
 / مونت كارلو ا$ياه

   نلتقي بالسيد صخر حبش عضو اللجنة ا:ركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينيي لنتحدث معه عن
 .قضية ا:ياه في الشرق اJوسط من الزاوية الفلسطينية بطبيعة الحال

   اJخ صخر يعني كنت دائما تردد مقولة مفادها ان ا:ياه ستكون هي محور الصراع القادم في الشرق
في مـناخ الـتوجه نـحو الـس`م خـاصة عـلى الـصعيد صحيحة  هذه ا:قـولة  مدى تـضل  الى اي  وسط  Jا

 .الفلسطيني اJسرائيلي_

صخر حبش
جزء قد ان  ياة ونعـت هي ـمصدر الـح ياه  بار ان اـ: يع باعـت بال الجـم هام وـيشغل  ياه ـموضوع     Jشك ان اـ:
كان ربي اJسرائيلي  في اـلصراع الـع قة اـلشرق اmوسط وـخاصة  في منـط الذي دار  من اـلصراع   -كبير 

 كما كان واضحا بعد عملية التحويل67 دائما يرتكز في لحظات انط`قه على محور مائية سواء في حرب
او ما تبعها من محاوJت قمع اسرائيلية في نهر الليطاني في لبنان ولكن على مستوى ا:قولة في ان ا:ياه
قد تشكل سببا للحروب القادمة في الشرق اJوسط وتحاول البحث عن حل اقليمي :شكلة ا:ياه وهي تجد
في ا:شروع الترحمي لتزويد دول الخليج واJردن با:ياه وسيلة للدخول الى مرحلة س`م مائي في ا:نطقة
ولم بنت امريكا ان مشروع اJطماع التركية في حقوق سوريا والعراق في مياه الفرات ودجلة هي التي
منها سيتم تنفيذ هذه ا:شاريع وان محاولة اJتراك السيطرة على مياه دجلة والفرات واستثمارها بهدف

 سدا الى جانب21 تحويل تركيا الى دولة اقتصادية كبرى باJعتماد على ما تم انجازه على سدود بلغت
 محطة لتوليد الكهرباء ان محاولة النهوض الصناعي والــزراعي التركي ونحن J نعارض17 مشاريع انشاء

ذلك و J نريد نقف امام هذا النهوض وهذا التقدم ولكننا J نوافق ان يكون ذلك على حساب اJمة العربية
ية الى ية اـلسورية والعراـق ياه العرـب ته ـمشروع تـحويل اـ: ما ـيسمونه ـمشروع انابيب اـلس`م هو في حقيـق اـن
سلعة تركية تباع الى دول الخليج وأن القرن القادم سيشهد أهمية تفوق الدوJر ا:ائي اJقوى دوJر على

 ) حيث العالم قد يجد بدي` للطاقة النفطية ولكن ا:اء هو مصدر الحياة ويلعبPetrol dollar ( الدوJر النفطي
الصهاينة دورا هاما في محاولة تطويق العالم العربي في دائرة خطيرة هي دائرة اmمن ا:ائي في الوقت
نه ا:ائي مـباشرة عبر سرقة ية ـبسرقته اـم يه الـكيان اـلصهيوني دور هو في ـقلب اJمة العرـب الذي يـعمل ـف
مياه الليطاني والوزاني واJردن وثلوج جبل الشيخ ومياه الضفة الغربية فهو يمد اذرعه اJخطبوطية اJن
وقد افشلت التحوJت اJخيرة ما كان يسعى اليه من اJطماع التي يريد تحقيقها عبر اثيوبيا بمحاصرة
صهاينة ان حاول اـل يل وـي هر الـن من مـياه ـن جزء  سرقة  س`م ويخـطط ـل ها معـاهدة  طه ـب انه ترـب رغم  مـصر 
بار ان الـنيل قد جاء الـيهم ساعيا وكذلك اـلفرات ويـعلم ا� كم من بوئتهم التاريـخية باعـت ينـجحوا بتحـقيق ـن

 .الحروب ستندلع في الشرق اJوسط تحت شعار ا:اء وفي ظل تشبث باستراتيجية اJنحياز Jسرائيل

 :ا7خ محمد

   اخ صخر يعني هذا التحليل كان دائما يتردد لتقيم خطــورة ا:ياه في ا:نطقة ظل مثل هذا الحديث عن
صالحا ياه في ا:نـطقة ـيظل  مة اـ: عن ـخطــورة وقـي ثل هذا اـلحديث  ياه في ا:نـطقة ظل ـم مة اـ: ـخطــورة وقـي
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حتى في اجواء الس`م التي نتوجه اليها اJن ؟

 :صخر حبش

   طبعا الس`م J يمكن ان يتحقق من طرف واحد عندما يكون هنالك اطماع :حاولة سرقة حقوق حقوق
دالة بدون ـع س`م   J تالي عن حـقوقهم وباـل يدافعوا  هؤJء اJخرون ان  واجب  ومن  حق  من  فان  اJخـرين 

 . فعندما تتحقق العدالة يسوء الس`م وجزء من اJمن ا:ائي يعني العدالة في توزيع ا:ياه

ا7خ محمد:
عن قال  كان ـي ما  صراع او  ضوء اـل في  سواء  في ا:نطـقة  هام  س`ح  ظل  ياه ـت سلمنا ان اـ:    Jشك اذا 
ظل س`ح ـي هذا اـل كان  اخرى اذا  اوضاع  ظل  في  قديم او  هومه اـل في مـف ربي اJسرائيلي  صراع الـع  _اـل
قائما واستراتيجيا في ا:نطقة بس`ح ا:ياه بحيث ترون امكانية استغ`ل او توظيف هذا الس`ح من قبل

 .العرب للضغط على اسرائيل

 كيف ترون ذلك ؟

 :صخر حبش

   انا J اعتقد ان ا:اء يصلح س`حا في اي حالة من اJحوال J عند العرب وJ عند اي طرف انه هدف
قد يسبب اJقتتال ولكنه J يكون س`حا وبتقديري الذي يحاول ان يستخدم ا:اء للضغط هو الذي يسبب

عام في  ها  هر اJردن وتحويـل من ـن ياه  سرقة اـ: صهاينة  حاول اـل تال وعـندما  حرب واJقـت كان انط`ق65 اـل  
Jردن والذي لم يحقق شيء اJحركة فتح ردا على هذا ا:شروع ثم جاء كان سابق لذلك تحويل مياه نهر ا
سرقة ا:ـياه J تـستخدم كـس`ح انـما تـستخدم كـشرارة تـشعل في  حرب فا:ـياه واJطـماع  الى  جر  انه 
 .الحرب اما بالنسبة للس`ح العربي القادر على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني واJمة العربية في ا:ياه
ياه فط او اـ: استخدام الـن كان  سواء  عرب  مة اـل وحدة كـل هو اـلس`ح اJسـاسي  هذا  عرب  مة اـل وحدة كـل هو 
هو هذا  ضايا ـف من الـق ضية  في اي ـق سواء  موقفهم  في  عرب  خذ اـل ندما يـت كن ـع مؤقت وـل شيء  له  هذا ـك ـف
التي يق اJهداف  ها لتحـق الذين يتخـاصمون مـع افة اJطراف  لى ـك قادر ان ـيضغط ـع وهذا  قوتهم  ـمصدر 

 .يسعون الى تحقيقها

 :ا7خ محمد

سطينية دولة الفـل دمة لـل تم مـق رونه اـن والذي ـت قادم  سطيني اـل يان الفـل امة الـك حو اـق تم تتوجـهون ـن    اJن واـن
 .ا:ستقلة هل من تقدير للثروة ا:ائية في اJراضي ا:حتلة ا�ن

 :صخر حبش

ها ا� كـما خـلق دورة وقد جعـل سان  ضرورات اJسـاسية ل�ـن احد اـل هي  ياه  ندرك ان اـ: الك     يعـني هـن
الحياة دورة مياه في هذا الكون فا:ياه تأتي من السماء مدرارا وتتساقط امطارا وثلوجا ولكن ما يصل

2



الى اJرض يتوزع على سطحها من جديد فجزء كبير منه يتبخر وجزء كبير منه يتحول الى سيول تذهب
الى البحر وجزء اخر تمتصه اJرض هذا الجزء الذي تمتصه اJرض واJجزاء التي تسير في اJنهار هي
ها بـمساحتها التي التي يـمكن ان تـحسب بـنسبة كـمية اJـمطار التي تـهطل ـليس ـعلى ـمساحة فـلسط� كـل

حوالي صل  كن هـناك منطـقة27000 ـت متر مـربع ـل لو  ها اJمـطارcatch menth erea  كـي سقط علـي التي عـندما ـت  
هر جاه ـن جه مـياه باـت في جـبال اJردن تـصب او تـت نان او  في جـنوب لـب شيخ  لوج مـثل منطـقة جـبل اـل والـث
اJردن من الطرف� لكي نزيد من كمية ا:ياه التي تسقط لكن جزء كبير من هذه ا:ياه كما تحدثنا يتحول
يار متر مـكعب ـهناك اخت`فات في نا مـل ـبخار والى الـبحر ويـبقى جزء اـساسي الذي ـيصل الى حوالي اـث
كل اJراضي امل بالـنسبة ـل ية اـلرصيد الـك ولذلك ـهناك اخت`فات ـب� كـم يات اJـمطار ـب� سنة واخرى  كـم
الفلسطينية لكن فيما يتعلق باراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هنالك اJحصائيات اJخيرة التي تمت في

داخل اJرض1993 عام سطينية  بل مجمـوعة التنمـية الفـل من ـق بل  من ـق وضعت  التي  دراسات  من خ`ل اـل  
ضفة في اـل وسط كمـيات اJمـطار  فترى ان مـت في م.ت.ف.  صاد  اشراف دائرة اJقـت مت ـب والتي ـت لة  ا:حـت

ية ـيصل يون متر مـكعب ـقطاع غزة ـتصل2750 الغرـب يون متر مـكعب وـيكون كـمية الـفاقد من هذه110 (  مـل  مـل
حوالي ية  ضفة الغرـب في اـل خر  سبب التـب طار ـب غزة1900 اJـم طاع  وفي ـق متر مكـعب  يون  متر65  مـل يون   مـل

هو وشفائه  زبد  يذهب اـل عد ان  ناس ـب فع اـل في اJرض وينـت قى  ما يـب صافي  كون  عب ـي متر850 مـك يون   مـل
 مليون متر مكعب895  مليون متر مكعب في قطاع غزة حصى ونجد مجموعة45مكعب في الضفة الغربية و

الى صل  التي ـت هر اJردن  حوض ـن ياه  من ـم سط�  ها حـصة فـل هي250 ـيضاف ـل هذه  عب  متر مـك يون   مـل
  حول كمية ا:ياه ا:توفرة في الضفة والقطاع.93_92 حصيلة اخر ارقام حول ارقام عام

 :ا7خ محمد

   الفلسطينيون دائما ما يشتكون من ان اسرائيل تنهب خيراتهم ا:ائية وثرواتهم ا:ائية واذا ما اضفنا ما
بأن هل تعتـقدون  سرائيلي  Jمن ا:ـياه هـناك ايـضا النـهب ا من تبـخر لكمـية هـامة  بذكره اJن  تفـضلتم 
ية اوJ ما هي هذه العراـقيل تـحديدا ثم العراـقيل التي ـتحول دون استفادة اJسرائيليون من ثرواـتهم ا:اـئ
هل تعتقدون مثل هذه العراقيل مستمرة في ظل الحكم الذاتي وخاصة ان هناك ك`ما من بعض ا:سؤول�
يائهم زيادة ـحصة ـم ياه اJسرائيلي قال مؤخرا لو لم ـيسمح للفـلسطيني� ـب اJسرائلي� من ذلك مأمور اـ:

 . تحت الحكم الذاتي

 .ما رايكم هذا الحديث

صخر حبش:
   يعني هو فيما يتعلق بالعراقيل التي حالت بعدم قدرة الفلسطيني� او شعبنا الفلسطيني تحت اJحت`ل
الذي اتـخذه جراء  Jحت`ل ، فـكان اJما ينـتج بـسبب ا من ا:ـياه ، ينـتج او  استغ`ل ا:ـياه ، حـقوق  من 

عام عدوان  صهاينة بـعد  ضفة والقـطاع1967 اـل في اـل هو قـيامهم باJشراف ا:بـاشر عـلى مـصادر ا:ـياه   
الى ية  ياه الجوـف من اـنسياب اـ: ما ـيضمن الـنسبة اJكبر  عد  ية اـلضخ ، ـب وقوان� لتقـن� عمـل حدود  ووضع 

عام لة  ية ا:حـت لى48 اJراضي العرـب من اJحت`ل ، قـبضتهم ـع زيد  قرن وـي ربع  صهاينة خ`ل  شدد اـل وقد   
عدادات ـتـحدد ووضعوا  آبار ـجـديدة ومـنـعوا اـيـضا تعـمـيق اJبار القدـيـمة  اـ:ـياه بـحـيث مـنـعوا ـحـضر اي 
الكميات ا:سموح بضخها وقد ساهم هذا التقن� بفرض حالة من التعطيش ليس فقط ل�رض الفلسطينية
شرعي ل�رض سطيني ا:ـالك اـل فرد الفـل استه`ك اـل ارقام  الى  ظرة  سطيني ايـضا وـن سان الفـل ما ل�ـن واـن
جد ان اـلصهيوني ـيستهلك رها ـن في اـ:ستوطنات ، وغـي هذه اJرض  فرد اـلصهيوني ا:ـحتل  مع اـل ارنة  با:ـق
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_10  متر مكعب في السنة في ح� يستهلك الفلسطينيJ 90_ 100غراضه ا:دنية وا:نزلية فقط ما يعادل من
ية15 افة ـمجاJت اJحتـياجات ا:اـئ فرد اـلصهيوني في ـك  متر مـكعب في اـلسنة ـفقط اما ـمعدل استه`ك اـل

 متر مكعب في السنة في ح� معدل استه`ك الفرد60_ 50 في الــزراعة والصناعة وا:نزلية فيعادل ذلك الى
 متر مكعب فقط هذا يعني ان هذه الكميات التي140_ 30 الفلسطيني السنوي في هذه ا:جاJت يعادل ب�

 مليون متر مكعب J يستهلك منها شعبنا1145 تحدثنا عنها كحقوق للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع
 متر مكعب هذا يعني ان هنالك كمية كبرى من هذه الحقوق مسروقة تصل الى210 الفلسطيني اكثر من

 . با:ائة من مجموع حقوقنا70  مليون متر مكعب يسرقها الصهاينة وهي اكثر من800 حوالي

 :ا7خ محمد

   ولكن هل تعتقدون مثل هذا الوضع سيستمر حتى مع بداية الحكم الذاتي اما ان اJمور ستعدل بناءا
 .على الترتيبات التي يجري اJعداد لها امنيا اقتصاديا

 :صخر حبش

   طبعا موضوع الحكم الذاتي هو مرحلة انتقالية وهو مرحلة باتجاه بناء الدولة الفلسطينية ا:ستقلة والتي
من حقها ان تستثمر كل حقوقها في اJرض وبالتالي مرحلة الحكم الذاتي هي مرحلة انتقالية ونريد ان
تكون باسرع ما يمكن وهي ليس شرطا ان تصل الى السنوات الخمس Jن الحل النهائي قد يدخل في
بداية السنة الثالثة وقد يكون اكثر يعني ابكر من ذلك ولذلك يمكن الوصول الى الحقوق ا:ائية ، وتشكيل
قوان� فـلسطينية الك  كون هـن ية بـحيث ان ـي لة اJنتقاـل الذاتي او ا:رـح لة الـحكم  في مرـح حتى  ياه  سلطة اـ:
جديدة تلغي كل القوان� السابقة التي كانت تحرم شعبنا الفلسطيني بحفر اJبار الجديدة وتعميق اJبار
او ازالة العدادات Jنه J يجوز ان يكون امامك هذه ا:ياه ا:سروقة امام عينك وارضك وانت عطشان ولذلك
بـتقديرنا ان توجـهنا ـنحو اJستق`ل الـتعبير اJـساسي عن هذا اJستق`ل الحقـيقي هو ـحقا في استغ`ل

 . اهم عنصر من عناصر الحياة ا:ياه

 :ا7خ محمد

اسرائيل مع  كم  وغزة وع`قـت ية  ضفة الغرـب وفي اـل في ا:نطـقة  الترتيب الجـديد  هذا  ظل  في  كن  عم وـل    ـن
ضا الطمـوحات لبي اـي كل طمـوحاتكم وJ ـت لبي  قد J ـت الى حـلول توفيقـية  وصل  سيتم الـت ما  Jشك ان داـئ
ياه مع اسرائيل ببير اقـتسام اـ: نا ـنسأل ماهي ـخيارات اقـتسام اذا صح التـع اJسرائيلية ـكما تراه من ـه

 يعني فلسطينيا هل تنظرون الى صيغة معينة للع`قة مع اسرائيل على صعيد ا:ياه مث` ؟

 : صخر حبش

امة نا ـعلى الدخول في ـمشروع اـلس`م وتم قرار ا:ـجلس الوطني الفـلسطيني باـق    يـعني هو ـعندما وافـق
دولت� على ارض فلسط� فهذا يعني ان اقتسام اJرض بحد ذاته هو جزء من نتائج ميزان القوى الذي
التراب امل  لى ـك ية ـع ته الفـلسطينية الديمقراـط امة دوـل رابه واـق امل ـت من تـحرير ـك حرم اـلشعب الفـلسطيني 

 .الوطني الفلسطيني
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ها كثير من اJشياء ومـن نة ـعلى اـل قوى الراـه نة ظل موازين اـل لة الراـه هذه ا:رـح هذا سيـنسحب من     اذا 
ا:ياه هنالك مناطق ت`صق مناطق حدود J يستطيع اJنسان كما هي الحال ب� سوريا والعراق وسوريا
وتركيا هنالك مياه تمر ولذلك هنالك قوان� في العالم موجودة لتقسيم هذه الثروات ا:عدنية والطبيعية ب�
حدودا حدود ا:ائـية كـما تحـمي  التي تحـمي  هي  التي يـجب ان تتمـسك بـها mن  وهذه الـقوان�  الدول 

 .جغرافية

 : ا7خ محمد

   وعربيا اJ تنظرون الى امكانية وجود خيرات mقتسام ا:ياه ب� بعض الدول العربية واسرائيل مث` على
ها ، مث` ، نا التـمسك اJسرائيلي ـل ومن ـه ياه  قي للـم خزان حقـي ها  بدو اـن جوJن ـي عات اـل ثال مرتـف سبيل اـ:

 . . هذه النقطة كيف يمكن ان تعالج بتقديركم

صخر حبش:
ياه ـمشتركة الك ـم ياه وـخاصة ان هـن وحد ـ:وضوع اـ: ندنا ـموقف ـم كون ـع عرب ـيجب ان ـي قديرنا ـنحن ـك    ـت
روافد ها  بار فـي نان بأعـت ها لـب شارك فـي سوريا وـت ها  شارك فـي ها فـلسط� وـت شارك فـي ها اJردن وـت شارك فـي ـت
فاهم ـعربي حقـيقي وـموقف ـعربي تم ـت قديرنا انه ـيجب ـي نا في ـت لـنهراJردن وهو اـ:حور اJـساسي ومن ـه
حاولت اسـاسي ومـوحد فيـما يتعـلق بتـوزيع ا:ـياه بحـيث J تـفرض عليـنا اJدارة اJمريكـية الجـديدة كـما 
تفرض سابقا بتوزيعات جونسون التي حاولت ان تسرق مياه بحيرة طبرية ومياه نهر اJردن وحتى مياه
 .نهر اليرموك لصالح الصهاينة الذين يغتصبون ارضنا انا بتقديري ان ا:وقف العربي واحد ولكن يجب ان

 .تراعي طبيعة الظروف بحيث J يضيع اي جزء من حقوق اي شعب من اي امة عربية بالنسبة للمياه

 :ا7خ محمد

ً̀ للسيد صخر حبش عضو اللجنة ا:ركزية لحركة فتح والذي ينكب حاليا على اعداد كتاب جزي    شكراً 
 عاما من حياة الثــورة الفلسطينية وع`قتها با:ياه20 (( )) اسمه حكاية ا:ياه حكاية الحياة ويستعرض فيه

 .با:نطقة

 شكراً جزي`ً

 :صخر حبش

ً  شكرا
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