האסון והחורבן :ומי אמור לשלם
את המחיר? הכנרת המסכנה שלנו?
אנחנו? סיפור על גניבת מים
מאת ד”ר גיא בכור

סוריה חווה אסון ,קריסה ,ושואה כלכלית ,אין דרך אחרת לתאר את מה
שהמשטר הסורי מתאמץ כל כך להסתיר .המדינה מתייבשת ,ולא פחות מרבע
מליון חקלאים נאלצו בשלוש השנים האחרונות לנטוש לנצח את האדמות
שלהם ,ולהגר לערים הגדולות .שם הם חיי באוהלים ,נטושים לחלוטין
על ידי המשטר והמדינה .הנתונים הללו התפרסמו במחקר מיוחד שנעשה
על ידי האו”ם ,ופורסמו באתר ערוץ אלערביה ,לתדהמת הערבים
והסורים .אילו שינויים דמוגרפיים גדולים ,שינוי מראה פניה של
המדינה כולה.

כרגיל בעולם הערבי ,אין נתונים ,ואין הבנה של המתרחש מתחת לאף,
ולא במקרה.

הכוונה לקנות שטח אדמה ,מסתיימת ברצח נורא ,ובסתימת באר המים,
כדי לקנות את האדמה בזול .מתוך ז’אן דה פלורט ,צרפת ,1986 ,על פי
ספרו של מארסל פניול .כאן תוכלו גם להתענג על נופי פרובאנס )ואיב
מונטאן בתפקיד חייו(.

נתחיל בכך שנהר הפרת האדיר ,מקור המים העיקרי של סוריה בעבר,
הולך ומתייבש .התורכים עוצרים את המים שלו בשטחם ,בשורה של סכרים
אדירים ,כך שלסוריה ולאחר מכן לעיראק מגיע חלק הולך וקטן .בתוך
כעשור נהר הפרת אמור להתייבש לגמרי ,כאשר הוא עוזב את תורכיה .גם
עכשיו הנהר מגיע לסוריה עם מים מזוהמים ,ולכן הדגה שלו ,מקור
מחיה חשוב ,הולכת ונכחדת .מליחות המים עלתה ,ולעיתים קרובות הם
כבר אינם ראויים לשתיה .חלק מן היובלים של נהר הפרת כבר אינם
קיימים עוד ,למשל נהר ח’אבור ,שהתייבש לגמרי .הוא כיום נקיק חול
יבש .דלתת נהר הפרת ,מרכז האוכלוסיה הסורית ,מתייבשת.
בשל בצורת שנמשכת כבר כמה שנים ,נהר העאסי )“העקשן” ,אורונטוס
בלטינית( ,מקור מים חשוב נוסף במדינה ,מתייבש ,מימיו ממליחים
ומזוהמים ,והדגה בנהר מתה .אין דגים ,אין פרנסה .כפרים שלמים
שניזונו ממימיו מאות שנים ,פשוט ננטשים .והבצורת נמשכה ,גם השנה.

מי התהום במדינה ירדו לדרגת שפל ,שכבר אי אפשר להשתמש עוד בלא
פחות מ 420-אלף בארות פיראטיות ,שנחפרו על ידי התושבים במהלך
השנים .אם אין מים ,אין גידולים חקלאיים ,עוזבים את הכפר,
ועוברים לעיר .כיוון שגם שם אין עבודה ,המצוקה איומה ,והלחץ
הפוליטי עולה .מי שמרוויח מכך היא כמובן התנועה האסלאמית.

