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ال�سدود التي ت�سيطر عليها المجموعات الإرهابية تهدد بتدميرها في �سورية والعراق؟

بعد النفط «داع�ش» ي�ستخدم �سالح الماء والغذاء وال�صناعة
في الوقت الذي تشهد المنطقة تو ّترات وصراعات بين
دولها على المياه باتت تهدّد بنشوب حروب على المياه
في المستقبل القريب ،يتو ّقع الخبراء المعنيّون في قضايا
المياه أن يساهم «داعش» في استفحال هذه األزمات وتزايد
الصراع على المياه في العراق وسورية وتركيا ،في إطار
مساعيه أخيرا ً لالستيالء على األنهار ،والتح ّكم في السدود
المائيّة منذ عام .2013
مؤسسة االستشارات الدوليّة «برايس ووتر
وكانت
ّ
هاوس – كوبرز» قد حدّدت  11منطقة تش ّكل موضع خالف
على المياه قابل ألن يتح ّول إلى نزاع في العالم ،من بينها
 4مناطق في الشرق األوسط هي منطقة تركيا  -سورية
 العراق ،بسبب السدود التركيّة التي تتح ّكم في نهريدجلة والفرات ،ومنطقة إيران  -العراق اللتان تتنافسان
على ّ
شط العرب ملتقى دجلة والفرات ،إلى جانب مصر -
السودان – أثيوبيا حول مياه النيل ،فضالً عن أزمة مصر
 السودان  -ليبيا  -تشاد  -النيجر ،التي تدور على حقلالنوبي فتريد
جوفي بعمق  800متر .أ ّما خ ّزان الحجر
مائي
ّ
ّ
ّ
ّ
اصطناعي لتم ّد بذلك سواحلها
لشق نهر
ليبيا استثماره
ّ
بالمياه العذبة.
وفي ما يتعلّ
الداعشي ،نبّه مراقبون إلى خطورة
بالخطر
ق
ّ
�ي أخيرا ً إلى استخدام المياه،
ا ّتجاه هذا التنظيم اإلره��اب� ّ
كسالح في حروبه .خصوصا ً بعدما تمركز في مناطق الموارد
المائيّة في سورية والعراق ،ومن الواضح ج ّدا ً أ ّنه يسعى
إلى امتالك مناطق مصادر المياه العربيّة .وباعتبار أنّ المياه
تم ّثل الحياة ،فاالستيالء عليها ،بعد االستيالء على بعض
مناطق النفط ،ومنعها عن المستخدمين في الدول العربيّة
شيء خطير.
يذكر أنّ مقاتلي «داعش» يسيطرون على معظم الروافد
العليا الرئيسيّة لنهري دجلة والفرات ،اللذين يتد ّفقان من
راعية التنظيم االرهابي في الشمال إلى الخليج في الجنوب،
واللذين يعتمد عليهما ك ّل العراق وجزء كبير من سورية في

التوجه
الغذاء والماء والصناعة .ومن المتوقع أن يؤدّي هذا
ّ
الداعشي بالتح ّكم في نصيب من المياه ،إلى أزمة صراع
ّ
على المياه تفوق الصراع القائم على مصادر النفط ،ألنّ
المياه تم ّثل قضيّة حياة أو موت.
العربي للمياه بالعمل على إعداد تقرير
واهتم المجلس
ّ
المائي المتأ ّزم في المناطق الخاضعة إلى
لمراقبة الوضع
ّ
تنظيم «داعش» ،بعدما رصد خبراؤه كثيرا ً من التح ّركات
الخطيرة في ا ّتجاه السيطرة على مصادر المياه العربيّة،
رغبة في استخدامها كوسيلة ضغط ،ومنها استيالؤه
على أحد السدود في العراق ،وسيطرته على موارد للمياه
ّ
ومحطات للشرب في سورية .وقال« :سنعمل على تصعيد
الدولي ،أل ّنه ّ
مؤشر إلى كارثة
هذه المشكلة ،على المستوى
ّ
إنسانيّة في عدد من الدول التي يتمركز فيها هذا التنظيم».
ووفقا ً لتقرير صادر عن مركز بيروت لدراسات الشرق
األوسط في أيلول  ،2014يرى «داعش» في السيطرة على
األنهار والسدود سالحا ً أه ّم من النفط.
التوجه لتنظيم «داع��ش» للسيطرة على
ويأتي ه��ذا
ّ
موارد المياه واستخدامها كسالح في الحروب ،متماشيا ً
مع ما أعلنه التنظيم بم ّد ما يس ّمى بالخالفة في بالد الشام
والعراق ،وفقا ً لبياناته التي نشرها التنظيم على صفحته
االجتماعي.
على مواقع التواصل
ّ
ال شك في أن حرب المياه هي ذلك الشبح الذي بات يط ّل
برأسه على منطقة الشرق األوس��ط .وإذا كان فقراء دول
هذه المنطقة هم من يدفعون الثمن حال ّيا ً بسبب الصراع
على النفط ،فإنّ ضريبة حروب المياه ستطاول الجميع،
باعتبارها معركة حياة أو موت.
والمياه فصل من فصول الحرب ال��دائ��رة في كل من
سورية والعراق ،وسالح تكتيكي للمسلحين ،فالمجموعات
المسلحة تحاول السيطرة على السدود ومصادر المياه
كوسيلة ضغط لتنفيذ مطالبها.
(التتمة ص)14

نتنياهو يرف�ض الإمالءات الدولية
في مبادرة فابيو�س للت�سوية مع الفل�سطينيين

بشرى الفروي
ب ��دأ وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ل� ��وران ف��اب �ي��وس ،جولة
دبلوماسية مكثفة ،في المنطقة بهدف عرض مبادرة فرنسية،
الستئناف عملية التسوية المجمدة منذ نحو عام.
وتقضي خطة فابيوس التي عرضها على تل أبيب ورام الله
بتحديد جدول زمني لعام ونصف العام من المفاوضات ،التي
بعدها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن األمم المتحدة تعترف
بفلسطين دولة مستقلة في حدود العام  ،1967على أن تكون
ألراض بحيث تستجيب
القدس عاصمة للدولتين ،مع تبادل
ٍ
لالحتياجات األمنية «اإلسرائيلية».
واعتبر رئيس ال���وزراء «االس��رائ�ي�ل��ي» بنيامين نتنياهو ان
«االقتراحات الدولية التي تطرح علينا ،والتي يحاولون بالفعل
فرضها علينا ،ال تتطرق في شكل حقيقي الى الحاجات االمنية
لدولة «إسرائيل» والى مصالحنا الوطنية االخرى».
وأضاف« :هؤالء األطراف يحاولون ببساطة دفعنا الى حدود
ال يمكن ال��دف��اع عنها ،متجاهلين بشكل ت��ام ما سيحدث على
الجانب اآلخر من هذه الحدود» .بينما هاجم أفيغدور ليبرمان
زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»  ،بشدة نتنياهو ،قائالً إن «إسرائيل»
فقدت قدرتها على ال��ردع .على العكس من ذل��ك ،فهم نجحوا
في ردعنا ،ونحن نشتري منهم السالم بمبلغ يساعدهم على
استعادة بنيتهم التحتية.

(التتمة ص)14

رو�سيا وتون�س تدعوان �إلى حل النزاعات
في �سورية واليمن من دون تدخل خارجي

وحدات الحماية تتقدم باتجاه الرقة

اجتماع �سوري ـ عراقي ـ �إيراني في بغداد لمكافحة الإرهاب
أعلنت وزارة الداخلیة اإليرانية أن
اجتماعا ً ثالثيا ً بين إي��ران وسورية
وال��ع��راق سيعقد في بغداد للعمل
علی تعزیز ال��ت��ع��اون بين ال��دول
الثالث وتمهيد الفرص للنشاطات
المشتركة.
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اإلي��ران��ي
عبد الرضا رحماني فضلي أمس،
إن «االجتماع الثالثي يمهد إلی عقد
اجتماعات متعددة األط���راف بین
وزراء الداخلیة في الدول اإلسالمیة
التي تمتلك رؤی مشتركة».
ونقل عن فضلي قوله إن «محاربة
اإلره���اب ،سیما تنظیم داع��ش ،من
المواضیع المهمة جدا ً بالنسبة الى
إیران وسوریة» ،مبينا ً أن «استخدام
أسالیب التطرف والعنف واالغتیال
ف��ي ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي ،ی���ؤدي إلی
تشویه اإلس�لام ...وتعریض العالم
اإلسالمي للخطر في ظل التعاون مع
الغرب وأميركا».
وأض��اف وزی��ر الداخلیة اإلیراني
خ�لال مؤتمر صحافي م��ع نظيره
السوري محمد الشعار أن «المسؤولیة
التي تقع علی عاتق الجمیع تتمثل
في مكافحة اإلرهاب في شكل حقیقي
والتصدي الى هذه الظاهرة الخطیرة
في ظل الوحدة والتنسیق بین الدول
اإلسالمیة بالمنطقة».

ناديا شحادة

ووق��ع وزي���را الداخلية السوري
واإليراني ،في طهران مذكرة تفاهم
للتعاون األم��ن��ي واألم���ن الداخلي
تتضمن مكافحة ج��رائ��م اإلره���اب
وتمويله بأشكاله ك��اف��ة ،وات��خ��اذ
التدابير الوقائية لمنع حدوثها،
وتبادل المعلومات والخبرات في هذا
المجال ومكافحة الجريمة المنظمة.
الى ذلك ،أكدت وزارة الخارجية
السورية أن الدول التي تتباكى على
المواطن السوري اليوم هي ذاتها التي

دأبت منذ بداية األزم��ة على تشكيل
مجموعات عمل داخل األمم المتحدة
وخارجها وتقديم مشاريع ق��رارات
استفزازية في مجلس االم��ن هدفها
التغطية على جرائم االرهابيين.
وأش��ارت الخارجية الى ان هناك
ب��ع��ض ال����دول ت��ن��ك��ر ع��ل��ى ال��دول��ة
السورية الحق في مكافحة االرهاب
فوق اراضيها في الوقت الذي أنشأت
ف��ي��ه ت��ل��ك ال����دول ت��ح��ال��ف��ات دول��ي��ة
(التتمة ص)14

يعتبر من قيادات الموحدين في فل�سطين المحتلة

ال�شيخ عنتير يدين تحركات جنبالط وطريف
الم�سيئة للموحدين في الجوالن و�سورية
عمان  -محمد شريف الجيوسي

أكد وزير خارجية روسيا واألمين العام لحزب «ن��داء تونس» أن الحوار
الوطني الموسع هو الطريق الوحيد لتسوية النزاعات في الشرق األوسط،
شريطة أن يجري من دون تدخالت وإمالءات خارجية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية تعليقا ً على اللقاء بين سيرغي الفروف
ومحسن م��رزوق في موسكو أمس ،أن األخير سلم وزير الخارجية الروسي
رسالة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لنظيره الروسي فالديمير
بوتين.
وتابعت الخارجية في بيان« :شهد اللقاء تبادال ً لآلراء في شأن الوضع في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية
لتجاوز النزاعات في العديد من دول المنطقة والتصدي بحزم للخطر اإلرهابي
المتنامي».
وأضافت الوزارة أن مرزوق أكد خالل اللقاء أن تونس تثمن الدور البناء الذي
تقوم به روسيا سعيا ً منها الستعادة االستقرار في المنطقة.
(التتمة ص)14

تركيا ...حوار االئتالف الحكومي
وم�سيرة ال�سالم مع �أوجالن

استنكر الشيخ سلمان عنتير ،ف��ي ب�ي��ان له
أمس ،التحركات األخيرة في االردن وفي الكيان
الصهيوني ،ومن ضمنها ما يقوم به النائب وليد
جنبالط وم��وف��ق ط��ري��ف وات�ب��اع�ه�م��ا ،المسيئه
لطائفة الموحدين بخاصة ،ولسوريه بعامة .
ودان ال�ش�ي��خ عنتير ف��ي ب�ي��ان��ه ال �ص��ادر في
فلسطين المحتلة ،ب��أش��د ال �ع �ب��ارات ،تحركات
ال �ش �ي��خ ط��ري��ف ال��ت��ي ت�ت�ض�م��ن ت�ه�ج�ي��ر أهلنا
المقاومين في قرية حضر الشامخة ودعواته
ل�ق�ي��ادات ق��وات االح �ت�لال الصهيوني بالتدخل
العسكري ،بذريعة حماية «الموحدين في سوريه
من االرهابيين».
وش��دد الشيخ عنتير عن رفضه القاطع لهذه
التحركات المشبوهة وال�ت��ي لغايات شخصية
(م��راده��ا مسح ش��وائ��ب الجبين) بتقديم خدمة
للكيان الصهيوني ،الذي يسعى الى زرع الفتنة
واالن �ش �ق��اق��ات ف��ي ص �ف��وف ال�ش�ع��ب السوري
ال ��واح ��د ،وإي �ج��اد ع �م�لاء ل��ه لخلق ح ��زام أمني
لحماية مستعمراته ف��ي االرض العربيه التي

يحتلها ومنها الجوالن العربي السوري المحتل.
ودان ال �ش �ي��خ ال �ع �ن �ت �ي��ر ،أي ت��ح��رك يشمل
مستعمرات االحتالل ،مبينا ً أن اهلنا لن يهاجروا
اليها ولن يستوطنوا فيها.
وشدد الشيخ العنتير على ان تحركات موفق
طريف واتباعه واص��دق��ائ��ه م��ن ق��ادة الصهاينه
يضر بالسمعة الطيبه بحق أحفاد سلطان باشا
األط� ��رش ق��ائ��د ث���ورة س��وري��ة ال �ك �ب��رى وج�لاء
المستعمر عنها ،مشيرا ً إلى ان اهلنا «الموحدين
في سورية» يؤكدون كل يوم في بياناتهم ،انهم
ج��زء ال يتجزأ م��ن س��وري��ة وشعبهم السوري
ال ��واح ��د ،ن�س�ي��ج واح� ��د ،م��ن ال�ش�ع��ب واالرض
وال �ج �ي��ش وال �ق��ائ��د ول �ي��س ف��ي وس ��ع أح ��د زرع
الفرقة بينهم .
وأوضخ الشيخ العنتير في ختام بيانه ،أن كل
تحرك خارجي يسيء لوطنهم السوري الواحد
سيتصدون له كباقي أبناء شعبهم.
يذكر أن الشيخ سلمان عنتير ،م��ن زعامات
ال �م��وح��دي��ن ف��ي فلسطين ال�م�ح�ت�ل��ة ،وي �ت��رأس
ف�ع��ال�ي��ات وط�ن�ي��ة وق��وم�ي��ة ل�ل��دف��اع ع��ن الحقوق
الفلسطينية والعربية واالسالمية.

ت��دخ��ل تركيا غ��دا ً ف��ي ف�ت��رة ح��رج��ة ق��وام�ه��ا  45ي��وم �ا ً تحدد
مصير قيادتها السياسية للفترة المقبلة ،فبعد اإلعالن عن نتائج
االنتخابات البرلمانية التي أج��ري��ت ف��ي  6ح��زي��ران م��ن العام
الحالي ،بدأ الماراثون السياسي لتشكيل الحكومة في ما بين
االحزاب األربعة التي لم يستطيع أي منها الحصول على الغالبية
المطلقة التي تتيح تشكيل حكومة منفردة...
حزب «العدالة والتنمية» ال��ذي حصل على نسبة تقارب 41
في المئة تجعله هذه النسبة صاحب الفرصة األوفر حظا ً لقيادة
البالد من خالل تشكيل حكومة ائتالفية مع احد االحزاب ،اجرى
العديد من محادثاته لتشكيل الحكومة االئتالفية وتوقع نائب
رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش تشكيل هذه الحكومة
بعد اول جولة محادثات يجريها رئيس ال��وزراء ورئيس حزب
العدالة والتنمية احمد داود اغلو مع االح��زاب االخ��رى ،وأكد
المراقبون على ان��ه في ح��ال فشل الحزب الحاكم في تشكيل
الحكومة االئتالفية مع احد االحزاب الثالثة االخرى وهي حزب
الشعب الجمهوري وح��زب الحركة القومية وح��زب الشعوب
الديمقراطية الكردي ،فستحاول االح��زاب الثالثة تشكيل تلك
الحكومة واال الطريق الى االنتخابات المبكرة سيصبح سالكاً،
وبناء عليه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى االسراع
في تشكيل الحكومة االئتالفية واال ستواجه بالده االنتخابات
(التتمة ص)14

ال�سجن � 3سنوات لنا�شطة كويتية
بتهمة �إهانة الأمير
قضت محكمة كويتية ،بسجن الناشطة الحقوقية البارزة رنا السعدون
 3سنوات بعد أن وجهت لها تهمة إهانة أمير البالد.
وحسب صحف كويتية فقد قضت محكمة الجنايات بحبس رنا
السعدون التي تعيش حاليا ً في لبنان  3سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة
ترديدها خطاب النائب السابق مسلم البراك.
ويقضي مسلم البراك النائب السابق في البرلمان عقوبة حبس عامين
في السجن بدأها هذا العام بسبب خطاب ألقاه في  2012انتقد فيه قانونا ً
لالنتخابات ،قال هو وشخصيات أخرى في المعارضه إنه يهدف لمنعهم
من الحصول على سلطات.
وردد أنصار البراك ونشطاء حقوقيون خطابه الذي حمل عنوان «لن
نسمح لك» الموجه ألمير الكويت في بادرة على التضامن .وكانت السعدون
بين من رددوا الخطاب في مقطع فيديو نشرته على اإلنترنت عام .2013
وأسست السعدون اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات وهي منظمة
تراقب االحتجاجات وتنشر تفاصيل عن عمليات اعتقال وتعمل على خلق
ات��ص��ال ب��ي��ن ال��ن��اس
ومحامين.
وف��ي بيان سجل
ع��ل��ى مقطع فيديو
ونشر على اإلنترنت
ف����ي آذار ،ق��ال��ت
ال��س��ع��دون إن��ه��ا لم
تكن ت��ه��دف إلهانة
األمير أو دعم البراك.
وق�����ال�����ت« :ه����ذا
ال��خ��ط��اب ل��م ن��ك��رره
توافقا ً مع من قاله أو
ما قاله إنما تضامنا ً
م��ع ح��ق األف�����راد في
التعبير».

همزة و�صل
«داع�ش» والمياه
نظام مارديني
في بداية هذا القرن تأكدت
م �ع �ج��زة ال� �ق ��راب ��ة العضوية
بين ال �م��اء وال �ن��ار ،فالحرائق
اإلقليمية والدولية المشتعلة
ل��ن ت�ن��دل��ع ال �ي��وم ع�ل��ى تخوم
ح � ��دائ � ��ق ال� �ن� �ف ��ط ف � �ق� ��ط ،بل
ستمضي مندفعة على امتداد
شرايين المدنيات األولى.
ففي أجواء الصراعات على
ال���وج���ود ،أص �ب �ح��ت األن �ه��ار
وال� �ب� �ح� �ي ��رات أخ� �ط ��ر خ� ��زان
اس �ت��رات �ي �ج��ي إلن��ت��اج القلق،
وال � �ح� ��ذر… ورب� �م ��ا إلط�ل�اق
الحروب.
ما يزيد مثل ه��ذا االحتمال
طبيعة ال�ت�ك�ت�لات واألح�ل�اف
ال�� �ت� ��ي ت� ��رس� ��م م �ص��ال �ح �ه��ا
ع� �ل���ى ق�� �ي� ��اس ط��م��وح��ات��ه��ا
اإلم� � �ب � ��راط � ��وري � ��ة ،م �ل��وح��ة
بالحروب الطامحة لالستيالء
ع �ل��ى أك �ب��ر ق ��در م��ن مصادر
الثروة… والماء أهمها.
ف � ��ي ال� � �ش � ��رق األوس� � � ��ط،
وتحديدا ً في الهالل السوري
ال �خ �ص �ي��ب ،ت �ص �ب��ح اللوحة
أكثر وض��وح�اً .فالطورانيون
األت� ��راك ي�ض�ع��ون ي��ده��م على
عنق ال �ف��رات وناصية دجلة،
ويشدون الخناق شيئا ً فشيئاً،
ب�ي�ن�م��ا «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» في
ال�ج�ن��وب ينقضون بأنيابهم
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ع� �ل ��ى نهر
األردن ،وع� �ل ��ى الليطاني
وط� �ب���ري���ا ،وأخ� � �ي � ��را ً ه� ��ا هم
ي�ق�ف��زون ب��ات�ج��اه ال��وزان��ي…
ونهر اليرموك.
س��دود في شمال المشرق
العربي لقطع نسغ الحياة عن
ب �غ��داد وال �ج��زي��رة السورية.
وأخرى في الجنوب لمصادرة
ثروة لبنان وسورية بغية إرواء
ع �ط��ش م�لاي �ي��ن المهاجرين
ال� �ي� �ه ��ود ال� ��ذي� ��ن ج � � ��اؤوا من
مختلف الجحور الالهوتية من
شرق هذا العالم وغربه بحجة
جنة يهوه الموعودة.
في الشمال والجنوب لم تعد
الصراعات على تسوية حدود
جغرافية هنا وهناك وليست
ف�ق��ط ع�ل��ى ط��ري��ق ت �ج��اري أو
ممر إجباري… وال على ثروة
استراتيجية.
«الدواعشيون» حلفاء تركيا
و«إسرائيل» يدخلون على خط
ه��ذا ال�ص��راع ويتمددون على
األرض «السوراقية».
ف � �ب � �ع� ��د ال� � �ن� � �ف � ��ط ه � � ��ا ه��م
«ال� ��دواع� ��ش» ي �ن �ف��ذون م��آرب
شاغليهم وي��ه��ددون بنسف
ال��س��دود ف��ي ك��ل م��ن العراق
وس��وري��ة وي�ق�ط�ع��ون الحياة
ع ��ن أب� �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا م ��ن جبال
كردستان وحتى حلب.
ع �ن��دم��ا ت ��دخ ��ل ال� �م� �ي ��اه في
استراتيجية ال �ح��رب ،يصبح
أك� �ي ��دا ً أن ه���ذا ال� �ص ��راع ليس
بدوافع الشعارات والسياسات
بل بدوافع إلغاء وجود لمصلحة
وج � ��ود آخ � ��ر .وي� � ��درك ه ��ؤالء
ح�ق�ي�ق��ة ال �ع�لاق��ة ب �ي��ن األرض
واإلن� � �س � ��ان ،ف �ع �ن��دم��ا تموت
األرض عطشا ً ي��ذوي اإلنسان
عيشا ً وحضارة وقوة… ويفقد
مبرراتإيجابيةالفعلواالنفعال
في بيئته وتموت الحضارة ،إذ
ال حضارة من دون تفاعل بين
اإلنسان والبيئة.
وع �ن��دم��ا يحتضر التفاعل
بسبب جذب األرض ،أو جذب
اإلنسان ،ال يبقى وطن.
ال� � � � � �ط � � � � ��وران� � � � � �ي � � � � ��ون و
«اإلسرائيليون» يديرون اليوم
عبر «داعش» المراحل الجديدة
م ��ن ح� ��رب ال �م �س �ت �ق �ب��ل ،وال
ريب في أنها مرحلة ستضج
بالمزيد من شعارات السالم
وال� �ح���ري���ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة
والعدالة الدولية ،خصوصا ً أن
عدوي سورية والعراق ،تركيا
و«إس��رائ �ي��ل» هما ال �ي��وم أكثر
الجهات التي تتذرع باإلنسانية
للقضاء على اإلنسان.

