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امللخ�ض التنفيذي
مياه ل�شعب واحد فقط:

التمييز يف احل�شول على املاء 
و"نظام الف�شل العن�شري يف قطاع املياه" 

يف الأر�ض الفل�شطينية املحتلة

اإىل  اأربعة  من  املنزلية  لالأغرا�س  املياه  من  االإ�سرائيلي  الفرد  ا�ستهالك  معدل  يرتاوح 
ال�سفة  ويف  املحتلة.  الفل�سطينية  االأر�س  يف  الفل�سطيني  ا�ستهالك  اأ�سعاف  خم�سة 
 500,000 عن  عددهم  يزيد  الذين  االإ�سرائيلي�ن,  امل�ست�طن�ن  ي�ستهلك  الغربية, 
الفل�سطيني�ن,الذين  ي�ستهلكها  التي  املياه  كمية  اأ�سعاف  �ستة  من  يقرب  ما  م�ست�طن, 
ا�ستخدام  اأخذنا  ما  اإذا  التناق�س  هذا  ويزداد  ن�سمة.  ملي�ن   2.6 من  عددهم  يقرتب 

املياه يف االأغرا�س الزراعية بعني االعتبار. 

وعلى خالف االعتقاد ال�سائد, فاإن املياه لي�ست �سحيحة يف هذه املنطقة, ومل ي�سبق لها 
اأن كانت كذلك. فهذه املنطقة حتت�ي على ثالثة م�سادر طبيعية للمياه العذبة. وبالنظر 
االأردن  نهر  مياه  وفل�سطني  اإ�سرائيل  تتقا�سم  االإقليمية,  احلدود  تتبع  ال  املياه  اأن  اإىل 

واخلزان اجل�يف ال�ساحلي واخلزان اجل�يف اجلبلي.

عقبات  اأو  قي�د  اأي  االإ�سرائيلي�ن  وامل�ست�طن�ن  اإ�سرائيل  �سكان  ي�اجه  ال  ال�اقع,  ويف 
املياه  كميات  اأن  وعلى  املائية  امل�ارد  وفرة  على  يدل  ما  وه�  املياه,  على  احل�س�ل  يف 
التي  التمييزية  لل�سيا�سات  مبا�سرة  نتيجة  هي  اإمنا  للفل�سطينيني  د  ُتزوَّ التي  املحدودة 

تنتهجها اإ�سرائيل يف اإدارة قطاع املياه. 
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ممار�شة اإ�شرائيل حلقوق ال�شيادة على املوارد املائية ب�شكل غري قانوين: 

يعاين قطاع املياه يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة واإ�سرائيل, يف هذه االآونة, من ا�ستغالل 
م�ارد املياه امل�سرتكة والقابلة لال�ستنزاف على نح� جائر يفتقر اإىل العدالة, وا�ستنزاف 
املعدالت  ب�سبب  عليها  الطلب  وارتفاع  املياه  ن�عية  وتدين  االأمد,  ط�يل  املائي  املخزون 
العالية للنم� ال�سكاين, وما يرافقه من تناق�س كميات املياه التي يتلقاها كل فرد يعي�س 
يف هذه املنطقة. ويتحمل الفل�سطيني�ن العبء االأكرب نتيجة لذلك, حيث اأنهم ي�اجه�ن 
عقبات حت�ل بينهم وبني ممار�سة �سيطرتهم الفعلية على تط�ير امل�ارد املائية املت�فرة 

يف املنطقة واإدارتها. 

اإقامة  تت�سمن  كبرية  و�سيا�سية  ع�سكرية  جمه�دات   1967 عام  منذ  اإ�سرائيل  بذلت 
الفل�سطيني�ن,  ميلكها  التي  املياه  م�ارد  على  ال�سيادة  ممار�سة   اأجل  من  امل�ست�طنات, 
وه� اأمر غري قان�ين. كما قامت باإ�سدار �سل�سلة من االأوامر الع�سكرية – التي ال تزال 

�سارية على الفل�سطينيني وحدهم حتى هذا الي�م – بهدف دمج قطاع املياه يف االأر�س 
الفل�سطينية املحتلة �سمن النظام االإ�سرائيلي, ولكنها يف ال�قت ذاته حترم الفل�سطينيني 

من ممار�سة �سيطرتهم على هذا امل�رد احلي�ي. 

البنية  ملكية  نقلت  بعدما   1982 العام  يف  ور�سخته  االندماج  هذا  اإ�سرائيل  عززت  وقد 
التحتية الالزمة خلدمات تزويد املياه, التي ميلكها الفل�سطيني�ن يف ال�سفة الغربية, اإىل 
االعتماد  على  الفل�سطينيني  اأجربت  التي  ’ميك�روت‘,  االإ�سرائيلية  ال�طنية  املياه  �سركة 
يقرب  ما  بتزويد  ال�سركة  هذه  وتق�م  املياه.  من  ال�سن�ية  احتياجاتهم  لتاأمني  عليها 
جتمعاتهم  يف  املنزلية  لالأغرا�س  الفل�سطيني�ن  ي�ستخدمها  التي  املياه  كمية  ن�سف  من 
اأكرب مزود للمياه يف هذه املنطقة. وف�سالاً عن  ال�سكانية يف ال�سفة الغربية, ما يجعلها 
املياه  ’ميك�روت‘ ب�سحب  �سركة  تق�م  املائية,  امل�ارد  على  احل�سرية  اإ�سرائيل  �سيطرة 
اأجل تزويد كميات وفرية  املياه ب�س�رة مبا�سرة من  الفل�سطينيني من م�ارد  من ح�سة 

االإ�سرائيلية.  للم�ست�طنات  منها 

قدرة  لهم  ت�سمن  مل  اأو�سل�  اتفاقية  فاإن  يت�قع�ن,  الفل�سطيني�ن  كان  ما  خالف  وعلى 
ر�سميااً  واأ�سفت طابعااً  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  املائية يف  امل�ارد  اإىل  لل��س�ل  اأف�سل 
اإىل حد كبري.  اأ�سالاً  تتبعه  اإ�سرائيل  الذي كانت  التمييز  القائم على  االإدارة  على نظام 
ا لل�سيطرة  ويف ال�اقع, متثل ترتيبات املياه التي تن�س عليها اتفاقية اأو�سل� )2( ا�ستمراراً
الإ�سرائيل  تي�ّسر  كما  وتعززها,  اجلبلي  اجل�يف  اخلزان  على  احل�سرية  االإ�سرائيلية 
ممار�سة حق�ق �سيادية غري قان�نية على امل�سادر املائية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة. 
ويف املقابل, داأبت �سركة ’ميك�روت‘ االإ�سرائيلية على تقلي�س كميات املياه التي تزودها 
خالل   -  %50 ن�سبته  ما  اإىل  االأحيان  بع�س  يف  التقلي�س  ي�سل  – بحيث  للفل�سطينيني 

�سه�ر ف�سل ال�سيف بغية تلبية احتياجات امل�ست�طنات من ا�ستهالك املياه. 
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الأ�شاليب التي تتبعها اإ�شرائيل حاليًا للإبقاء على هيمنتها على املوارد املائية الفل�شطينية
البنية  اإقامة  من  الفل�سطينيني  منع  يف  ا  جهداً اإ�سرائيل  تاأل�  ال  تقدم,  ما  مع  وبالت�ازي 
ال�سفة  اأرا�سي  من   %59 ن�سبته  فيما  و�سيانتها  املياه  تزويد  خلدمات  الالزمة  التحتية 
االإ�سرائيلي  االحتالل  �سلطات  جنحت  وقد  )ج(.  منطقة  اأنها  على  امل�سنفة  الغربية, 
�سبكات  الإقامة  ال�سرورية  الرتاخي�س  ملنح  املمنهج  الرف�س  خالل  من  االأمر  هذا  يف 
الفل�سطيني�ن  يقيمها  �سبكة  اأي  تتعر�س  كما  تاأهيلها.  اإعادة  اأو  املائية  التحتية  البنية 
– وهي تراخي�س  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  املياه دون احل�س�ل على ترخي�س من  لتزويد 
ُي�سرتط  ال  املقابل,  ويف  الهدم.  خلطر   – عليها  احل�س�ل  الفل�سطينيني  على  ي�ستحيل 
املدنية  االإدارة  من  الرتاخي�س  هذه  مثل  على  احل�س�ل  االإ�سرائيليني  امل�ست�طنني  على 
االإ�سرائيلية, حيث اأن جميع امل�ست�طنات املقامة يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة م��س�لة 

الفل�سطينية.  ال�سكانية  التجمعات  املياه, على عك�س  ب�سبكات تزويد 

املياه  جمع  اأنظمة  ا�ستهداف  على  االإ�سرائيلية  الع�سكرية  االحتالل  �سلطات  داأبت  وقد 

وت�ستهدف  اإن�سانية.  منظمات  بها  تتربع  التي  تلك  فيها  مبا  والتدمري,  بامل�سادرة 
ال�سلطات االإ�سرائيلية هذه االأنظمة بحجة اأن الفل�سطينيني ين�سئ�نها دون احل�س�ل على 
للتدمري  املياه  التحتية الالزمة خلدمات  البنية  تتعر�س  ا ما  الرتاخي�س املطل�بة. وغالباً
الت�غالت الربية  اأو  الغارات اجل�ية  الع�سكرية, مبا فيها  العمليات  يف قطاع غزة خالل 

التي تنفذها اإ�سرائيل يف القطاع. 

وباالإ�سافة لذلك, تق�م �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية وال�سلطة القائمة يف قطاع غزة, 
جائر,  نح�  على  ال�ساحلي  اجل�يف  اخلزان  من  اجل�فية  املياه  ب�سحب  االآونة,  هذه  يف 
ت�سبب  وقد  ال�ساأن.  هذا  يف  الطرفني  بني  لل�سيا�سات  تن�سيق  اأي  غياب  ب�سبب  وذلك 
ال�سحب اجلائر من هذا اخلزان وتل�ُّثه يف تدين م�ست�ى ج�دة املياه يف قطاع غزة. كما 
تناق�ست م�ست�يات املياه اجل�فية يف اخلزان اإىل ما دون م�ست�ى �سطح البحر, وت�سربت 
املياه املاحلة ومياه ال�سرف ال�سحي اإليه, مما جعل ما ن�سبته 90 - 95% من املياه التي 

يزودها اخلزان اجل�يف ال�ساحلي غري �ساحلة لال�ستهالك االآدمي. 
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التحليل القانوين:
يف  املائية  امل�ارد  من  بها  باأ�س  ال  ح�سة  تتقا�سم  االإ�سرائيلي  االحتالل  دولة  الأن  ا  نظراً
تتقيد  اأن  للحدود  العابرة  للمياه  ا�ستخدامها  يف  عليها  يتعني  الفل�سطينيني,  مع  املنطقة 
مببادئ عامة ين�س عليها القان�ن الدويل والقان�ن الدويل العريف. كما يتعني عليها اأن 
االإن�سان  الدويل حلق�ق  والقان�ن  االإن�ساين  الدويل  القان�ن  التي ميليها  بالق�اعد  تتقيد 

والقان�ن الدويل للمياه. 

حق�قااً  باالحتالل  القائمة  الدولة  تكت�سب  ال  االإن�ساين,  الدويل  القان�ن  اأحكام  مب�جب 
اأن  يجب  ذلك,  على  وبناءاً  فيه.  الطبيعية  امل�ارد  على  وال  املحتل,  االإقليم  على  �سيادية 
تت�سرف اإ�سرائيل ب�سفتها امل�س�ؤولة عن اإدارة االإقليم املحتل بحكم االأمر ال�اقع فقط, 
ال�اقع�ن  ال�سكان  بها  يتمتع  التي  ال�سيادية  احلق�ق  على  اإدارتها  يف  حتافظ  اأن  وعليها 
اال�ستغالل  من  وممتلكاتهم  ال�سكان  ه�ؤالء  حماية  عليها  فاإن  وبالتايل  االحتالل,  حتت 
ا �سارمة على الدولة القائمة  واال�ستنزاف, ذلك اأن القان�ن الدويل االإن�ساين يفر�س قي�داً

ا ب�ساأن ا�ستخدام امل�ارد الطبيعية امل�ج�دة يف االإقليم ال�اقع حتت  باالحتالل وخ�س��ساً
على  بالفائدة  يع�د  مبا  املحتلة  االأر�س  ثروات  ا�ستغالل  من  مينعها  بحيث  احتاللها, 

اقت�سادها. 

املائية املت�فرة يف االأر�س  ال�سلطات االإ�سرائيلية يف و�سع يدها على امل�ارد  اأمعنت  وقد 
اإ�سرائيل  ل�سكان  املنفعة  يحقق  نح�  وعلى  قان�ين,  وجه  دون  املحتلة  الفل�سطينية 
االحتالل  �سلطات  تطبق  عينه,  ال�قت  ويف  غريهم.  دون  االإ�سرائيلية  وامل�ست�طنات 
الفل�سطيني�ن.  اأقامها  التي  املائية  التحتية  البنية  �سبكات  تدمري  �سيا�سة  االإ�سرائيلي 
عن  الفل�سطينية  التجمعات  �سكان  ترحيل  اإىل  واملمار�سات  ال�سيا�سات  هذه  وترمي 
ديارهم, مما يف�سي اإىل اإخالء اأكرث املناطق خ�س�بة واأغناها باملياه يف ال�سفة الغربية 
من �سكانها الفل�سطينيني, وه� ما يخدم ال�سيا�سة غري القان�نية التي تنتهجها اإ�سرائيل 

يف نقل �سكانها املدنيني )امل�ست�طنني( اإىل االأر�س الفل�سطينية املحتلة. 

ل�ائح  من  و)55(  و)53(  و)46(,   ,)43( امل�اد  اأحكام  تخالف  اإ�سرائيل  فاإن  وبذلك 
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اأحد  وب��سفها  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  من  و)53(   )49( املادتني  واأحكام  الهاي 
حد  ب��سع  ملزمة  اإ�سرائيل  فاإن  جنيف,  اتفاقيات  على  املتعاقدة  ال�سامية  االأطراف 

جلميع انتهاكات القان�ن الدويل االإن�ساين, وحما�سبة امل�س�ؤولني عن هذه االنتهاكات. 

ا �سيادية على امل�ارد الطبيعية الفل�سطينية  متار�س اإ�سرائيل, من خالل �سيا�ساتها, حق�قاً
ال�سكان  جتريد  اإىل  ترمي  حك�مية  �سيا�سة  وج�د  على  يدل  وهذا  قان�ين.  غري  ب�سكل 
الفل�سطينيني من ثرواتهم الطبيعية و�سلبها منهم. وي�سكل هذا التجريد املمنهج اإخالالاً 
بحق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير م�سريه ويف �سيادته الدائمة على م�ارده الطبيعية. 

عليها  ميليها  التي  مب�س�ؤولياتها  ملتزمة  غري  اإ�سرائيل  تزال  فما  ذلك,  على  وعالوةاً 
املياه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  احرتام  برف�سها  االإن�سان  حلق�ق  الدويل  القان�ن 
التي  القائمة,  االإن�سان  ا له يف معاهدات حق�ق  وحمايته وال�فاء به, وه� حق يجد �سنداً
بكثري  تف�ق  املياه  من  كميات  ب�سحب  تق�م  فاإ�سرائيل  فيها.  ا  طرفاً دولة  اإ�سرائيل  ُتعترب 
ا مب�ارد املياه  ا كبرياً ح�ستها العادلة واملعق�لة يف املياه العابرة للحدود, مما يلحق �سرراً
اإ�سرائيل التعاون  ويت�سبب يف ارتفاع معدالت تل�ثها وازدياد ن�سبة مل�حتها. كما ترف�س 
يف �سيانة �سبكات ومتديدات امل�سادر املائية العابرة للحدود. وبذلك, تخالف اإ�سرائيل 
التزاماتها جتاه فل�سطني ب�سفتها دولة ت�سرتك معها يف امل�سادر املائية العابرة للحدود 

مب�جب املبادئ العرفية لقان�ن املياه الدويل.

االأطر  هذه  تقررها  التي  بااللتزامات  تفي  لكي  االإ�سرائيلية,  ال�سلطات  على  وينبغي 
واأن  ا,  دولياً امل�سروعة  غري  االأفعال  جميع  عن  الف�ر  على  تت�قف  اأن  الدولية,  القان�نية 
تقدم  واأن  االأفعال,  تلك  ارتكاب  معاودة  عن  اإحجامها  تكفل  منا�سبة  �سمانات  تقدم 

تع�ي�سات كاملة عن االأ�سرار التي ت�سببت بها, مبا فيها االأ�سرار املادية اأو املعن�ية. 

ال�شتعمار و"نظام الف�شل العن�شري يف املياه"
املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  يف  اإ�سرائيل  تنتهجها  التي  واملمار�سات  ال�سيا�سات  ت�سببت 
غري  ب�سكل  عليها  واال�ستيالء  الطبيعية  امل�ارد  ا�ستغالل  لالحتالل  يي�سر  و�سع  ن�س�ء  يف 
املياه  االإ�سرائيلية يف قطاع  تنفذها �سلطات االحتالل  التي  ال�سيا�سات  قان�ين. وال متثل 
�س�ى حلقة واحدة يف �سل�سلة من االإجراءات الهيكلية التي ال ميكن اإلغاء اآثارها, والتي ال 
ميكن و�سفها اإال اأنها اإجراءات ا�ستعمارية. وتبدو نية اإ�سرائيل جلية يف جت�سيد تغيريات 
من  ال�اقع,  االأمر  بحكم  عليها  �سيادتها  وممار�سة  املحتلة,  االأر�س  و�سع  على  دائمة 
خالل اإقامة امل�ست�طنات وت��سيعها يف ال�سفة الغربية )والتي يزيد عددها يف هذه االآونة 
عن 200 م�ست�طنة( ومن خالل اإن�ساء �سبكة من الطرق االلتفافية اال�ستيطانية واإقامة 
وج�د  ي�ستهدف  ال�اقع,  ويف  امل�ست�طنات.  هذه  مل�سلحة  املزدهرة  الزراعية  امل�ساريع 
امل�ست�طنات حرمان اأبناء ال�سعب الفل�سطيني من ممار�سة حقهم يف تقرير امل�سري من 
على  �سيادتهم  ممار�سة  من  ومنعهم  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  اأو�سال  تقطيع  خالل 

م�اردهم الطبيعية, ال �سيما االأرا�سي واملياه. 
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و�سيا�سات  ت�سريعية  اإجراءات  يف  تتمثل  ركائز,  ثالث  بف�سل  اإ�سرائيل,  متكنت  وقد 
على  قان�نية  غري  ب�س�رة  �سيادية  حق�ق  ممار�سة  من  رئي�سية,  م�ؤ�س�سية  وممار�سات 
وبذلك,  بغية حتقيق م�ساحلها.   , الفل�سطيني  لل�سعب  ملكيتها  تع�د  التي  املائية  امل�ارد 
و�سعت هذه ال�سيا�سات واملمار�سات االأ�س�س لهذه الركائز الثالث التي يق�م عليها ’نظام 
الف�سل العن�سري‘الذي تطبقه اإ�سرائيل يف قطاع املياه يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة. 

الفل�سطيني�ن  هما  خمتلفتني,  عرقيتني  جماعتني  حتديد  على  االأوىل  الركيزة  تنط�ي 
الركيزة  وتتاألف  اليه�دية‘.  اله�ية  ذوي  اليه�د‘– مبعنى’االإ�سرائيليني  و’االإ�سرائيلي�ن 
اجلماعتني  هاتني  بني  احلدود  اإقامة  تي�سر  التي  واملمار�سات  ال�سيا�سات  من  الثانية 
نظام  على  املحافظة  الإ�سرائيل  التمييز  هذا  اأتاح  وقد  العرقية.  خلفيتهما  اأ�سا�س  على 
يحظى  وبذلك,  خمتلفة.  جغرافية  مناطق  يف  وعزلهم  ال�سكان  ف�سل  لغايات  اأعدته 
االإ�سرائيلي�ن اليه�د باالمتيازات التي تتيح لهم احل�س�ل على قدر وافر وال ينقطع من 
املياه, يف وقت ُيحرم فيه ال�سكان الفل�سطيني�ن من حقهم االأ�سا�سي يف املياه ويف التنمية 

باعتبارهم جماعة.  ال�ساملة 

قطاع  يف  االإ�سرائيلي  العن�سري  الف�سل  ’نظام  عليها  يق�م  التي  الثالثة  الركيزة  اأما 
املياه‘ فتتمثل يف ا�ستخدام ذريعة ’االأمن‘ لتربير ارتكاب االأفعال الالاإن�سانية �سد اأبناء 
واملمار�سات  ال�سيا�سات  تدور  فال  ال�اقع,  ويف  جماعة.  باعتبارهم  الفل�سطيني  ال�سعب 
مماأ�س�س  نظام  �سمن  تندرج  بل  مفرغة,  حلقة  يف  املياه  بقطاع  املت�سلة  االإ�سرائيلية 
وقمعهم  الفل�سطينيني  وا�سطهاد  اليه�دية-االإ�سرائيلية  الهيمنة  اإحكام  ي�ستهدف 
باعتبارهم جماعة– بحيث ت�سل هذه املمار�سة اإىل نظام قائم على ’الف�سل العن�سري 

يف قطاع املياه‘. 

فيها  مبا  الدويل,  القان�ن  يف  االآمرة  القان�نية  للمبادئ  خمالفة  االنتهاكات  هذه  ت�سكل 
ناهيك  عليها,  واال�ستيالء  للممتلكات  املفرط  التدمري  وحظر  امل�سري,  تقرير  يف  احلق 
اال�ستعمار  ممار�سة  على  الدويل  القان�ن  يفر�سه  الذي  للحظر  ا  انتهاكاً ت�سكل  اأنها  عن 

العن�سري.  والف�سل 

م�شوؤولية الأطراف الثالثة القانونية:
القان�ن  يف  اآمرة  ق�اعد  بانتهاك  اإ�سرائيل  قيام  اإن 
الدويل يرتب م�س�ؤوليات على دول اأو اأطراف ثالثة, 
م�س�ؤولية  قرار  م�سروع  املادة )41( من  ت�ؤكد  حيث 
ا, والتي تعك�س  الدول عن االأفعال غري امل�سروعة دولياً
جميع  اأن  على  م�سم�نها,  يف  ا  عرفياً ا  دولياً ا  قان�ناً
االعرتاف  بعدم  يق�سي  التزام  حتت  تقع  الدول 
ب�سرعية و�سع ناجم عن اإخالل خطري بالتزام نا�سئ 
مب�جب قاعدة اآمرة يف القان�ن الدويل. وعلى هذه 
الدول اأن ال تقدم اأي ع�ن اأو م�ساعدة للحفاظ على 
اأن تتعاون ل��سع  ذلك ال��سع غري القان�ين وعليها 

حد له. 
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اخلل�شة والتو�شيات
على  م�س�ؤوليات  الدرا�سة,  هذه  ت�ستعر�سه  ما  بح�سب  الدويل,  القان�ن  انتهاكات  ترتب 
اإ�سرائيل وعلى الدول االأخرى, وُيلِزمها القان�ن ب��سع حد لل��سع غري القان�ين القائم 
ي�سهده  الذي  ال��سع احلايل  على  ن  اأي حت�سُّ يطراأ  فلن  املحتلة.  الفل�سطينية  االأر�س  يف 
قطاع املياه يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة واإ�سرائيل اإال اإذا طراأت تغيريات ج�هرية على 
ا�ستخدام واإدارة امل�ارد املائية التي يتقا�سمها الطرفان. ويجب اأن ت�سمل هذه التغيريات, 
على املدى املت��سط, اإزالة القي�د املادية واالإدارية التي ي�اجهها الفل�سطيني�ن يف ال��س�ل 
يزاول�ن  الذين  وال�كالء  ال�سركات  ومنع  منها,  واال�ستفادة  امل�سرتكة  املائية  امل�ارد  اإىل 
عملهم مب�جب ال�سالحيات التي متنحها لهم ال�سلطات االإ�سرائيلية من ا�ستخراج املياه 
ويف  وفل�سطني.  اإ�سرائيل  بني  للحدود  العابرة  املائية  امل�ارد  الفل�سطينيني يف  من ح�سة 
ال��سع  هذا  على  دائمة  ا  اآثاراً تن�سيء  التي  الهيكلية  التغيريات  ت�ستدعي  املطاف,  نهاية 
جذرية  تغيريات  واإدخال  الفل�سطينية,  االأر�س  على  اجلاثم  االإ�سرائيلي  االحتالل  اإنهاء 
م�ساواة  اإىل  تتح�ل  بحيث  وفل�سطني,  اإ�سرائيل  بني  القائمة  العالقة  ت�س�يب  ت�ستهدف 

ال�سعب  اأبناء  قدرة  ول�سمان  عادلة.  قان�نية  معايري  على  بناءاً  املياه  م�ارد  اإدارة  يف 
اأر�سهم املحتلة, فال يج�ز ربط ال��س�ل  الفل�سطيني على ممار�سة حق�قهم الكاملة يف 
اإىل امل�ارد املائية امل�سرتكة وا�ستعمالها وت�زيعها بامل�قف التفاو�سي الق�ي الذي يتمتع 
به اأحد الطرفني على ح�ساب الطرف االآخر, بل ينبغي تنظيم هذه امل�ساألة مبا يتما�سى 

مع املعايري القان�نية الدولية يف هذا ال�ساأن ب�سكل حازم.
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www.alhaq.org   املوقع اللكرتوين للموؤ�ش�شة

facebook.com/alhaqorganization   شفحة احلق على  الفي�شبوك�

twitter.com/alhaq_org   شفحة احلق على التويرت�

youtube.com/alhaqhr   قناة احلق على اليوتيوب

vimeo.com/alhaq   قناة احلق على الفيميو

للتوا�شل مع املوؤ�ش�شة على املواقع اللكرتونية
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