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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جمهورية المائية، الموارد وزير الجنابي، حسن الدكتورمعالي الوزير 
 العراق

معالي الوزير المهندس معتز موسى عبداهلل سالم وزير الموارد المائية 
 العربي الوزاري للمجلس الثامنة الدورة رئيسوالكهرباء بجمهورية السودان 

 للمياه

 فلسطين المياه سلطة رئيس غنيم مازنالمهندس  الوزير معالي

 العربي انالبرلم رئيس الجروان، محمد أحمدالسيد 

 لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذي األمين خلف ريماالدكتورة 

 آسيا
 

 والسادة،،السيدات 
في البداية أن أرحب بكم جميعا في بيت العرب جامعة الدول  حبأ       

"المياه  العربية شاكرا لكم حضوركم ومشاركتكم في هذا المؤتمر الدولي
 العربية تحت االحتالل"،

فعاليات المؤتمر الدولي" المياه  النطالقأعبر عن سعادتي  أود أنو  
العربية تحت االحتالل" وأهنئ أصحاب السمو والمعالي وزراء المياه في 
الدول العربية على فكرتهم القيمة والهادفة والمتعلقة بعقد مؤتمر دولي 

 أهمية سياسية للمياه العربية تحت االحتالل، لما لهذا الموضوع من
نسانية وها نحن نجسد هذه الفكرة على أرض الواقع، بعقد  ...وقانونية وا 
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وأغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر والعرفان للجهات  ...المؤتمر الدولي
الداعمة لهذا المؤتمر وأخص بالذكر جمهورية العراق والصندوق العربي 
ة لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك اإلسالمي للتنمية واللجن

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا( 
وجميع من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اإلعداد والتحضير 

 للمؤتمر.

ساسية في القرن الموضوعات األ واحدة منعد إن قضايا المياه ت   
نتهاكات ط الضوء على اال لسلييأتي عقد مؤتمرنا هذا الحادي والعشرين، و 

فلسطين وسوريا  فيالمياه العربية  في استالب واستمرارهااإلسرائيلية 
أن سلطة االحتالل ال تعترف بالمعاهدات الدولية  فيا  اولم يعد خ ...ولبنان

الحصول على  يكرس الحق فيالدولي اإلنساني الذي وبمبادئ القانون 
الدولية والشرائع حق من حقوق اإلنسان أقرته المواثيق كمياه نظيفة ونقية 

فإن جامعة الدول العربية سعت إلى تنظيم هذا  ومن هنا، ...ويةاالسم
المؤتمر.. دفاعا  عن قضية األمن المائي العربي، وسعيا  لنشر الوعي 
بالمخاطر البالغة التي تهدد هذا األمن في الحاضر والمستقبل.. وكذلك 

لرئيسية على األجندة الموضوعات ا أحدهو أن موضوع المياه بمنا  إدراكا  
 ءوالغذا ءمن الماوأالطبيعية التغير المناخي والكوارث  ضمنالدولية 
  .2030أهداف التنمية المستدامة  كما يدخل ضمن، ةوالطاق
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 السيدات والسادة،،
 ع العربي اإلسرائيلي هو صراع رسمإن البعض يرى، أن الصرا

أن  مبكرا   إسرائيل أدركتلقد الموارد المائية..  التنافس على ...محدداته
 ومعروف   .ن لمصادر المياه..األرض يتعين أن يرافقه تأمي  الحصول على 

ومدى تأثيره مؤسسي إسرائيل كانوا يدركون جيدا  خطورة ملف المياه،  نأ
 على مجريات الصراع.

المياه العربية لم يتوقف منذ نشأة  االستيالء علىإن مشروع 
نا يذكرون أن مؤتمر القمة العربي األول بينكبر أبناء الجيل األ و  ...إسرائيل
 مقدمة   ذلك كانو مسألة تحويل مجرى نهر األردن... ناقش  1964في 

ثم منابع األردن واليرموك وبانياس.. باحتالل التي انتهت  1967لحرب 
الصراع.. وال شك أن إسرائيل وضعت نصب جوالت متتالية من توالت 

من ربطت ين مصادر أكثر من المياه ألنها تأمعينيها خالل هذه الجوالت 
وبين السيطرة على موارد المياه العربية في  التوسعيبين مشروعها  البداية

 المواثيق والمعاهدات الدولية.باستهانة صارخة 

ياه التي تعاني منها دول المنطقة، فإن ظل أزمة الم وفيواليوم، 
قل .. هل يع  جحافإللم وايواجهون واقعا  بالغ الظ الفلسطينيأبناء الشعب 

ينعم لترا  في اليوم، بينما  15أن تكون حصة الفرد الفلسطيني أقل من 
% من المياه 97لترا  يوميا ؟ هل يعقل أن تكون  300المواطن اإلسرائيلي بـ 

التي تضخ من الخزان الجوفي في قطاع غزة غير صالحة لالستخدام 
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منتظم طول بون بضخ مياه الغاص ناآلدمي؟ هل يعقل أن ينعم المستوطنو
نقطاعات إ منأيام السنة فيما يعاني الفلسطينيون في جميع أرجاء الضفة 

 في الوصول إليها؟ بالغةمتواصلة للمياه وصعوبات 

 ،،احلضور السادة
إني على يقين أن مؤتمركم سيناقش هذه القضايا الحيوية وغيرها من 

.. وآمل أن يكون هذا مختلف الزوايا القانونية والسياسية واإلنسانية
ستشرافية، للدفاع عن  المؤتمر فرصة للخروج برؤية شاملة، عقالنية وا 
الحقوق المائية العربية، ونشر الوعي بهذه الحقوق والتعريف بها عبر 
عالمي من خالل مؤسسات العمل العربي  تحرك دبلوماسي وقانوني وا 

 المشترك.

كم الدعوة للحضور على تلبيت لكم جميعا  وفي الختام، أجدد شكري 
للجهات مر الدولي الهام، كما أجدد عرفاني وللمشاركة في هذا المؤت

وكل الشكر والتقدير للجنة اإلعداد والتحضير للمؤتمر على ما  ...المانحة
 كامل.  عامبذلته من جهد طيلة 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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