع عليهب 

ل" بانتهاكها القانون الدولي العرفي والقواعد والقوانين سالفة الذكر حسرا ي"
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نهر حلى ا جراءات ي للنزاعات مع الدول المجاور  للللحل السلمي والودّ 

المنصوص عليها في القواعد واالتفاقيات المذكور  أعاله  حال مع دولة األردن 

 حلى حد ماب

 على النحو المحدد في قواعد هلسن ي  ادوليو  انهر الليطاني مجرى ما يو  ال ُيعتبر

ياه الليطانيب ل" حق أو مل ية أو مصلحة في محسرا ي" وليس ل  1997واتفاقية 

بحق  1997واتفاقية عام  1966لقواعد هلسن ي لعام  انان وفقو ويتمتع لب

الحق في  اب وللبنان أيضو ادوليو  اجرى ما يو الليطاني ألنه ليس م حصري في نهر

  كدولة محا ية لنهر الوّزاني الوصول واالستخدام العادل لمياه نهر الحاصباني/

ن منذ عد  عقود في األردنب وقد تم االعتراف بلبنان كدولة محا ية لنهر األرد

التي قبلتها  1955عد  خط  سابقة  بما في  لي خطة جونستون لعام 

من مياه  اب سنويو مليون متر م عّ  35 للبنان ل" واألردن  والتي خصصإلحسرا ي"

 نهر الحاصباني  قبل جريانه حلى فلسطين المحتلة في حوض األردنب 

ي جنوب لبنان بالقرب من وعلى الر م من خط  لبنان لري األراضي الزراعية ف

ب في السنة متر م عّ  يينمال 4 ـلم يستخدم ال فإنه  الوّزاني نهر الحاصباني/

نع من تطوير لعد  أسباب؛ ومُ  1955من المياه مقابل مخصصاته الما ية لعام 

  حضافة حلى 2006 - 1978 بين أعواممصادر المياه نتيجة العدوان المتمادي 

انات وأنابيب المياه؛ ية للري والطاقة وال هرباء والخزّ تدمير كامل البنية التحت

األمر الذي أعطى لبنان الحق بالحصول على التعويض بموجب اتفاقية عام 

 بشون استخدام المجاري الما ية الدولية في األ راض  ير المالحيةب 1997

  لقواعد سيول لعام  األردن  واألراضي الفلسطينية وفقو للبنان وسوريا وا يحّق

فلسطين   الحصول على المياه الجوفية في تقاطع الحدود بين أراضيها و1988

 من الحوض الما ي الدولي  أي حوض نهر األردنب االمحتلة  ألنها تش ل جزءو 

 نا يماروس   -ين و كرت مح مة العدل الدولية في قرارها بشون مشروع  اب

زاعهما كدول في ن 1997أيلول عام  25كيا  الصادر في هنغاريا ضد سلوفا

محا ية لنهر الدانوب؛ أن للدولة المحا ية الحق المتساوي في استخدام المجاري 

الما ية الدولية  وأن التشغيل األحادي للمشروع السلوفاكي على نهر الدانوب 

 90و 80يسمح لسلوفاكيا )في  لي الوقإل تشي وسلوفاكيا( باستخدام ما بين 

 الوّزاني بناءو على االتفاقيات الدولية –ن في مياه الحاصباني حقوق لبنا: ثالثةالجلسة ال
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لـ  اي يعتبر انتهاكو ر الدانوب الحصرية و للمصلحة نهTran  % من مياه نهر تران

قول لموارد المجرى الما ي "حق هنغاريا األساسي" في التقاسم العادل والمع

 ب16الدولي

وبصرف النظر عن حقوق ومواقف لبنان و يره من الدول األطراف بموجب 

وقواعد سيول  1966المذكور  أعاله وقواعد هلسن ي لعام  1997اتفاقية عام 

ميثاق األمم المتحد   في انته إل ل" حسرا ي" يظهر بوضوأ أن؛ 1988لعام 

من   وخطير  مت رر وأن االنتهاكاتسياق نزاعاتها مع الدول المجاور  للمنطقة  

لجرا م ضد ا -مبادئ نورمبرغ  المبدأ السادس )أ( وجهة القانون الدولي السيما 

 :كما يوتي السالم

شن حرب عدوانية  أو حرب تنتهي  التخطي  أو ا عداد أو الشروع في أو -أ

 المعاهدات واالتفاقات أو الضمانات الدولية؛

 جرا م الحرب؛ -ب

 الجرا م ضد ا نسانية؛ -ج

 بباد  جنس بشريح -د

 

 1950كانون األول  2( تاريخ 5) 395ل" قرار الجمعية العامة رقم حسرا ي" انته إل 

وني فيما يتعلق بمنعها  ير القان بشون الفصل والتمييز العنصريين 

للفلسطينيين من استخدام مياههم السطحية ومياههم الجوفية ومياه حوض 

 ليتر 70حلى  60نهر األردن والتمييز الصارخ بتخصيص المياه للفلسطينيين من 

وأقل  ايوميو  ليتر 051-100 ر  بقل من المعايير الدولية المقدّ أ كونه  ايوميو 

مستوطنين اليهود المهاجرين؛ الممنوحة لل ايوميو  ليتر 600حلى  300ب ثير من 

ل" حلى نظام الفصل حسرا يلتقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية  تلجو " اووفقو 

 العنصري بشون توزيع الموارد الما ية على الشعب الفلسطينيب

 

                                                           
16 - ICJ, Gabinko –Nagymaros Project, Hungary Vs. Slovakia, ICJ Rep.7 (1997) 25 

September 1997 
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 ل" في  ّز :سرا يالممارسات الما ية "  :اعاشرو 

مياه الجوفية الساحلية بمياه مالحة عبر ضخ ال  ّز ل" بتزويد قطاع حسرا ي" تقوم

من خالل حرمان القطاع من معالجة مياه الصرف الصحي   ّز للقطاع وتلويث مياه 

بشون المياه الجوفية  1988؛ و لي في انتهاك لقواعد سيول لعام للقطاع منذ احتاللها

 الدوليةب 

كما  لألمم المتحد ب اية السابقة هدفو ستعماراالحنهاء استعمار جميع األراضي  ليش ّ و

 1960كانون األول  14( بتاريخ 15-)د  1514ينص عليه قرار الجمعية العامة رقم 

 على منح االستقالل للبلدان المستعمر  وشعوبها على ما يلي: 

الموجهة  حة أو التدابير القمعية بجميع أنواعهان تتوقف جميع األعمال المسلّ أيجب "

من أجل  ي االستقالل بحرية وسالملتم ينها من ممارسة حقها ف ضد الشعوب التابعة

 سالمة أراضيها الوطنيةب

األراضي الفلسطينية واحتلتها  وحرمتها من الوصول حلى حوض   زت ل"حسرا ي"ل ن 

دولة  "لحسرا ي"نهر األردن وحلى طبقات المياه الجوفية و يرها من المصادر الما يةب و

الصهيونية األوروبية استعمارية توسسإل بموجب االتفاق المبرم بين المنظمة 

في رسالة توكيد و لي   1917وا مبراطورية البريطانية بموجب حعالن بلفور لعام 

م توبة مقدمة حلى ر يس البني البريطاني روتشيلد؛ وعلى أساس التحقيق والتحري 

المفصلين من قبل الخبراء واللجان الدولية  وعلى أساس الحقا ق التاريخية  فإن 

ية تحتل أراضي دولة فلسطين المقترحة بموجب قرار ستعماراالورية الدولة ا مبراط

فيها مجلس  ُيلزم التي في خطة التقسيم ا  وتحديدو 1947لعام  181الجمعية العامة 

جميع األراضي المحتلة من الدول المجاور   بإخالء  ل"حسرا ياألمن والجمعية العامة "

من الواليات  امليارات دوالر سنويو  3طها غ متوسبمساعد  من ا عانات المالية التي يبل

باستثناء العقود العس رية المبرمة )المتحد  األميركية  بالتعاون مع الممل ة المتحد  

أوروبية وأميركا الشمالية بإخالء جميع المستعمرات التي تحتلها  لزم دوالو   كما يُ (معها

 في البلدان النامية وفي أراضي الس ان األصليينب
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 ل":حسرا يعشر: االنتهاكات القانونية المؤكد  على المياه من ِقبل " حادي

على طرد أي دولة تنتهي مبادئ ميثاق األمم  6ينص ميثاق األمم المتحد  في الماد  

على لبنان منذ عام   اعتداءات مت رر "لحسرا ي"المتحد  بش ل مت رر  وقد ارت بإل 

ع شبعا وقرية الغجر ومرتفعات الجوالن حتى يومنا هذا وهي ما زالإل تحتل مزار 1978

 والضفة الغربية و يرها من أراضي الشعب الفلسطيني وسوريا واألردن في تحدٍ 

 للعديد من قرارات مجلس األمن والجمعية العامةب

 فإنلسجالت األمم المتحد  ورأي خبراء من األكاديميين والحقوقيين   اووفقو 

انتهاك ميثاق األمم المتحد  وقرارات مجلس  جالم " فيارا دو " اتحتل موقعو  ل"حسرا ي"

األمن والجمعية العامةب وفي هذا السياق  من الضروري ا شار  حلى العقوبات الجا ر  

خذت ضد ح ومة ليبيا في عهد المفروضة على كوريا الشمالية وا جراءات التي اتُ 

 الر يس القذافي  مع عدم وجود سجل ناصع لح ومات هذه البلدانب 

 

لميثاق األمم  اخطيرو  ال" انتهاكو حسرا يتمييزية لصالح "ل هذه المعاملة الش ّ تُ   اأخيرو 

لما ينص عليه ميثاق األمم  الس األمن  وال يم ن تبريرها وفقو المتحد  من قبل مج

أن المنظمة تقوم على مبدأ المساوا  في و خاصة( 1) 2المتحد  بموجب الماد  

أن كل عضو مساٍو لغيره في حقوقه وواجباته  السياد  بين جميع األعضاء  أي

 والتزاماته  وأنه ال توجد أي دولة عضو فوق ميثاق األمم المتحد ب

ل" حلى الدعاية العالمية "المعادية للسامية" ضد الشعوب حسرا يوبعد كل هذا تلجو "

الفلسطينية والعربية وا سالمية )وهي شعوب سامية بامتياز( من خالل وسا ل 

 م العالمية في العديد من البلدانبا عال

 

ل" في المنطقة منذ عام حسرا يالصهيونية القديمة وتصرفات "حن استمرار المؤامر  

دفعإل حلى حدانتها  حتى من قبل المثقفين اليهود والصحفيين اليهود البارزين   1948

  من دين بشدلحاخامات اليهود؛ كما أن سلوكها أل" والخارج  وقسم من احسرا يفي "

بل الجمعية العامة لألمم المتحد  واللجان الدولية والخبراء والمقررين الخاصين قِ 

 بلمجلس األمم المتحد  لحقوق ا نسان
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 مداخالت الجلسة الثالثة

تناولإل تعليقات المشاركين ومالحظاتهم ومداخالت بعضهم أهم ما ورد في 

ي بها فعاليات اليوم األول من األوراق المقّدمة في هذه الجلسة الثالثة التي تنته

الى بلد  الخيام الستئناف النقاش حول الطاولة المستدير ب  االمؤتمر قبل االنتقال  دو 

وبرز نوع من التوافق بين مداخالت المشاركين وردود المحاضرين التي تركزت على 

 النقاط اآلتية:

ردن وفلسطين ا واألحن ما قام به ال يان المحتل من تعّديات على مياه لبنان وسوري

مؤتمرات فق  بل بالمقاومة القانونية والف رية والسياسية يجب الرد عليه ال بال

 والعس ريةب

واليرموك ومياه  الوّزانييات أكبر على بحير  طبريا والحاصباني/ وسوف نشهد تعدّ 

 الى تزايد حاجات ال يان المغتصب حلى مياه الشفةب اجبل الشيخ نظرو 

على ضرور  وجود استراتيجية ما ية للدولة اللبنانية توخذ بعين شّدد المشاركون 

 االعتبار الحاجات حلى المياه لرّي المزروعات واالستخدام المنزلي ومياه الشرب و يرهاببب

دعا المشاركون الى ضرور  المعالجة السريعة لتلّوث مياه حوض الحاصباني/ 

الى ما أصابها من تلّوثب  اح للري نظرو التي لم تعد صالحة للشرب وت اد ال تصل الوّزاني

وطالبوا بتوفير التمويل الالزم لتشغيل محطات الصرف الصحي المتوقفة بوكملها 

و لي لعدم تجاوب الناس مع الجبايةب كذلي أكد المحاضرون على أن اتفاقية  اتقريبو 

ق تبقى قا مة وأن نقل المياه من حوض الى حوض آخر ال يجوز حال باتفا 1920عام 

ّر المياه الى  جميع األطراف  ل ن العدو ا سرا يلي لم يوبه باالتفاقيات الدولية حين ج 

 النقبب

ان الجنوبي أننا بحاجة اليوم عام مؤسسة مياه لبن أّكد دب وسيم ضاهر مدير اوأخيرو 

المشاريع ا نما ية بالحد األدنى ما أم ن من استثمار حصة لبنان في ز على كيرللت

الحديث عن مفاوضات مستقلة مع العدو  ابه  وأنه من المب ر جدو  المسموأ لنا

  الصهيونيب
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 طاولة مستديرة

 ئج والخالصات والمشاريع المستقبليةالنتا

 

 الفترة األولى

 ر يس الجلسة: دب عبد الحليم فضل اهلل

 

 المشاركون:

 النا ب دب علي فياض 

 النا ب قاسم هاشم 

 دب قبالن قبالن 

 دب ناصر نصر اهلل 

 مب رمزي رمضان 

 مب حبراهيم شحرور 

 دب حسين العّزي 
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 طاولة مستديرة

 النتائج والخالصات والمشاريع المستقبلية

 )الفترة األولى(

 

" الوّزانيني/ ( انتقلإل فعاليات "مؤتمر نهر الحاصبا2019تموز  25) يثاناليوم الفي 

 الفتر ب ترأس على فترتين حيث ُعقدت طاولة مستدير  الجنوبيةام يبلد  الخحلى 

ر يس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق دب عبد الحليم فضل اهلل وافتتحها  األولى

 بال لمة اآلتية:

ا باألمس ناقشن بما بدأناه باألمس من أعمال هذا المؤتمر اليوم ت ملسُيفترض أن ن

القضايا األساسية من ناحية علمية ومن ناحية حقوقية ومن ناحية طبيعية 

ألسباب ليس لنا أن ت ون الطاولة المستدير  في هذه المنطقة وجيولوجية  ل ن فّض 

في هذه المنطقة  ان ن ون دا مو ألحاضر وبالطبع هام والسبب الرمزي رمزية فق   

من منظور الس ان نفسها ث القضايا من أجل بح اوفي المناطق المتاخمة  ل ن أيضو 

واألكثر معرفة بحاجاتهم ومتطلباتهم وباالستعماالت  انهم األكثر اطالعو ألالمقيمين 

لالستماع حلى وجهات نظر  كذليو التاريخية التي دأبوا عليها في هذه المنطقةب

 فترض بها أن تضع ما يتم التوصل حليه منالرسمية و ير الرسمية التي يُ سسات المؤ

لمشاريع اوكما قلنا باألمس:  عطاء هذا النهر و والتطبيق  خالصات موضع التنفيذ

 ر  والمقترحة عليه األولوية المفترضةبالمقرّ 

سنعرضها في ومجموعة من النقاط كانإل محل بحث أو توصلنا حليها  ثيرتأُ باألمس 

ناحية حصة  من الناحية القانونية ومن بجالة من أجل حطالق النقاش في هذا اليومعُ 

ن أن ما ُيتحدث عنه عن حصة لبنان من لبنان المفترضة بحسب القانون الدولي تبيّ 

 اليوم الثاني
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هي أقل ب ثير من  باألحرى مياه حوض نهر األردن و  الوّزانيمياه حوض الحاصباني/ 

 الوّزاني الحوض الصّباب لنهر الحاصباني/تبلغ مساحة ح   بالتي نحصل عليهاالحصة 

  3مليون م 140يتدفق من لبنان حلى فلسطين حوالي و  2كلم 600في لبنان حوالي 

ض حصة لبنان حلى فّ خ   نجد أنهح ا أخذنا بورقام البني الدولي التي ُعرضإل باألمس و

 بالنصف

هي حاجات ومياه الشفة مياه الري و من لبنان حاجات وبا شار  حلىناحية ثانية من 

أن ما فيها دراسات منظمة الفاو بعض الدراسات الدولية بكما تفيد يظهر كبير   

فيما قد تصل  3مليون م 80ما ال يقل عن بتقّدر حاجات لبنان في السنوات القادمة 

 ه تاربألف  15 نحو الري حلىمن مياه حاجات ال
 

اتفاقية قانون المجاري الما ية  واالتفاقية  السيما منهااالتفاقيات الدولية حن 

خاصة   اتمنح لبنان حقوقو   اتفاقية ُحسن الجوارو  1920البريطانية عام  -الفرنسية

من مياه الحوض حاجاتهما  يحق لهما أن يستوفياون لبنان وسوريا بحلى حد أنها تقول 

 صّرف حلى فلسطين المحتلةبيتبقى أو يفيض عن هذه الحاجات يُ  وما

ن من ال ينضم حلى االتفاقيات الالحقة مثل اتفاقية قانون وهناك من يقول ح

اري الما ية التي أقرتها أو صادقإل عليها الجمعية العامة لألمم المتحد  عام المج

آخر تحدث عنه باألمس بما تمليه هذه االتفاقيات  ل ن برز رأي  امو لز    ال ي ون مُ 1997

 وأصوالو  اقّر أعرافو تُ هي اتفاقيات احتياطية أن هذه االتفاقيات  ووه الدكتور محمد طي

 أم لم ي ن هناك توافقبفق بين الدول اتوهناك ن كاأسواء  بهايتم االلتزام 
 

 باتفاقيات سارية المفعول لتقاسم المياه بين الدول العربية نفسها لألسف  ال يوجد

في مياه نهر اليرموك  اال يان الصهيوني حقوقو التي منحإل   هناك اتفاقية وادي عربة

لنهر  اوصبح مشاطئو فكيلومترات عن هذا الحوض   9حوالي  اكان بعيدو  أنه اعلمو 

العدو "اليرموك بسبب التعديالت التي ُوضعإل على خ  الحدود  وهذا يمنح 

وحتى فلسطين المحتلة يصبح لديها حقوق ليسإل لديها   ليسإل له احقوقو  "ليسرا يا 

ما كان هناك حصرار من لبنان عند 2000باألساس  بينما حدث الع س في لبنان عام 

 لي وللحدود بصور  مباشر   اعن أن ي ون مالصقو  ّزانيالوبعاد منابع نهر على ح

 للحفاظ والدفاع ولحماية حقوق لبنانب
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قاط تحدثإل عن مشاكل بدأ يعاني منها هذا النهر على مستوى برزت في األمس ن

لدكتور ل مهمة كما برزت وجهة نظر بان الجوفيث وعلى مستوى استنزاف الخزّ التلوّ 

علينا أن نعتمد أكثر  تقول بون لبنان الجنوبي وسيم ضاهر من قبل مؤسسة مياه

فوكثر على مياه هذا النهر ألن الموارد األخرى من الليطاني و يره ال ت في بحد  اتها 

في ظل المشاريع التي تذهب باتجاه نقل المياه أو استعماالت المياه حلى  اخصوصو 

االعتماد على ن أ عن ل ي يستفيد منها الس ان هناكب فضالو خارج مناطق الحوض 

المياه ترتفع باضطراد مع ن ث حألسعار بحيال لفة واالمياه الجوفية يؤدي حلى ارتفاع 

 الرتفاع كلفة ال هرباءب ازياد  عمق المياه في البئر نظرو 

يم ن مقترحات والخروج بتوصيات النتا ج و ستخالصسوف نحاول ا في هذه الجلسة

سات العامة  أو على ا دارات المحلية على المؤس وأعلى الدولة اللبنانية  طرحها

 اتحادات البلديات على أكثر من صعيدبوالبلديات ك

ما نخط  له بسبب ما نعرفه عن مواردنا الما ية  على تنفيذنحن اليوم قادرون 

في  الم ي ن موجودو والذي لي سرا يالتوازن الجديد مع العدو ا وبفضل المحمية  

ذ هذه للبنان وأن ننفّ  اما نراه حقوقو أن نوخذ  ل قو  بب هذا التوازن يتيح لنا السابق

المشاريع وأن نحمي مواردنا كما تقوم به المقاومة سواءو في البر أو البحر أو على 

 مستوى الموارد األخرى المتاحةب
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 *النا ب دب علي فياض

 

 

 

 اانطالقو  لإل لديّ عملية تش ّ المقاربة السياسية والمقاربة ال منمداخلتي هي مزيج 

 فيها وُأولي موضوع المياهلها في مجلس النواب التي أمثّ  المنطقةبهذه من عالقتي 

ومزارعي  الوّزانيفي السنوات األخير  تابعإل عن كثب موضوع و بااستثنا يو  ااهتمامو 

سعة كانإل في األصل وهي مناطق شا افيها زراعيو  صلحإلوالمناطق التي استُ  الوّزاني

وبعد التحرير قام المزارعون باستصالأ  مهملة ومتروكة على مدى عشرات السنواتب

يقولون  ول نهم هذه األراضي  ولم ُيعمل مسح رسمي لحجم األراضي المستصلحة

بمعظمها ساعد على استصالأ هذه األراضي أنها كانإل  وما الف دونمبآ 10حنها قرابة 

حيازات كبير  ومشاريع زراعية  بوجودل اثولي ية مما سمح مل يات وقف ال نيسة ا

زراعية حلى منطقة  الوّزانيلإل منطقة تحوّ قد ف بحلى حٍد ما كبير  وبوسعار تشجيعية

مة  الزراعات فيها حديثة ومنظّ وفي لبنان  الزراعية ربما من أهم المناطق و  مهمة

أصحبإل تنتج كميات يرتين  من اللوزيات  وفي السنتين األخ ها الو  وتنتج محصوالو 

 الخضرواتبو كبير  من العنب
 

حاولنا  ب وقدمش لة تصريف ا نتاجواجهإل هذه المنطقة  في سوريا بسبب األحداثو

هذا األمر بش ل من األش ال  وفي فتر  من الفترات حاولنا أن نناقش مع  نعالجأن 

 سا رمثل  هاوبا  ل نبعض الجهات األوروبية حم انية تصريف هذا ا نتاج باتجاه أور

 الوّزانيأن منطقة  االزراعات اللبنانية ال تستوفي عاد و شروط التصدير حلى أوروبا  علمو 

 إلتملي خاصية مميز   ير موجود  في مناطق أخرى  وهي أنها منطقة مقفلة وليس

                                                           
(*)

 ب  أستا  جامعيعضو كتلة الوفاء للمقاومة 

0
0
0
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مع أن نخضعها لمواصفات معينة  وبالتالي  نستطيعمثل منطقة البقاع  بمعنى أننا 

ل حلى أن تتحوّ يم ن مع المزارعين والجهد على مستوى وزار  الزراعة قليل من 

منطقة تستوفي المواصفات الدولية من حيث استخدام المبيدات واألدوية الزراعية 

 باأننا رفعنا الصوت مرارو  اعلمو حتى اآلن لألسف هذا ما لم يحصل  وما حلى هناليب

يوجد  حيثخالل اآلبار االرتوازية  مصادر المياه منهذه المنطقة الزراعية تتوّفر ل

حلى حٍد فمعدوم النهر مياه استخدام  أما تم ري كل هذه البساتينبيو عدد كبير منها

 بمياه الشفة واالستخدام  لتزويد محطة الطيبة الوّزانيتستخدم في محطة ألنها ما  

اآلبار أن  اعلمو باتجاه بنإل جبيل التي تعاني من نقٍص فادأ في المياه   تضخّ ومن ثم 

من النهر ر المصادر ييجب توفوبرأيي أنه   فرت في وادي الحجير لم ت ن كافيةالتي حُ 

فترض يُ  الوّزانيم ن اللجوء حلى اآلبار الجوفية  فالليطاني ور يمباشر  وفي حال التعذّ 

 ا كل حاجات المنطقةبيغطأن يُ 
 

هي أن ال نبقى  لةالطاوأراهن عليها من خالل هذه اآلن والتي المسولة األساسية 

أن نخرج بورقة وطنية تتضمن رؤية نها ية مدروسة نناقش هذا الموضوع بل علينا 

ل نحدد على أساسها ما ا نريد؟ ومن ثم نحوّ  على المستوى التقني والقانوني اتمامو 

من الجهات  او يرهم وزار  الطاقةو : مجلس النوابهذه الورقة حلى الجهات المعنية

وفي اعتقادي أن تنفيذ هذه الرؤية  ؛تها على المستوى التنفيذيلمتابع  ات الصلة

  خالل خمس سنواتب ايم ن أن يصبح ناجزو 

ثالثة  من حيث المساحة وفيها اصغير  نسبيو  وعلى الر م من أن هذه المنطقةح  

نها تعاني من نقٍص كبير في المياه  ليس فق  على مستوى مياه حال أأنهار كبير   

م موضع العمل وهو تحسن 800القنا   وضع مع اتحسنو  شهديرض أن التي ُيفتالري 

وجد ت ال تزالل ن على مستوى مياه الشفة   ل ل الجنوب ايو حستراتيج ُيومل أن ي ون

 مش لة كبير  تعاني منها المنطقةب

ما الذي ينقص ألن نتقدم حلى األمام في معالجة هذه فالمصادر متوفر    اح و 

 المش لة؟
 

والحاصباني  وأن نستخدم هذه الحصة  الوّزانيبدقة حصة لبنان من  يجب أن نحدد

 بواحد منهاماء الحد األقصى دون أي تفري  بليتر ب
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في ل ن   ي تتبناه المرجعيات المعنيةحستراتيجهذا األمر يحتاج حلى قرار وطني  اطبعو 

نحن  اهبون باتجاه المزيد من المشاكل والنقص في ضوء الحاجات المطلوبة  

على المستوى اللبناني وعلى المستوى ا قليمي  ألن مصادر المياه  المياهموضوع 

جدّية تحوالت  عن وجود فضالو اآلبار الجوفية حلى مزيد من االستنزاف  وث  آخذ  بالتلوّ 

 ون األولوية ينبغي أن ي لي ل ل  المتساقطاتبنسبة تؤدي حلى تراجع  قدفي المناخ 

ودراسته ليس فق  مع سياسات الترشيد   ا  طبعو مياهنال االستخدام ال امل لموضوع

دراسته على  احاجتها من المياه  حنما أيضو تزويد المجتمعات المحلية بمن زاوية 

 بايفوق قيمة النف  حنتاجو  الذي قدالمستوى االستثماري 

حلى جانب الورقة الوطنية وتحديد حصة لبنان ووضع خطة خمسية لتنفيذ هذه 

الجنوبي لتوسعة محطة  د اآلن محاولة من قبل مؤسسة مياه لبنانوجتالمشروعات  

العمل على هذا يجب أن ال نقصر  ل ن -ستفاد  منها في الحدود المم نةلال الوّزاني

من مياه  ال املةحصتنا باتجاه االستفاد  من  ايجب أن ندفع المسولة ُقدمو  األمر بل

 حلى بحث: يحتاجانن سؤالي أر ب في طرأوهنا  ب-الوّزانيالحاصباني/ 

ن بما أ ها وهو:وحوض الوّزانيالسؤال األول يتعلق باآلبار الجوفية في منطقة  ب1

مطلوب أن نشجع سياسة اآلبار ال  هل الحوض مشترك مع فلسطين المحتلة

يجب أن ال ينطبق  اما ينطبق على المناطق األخرى لبنانيو حن بمعنى  الجوفية؟

ن الجوفي عندما نتركه دون استعمال كوننا اعلى هذه المنطقةب ألن هذا الخزّ 

 بليسرا يلل يان ا نهديه 

نحمله أن  يجب اصحيحو كان أم  ير صحيح؟ ح ا  اعلميو هل هذا ال الم صحيح 

ه حلى الجهات المعنية  ونعمل على االستحصال على رخص حفر آبار كتوجّ 

 حدوديبان الالخزّ ستفاد  من هذا الزية ل ل من يريد من المزارعين لرتواح
 

من حقامة سد على نهر الحاصباني أعتقد  اكان مقررو  بماق علّ يتالثاني  السؤال ب2

وزار  ب عندما درسإل 3مليون م 60-50وهو بحدود  اوال صغيرو  انه ليس كبيرو أ

)منطقة  افي المنطقة الخصبة زراعيو وحددت م ان السّد الطاقة الموضوع 

لقد  بس نيةالمنازل في منطقة  لى حٍد ما بينحبساتين وأشجار مثمر  وحقول( و

ن حّس بحير  تُ يم ن أن ننشئ  نناأصحيح   المجتمع األهلي هذا األمر رفض
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يتّم القضاء سوف ول ن بالمقابل   بتخزين المياهفيها ونقوم  اجماليو المنطقة 

 التي يوجد عدد من البيوت على األراضي الزراعية في منطقة السّد حيث ال يزال

 من قبل األهالي في المنطقةب قويحصل اعتراض لذلي   اسوف ُتزال أيضو 

  ل ن وسنبحث له عن م ان آخر ال نريد أن نخسر مشروع السدفي الواقع ونحن 

لمطلوب منا على المستوى العملي أن نتابع هذا الموضوع ل ي نحدد الموقع ا

التي تهطل في موسم األمطار في المياه سد ألن حجم الالذي يصُلح  قامة 

نهر الحاصباني في موسم  أنو خاصة النهر تذهب حلى فلسطين المحتلةمجرى 

تلي ال ميات  ما يؤدي حلىاألمطار ي ون شديد الغزار  وفي فصل الصيف يجف  

 بحلى خارج الحدوددفعة واحد  

وكيف سي ون هذا الموضوع يفترض أن ُيدرس من زاوية الموقف الدولي  اطبعو 

 المياه؟حصر هذه ال مية من وهذا السد مة حقالي اتجاه سرا يالعدو ا موقف 
 

لجنوبي ومع لبنان امياه مع مصلحة  نحتاج حلى التعاونل ن على المستوى التقني 

دراسته من زاوية مدى وموقع بديل للسد   يجادخرين مجلس الجنوب وحتى مع آ

بل  نتاج الطاقة ال هربا ية  امخصصو  لن ي وناستفاد  األهالي من هذا السد  ألنه 

الناس  ما أعرفه أنفي منطقة الحاصباني للري؟ ول ن هل تحتاج  بللري اسي ون سدو 

زراعية هذا المنطقة ال  خاصة وأن أمورها بخصوص مياه الري في هذه المنطقة تتّدبر

ومحيطها المحيطة في حاصبيا  الزراعية  والمنطقة األساسية هي منطقة الماري

المياه في القنوات  عمد األهالي حلى رفعوقد   ا يبدسّد  فيهابمجرى النهر في الماري 

كذلي يجب أن ُيدرس هذا  بالدونماتالف آتزرع  حيثا على كل المناطق هووزعو

 إلقاممن دوا ر الدولة اللبنانية  بون أيوال علم لي  من ناحية الجدوى الموضوع

ي ُتطرأ بدراسة هذا الموضوع من نواحيه كافة  ل ن على األقل هذه هي األسئلة الت

 على األرضب

مستعدون  ونحن كنواب للمنطقة  هنأن ُتجيب ع الدراسة نومل من هذه هذا ما

حلى خطة عمل للمتابعة مع الجهات المعنية  وتحويلها الدراسةهذه بكل اهتمام  بداء 

 بفي الدولة اللبنانية
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 *النا ب قاسم هاشم

 

 

 

لنعيش ورض القضية والواقع أونحن على  اوطنيو  النناقش عنوانو اليوم نلتقي 

والزمان حركات اللحظة بمستوى المسؤولية التي تختل  فيها وتمتزج بوهمية الم ان 

 الوّزانيتي النتا ج صادقة صافية هادفة كتموجات مياه لتو  العقل والعاطفة

 والحاصباني ونقاو  ثلج جبل الشيخب

وهنا  -أساسي للتنمية في األحوال الطبيعية  وفي واقع عالم يسوده السالم كشرط

ميثاق  ئ  تتقيد جميع الدول بمباد-كوساس للتنمية الوّزانيالحاصباني و أتحدث عن

مع كياٍن صهيوني  اصب   ال ن  لي ال يستقيم أبدو   األمم المتحد  وقواعد العالقات

 ل استثناءو ال ُتطبق عليه القرارات الدولية وال قواعد العالقات والمواثيقبمثّ يُ 

اع الصهيونية في مياهنا ليسإل وليد  اللحظة القريبة والمتوسطة  ويعود األطمف

مستمر منذ عشرينيات هو  لي حلى ما قبل ا تصاب فلسطين وقيام ال يان الغاصب و

توجه  عندما  1919مؤتمر باريس عام  ذأطماع تاريخية من  وهي القرن الماضي

جورج بريطانيا دايفيد لويد  حاييم وايزمن باسم الحركة الصهيونية حلى ر يس وزراء

برسالة حول حاجة ال يان الموعود حلى سد جزء من احتياجات المناطق الشمالية في 

على المياه اللبنانية  فقال: "نحن نعتقد أنه من الضروري أن تشمل  افلسطين اعتمادو 

والمنحدرات الغربية  ميالو  25الحدود الشمالية في فلسطين سهل الليطاني بمسافة 

جنوبية لجبل الشيخ  و لي لحاجة مناطقنا الشمالية للمياه من أجل الزراعة وال

 والصناعة والطاقة"ب

                                                           
(* )

 عضو كتلة التنمية والتحريرب

0
0
0
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لى األبعاد الما ية لصور  حلذلي ال بد من النظر بدقة حلى تلي المرحلة التاريخية و

وكان  بلية الصهيونية العس رية والسياسية حتى قبل والد  هذا ال يانسرا يالحركة ا 

ل ال برى" أو حسرا يفي كل محاوالت رسم خرا   لما ُيسمى " اأساسو  عنصر المياه

ل الصغرى" أمام زعماء الحركة الصهيونية وهو ما جعل الحركة الصهيونية حسرا ي"

ك يان  "لحسرا ي"ب تسبّ تأن  اتتبنى مشروع "الدور ميلي" في الثالثينيات  وكان واضحو 

يمية ودولية خدمة لمصالح ال يان بوزمات مياه حقليمية هدفها استدراج عروض حقل

كان  مهندسوهو )مشروع كوتون حلى  أيونيدسمن جونستون حلى  الصهيونيب

 لي في الخمسينيات(بسرا يفي الطاقم ا  اعضوو 

 منذ تلي اللحظة؟ ما ا فعلنا 

والحاصباني كانإل  الوّزانيأولى محاوالت لبنان الستثمار جزء من مياهه في  اطبعو 

بإقامة مشروع لتحويل مجاري  1964لقرار مؤتمر القمة العربي عام  اتنفيذو  1965عام 

اللبنانيان وبانياس  الوّزانيفي بحير  طبريا وهي الحاصباني و األنهر التي تصبّ 

السوري  وبدأت بعض األعمال التحضيرية آنذاك من خالل حقامة محطات وأعمال 

 بإ ار واتخذ قراره   حينهلي في سرا يق للعدو ا رُ لم ي هذا ا  وطبعو استقصا ية

لإل المشروع بش ل نها ي  ألن السا د مع هذا العدو عطّ التي الطا رات على المنشآت 

 هو منطق القو  الذي يعلو على القوانين واألعرافب

وكان القرار   ه ذا تعاطى العدو مع قضايانا حتى بزوغ فجر المقاومة ف ان التحرير

 بالوّزانيحقنا في مياه في مرحلته األولى استثمار بعض من 

قامإل قيامة ا دارات وا رادات السياسية الدولية ر م كل الضجيج الذي ساد في 

بر اسة الدكتور قبالن قبالن نّفذ مجلس الجنوب    ل نوح راء وتهويالو  اتهديدو   حينه

وبمتابعة وتصميم من دولة الر يس نبيه بري المشروع بإراد  وطنية وقرار جريء  

حلى معادلة توازن الرعب والردع التي صنعتها المقاومة مع  اوأبدو  ااد دا مو وباالستن

ا كنّ  الوّزانيوثناء التحضير لتدشين مشروع فونحن نشهد على  لي  بليسرا يالعدو ا 

قامإل قيامة الفرنسيين واألوروبيين لتوخير حطالق وقد   حلى فرنسا دولتهفي زيار  مع 

نحن جاهزون وأعددنا  قا الو ولة الر يس نبيه بري المشروع واتصل الحاج قبالن بد

 ت ن ا رادات السياسيةب اتوقف أيو تالدعوات فقال له سر وال 
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باختصار نقول حن احتالل المناطق الجنوبية واستمرار احتالل مزارع شبعا وتالل 

الجوالن السوري ينطلق من األهمية الما ية احتالل كفرشوبا حتى اليوم و

نلتقي في منطقة تالقي التاريخ والجغرافيا الحدودية فوق وها نحن  بيةستراتيجا 

حراد  وطنية لدينا لو لم ت ن وما كان هذا اللقاء ليحصل هذه األرض  فوق هذه المياه 

لذلي ستبقى  ببفضل دماء الشهداء وكل  ليلحفاظ على السياد  والماء ومقاومة ل

راد  االستثمار في كل مواردنا المقاومة هي خيارنا  وستبقى ا راد  هي هي  ح

تحدي  منها لحقوقنا في ثرواتنا وفي الطليعة النستمر في المواجهة والتحدي حفظو 

وعدا  لي هو   الماء من أجل كرامة ا نسان وحياته ومن أجل ازدهار لبنان وحنما ه

يع من توفر ا رادات الوطنية وا م انيات  قامة المشار اطبعو ال بد    ح تفصيل تقني

  بعلى كل المستويات
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  *دب قبالن قبالن

 

 

 

نحن في الجنوب في الصميم وفي كل  يمّسناد موضوع شا ي ومعقّ مسولة المياه 

الحروب في العالم بدأت مع ا نسان األول على  بون اهذا علمو جانب من الجوانبب 

 شن من القبا ل ومن الناس من أجل المياهبالمياه وكانإل كل حرب تُ 

تها وزار  التنمية الدولية اآلن في القرن الواحد والعشرين هناك دراسات أعدّ 

أن الحروب المستقبلية تفيد وزير الدولة البريطاني  وُأطلقإل على لسانالبريطانية 

 ون تس 2025في العام ُتشير هذه الدراسة حلى أنه والمياهب من أجل  است ون حروبو 

أر ب في  نقطةأول هذه   وفي هذا العالم الس انهناك أزمة مياه تشمل ثلثي 

 بمسولة المياهبعرضها وتتعلق 

بيننا وبين  امشتركو  اأن هناك حوضو  ي فياضالنقطة الثانية أنا أخالف األستا  عل

  ألن األحواض المشتركة المتشاطئة هي في الدول المتجاور  وليس ليسرا يال يان ا 

على تليفون ال  امنزلي و هب ليقدم طلبو  أحدهم احتل مابين دولة وبين محتل  وح ا 

يستطيع أن يوخذ سند منزلي ويحصل منه على تليفون وال يستطيع أن يستفيد من 

هذا العدو مغتصب ولو كان الُمج اور لنا فلسطين  ال هرباء أو أي شيء آخر كالمياهب

 ببل نا ت لمنا بموضوع الحصص والمناسي

سؤال: هل يوجد معيار دولي واحد في مسولة المياه في العالم؟ ب يتعّلق األمر اآلخر

م المياه بين الدول المتشاطئةب اسعتقد أنه ال يوجد معايير ثابتة محدد  وقواعد لتقأ

في بعض أماكن العالم هناك اتفاقيات ثنا ية رضا ية تتقاسم الناس فيها المياه  

                                                           
(*)

 ر يس مجلس الجنوبب 

0
0
0
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أن أتحدث هنا ير رضا ية يفرضها األمر الواقع  وأريد   ةوهناك اتفاقيات ثنا ي

 ب"لحسرا يو"أثيوبيا  وتركيا   :هي نما جثالثة باختصار عن 

 اتشارك فيهماللذين تدجلة والفرات  على نهرين ان أساسياسدّ  أقيم تركيافي  

  ليبحماية دولية وقرار دوو  بفعل األمر الواقع انوقد أقيم السدّ والعراق وسوريا تركيا 

أورفة  سدّ  اعلى نهري دجلة والفرات ومنهاألخرى تركيا عشرات السدود أقامإل  وقد

يوم   600لمد  النهرين مياه  احتجازالذي يستطيع  "أتاتورك سدّ " اي الحقو الذي ُسمّ 

 طوال هذه المد بلة والفرات جأنه يستطيع تجفيف د أي

دبلوماسي  100والي ر يس دولة أو ح ومة وح 29وهذا السد عندما افتتح حضره 

الر يس التركي سليمان ديميرل ليقول: "حن وقف العالمب في  لي االفتتاأ أنحاء من 

ة  كما أن آبار النف  ة ومصادر هذه المياه هي مصادر تركيّ مياه الفرات ودجلة تركيّ 

ا مننا سنشاركهللعراق وسوريا  نحن ال نقول حفي العراق وسوريا تعود مل يتها 

نها مسولة حننا مواردنا الما ية  انهما يشاركفطية وال يحق لهما القول حما النموارده

 سياد   حن هذه أرضنا ولنا الحق في فعل ما نريد"ب

و عبار  عن ه -جنوب شرق تركيا -المشروع الثاني في تركيا اسمه مشروع الغاب

 يستخدمل ل من   هذا المشروع متوفرالمعلومات عن  بمحطة للطاقة 19و اسدو  22

هناك جمعيات و ليسرا يا العدو ِقبل هو موضع اهتمام وتركيز من و  نترنإلا 

منطقة حتى بدأ األتراك من األرض في تلي الواسعة لية اشترت مساحات حسرا ي

 مشروع الغاببباالهتمام هذا لي وسرا ين هذا التغلغل ا يتساءلون ع

ُوضع ب 3مليار م 16ب5الي يقام سّد النهضة أو سّد حداثا وسعته حوفأثيوبيا  أما في

 العالي على مشروع السدّ  اردو  1964نتيجة دراسة أميركية جرت عام  هذا السدّ مشروع 

هنا تخرج قضية المياه من قضية الحاجة حلى مياه الشفة والرّي حلى الميدان  في مصرب

وفنية الية مبمساهمة  2011 بدأ بناء هذا السّد عامصراع على النفو ب الالسياسي و

ي القريب منا بدأ العمل ستعمارالاهذا ال يان ب انظروا كيف أن من ال يان الصهيوني

 بحلى فلسطين المحتلة ابحرو تنقل الماء  اتركيا وهناك ناقالت ضخمة جدو في الغاب ب

للضغ   النهضةبناء سد  يساهمون فيفي أثيوبيا  نيليسرا يا نجد وفي المقلب اآلخر 

 من أثيوبيابعليها  تحإل سيف المياه المسل وحبقا ها  الح ومة المصريةعلى 



 243                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

التي يطمع العدو والحاصباني والليطاني  الوّزانيلدينا  حيث حلى منطقتنا نعوداآلن 

  لي فيها كما هو معروف ولو استطاع أن يوخذ كل مياهنا لما ترّددبسرا يا 

 بل قامإل قيامة ال  "لحسرا ي"قامإل قيامة  2002عام  الوّزانيمشروع عندما بدأنا 

أميركي حال وقال ما ا أنتم فاعلون؟ أتى  أو جنبي أوروبيالعالم  ولم يبق مسؤول أ

األمري ان وتضافرت كل الجهود ل ي يمنعونا من تنفيذ هذا المشروع  في  لي الوقإل 

صل لبناني اسمه داريل وهو من أاألمري ان عن هذا الموضوع  أحد المبعوثين قال

ها يم ن حلّ  ل مسولة تحدٍ حسرا يالخالف على المياه بين لبنان وعيسى: "حن مسولة 

عن موضوع  سولوامجلس الجنوب  و وفد من ا دار  األميركية في وقد زارني ب"بالمال

عيسى "ما هو المبلغ الذي داريل وبلغتهم ما نقوم به  وبعد نقاش قال ف الوّزاني

من   ونحن نؤّ الوّزانيمن نهر  المياه من م ان آخر  وليس واخذ ؟ه من المالونتطلب

وتم حبالغ الوفد األميركي بونه ال يم ن حال أن نسير بالخطة  "بالتمويل المناسب مل 

  رييل شارونأأ في تلي الفتر  صرّ  اطبعو وبالتحديدب  الوّزانيالتي نعمل عليها ومن 

لبنان  بمثابة حعالن حرب وأنهي : "حن هذه الخطو  قا الو ر يس وزراء العدو آنذاك  

 من المياه في سابقة  ير مقبولة"ب "لحسرا ي"بات يهدد حمدادات 

هذا الموضوع في يح م العالقة ما ل ي أقول: حن أمام م أضع هذه النما ج الثالثة 

لم   وح ا 2002عام  ىموقف وحراد  نعمل كما جر ح ا كان لديناهو الموقف وا راد ب 

يطلع الطيران و المضخة  نضع 1964ى عام موقف وحراد  يجري علينا ما جري ن لدينا 

 باألمرير عليها وينتهي غِ لي ويُ سرا يا 

ذهب للتنفيذ يجب أن ي ون التف ير ضمن هذين الخطين: حما أن ي ون لدينا حراد  ون

نحن ال نريد التهور ) ون عندنا القدر  والشجاعة والصمود  مهما كانإل الظروف  وت

عندما جاء  1964ي ننفذ؟ أم سي ون حالنا حال عام هل نملي ا راد  ل ل ن  ( اأيضو 

  الوّزانير يس أركان الجيوش العربية علي عامر حلى لبنان ووضعإل المضخات في 

 لي وقصف المضخاتبسرا يوبعدها حّلق الطيران ا 

هل هناك سياسة ما ية لبنانية رسمية واعد   هو التالي: اما أر ب في طرحه جديّو 

 : كالبودون تردد ا؟ أجيب سريعو وواعية لهذا الموضوع

نبيه بري  بدعم الر يسو  على السدود في لبنان  ونحن بجهدنا عملاليوم يوجد 

 و هبنا  نجاز الليطانيب الوّزانيأنجزنا   اوالمقاومة معو 
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وفي م ان آخر من لبنان في البترون أو كسروان ُيعمل على حقامة سدود  حال أن 

ال يوجد خطة   ألنه اد  أيضو د منطقة الشمال مجمّ د  وسدوسدود نهر العاصي مجمّ 

 نحن ببساطةمت املة أو سياسة ل ل السدود في كل لبنان  وهذه القضية معدومة 

 بفي حّل مشاكل منطقته العتنبارات شتىنف ر بالمفرق  وكل فرد منا ُيف ر 

 50 ذمن ر  دراساتهمقرّ  يأن مشروع سّد الخردل على وأريد أن أقول هنا  والدليل

ر حّض عندما دعينا حلى اجتماع مع الفريق الذي يُ و بحتى اآلن ذلم ينفّ ل نه وسنة  60أو 

أخذنا الملف منهم    استا  حبراهيم شحرور كان موجودو مؤتمر سيدر  واعتقد أن األل

أحدهما في ن: اأن يقام على نهر الليطاني سدّ  وجدت ف ر وعندما فتحإل الملف 

ن يالمعنيأحد لإل ولفإل نظري هذا الموضوع وسقد ة  وومريلش  واآلخر في ايالخردل

 كيلومترات ةن بضعيوبين السدّ  اواحدو  اان على الليطاني وليس سدو لما ا يقام سدّ 

المعني الفا د ؟ رّد ما مصلحة المترتبة عليهما و  ما هو الهدف من  لي وما الفق 

ذ المشروع لذي ينفّ سؤالي االستشاري الذي هو الم تب الهندسي ا : سُيجيب عنقا الو 

: وعند االنتهاء أعيد طرأ السؤال على االستشاري وكانإل حجابته وفق مؤتمر سيدرب

 ب"كما أشاروا علي اوضعتهمفُطلب مني وضع السدين  لقدعرف  "ال أ

لمسولة السياسة الرسمية تجاه المياه  رسمي تام في هذا الموضوع هناك  ياب

ن طلب وم   2002عد لنقول ما ا جرى في العام ن الوقإل بواألنهار في لبنان  ولم يحِ 

سيحين الوقإل الذي نقول فيه ول ن   الوّزانيوقف المشروع وأن ال نسير بمشروع أن نُ 

 اشعبو  2002 ون كما كنا عام فإما نختصر ألقول: ح ا أردنا التحدث عن الماء  أو ب لي

 67الـ و 64عرب الـ كوحما ن ون   المشروع بإراد  قوية وننّفذومقاومة ودولة  اوجيشو 

 وُنهزم وال نستفيد من مياهناب 
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 *ب ناصر نصر اهللم

 

 

 

طلق من رى في الماضي من مواضيع  وسوف أنعما جعن تاريخ وال  أتحدثلن 

  وكان هناك لبنانيين حيث استمعنا حلى مجموعة خبراء باألمسالمؤتمر الذي حصل 

من مصدر معّينب وح ا أردنا  بمعلومة أتىخص تفاوت كبير في األرقام بينهم  وكل ش

  يجب أن ي ون لدينا دراسات الوّزانيأن نشتغل على موضوع الحاصباني/  فعالو 

  ألن هامن أن ي ون هناك موقف سياسي للدولة اللبنانية اعلمية صحيحة  ويجب أيضو 

 اون بينيجب أن ي ون ثمة تعّونها  والرؤية الواحد  حتى ننجزها ون الدراسات م لفة

ر يس مؤسسة حبراهيم عبد العال للتنمية  بصفتيأنا و  الجمعيات األهليةوالدولة 

أول دراسة مع خبراء دوليين وخبراء لبنانيين قانونيين  أنجزناقد كّنا المستدامة  

دراسة ثانية  وأنجزنا  دراسة كاملةوهي   الوّزانيقانونية عن حوض الحاصباني/ 

من قبل الدكتور وجدي  باألمساألرقام التي صدرت حول الوضع الفني للحوضب و

هذه بل والدراسة الفنية التي وضعإل من قِ  نجم ناتجة عن مؤسسة حبراهيم عبد العال

 مؤسسةبال

وزار   والمؤسف أنبوجود الدولة   حالال يتم  وهوهذه الدراسات بحاجة حلى است مال 

 بلهابأحد من قِ ول ن لم يحضر  باألمسالطاقة كانإل مدعو  حلى المؤتمر 

تحريي أي أمر في  يم نرحب بوجود الدكتور علي فياض  ألنه من دون سياسة ال أ

والمخططات موجود    سنة 60 -50 -40عمرها ما بين  المشاريع هذا البلد  وكل

عمره أّن  يوالدراسات موجود  حنما التنفيذ كما قال الدكتور قبالن عن سّد الخردل

عرف لما ا حنه مم ن ألنني أ سوجيبهة لسّد الشومرية سنةب وبالنسب 50 تعدى الـ

                                                           
(*) 

 للتنمية المستدامةب عبد العالر يس مؤسسة حبراهيم 

0
0
0
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ومرية الش أسفل بلد سّد  في السابق وأنها كانإل مخصصة  قامةالف ر   ُطرحإل

من  ابتداءو سهل القاسمية ري الشومرية  والمشروع كان من أجل في  وليس سدّ 

تاء البحر في الش المياه التي تذهب حلى   خاصة وأنجنوبي صيدا حلى جنوبي صور

اجة حلى مياه بحير  القرعون الح بالتالي يم ن انتفاءع في هذا السّد وجمّ تتيم ن أن 

  لري السهل الساحليب

 أتمنىلذلي  وليس له عالقة بالمخط  العام لليطاني هذا الموضوع كان مستقالو 

 الوّزانيصباني/ رؤية واحد  حول موضوع الحا للعود  حلى اأن نستطيع العمل معو 

في  أقاموانهم أسمعإل من أحد الخبراء واليوم ولة وت ون رؤية علميةب دلتتبناها ا

م وتبّين أن الدراسات الجيولوجية الموجود   1500 على عمق امنطقة الجوالن آبارو 

  يعني أن الطبقات كانإل كلها خاطئة الدينا والموضوعة من قبل الفرنسيين سابقو 

 عمق م ظهرت على 1500وجود  على التي ُيفترض أن ت ون ممختلفة  وكمية المياه 

بدت صالحة ل نها يجب أن ت ون  ير صالحة للشرب كان  اساسو أ  والمياه م 500

 قد ي ون منقوالو بل البعض معظمها التي ُتعرض علينا من قِ  ب والمعلوماتاتمامو  للشرب

 باهذا الموضوع ال يجوز أن نبني عليه مطلقو و  ابطريقة  ير علمية تمامو 

ة  وأن نضع دراسة لأن نضع الدراسة الفنية ونتفق عليها كرسميين  كدو علينا اح و 

ي نعرف كم خسر اجتماعية ل  -حلى دراسة اقتصادية بعدها   ونذهباقانونية أيضو 

لم يستطيعوا أن   خاصة وأن األهالي وقتها هذا الحوض حلى اآلن منذ زمن االحتالل

لديهم القدر  على  ولم ت نم   ولم يتم نوا من البقاء بورضهمياههميستخدموا 

 بأصالو  أرضهماستغالل 

هذه ل ن كم تبلغ قيمة   الوّزانيالحوض بمجمله له حقوق على الحاصباني/ 

حتى يتم بسبب االحتالل الحقوق؟ يجب أن نعرف قيمة ال لفة التي خسرها لبنان 

ياه من المليس بحقنا بالمياه بل بحقنا طرحها على المؤسسات الدولية وأن نطالب 

 ستين سنة أو أكثر في هذا الحوضب ذمن  المهدور

يجب أن يذهب في االتجاه العلمي الصحيح با ضافة حلى  يهذا المشروع في رأي

كانإل  2002ب في عام مشاريع وال يوجد تنميةا راد   ألنه من دون حراد  ال يوجد 

مد  خ  الجر العامين في تنفيذ نيالمتعهد عندما طلبنا منآنذاك  با راد  موجود 
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لية ل ي سرا يه من الجهة ا على مدّ  الخ  من الجهة اللبنانية للطريق رفضوا وأصّروا

 ل"بحسرا يوا "يتحدّ 

 وسولنيا عالم الغربي حلينا  ويومها أتى  الليطاني لمصلحة اعامو  اكنإل مديرو آنذاك 

ر وقد دوالألف   حن هذه المضخة التي تضعونها ثمنها يبلغ مئة CNNمراسل محطة 

حلى  الي بقصفها  فلما ا تقدمون على عمٍل فيه خسار ؟ فقلإل له مشيرو سرا ييقوم ا 

هذه المضخة سوف نجد من يقصف هذا  حنه في حال تم قصف ليةحسرا يمنشو  

 مليون دوالرب 25المعمل والذي تبلغ قيمته 

 مر متسا الو بلغه باألالر يس رفيق الحريري وأ حينها قام السفير األميركي بزيار  حلى

 مصلحة يردهل أن مدير الليطاني جنرال؟ عندها صدر بيان ح ومي يحظر على م

 ب لتحدي الدولة اللبنانية اصحفيو  امؤتمرو  أقمإل ب ل ني بعدهاالليطاني التصريح

اآلن لسنا بوارد أن نتحدى الدولة بل نريد أن نتعاون مع الدولة  ونريد منها أن 

في  مشاريعناأن ننفذ بإرادتنا ع حتى نتم ن ي ون لها موقف من هذا الموضو

 بالوّزانيالحاصباني/ 
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  *رمزي رمضان مب

 

 

 

سوف نتحدث عن موضوع مياه لبنان الجنوبي التي تسير بخطة اعتماد المياه 

وضع ال هرباء في  نعلم التخفيف استخدام ال هرباء ألننا جميعو  ا م انالسطحية قدر 

 لبنان  وفي الوقإل نفسه لتخفيف ال لفة عليها وعلى المواطن في هذا الموضوعب

 2002في عام  التي دشنها األستا  قبالن الوّزانيوسوف نتحدث عن محطة نبع 

اب نبيه بري ور يس الجمهورية العماد حميل لحود في بحضور ر يس مجلس النو

 حينهب

اللبنانية  وجزء  معظمه يقع في األراضي الوّزانيني وحن الحوض الصبَّاب للحاصبا

نه فق  يقع في األراضي الفلسطينيةب ح ا نظرنا حلى الخريطة الجيولوجية صغير م

أمامنا نالحظ أن هذه المنطقة كلها بازلتية وهناك منطقة خضراء صغير   المعروضة

ب والمؤسسة ل ي قةويظهر النبع في هذه المنط هي الطبقة التي تحمل المياه الجوفية

تسير وفق خطتها قّسمإل منطقة جنوب لبنان حلى ثالث مناطق ألنه ال يستطيع م تب 

 درسلدينا استشاري  دراسات واحد أن يقوم ب ل هذه الدراسات للجنوب مجتمعةب

منطقة صور الزهراني والنبطية  ويوجد  درس   واستشاري ثانٍ وصيدا جزينمنطقة 

 مرجعيون وبنإل جبيلب -صبيامنطقة حا درساستشاري ثالث 

                                                           
(*) 

 بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي

0
0
0
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نجز بناءو على األنظمة الما ية بش ل عشوا ي بل أُ  يتما العمل لم   هذاطبعو 

 الموجود ب

وطى  -من الخيام اللمنطقة  ألنه يغطي قسمو  امهم جدو  الوّزانيحن مشروع نبع 

مركبا   -كفركال حلى الطيبة  ومن الطيبة يصعد حلى االخيام  عين عرب  وينزل جنوبو 

ومن مركبا تذهب المياه حلى عد  قرى  وتنزل حلى ميس الجبل ومحيبيب وبليدا وتصل 

 قرية تتغذى من هذا النبعب 40حتى يارونب حن أكثر من 
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 يغذيانحنش يخرجان من النبع  16خطين  وجودالمخط  الخاص بالنبع ُيظهر 

بة  ويغذي حنش حلى محطة الطي 16خ   هذه الخزانات يخرج انات في الميسات ومنخزّ 

حنش يغذي وطى الخيام  ومنطقة الخيام  5خ   كذلي يخرج  منطقة الطيبة وجوارها

وطى الخيام يوّزع على عين عرب والريحانية والمجيدية والعباسية    ومنبش ل عام

 الخببب

خ  مركبا  اخ  الطيبة مجموعة من القرى التي تحدثنا عنها  ويوجد أيضو يغذي 

 آخر من القرىب ارى  وخ  آخر من جويا يغذي قسمو من الق اغذي قسمو يُ  الذي

انات كلم توجد مجموعة خزّ  2على بعد  الوّزانيفي الميسات التي هي فوق نبع 

ول ن وضعهما  وأرضيةانات علوية وفيهما خزّ   2والميسات  1لدينا الميسات ومضخات: 

 باصبح سيئو أ
 

شو  سوف تبدأ بالتهالي من ما يعني أن أية  سنة 17قضإل انحلى اآلن  2002من عام 

 سد ركامي صغير("الحصر " )وكما نرى فإن  لمتابعة والصيانةبا قيدحتى لو كانإل 

يتدهور  وضعها وبدأ  اضانات قوية جدو لفي 2003  تعّرضإل عام 2002  عام المنجز

معها تومين  ستطيعتأن تقوم بخطو   مياه لبنان الجنوبي ف ان ال بد لمؤسسة

ب المتاحة دراسة البدا لل   لذلي تم ت ليف الم تب االستشاريمواصلة المياه للس ان

في السنة  ول ن  3مليون م 4,4أن تعطيا  ايفترض نظريو  اكان لدينا مضختان تقريبو 

 2,2تومين نحو تستطيعومضخة أخرى احتياطية  واحد  عاملةاآلن يوجد مضخة  افعليو 

ونحن  3مليون م 35عن  أمسث أنه جرى الحدي امن هذا النبع  علمو  اتقريبو  3مليون م

 عن هذا الرقمب ابعيدون جدو 

لذا   تغيير سنة حتى المضخة العاملة أصبحإل متهال ة وبحاجة حلى 17بعد  اطبعو 

  كما كانإل الوّزانيالموجود  على نبع  "الحصر "طة أن المطلوب ليس حعاد  رجنا بخخ

منطقة الجنوب  فيوال سيما خذ  بالنمو اآلوبل اقترحنا توسيعها ألن الزياد  الس انية 

  من المياه صبحنا بحاجة حلى كمية أكبرلذلي أ ب2000بعد سنة  اقد تطورت ديمو رافيو 

حتى العام  التي تعمل عليها المؤسسة والتي تتوقع سد االحتياجاتوالخطة الخاصة 

فيها قو  كل  رأسيةوتركيب أربع مضخات  الوّزاني "حصر "توسيع  تقوم على 2050

يمة والموجود  المحطة القد بالساعةب هذا با ضافة حلى أن 3م 550 نهام واحد 
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ستصبح محطة احتياطية نستطيع تشغيلها عند حصول أي خلل في تشغيلها ل ي ال 

 يقطع الماء عن المشتركينب

حلى وزار  الطاقة التي تملي األرض نطلب موافقتها ل ي نبني المنشآت  أرسلنالقد و

سوف ُيخصص  خرواآلخدماتي  أحدهمالى حنشاء مبنيين سوف نعمل عو الضروريةب

 الحديث عنهاب سبقالتي  الرأسيةلمضخات األربع ل

ستيعاب مستلزمات ال ااقة وهو ضيق جدو طلدينا اآلن عقار تستمل ه وزار  ال

ن منطقة م يمل ه آل عبد اهلل مشروعنا  ونحن بحاجة الستخدام مؤقإل لعقار مجاور

 امن هذه العا لة الستعمال هذا العقار مؤقتو كثر من شخص الخيام  وقد تحدثنا مع أ

ن بي فاصالو  ا طو ومن ثم نعيد العقار لهم ونبني حاريثما يتم بناء الحصر  والمبنيين  

عقار آل عبد اهلل وعقار الدولة  ألن العقار عبار  عن شير ركامي وبذلي ت ون 

العقارين  لذا نحن المؤسسة قد حمإل منشآتها بحا   على الحدود بالضب  بين 

 بحاجة حلى تعاون آل عبد اهلل في هذا الموضوع والبلدية كذليب
 

  ثالث مضخات اقة لتشغيلطمش لة تومين ال واجهتنا حنه قدكذلي يم ن القول 

مؤسسة تشغيل المضخات جميعها كح ا أردنا   ل ن علم وضع ال هرباء في لبنانكلنا يو

مضاعفة مما تجبيه  وهذا  اضعافو أستت ّلف على المولدات فهذا يعني أن المؤسسة 

الموضوع يعمل عليه الدكتور وسيم ضاهر مع عد  جهات ل ي نرى كيف يم ننا تومين 

ساعة  وليس  24على  24 التغذية بال هرباء فعالو  تؤّمنخطوط كهرباء خدماتية 

 ساعات ويسمونها خدماتيةب 8أو  6تعطينا  اخطوطو 

أن كلفته كبير    المالية الالزمة لهذا المشروع علمو يضاف حلى  لي تومين الموارد ا

 رنا السير به على مراحلبقرّ لذلي 

  بتوهيلهاوحعاد   "الحصر "المرحلة األولى هي توسعة 

 المرحلة الثانية هي أن نبني المنشآت ومشا ل المضخات الجديد ب 

 انانالميسات حيث يوجد خزّ  محطة المرحلة الثالثة هي أن نمد الخطوط حلى 

أننا بحاجة حلى مساعد   اأيضو    والمش لة هناChateau d’eau كبيران

رد ال نزال بانتظار  ا  وهنا حاليو المطرانية بهذا الموضوع ألنها تملي األرض

انات خزّ  تستوعبرض أل ي نحصل على المطرانية على هذا الموضوع  
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 ل ل من شونه أن يزيد كميات المياه وانتظامهاوهذا   3لف مأ 30بسعة 

كمية  بحيث تصبححلى قرية يارونب  وصوالو من الخيام  بدءأ س ان المنطقة

 زالة نحتاج حلى محطة ت رير سوف كذلي  باتمامو  كافيةالتي نعطيها  المياه

 باأمنو أكثر ل ي يصبح الماء أكثر نقاءو وث موجود وبالتالي أي تلوّ 

فيما لو بالسنة  و 3م قدر  على منح مليون ونصف مليوناللدينا في الوقإل الحالي 

بالسنة   3مليون م 12حلى  سوف ي ون بمقدورنا زياد  ال ميةهذا المشروع نّفذنا 

أن يساهم هذا مشروع ل ن من شون وهي ما زالإل أقل ب ثير من الحصة اللبنانيةب 

 -سواء في قضاءي مرجعيون ابدرجة عالية جدو  المتزايد  المواطنين بسّد احتياجات

 بيلبجبنإل حاصبيا أو 

في الشتاء نتيجة  األوساخع فيه ال ثير من حلى أن نهر الحاصباني يتجمّ  اخيرو نشير أ

حلى  اانو حينضطر أ وهو ما يجعلنامتهال ة ومهتر ة   الحالية التي أصبحإل "الحصر "

 ثبتوقيف الضخ بسبب التلوّ 
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  *ب حبراهيم شحرورم

 

 

 

شهدنا في هذين الشهرين مناقشات  ب لقدطار أوسع قليالو سوضع الموضوع في حا أن

 في الموازنة العامة سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النوابب

أن النمو ج االقتصادي اللبناني الحالي قد وصل  االخالصة التي استنتجها شخصيو 

واب كان كل ما ب بعد عشرات الجلسات في مجلس الوزراء ومجلس الننهايةحلى 

وزياد  في الواردات على رسم االستيراد  با نفاقتوصلوا حليه خفض بسي  وهمي 

 ير مضمونة لتخفيض خدمة الدين  ماليةوهندسات  استساهم في  الء األسعار قريبو 

هذا العامب كانإل هذه هي النتيجة بعد عشرات الجلسات  وهذا مؤشر على أن تعديل 

 بصبح مستحيالو له أالنمو ج االقتصادي من داخ

حن ما كان يؤّمن استمرارية هذا النمو ج ليس هو عجزنا فحتى قبل العجز في 

ألنه كان ُيدخل دوالرات حلى  مقبوالو   وكان هذا النمو ج اساريو الموازنة كان الحال 

كان ُيدخل مليارات الدوالرات  باهو نفس العجز حاليو  اسابقو  البلد  أي أن عجز الموازنة

الحقيقية اآلن ليس فق   والمش لةكتلة الدينب ي االستهالك  وكانإل ت بر ويساهم ف

 واألزمةوحنما هي عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاريب   عجز الموازنة على أهميته

األخير  في تصريف الدوالر لم ي ن سببها عجز الموازنة الذي  األشهرالتي حصلإل في 

 هو عجز تاريخيب

أننا نبحث عن حلول في أماكن  ير أماكن الحلول  وال ل  سبب تلي المش لة هو

 سوف يصل حلى نتيجة مفادها أن لبنان يجب أن يبدأ با نتاجب 

                                                           
(*)

 مدير البرامج في مجلس ا نماء وا عمارب 

0
0
0
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ومنتجات بنحو  اسلعو نستورد ننا أل يال يوجد اقتصاد لبنان اتقريبو نه ويم ن القول ح

حسن أفي  دوالر مليارين أو ثالثة ملياراتمقابلها ما يوازي ونصّدر مليار دوالر  19

من هنا سوضع المؤتمر في ا طار األساسي وكذلي المؤتمر الذي سبقه عن  باألحوال

والمياه نتحدث بالدرجة األولى عن الزراعة   األنهارعن  الليطاني  نحن عندما نت لم

ول ن الزراعة هي ليسإل فق  مصدر الري والماء  الزراعة هي اقتصاد مت امل من 

األخرى  الزراعي حلى تومين كل المقّومات ا رشادنتاج حلى تومين الماء حلى تصريف ا 

 بالمطلوبة

 منذلما ا يقوم المركز االستشاري بمناقشة مثل هذه المواضيع؟ الح ومة معطلة 

معّين؟ مر   لموضوعجلسات كل شهر تعقد لما ا ح ومتنا ال  بال تجتمعوهي شهر 

موضوع  كما فعل المركز بالشهر للزراعة  وللصناعة  وتدعو كل المعنيين بال

االستشاري ومؤسسة مياه لبنان الجنوبيب هذا دور الح ومات في العالم  هي تقيم 

   ما هي مشاكلها؟ ومشاكل الرّي  حلخببب وتصل حلى نتيجةبورشة عمل عن الزراعة مثالو 

فق  حنما هي  حنتاجتصريف و مياهليسإل قضية  أريد أن أقول حن قضية الزراعة

وما     لدينا مش لة في الجنوب هي قضية ضيق المناطق الزراعيةارض أيضو قضية أ

في محي   أن من أسباب المحافظة على األراضي الزراعية وهلفإل انتباهي 

ال ُتباع   اوالسبب اآلخر أن األرض كانإل وقفو   كان وجود االحتالل الوّزانيالحاصباني/ 

أراضينا بش ل قانوني م نظّ ين  يجب أن نلمراهنة على هذين السبباونحن ال نستطيع 

 خدامات األراضيبونصدر مراسيم الست

األعلى  المجلسفي  اعن موضوع حصل معي منذ شهر بصفتي عضوو  سوخبركم

جاءت هيئة التشريع  االشورى وأخيرو  للتنظيم المدني  كان يصدر قرارات عن مجلس

ر الذي كان القرا ياب األنظمة التفصيلية للمناطق  فإن  واالستشارات قالإل: "في

استثمار % 50و عام% 25أو  20)في عوامل استثمار األراضي  ير المنظمة  ايعتمد سابقو 

فراغ بوجود للمجلس األعلى "  يعني أن شورى الدولة قد أقّرت اصبح ساقطو سطحي( أ

لجنوب معني بها بش ل أساسي بالنصوص القانونية التي ترعى تنظيم المناطق  وا

 ا مراسيم تنظيمية وهي المدن بش ل عامبة من المناطق لهقلّ ألن 

وهذا يعني أن المناطق الزراعية التي نتحدث عنها حسب هيئة التشريع واالستشارات 

يشمل هذه  االيوم هي في فراغ تنظيمي وقانوني  حاولنا حنقا  الوضع واتخذنا قرارو 
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وأخذنا  ببالخب    وحساسةالمناطق  ير المنظمة وقسمناها حلى ريفية ومدنية  وطبيعية

ال داعي ألن  اطبعو و سوف نوخذ على عاتقنا درسهاب أنه بسبب  ياب الدراسات اقرارو 

القاعة هذه التي صدرت حتى أن بعض الموجودين في  الضجةعن حجم  حدث مأ

بر شرأ ل م السبب الذي دعانا حلى أخذ هذا القرار  وأجُ أ اعترضوا على القرار  وأنا

على التراجع  عأوقّ ال  حتى اتغّيبإل عنها عمدو بجلسة عنه المجلس األعلى على التراجع 

ال نستطيع أن نتحدث عن الزراعة أيها الساد  نحن ب اي كان سليمو ذعن هذا القرار ال

متعارضان وينبغي أن نختار العقارات  هذان الموضوعان االستثمار في وزياد  عامل 

عوامل استثمار  نذهب حلىحافظ على األرض الزراعية وحما نحما أن ندعم الزراعة و

 بوربما أكثر% 50 عالية تصل حلى

تهتم بهذا الموضوع وتطالب المديرية  أنالفعاليات الموجود  أدعو  هناوأنا من 

أنظمة تفصيلية لهذه المناطق وخاصة الزراعية منها وضع بالعامة للتنظيم المدني 

لى المجلس األعلى الرخص من دون العود  ح ي نحافظ عليها وال نستمر في حعطاءل 

عن قبالن قبالن  لدكتوربشون ما قاله ا مباشر  بدي مالحظةأسوف  بللتنظيم المدني

ن في اما قاله الدكتور نصر اهلل من أن هذين السدين واردسد الشومرّية ألؤّكد 

 الوزراءبقّرها مجلس أية الوطنية لقطاع المياه التي ستراتيجا 

موقعه وأهميته وجدواه  النظر ب ل سّد و يجب حعاد لي فوقول حنه  األمر عادأما ح ا 

وأنا أتحدث هنا عن سد بسري وهو مشروع وضع منذ الستينيات  والدراسات التي 

ه بالطريقة المنوّ اآلن تؤكد أنه يجب تنفيذ هذين السدين  حتى 1993من عام  أنجزت

السدود  وال بالر م من كل االعتراضاتب وهذا ما يجب فعله مع كل عنها في الدراسة 

سواء من حيث الموقع  االموضوع درسو  حشباعي سّد قبل جب أن نقدم على تنفيذ أي

ليس  استثماريةأي سّد في خطة  حدراجحن  من حيث الجدوى االقتصادية والبيئيةب أو

يي تغيَّر رأ أن وبا م انخطو  ول ن عندما نبدأ بتنفيذه نقوم ب ل هذه الدراسات  

دراجه في الخطة حل ن على تمويل تطرأ البدا ل   صل لهفيه  وقبل أن تح

حبل السقي وعالقته خاصة لجهة حساسية موضع سّد  اكان ضروريو  االستثمارية

نما يجب ح  والم ي ن من المفروض أن ُيشطب حاليو ولي  سرا يبالحوض والعدو ا 

 بأوضحهأن  أحببإلقبل البدء بتنفيذه  وهذا ما  ادرسو  حشباعه
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 *يدب حسين العزّ 

 

 

 

 : الواقع الحاليأوالو 

 الوّزانيلبنانية ويرفده نبعان لبنانيان هما  ينبع نهر الحاصباني من أراٍض 

 م في لبنانبلك 24  وهو أطول روافد نهر األردن  ويجري منه ما يقارب والحاصباني

ه من ايستفيد لبنان حاليو و باسنويو  /3مليون م 138نحو بمنسوب نهر الحاصباني يقّدر 

 150% من حجمالي التصريف البالغ 8 -5ما يساوي ب اب سنويو ن متر م عّ ماليي 7بنسبة 

 ب عند الحدودبمليون متر م عّ 
 

 :أبرزها    وهي كثيرليةسرا يشواهد األطماع ا 

 1919ه حاييم وايزمن باسم الحركة الصهيونية عام خطاب الذي وقعّ ال 

"ببب نحن نعتقد أنه من  :الوزراء البريطاني آنذاك  ف تب يقوله لر يس والموجّ 

 25الضروري أن تشمل الحدود الشمالية لفلسطين سهل الليطاني لمسافة 

والمنحدرات الغربية والجنوبية لجبل الشيخ و لي لحاجة مناطقنا الشمالية  ميالو 

 "بللمياه من أجل الزراعة والصناعة والطاقة

  مزارع شبعا التي تقع على سفوأ جبل الشيخ  لي يحتليسرا ما زال العدو ا

شرف من الشمال الغربي على وادي التيم ونهر الحاصباني تُ التي الغربية و

أمنية  منها ومرجعيون وحاصبيا ومن الجنوب الغربي على سهل الحولة ألسباب

 ليبسرا ياألمن الما ي ا  تحقيق ومنها

 و يره  دون حسيب أو رقيبب جرا م نهب وتحويل لمياه حوض الحاصباني 

                                                           
(*)

 المركز االستشاري للدراسات والتوثيقبأستا  جامعي  باحث وخبير قانوني في  

0
0
0
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آخر ن ح بل المؤسسات المعنية؟تخذ من قِ المقابل ما هو آخر حجراء ميداني ابل ن 

  بحضور فخامة 2002 /26/10بتاريخ  الوّزانيمشروع جّر مياه  هو حجراء عملي لبناني

 ر يس الجمهورية العماد حميل لحود ودولة ر يس مجلس النواب نبيه بريب
 

 :القانوني : الوضعاثانيو 

 نية بين الدول العربية المتشاطئة تحدد حصة كل منها بش ل  اتفاقيات بيال

 دقيقب

  اتفاقية األمم المتحد  الستخدام المجاري الما ية لأل راض  ير

 ب1997للعام  المالحية

 الخاصة بالحدود بين لبنان وفلسطينب 1926الجوار سنة  اتفاقية حسن 

 وكذلي31/3/1999بتاريخ  67قانون رقم لبنان منضم لالتفاقية بموجب ال   

لي ليس سرا يالعدو ا   ل ن 2015وفلسطين المحتلة في العام  سوريا

  لالتفاقيةب امنضمو 

 ال تفاهمات ل ن قا م بصفة عملية   وفه لتعاون بين الدول العربيةبالنسبة ل

 اتفاقات بينيةب أو
 

 من خالل أمرين:األوضاع القانونية حول النهر نحتاج حلى توضيح  اح و 

تفاقية ة المتشاطئة  وهذا خاضع ألح ام ايتناول العالقة بين الدول العربي :األول

الماد  الخامسة التي تنص على ما يلي: فيما بين الدول األطراف  وأبرزها  1997العام 

تنتفع دول المجرى الما ي  كل في حقليمها  بالمجرى الما ي الدولي بطريقة منصفة “

بصور  خاصة تستخدم هذه الدول المجرى الما ي الدولي وتنميه بغية ومعقولة  و

االنتفاع به بصور  مثلى ومستدامة للحصول على فوا د منه  مع مراعا  مصالح دول 

 ”بالمجرى الما ي المعنية

 وفق أّي آلية يحدد القانون الدولي حق لبنان في االستفاد  من هذه المياه؟ل ن 

ال يوجد يتبّين أنه كمية المياه  من حق لبنان  حلىبالعود  لإلجابة عن هذا السؤال و

أي نص في القانون الدولي يعطي الدول نسبة محدد  من المياه  بل حن القانون 

يضع مبادئ عامة يوجب على كل الدول المستفيد  من مجرى ما ي واحد مراعاتها  

 مم المتحد   التوصلوُيترك للخبراء أكانوا من الدول المعنية مباشر  أو من جهة األ
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تفاهم   لي أن القانون الدولي يحدد في مواده المبادئ التي على أساسها تقرر  حلى

 حقوق الدول في مجاري المياه الدولية وهي سبعة:

 و رافية والهيدرولوجية والمناخيةالعوامل الجغرافية والهيدر -أ

 والعوامل األخرى التي لها صفة طبيعيةب  وا ي ولوجية

 ت االجتماعية واالقتصادية لدول المجرى الما ي المعنيةبالحاجا -ب

 الس ان الذين يعتمدون على المجرى الما ي في كل دولة من دول -ج

 المجرى الما يب

آثار استخدام أو استخدامات المجرى الما ي في ححدى دول المجرى الما ي  -د

 دول المجرى الما يب على  يرها من

 جرى الما يباالستخدامات القا مة والمحتملة للم -ه

فظ الموارد الما ية للمجرى الما ي وحمايتها وتنميتها واالقتصاد في ح -و

 استخدامها وت اليف التدابير المتخذ  في هذا الصددب

 ن مزمع أو قا ـمبمدى توفـر بدا ـل  ات قيمـة مقارنـة الستخـدام معــيّ  -ز

ها حتى نتم ن ب ما ا يخدم مصالحنا وما ا يضرّ  ابداية يفترض علينا أن نعلم جيدو 

االتفاقية يقول بون لبنان  هذه والبند األساسي فيمن مواجهة أي مش لة تصادفناب 

هو بلد المنبع  مما يعني أن رأس نهر األردن هو الحاصباني  ومن المعروف أن بلد 

ا م انات والتي هي كناية عن مجموعة  المنبع قادر على التح م ح ا توفرت لديه

اه(  رافية )مجاري المياه( وهيدرولوجية )خصا ص الميعوامل جغرافية وهيدرو

” هـ“الفقر   الوّزانيويدعم موقف لبنان لجهة استعادته مياه ومناخية وحي ولوجيةب 

المتعلقة باالستخدامات القا مة والمختلفة لجهة اضطرار لبنان لتنفيذ مشاريع زراعية 

وليد ال هرباء شرط عدم حنشاء سد لت حلىعلى مجرى النهر  عدا عن اضطرار لبنان 

 قطع المياه عن فلسطين المحتلةب

نها تبقى خاضعة لألعراف فإ اين لبنان ودولة عربية ليسإل طرفو أما العالقة ما ب 

الدولية المعترفة بها والمطبقة على نحو عام وخاص والمشتقة من قواعد هلسن ي 

( Customary Lawرفي )وهي أولى محاوالت المجتمع الدولي لتدوين القانون العُ 

المتعلق بموارد المياه الدوليةب وقد كان لهذه القواعد الدور الر يس في تطوير القانون 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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( Allocationالدولي للمياه  وقد ارت زت قواعد هلسن ي على مبدأ العدالة في توزيع )

 المياه المشتركة واستخداماتهاب

 ومنها على سبيل المثال:

 بمبدأ االستخدام األمثل 

 بع العادل والمنصفاالنتفا 

 حظر تحويل مجرى النهرب 

  ُن النيةبسمبدأ ح 

  ُبسن الجوارمبدأ ح 

 مبدأ عدم جواز ا ضرار بالغيرب 

 بالتشاور عند حقامة المشاريع على النهر الدولي 

 بتسوية المنازعات بالطرق السلمية 

 

 :ليسرا يفيما يتعلق بالعدو ا  الثاني:

 :وهي التي تناولإل موضوع األنهار الدوليةأبرز النظريات حيث تجدر ا شار  حلى 

 ( مبدأ نظرية السياد  المطلقة:)هارمون  

أي السياد  المطلقة ل ل دولة على الجزء من النهر المتواجد في حقليمها  مع 

ر الواقع على حقليم الدولة  وهي هالحرية المطلقة في التصرف بالجزء من الن

 األميركيةبالنظرية التي تتبناها الواليات المتحد  

 :نظرية الوحد  ا قليمية  

ل وحد  حقليمية واحد   وبالتالي ينبغي عليها ش ّ أي أن دول المجرى جميعها تُ 

لما فيه مصلحة كل منها  وهذا ما أخذت به اتفاقية قانون مجاري  االتعاون معو 

 ب1997األنهار للعام 

 نظرية المل ية المشتركة: 

ل مل ية مشتركة على الشيوع لجميع ش ّ مصبه يُ  حلىن النهر من منبعه أي أ

دول المجرى  بحيث ال تستطيع أي دولة التصرف بوي جزء من مجرى النهر 

 بصور  منفرد   ويتوجب عليها أخذ موافقة جميع دول المجرىب
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إن اتفاقية الهدنة هي التي تح م العالقة بين لبنان ل ن في الواقع ف

 الفرنسيةب -بريطانيةاالتفاقية ال حلى  با ضافة "لحسرا ي"و

 :نظرية الحقوق الم تسبة 

أو قاعد   Prior appropriationتلقى نظرية أولوية وضع اليد أو "السابق أولى" 

 اووفقو  ببعض التوييد في الفقه وفي القانون النهري االتفاقي Priority ruleاألولوية 

ر سواء الواقعة لهذه النظرية ليس هناك أولوية ألي دولة من الدول المشاطئة للنه

وحنما تعطي األولوية للدولة التي تنتفع في أدنى النهر أو الواقعة في أعلى النهر  

 بالنهر قبل سواهاب 

  وهي تطبيق لنظرية احترام الحقوق اوتحمي هذه النظرية االنتفاع األسبق تاريخيو 

ا هي قاعد    ول نها ليسإل مقبولة عموما  بماالم تسبة التي جرى التوكيد عليها أحيانو 

 مطلقةب 
 

وفي المقابل فإن الحقوق الم تسبة التي يتمتع بها لبنان وفلسطين في مياه نهر 

فرنسا  –سة في معاهدات دولية  ومنها اتفاقية بريطانيااألردن هي حقوق اتفاقية م رّ 

نطبق على هذه االتفاقيات وت ب1926سن الجوار في العام واتفاقية حُ  1920للعام 

مة في قانون المعاهدات التي توجب تنفيذ المعاهد  بحسن نية )الماد  القاعد  العا

(ب والمعاهدات الدولية المعنية 1969المعاهدات لعام  لقانون ييناڤمن اتفاقية  26

ألح ام القانون الدولي العام  وهي اتفاقيات سابقة على  ال" وفقو حسرا ي" ـملزمة ل

حتج هنا بقاعد  نسبية آثار المعاهدات  ات وال يم ن أن يُ  لي" سرا يوجود ال يان "ا 

عن أن اتفاقية جنيف باتإل من األعراف  الطابع ا قليمي )أو ا قليمية أو الفنية(  فضالو 

 مة لجميع أعضاء المجتمع الدولي من دول وكيانات ومنظماتبلزِ الدولية المُ 
 

يتلخص في  يالوّزان –صبانيفي موضوع مجرى نهر الحاما نريد أن نؤكد عليه هنا  

 نقطتين:

وتقوم على ف ر  ضرور  حعاد  النظر بمصادقة لبنان على اتفاقية قانون  األولى:

  أو على األقل 1997استخدام مجاري األنهار أل راض  ير مالحية )نيويورك( للعام 

ف بالمياه بمواجهة حدراج تحفظات على بعض موادها بما يضمن للبنان حق التصرّ 

 وم الثاني: طاولة مستدير الي
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وخاصة أن مسا ل المياه تدخل ضمن األمن الما ي للمنطقة لي  سرا يالعدو ا 

 ليبسرا يي مع العدو ا ستراتيجلها وهي جزء من الصراع ا مبوك

لي الطامع سرا يوتستند هذه النقطة حلى أن من مصلحة لبنان بمواجهة العدو ا 

من لجزء عتمد نظرية السياد  المطلقة على ايفي ثروات لبنان والمنطقة الما ية أن 

سيما أن لبنان هو بلد المنبع  ما يتيح له التح م بمصدر    والالنهر الواقع ضمن حقليمه

ن تمتلي ي هذه النظرية يستوجب أب ول ن تبنّ المياه من حيث االستعمال وال ميات

عن التجهيزات الخاصة بالبنى  الدولة ا م انيات المالية والقدرات الدفاعية فضالو 

تسمح باالستخدام األقصى لمصدر المياه لحاجات الري وجر  التحتية الضرورية التي

 مياه الشفةب
 

ة من حقامة منشآت ما ية الحل العملي  وهو اتخا  ا جراءات العمليوتتضمن  الثانية:

بار جوفية  وسدود صغير  ومتوسطة الحجم  ومشاريع ري ومياه شفة ومحطات وآ

منهجية االنتفاع األمثل   قات ووفعلى الجزء اللبناني للنهر  وضمن حطار سد الحاج

 حلىبالغير من الدول العربية المجاور   وهذا ما يدعو الح ومة اللبنانية  ا ضرارودون 

 –على االستفاد  المثلى من نهر الحاصباني ترّكزتبني خط  قصير  ومتوسطة األجل ت

 بالوّزاني
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 مداخالت الفترة األولى من الطاولة المستديرة

المتحّدثين الر يسيين في الطاولة المستدير  من تقديم مطالعاتهم ُفتح  بعد انتهاء

باب النقاش بينهم وبين بقية المشاركين الذين أبدى بعضهم مالحظات وطرأ أسئلة 

النقاش الدكتور عبد  أداروتقّدم بمداخالت تلتها ردود من ِقبل المتحدثين المعنيينب 

 ا:الحليم فضل اهلل وافتتحه ب لمة جاء فيه

 

 دب عبد الحليم فضل اهلل

ة موحد  حول السياسة التي حن الغاية التي نسعى حليها هي التوصل حلى رؤية وطني

على معطيات  بناءو  الوّزانيتباعها في استغالل مياهنا في حوض الحاصباني/ ينبغي ا

سياسية وحقوقية وتقنية دقيقة  ألننا الحظنا وجود اختالفات في بعض هذه 

لبنان السيادية على قاعد  صلبة من األرقام ما نحتاج حلى تثبيإل حقوق المعطيات بين

ن على ُطرحإل وجهتا نظر: األولى تقول بو والمعطيات والبيانات المتفق عليهاب لقد

لبنان أن يحّدد ما هي حقوقه التامة في هذه المياه ومن هذا الحوض  على افتراض 

وينبغي التصّرف بناءو   اطبعو  ليسرا يا أن هناك دولة اسمها فلسطين  وليس ال يان 

نتصّرف على هذا  مثالو  3مليون م 200كانإل حصتنا من المياه هي   اعلى  لي  فإ

 على هذا األساسب انعمل أيضو  3مليون م 400األساس  وح ا كانإل حصتنا 
 

ن علينا االنطالق من صفحة بيضاء  أي نفترض أن ووجهة النظر الثانية تقول ب

وأن هذه  اال وجود لدولة واقعة جنوبو  أن لي  ير موجود  أو نفترض يسراالعدّو ا 

التي  األعرافمنها بناء على  -بالحد األدنى –المياه هي مياه لبنانية نوخذ حاجاتنا 

  ونذهب 1997تمليها االتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية قانون المجاري الما ية لعام 

وما تبّقى  حد  بمعنى أن ُنلّبي كل احتياجاتنا أوالو قصى أحلى التوّسع في تفسيرها حلى 

 يذهب باتجاه األراضي الفلسطينيةب

مع أخذنا بعين االعتبار أننا ننطلق من  اتان بالنقاش  طبعو تان جديرطهاتان النق

  فنقوم بما 1964ولسنا في العام  2002واقع سياسي متفق عليه من لحظة العام 

ا ي في من القو  السياسية والقو  العس رية والقو  للبنان ولدينا م انراه مناسبو 

 الجيوسياسية من أجل أن نمضي بتنفيذ ما نرتئيه من مشاريع وأن ندافع عنهاب

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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حلى الدكتور  مع أوالو تاآلن سوف نوخذ المداخالت بحسب ترتيب طلب ال الم فنس

 محمد طيب

 

 دب محمد طي

على  أؤكدأن  وأريدمور  رحإل بعض األستفدنا من المداخالت التي حصلإل  وطُ ا

 بعض المسا ل وهي تحتاج حلى نقاش طويلب

ني توخذ حقي من المياه لمنزلية يسمو على كل الحقوق  أي أا بالمياه  حن الحق أوالو 

قوق بق قطر  ماء لآلخرين  وهذا من حالمنزلية تحإل أي ظرف كان  حتى لو لم ت

 القابلة للنسخب ا نسان  ير

 -ني بل مصلّحتنا القول الحاصبانيالحاصبا -الوّزانيا القول   ليس من مصلحتناثانيو 

هر الحاصباني يسير سافة بسيطة في لبنان  في حين أن نيسير م الوّزانيألن  الوّزاني

 الوّزاني  على اعتبار أن الوّزانيكلم  وقد تقصدنا أن نضع العنوان الحاصباني/  24

طويلة وليسإل قصير   حتى ح ا هو أحد روافد الحاصباني ول ي نتحدث عن مسافة 

ال يسير في األراضي اللبنانية سوى  الوّزانيبمسافة سير النهر فإن  تمإل مطالبتنا

ومن األفضل دمج النهرين مع بعضهما البعض ونقول كلم   5مسافة تصل حلى 

 بالوّزانيالحاصباني/ 

جري لقد اطلعإل على الوثا ق الخاصة بمؤسسة عبد العال ووجدت أن ثمة مسولة ي

 1920علم ح ا كان  لي عن قصد أو عن  ير قصد  وهي اتفاقية عام حهمالها  وال أ

 أعطإلهذه االتفاقية  ب1924 عاموُسجلإل لدى ُعصبة األمم  1922التي ُأبرمإل عام 

لي لهذه االتفاقية وقال حنه ليس وريث سرا يلبنان كل الحقب وقد تن ر ال يان ا 

ي اتفاقية  وهذا ال الم  ير مقبول في القانون والدولة الفلسطينية  وال يعترف ب

 هنا ال أت لم عن شرعية وعدمو بالدولي ألن ال يان المغتصب خلف الدولة الفلسطينية

التي توتي بعد دولة أخرى يجب عليها االلتزام  لةوشرعية  ل ن يوجد تتالي دول  الد

وهي معاهدات لها من التشريع   ابالمعاهدات ال سيما المعاهدات التي ُتعطي نوعو 

 طابع معّين مثل معاهدات الحدود ال ُيعاد النظر فيهاب

  هذه االتفاقية يجب التمُسي بها و لي لسببين: اح و 
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 بن نستخدم الماء بّقدر حاجتنا وما يتبقى يذهبهو أنها تعطينا الحق بو :األول

ي أن والسبب اآلخر هو أن العدو لم يقتصر على ما كان يستعمله من الماء  يعن

وقد استخدم المياه التي كانإل تذهب حلى البحر االستعمال التاريخي تجاوزه العدو  

 ا حصة فيها فلما ا نتركها لهبنالميإل  ونحن ل

ثم توتي مسولة الخزانات ح  يوجد خزان ينبع منه نهر القاضي "نهر الدان" وبانياس  

لمساحة التي يشغلها وقسم منه موجود في األراضي اللبنانية ولنا حصة فيه بحجم ا

 بأرضنامن 

حن القانون الدولي ال يحدد بدقة الحصص الما ية لدول المجرى كما تفضل : الثاني

واتفاقية  حطاريةبه الدكتور قبالن  هذا ال الم صحيح  واالتفاقية هي اتفاقية 

  األولى تبقى سارية المفعول االتفاقية فإن ا لم توجد اتفاقيات ثنا ية احتياطية  فإ

بمعنى أن االتفاقية الثنا ية   لم تّنص عليها االتفاقيات الثنا ية أح ام معها وتسري

في ما هو  1997فإننا نرجع حلى اتفاقية عام  تتطرق حلى كل المواضيع المستجّد  لم 

يفترض أن يعترف بها وح ا لم  أعرافن هناك أعراف وحن لم يعترف العدو بهاب ول 

 يعترف فإنها تطّبق عليهب

  ح ا امسولة خطير  جدو سين عن سّد النهضة الذي يطرأ دث أحد األخو  المهندتح

فإنه يجرف السودان معه ويدّمر السد العالي حسب ما ورد في سياق  اُدّمر عس ريو 

 المؤتمرب

ثم توتي األرقام  بالنسبة لما تفضل به الدكتور نصر اهلل  نحن يهمنا الجيولوجيا أوالو 

للماء  أما من الحاصباني حلى  ان العدو يّدعي أن هناك تسّربو في المرتبة الثانية  أل

مس  وهو كالم  ير صحيح  حال أن التركيز أالليطاني أو الع س  وهذا تم التحدث عنه 

 ن له حصة فيه بما أنه يتسّرببات ل ي ال يدعي العدو بوذعلى هذه المسولة بال
 

 دب وسيم ضاهر

يهما الدكتور فضل اهلل أرى أننا ال نستطيع لوجهتي النظر اللتين أشار ح في موضوع

 موجودب أن ندير ظهرنا ونفتح صفحة بيضاء وكون العدو  ير

تنزل من هذا الحوض   3ماليين م 610ينبغي أن ندرس الوقا ع بالتحديدب يوجد 

ل" عندها حسرا ي  و"% من مياه حوض األردن كامالو 30في بحير  طبريا  وهي تش ل 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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الموضوع ال يحتمل حدار  الظهر أو التغاضي عن الواقعب  امياه  ح و في ال انقص كبير جدو 

وكما تفضل الدكتور قبالن األمر يحتاج حلى شجاعة والى قرار ال بد أن يتخذ ل ي ن ون 

 لة األولىبوالمسلتحّمل نتيجة هذا القرارب هذا في قادرين ومستعدين 

ُأنجز التصميم الخاص قد سنة  ل 50في المسولة الثانية  المحطة ليسإل بحاجة حلى 

بها وسوف ُتلّزم  ونحن نتواصل مع مجلس الجنوب لوضع آليات للتعاون والتنسيق 

ن على تومين قادروونحن وحياهم  الجزء األول أقامفيما بيننا  ومجلس الجنوب هو من 

 التغطية السياسية الالزمة لتنفيذ هذا المشروعب
 

بموضوع الدولة  ومؤسسة مياه لبنان  ادا مو المسولة الثالثة  صحيح حننا نجلد  اتنا 

ة دولة  ومجلس ا نماء وا عمار سسالجنوبي مؤسسة دولة  ومجلس الجنوب مؤ

ال  ا و إمؤسسة دولة  والدكتور علي فياض من المجلس النيابي وهو مؤسسة دولةب ف

حن الدولة ليسإل موجود   هذا كالم  ير صحيح  وهذه الدولة  انستطيع القول دا مو 

وجود  بنا وتعمل على محاولة التنفيذ  ولو أنها ليسإل ب املها ول ن بجزء كبير منها م

في ما يتعلق بموضوع الدراسات الذي تفضل به الدكتور ناصر  تعمل على التنفيذب

سنة  ما عدا  60لمد   النسيان أدراجنصر اهلل من المؤكد أن هذا الموضوع كان في 

 ححيا ه  ونعمل على وع هذين النهرين كان مهمالو ب موض2002الحركة التي ُنفذت عام 

 حعدادوهو بحاجة حلى دراسات ول ن هذا ال يعني أن ننتظر حتى االنتهاء من 

يون المئة ملتتعدى  فهي حقوق -امحتاطو  أكونح ا أردت أن  -االدراسات  حن لنا حقوقو 

المقرر   3مليون م 12ن من المؤكد أن ال مية تتعدى   وهذا تقدير تقريبي  ول 3م

نفسنا معنيين بون هذه أة كمرحلة أولىب وفي المرحلة الحالية ال نرى حطالم  نجاز

أنها أقل ب ثير من  امن المؤكد ُح مو  3مليون م 12حصتنا أو ليسإل حصتنا  فإن كمّية 

 حصتنا المشروعةب

 

 *لبيب الحمرا أب

 أطيلتنا  ولن على هذا المؤتمر القّيم الذي اعتبره لمصلحة منطق أش ركمبداية 

 ال الم فنحن مع المحافظة على حقوقنا الما ية بش ل كامل ومطلقب

                                                           
 ر يس بلدية حاصبياب *
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وأريد أن أؤكد على ال الم الذي قاله النا ب الدكتور علي فياض نحن ال يم ن أن 

 نقبل حقامة السد في م انه الحالي  ولدينا طرحان:

حنشاء سّد األول  دراسة السّد التي وردت في السابق بمشروع عبد العال عند 

بور ال يستخدمها أحد  وهذا  وأراضالليطاني  وهو سّد الفاتر  وهو في واٍد سحيق 

مساحات الزراعية التي من المم ن أن ز كل اليخدم أهل المنطقة وبالتالي يوّسع ويعزّ 

وال سيما أن األكثرية في منطقة حاصبيا هم   نستخدمها نحن كس ان محليين

ةب وعندنا ال ثير من المناطق البعلية التي ال يم ن جّر مزارعون ويعيشون على الزراع

كمية المياه التي سوف نمنعها  نزيدالماء لها  ويوجد عندنا م ان آخر  ونحن نر ب أن 

لي  وهي تمتد من جسر الشقعة حلى منطقة الخيام  وهذه منطقة سرا يعن العدو ا 

قوالن حن هذه األماكن من والمنطق والعلم ي بمهملة ليس فيها أحد وعبار  عن وادٍ 

ف اآل كسهل الحاصباني عمره ازراعيو  الطبيعي أن ت ون خزانات مياه وليسإل سهالو 

ول ن بعد حعاد   انحن مع السدود طبعو  بنستثمره على الدواموال نزال السنين وكنا 

 شحروربدراستها ودراسة الجدوى منها  كما قال الدكتور حبراهيم 

يةب نحن ومجلس ا نماء وا عمار سنعمل صداء ومستعاليوم نحن نواجه مش لة كو

نحفظ هذه المياه التي نمل ها والتي  اليوم محطة ت رير بعد مطالبات عديد  حتى

نشرب منها  حال أن وزار  الطاقة منعتنا أن نضع محطة الت رير بحوض الحاصباني 

ض أن حضر  النا ب علي فيا أدعوألنه يوجد على الورق سد حبل السقيب وهنا 

 اخليل ل ن خطيو  أبيلقد أخذنا في الماضي موافقة شفهية من الوزير سيزار يساعدناب 

رفضب نحن نريد أن نمد قساطل وعند حقامة السد ُيقام بمواصفات تراعي الطرق 

من التسّرب ونحن قادرون اليوم على  لي حال أن الوزار   األنابيبالعلمية وتمنع 

 بارفضإل مطلقو 

طالب ل ي  -ا نماء وا عمار حلى بلدية حاصبيا ودار الهندسةتي مجلس سيو ا دو 

 نضخّ هو أن   المتخصصينعن نبحث ونحاول أن نبتدع الحلول  ألن آخر حل صدر 

الت رير ستوقف  محطة ب وفي النهاية ح ااعلميو  اسليمو  االصرف الصحي وهذا ليس أمرو 

 ّوث كل المنطقةبالعمل بها فإن كل الصرف الصحي سينزل على هذا النهر وسيل

دعوكم لمساعدتنا ألننا ال نريد خسار  المحطة ونحن نشتغل على هذا النهر أ أنا

وعلى هذا النبع الذي نشرب منه  ونحن مصّرون على حقامة محطة مركزية كبير  

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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مياه  ل ي ال تتسّرب اهذا الصرف الصحي عن النبع جنوبو  لسبب واحد وهو أن نبعد

أنه ال توجد لدينا حم انية  ايد ت ريرها علمو ى لو أعالحوض حت الصرف الصحي حلى

 لت ريرها حتى تصبح صالحة للشربب

يعني هذا المؤتمر  وسوف أتحدث حلى  اعرض باختصار أمرو أستغل الفرصة وأسوف 

للتنظيم المدنيب الموضوع هو  األعلىفي المجلس  االدكتور حبراهيم بصفته عضوو 

علينا أن ن ثر من االستثمار العمودي ونخفف  اأنه لما كانإل مساحة لبنان ضيقة جدو 

ب ونحن اليوم كبلدية حاصبيا نعمل على حقامة مخط  توجيهي لبلد  حاصبيا األفقي

% للس ن 5هو أن ي ون  اوناقشنا موضوع حوض الحاصباني  وقد أخذت البلدية قرارو 

ل ي نحافظ عليهب وعلينا أن نحافظ على المساحات  % للسياحة15في الحوض و

 االستثمارالخضراء والمساحات الزراعية وال يم ن أن نحافظ عليها حال بون ن ّثر 

 باألفقيالعمودي ونقلل 

 

 عطا اهلل شعيتو بم

على نقطتين  األولى دعو  الساد  النواب ممثلين بالدكتور علي  ألؤكداختصر سوف 

ملّوثة ألن مياهه نظيفة وليسإل  األولوية الحاصبانيفياض أن يولوا مشروع مياه 

وتصلح للشرب أفضل من مياه الليطاني التي أصبحإل شديد  التلّوث كما هو معروفب 

القوانين   صدار ا أخذنا هذا الموضوع على محمل الجد وفّعلناه لدى مجلس النواب حو

 ضاعفضاهر أن يمل من الدكتور وسيم نو  والالزمة فإننا نقوم بخطو  بالغة األهمية

ث ن يصبح التلوّ دعو  نشاء لجنة ح اثة سريعة للنهر قبل أجهوده في هذا الشون  وأ

مليون$ ولن نستطيع استثماره في  800نحو  ي الذي ت لّفنا عليهفيه بمستوى الليطان

 القريب العاجلب

يم شحرور بشون تصنيف األراضي  النقطة الثانية تتعّلق بما تفّضل به الدكتور حبراه

ن ال نقبل بون يخط  عنا أحد مع ن الطبيعي أبالذي جرى  ومالواقع لقد فوجئنا في 

مئة بالمئة نظريته  أؤيداحترامنا للمجلس األعلى للتنظيم المدنيب من جهة ثانية أنا 

فهم أن ي ون سهل الخيام يخضع أبشون المحافظة على المساحات الزراعية ال برى  

ألمر صحيحب القرىب هذا اات السهلية في لتصنيف معّين وكذلي سهل البقاع والحياز

قريتي الطيري حيث توجد منطقة جبلية صخرية  ال ي في أن ت ون بعيد   ولنوخذ مثالو 
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وهو عبار  عن تهجير  ام عن خ  المدينة ل ي يجري تصنيفهاب هذا ال ُيعقل أبدو  300

 ديمغرافي بطريقة مقّننة ح ا صح التعبيرب

طي البلديات مهلة فهمه هو أن على المجلس األعلى للتنظيم المدني أن يعما أ

سنتين لعمل مخط  توجيهي ألنها تعرف أراضيها وتعرف مصلحتها ثم ترفع المخط  

 اّسق  المخط  حسقاطو أما أن يُ  بويوخذ مساره الطبيعي حلى التنظيم المدني وُيصّدق

 ففي  لي حجحاف وهو بمثابة كارثة وطنية كبرىب

 

 علي الزين بأ

بوجود كل من  الوّزانيالحاصباني/ هناك حم انية لوضع سياسة وطنية لمنطقة 

 اتش ل معو مجلس الجنوب ومصلحة مياه لبنان الجنوبي ومصلحة مياه الليطاني التي 

األساسي للمنطقة  وبالتالي هناك حم انية لوضع سياسة  ا نما ي الشريان الحيوي

وال ننتظر الدولة ك ل من أجل هذا العرض  هذه نقطة  لهذه المنطقة ما ية وطنية

 بىأول

ية وهذا أمر حستراتيجالمؤتمر عن أمور النقطة الثانية هي أننا نتحدث في هذا 

 بد أن نعمل على مراحلب أنه يحتاج حلى وقإل طويل ولذلي الضروري حال 

ز على استثمار مياه في هذا السياق أرى أن من مصلحتنا بالدرجة األولى أن نركّ  

من مياه الليطاني ح  ال يوجد على مجرى  ب ثير األنها أقل تلّوثو  الوّزانيالحاصباني/ 

النهر صرف صحي وال مواد كيميا ية  حضافة حلى كونها محا ية لفلسطين  في المرحلة 

 الحالية جرى ت ليف استشاريين لمتابعة هذا الملف ورفع الدراسات حوله ونحن

ا معنيون   مع العلم أننمن هؤالء االستشاريين الم ن ر  أحدو كبلديات واتحادات بلديات 

 مباشر  بتحديد احتياجات بلداتناب

عن محطة الميسات   رمزي رمضان المهندسأما حول المرحلة الثانية فقد تحدث 

 24ة ال هرباء مؤمنّ أن  ا  علمو الوّزانيمين التيار ال هربا ي لمحطة وهناك مش لة تو

ع تين أو ثالثة بلدات  وفي موضويخدم بلد في المنطقة مستشفىساعة ل 24على 

خ  الطيبة وحم انية  مسولة االستفاد  من طرأالذي ُ كرت لم تُ ال هرباء خطوط 

نشغل مضخة تطويره بل ُ كر خ  الميسات فق ب وفي موضوع المضخات لما ا 

 حتياط لتلبية احتياجات الناسبونبقي األخرى كا واحد 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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دت والنقطة األخير  تتعلق بالتنظيم المدني  نحن مع تنظيم األراضي ح ا وجِ 

هناك مخط  توجيهي للتنظيم المدني منذ أربع  بمخططات توجيهية لتسهيل األمور

  فيهب ولم ُيبإلّ  اسنوات ل نه ما زال معّلقو 

 

 أب حيمان عبد العال

ه والدي الدكتور حبراهيم عبد العال  لبنان ومياه لبنان ليس أنا أرى لبنان كما رآ

وكون معظم حديثنا يدور حول  حصص مناطق وحنما هو بلد واحد  هذا ألنني شعرت

 المناطقيةب

لقد تحدث الدكتور علي فياض عن سّد الخردلي الذي تمإل دراسته بش ل جيد وأرى 

من الحاصباني/  امن الليطاني والحقو  اأننا يجب أن نستفيد من كل قطر  ماء وخصوصو 

هنا ألن ب وأنا أؤيد ما قاله الدكتور محمد طي من أننا نحن الذين نلّوث مياالوّزاني

 مصدر التلّوث داخلي وال يوتي من الخارجب

حن لبنان يمتلي ثرو  ما ية كبير  ومعظم مياهنا يذهب حلى البحر بينما يجب أن 

نستفيد منها كلهاب واألولوية بنظري هي لليطاني ويجب اليوم قبل الغد أن ننهي 

 حنجاز كل السدود ومشاريع السدود وهذا أمر ضروريب

أننا كنا منذ فتر  في جامعة عريقة في لبنان وكان معنا ممثل  ا كر في المناسبة

عن وفر  المياه في  اي الدولي في منطقتنا وهو تونسي األصل  وقد تحدث علنو نللب

من ثروته الما ية لألردن وفلسطين   البنان وأن معظمها ُيهدر وُيفترض أن يعطي جزءو 

 له من مركز رفيعبول ن مؤسسة عبد العال تصّدت له وأس تته بما يمثّ 

 

 ب ماجد  مشييم

على ما قاله الدكتور علي فياض بخصوص موضوع التعاون مع وزار   اتعقيبو 

 للمزارعينالزراعي والتوعية  ا رشادح ا كان القصد بموضوع التعاون هو الزراعة  

  وكل حرشادي  وفي كل قضاء مركز لإلرشادالنبطية أربعة مراكز  محافظةفلدينا في 

الموجود في منطقة  ا رشاديركز الما المعونة للمزارعين ومنهم شادي يقّدممركز حر

ومبيدات  أسمد ح ا كان القصد هو المساعدات العينية للمزارعين من و مرجعيونب

 ضمن خطة يجب أن ي ونالمزارع موضوع دعم  فتجدر ا شار  حلى أنو يرها 
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فهذه أشياء  ر برادات مثالو في موضوع التسويق وتوفيبحيث نساعد المزارع   محدد 

خاصة وان ححصاءات وزار  الزراعة تشير تشمل المزارعين ك ل وليس المزارع وحدهب 

  لف مزارع أشجار مثمر أ 45 -40بينهم نحو لف مزارع في لبنان أ 170 حلى وجود نحو

 أسمد المثمر  مساعدات عينية من  األشجارمزارعي  وح ا أرادت الوزار  حعطاء

ب  ير كافيةست ون إن موازنة وزار  الزراعة وربما موازنة الدولة كلها ومبيدات ف

 في لبنانب الزراعة ي األساسي لقطاعستراتيجالمساعدات يجب أن ت ون بالدعم ا 

وهي مرحلة مؤقتة  بخصوص اآلبار  صحيح أن المزارعين يروون أراضيهم باآلبار

والمبيدات التي يستعملها  سمد لألاالستخدام المفرط ومع القادمة المرحلة ل ن في 

  وهذه مش لة موجود  في منطقة المياه الجوفيةث حلى تلوّ  هذا األمر المزارع سيؤدي

   ويصعب التخلص منهاباالبقاع حاليو 

سنة قابلة للتجديد  25والمش لة األساسية هنا هي أن هذه األراضي مستوجر  لمد  

الدولة  أتإلب وفي حال با يجاري كلها المزارعين ليسوا من المنطقة واألراض وأ لبية

 وحال سوف توقفهث ملّوث وعليي حزالة التلوّ المزارع أن بئرك  وأبلغإلسنوات  10بعد 

ي ون قد استفاد رك استثمار األرض بعد أن أن يت لمستوجرفيم ن عندها ل عن العمل

 لمال هابوترك األرض  هامن

  وسنعمل على عدم السماأ حاألصحن ضخ المياه لري هذه األراضي هو الطريقة 

ر اآلبار حتى نتفادى مش لة مستقبلية بعد عشر سنوات لن ي ون من السهل بحف

 التخّلص منهاب

 

 

 ردود على المداخالت

 ب رمزي رمضانم

الخاص "الحصر " التوهيلي مشروع أريد أن أشير حلى أن  عن التلّوث بمناسبة الحديث

خاصة وأننا لحظنا وجود  ن مياه نظيفةسوف يؤمّ نه ألأهميته ر له المقرّ  الوّزانيبنبع 

 امشروعو كونه مراحل لسبب بسي  سيتم تنفيذه على  مشروع محطة ت ريرب وهو

 عماالو أحتوي على نظام التح م عن ُبعد ويتضمن فهو مشروع را د ي اجدو  احساسو 

 ن أعلىع اوينبغي أن ي ون قرار تنفيذه صادرو  امتطور  جدو  ل ترونيةحومي اني ية 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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عة واحد  ومن كله دفحلى تلزيم المشروع   هبنالو  أننا بمعنى مستوى في الدولةب

المشروع  حيقافلي يؤدي حلى حسرا يثم طرأ سبب سياسي أو دبلوماسي أو عس ري 

مقاول لّزمته  فيوتيني مثالو   نقع في مش لة كبير  على مستوى التعاقد سوف عند ذ

حضر أن أ عن العمل بعد أوقفتهنني ويطالبني بدفع عطل وضرر أل المشروعكل 

 نجز بمزيد من الحذر حتى ولو كانإل األموال متوافر بهذا المشروع يجب أن يُ  بمعداته

 

وقال حن ا راد  والهمة كانتا متوافرتين  2002تحدث الدكتور قبالن عما جرى عام 

في وجه    وهو ما سمح لنا بالوقوفالخطة كانإل مدروسة وليسإل عشوا ية وأن

 "بلرا يحس"

التي أقيم عليها  الوّزانيالمنطقة من  نحنقول في ما يتعّلق بموضوع االستمالك  

احتياجات المنطقة في حينه   لسداستمل تها  قد وزار  الطاقة مشروع المياه كانإل

تحإل االحتالل  اعامو  30ونحن نعلم أن هذه المنطقة من الجنوب اللبناني كانإل قرابة 

فجو  بدأ الناس يعودون  كان التحرير عام ألفينبحلى أن  مهاجرونوالس ان معظمهم 

نمّو الس اني الذي تسارعإل وازداد العمران وتوّسع وكذلي ال حلى المنطقة المحّرر 

جراء مسح ل ل األراضي على   بعدها  هبإل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي  وتيرته

أردنا استمالك عقار فإننا تمل ها الدولة  وح ا  اولم نجد أرضو  الوّزانينهر المحيطة ب

المراسيم لهب لقد تنبهنا حلى هذه األمور وتمإل دراستها   صدارنحتاج حلى سنوات 

وما يم ن أن نتعّرض  وحيجابياتع الجوانب بعين االعتبار من سلبيات يبدقة آخذين جم

 بالوّزانيله وخاصة في مشروع نبع 

 

 النا ب دب علي فياض

أو العمل  االنقاش حول االتفاقيات مع فلسطين تاريخيو   والو هناك مالحظات سريعة  أ

ل"  د  حسرا يوأن " اأيديولوجيو  اليس نقاشو  باالتفاقيات الثنا ية أو الدوليةأو  باألعراف

سرطانية نريد أن ُنزيلها من الوجود  فهذا أمر متفق عليهب ل ن على المستوى العملي  

نوصي الدولة اللبنانية برمي كل  على المستوى القانوني  هل نحن في هذه الندو 

واالستفاد  هذه االتفاقيات في سلة المهمالت وحبس مياه الحاصباني بال امل  

  حتى لو أّدت حلى ما أّدت حليه  هل هذا ما قصده البعض الوّزانيالمطلقة من مياه 
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ية ق على كالمي أنه يجب أن نستفيد حلى الحد األقصى من االتفاقيات التاريخعندما علّ 

لمصلحة لبنان   التي كانإل موضوعة أيام االنتدابين والتي هي في بعض القراءات

ألنها تنص على أن لبنان يستفيد بحسب حاجاته وما يبقى ُي مل باتجاه فلسطين؟! 

لصالح لبنان هل نتخلى تفاقيات  وهذا متروك للقانونيين  فلذلي ح ا كانإل هذه اال

 من المفترض أن بويديناالت القو  ونرمي ورقة ونترك الموقف فق  لمعاد اعنها طوعو 

 ون لصالحنا؟ت 

  ةوله عالقة بالمصلحة البحت اجدو  اُيفترض أن ي ون هاد و  يي أن هذا النقاشأفي ر

 احلى ترسيم خ  بحري لحماية حقوقنا النفطية  ومثلما أخذنا جميعو  اآلنأي مثلما ندعو 

ق  كذلي األمر فيما يتعلق بهذا على المستوى الوطني بموضوع الخ  األزرحقوقنا 

عالقة بهذين النهرينب هذا الموضوع بطبيعة الحال ليس الخ  الما ي الذي له 

وقدرتنا على حماية  ةبالمستوى ا يديولوجي بل بالمصالح اللبنانية البحت امح ومو 

 هذه المصالح بالطريقة المناسبةب

روع  سبق وتناقشإل مع في ما يتعلق بموضوع السّدين على الليطاني السؤال مش

حة الليطاني التي رعإل هذه الدراسات لالدكتور علي عبود الر يس السابق لمص

ين من بعضهما البعضب بحسب دراساتهم ودافعإل عنها  وسولته عن أسباب قرب السدّ 

مليون  120هو سّد كبير يسع  يكل سد له وظيفة مختلفة عن اآلخر  ل ن سد الخردل

الذي ما زالوا يسمونه على  -السفلير  القرعون  والسد من الماء أي نصف بحي 3م

صبح سد أ نهم نقلوه من كفرصير حلى زوطر أي أنهأ االخرا   سد كفرصير علمو 

ول ن يجب أن ُيعاد النظر في  وهو سد صغير  3مليون م 30سعته بحدود والشومرية 

 7لحوالي  احنتاج ال هرباء عليه ب لفة ش لية جدو  ليدراستهم فسد كبير كسد الخرد

ميغاواط يعني ال شيء  وقيمته بالري يفترض دراستها  ويجب أن نرى أين ت من 

حنما ليس عندي ال موقف حيجابي وال موقف سلبي  االموضوعب طبعو الخطور  في 

ألنه بعد  قة لدراسة الموضوع مع نواب المنط اواقترحإل عليه حينذاك أن نعقد اجتماعو 

 ل حلى ساقية ب ل ما لل لمة من معنىبويتحوّ  الشومرية ينتهي نهر الليطاني

هل نريد أن نصل حلى هذا المستوى  أي أن نفقد الليطاني وال نعود نجده لصالح 

 بثالث بحيرات كبير ؟ هذا بحاجة حلى نقاش

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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ات االستن ار واالعتراض على  ياب وزار  دسجل مالحظة اعتراضية ب ل مفرأ وأنا

هذه المسولة تت رر  كلما نبحث قضايا المنطقة التي  االطاقة عن هذا االجتماع  ودا مو 

 بمعنا أخرى ال ت ون وزار  الطاقة حاضر  بومورلها عالقة بالمياه أو 

للتنظيم  المسولة األخير  فيما يتعلق بالمساحات الخضراء ف ما أن المجلس األعلى

مل فإن البلديات تتح  في  ياب البلديات من التشريعات االمدني قد وضع عددو 

في الجنوب  اب ال توجد بلدية حاليو الزراعيةأساسية بعدم حماية المساحات  مسؤولية

ب في السابق عندما ُأنجز امطلقو  اواضعة في حساباتها حماية المساحات الزراعية  أبدو 

كل البلديات على  إلاعترض الزراعيةاألراضي لتنظيم استخدامات  األبيضال تاب 

ريد زراعة ومن ناحية ثانية يوجد  زو عشوا ي ل ل التصنيف الزراعي  من ناحية ن

 دون استثناءب المساحات

ا أن تواجه الناس وتصّنف المناطق الطرفية اأ لنهل البلديات هي الجهة التي يت

 القرى؟ هذا ضرب من الجنونب لحو

هذا األمر ُيمارس على مستوى سلطة مركزية  والبلديات تتجاوب مع هذا األمرب في 

كلها بالعمران العشوا ي وتختفي  األريافعالم ال ُيسمح بون تؤكل كل بلدان ال

المساحات الزراعيةب حتى في سهل الخيام توملوا كيف أنه في كل فتر  يقام فيه بناءب 

 اوما يو  اوجماليو  اوبيئيو  اسهل الخيام هذه الواحة الساحر  والتي هي ال تقدر بثمن زراعيو 

مصير سهل البقاعب هذا األمر بحاجة حلى سنة مصيرها يصبح ك 20من اآلن حتى 

بهذا الشون ل ن ال أحد ي ترث بهذا  تحجراءات وقد خاطبإل البلدية في الخيام عد  مرا

 الموضوعب

  

 ب ناصر نصر اهللم 

ب في الدراسة 1997األولى موضوع االتفاقية لعام  :سوف أتحدث عن نقطتين فق  

الح لبنان  وبالر م من  لي وافق لبنان القانونية لالتفاقية رأينا أنها ال ترعى مص

عليهاب حينها كتبنا حلى المجلس النيابي وبمعرفة من الر يس بري تم االتصال بلجنة 

العام لألمم المتحد  نتحفظ فيه  لألمين ا س وابواسطة  اكتابو  وأعددناالطاقة والمياه 

 مياههب نها  ير قانونية وال ترعى مصالح لبنان في حمايةأعن االتفاقية و
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وهناك كالم م  800ديث عن مشروع الليطاني منسوب النقطة الثانية  جرى الح

ثه كبير وصعب  حال أنه يوجد جهد كبير نه ملّوث وتلوّ أكثير حول موضوع الليطاني و

من الدولة لرفع التلّوث عن نهر الليطاني وعن حوض الليطاني من النبع للمصبب 

لتوسيع عملية رفع التلّوث من  اكبيرو  ااب جهدو كذلي بذل الدكتور علي فياض والنو

 من النبع حلى السّد فق  في بحير  القرعونب االنبع حلى المصب فيما كانإل سابقو 

لرفع التلّوث   اض لل ثير من اللغ  وأنه يوجد مبلغ ضخم جدو هذا الموضوع يتعرّ 

د  على ب ل القرى والبلدات الموجو يتعلق بل  فق  بالمياهوالموضوع ال يتعلق 

تمنع بحيث حوض نهر الليطاني والتي تحتاج حلى أن يقام لها شب ات صرف صحي 

عمليات التسّرب للمجاري الحالي وُترب  بمحطات معالجة سليمة وبالتالي تصبح هذه 

وعلى رمي نفاياتهاب  منمنع المصانع من النبع حلى المصب  اثة  وأيضو المياه  ير ملوّ 

  وهذا الموضوع للصرف الصحي الخاص به ير داخليأن يقوم بعملية ت ركل معمل 

على الدولةب وكما أن الناتج الذي يصدر حن كان من محطات هامة ُيلقي مسؤولية 

المعالجة أو من المصانع ينبغي أن نجد له الحل المناسب  وهذا يتبع الموضوع الصحي 

صبحوا لة أالخببب وكل العاملين في الدو والموضوع الزراعي واالستعمال الزراعي

 األوضاع على تنفيذ هذه الخطة تساعد ملتزمين معنا في هذا المخط  ونومل أن

 مليار لير  على مدى خمس سنواتب 1100التي تصل كلفتها حلى 

 

 دب حبراهيم شحرور

لقرار المجلس  سورد على زميلي عطا اهلل شعيتو: أنإل كنإل من أبرز المعارضين

لقرار من المؤكد أنه سيظلم بعض الناس ألنه نعم هذا ا للتنظيم الُمدني  األعلى

في المئة من  10لتالي فإن وبا  حلى خرا   تقريبية ايتعلق بمنطقة شاسعة استنادو 

في الواقع  ات زراعية وهي ليسإل باعتبارها  ضهااأروُتعامل ظلم سوف تُ  البلدات

برفض قرار  من معالجة المسولة ب وبدالو ثالو واقع بلد  الطيري مكما  البية زراعية  

 اتفصيليو  اخالل شهرين أن تنجز نظامو  بإم انياألراضي الزراعية يهدف حلى حماية 

وتجري الموافقة عليه من قبلنا وهو ال يحتاج حلى مرسوم بل حلى قرار من المجلس 

 األعلىب
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 أثيرت( حيث جبل عاملكذلي األمر بالنسبة حلى الحاج علي الزين )اتحاد بلديات 

للقرار حلى أن وصل األمر حلى النواب والوزراء مما أدى حلى حسقاط  الضجة والمعارضة

 هذا القرار بعد عشر سنواتب سوف نندم على حسقاط وأنا أقول ل م أننا  القرار
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 طاولة مستديرة

 لخالصات والمشاريع المستقبليةوا النتائج

 

 

 الفترة الثانية

 

 المشاركون:

 مب قاسم حسن 

 مب حسن الجعجع 

 

 والمتحدثون الرئيسيون في الفترة األولى
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 طاولة مستديرة

 النتائج والخالصات والمشاريع المستقبلية

 (الفترة الثانية)

 

 

 

د الحليم فضل اهلل الفتر  الثانية من الطاولة المستدير  واستهلها ترّأس الدكتور عب

 ب لمة جاء فيها:

 

ناقشنا حتى اآلن مواضيع لها عالقة بمشاكل وشؤون وقضايا متعّدد  ترتب  

عن  مع قضايا تتعلق بنهر الليطاني  فضالو  الوّزانيبمشاريع حوض الحاصباني/ 

 زراعية و يرهابمسا ل التنظيم المدني وحماية األراضي ال

بعضها عن بعض   ير هذه القضايا من التراب  والتشابي بحيث ال يم ن تف يي 

  الوّزانيالمركزي وهو نهر الحاصباني/  على الموضوع الفتر هذه  أننا سنركز في

ذا النقاش لتطوير برنامج عمل وطني لهذا النهر هنستثمر كل يم ن أن كيف و

المؤسسات المعنية وممثلو  ا هذا الصباأ ممثلووحوضهب لقد تعمّدنا أن ي ون معن

ت المعنية وال سيما وزار  وحرصنا على مشاركة الوزارا فعالياتالو المنطقة من النواب

 ة ووزار  الطاقة حال أن هذه األخير  لم تحضر ولها وجهة نظر نحترمهابالزراع

البناء  ثم  ير مديرية الجنوب في جمعية جهاددنبدأ مع كلمة األستا  قاسم حسن م

نستمع حلى المهندس حسن الجعجع وهو خبير زراعي وبيئي وعضو مؤسس في 

 الجمعية العربية لحماية الطبيعة وعضو مؤسس للشب ة العربية للسياد  على الغذاءب
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 قاسم حسن مب

 

 

 

ت والتوثيق على اهتمامه الش ر حلى المركز االستشاري للدراسا من توجيه ال بد أوالو 

بهذه المواضيع وقيامه بهذه األنشطة التي ُتعنى بالشون الوطنيب لقد  ابإل البلديات 

من الضروري أن يسمعها ممثلو  امورو أطرأ ارات عن هذه الجلسة وكنإل أود أن أوالوز

الوزارات وبعض بلديات المنطقةب نحن في جمعية جهاد البناء نعتبر أن المياه هي 

 األساسي الذي ينبغي أن يحظى ب ل االهتمام في حين نالحظ أن ثمة حهماالو  العنصر

وحن كان   حتى اآلن الوّزانيعلى الصعيد الرسمي لموضوع الحاصباني/  اواضحو 

من المياه   3مليون م 12الدكتور وسيم ضاهر قد وعدنا أن يتم في فتر  قريبة سحب 

 ىوكل الدولة بمؤسساتها كافة علكل السلطات المحلية  نحثّ مما يشجعنا على أن 

الليطاني من تلّوث  أصابما  الوّزانيرفع مستوى االهتمام بهذا النهر  ول ي ال يصيب 

 )مجتمع مدني  بلديات  مصانعبب(  ثمسؤولون عن هذا التلوّ  اوننا جميعو ب اخطير علمو 

حن االستفاد  القصوى من مياه  ولة وحدهابوليس لنا أن نلقي اللوم على الد

أن تتضمن الخط  التي  وملون بّوث طفيفلال تزال متاحة ألن الت الوّزانيالحاصباني/ 

حصدار البلديات والسلطات المحلية  بمعاونة النواب   واتحاداتستضعها البلديات 

ستفاد  سواء لمياه الشفة التي الل قابالو  اعلى النهر سليمو  ا بقاءتوصية أساسية هي 

 بفي منطقة بنإل جبيل  وكذلي للريخاصة ى ما ُيرام ستتحسن ح ا سارت الخطة عل

 علمية واعد  للحّد من التلّوث وبتوافر األموال وتضافر البلديات اتهناك حم اني

خاصة بلدية حاصبيا التي يجب أن ُتراقب التلوث الناتج عن زيبار الزيتون والصرف 

ن ون قد حافظنا  يم ننا أن نضع خطة  قامة مشاريع لمعالجة التلوث وبذلي الصحي 

                                                           
() 

 مؤسسة جهاد البناء ا نما يةب 

0
0
0

 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 



 284                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

  ويم ننا في الوقإل الحالي االستفاد  من المساعدات القادمة لألجيالعلى النهر 

 ث فيهبطوير وتحسين الحيا  حول النهر وتقليص التلوّ المتوّفر  للمجتمع الُمضيف لت

المشاريع التي توتي حلى المنطقة حن من جهة الدولة أو الدول أن  حلى اأشير أيضو 

تساعد على تحسين الوضع في هذه المنطقة الزراعية وفي هذا  المانحة يجب أن

وال نبقى متحسرين ونحن  االحوض )سهل سردا وسهل الخيام( ل ي نراها خضراء دا مو 

 نرى الخضر  في الجانب اآلخر من الحدود مع فلسطينب

 حن سهل سردا يم ن أن يعّوض هذا الخلل ح ا اعتمدت األساليب الزراعية الحديثةب

البلديات والجمعيات التي تعمل  نحثّ كمؤسسة جهاد البناء التي ُتعنى بالتنمية ونحن 

في هذا القطاع أن تعمل على حقامة زراعة حديثة تعتمد وسا ل الري المتطور ب وقد 

من الدورات للتدريب على الري الحديث بالتعاون مع البلديات والجهات  انظمنا عددو 

أصبحإل ال لفة  ي هذا المجالب ونتيجة الوّفر لقدرات البشرية فالمانحة لتطوير ا

صبح من الضروري توافر أوري الحديثة مقبولة وليسإل مرتفعة لشب ات ال التوسيسية

حن ما  من "كفاالت" و يرها من الجهات الُمقِرضةبقروض لالخبرات الميدانية مع توافر ا

ة من تسويق ر زراعي في سهر سردا با ضافة حلى المسا ل االقتصاديحصل من تطوّ 

زراعات كما ُيحّفز على حدخال زراعة الونوعية حنتاج جدير باالهتمام ويحفز على تطوير 

مشجعة   اها حتمو نتا ج ل نتتطلب مساحات صغير  يمن أن  وحديثة أخرى جديد 

من سهل البقاع وال تتعرض  اأقل ارتفاعو  نهر الحاصباني هي منطقةوأن  خاصة

 ويقهابجديد  يّسهل تّس  أصناف اجللصقيع مما يوفر حم انية حنت

لقد عملنا بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل وبلديات أخرى على مجموعة من 

حن من حيث تلّوث المياه الجوفية وحتى   من التلّوث البيئي اا جراءات خفضإل كثيرو 

ن   كما أن المنظومة البيئية التي نحافظ عليها لحماية الطبيعة تؤمّ األشجارث من تلوّ 

 بالشيء ال ثير من التنّوع البيولوجي وفيهامراعي للنحل 

وهناك حم انية لمعالجة المشاكل البيئية وللتنمية  االمنطقة ال تزال ب رو  هذه

 وحنتاجللتطوير  شاملة ل نها تحتاج حلى خطةالمستدامة الزراعية واالقتصادية 

المنطقة را د  في  تنمية الجديد  والتسويقب بذلي يم ننا أن نذهب حلى األصناف

على أهمية الماء  التوكيدمن هنا ال بد من  تضاهي بقية المناطق ب مية حنتاج عاليةب

ينا مناطق دعلميةب ولوالحاجة الضرورية حلى أن ت ون نظيفة وأن تستعمل بطرق 
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مع األسف وال نحتاج حلى  أمامهاقريبة من هذا الحوض وهي عطشى والماء يجري 

 صول على حاجتها من هذا الماءبحم انيات كبير  للح

هذا المؤتمر على مسولة أساسية بالنسبة حلينا كمؤسسات أهلية وبلديات أضاء 

وجهات فاعلة وهي وضع خطة مت املة للتنمية الزراعية في هذه المنطقة  ونحن في 

الفنية كمهندسين بالتعاون مع وزار  الزراعة التي  حم اناتنامؤسسة جهاد البناء نضع 

 حعدادحلقات تواصل معها ل ي نساهم في وضع هذه الخطة والعمل على  لدينا

كّرر التوكيد على أن الفرصة مؤاتية لوضع الخطة أو وأ برنامج شامل ومستدامب

في هذه المنطقة التي  أهلناالبرنامج التنموي المنشود ول ي نحقق ما يصبو حليه 

ظ عليها  وسوف نعمل على لتحريرها والحفا أبراردفعإل دماء زكية وشهداء وجرحى 

 هلهاب ونريد أن نزرعها زراعة سليمةبخضراء وعامر  بو حبقا ها
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 مب حسن الجعجع

 

 

 

أش ر المركز االستشاري للدراسات والتوثيق على دعوتي وهي الثانية حلى لبنان  

لها  أما الشب ة مثّ ة العربية لحماية البيئة التي أعينا مقيم في األردن حيث مقر الجموف

 العربية للسياد  على الغذاء فمسجلة في لبنانب

 2003عام  انبذ  سريعة عن الجمعية العربية لحماية الطبيعةب توسسإل رسميو  سوقدم

وسجّلإل في األردن من قبل مجموعة ناشطين بيئيين مهنيين  لدينا مجلس حدار   

ب في األمم المتحد   ولدينا انتخابات ولدينا موقع ُمراقِ   وتدقيق محاسبة دولي

بهدف  امثمرو  اللمواقع ا دارية  ونعمل في األردن وفي فلسطين حيث نزرع شجرو 

رضهم  وشعارنا في فلسطين "يقلعون وعين على االحتفاظ برزاالتنمية وتشجيع الم

مليون شجر  ونحن  5ب3حوالي  2000منذ سنة  الصهاينةقتلع اشجر  نزرع عشر "ب لقد 

مليون شجر ب نزرع في كل فلسطين وفي كامل فلسطين التي نعرفها من  5ب2زرعنا 

الرملة وفي صحراء النقب والضفة اللد والبحر حلى النهر  ونقوم بحمالت في حيفا ويافا و

 ب ّز الغربية وفي الجليل وفي 

حلى الوضع االقتصادي  اأنه نظرو  اعلمو  وأحيط م  وفي األردن نرّكز على  ور األردنب

ء في األردن ُيقدم الصهاينة على شراء األراضي في األردن  وفي منطقة الغور ىالسيّ 

 وقد ور  المنطقة التي كانإل تسمى األراضي المستعاد قالشمالي وهو قريب للبا

ة في مختلفة  حما عبر شركات مسجلّ  بوسماء ادونم تقريبو  1500اآلن حتى اشتروا 

 يوتون من فلسطين المحتلة الخببب أشخاصبر ا مارات أو ع

                                                           
 بالطبيعة لحماية العربية لجمعيةا 

0
0
0
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حاصباني  ول ن اني والأتعلم بالنسبة للوزّ ال ثير من التفاصيل  وأنا اآلن  ليس لديّ 

في فلسطين  ناستفاد  من الخبر  التي اكتسبتها من عمللدي عناوين عريضة مُ 

 بواألردن

ن المحتلة  في المناطق التي هي على الحدود مع فلسطي انحن في لبنان وخصوصو 

علينا مسؤولية   نانكل لببه عني مناطق المواجهة  وأالعمق الخاص بحضافة حلى و

الخاص بنا وهو ما يحّفزنا على العمل   كبرى على المستوى التاريخي والموضوعي

 كثر دقةبوأ اأساليب أكثر تطورو  تباعوا تهوتير وزياد 

 :الجهات األميركية بعضيعملون مع  أناسجملة سمعتها من  هنا أحب أن أقول

 We will not fight them, we)" اعن المقاومة في لبنان أساسو  با ن ليزيةيقولون 

will suffocate them)  "ل ي ندرك نحن في أي اتجاه  نحن لن نحاربهم بل سنخنقهم

عملية التضييق االقتصادي والمالي التي ُتمارس علينا من الخارج من ف  تسير األمور

عرقلة لة والبيروقراطية وناحية ثانية مشاكلنا نحن الداخلية  مع الدو ناحية  ومن

الستفاد  من اللبنانيين با وتقصيرنامع القطاع الخاص   تهاالعالقات أو عدم سوي

 نحن لغاية اآلن لم نستعمل كل نقاط قوتنا  وهذا  ير كاٍفب ببالموزعين في المهجر

ألخو  في جهاد البناء  كروها  وأنا متي ألن ال كرها في كأهناك أمور كثير  لن 

عتقد أن لدي م خبرات كجمعية وكشب ة من أجل التعاون  وأونحن نمد يدنا  أحييهم

لدينا خبرات كبير  يم ن م االستفاد  منها في مجاالت  اكثير  سنستفيد منها وأيضو 

 عديد ب
 

ح ا  احرو  وال أحد يملي الحرية في ثقب هذا القارب  وليس أحد  نحن في قارب واحد

النهر بل يفترض أن يدخل السجن  يرمي زبار الزيتون في  كان يملي معصر  زيتون أن

بمعنى أنه مسؤول عن كل التلّوث الذي سببه  ووضعنا دقيق ال يتحمل أن يوتي 

  ال يستطيع القيام بذلي وأ نامهدوابه شخص في سر قسطل الماء من أجل سقاية 

وليس من المقبول أن توتي شركة زراعية ما  باتهتغريمه وتدفيعه ثمن ارت اب جبوي

يؤدي حلى تلّوث في البيئة  ويقضي على النحل التي  امبيدو  بون يرّش  اتنصح مزارعو و

وال يجب أن تمر أمور كهذهب وهذا جزء  اوليس مسموحو  تنتج العسل  هذا ليس مقبوالو 
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لتمويل مثل هذه  في النهاية فإن الصهاينة مستعدونو باألخالقيكبير من التلّوث 

 بأقولهعلى ما  األمثلةعملنا في فلسطين مئات  من خالل  ونحن لدينا األخطاء

ي تندرج تالعنوان ال بير الهو  يرأيالتنمية  وهذا في  موضوععندما نتحدث عن 

ث وبناء يعني عندما نتحدث عن زراعة وماء وتلوّ مج التي نتعاطى فيها  ارتحته كل الب

 عن موضوع التنميةب اهناليببب فنحن نتحدث عمليو  وقوانين بناء حلى ما

مجتمع مدني  مجتمع  :مّ ونات المجتمعنتج عن شراكة بين كل التنمية هي ُمنتج ي  

ي الفرق بينهما أن المجتمع المدني هو مجتمع منظم بينما المجتمع األهل اطبعو ) بأهلي

معات ومؤسسات الجا ( طر المؤسسات العلمية المختلفةهو مجتمع  ير منظم في أ

ننتقي ونتحرى الدولية من بعد أن  اطبعو )البحوث الزراعية التابعة للدولة أو الدولية  

Screening  ألن ال ثير من المؤسسات الدولية (الوطنية أولوياتناعن برامجها بحسب  

 أولوياتنامتطابقة مع  اهي والتي ليسإل دا مو  ألولوياتها اتقوم بإعداد برامج وفقو 

في األردن وفلسطين نقول حننا نتعامل مع هذه الجهة وال نتعامل  انحن أيضو  بالوطنية

: وفي الواقع نحن في األردن وفلسطين ال نتلقى أي مساعدات مع الجهة األخرى مثالو 

مطرودون من ِقبلنا وال نوخذ  األميركية USAIDو اطالقو أ من أي دول وح ومات أجنبية

 منهم أي فلسب
 

لتنفيذ  عاطى مع القطاع الخاص الوطني بش ل حيجابييجب أن نتعلم كيف نت

من جهة  ومن دراسات جدوى اقتصادية الهدف منها معرفة حلى أين يم ن أن نصل 

خسار  كبير  جهة ثانية ُتعرّفنا على كيفية استقطاب رؤوس األموال الوطنيةب هي 

نا التي واحد من أهم أسباب قوت فهو بش ل صحيح القطاع الخاص ح ا لم نتعامل مع

ال  الذي جنبياأل تمويلالمن أن نضطر حلى االعتماد على  نستطيع االستناد حليها بدالو 

 بعين االعتبارب وأولوياتنايوخذ مصالحنا 

لال عود  والتربة جيد  والمياه حلى في هذه المنطقة التلوث لم يصل حلى مرحلة ا

 بحيث نتوكدعلمية فيها  محطة تجارب  حقامةحلى  أدعولذلي   حد ما جيد  والمناخ جيد

لى مبدأ ح ااستنادو  ما يم ن أن نزرع ونستفيد من الميزات المناخية في المنطقةم

وما هي قدرتنا    GAP: Good agricultural Practices الممارسات الزراعية الجيد 

حيث من ؟ وفي  لي توفير للمال وللتلوثب مثالو  استخدام الطاقة الشمسيةعلى 
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 لزراعات التي تعطيل التوّزع األمثل للتعرف على كيفيةتجارب زراعية  حجراء المفترض

ن استعمال األسمد  والمبيداتب هنا اقترأ على وزار  أن نحّس كيف يم ن   واجيدو  انتاجو ح

الزراعة وجهاد البناء والمعنيين في القاعة أن يتواصلوا مع الشركات الزراعية التي تبيع 

ية كبير  ل ن هذه ال مية تبيع المزارع كم لحتها أنومبيدات  ألن هذه من مص أسمد 

فإنها ستجعل األرض  ير قابلة للزراعة وبالتالي لن يبيع تاجر  امتى استعملإل مرارو 

تعليمات صحيحة  أنه ح ا لم يعِ   حفهامهمن بضاعتها  يجب  اات شيئو ديوالمب األسمد 

يجب أن يعلم   اسلبو  فسوف ترتد عليهللمزارع ل ي ال يسرف في استعمال المبيدات 

 بأنه هو شري نا في هذه المسولة

 تعملمحطة التجارب الزراعية العلمية التي انصح أن تقام في المنطقة يم ن أن 

وجد مش لة وت لو زرعنا لوزيات في لبنان مثالو  بمختلفةمثمر   على تجربة أشجار

لمناخ في لبنان   دعونا ندرس ااموسم اللوزيات في سورياب حسنو وموسمنا  بينتداخل 

م اننا أن ننتج محصولنا قبل األصناف بطريقة جيد   هل بإبش ل جيد  وندرس 

حنتاج نّوع بحيث ال يتسبب بمش لة مع  بإم انناهل  ؟أو بعده المحصول السوري

المحصول السوري ألن المحصول السوري كلفته أقل وبالتالي يم ن أن يباع بسعر 

 تستطيع أن توضح هذه المسولةب أقلب حن محطة التجربة واالختبار

عمل أن أ وأستطيعيع ح ا كان عندي مساحة صغير  أن أعمل زراعة كثيفة  ستطأ

بمسافة متر  انعمله نحن في األردن وفلسطين  بمعنى أن ال تزرع الشجر  بعيدو  اشيئو 

حلى متر ونصف عن بعضه البعض ونعمل عوارض من الحديد يتسلق عليها الشجر 

أن نجتمع مع جهاد البناء لنقل التجربةب الزيتون يم ن أن يزرع بهذه   انوبا مالمثمرب 

 أنواع اللوزياتبوكافة  االطريقة والتفاأ أيضو 

نحن  بالمبيدات التي تؤثر في النحل أصنافأن نعمل دراسة على  اومن المهم جدو 

 لدينا تناقص بالنحل وبالتالي لدينا تناقص بالعسلب

ب ميات كافية الستعمالهما في صنع المواد الطبية  هذا  طبية ح بزراعة نباتات ننص

 لي  مثل المردشوش  علىأمثلة  وأعطي%  300على األقل ُيضاعف المنتج بنسبة 

  األصنافالجبل  و يرها من  وحكليلوالزعتر والقصعين أو الميرمية والخزامى 

ل ن نحن أن نقوم به كمزارعين  الضروريالتقطير  والتقطير ليس من  وبا م ان



 291                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

ننتجه ونت امل مع شركات األدوية الموجود  عندنا ل ي تقوم هي بعملية التقطير 

 وبالتالي التسويقب

 أصنافالتي يوجد  األ نامنصح بتربية أالمنطقة  كما وانصح بتربية السمي في 

مرات  3جديد  تخّلف  أصنافج الذي يؤدي حلى   من خالل التزاوجديد  منها اآلن

 أضعاف 5-4تبلغ  أسعارهالذي يرعى في الخارج  لدجاج البلدي مثالو ابيض  ببالسنة

  وكذلي الحال بالنسبة المزارع والسوق بحاجة له وهو مطلوبالبيض الموجود في 

 لألبقارب

نصح أن تقام هذه المحطة العلمية التجريبية وتؤخذ مستخلصات دقيقة عن النتا ج أ

رج ومن المم ن أن نجد شركات أخرى ثم تتم دعو  القطاع الخاص في الداخل والخا

وعندما تظهر  بالداخل وفي الخارج كافٍ الوطني في  أجنبية مع العلم أن الرأسمال

دعى دراسة جدوى اقتصادية ويُ  حعدادنتا ج جيد  يصبح لدينا أرقام على أساسها يتم 

ُتشرك الناس  نصح بإقامة جمعيات تعاونيةأي للعملب كما نالوط الرأسمالحليها 

 لقرارات حول تنمية المناطقببا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 



 292                   الدولّيةت الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيا :الوّزانينهر الحاصباني/ 

 

 مداخالت الفترة الثانية

الدكتور عبد الحليم  هدارالطاولة المستدير  بنقاش مفتوأ أ الثانية من الفتر انتهإل 

النقاط التي وردت في و مداخالت المشاركون فيه ُمجمل القضايا إلتناولوفضل اهلل  

 :مطالعات المتحدثين

 

 خليل حدريسأب 

أن أش ر  في مجلسها البلدي أود أوالو  امن الخيام وعضوو  اومواطنو  امحاميو  بصفتي

المركز االستشاري للدراسات والتوثيق وجميع المشاركين في هذا المؤتمر الذي كان 

 اأن ي ون أكثر انفتاحو  أتمنىبمثابة بني معلومات عن المنطقة بالنسبة لي وكنإل 

 لمشاركة شرا ح أوسع من المجتمعب

ار الدكتور علي فياض حلى موضوع سد الماري والسدود الصغير  وهو مطلع لقد أش

حلول  حنشاء سدود صغير  عن طريق البلديات وحيجاد با م انحيث على الوضع 

تستفيد من تجميع المياه في هذه من المم ن أن لمساحات القرى الصغير  التي 

يات العمالقة ما دام اتيجسترحلى السدود ال بير  وا  الما ا نذهب دا مو  السدودب

من المشاريع الصغير  عن طريق مساهمة البلديات  استفاد  أيضو با م ان اال

  والجمعيات؟

  اتدريجيو  حبادتهاعند موضوع حماية المل يات الزراعية التي يتم  اأيضو  أتوقف

على ريع زراعي أم اقتصاد تحّول فيه  امبنيو  اوالسؤال المطروأ هو هل نريد اقتصادو 

علينا الوقوف ضد كل وألراضي الزراعية حلى مل يات عقارية؟ هذه عملية تدمير  اتي ا

أريد  ومياهناب ألراضينامن يتالعب بموضوع األمن الزراعي واألمن الما ي وكل ملّوث 

لو شارك في المؤتمر  على ضرور  وجود رؤية قانونية  وكنإل أتمنى االتوكيد أيضو 

دون حساب  تحميهم  بين باألمن الزراعي والما يللوقوف على المتالع  مّدعي عام

 في  لي حصاناتهم السياسية والعا ليةب
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 دب محمد طي

ضرور  استصالأ األراضي القابلة للزراعة  أود ا شار  حلى موضوعين وهما: أوالو 

في بعض المناطق الحدودية  رتوازيةألوأن على الدولة أن تشجع عملية حفر اآلبار ا

 لمحتلةامنطقة رميش حيث تنساب المياه الجوفية حلى داخل فلسطين السيما منها 

حلى  الصهيونيل ي نستفيد من المياه الجوفية في كامل الحوض والتي يعمد العدو 

 استغاللها على أوسع نطاق بينما لنا حصة فيها ال تزال ضا عة عليناب

لزراعة النوعية جعجع بشون االاألمر الثاني يتعّلق بما أشار حليه الدكتور حسن 

من دون  وبالتالي أؤكد أنهل مع الشقيقة سورياب ولة الت امل في هذا المجاومس

الزراعي لعدم قدرته على  حنتاجناالتنسيق والت امل مع سوريا ال يم ن تصريف 

 المنافسةب

 

 دب يوسف حمز 

أريد ب تعلمإل من خالل تجربتي في كندا أن البلديات هي الحاكم على األرضلقد 

هي منطقة ومر فيها السيد المسيح عليه السالم   التيأتحدث عن منطقة العرقوب أن 

التعايش بين المسيحيين والدروز والُسّنةب هي منطقة من أجمل المناطق  وخالل 

تبّين وجود سجال حول  عملي على تحسين ا مداد بالمياه في منطقة جبل عامل

باتإل تذهب حلى  أن هذه المياها فيها  والنتيجة مياه شبعا وأحقية أهل حاصبي

الحاصباني ومنه مباشر  حلى فلسطين المحتلة دون أن ي ون لألهالي أي وجه 

  اباستفاد  منه

أتمنى على البلديات الموجود  في المنطقة أنإل تضع هنا وبوجود فعاليات المنطقة 

وأتمنى  بعلى جدول أعمالها وهو الثقافة البيئية وثقافة الوعي التنموي احضافيو  ابندو 

مجلس ا نماء وا عمار وال على عاتق البلديات ال على عاتق  أن ت ون التنمية اأيضو 

للوزارات  ألن البلدية هي التي تعرف المنطقة فلتع   البلدية الضرا ب التي تحصلها 

 بولتتوّل هي ا شراف على التنمية في مناطقها

قد تم تلويثهما وهذا أمر  انيالوزّ ن الحاصباني/ رفتي بالنهر  يم ن القول حمن مع

( يقع الوّزانيفي قرية عين عرب )نبع يم ن مالحظته بسهولة حيث الصرف الصحي 

لب بمنع ا  لهذا كله أطأعلى النبع  يعني أن سطح النبع يتغذى من الصرف الصحي

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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 40بالنسبة لسد حبل السقي الذي يم ن أن يجمع نحو  بث وحيقاف محطة شبعاالتلوّ 

للوزير محمد فنيش في وزار  الطاقة  اكنإل مستشارو ول حنني عندما   أق3مليون م

قمنا بالتعاون   كلية الهندسة -والمياه  وأّدرس هذه المواضيع في الجامعة اللبنانية

 القليل رتفاع ات االالصغير  مع مركز البحوث في الجامعة بدراسة موضوع السدود 

من البرك والسيول وُتسقى بها  توخذ مياههافي مناطق مختلفة  بحيث  متارأ 7-8

 ذكربهذا الموضوع سهل ويم ن تنفيذه من دون ت اليف تُ و  أراضي القرى بالجا بية

 

 أب منيب فرحات/ عضو بلدية الخيام

أود أن ألفإل االنتباه حلى الفارق ال بير بين التعاطي الح ومي في األردن ولبنان مع 

 موضوعي المياه والزراعةب

الع على كيفية توزيع مياه الري في األردن قبل فتر   وتبّين أن ى لي ا طوقد تسنّ 

عن أن توزيع  الح ومة تهتم بالزراعة وهي ترشد المزارع حلى نوعية الزراعات فضالو 

ال  ن دولتناحيث ح ما يحصل عندنا  وهذا كله خالف المياه يتم باستخدام العدادات

كما يشاءب على السلطة لدينا  ويهالزرع وير تهتم بالمزارع  هو يزرع كما يرى ويرش

 هبوتراقبهم في الوقإل نفس أن تدعم المزارعين

 

 قاسم حسنمب 

يهما الدكتور يوسف حمز  وهما موضوع السدود  حل أشارعلى نقطتين  التوكيد أعيد

  وموضوع التلّوثب نحن نطرأ حعاد  اوكان الدكتور علي فياض قد تحدث عنها صباحو 

سواء على الليطاني أو على  االتي طرحإل سابقو  دراسة كل السدود ال بير 

حضافة حلى أنها  ايجب أن نبني عليهفب أما السدود الصغير  الوّزاني /الحاصباني

 تحافظ على البيئةب

لديات واتحاد في هذا المؤتمر نرى أن تملي الب اوع التلّوث الذي ُطرأ مرارو ضفي مو

ار الزيتون يلة زبوطقة حاصبيا ومسفي من احد من التلّوث خصوصو البلديات السلطة لل

ُيفترض أن يتم  كرهما   والصرف الصحيب هاتان النقطتان  الحّد من التلّوث والسدود

 في توصيات المؤتمرب
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نحن نستطيع و لقد جرى الحديث عن الزراعات الجديد  وهذا موضوع بالغ األهمية

يد  يحتاج حليها جد أصنافن نذهب باتجاه ودراسة المناخ أة بمن خالل فحص التر

 باالسوق وحم انية تسويقها عالية جدو 

المنطقة تتقبل  هذه نقطة أساسية من الجيد أن تذكر وتؤخذ في االعتبار وخاصة أن

جديد  يجب أن تدخل حلى  أصنافجديد  من الزراعات التحويلية وتوجد  انواعو أ

 المنطقة لها سوق ولها جدوى اقتصاديةب

 

 دب عبد الحليم فضل اهلل

ال لمة الختامية لمدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم  أعطيبل أن ق

ما بين القضية التنموية وقضية  اواضحو  اضاهر أريد ا شار  حلى أن هناك ترابطو 

 الحقوقب

كما تبّين معنا في األمس واليوم هو أكبر  الوّزاني /حن حق لبنان في مياه الحاصباني

من المياه السطحية  ونستطيع الحصول على حقنا بعنه ثيحدال جرى ب ثير مما

  وباالعتماد على االتفاقيات التي سبقإل قيام ابدون تفاوض مع العدو أبدو  والجوفية

عتمدنا حتى لو ا 1926واتفاقية حسن الجوار  1920هذا يعني أن اتفاقية  هذا ال يانب

 ا  كلها ُتعطي لبنان حقو المالحيةر الما ية لأل راض  يعلى اتفاقية قانون المجاري 

 بمن هذه المياه له في الحصول على النسبة العا د 

هو أن كل الحقوق مرتبطة بالحاجات   ير أن ما يجدر أخذه بعين االعتبار

بعدم االستعمال بينما العدو  اعرافو كّرسنا أولم نستعمل المياه    فإ اواالستعماالت

 فهذا ُيهدد حقناب ايستعملها طوال الوقإل ونحن ال نستعملها أبدو 

حول خطة مت املة حنما ية زراعية وطنية ت ون  الذلي فإن ما تّم الحديث عنه صباحو 

المش لة أن هذه الخطة توتي ونحن و بمنها هو األمر الصا ب والمطلوب االمياه جزءو 

غطي ر المقاربة االقتصادية فلن نستطيع أن نُ في نمو ج اقتصادي  ارق  وح ا لم نغيّ 

 المطلوبة والمساحة المناسبةب ا م انية االري خصوصو  مياه واستعماالت الزراعة

هي بل   نقطة مهمة  وهي أن االستعماالت ليسإل للحوض فق  ال ن هناك أيضو 

 /الحاصبانيمياه م ن التف ير بحاجتنا من أي ال ي  على المستوى الوطنياستعماالت 

اللبناني الوطني وبالت امل مع  ول ن على المستوى احصرو في هذه المنطقة  الوّزاني

 اليوم الثاني: طاولة مستدير 
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من هنا كانإل أهمية حضور وزار  الطاقة حتى نناقش  استعماالت المياه المختلفةب

ومراجعة مسولة  معها ونستمع حلى قضايا أساسية ومنها مراجعة سياساتنا الما ية

قول حنما مع عدم الخروج من موضوع السدود  ألن هناك من ي  خططنا حول السدود

صغير  أم  أكانإلال ليس هناك بدا ل للسدود سواء   ل  قامة السدود بوجود بدا

 اسدو  اوُيعاد النظر بالسدود سدو مسولة السدود كبير ب السدود هي أمر حيويب ُتراجع 

ل التخلي عن بمفرده دون التخلي عن هذه السياسة ألن هذا ش ل من أش ال ك

 سيطرتنا على مياهناب

جلس ا نماء مو مباشر  ة   والدولة مسؤوللى الشراكةاألمر األخير هو أننا نوافق ع

يات حستراتيجهذه الحاجات في صلب  بإدراج اوا عمار عليه مسؤولية أساسية أيضو 

توكيد على الب األمر اآلخر هو "سيدر"االستثمار الوطني  بما فيها ومخططات التنمية و

 نيلي والمجتمع المدالمحلية والبلديات ومع المجتمع المح ا داراتاركة مع شالم

 خالل الفتر  السابقةب اكبيرو  ا و والمؤسسات  ير الرسمية التي سّدت فرا
 

 دب وسيم ضاهر

على جهده في هذا المؤتمر   والتوثيقأود أن أش ر المركز االستشاري للدراسات  أوالو 

زمالء الذين أتوا من ش ر كل الذين ساهموا وشاركوا وحضروا واهتموا  كما أش ر الأو

 مشاركتنا خبرتهم وآراءهمبارج لبنان لخ

لطالما ُأ ِفل  اعن موضوع حيوي جدو   الغبارعدنا حزالة أ الجيد في هذا المؤتمر أننا

 ن من األرقام على األقلبتبيّ  وُأهمل كما

نحن نضع الضغ  على الليطاني بينما يوجد  بموضوع أساسي الوّزاني /الحاصباني

ن مياه نظيفة بسهولة  ونقدر على معالجتها حن مصدر آخر نستطيع االستفاد  منه م

 كان فيها تلّوثب

لناها منذ لدينا خطة أع 2025 -2020ن الجنوبي نحن في مؤسسة مياه لبنا

للتطبيق هي  وهذه خطة   ويم ن للمهتمين الحصول عليها من المؤسسة أسبوعين

سوف  بما عليناعلى ورقب وبعد التوكيد على حقنا في المياه سنقوم ب اال لت ون حبرو 

سوف تليها محطة   3مليون م 12 : المحطة األولى بقدر بالمحطات كما قلنا نبدأ

 بةجمّ  قباتهذه األخير  دونها ع حال أن  3مليون م 36 أخرى بقدر 
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هذا المؤتمر حلى أن ي ون القاعد  العلمية والقانونية التي يم ن أن ُيبنى عليها هدف 

ونصل  3مليون م 36لنقول حننا نريد حقامة محطة أي نقاش مستقبلي  عندها نوتي 

لدينا حاجة حلى الماء  ب وأن هذا حقنا ويجب أن نستوفيه أو نتعداها 3مليون م حلى مئة

 اما يو  اعجزو  2050وهذا هو األهم  وهذه الحاجة في تزايد حتى أننا سنواجه في عام 

حن مياهنا التي نعمل  سنة ولسنا بعيدين عن  لي التاريخب 30  أي بعد اجدو  اكبيرو 

ال مهرب لنا من التصّدي  اسنوات قادمة  وح و  10على تحصيلها ال ت اد ت فينا لمد  

 لهذا االستحقاقب
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 الوثيقة الختامية

: لمؤتمر نهر الحاصباني/الوزاني

 الحاجات والحقوق 

في ضوء متطلبات التنمية 

 واالتفاقيات الدولّية
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 الوثيقة الختامّية

 لمؤتمر 

 حاجات والحقوق في ضوء: الالوّزاني" نهر الحاصباني/

 متطلبات التنمية واالتفاقيات الدولية" 

 

نّظم المركز االستشاري للدراسات والتوثيق   2019 تموز 25و 24بتاريخ 

: الحاجات الوّزانيتحإل عنوان: "نهر الحاصباني/  اومؤسسة مياه لبنان الجنوبي مؤتمرو 

  بمشاركة حشد من الخبراء والحقوق في ضوء متطلبات التنمية واالتفاقيات الدولّية"

والمختصين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنّية بالمشروعب ُعرضإل في المؤتمر أربع 

وعشرون ورقة عمل ومداخلة ر يسّية في عناوينه المختلفة وُقدّمإل فيه االقتراحات 

والتوصيات  و لي في ثالث جلسات ُعقدت في بيروت في اليوم األول  وطاولة 

ومتخصصون إل في اليوم الثاني في بلد  الخيام وشارك فيها خبراء مستدير  نّظم

 فاعلون في مجال التنمية المحليةبو

وقد ناقش المشاركون المواضيع والقضايا المطروحة في حطار متعدد األبعاد  

ا قضايا الصراع مع العدو ا سرا يلي والتوخر التنموي ومشاكل  يستحضر في آٍن معو

ناخية  بما يساهم في تحقيق الغايات واألهداف المرجو ب وتطّرق البيئة والتحوالت الم

الطبيعّية والفنّية  المؤتمر حلى شرأ الواقع الحالي لنهر الحاصباني من النواحي

والقانونّية وا نما ّيةب كذلي ُعرضإل في المؤتمر المطامع ا سرا يلية في نهر األردن 

ألردن  وُأجيب عن أهم األسئلة المتعلقة الذي تنبع روافده من كل من لبنان وسوريا وا

با جراءات العاجلة التي ينبغي اتخا ها  مع التركيز على مقاربة حاجات لبنان من المياه 

 الوثيقة الختامية 
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ا حجم االستفاد  الحالية  والمتوقع تضاعفها في  في منطقة الحوض والتي تفوق كثيرو

 السنوات القادمةب

 

 الته الوثيقة اآلتية:وقد انبثقإل عن أعمال المؤتمر وأوراقه ومداو

 

 مدخل:

أجمع المشاركون في المؤتمر على حق لبنان في الحصول على كامل حصته في 

بوصفه أحد روافد نهر األردن وجزءوا من حوضه  والتي  الوّزاني مياه نهر الحاصباني/

تؤكد عليها االتفاقيات الدولية  وقواعد االستعمال المنصف والمعقول ومتطلبات 

 التنميةب 

لفإل المشاركون في السياق نفسه حلى أّن حوض النهر يضم دوالو عربية عد  و

من بينها لبنان تعاني من فقر ما ي وتراجع في المساحات المزروعة ونقص في األمن 

الغذا ي وتصّحر وتلّوث وشّح في تمويل قطاعات ا نتاجب حّن هذا الواقع يؤكد بحسب 

بنان السيادي والسياسي واالقتصادي المؤتمر ضرور  العمل من أجل تثبيإل حق ل

وا نما ي والقانوني في الموارد الما ية لحوض األردن  وتطوير االستفاد  من نهر 

بالت امل والتوازي مع مشروع الليطاني  نماء المناطق اللبنانية  الوّزانيالحاصباني/ 

 التي عانإل من وجود االحتالل لُمدد طويلةب
 

قادهم بوّن مناقشة مسولة المياه وسياساتها العامة وقد عّبر المشاركون عن اعت

 في المنطقة  بما فيها مياه حوض األردن وروافده  ال بد أن تلحظ عوامل عد  أهّمها:

المتمثل في شح المياه المتزايد في المنطقة بحيث وصلإل حصة  العامل الطبيعي

في لبنان والى نحو  3م 766سنويوا وحلى أقل من  3م 292الفرد العربي من المياه حلى 

 5900في األردن وفلسطين المحتلة مقارنة بـالمعدل العالمي البالغ  3م 81و 3م 76

 ب3م

الذي يخضع تقاسم المياه لموازين القوى أكثر منه للقوانين  العامل الجيوسياسي 

 واالتفاقيات الدوليةب
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اء  الذي يعّبر عن حجم الموارد المخصصة للمياه وكف والعامل االقتصادي 

 االستراتيجيات والبرامجب 

الذي ي شف عن نظر  السلطات والمؤسسات والدول حلى  والعامل السياسي 

المياه  بوصفها سلعة حيوية ُتدار وفق مبادئ المصلحة العامة ومقتضيات التنمية  ال 

 قتصادية توّزع وفق مبادئ السوقب سلعة ا

المنطقة واألزمات المحيطة  وقد أّكد المؤتمر على أّن مناقشة قضايا المياه في

بها ال ت تمل دون التذكير بنوايا الحركة الصهيونّية التي خططإل قبل أكثر من قرن 

لالستيالء على مصادر المياه وأحواض األنهار ليس فق  في فلسطين نفسها بل في 

ا  قامة دولة تستطيع أن تعيل أكبر عدد مم ن من  الدول المجاور   تمهيدو

ملإل أطماعها حوض الليطاني  ومياه جبل الشيخ و يرها  وقد مّ نها المستوطنين  فش

من احتالل الجوالن واالستيالء على مياهه ومنها مياه نهري  1967عدوان حزيران 

بانياس واليرموك  كما سيطرت على مياه الضفة الغربّية السطحّية والجوفّيةب وبهذا 

لنسبة العظمى من مياهها  ولوال منعإل "حسرا يل" الدول المحيطة بها من التصرف با

ا على مصادر المياه فيه ومنعإل  دحر االحتالل عن جنوب لبنان لوضعإل يدها أيضو

 ب الوّزانيس انه من االستفاد  منها وبالخصوص من حمدادات نهر الحاصباني/ 

 

 الخصا ص الطبيعية للحوض

ويخترق الحدود    الذي ينبع في األراضي اللبنانيةالوّزانيُيعّد نهر الحاصباني/ 

ا من أربعة روافد ر يسّية لنهر األردن هي  با ضافة حليه:  حلى فلسطين جنوبوا  واحدو

نهر القاضي في شمال فلسطين )المسمى نهر الدان(  ونهر بانياس ونهر اليرموكب 

وبعد انضمام نهر الزرقاء وبعض الروافد الصغير  حليه كان نهر األردن يدخل حلى البحر 

  يوتي أكثر من ثالثة أرباعها من الدول العربية اسنويو  3مليون م 1317قة الميإل بطا

%( من فلسطين المحتلة  ومع  لي يستولي العدو 23%( وأقل من ربعها )77الثالث )

 على نصف موارد هذا النهر وروافدهب

فيجري فيها  الوّزانيكلم  أما  24يجري الحاصباني في األراضي اللبنانّية حوالي و 

 مع الحاصباني قبل الدخول حلى فلسطين المحتلةب اكلم ملتقيو  5نحو 

 الوثيقة الختامية 
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بحسب  2كلم 529في لبنان بحوالي  1الوّزانيُتقّدر مساحة حوض الحاصباني/ 

في كل الدول المحيطة   حجماالو  2كلم 698صور األقمار الصناعّية  ل نها تصل حلى 

ياه في الحوض كله في فلسطين المحتلةب ُيقّدر كميات الم 2كلم 170منها حوالي 

 و لي كما يظهر في الجدول التالي: 2اسنويو  3مليون م 476 ( بنحواوجوفيو  ا)سطحيو 

 

 

 

% من مساحته أ لب 32ُيغطي الثلج أعلى هذا الحوض حيث يبدو أنه ينتشر على 

% من 74أيام السنة  لذا فإنه يسّرب كميات ضخمة من المياهب حضافة حلى  لي فإن 

ني هي كارستّية متشققة وهذا هو سبب التوثير في تسّرب مساحة حوض الحاصبا

 المياه خاصة حلى فلسطين المحتلةب

 

                                                           
هناك اختالف في تقدير مساحة الحوض وكمية المياه السطحية والجوفية  كذلي توخذ بعض الدراسات 1

كميات الثلج بعين االعتبار فيما ال تتم ا شار  حلى هذا األمر في دراسات أخرى  ويعود السبب حلى 

  وجود أكثر من جهة رسمية و ير رسمية تعمل وفق منهجيات عمل مختلفةب
ب ل نها اسنويو  3مليون م 381ات أخرى حلى وجود كميات سطحية وجوفية أقل تصل حلى تشير لدراس 2

في جميع الحاالت كميات أكبر ب ثير من كميات السحب الموجود  على النهر وحوضه والمقدر  بحوالي 

 ما بين مياه سطحية وآبار جوفية محفور  لالستخدام الزراعيب 3مليون م 9ب2

 النسبة المجموع القاضي )الدان( بانياس الحاصباني 

   6ب17 189 698 (2المساحة )كلم

االنسياب السطحي 

 (3)مليون م السنوي
 %4ب17 83 3 26 54

االنسياب الجوفي 

 (3السنوي )مليون م
 %6ب82 393 249 80 64

المجموع السنوي 

 (3العام )مليون م
118 106 252 476 100% 
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ُتظهر التقديرات من داخل فلسطين المحتلة أن متوس  كميات المياه الواصلة 

 2004 –1969بين أعوام  3مليون م 123حلى األراضي المحتلة من الحاصباني بلغ 

مليون  114(  حضافة حلى 3مليون م 138بحدود  )هناك تقديرات أخرى تشير حلى أنها

% تدفق 83% منها تدّفق سطحي و17من القاضي ) 3مليون م 241من بانياس و 3م

عبر األحواض(ب وال يقّل مجموع االنسيابات من الخزانات الجوفية المشتركة خارج 

في أربعة قطاعات حدودية كما  3مليون م 9ب194الحوض والمتصلة بفلسطين عن 

إل  لي الدراسات الهيدرولوجية  وهذا فضالو عن المتساقطات التي تنساب من بينّ 

لبنان حلى فلسطين لتغذي نهر القاضي )الدان( بعشرات ماليين األمتار الم عبة من 

  المياه سنويواب

للبنان  وال سيما  اد المؤتمر على أن حوض الحاصباني مهم جدو وبناء عليه  يشدّ 

ألف  80تين وثالثة أقضية وستين بلد   يقيم فيها حوالي أنه يشمل في لبنان محافظ

ألف نسمة ح ا ما ازدهرت  200نسمة  ويتوقع أن ترتفع أعدادهم في المستقبل حلى 

 المنطقةب

وقد بيّنإل الدراسات المقدمة للمؤتمر أن مساحة األراضي الصالحة من حيث 

يعني وجود حاجة حلى ألف ه تار ما  22المبدأ للزراعة في منطقة الحوض هي حوالي 

 من مياه الريب  اسنويو  3مليون م 150أكثر من 

 

 وقد اتفق المشاركون على أن الدراسات الجيولوجية الموثقة تؤكد اآلتي:

 دم وجود تداخل بين المناطق الشرقّية والغربّية الفاصلة بين حوضي ع

الليطاني والحاصباني لوجود طبقة كاتمة مانعة في باطن األرض والسطح 

 (ب1تجعلهما حوضين منفصلين ال يلتقيانب )خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 الوثيقة الختامية 
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  من 74% و50تسمح الطبقات الجوراسّية المتشققة  والتي تغطي ما بين %

مساحة حوض الحاصباني  بتسّرب كميات كبير  من المياه نحو الداخل 

بحصته من المياه  االفلسطيني المحتلب ومع  لي لم يطالب لبنان يومو 

مغّذية لنهر القاضي )الدان( وال من الثلج الذي يمأل هذه األحواضب الجوفية ال

وفي المقابل لم يتورع العدو ا سرا يلي عن سحب كميات ها لة من المياه 

من المياه  اسنويو  3مليون م 500العربّية حلى بحير  طبريا  التي تقدر بحوالي 

وتتسم بالملوحة النظيفة مقارنة بمصادر المياه األخرى التي يستفيد منها 

 العاليةب

وقد لفإل المؤتمر على سبيل المقارنة حلى الجهود التي بذلها الجيولوجيون       

دراسة الجزء الغربي من حوض جبل الشيخ  في امهمو  االذين أّدوا دورو السوريون  

لحاصباني  ير حوضا الليطاني وا -1خريطة رقم 

 متصلين ال في السطح وال في األحواض الجوفيةب
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)حرمون( وتحديد الصور  الما ّية للمنطقة  مما سمح للدولة السورية بإقامة سلسلة 

 مناطق القنيطر  المحرر بسدود في 

 

 المياه المشتركة بين لبنان وفلسطين في ضوء االتفاقيات الدولية:

أن  الحظ المؤتمر

مخططات توزيع نهر األردن 

وروافده لم تع  لبنان أدنى 

حقوقه  ومنها "مشروع كوتون" 

 3مليون م 35الذي خصص له 

 3مليون م 132فق  في مقابل 

 3م مليون 720ولسورية  

 3مليون م 394دن  ولألر

 لفلسطين المحتلةب 

واتفق المشاركون على أن 

حصة لبنان المذكور  ومقدار 

استفادته من مياه الحوض  كما 

ا ح ا أخذنا بعين االعتبار المياه  ا عن نصيبه العادل  وخصوصو ورد أعاله  تقل كثيرو

مياهه الجوفية وكميات الثلج والمتساقطات التي تغذي المخزون الما ي للحوض و

 السطحيةب 

 

يعّزز هذا الرأي وجود اتفاقيات حاكمة لتقاسم المياه بين لبنان وفلسطين من 

 بينها:

والتي تنص مادتها الثامنة على   1920الفرنسّية لعام  -االتفاقّية البريطانّية -أ

 اآلتي:

خبراء تعّينهم كل من ا دارتين السورّية والفلسطينّية  في مهلة  ا"سيقوم معو 

ر تلي توقيع االتفاق الحالي  بدراسة استخدام مياه األردن األعلى ستة أشه

لبنان

2.7%

سوريا

10.3%

األردن

55.9%

فلسطين 

المحتلة

31.1%

نسبة توزيع نهر الحاصباني وروافده بحسب

"مشروع كوتون"

 الوثيقة الختامية 
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واليرموك لغايات الري وحنتاج الطاقة الهيدروكهربا ّية  بعد سد حاجات األراضي 

 الواقعة تحإل االنتداب الفرنسي"ب

البريطاني  –وجرى حيداع االتفاق الفرنسي 3/2/1922وقّعإل االتفاقّية بتاريخ 

في عصبة األمم كوثيقة رسمّية دولّية  و لي بتاريخ  االمنّوه عنه آنفو 

 ب565  وجرى تسجيلها يومها تحإل الرقم 6/2/1924

تنّص الخاّصة بالحدود بين لبنان وفلسطين: و 1926اتفاقّية ُحسن الجوار لعام  -ب

على اآلتي: "تبقى م تسبة في الظروف الحالّية  2/3هذه االتفاقّية في الماد  

ها النصوص واألعراف المحلّية الستعمال مياه األنهار كل الحقوق التي كّرست

والقنوات والبحيرات للرّي وتزويد الس ان بالماء  وتبقى سارية المفعول حقوق 

 ("بCommunauxالقرى على ممتل اتها القروّية )

بسبب  ا(  ير قابلة للتطبيق حاليو 1926وح ا كانإل بعض بنود االتفاقّية الثانية )

ي فإن ما يتبقى من محتوى االتفاقيتين هو أن للبنان الحق االحتالل الصهيون

على أن يترك الباقي يسيل  بقدر ما يحتاج الوّزانيباالستفاد  من مياه الحاصباني/ 

حلى األرض الفلسطينّيةب وما يحتاجه لبنان ال يقتصر على ما كان يستخدمه سنة 

   بل ما يم ن أن يلزمه في أي وقإل  سواء في:1920

 خدمة المنزلّية التي تعطى األولوّية على أي استخدام آخر كونها من مجال ال

 حقوق ا نسان األساسّيةب

  المجاالت الصناعّية ومجال الري ل ل األرض الصالحة للزراعة أو القابلة

لالستصالأ في حوض النهرب  لي أن العدو استخدم كل ما أم نه من المياه 

كلم من  200األردن على مسافة بواسطة أقنية لري أراٍض خارج حوض نهر 

 على حصص الدول األخرى بالقو ب انقطة تحويلها  مستوليو 

وما ينطبق على المياه الجارية ينطبق على المياه الجوفّية  بمعنى أن أّي خّزان 

مياه يمتد تحإل أرض الدولة يمنحها حصة في مياهه  ما يعطي لبنان حصة في المياه 

ل ون  اضي )دان( في فلسطين وبانياس في سوريا نظرو الجوفّية التي تغذي نهر القا

أنه   أوالو هذه المياه الجوفّية تمتد بين الدول الثالثب ومع أّن العدو يتذرع بمسولتين: 

أنه أول من استخدم فا ض   اثانيو ال يوافق على االتفاقيتين المذكورتين أعاله  و

القانوني الذي ناقشه المؤتمر  المياه الذي كان يجري حلى البحر الميإلب حال أن الرأي
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ا حلى المبادئ  وتبّناه يدحض هاتين الذريعتين ويؤكد على حقوق لبنان ال املة  استنادو

 اآلتية:

  ال يستطيع العدو التن ر لالتفاقيات ألن األمر مح وم بمبدأ توالي الدول  :أوالو

 الذي ُيلزم الدولة الجديد  بموجبات الدولة القديمةب

  للمغتصب  فيبقى أن المياه التي استخدمها  ا تصاب ال ُيوّلد حقوقو حن اال :اثانيو

 دون وجه حق هي ملي مشترك لدول الحوض  وللجميع أن يستفيد منهاب

  بما  1997فيما ال تغطيه االتفاقيات الدولّية نلجو حلى اتفاقّية نيويورك للعام

اقّية انضم في هذا المجال  وهي اتف اهي اتفاقّية احتياطّية تتضمن أعرافو 

حليها بعض الدول العربّية كلبنان وفلسطين وسوريا  أما األردن و"حسرا يل" 

والواليات المتحد  فلم تنضم حليها  حال أن مضمون هذه االتفاقية بما هو 

 تقنين لألعراف ُيلزم جميع الدول سواء وافقإل على االتفاقية أم لم توافقب

ر من مداوالت قانونية معّمقة في وقد أكد المشاركون  باالستناد حلى ما دا

المؤتمر  على التمسي ب امل الحقوق الما ية للبنان التي تبلغ مرات عد  من ال ميات 

 مضاعفة من مقدار استفادته الفعليةب االمقدر  له  وأضعافو 

 

 الخالصات والتوصيات

أّكد المشاركون في المؤتمر على أهمّية تنفيذ المشاريع الما ّية التي تؤّمن 

االستفاد  التدريجّية من كافة ال ميات الم فولة للبنان بالقانون  وهي كميات أكبر 

ب األعمال  ب ثير من تلي المستخدمة في الوقإل الحالي  وشّددوا على ضرور  أن ُتواك 

حنما ّية تستفيد من كل المقّومات الطبيعّية  -زراعّية –في المنطقة بخطة اقتصادّية

في االعتبار كل التحديات المحيطة والسيما التلّوث و ياب  في المنطقة من جهة وتوخذ

 تصنيف األراضيب

وقد وجد المشاركون أن تثبيإل الحقوق السيادية في المياه و يرها ال بد أن 

يستفيد من التوازنات الجديد  التي أرستها المقاومة  والتي مّ نإل لبنان  أكثر من أي 

رافية والحدودية وثرواته الطبيعية كافة  وقإل مضى  من حماية حقوقه الما ية والجغ

وهذا ما يسمح لنا بالتخلي عن المقاربات الحذر  والمتردد   تلي التي قّلصإل القدر  

 الوثيقة الختامية 
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العربية على المبادر  والفعل في معظم القضايا النزاعية مع العدو  وأفسحإل في 

 المجال أمام انتهاكاته المتماديةب

 

 رحات اآلتية:وخلص المؤتمر حلى التوصيات والمقت

: على صعيد حصة لبنان وحقوقه في مياه الحوض:  أوالو

هي أكبر  الوّزانيب أكد المؤتمر على أّن حصة لبنان من مياه نهر الحاصباني/ 1

مضاعفة مما ورد في  ابما ال يقاس من ال ميات التي يستفيد منها وتبلغ أضعافو 

ه الحصة ال بد أن ينطلق المخططات  ات الصلةب وقد وجد المشاركون أّن تحديد هذ

(  1997و 1926و 1920من الحاجات التي تقّرها االتفاقيات المذكور  أعاله )اتفاقيات 

ومن مساهمة لبنان في تغذية الحوض بالمياه الجوفية والسطحية  مع األخذ بعين 

االعتبار تطلعات الس ان ومتطلبات تنمية مناطقهم وهذا يقتضي أن تؤخذ بعين 

 ور والحقا ق اآلتية:االعتبار األم

 

أب الحقوق ا ضافية المترتبة على وجود خزان جوفي مشترك عابر للحدود 

اللبنانية الفلسطينية يغذي فيما يغذيه نهر القاضي )الدان( في شمال 

فلسطين المحتلة  وفيما يستفيد العدو من هذا الخزان في مشاريعه الزراعية 

ى بضعة آبار جوفية وعشرات والخدماتية تقتصر استفاد  لبنان منه عل

 معدود  من اله تارات المرويةب 

 

حاجات لبنان التي حالإل ظروف االحتالل الطويل للمنطقة الحدودية  بب

دون تلبيتها مما تسبب بنقص تراكمي في مستويات التنميةب وبحسب الفاو  

تقّدر حاجات لبنان من المياه أل راض الري وحده  والتي لم يستطع أن يلبيها 

سنويوا في منطقة  3 3مليون م 60 -48ب االحتالل  بما ال يقّل عن بسب

                                                           
حديد كميات المياه بطرق وأساليب الري  ح  في حال استخدام األساليب يتعلق االختالف في ت - 3

اآلف ه تار موجود  في  4و لي لري نحو  3مليون م 48الحديثة يم ن خفض ال ميات حلى 

 الوقإل الحاليب
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لتومين احتياجات  3مليون م 150الحوضب وستصل ال مية المطلوبة حلى 

مخططات التنمية الزراعية الشاملة في المنطقة  وهذا دون احتساب 

االستخدام المنزلي وحاجات القطاعات االقتصادية األخرى وال سيما السياحة 

 صناعةبوال

 

جب حنجاز الدراسات التقنية والفنية وا نما ية الالزمة  وال يول الدا مة 

والمستمر   من أجل أن ُتحدد بدقة كميات المياه التي تنساب من لبنان حلى 

فلسطين  وهذا يشمل تصريف النهر السطحي  وحجم الحوض الجوفي وكمّية 

 ( -2)انظر خريطة رقم:  المياه المتسرّبة من أحواض القاضي )دان( وبانياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحاصباني داخل األراضي اللبنانية أحواض القاضي )الدان( وبانياس وا -2خريطة رقم 

 وتحإل مزارع شبعاب

 الوثيقة الختامية 
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على أن يترافق  لي عن كميات مياه الثلج في مرتفعات جبل الشيخب  فضالو 

شيا وبخاصة في المناطق التش يل الجوراسي وتطوره شرق را مع دراسة

 المنخفضةب

أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرور  أن ُيراعى في تثبيإل حقوق لبنان  ب2

 أمور أساسية من بينها:الما ية وتحصيلها 

عدم حخضاع حقوق لبنان الما ية ألي ش ل من أش ال المساومة أو  -أ

التفاوض مع العدو  وتجاهل تهديداته والتصدي ألطماعه  والذهاب 

 حتى النهاية في استرجاع الحقوق المهدور ب

حطالق حملة دولية حقوقية تتمحور حول العدالة الما ية  وتسّل  الضوء  -ب

 العدو لحقوق الدول المحيطة بفلسطين وال سيما لبنانب  على انتهاكات

التواصل مع الدول العربية الواقعة في نطاق حوض نهر األردن   -ج

وروافده  لالتفاق معها على ُسبل تنظيم االستفاد  من مياه الحوض 

وتعظيمها على نحو عادل ومت امل  وانتزاع المبادر  في هذا الشون من 

 يد العدوب

 

 صعيد السياسات العامة:  ثانيوا: على

وضع استراتيجية وطنية للمياه تقوم على االستفاد  من كل الموارد الما ية  ب1

المتاحة في لبنان  بما في  لي االستخدام األمثل واألقصى لمياه حوض 

  ومن دون التفاوض 1926و 1920الذي تتيحه اتفاقيتا  الوّزانيالحاصباني/ 

ي في حطار سياسة عامة تقوم على تخفيف مع العدو أو انتظار موافقتهب و ل

الضغ  عن المياه الداخلية في لبنان  والحصول على مياه  ات جود  عالية  

 بما يساهم في توازن الميزان الما ي في كل لبنان على المدى الطويلب

تش يل لجنة ُعليا تضم الوزارات وا دارات والمؤسسات المعنية مهمتها رسم  ب2

  وحوض الوّزانيقوق لبنان في مياه الحاصباني/سياسات وطنية تحفظ ح

األردن والخزانات الجوفية العابر  للحدود مع فلسطين  على أن يؤخذ بعين 

االعتبار المقررات والتوصيات التي خلصإل حليها اللجنة الم لفة بدراسة 
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"موضوع األمن الما ي وسرقة حسرا يل للمياه" والتي ش لإل بقرار من ر يس 

 ب 16/4/2016بتاريخ  66/2016رقم  مجلس الوزراء

في  امراجعة السياسة الما ية وتصويب نظرتنا حلى المياه  حتى ال نذهب بعيدو  ب3

حخضاعها لمنطق السوق  وهذا ما يجب أخذه بالحسبان في تعديل قانون 

  مع اعتماد التعرفات المتعدد  الستخدامات المياه  بما 77/2018المياه 

للجميع من جهة  ويوازن بين ال لفة والحاجة من  ايتناسب مع كون المياه حقو 

 ناحية ثانيةب

حجراء دراسات لل شف عن التشققات وال هوف الموجود  بما يسمح بتطوير  ب4

االستفاد  من المياه الجوفّية في هذا الحوض  باالعتماد على الدراسات 

زاوية والتي تحتاج حلى مراجعة لوضع األمور في نصابها من ال االمتوفر  حاليو 

ا أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أعربإل عن استعدادها للقيام  اللبنانّيةب )علمو

 ب ل ما يلزم لتحقيق  لي(ب 

االستثمار المتوازي للموارد السطحية والجوفية في منطقة الحدود مع  ب5

ا وفي منطقة الحوض على نحو خاصب وهذا يدعو من ناحية  فلسطين عمومو

والمخط  لها لتومين مياه الري والشفة من  حلى تنفيذ المشاريع الالزمة

المصادر السطحية  كونها أقل كلفة ب ثير من  يرها  وتشجيع المزارعين 

على االستفاد  منهاب ويؤكد من ناحية ثانية على تشجيع حفر اآلبار في 

في  اوتحديدو  الوّزانيالحوض األعلى في المناطق التي ال تؤثر على تصريف 

ة حيث المياه تتجه حلى الحدود  و لي في حطار سياسات المناطق ال اريستيّ 

 ومعايير مرنة تسهل االستفاد  من المياه الجوفية في المناطق المذكور ب

حنشاء لجنة مشتركة من المزارعين والبلدّيات تساهم في تحديد نسبة الحاجة  ب6

الضرورية من المياه  وتعالج مش لة فوضى تقاسم المياه بين المزارعين  

 قب أوضاع النهر في مختلف جوانبهبوترا

 

 ثالثوا: على صعيد التنمية والخدمات:

وضع خطة زراعية وحنما ية تت امل مع مشروع الليطاني لالستفاد  من مياه  ب1

النهر في حنماء المنطقة  وتومين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع التي 

 الوثيقة الختامية 
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امج االستثمار الوطنيب يتضمنها  مع حعطا ها ما تستحقه من أولوية في بر

وفي هذا السياق ال بد من حعداد دراسة مالّية لمنطقة الحوض بالتوازي 

والت امل مع الدراسات القانونّية والفنّية  من أجل تحديد مصادر التمويل 

الالزمة لتنفيذ الخط  والمشاريع المقترحة في لالستفاد  من مياه الحوض 

وا نما يةب مع التركيز في منطقة الحوض وتومين الحاجات البشرية والزراعية 

 على اآلتي:

ه تار 1000قيام الدولة في المدى القريب بزياد  المساحات المزروعة من -أ

ألف ه تار يحتاج  23  ثم حلىايم ن استصالحها فورو  اه تارو 4250حلى 

استصالحها حلى بعض الوقإلب واالستفاد  من جهود المؤسسات الخاصة 

استثمارات حضافية بما فيها حفر آبار ارتوازية وري والتعاونية للقيام ب

وتطوير أراٍض جديد  وصوالو  في المدى المتوس  والبعيد  حلى ري كامل 

 األراضي الصالحة للزراعة في منطقة الحوضب

ألف مواطن  80تومين مياه الشفة واالستخدام المنزلي لما ال يقل عن  -ب

ن على المدى البعيد في ألف مواط 200على المدى القصير والمتوس   و

مناطق الحوض وفي القطاعات الحدودية األربعة التي تشترك بخزاناتها 

 الجوفية مع فلسطين والمناطق المتاخمة لهاب

وضع خطة للتنمية الشاملة لمنطقة الحوض وهذا ال يقتصر على تعظيم  -ج

ا تطوير االتصاالت والمواصالت  االستفاد  من المياه  بل يشمل أيضو

ت األساسّية مع حعطاء المنطقة األولوية التي تستحقها في والخدما

 الخط  الوطنية في المجاالت المذكور ب

العمل على تم ين المزارعين من تطوير منتجاتهم والتعامل مع مش لة  ب2

تصريفها وتسويقها  وهذا يحتاج حلى سياسات مت املة تتضمن: حقامة محطة 

زراعتها و جراء التجارب والدراسات  تجارب علمّية الختبار األصناف التي يم ن

عن التجارب  على أصناف المبيدات التي تؤثر على بعض المزروعات  فضالو 

المتعلقة بزراعة النباتات الطبّية مما يرفع قيمة المنتجات  والعمل على 
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الت امل في مجال ا نتاج الزراعي مع سوريا ومساعد  المزارعين على 

 ة لتسهيل تصريف ا نتاج في الدول األوروبّيةباستيفاء المواصفات الدوليّ 

ت ثيف عمليات الصيانة وحصالأ واستبدال المضخات القديمة التي تعّرضإل  ب3

لالهتراء  وتنفيذ مشاريع كبرى ترفع استفاد  لبنان من كامل حقوقه  وفي 

هذا السياق أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها مؤسسة مياه لبنان 

حاليوا  3مليون م 9ب1من  الوّزاني  محطة الضخ من مياه الجنوبي لرفع قدر

 ب3مليون م 36وخططها األولية  نشاء محطة ضخ بطاقة  3مليون م 12حلى 

تنفيذ سد حبل السقي وتومين التمويل الالزم له  مع مالحظة بناء سدود  ب4

دراسة حم انّية االستفاد  من صغير  )برك جبلّية( للري تضخ بالجا بّية  و

الطاقة المتجدد  في عملّية حدار  المياه و لي بهدف خفض كلفة  مصادر

 ال هرباءب

حماية األراضي الزراعية في منطقة الحوض من الزحف العمراني  ووضع حد  ب5

لمش لة تفتيإل الحيازات الذي من شونه القضاء على حم انية قيام اقتصاد 

ا أّن الخطة الشاملة لترتيب األراضي  محلي يعتمد على الزراعات المروية  علمو

كانإل قد صّنفإل منطقة الحاصباني ومحيطها باعتبارها  2007اللبنانّية عام 

 مناطق  ات  البّية زراعّيةب

المساهمة في وضع حلول للتلّوث الذي بدأ يصيب مياه النهر  في ظل عدم  ب6

قدر  محطات الت رير على استيعابها  ووضع حد لإلفراط في استخدام 

ل تؤّمن المعالجة العلمّية لمياه الصرف الصحي وت رير األسمد   وتنفيذ حلو

المياه الناتجة عن معاصر الزيتون بما يسمح بإعاد  استخدام المياه المعال جة 

وبما يؤّمن  افي عملّية رّي الزيتون رّيا  ت ميليو  الوّزانيفي منطقة الحاصباني/ 

ع من المياه عدم هدر كميات المياهب ويم ن في هذا الصدد رب  حصة المزار

بنوعية استخدامه ومراعاته لشروط السالمة البيئيةب مع العمل على عدم 

ت رار المش لة المتمثلة في توفر األموال في بعض األحيان لبناء محطات 

 الصرف الصحي  دون توفر ا م انيات  دارتهاب

 

 

 

 الوثيقة الختامية 
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irrigation pumped with gravity, and studying the possibility of utilizing 

renewable energy sources in the water management process in order to 

reduce the cost of electricity.  

5. Protecting agricultural land in the basin area from urban sprawl, and 

putting an end to the problem of fragmentation of holdings which would 

eliminate the possibility of a local economy based on irrigated agriculture, 

knowing that the comprehensive plan for the arrangement of Lebanese 

land of 2007 had classified the area of Al-Hasbani and its surroundings as 

overly agricultural lands. 

6. Contributing to the development of solutions for the issue of pollution 

that began to affect the rivers’ water, by considering the inability of 

treatment plants to handle the issue, putting an end to the overuse of 

fertilizers, and implementing solutions to ensure the scientific treatment of 

sewage and treating water coming out of olive presses and reusing it in the 

Al-Hasbani/Wazzani area in the process of olive fields irrigation in a 

complementary manner in order to ensure that water is not wasted. It’s 

possible in this regard to link the farmer's share of water to the value of its 

use and its compliance with environmental safety requirements. Also, 

ensuring that the problem of sometimes acquiring money to build sewage 

plants without the means of managing them is not repeated. 
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investments, including the drilling of artesian wells and irrigation 

and the development of new lands, and in the medium and long term, 

to irrigate the entire arable land in the basin region.  

B- Securing potable and domestic usage waters, for at least 80,000 

citizens in the short and medium term and for 200,000 citizens in the 

long-term, in the basin areas and in the four border sectors that share 

their underground reservoirs with Palestine and its adjacent areas. 

C- Developing a comprehensive development plan for the basin area, 

which not only maximizes the use of water, but also includes the 

development of communications, transportation and basic services, 

giving the region the priority it deserves in the national plans in the 

mentioned areas. 

2. Working on enabling farmers to develop their products and deal with 

the problem of marketing and selling them, and this needs integrated 

policies including: establishing a scientific testing station to test the 

varieties that can be grown and to conduct experiments and studies on 

pesticides that affect some crops, as well as Experiments related to the 

cultivation of medicinal plants, which increases the value of products, and 

work to integrate agricultural production with Syria and help farmers meet 

international standards to facilitate exporting to European countries. 

3. Intensifying maintenance, repair and replacement of old pumps that 

have been damaged, and the implementation of major projects to increase 

Lebanon's full benefit of his watery rights. In this context, participants 

praised the efforts of the South Lebanon Water Corporation to increase the 

capacity of the Wazzani water pumping station from the current 1.9 

million m3 to 12 million m3 and its initial plans to build a pumping station 

with a capacity of 36 million m3. 

4. Implementing the Ibel watering dam and securing the necessary funding 

for it, noting the construction of small dams (mountain ponds) for 
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calls, on the one hand, for the implementation of the necessary and planned 

projects to secure irrigation and potable water from surface sources, as it 

is much less expensive than others, and to encourage farmers to benefit 

from it. On the other hand, it emphasizes the promotion of drilling wells 

in the upper basin in areas that do not affect the discharge of the Wazzani, 

specifically in the Karst areas where water heads to the border, and that’s 

within the framework of flexible policies and standards that facilitate the 

utilization of groundwater in the areas mentioned. 

6. Establishing a joint committee of farmers and municipalities to help 

determine the necessary amounts of water needed, addressing the problem 

of chaotic water sharing among farmers, and monitoring the conditions of 

the river in its various aspects. 

 

Third, In terms of development and services:  

1. Developing an agricultural and developmental plan that integrates with 

the Al-Litani project in order to utilize the river water in the development 

of the region, and securing the financial resources necessary to implement 

the projects it contains, giving it the priority it deserves in the national 

investment programs. In this context, it is necessary to prepare a financial 

study of the basin area in parallel with legal and technical studies, in order 

to identify the sources of funding necessary to implement the proposed 

plans and projects concerning the use of the basin's water and to secure 

human, agricultural and developmental needs. With a focus on the basin 

area as follows:  

A- In the short term, the State should increase the area under 

cultivation from 1,000 hectares to 4,250 hectares that can be 

reclaimed immediately, and then to 23,000 hectares that will take 

some time to be reclaimed, and should take advantage of the efforts 

of private and cooperative institutions to make additional 

319 



339                                                                                                                The Final Document  

Second, at the policy level: 

1. Developing a national water strategy based on the utilization of all 

available water resources in Lebanon, including the optimal and maximum 

use of the Al-Hasbani/Wazzani basin water provided by the 1920 and 1926 

agreements, without negotiating with the enemy or waiting for its 

approval. This is part of a policy based on reducing the pressure on 

Lebanon's inland waters, and acquiring access to high-quality water, 

thereby contributing to the long-term water balance in all of Lebanon.  

2. Forming a high committee comprising the relevant ministries, 

departments and institutions with the task of drawing up national policies 

that preserve Lebanon's rights in the waters of Al-Hasbani/Wazzani, the 

Jordan Basin and the underground reservoirs across the border with 

Palestine, taking into account the decisions and recommendations of the 

commission in charge of the “Issue of water security and Israel's theft of 

water" study, which was formed by the decision of the Prime Minister No. 

66/2016 on April 16, 2016.  

3. Reviewing water policy and correct our perception of the issue, so that 

we do not go too far in subjecting it to the logic of the market, and this 

must be taken into account in the amendment of the Water Act 77/2018, 

with the adoption of multiple tariffs for water use, taking into account the 

fact that water is a right for all on the one hand, and balances costs and 

needs On the other hand. 

4. Conducting studies to detect existing cracks and caves to allow the 

development of the use of underground water in this basin, basing on the 

studies currently available and which need to be reviewed to set the record 

straight from the Lebanese point of view. (The South Lebanon Water 

Corporation has expressed its willingness to do whatever it takes to 

achieve this.)  

5. Parallel investment of surface and underground resources in the border 

area with Palestine in general and in the basin region in particular. This 
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2. The conferences’ participants agreed that the need for implementation 

of Lebanon's water rights and its’ collection, should take into account the 

following essentials: 

A- Not to subject Lebanon's water rights to any form of bargaining or 

negotiation with the enemy, to ignore its threats and to confront its 

ambitions, and to reach for the end in the quest of restoring lost rights. 

B- Launching an international human rights campaign focusing on water 

justice, highlighting the enemy's violations of the rights of the countries 

surrounding Palestine and in particular Lebanon.  

C- Communicating with the Arab states situated around the Jordan River 

basin and its tributaries, in order to agree with them on ways to regulate 

the use of the basin's water and to maximize it in a fair and integrated 

manner, and to take the initiative in this regard from the hands of the 

enemy. 

Map 2- Al-Qadi (Al-Dan), Banyas and Al-Hasbani basins inside Lebanese territory and below the 
Shebaa Farms. 
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with groundwater and surface water, taking into account the needs of the 

population and the requirements for the development of their areas, this 

entails taking the following facts into consideration: 

A. The additional rights resulting from the existence of a common 

underground reservoir across the Lebanese-Palestinian border feeding the 

Al-Qadi River (Dan) in the north of occupied Palestine, while the enemy 

benefits from this reservoir in its agricultural and service projects, 

Lebanon benefits only from a few underground wells and a few dozens of 

irrigated lands.  

B. Lebanon's needs which, due to the long occupation, have prevented the 

area from receiving what it needs, causing an incremental shortage of 

development levels. According to FAO, Lebanon's water needs for 

irrigation alone, which it has not been able to meet due to the occupation, 

are estimated at, at least, 48-60 million m3 per year in the basin area. The 

amount required will reach 150 million m3 to meet the needs of the region's 

comprehensive agricultural development schemes, not counting domestic 

use and the needs of other economic sectors, particularly tourism and 

industry.  

C. The completion of the necessary technical and developmental studies, 

in order to determine accurately the amount of water flowing from 

Lebanon to Palestine, including the surface discharge of the river, the size 

of the underground basin and the amount of water leaking from the Al 

Qadi (Dan) and Banyas basins (see Map 2) as well as the amounts of snow 

water on the heights of Jabal al-Sheikh. This should be accompanied by 

the study of Jurassic formations and its development east of Rashayya, 

particularly in the lowlands3. 

                                                           
3 The difference in gaging water supply is related to irrigation methods, since if modern methods 

are used, quantities can be reduced to 48 million m3, in order to irrigate the almost 4,000 

hectares that currently exist. 
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Conclusions and recommendations:  

The conferences’ participants stressed the importance of implementing 

water related projects that ensure the gradual utilization of all quantities 

guaranteed by law to Lebanon, which are much larger than those currently 

used, and stressed the need for businesses in the region to be associated 

with an economic-agricultural-developmental plan that benefits from all 

the natural components in the region on the one hand and takes into 

account all the surrounding challenges particularly pollution and lack of 

land classification. 

Participants found that the implementation of sovereign rights in terms of 

water resources and elsewhere should take advantage of the new balances 

established by the resistance, which enabled Lebanon, more than ever 

before, to protect the rights of its water resources, its geographical, border 

and natural resources, allowing us to abandon cautious approaches, ones 

that has reduced Arab capacity to take initiative and act on most 

contentious issues with the enemy, and has given way to the latters’ 

persistent pattern of violations. 

 

The conference concluded with the following 

recommendations and proposals: 

 

First, In terms of Lebanon's share and rights in the basins’ 

water: 

1. The conference stressed that Lebanon's share of the Al-

Hasbani/Wazzani River water is immeasurably greater than the quantities 

it benefits from and is twice as high as in the relevant plans. The 

participants found that the determination of the needed quota must be 

based on the needs approved by the above-mentioned conventions (1920, 

1926 and 1997), and Lebanon's contribution to the feeding of the basin 
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What applies to running water applies to groundwater, meaning that any 

reservoir of water that runs under the states’ land gives it a share of its 

water, which gives Lebanon a share of the underground water that feeds 

the Qadi River (Dan) in Palestine and Banyas in Syria, since this 

underground water extends between the three countries. Although the 

enemy invokes two issues: first, it does not agree with the above-

mentioned conventions and, secondly, that it was the first to use the excess 

water that was running into the Dead Sea. However, the legal opinion 

discussed and adopted by the Conference refutes these two arguments and 

affirms Lebanon's full rights, based on the following principles: 

-First, the enemy cannot deny the agreements because they’re governed 

by the principle of succession of states, which binds the new state under 

agreements signed by the older state. 

-Secondly, usurpation does not generate rights for the usurper, so the water 

the enemy used unjustly is the common property of the basin states, and 

everyone can benefit from it. 

-Areas that are not covered by international agreements will be relegated 

to the 1997 New York Convention, since it’s a backup agreement 

containing norms related to the field, multiple Arab countries like 

Lebanon, Palestine and Syria joined it, but Jordan, “Israel” and the United 

States did not join the Convention, still the convention, which is a 

legalization of customs, obliges all states, whether or not they agree to the 

its’ rulings.  

On the basis of the internal legal deliberations at the Conference, the 

participants emphasized the adherence to fulfilling the full water rights to 

Lebanon, which amounts to several times over the already estimated 

quantities, and many times over the amount it actually benefits from. 
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production, after meeting the needs of the territories under the 

French mandate". 

The Agreement was signed on the 3rd of February 1922 and the 

French-British agreement, previously mentioned in the League of 

Nations, was deposited as an international official document on the 

6th of February 1924, and was registered on the same day under the 

number 565. 

B-The 1926 Agreement of Good Neighborly Relations between 

Lebanon and Palestine: This agreement states under Article 2/3: 

"In the present circumstances, all the rights established by local 

agreements and customs concerning the use of river, canal and lake 

water for irrigation and water supply to the population remain in 

place, and the rights of the villages over their properties 

(Communaux) remain valid". 

While some of the provisions of the Second Agreement (1926) are not 

currently applicable due to the Zionist occupation, others uphold the right 

of Lebanon to benefit from Al-Hasbani/Wazzani waters as much as it 

needs and let the rest flow to Palestinian territories. What Lebanon needs 

is not just what it used in 1920, but what it may need at any given time, 

whether in:  

-The field of domestic service, which is given priority over any other 

use, and is a fundamental human right. 

-Industrial and irrigation fields for all arable or reclaimable land in 

the river basin. The enemy used all the water it could through the use 

of channels to irrigate lands outside the Jordan River basin, 200 km 

from its conversion point, forcibly taking the quotas of other 

countries. 
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Shared waters between Lebanon and Palestine in light of 

international agreements: 
 

The conference noted that the plans for the distribution of the Jordan River 

and its tributaries did not give 

Lebanon his slightest rights, 

including the "Cotton Project", 

to which only 35 million m3 

was allocated, compared with 

132 million m3 for Syria, 720 

million m3 for Jordan and 394 

million m3 for occupied 

Palestine.  

Participants agreed that 

Lebanon's share and the 

amount of water it benefits 

from the basin, as mentioned 

above, is much lower than 

what should be its fair share, 

especially considering groundwater and the amounts of snow and 

precipitation that feed the basin's underground supply and surface water. 

 

This view is reinforced by the existence of governing water-sharing 

agreements between Lebanon and Palestine, including: 

A-The British-French Convention of 1920, of which Article 8 

states: "Experts appointed by the Syrian and Palestinian 

administrations will together study, during the six months following 

the signing of the current agreement, the usage of Upper Jordan's 

water and the Yarmouk basin for irrigation and hydropower 

Lebanon
2.7% Syria

10.3%

Jordan
55.9%

Occupied 
Palestine
31.1%

Distribution of the Al-Hasbani River 
and its tributaries according to the 

"Cotton Project"
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-The cracked Jurassic layers, which cover between 50% and 74% of the 

Al-Hasbani basin, allow large amounts of water to leak into the occupied 

Palestinian interior. However, Lebanon has never claimed its share of the 

groundwater that feeds into the Al-Qadi (Dan) River nor the snow that fills 

these basins. On the other hand, the Israeli enemy never hesitated to 

withdraw huge amounts of Arab water into Lake Tiberias, which is 

estimated at 500 million m3 per year of clean water compared to other 

sources of water from which it benefits and is characterized by high 

salinity. 

The conference drew, in comparison, to the efforts of Syrian geologists, 

who played an important role in studying the western part of the Jabaal al-

Sheikh basin (Hermon) and determining the water topography of the area, 

allowing the Syrian state to build a series of dams in the liberated areas of 

Quneitra. 
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Map 1- Al-Litani and Al-Hasbani basins are not connected neither at the surface level nor 

underground 
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Snow covers the top of this basin, which appears to spread over 32% of its 

area during most days of the year, so it drains a huge amount of water. In 

addition, 74% of the area of the Hasbani Basin is cracked karst, which is 

why the water leak is affected, especially water heading towards occupied 

Palestine. 

Estimates from within occupied Palestine show that the average amount 

of water reaching the occupied territories from Al-Hasbani was 123 

million m3 between 1969 and 2004 (other estimates indicate that it is in 

the range of 138 million m3), in addition to 114 million m3 from Banyas 

and 241 million m3 from Al Qadi (17% of which is surface flow and 83% 

flow through the basins). The total flow from the shared underground 

reservoirs outside the basin connected to Palestine is not less than 194.9 

million m3 in four border sectors, as indicated by hydrological studies, in 

addition to precipitation that flows from Lebanon to Palestine to feed the 

Al-Qadi River (Dan) with tens of millions of m3 of water annually.  

Accordingly, the conference stresses that the Al-Hasbani Basin is very 

important for Lebanon, particularly since it covers two provinces, three 

districts and 60 towns, with some 80,000 inhabitants, whose numbers are 

expected to rise to 200,000 in the future if the region prospers.  

Studies presented to the conference have shown that the area of land 

suitable for agriculture in the basin area is about 22,000 hectares, which 

means that more than 150 million m3 per year of irrigation water is needed.  

 

Participants agreed that the documented geological studies 

confirmed the following: 

 
-The absence of overlap between the eastern and western regions between 

the Al-Litani and Al-Hasbani basins due to the presence of a blocked layer 

below ground and on the surface, making them separate basins that do not 

meet. (Map1) 
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Jordan River enters the Dead Sea with a capacity of 1,317 million m3 per 

year, more than three quarters of which come from the three Arab 

countries (77%) and Less than a quarter (23%) From occupied Palestine, 

however, the enemy still seizes half of the river's resources and tributaries.  

Al-Hasbani River runs through Lebanese territory for about 24 km, while 

Wazzani runs about 5 km before meeting up with Al-Hasbani prior to 

entering occupied Palestine. 

The Area of the Hasbani/Wazzani Basin1 in Lebanon is estimated to be at 

529 km2 according to satellite imagery, but it reaches 698 km2 in total in 

all surrounding countries, including about 170 km2 in occupied Palestine. 

The amount of water in the entire basin (surface and underground) is 

estimated at 476 million m3 per year2 as shown in the following table: 

 

Percentage Total 
Al Qadi 

(Dan) 
Banyas 

Al-

Hasbani 
Area (km2) 

  17.6 189 698 
Annual surface 

flow (m3 million) 

17.4% 83 3 26 54 
Annual 

underground 

flow (m3 million) 

82.6% 393 249 80 64 
Total annual (m3 

million) 

100% 476 252 106 118 Area (km2) 

                                                           
1 There is a difference in the estimate of the area of the basin and the amount of actual surface 

and groundwater;  furthermore, some studies take into account the amounts of ice which isn’t 

mentioned in other studies, this is due to the fact that there is more than one official and informal 

entity working according to different methodologies. 

2 Other studies indicate that there are fewer surface and underground amounts of water, which 

reaches 381 million m3 per year. In all cases, they are much larger than the 2.9 million m3 of 

surface and groundwater being pulled from the river agricultural use. 
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Lebanon and about 76 m3 and 81 m3 in Jordan and occupied Palestine 

compared to the global average of 5,900 m3. 

The geopolitical factor: it puts water sharing in the arena of power 

balances instead of international laws and agreements. 

The economic factor: it reflects the volume of resources allocated to 

water issues and the efficiency of related strategies and programs.  

The political factor: it reveals how authorities, institutions and States 

view water as a vital commodity that should be managed in accordance 

with the principles of public interest and the requirements for 

development, and not an economic commodity distributed in accordance 

with market principles.  

The conference stressed that the discussion of water issues in the region 

and the crises surrounding it is not complete without recalling the 

intentions of the Zionist movement, which, for more than a century, had 

planned to seize water resources and river basins not only in Palestine itself 

but in neighboring countries, in preparation for the establishment of a state 

that can support As many settlers as possible, that also includes the Al-

Litani Basin, The Waters of Jabaal al-Sheikh and others, its’ 1967 invasion 

of the Golan had allowed for the seizure of its waters, including the Banyas 

and Yarmouk rivers, it also took control of the surface and underground 

waters of the West. 

 

Natural properties of the basin: 
 

The Hasbani/Wazzani River, which originates in Lebanese territory and 

crosses the border into Palestine to the south, is one of four main tributaries 

of the Jordan River, the other being: The Qadi River in northern Palestine 

(called the Dan River), the Banyas River and the Yarmouk River. After 

being joined by the Zarqa River and some other small tributaries, the 
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to Lebanon's water needs in the basin area, which far exceeds the current 

level of benefit, which is also expected to double in the coming years. 

 

The following paper emerged out of the work, notes and 

deliberations of the Conference: 

Preface: 
Participants in the conference unanimously agreed on Lebanon's right to 

receive its full share of the Hasbani/Wazzani river water since it’s a 

tributary of the Jordan River and part of its basin, which is confirmed by 

international conventions as well as fair and reasonable usage rules and 

requirements for development.  

 

The participants pointed out that the river basin includes several Arab 

countries, including Lebanon, which suffer from water shortages, a decline 

in cultivated areas, a lack of food security, desertification, pollution and a 

lack of funding for production sectors. According to the conference, this 

reality underscores the need to work on establishing Lebanon's sovereign, 

political, economic, developmental and legal right to the water resources 

of the Jordan Basin, and to develop utilization of the Hasbani/Wazzani 

River in integration and in parallel with the Al-Litani project for the 

development of The Lebanese regions that have suffered from the Israeli 

occupation for a long time. 

Participants expressed their belief that discussing the issue of water and its 

public policies in the region, including those of the Jordan Basin and its 

tributaries, should be take note of many important aspects, such as the 

following: 

The natural factor: Increasing water scarcity in the region, with the Arab 

per capita water ration reaching 292 m3 per year and less than 766 m3 in 
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The Final Document of the 

Al-Hasbani/Al-Wazzani River Conference: 

 Needs and Rights in Light of Development Requirements and 

International Conventions 
 

On July 24 and 25, 2019, the Consultative Center for Studies and 

Documentation and the South Lebanon Water Foundation organized a 

conference titled: “Al-Hasbani/Al-Wazzani River Conference: Needs and 

Rights in Light of Development requirements and international 

conventions”, with the participation of a group of experts, specialists and 

representatives of the institutions and bodies involved in the project. 

Twenty-four working papers and keynote presentations were presented at 

the conference, with proposals and recommendations presented in three 

sessions held in Beirut on the first day, and a round table organized on the 

second day in the town of Khiam, in which experts, specialists and local 

development activists participated. 

Participants discussed topics and issues in a multidimensional framework 

that simultaneously evokes issues of conflict with the Israeli enemy, 

development delays, environmental problems and climate change, 

contributing to the desired goals and objectives. The conference discussed 

the current reality of the Hasbani River in natural, technical, legal and 

developmental aspects. The conference also featured the subject of Israeli 

ambitions regarding the Jordan River, whose tributaries originate from 

Lebanon, Syria and Jordan, and answered the most important questions 

regarding urgent actions that needs to be taken, focusing on the approach 
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Preface 

 

  Al-Hasbani/Al-Wazzani River: Needs and Rights in Light of 

Development Requirements and International Conventions conference 

was held on November 24-25, 2019 upon a joint initiative of the 

Consultative Center for Studies and Documentation and the South 

Lebanon Water Establishment, over a period of two days, both in Beirut 

and Al-Khiyam village in South Lebanon. Held in the Ramada Plaza 

Hotel, Raouche, the conference’s first day inaugural session 

proceedings were covered by Dr. Abdul Halim Fadlallah who gave an 

introductory speech in addition to Dr. Wassim Daher, the General 

Director of the South Lebanon Water Establishment.  

   The study sessions were divided into three proceedings, the first of 

which covered the “Natural Characteristics of Water Basins in Eastern 

South Lebanon”, where the second was entitled “Historical Uses of the 

Hasbani/Wazzani River Water Supplies and Lebanon’s Needs for 

Waters Supplies”, then finally to explore the third study session, namely 

“Lebanon’s Historical Lawful Rights of the Hasbani River Water Basin 

in Accordance with International Treaties”. The Second Day oversaw 

the “Outcomes, Findings, Summaries and Future Projects” of said 

issues, where the sessions were held in the southern village of Al-

Khiyam, and undertaken in a roundtable discussion council inside its’ 

Municipality. 

  This book contains the entirety of the conference events and study 

papers which were addressed and presented therein, in addition to the 

discussion panels which took place and the alternating interventions by 

the many participants, and finally ending with a comprehensive final 

closure document which was produced pertaining to the conference’s 

basic concerns.     
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