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  )بالعبرية(ياه والسالم امل
  منشورات حاييم لنداو،: بيبتل أ. إليشاع كليبقلم 

  .١٩٨٩، بالتعاون مع صندوق هامر

  
يعتبر النقص يف مصادر الطاقة املائية من أهم املشكالت التي واجهتها 

فنهر األردن، الذي يشكل مصدر املياه األساسي، ال يكفي حاجات . إسرائيل منذ قيامها
ولقد زادت احلروب التي . ك املتزايد للسكان يف إسرائيل ويف الضفة والقطاعاالستهال

خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية يف حدّة هذه املشكلة، وساعدت يف تفاقمها؛ 
فاملساحات اجلديدة كانت بحاجة إىل مصادر إضافية للمياه كي تتحول إىل أراض 

  .خصبة ومنتجة
كلة املياه يف إسرائيل ويف الدول العربية يطرح كلي يف كتابه هذا حالً ملش

. اجملاورة، وذلك يف حال قيام سالم شامل بين هذه الدول وحل النزاعات فيما بينها
مثل "بطيء ومتعرج  صحيح أن هذا التقدم. تتقدم نحو السالمففي رأيه أن املنطقة 

يرى بالتايل وهو . ، لكن ال بد من أن يحدث يف فترة زمنية ما"سفينة تمخر عكس الريح
، وسيعالج مسألة مصادر املياه "بند للمياه"أن أي اتفاق للسالم سيشتمل حتماً على 

  . وكيفية استغاللها
يقوم مشروع كلي على استغالل نسبة واحد يف املائة من مياه النيل وحتويلها 

إىل قطاع غزة والنقب، باإلضافة إىل استغالل املياه اجلارية لليرموك من أجل 
ك األردن والضفة الغربية، واستخدام بحيرة طبريا حوضاً لتجميع هذه املياه استهال

ويشتمل املشروع أيضاً على إمكان استخدام فائض مياه نهر الليطاين على . اجلارية
  .رة موقتة عندما ال يكون لبنان بحاجة إليهاتاألقل يف ف

واملشروع جزء ال يتجزأ، يف رأي الكاتب، من مشروع خمطط اقتصادي شامل 
للمنطقة يف حال حدوث سالم، يتطلب تطبيقه يف بعض األحيان التوصل إىل تسويات 
دولية، ومنها مثالً االتفاق على زيادة تدفق مياه النيل من السودان عن طريق جتفيف 

حتقيق هذا األمر إىل مساعدة دولية ويحتاج . املستنقعات يف منطقة النيل األزرق
فإذا جرى %. ٢٥كبيرة، لكنه سيؤدي يف حال جناحه زيادة تدفق مياه النيل بنحو 

حتويل قسم ضئيل من هذه الزيادة يف املياه إىل منطقة إسرائيل وقطاع غزة والضفة 



  ١٦٤، ص )١٩٩٠ ربيع( ٢، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٢ 
 

الغربية واألردن، فسيحل بصورة شاملة مشكلة النقص يف املياه يف هذه املنطقة، 
  .رك ملصر زيادة كبيرة يف املياه ستحتاج إليها يف القرن احلادي والعشرينويت

يف مقدمة الكتاب يعترف األستاذ جدعون بيشلزون بأن هذا املشروع قد يكون 
فهو جمد اقتصادياً، . لكن هذا ال يعني أنه غير قابل للتحقيق. جمرد مشروع خيايل

  .وحيوي من أجل حل املشكلة السياسية
اب، باإلضافة إىل سيناريو احلل املفترض ملشكلة املياه، على احتوى الكت

معطيات تاريخية تفصيلية تتعلق بمصادر املياه احلالية يف إسرائيل والدول اجملاورة 
  .لها، وكيفية استغاللها، مرفقةبخرائط إيضاحية ورسوم وجداول



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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