
1 
 

 بقعة ضوء

 أزمة املياه .. إىل أي مدى ميكن أن تصل ؟

 5112سجتوجط  1: في خطيسٓ أذجبض الرليح تبضيد الٌشط

 ظكطيب ذٌديثملن السكتَض 

 

في تمطيط صسض هٌص عسٓ أسبثيع ًٍشط في ثعط ٍكبالت األًجبء الوْتؤ 
تتعلك ثبلويبُ ثعٌَاى )زٍل في الشطق األٍسط تَاخِ أظهبت ذبًمٔ 

( ٍلس اشبض ّصا التمطيط ثَظَح إلى الجحطيي كَاحسٓ هي السٍل 5101ثحلَل 
 .التي ستَاخِ أظهبت هبئئ ذالل الفتطٓ المبزهٔ

لبل ذجطاء إى »ٍحتى ًكَى هٌصفيي زعًَب ًستمطع ّصا الدعء هي الرجط 
زٍلٔ هي الوتَلع اى تَاخِ أظهٔ هيبُ طبحٌٔ ثحلَل عبم  33ًحَ ًصف 

تمع في هٌطمٔ الشطق االٍسط حيث تٌسض الوسطحبت الوبئئ  5101
 .ٍيشتس الطلت على الويبُ

 –زٍلٔ هي حيث تَافط الويبُ  161لبهَا ثتصٌيف  الصيي –ٍيمَل الرجطاء 
زٍلٔ ثبلشطق االٍسط عالٍٓ على األضاظي الفلسطيٌئ هي الوتَلع  13 إى

صٌفت ثوبًي زٍل عبهًب، ٍ 52أى تَاخِ أظهٔ ذبًمٔ في الويبُ في غعَى 
 ٍّي –ثيي السٍل العشط األٍلى عبلويًب الوطشحٔ لْصُ األظهبت  هي –

الجحطيي ٍالكَيت ٍاألضاظي الفلسطيٌئ ٍلطط ٍزٍلٔ األهبضات ٍإسطائيل 
 .ٍالسعَزئ ٍسلطٌٔ عوبى

الصيي ٍظعَا أٍل  -لبل ثبحثَى هي الوعْس العبلوي للوَاضز الوبئئ 
الوسطحبت الوبئئ هثل الجحيطات  هميبس لوسى شسٓ الوٌبفسٔ على
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 5101ٍحتى  5111ٍاألًْبض ٍلٌفبز ّصا الورعٍى على هساض كل عمس هي عبم 
إى هٌطمٔ الشطق األٍسط ضثوب كبًت أكثط هٌبطك العبلن هي حيث  -

 .االفتمبض لألهي الوبئي
ٍكتت الجبحثَى يمَلَى إى ّصُ السٍل تسحت الويبُ الدَفئ ثغعاضٓ 

ُ الجحبض ٍتَاخِ تحسيبت استثٌبئئ تتعلك ثبلويبُ في ٍتمَم ثتحلئ هيب
 .الوستمجل الوٌظَض

ٍلبلت ثيتسي أٍتَ هسيطٓ الجطًبهح العبلوي للويبُ في الوعْس العبلوي 
للوَاضز الوبئئ إى هي األّوئ ثوكبى أى تتفْن الحكَهبت الوربطط 

ب الوحتولٔ التي تَاخْْب فيوب يتعلك ثبلويبُ الالظهٔ لتسييط شؤًٍْ
االلتصبزئ ثوب في شلك تعبظن الطلت الٌبخن عي العيبزٓ السكبًئ 

 .عالٍٓ على اآلثبض غيط الوؤكسٓ لتغيط الوٌبخ(. اًتْى
ًٍحي ٌّب ًسأل لودطز السؤال؛ ثوب أى اسن هولكٔ الجحطيي ٍضز على ضأس 
لبئؤ أكثط الثوبى زٍل الوعطظٔ لْصُ األظهٔ الربًمٔ، تطى هبشا أعست 

خْتْب؟ ّل لسيٌب ذطط ٍذطط ثسيلٔ؟ ّل لودلس الٌَاة الحكَهٔ لوَا
 ؟ زٍض في زضاسٔ هثل ّصُ الوشكالت

ٍضثوب أسئلٔ كثيطٓ ال أعطف كيف أصيغْب، ٍلكي ّصُ حميمٔ، ٍّي حبليًب 
في طَض الوشكلٔ التي ضثوب يوكٌٌب أى ًَاخْْب لجل أى تتفبلن ٍتغسٍ 

ز الويبُ هي زٍل أظهٔ ال ًعطف كيف يوكٌٌب أى ًرطج هٌْب إال ثبستيطا
 .الدَاض

أيْب السبزٓ، اضأفَا ثحبل األخيبل المبزهٔ التي سَف تعيش على ّصُ 
 .األضض، فال ًطيس أى تتحَل هشكلٔ شح الويبُ إلى أظهٔ يصعت حلْب

 


